
جدول الدروس االسبوعي

أساور عبد الحسين عبد السادةاالسم
com.yahoo@asawer_Drالبريد االلكتروني

خدمة اجتماعية عماليةاسم المادة
احد عشر فصلمقرر الفصل
التعرف على مشكالت العمال-١اهداف المادة

عرف على دور االخصائي االجتماعي في معالجة مشكالت العمالالت-٢
التعرف على دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع الروح المعنوية لدى العامل-٣

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
٢٠٠٩الخدمة االجتماعية العمالية 

عبد الشهيدجاسم٠د

المصادر الخارجية
ل االجتماعيقانون العم

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%٥%١٠-%٣٥%

معلومات اضافية
شرح قانون العمل

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

خدمة اجتماعیة:القســم 
الثلث:المرحلة 

اساور عبد الحسین:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي

دكتوراه:المؤھل العلمي 
التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مفھوم العمل االجتماعي١٢/١٠/٢٠١١
مفھوم الخدمة االجتماعیة٢٩/١٠
خدمة الفرد في المجال العمالي٣١٦/١٠
مفھوم العمل في المجتمع االشتراكي والرأس مالي٤٢٣/١٠
لمحة تاریخیة عن العمل والعاملین٥٣٠/١٠
خصائص التركیب االجتماعي للقوى العاملة٦٦/١١
ماط العمل والقوى العاملةان٧١٣/١١
دور الباحث االجتماعي في ایجاد الحلول للمشكالت العمالیة٨٢٠/١١
فئات االخصائیین االجتماعیین٩٢٧/١١

الخدمة التي یؤدیھا االخصائي االجتماعي في المصنع١٠٤/١٢
انواع الخدمات االجتماعیة١١١١/١٢
جتماعیةمجاالت الخدمات اال١٢١٨/١٢
الضمان االجتماعي١٣٢٥/١٢
التأمین االجتماعي١٤٨/١/٢٠١٢
عطلة١٥
عطلة١٦

عطلة نصف السنة
خدمات االمن الصناعي والسالمة المھنیة١٧٢٩/١
البطالة وامكانیة حلھا١٨٥/٢
العمل والعاملون في فكر ابن خلدون١٩١٢/٢
ل والتخصصتقسیم العم٢٠١٦/٢
المرأة والعمل٢١٢٦/٢
التخطیط للخدمة االجتماعیة العمالیة٢٢٤/٣
الحوافز المادیة والمعنویة٢٣١١/٣
سلوك العاملین في مجال العمل٢٤١٨/٣
مشاركة العمال في ادارة المصانع٢٥٢٥/٣
كیفیة رفع الروح المعنویة للعامل٢٦١/٤
ت العمال وتأثیرھا على العالقات االجتماعیةمنازعا٢٧٨/٤
مفاھیم التدریب والتنمیة٢٨١٥/٤
الخدمات الخاصة بحمایة النساء العامالت٢٩٢٢/٤
الخدمات الخاصة بحمایة المسنین واالحداث ٣٠٢٩/٤
ثقافة السلوك العمالي٣١٦/٥
ظاھرة الغیاب٣٢١٣/٥

ملتطور مؤسسات الع٢٠/٥
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
الثالث:المرحلة 

اساور عبد الحسین:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Asawer abdul Hussein abedlsada
E_mail Dr_asawer@yahoo.com
Title Service worker
Course Coordinator Eleven chapter

Course Objective Identify the role of sociale worker in solving theporlems of workers

Course Description

Textbook
Dr.abdulshahyd,social serviceworker,2009

References
Labor law and social security

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%)  (10%) 5%  (50%)

General Notes

University:baghdad
College:Education for women
Department:social service
Stage:the third
Lecturer name:asawer
abdulhussein abdulsada
Academic Status:assistant profesor
Qualification:phD
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Notes

1 2/10 The concept of social work
2 9/10 The concept of social services work
3 16/10 Service of the individual in the field of labor
4 23/10 Work in asocialsist
5 30/10 History and emploies
6 6/11 Characterstics of the social structure of labor force
7 13/11 Patterns of labour and man power
8 20/11 Social doralbages in finding solutions to the problems
9 27/11 Categories the field social services

10 4/12 Social services social worker in the factory
11 11/12 Types of services social worker
12 18/12 Area of social services workers
13 25/12 Social security in iraq
14 8/1 Social security
15
16

