
جدول الدروس االسبوعي

صبيح جبر مجيرماالسم
البريد االلكتروني

علم اجتماع اسم المادة
سنويمقرر الفصل
بناء قدرات الطلبة وتوسيع مداركهم من خالل المناقشات والحوارات العلمية  وتزويدهم بالمواد اهداف المادة

الخيارات المتاحة لتمكينهم من اداء ادوار تنموية  العلمية المتنوعة التي من شأنها توسيع

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
علم اجتماع المدخل لكتاب 

المصادر الخارجية
المتوفرة في المكتبة 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠%٤٠%

تعليم :معلومات اضافية
الطالبات عملين خالل 

السنة للمشاركة به في 
المعارض 

جمھوریة العراق
بحث العلميوزارة التعلیم العالي وال

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الولىا:المرحلة 

صبیح جبر مجیرم:اسم المحاضر الثالثي 
مساعداستاذ :اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ادجامعة بغد/كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

ما ھیة علم االجتماع١١١/٢٠١١
لعلماء في تطورهماھیة علم االجتماع واراء ا٢١١/٢٠١١
ما علم االجتماع  واراء العلما في تطوره٣١١/٢٠١١
علم االجتماع واراء العلماء في تطوره٤١١/٢٠١١
٥١٢/٢٠١١
عالقة علم االجتماع بالعلوم االخرى٦١٢/٢٠١١
رىعالقة علم االجتماع بالعلوم االخ٧١٢/٢٠١١
عالقة علم االجتماع بالعلوم االخرى٨١٢/٢٠١١
الحضارة٩١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة١٠١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١١١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة ١٢١/٢٠١٢
الحضارة ومكوناتھا١٣٢/٢٠١٢
الحضارة ومكوناتھا ١٤٢/٢٠١٢
الحضارة ومكوناتھا ١٥٢/٢٠١٢
الحضارة ومكوناتھا١٦٢/٢٠١٢

الحضارة والشخصیة١٧٣/٢٠١٢
الحضارة والشخصیة١٨٣/٢٠١٢
الحضارة والشخصیة١٩٣/٢٠١٢
الحضارة والشخصیة٢٠٣/٢٠١٢
الحضارة والشخصیة٢١٤/٢٠١٢
والشخصیةالحضارة ٢٢٤/٢٠١٢
التصنیع والمدنیة٢٣٤/٢٠١٢
االسالم والعائلة٢٤٤/٢٠١٢
وسائل الضبط االجتماعي٢٥٥/٢٠١٢
وسائل الضبط االجتماعي التقلیدیة٢٦٥/٢٠١٢
وسائل الضبط االجتماعي القانونیة٢٧٥/٢٠١٢
خطوات البحث العلمي٢٨٤/٢٠١٢
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:القســم 
الثالثة:المرحلة 

عدنان یاسین مصطفى:اسم المحاضر الثالثي
استاذ :اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قاعات القسممكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Sabeeh   J. Al-Kabee
E_mail
Title Sociology
Course Coordinator Annual

Course Objective Building the capacity of students and expand their knowledge through
discussions and dialogues, and provide them with scientific articles scientific
diverse that will expand the options available to enable them to perform the roles
of development.

Course Description

Textbook An Introduction to Sociology

References Books available in the library

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (40%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes

University: Baghdad
College:Education for women
Department:social work
Stage:Third
Lecturer name:Adnan Y.
mustafa
Academic Status:Professor
Qualification:Ph.D
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experime
nt

Notes

1 11/2011 What is sociology
2 11/2011 What is sociology and the view of scientists in its development

3 11/2011 What is sociology and the view of scientists in its development

4 11/2011 What is sociology and the view of scientists in its development

5 12/2011 The relation between sociology and others science

6 12/2011 The relation between sociology and others science

7 12/2011 The relation between sociology and others science

8 12/2011 The relation between sociology and others science

9 1/2012 culture
10 1/2012 Half-year break
11 1/2012 Half-year break
12 1/2012 Culture and its components
13 2/2012 Culture and its components

14 2/2012 Culture and its components

15 2/2012 Culture and its components

16 2/2012 Culture and its components

17 3/2012 Culture and personality

18 3/2012 Culture and personality

19 3/2012 Culture and personality

20 3/2012 Culture and personality

21 4/2012 Culture and personality

22 4/2012 Culture and personality

23 4/2012 Urbanization and the family
24 4/2012 Industrialization and the city

25 5/2012 Islam and the family

26 5/2012 Means of social control

27 5/2012  Legal & Traditional social control

28 5/2012 Step of scientific research

29
Instructor Signature: Dean Signature:

University:Baghdad
College:Education for Women
Department:Social Work
Stage:First
Lecturer name:Sabeeh J. Alkabee
Academic Status:Assiatant Professor
Qualification:PH.D
Place of work:Dept. of social work

