
جدول الدروس االسبوعي

آالء عبد اهللا معروفاالسم
Dr.alaamsi@yahoo.comالبريد االلكتروني

األنثروبولوجيا االجتماعيةاسم المادة
البناء : الفصل الدراسي الثاني. نشأة العلم ومنهجيته ويضم خمسة فصول: الفصل الدراسي األولمقرر الفصل

ويضم خمسة فصولاالجتماعي والتغيير
دراسة البعد االجتماعي لألنسان-١اهداف المادة

للمجتمع العراقيدراسة البناء االجتماعي -٢
مفهوم التنمية والتغيير االجتماعيدراسة -٣

االجتماعية الخمسة في البناء االجتماعي وهي األسرية والتربوية التعرف على المؤسسات التفاصيل االساسية للمادة
والتغييراالقتصادية والسياسية وربطها بعملية التنمية والدينية و

الكتب المنهجية
المدخل الى األنثروبولوجيا االجتماعية 

عبد علي سلمان. د

المصادر الخارجية
شاكر مصطفى سليم. د–المدخل الى علم االنسان 

محمد الجوهري. د–األنثروبولوجيا العامة 
لوسي مير–األنثروبولوجيا االجتماعية 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٩٠%%٩٥%-%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

اف والتقویم العلميجھاز االشر

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

آالء عبد هللا معروف:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم الخدمة االجتماعیة:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي
المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاالسبوع

مفھوم ونشأة العلمتماعیةاالنثروبولوجیا االج١2/10/2011
مجاالت العلم٢9/10/2011
منھج العلم٣16/10/2011
طرق البحث االجتماعي٤23/10/2011
االتجاھات الفكریة للتعلم٥30/10/2011
البناء االجتماعي والتغییر ٦6/11/2011
النسق القرابي٧20/11/2011
العائلة ٨27/11/2011
الزواج والطالق٩4/12/2011

النسق االقتصادي١٠11/12/2011
االنتاج١١18/12/2011
التوزیع واالستھالك١٢25/12/2011
النسق الدیني١٣2/12/2011
وظائف الدین١٤8/12/2011
عطلة نصف السنة١٥
عطلة نصف السنة١٦

عطلة نصف السنة
لنسق السیاسيا١٧29/1/2012
القانون١٨6/2/2012
النسق التربوي١٩12/2/2012
التنشئة االجتماعیة٢٠19/2/2012
التنشئة الشخصیة٢١26/2/2012
التغییر االجتماعي٢٢4/3/2012
عوامل التغییر٢٣11/3/2012
انواع التغییر٢٤18/3/2012
التنمیة٢٥25/3/2012
عوامل التنمیة٢٦1/4/2012
اتجاھات التنمیة٢٧8/4/2012
التنمیة آثار ٢٨15/4/2012
التنمیة في المجتمع العربي٢٩22/4/2012
التنمیة في المجتمع العراقي٣٠29/4/2012
مراجعة عامة٣١6/5/2012
امتحان شامل٣٢13/5/2012

:لعمید توقیع ا:توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
لتعلیم العالي والبحث العلميوزارة ا

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

آالء عبد هللا معروف:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
دمة االجتماعیةقسم الخ:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Alaa Abdulla Maroof

E_mail dr.alaamsi@yahoo.com
Title Social anthropology
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective
1- Study of social space for human.
2- Study of social structure for Iraqi society.
3- Study of development and social change.

Course Description
Study of the fifth social institution in social structure, the family,
education, religion, economic and politic. And  link them with
development and change

Textbook Gateway to social anthropology
Dr. Abd Ali Salman.

References
1- Gateway to anthropology. Dr. Shakeer Mustafa Saleem
2- The general Anthropology. Dr. Mohamed Al goharee
3- The social anthropology. Dr. Lwsy mere

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 95 % % 90 % %

General Notes

University: Baghdad
College: Women`s College
Department: Social Work
Stage: Second
Lecturer name: Alaa Abdulla
Maroof
Academic Status: Teacher
Qualification: Ph.D
Place of work: Department of
Social Work

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment Assignments Notes

1 2/10/2011 Social Anthropology The science's concept
2 9/10/2011 The science's space
3 16/10/2011 The science's method
4 23/10/2011 The ways of social research
5 30/10/2011 The thoughts directions of science
6 6/11/2011 The social structure and change
7 20/11/2011 The kinship system
8 27/11/2011 The family
9 4/12/2011 The marriage and divorce
10 11/12/2011 The economic system
11 18/12/2011 Production
12 25/12/2011 Distribution and consumption
13 2/12/2011 The religious system
14 8/12/2011 The religion's functions
15 Half-year Break
16 Half-year Break

Half-year Break
17 29/1/2012 The political system
18 6/2/2012 The law
19 12/2/2012 The educational system
20 19/2/2012 The socialization
21 26/2/2012 The personal socialization
22 4/3/2012 The social change
23 11/3/2012 Factors of social change
24 18/3/2012 Types of the change
25 25/3/2012 The development
26 1/4/2012 The factors of development
27 8/4/2012 The ways of development
28 15/4/2012 The effects of development
29 22/4/2012 The development in Arab society
30 29/4/2012 The development in Iraqi society
31 6/5/2012 General rereading
32 13/5/2012 Comprehensive exam

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Women`s College
Department: Social Work
Stage: Second
Lecturer name: Alaa Abdulla
Maroof
Academic Status: Teacher
Qualification: Ph.D
Place of work: Department of
Social Work

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


