
جدول الدروس االسبوعي

كواكب صالح حميد                                          . د. م .أ االسم
Dr. kawakib .S. Hameed

البريد االلكتروني
Iraq Societyمجتمع عراقي   اسم المادة

Annual سنوي  مقرر الفصل
ع بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص   التعرف بالجتماهداف المادة

        Identify society in general and Iraq society in
particular

–القيم والعادات والتقاليد –الجذور التاريخية والحضارية –لمحة تاريخية عن المجتمع العراقي التفاصيل االساسية للمادة
التنمية والتخطيط –النظم االجتماعية –ية الثقافة والشخص–النمو السكاني 

Historical view , values , habits , traditions , Humangrowth  culture and
 personality social systems , planning and development

الكتب المنهجية
مصادر خارجية تتعلق بطبيعة وتاريخ وحضارة المجتمع العراقي 

ر الخارجيةالمصاد
لمحة تاريخية عن –نخبة من الباحثين \جزء ١٣–حضارة العراق 

تاريخ العراق –ي علي الورد. د–وطبيعة المجتمع العراقي –العراق 
نخبة من الباحثين 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
بواقع % ٤٠
ل لكل فص% ٢٠

بواقع % ١٠
لكل فصل % ٥

٥٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

الخدمة االجتماعیة :القســم 
الثانیة :المرحلة 

لح حمید كواكب صا:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

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



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

التعریف بطبیعة المجتمع االنساني ٢٠١١\١١٠
مقومات المجتمع ٢٠١١\٢١٠
سكان العراق٢٠١١\٣١٠
ارة العراق حض٢٠١١\٤١٠
التركیب االجتماعي ٢٠١١\٥١١
الشخصیة العراقیة ٢٠١١\٦١١
اثر العوامل التاریخیة والجغرافیة في تكوین ٢٠١١\٧١١

المجتمع العراقي 
التركیب السكاني وتوزیع السكان ٢٠١١\٨١١
الھجرة ونمو السكان ٢٠١١\٩١٢

المجتمع العراقي انماط التجمعات في ٢٠١١\١٠١٢
نظام االسرة العراقیة ٢٠١١\١١١٢
النظام االقتصادي ٢٠١١\١٢١٢
النظام السیاسي ٢٠١٢\١٣١
عطلة نصف السنة١٤
عطلة نصف السنة١٥
النظام الدیني ٢\١٦١

النظام التعلیمي ٢٠١٢\١٧٢
م اللغة العربیة كوسیلة للتفاھی٢٠١٢\١٨٢
القیم واالعراف والتقالید االجتماعیة ٢٠١٢\١٩٢
الثقافة والشخصیة العراقیة ٢٠١٢\٢٠٢
الفنون والعلوم عند العراقین ٢٠١٢\٢١٣
اھمیة التنمیة في الجتمع العراقي ٢٠١٢\٢٢٣
العوامل المعوقة والدافعة للتنمیة ٢٠١٢\٢٣٣
قطاعات التنمیة ٢٠١٢\٢٤٣
تنمیة اجتماعیة ٢٠١٢\٢٥٤
تنمیة صناعیة ٢٠١٢\٢٦٤
تنمیة زراعیة ٢٠١٢\٢٧٤
تعلمیة تنمیة ٢٠١٢\٢٨٥
تنمیة صحیة ٢٠١٢\٢٩٥
اھمیة التخطیط ٢٠١٢\٣٠٥
عالقة التنمیة بالتخطیط ٢٠١٢\٣١٥
اھمیة المشاریع التنمویة في المجتمع العراقي٢٠١٢\٣٢٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

مة االجتماعیة الخد:اسم القســم 
الثانیة :المرحلة 

كواكب صالح حمید :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

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



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:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 10\2011 Identify the nature of human
society

2 10\2011 Constitutions of Iraq society
3 10\2011 Iraq population
4 10\ 2011 Culture of Iraq
5 11\ 2011 Social structure
6 11\2011 Iraq personality
7 11\ 2011 The historical and geocrifical

roots of Iraq society
8 11\ 2011 Population struchreand

distribution
9 12\2011 Emigration and population

groups in Iraq society
10 12\ 2011 The  typo of population groups

in Iraq society
11 12\2011 family system
12 12\2011 Economic system
13 1\ 2012 Political system
14 Half-year Break
15 =
16 1\2012 Religious system

17 2\2012 Educational system
18 2\2012 The Arabic language which is

the instrument understand
19 2\2012 Values, tradionds habits of Iraq

society
20 2\2012 Iraq culture and personality
21 3\ 2012 Art and sciences in Iraq society
22 3\2012 The important of development

in Iraq
23 3\2012 The faetors, baek or forwad the

development
24 3\2012 Sectors of  developing

University:Baghdad
College:of Educatio for women
Department:Social work
Stage:Second
Lecturer name:Kawakib _S_Hamed
Academic Status:Assist professor
Qualification:PhD
Place of work:College of Education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



25 4\2012 Social development
26 4\2012 Industry Development
27 4\2012 Agricuturd Development
28 4\2012 Aducational Development
29 5\2012 Health Development
30 5\2012 The important of planning
31 5\2012 The relation between

