
جدول الدروس االسبوعي

عبد الشهيد جاسم عباساالسم
البريد االلكتروني

مة االجتماعيةدالتخطيط والخاسم المادة
سنويمقرر الفصل
التعرف على التخطيط والخدمة االجتماعية وطرق تطبيقهااهداف المادة

لى مادة التخطيط لتحقيق برامج الخدمة االجتماعيةالتعرف وبروح علمية عالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
عبد المنعم الحسني. د. التخطيط االجتماعي  تأليف أ

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 
رابعةال:المرحلة 

عبد الشھید جاسم عباس:اسم المحاضر الثالثي 
مساعداستاذ :اللقب العلمي 
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جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

التنظیم االجتماعي-مفھوم التخطیط١١٠/٢٠١١
لغائیة االجتماعیةالتخطیط وا٢١٠/٢٠١١
الدراسات التخطیطیة٣١٠/٢٠١١
التخطیط وقضیة الحریة٤١٠/٢٠١١
كارل مانھایم٥١١/٢٠١١
انواع التخطیط٦١١/٢٠١١
الخدمات الوقائیة والعالجیة٧١١/٢٠١١
مقارنة بین انواع التخطیط٨١١/٢٠١١
مبادئ التخطیط االجتماعي٩١٢/٢٠١١

المركزیة والالمركزیة١٠١٢/٢٠١١
مراحل التخطیط١١١٢/٢٠١١
اعداد الخطة١٢١٢/٢٠١١
كیفیة تنفیذ الخطة١٣١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٤
عطلة نصف السنة١٥
١٦

كیفیة تنفیذ الخطة١٧١/٢٠١٢
التغذیة العكسیة١٨٢/٢٠١٢
اھداف التقویم١٩٢/٢٠١٢
المتابعة٢٠٢/٢٠١٢
التخطیط في النظام االشتراكي٢١٢/٢٠١٢
مقارنة بین االشتراكي والرأسمالي٢٢٣/٢٠١٢
وسائل االنتاج٢٣٣/٢٠١٢
حركة االصالح٢٤٣/٢٠١٢
التخطیط والتنمیة٢٥٣/٢٠١٢
ن والزراعةالسكا٢٦٤/٢٠١٢
معوقات التنمیة٢٧٤/٢٠١٢
استراتیجیة التنمیة في العالم الثالث٢٨٤/٢٠١٢
تجارب تنمویة٢٩٤/٢٠١٢
خصائص التجربة الیابانیة٣٠٥/٢٠١٢
الدستور والتخطیط٣١٥/٢٠١٢
والعالقات التنمویةالصعوبات التي تواجھ النماذج٣٢٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :اذ توقیع االست

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الثالثة:المرحلة 

مصطفىعدنان یاسین :اسم المحاضر الثالثي
استاذ :اللقب العلمي 
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Course Weekly Outline

Course Instructor Abdul Shaheed   J. Abass
E_mail
Title Planning and Social Work
Course Coordinator

Course Objective
Identify the planning, social service and methods of application

Course Description
Recognize through scientific spirit  on the planning approach  for social service
programs

Textbook Social Planning

References Prof. Abdul Munaim Al-Hassani

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.

Experiment
Notes

1 10/2011 Planning concept-social organization
2 10/2011 Planning and social teleology
3 10/2011 Planning studies
4 10/2011 Planning and freedom question
5 11/2011 Karl Mannheim
6 11/2011 Types of planning
7 11/2011 Preventive and curative services
8 11/2011 Comparison between the types of planning
9 12/2011 Principles of social planning

10 12/2011 Centralization and decentralization
11 12/2011 The planning stages
12 12/2011 Preparation of the plan
13 1/2012 How to implement the plan

14 Half year Break

15 Half year break

16 Half year break
Half-year Break

17 1/2012 Feed-back

18 2/2012 Aims of the assessment

19 2/2012 Follow-up

20 2/2012 Planning in the socialist system

21 2/2012 Comparison between the socialist and capitalist

22 3/2012 The means of production

23 3/2012 Reform movement
24 3/2012 Planning and development

25 3/2012 Population and agriculture

26 4/2012 Obstacles of development

27 4/2012 Developmental strategy in the Third World

28 4/2012 Developmental experience

29 4/2012 Characteristics of Japanese experience

30 5/2012 Constitution and planning

31 5/2012 The difficulties faced by models
32 5/2012 Developmental relation

Instructor Signature: Dean Signature:

University:Baghdad
College:Education for Women
Department:Social Work
Stage:fourth
Lecturer name:Abdul Shaheed J. Abass
Academic Status:Assistance Professor
Qualification:PH.D
Place of work:Dept. of social work

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