Half-year Break
17 29/1 Services industrial security and safety professional
18 5/2 Unemploy and resolved
19 12/2 Work and workers at the thought of ibn khaldun
20 19/2 Division of labo specialization
21 26/2 Women and work
22 4/3 Planning and social services workers
23 11/3 Material and moralincentires
24 18/3 Behavior of employs in the work place
25 25/3 Participation of workers in the factor hydrosol
26 1/4 How to raise the moral of dassion laxative
27 8/4 Labor disputes it simpacton social relation
28 15/4 Concept training and development
29 22/4 Services for the protection women workers
30 29/4 Services for the protection elderly
31 6/5 The important of motivating employes
32 13/5 Culture andbehavior of worker

Instructor Signature: Dean Signature:

University:baghdad
College:education for women
Department:social service
Stage:the third
Lecturer name:asawer
abdulhussein abdulsada
Academic Status:assistant prof
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

اساور عبد الحسين عبد السادة االسم
com.yahoo@asawer_Drالبريد االلكتروني

علم النفس االجتماعياسم المادة
ستة فصولمقرر الفصل
الجتماعي تاريخياالتعرف على نشأة وتطور علم النفس ا- ١اهداف المادة

التعرف على اهم الحركات االجتماعية والحشود والحرب النفسية- ٢
التعرف على اهم النظريات المفسرة لنشوء السلوك الجمعي- ٣

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
المدخل الى علم النفس االجتماعي 

١٩٩٢فوزية العطية ٠د

المصادر الخارجية
س االجتماعيعلم النف

١٩٨٤حامد زهران ٠د

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%٥%١٠-%٣٥%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ز االشراف والتقویم العلميجھا

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

خدمة اجتماعیة:القســم 
الرابع:المرحلة 

اساور عبد الحسین:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المادة المادة النظریةالتاریخاال
یةملالع

المالحظات

مفھوم علم النفس االجتماعي١٥/١٠/٢٠١١
نشأت وتطور علم النفس االجتماعي تاریخیا٢١٢/١٠/٢٠١١
مجاالت علم النفس االجتماعي٣١٩/١٠
عالقة علم النفس االجتماعي بالعلوم االخرى٤٢٦/١٠
مناھج البحث في علم النفس االجتماعي٥٢/١١
وسائل جمع البیانات٦٩/١١
طرق البحث في علم النفس االجتماعي٧١٦/١١
نشأة حقل السلوك الجمعي٨٢٣/١١
الحشود وانواعھا٩٣٠/١١

الحركات االجتماعیة١٠٧/١٢
نظریات علم النفس االجتماعي١١١٤/١٢
السلوك الجماھیري١٢٢١/١٢
الحرب النفسیة والرأي العام١٣٢٨/١٢
نفسیةالحرب ال١٤٤/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٥١١/١
عطلة نصف السنة١٦١٨/١

عطلة نصف السنة
تصنیف الجماعات١٧١/٢
مناھج دراسة الجماعة١٨٨/٢
القائد والقیادة/١٩١٥
اھم النظریات في تفسیر االتجاھات٢٠٢٢/٢
دینامیة الجماعة٢١٢٩/٢
تطبیق٢٢
تطبیق٢٣
تطبیق٢٤
تطبیق٢٥
تطبیق٢٦
الطبیعة البشریة والمؤثرات االجتماعیة٢٧١١/٤
االمزجة المطابقة والمنحرفة٢٨١٨/٤
للسلوك العاطفيالتفسیر النفسي واالجتماعي ٢٩٢٥/٤
االدراك٣٠٢/٥
السلوك العاطفي٣١٩/٥
تصنیف االراء واالتجاھات٣٢١٦/٥
الذكاء٣٣٢٣/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
عالي والبحث العلميوزارة التعلیم ال

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
الرابع:المرحلة 

اساور عبد الحسین:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Asawer abdulhussein abdulsada
E_mail Dr_asawer@yahoo.com
Title Social psychology
Course Coordinator Six chapter

Course Objective
1-recognition for ahistorical overview of social psychology
2-identivy the most important social movements and crowds
3-identivy the most important theories that explain the behavior

Course Description

Textbook Dr.fawzia alatia,Social psychology,1992

References Dr.hamid zahran,Social psychology,1984

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment  (35%)  (10%) (5%)  (4%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:baghdad
College:education for women
Department:social service
Stage:4th
Lecturer name:asawer abdulhusien
abdulsada
Academic Status:assistant
professor
Qualification:phD
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 5/10 Defied
2 12/10 Historical overview of evolution of psychology
3 19/10 the fields of social psychology
4 26/10 Relationship of pschologytoother secience
5 2/11 Research methods in social psychology
6 9/11 Means of data colaction
7 16/11 Research in psychology
8 23/11 Starch field of colactivebehavior and important
9 30/11 Crowds and types
10 7/12 Socil movment
11 14/12 Theories in social psychology
12 21/12 Mass behaviore
13 28/12 Puplic opinion and Psychological warfar
14 4/1 Psychological warfar
15 11/1 Half-year Break
16 18/1 Half-year Break

