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Course Weekly Outline

Course Instructor Adnan Y.  Mustafa
E_mail yasinadn@yahoo.com
Title Sociology of Family
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 Sociology of Family

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:Baghdad University

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Notes

1 10/2011 Family and Its importance of Individual and society
2 10/2011 The importance of studying Family
3 10/2011 The historical development of Family
4 10/2011 Family from point of view of thinkers
5 11/2011 Family and kinship system
6 11/2011 Forms of Kinship system
7 11/2011 Changes of Kinship system
8 11/2011 Urbanization and Industrialization and kinship
9 12/2011 Factors effecting Kinship system

10 12/2011 Residential system and kinship
11 12/2011 Inheritance and succession
12 12/2011 Family organization and its features
13 1/2012 Compound family

14 Half year Break

15 Half year break

16 Half year break
Half-year Break

17 1/2012 Social change for compound family

18 2/2012 Historical factors that have contribute to the process of change

19 2/2012 Modern factors that have contribute to change

20 2/2012 Modern nuclear family

21 2/2012 Functions of the nuclear family

22 3/2012 Family relationship

23 3/2012 Nature of family relationships
24 3/2012 Factors effecting family relationships

25 3/2012 Theories of family relationship

26 4/2012 Development and growth of social relationship

27 4/2012 Social adjustment  for family relationship

28 Types of the relationship

29 The impact of kinship system on social relationship building

30 Social structure for social relationship

31 Taboo system and sexual relationship
32 Problems of modern family

Instructor Signature: Dean Signature:

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:Dept. of social work

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