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

صبيح جبر مجيرم االسم
البريد االلكتروني

خدمة اجتماعية طبيةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
توضيح العالقة بين علم االجتماع  والطباهداف المادة

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
خدمة اجتماعية طبية

مساعد/ علم اجتماع طبي

المصادر الخارجية
المتوفرة في المكتبة 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠%٤٠%

تعليم :معلومات اضافية
الطالبات عملين خالل 

السنة للمشاركة به في 
المعارض 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الرابعة:المرحلة 

صبیح جبر مجیرم :الثالثي اسم المحاضر 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
وعياالسب

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الجذور التاریخیة للخدمة ١١٠/٢٠١١
الجذور التاریخیة للخدمة٢١٠/٢٠١١
االسس العلمیة لدراسة علم االجتماع في مجال الطب٣١٠/٢٠١١
في مجال الطباالسس العلمیة لدراسة علم االجتماع٤١٠/٢٠١١
مفھوم الصحة٥١١/٢٠١١
مفھوم الصحة٦١١/٢٠١١
مفھوم المرض٧١١/٢٠١١
مفھوم المرض٨١١/٢٠١١
االسالم وصحة االنسان٩١٢/٢٠١١

االسالم وصحة االنسان١٠١٢/٢٠١١
مخطط توزیع االمراض والوقایة منھ١١١٢/٢٠١١
مراض والوقایة منھمخطط توزیع اال١٢١٢/٢٠١١
االمراض النفسیة١٣١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٤١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٥١/٢٠١٢

االمراض العصابیة والذھانیة١٧١/٢٠١٢
االمراض السایكوسوماتیة واضطرابات الشخصیة١٨٢/٢٠١٢
صیةاالمراض السایكوسوماتیة واضطرابات الشخ١٩٢/٢٠١٢
النظریات التي تفسر االمراض النفسیة٢٠٢/٢٠١٢
النظریات التي تفسر االمراض النفسیة٢١٢/٢٠١٢
تطبیق في المدارس٢٢٣/٢٠١٢
تطبیق في المدارس٢٣٣/٢٠١٢
تطبیق فیي المدارس٢٤٣/٢٠١٢
تطبیق في المدارس٢٥٣/٢٠١٢
جتماعیةالتفسیرات النفسیة واال٢٦٤/٢٠١٢
التفسیرات النفسیة واالجتماعیة٢٧٤/٢٠١٢
التفسیرات النفسیة واالجتماعیة٢٨٤/٢٠١٢
التفسیرات النفسیة واالجتماعیة٢٩٤/٢٠١٢
العالج الطبي والعالج النفسي واالجتماعي٣٠٥/٢٠١٢
العالج الطبي والعالج النفسي واالجتماعي٣١٥/٢٠١٢
عالج الطبي والعالج النفسي واالجتماعيال٣٢٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

خدمة االجتماعیةال:القســم 
الرابعة  :المرحلة 

صبیح جبر مجیرم :اسم المحاضر الثالثي
استاذ  مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبناتمكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Sabeeh J. Al-Kabee
E_mail
Title Medical Social Work
Course Coordinator Annual

Course Objective Clarify the relationship between sociology and Medicine

Course Description

Textbook Medical social work
Medical sociology

References Books available in the library

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (40%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes

University: Baghdad
College:Education for women
Department:social work
Stage:fourth
Lecturer name:  Sabeeh J. Al-Kabee
Academic Status: Assiatant Professor
Qualification:Ph.D
Place of work: College of education
for women

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Notes

1 10/2011 The Historical roots of the medical social work
2 10/2011 The Historical roots of the medical social work
3 10/2011 Scientific bases for the study of sociology
4 10/2011 Scientific bases for the study of sociology
5 11/2011 Health concept
6 11/2011 Health concept
7 11/2011 The concept of disease
8 11/2011 The concept of disease
9 12/2011 Islam and human health

10 12/2011 Islam and human health
11 12/2011 Scheme for the distribution of diseases & Prevention
12 12/2011 Scheme for the distribution of diseases & Prevention
13 1/2012 Psychological diseases

14 Half year Break

15 Half year break

16

17 1/2012 A neurotic illnesses

18 2/2012 Psychotic illnesses

19 2/2012 Psychosomatic diseases

20 2/2012 Personality disorder

21 2/2012 Theories that explain the occurrences of psychiatric

22 3/2012 Applications in school

23 3/2012 Applications in school
24 3/2012 Applications in school

25 3/2012 Applications in school

26 4/2012 Theories that explain the psychiatric

27 4/2012 Theories that explain the psychiatric

28 4/2012 Biological

29 4/2012 Psychological

30 5/2012 Social

31 5/2012  Medical Treatment
32 5/2012 Psychological and social treatment

Instructor Signature: Dean Signature:

University:Baghdad
College:Education for Women
Department:Social Work
Stage:fourth
Lecturer name:Sabeeh J. Al-Kabee
Academic Status: Assiatant Professor
Qualification:PH.D
Place of work:College of education for
women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