Half-year Break
17 1/2 Classification groups
18 8/2 Curriculum study groups
19 15/2 Leader and leadership
20 22/2 Trandsin psychological
21 29/2 Dynamic group
22
23
24
25
26 11/4 Human nature and effects of social
27 18/4 Matching moods and deviant
28 25/4 Interpretation of psychological and social

emotional behavior
29 2/5 cognition
30 9/5 Emotional behavior
31 16/5 Classification trends and view
32 23/5 inteligence

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



ى جدول الدروس االسبوعي

اساور عبد الحسين عبد السادة االسم
Dr_asawer@yahoo.comالبريد االلكتروني

علم اجتماع العائلةاسم المادة
خمسة عشر وحدةمقرر الفصل
التعرف عل اهم المشكالت المعاصرة التي تواجه العائلة-١اهداف المادة

ات المفسرة للمشكالت العائليةالتعرف على اهم النظري-٢
معالجة المشكالت والظواهر التي تواجه العائلة-٣

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
علياء شكري٠د١٩٨١اتجاهات المعاصرة في دراسة االسرة 

معن خليل العمر٠د٢٠٠٠علم اجتماع االسرة 
هشام شرابي٠د٢٠٠٠تمع العربي النظام االجتماعي االبوي واشكالية تخلف المج

المصادر الخارجية
Marriages families             david.h.olson

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠%٥%١٠%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
ماجستیر:المرحلة 

الحسین اساور عبد:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
السبوعيا

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

سرة من المؤسسة الى الخلیة االجتماعیة اال١٦/١١
التوافق الزواجي٢١٣/١١
التنشئة االسریة٣٢٠/١١
المرأة ونظریة االنوثة٤٢٣/١١
الطالق٥٤/١٢
العزوبة٦١١/١٢
الزوجةالعنف ضد٧١٨/١٢
العنف ضد الزوج٨٢٥/١٢
العنف ضد االطفال٩٢/١

مشكالت تطبیق الدیمقراطیة في االسرة االبویة١٠٨/١
عوامل تغیر االسرة من صراع االدوار الى تبادل االدوار١١١٥/١
صراع االجیال١٢٢٢/١
نظریات في علم اجتماع االسرة١٣٢٩/١
م اجتماع االسرةنھوج عل١٤٥/٢
مناقشة بحوث١٥١٢/٢
امتحان نھایة الكورس١٦١٩/٢

عطلة نصف السنة
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
لماجستیرا:المرحلة 

اساور عبد الحسین :اسم المحاضر الثالثي 
عبدالسادة

استاذ مساعد:اللقب العلمي 
دكتوراه:المؤھل العلمي 

التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor ASAWER ABDULHUSSEIN A
E_mail DR_ASAWER@YAHOO.COM
Title SOCIOLOGY OF FAMILY
Course Coordinator FIFTEEN TOPIC

Course Objective
1-IDENTIVYTHE MOST IMPORTANT PROBLEMS THAT EFFECT
2-identivy the most important theories that explain the problems

Course Description Type here course description

Textbook
Dr.aliaa shukri .study family trends.1981
Dr.hisham sherabi.patriarchal socil order and failure of society.2000
Dr.maan khalil omer.social of family.1999

References david.h.olson. Marriages families.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (20%)  (10%) 10%  (60%)

General Notes

University:baghdad
College:educationfor women
Department:social service
Stage:master
Lecturer name:asawer
abdulhusein abdul sada
Academic Status:assistant
professor
Qualification:phD
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Notes

1 6/11 The institution of the family the social unit
2 13/11 Marital adjustment
3 20/11 Familyup brining
4 27/11 Women and the theory of femining
5 4/12 divorce
6 11/12 Celibacy
7 18/12 Violence against the wife
8 25/12 Violence against the spouse
9 2/1 Violence against the children

10 8/1 The problems of democratizations in the patriarchal family
11 15/1 Mgiralas factors of conflict rocesaly
12 22/1 conflict of generation
13 29/1 Family theory
14 5/2 Theories in the sociology of the family
15 12/2 Approaches to the sociology of the family
16 13/2 Discuss the research

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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
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