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بغداد



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مفھوم الخدمة االجتماعیة حسب اداء العلماء/ حث االولالمب١١٢/٢٠١١
الرعایة االجتماعیة في العصور القدیمة٢١٢/٢٠١١
جتماعیة في االدیان السماویةالرعایة اال٣١٢/٢٠١١
الرعایة االجتماعیة في العصور الوسطى٤١٢/٢٠١١
قانون الفقراء العام٥٢/١/٢٠١٢
الثورة الفرنسیة وتأثیرھا على المجتمع/ طریقة دراسة الحالة٦١/٢٠١٢
نشأة مھنة الخدمة االجتماعیة وتطورھا في القرن العشرین/المبحث الثاني٧١/٢٠١٢
خدمة الفرد٨١/٢٠١٢
والتشخیص االجتماعي / اراء ماري ر شمون ٩١/٢٠١٢

الخدمة االجتماعیة في المجتمعات النامیة١٠٢/٢٠١٢
خدمة االجتماعیة في الھندممارسة ال١١٢/٢٠١٢
تجربة زامبیا١٢٢/٢٠١٢
تجربة تنزانیا١٣٢/٢٠١٢
ملخص ما جاء في التجربتین١٤٢/٢٠١٢
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
الخدمة االجتماعیة في المجتمع العربي/ المبحث الثالث١٧٣/٢٠١٢
ادیةاقتران التنمیة االجتماعیى بالتنمیة االقتص١٨٣/٢٠١٢
االسباب التي ادت الى التنمیة المتكاملة١٩٣/٢٠١٢
مفھوم الطریقة في الخدمة االجتماعیة.طرق الخدمة االجتماعیة ٢٠٣/٢٠١٢
االصالح االجتماعي والعمل االجتماعي ٢١٤/٢٠١٢
منھاج العمل االجتماعي الثوري والتخطیط االجتماعي ٢٢٤/٢٠١٢
منھاج االصالح االجتماعي الثوري في العمل االجتماعي/ الفصل الثالث٢٣٤/٢٠١٢
مقدمة دراسات حول مفھوم الطریقة في الخدمة االجتماعیة /طرق الخدمة االجتماعیة ٢٤٤/٢٠١٢

.وتكامل طرقھا 
الخدمة االجتماعیة في االضطرابات االسریة٢٥٥/٢٠١٢
خةمشكالت الشیخو/مرحلة االغفاء في میاة االسرة ٢٦٥/٢٠١٢
المبحث االول/ الخدمات االجتماعیة المدرسیة ٢٧٥/٢٠١٢
المبحث الثالث/ المبحث الثاني / الخدمات االجتماعیة المدرسیة ٢٨٥/٢٠١٢
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:ة الجامع
التربیة للبنات:الكلیة 

خدمة اجتماعیة:اسم القســم 
االولى:المرحلة 

سعاد راضي فیروز:اسم المحاضر الثالثي 
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كلیة االداب جامعة بغداد/االجتماع 



Course Weekly Outline

Course Instructor Type your name here
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com
Title Type here course title
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective Type here vourse objectives

Course Description Type here course description

Textbook Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
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Department: Social service
Stage:first
Lecturer name: Suad Radi Fairouz
Academic Status: M. M.
Qualification: PhD student / full-
time part
Place of work: In Sociology /
Faculty of Arts / University of
Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 ١٢/٢٠١١ First research / service concept based on the performance of social
scientists

2 ١٢/٢٠١١ Social Welfare in ancient times
3 ١٢/٢٠١١ Social Welfare in religions
4 ١٢/٢٠١١ Social Welfare in the Middle Ages
5 ٢/١/٢٠١٢ 5 year Law poor
6 ١/٢٠١٢ case study method / of the French Revolution and its impact on society
7 ١/٢٠١٢ second topic / the emergence of the social work profession and its

development in the twentieth century

8 ١/٢٠١٢ of the individual service
9 ١/٢٠١٢ the views of Mary R. Hmon / diagnosis and Social
10 ٢/٢٠١٢ Social Service in developing societies
11 ٢/٢٠١٢ the practice of social work in India
12 ٢/٢٠١٢ the experience of Zambia
13 ٢/٢٠١٢ Tanzania experience
14 ٢/٢٠١٢ as stated in the summary trials
15
16

Half-year Break
17 ٣/٢٠١٢ The third topic / social service in the Arab community
18 ٣/٢٠١٢ Alajtmaiy coupling development to economic development
19 ٣/٢٠١٢ the reasons that led to the development of integrated
20 ٣/٢٠١٢ Methods of Social Work. The way the concept of Social Work
21 ٤/٢٠١٢ social reform and social work
22 ٤/٢٠١٢ Revolutionary Platform for Social Work and Social Planning
23 ٤/٢٠١٢ Chapter III / Revolutionary Platform for social reform in social work
24 ٤/٢٠١٢ Methods of Social Work / Introduction of studies on the concept of the

way in social service and integration methods.
25 ٥/٢٠١٢ Social unrest in the family
26 ٥/٢٠١٢ phase of napping in the waters of the family / the problems of aging
27 ٥/٢٠١٢ School Social Services / First research
28 ٥/٢٠١٢ Social Services School / Section II / Sectionlll
29
30
31
32
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