
جدول الدروس االسبوعي

فوزية عودة يوسفاالسم
fawzea2007@yahoo.comالبريد االلكتروني

العالقات العائلية اسم المادة
سنويمقرر الفصل
تتضمن العالقات العائلية المعايير واالنماط السلوكية الرسمية وغير اهداف المادة

االجتماعية للعائلة وتهدف الى تكوين الرسمية التي تغطي مظاهر الحياة 
اسرة منسجمة ومتعاونة ومترابطة وانجاب االطفال وتربيتهم تربية 
صالحه وتنظم االسرة الصالت والعالقات بينها وبين اقاربها و مع 

المؤسسات االجتماعية 
مع والزواج دراسة انواع وانماط االسرة ووظائفها وعالقاتها مع المجتالتفاصيل االساسية للمادة

والتفكك االسري 

الكتب المنهجية
١٩٨٤جامعة بغداد .صبيح عبد المنعم احمد.علم اجتماع العائلة د

٢٠٠٠جامعة بغداد .احسان محمد الحسن.د.اع العائلي أعلم االجتم
محمود الجوهري واخرون دار . د.عليا شكري أ.د.علم االجتماع العائلي أ

٢٠٠٩عمان االردن –المسيرة 

المصادر الخارجية
٢٠١٠جهاد محمود عالء الدين .نظريات وفنيات االرشاد االسري د

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠مثالً%١٠مثالً %٥مثالً %٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

االقتصاد المنزلي:القســم 
الثالثة:المرحلة 

یوسففوزیة عودة :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
بغداد-الجادریة :مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

اال
وع

سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

تمھید لدراسلت العائلیة ١٣/١٠/٢٠١١
العالقات العائلیة٢١٠/١٠
العالقات العائلیة٣١٧/١٠
اصل العائلة ٤٢٤/١٠
اصل العائلة ٥٣١/١٠
تكوین العائلة ٦١٤/١١/٢٠١١
ربھا العائلة االدوار التي تق٧٢١/١١
امتحان٨٢٨/١١
تنظیم الحیاة العائلیة٩٥/١٢

تنظیم الحیاة العائلیة١٠١٢/١٢
الزواج١١١٩/١٢
الزواج١٢٢٦/١٢
امتحان ١٣٢/١/٢٠١٢
تطور العائلة ١٤٩/١
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
تطور العائلة١٧٣٠/١/٢٠١٢
العالقات القرابیة١٨٦/٢/٢٠١٢
العالقات االسریة١٩١٣/٢/٢٠١٢
العالقات االسریة٢٠٢٧/٢
العالقات االسریة٢١٥/٣/٢٠١٢
العالقات االسریة٢٢١٢/٣
العائلة العراقیة٢٣١٩/٣
العائلة العراقیة٢٤٢٦/٣
العائلة والمستقبل ٢٥٢/٤/٢٠١٢
قبل العائلة والمست٢٦٩/٤
العائلة والمشاكل ٢٧١٦/٤
العائلة والمشاكل ٢٨٢٣/٤
التفكك االسري٢٩٣٠/٤
الطالق٣٠٧/٥/٢٠١٢
الطالق٣١١٤/٥
الطالق٣٢٢١/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

االقتصاد المنزلي :اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

فوزیة عودة یوسف:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ :اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
بغداد –الجادریة :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Fawzea A. youssif
E_mail fawzea2007@yahoo.com
Title Family relations
Course Coordinator Yearly
Course Objective Goals of family relations across the life cycle

Course Description Family life cycle types of marriage divorce cycle sociology of
family .Dr.sabih

Textbook Family counseling theories and techniques Dr.gehad M.2010

References sociology of family Dr.A shakri
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (5%) As (10%) As (50%)

General Notes

University: baghdad
College: education of woman
Department: home eco.
Stage: 3rd

Lecturer name: Fawzea A.
Academic Status: Prf
Qualification: Ma.
Place of work: baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3/10/2011 Family and relationship of family
2 10/10 Family and relationship of family
3 17/10 Family and relationship of family
4 24/10 Origin of family
5 31/10 Origin of family
6 14/11 Family life cycle
7 21/11 Family life cycle
8 22/11 examination
9 5/12 Integrated family

10 12/12 Integrated family
11 19/12 marriage
12 26/12 marriage
13 2/1/2012 exam
14 9/1
15
16

Half-year Break
17 30/1/2012 Development of family
18 6/2 Development of family
19 13/2 Family relations
20 27/2 Family relations
21 5/3 Family relations
22 12/3 Family relations
23 19/3 Iraqi family
24 26/3 Iraqi family
25 2/4/2012 Iraqi family
26 9/4 Iraqi family
27 16/4 Family and problem
28 23/4 Family and problem
29 30/4 Divorce cycle
30 7/5 Divorce cycle
31 14/5 Divorce cycle
32 21/5 Divorce cycle

Instructor Signature: Dean Signature:

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


