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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 فجر جودة علوان االسم
 fajir_alwan@yahoo.co.uk البريد االلكتروني

 Sociological terms and idiom اسم المادة
  مقرر الفصل

Four chapters each semester 
 المادة أهداف

 
 

 تهدف المادة الى تعريف الطلبة بالمفاهيم السوسيولوجية باللغتين العربية واالنكليزية

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

Sociology, sociology and other social science, sociological 
theory, social research, culture, socialization, personality, social 

interaction, social structure, status, role, social group , 
collective behaviour 

 الكتب المنهجية
 
 

Sociological terms and idioms in two languages 
Dr. L.Aabdul Hussain 

 المصادر الخارجية
 
 
 

Sociology. Giddends 
Social Psychology: Hogg & Vaughan 

      تقديرات الفصل
     

 معلومات اضافية
 
 

درجة للفصل   20
 االول

درجات للنشاط  1 درجة لالمتحان  51
 الصفي

للفصل درجة  02
 الثاني

درجة لالمتحان  02
 النهائي

 

 بغداد اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 االجتماع اسم القسم:

 الثالث اجتماع/خدمة المرحلة:
فجر جودة اسم المحاضر الثالثي:

 علوان
 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 كلية االداب مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

العلمـيوزارة التعليم العالـي والبحـث 

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

1 62-62/10 Sociology   

6 6-5/11 Sociology and other 
Social sciences 

  

3 12-12/11 Sociological theory   

4 66-62/11 Sociological research   

5 30/11-3/16 Society   

2 7-10/16 Culture   

7 14-17/16 Socialization   

8 61-64/16  Personality   

2 68-31/16 Social relationship   

10 4-7/01 Social interaction   

11 11-14/01 Cooperation   

16 18-61/01 Test   

13         65/01 Mass media   

14 67/01 Social structure   

15 68/01 Status   

12 30/01 Role set   

 نةـــــف الســة نصــــــــعطل

17 15-17/06 Social Groups   

18 66-64/06 Crowed   

12 1-3/03 Collective behavior   

60 8-10/03 Rumors   

61 15-17/03 Social Organization   

66 33-64/03 Social institution   

63 62/03 test   

64 5-7/04 Deviance   

65 16-14/04 Labeling Theory   

62 12/04 Control theory   

67 66/04 Social Stratification   

68 62-68/04 ideology   

62 3-5/05 Social Mobility   

30 10-16/05 Gender   

31 17-12/05 Seminar   

36 64-62/05 Revision   

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ

 اسم الجامعة:
 اسم الكلية:
 اسم القسم:

 المرحلة:
 اسم المحاضر الثالثي:

 اللقب العلمي:
 العلمي:المؤهل 

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   