Development  and planning
32 5\2012 The important of manufaetured

in Iraq society
Instructor Signature: Dean Signature:



جدول الدروس االسبوعي

Drكواكب صالح . د. م .أاالسم .Kawakib .S. Hameed
البريد االلكتروني

Social organizationتنظيم المجتمع اسم المادة
Annualسنوي مقرر الفصل
اعداد الطالبات لتحمل مسؤولية االخصائي االجتماعي بمهمة تنظيم اهداف المادة

Preparing students to take the responsibilityالمجتمع 
for the social specialist in the society organization

\عالقة تنظيم المجتمع بالخدمة االجتماعية , اساسيات تنظيم المجتمع التفاصيل االساسية للمادة
, موارد المجتمع , حاجات المجتمع , خدمة الجماعة وخدمة الفرد 

ادوات تنظيم المجتمع , م المجتمع عمليات تنظي

الكتب المنهجية
احسان محمد الحسن . د\تنظيم المجتمع 

المصادر الخارجية
Most of bookبعض المصادر التي تتعلق بموضوع تنظيم المجتمع

which related to the social organization

االمتحاناتالمختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
بواقع %٤٠
لكل فصل % ٢٠

بواقع %١٠-
لكل فصل% ٥

-٥٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :ة الجامع
التربیة للبنات :الكلیة 

الخدمة االجتماعیة :القســم 
الرابعة :المرحلة 

كواكب صالح حمید . د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

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



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

اساسیات في تنظیم المجتمع ٢٠١١\١١٠
حلى والتنظیم والتخطیطتمع المالمج٢٠١١\٢١٠
الھندسة االجتماعیة مفھوم التنظیم ٢٠١١\٣١٠
مضمون ومبادى واھداف تنظیم المجتمع ٢٠١١\٤١٠
عالقة تنظیم المجتمع بخدمة الفرد ٢٠١١\٥١١
عالقة تنظیم المجتمع بخدمة الجماعة ٢٠١١\٦١١
لمجتمع العربي الموارد االقتصادیة في ا٢٠١١\٧١١
اتجاھات تنمیة الموارد االقتصادیة في العراق ٢٠١١\٨١١
تھا في العراق یالموارد البشریة وتنم٢٠١١\٩١٢

الحاجات االسیاسیة واالجتماعیة ٢٠١١\١٠١٢
الحاجات الروحیة والعالقة بین الموارد والحاجات ٢٠١١\١١١٢
الخطةوضع \وتشخیص المشكلة \البحث االجتماعي٢٠١١\١٢١٢
التنفیذ االدارى والمتابعة والتقویم \التشریع القانوني ٢٠١٢\١٣١

عطلة نصف السنة ١٤
١٥
الموھالت العلمیة \دور القیادة في تنظیم المجتمع ٢٠١٢\١٦١

لالختصاصي االجتماعي 

وار الوظیفیة مھام االختصاصي االجتماعي واالد٢٠١٢\١٧٢
ادوات تنظیم المجتمع ٢٠١٢\١٨٢
تصنیف خدمات المجتمع٢٠١٢\١٩٢
الخدمات االجتماعیة المدرسیة ٢٠١٢\٢٠٢
٢١
تطبیق في المدارس٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
ة یالخدمات في االجھزة العدل٢٠١٢\٢٧٤
یة الطبیة الخدمة االجتماع٢٠١٢\٢٨٤
دور االختصاصي االجتماعي في المستشفى ٢٠١٢\٢٩٥
الخدمة االجتماعیة في القوات المسلحة ٢٠١٢\٣٠٥
تنظیم المجتمع في القوات المسلحة ٢٠١٢\٣١٥
البحث االجتماعي في القوات المسلحة٢٠١٢\٣٢٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
م العالي والبحث العلميوزارة التعلی

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
كلیة التربیة للبنات :الكلیة 

الخدمة االجتماعیة :اسم القســم 
الرابعة :المرحلة 

كواكب صالح حمید . د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

دكتوراه :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات \جامعة بغداد :لعمل  مكان ا



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
College: of Educatio for
Department: Social work
Stage:four
Lecturer name: Kawakib
_S_Hamed
Academic Status: Assistant
professor
Qualification: PhD
Place of work: College of Educatio
for women n

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 10\ 2011 The Basics of
Community organization

2 10\ 2011 Social community and
planing

3 10\2011 Social Engineering
4 10\2011 Principles ,goals ,consists

,of social organization
5 11\2011 The relation between

social organization and
casework

6 11\2011 The relation between
social organization and

social group work
7 11\2011 Economic resources

Arabic society
8 11\2011 Atitude of human

resources developing
9 12\2011 Human resources

10 12\2011 Basic needs and social
needs

11 12\2011 Spiritual Needs and the
relation between

resources and needs
12 12\2011 Applied social research,

diagnosis of problems
and planing

13 1\2012 Leigislation and
Administrative

Evecution, follo up
14 Half-year Break
15
16 1\2012 The role of guider in

society organization

University: Baghdad
College: of Educatio for
Department: Social work
Stage:four
Lecturer name: Kawakib
_S_Hameed
Academic Status: Assistant
professor
Qualification: PhD
Place of work: College of
Educatio for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



17 2\2012 Social pecidlists role and
functions

18 2\2012 Society organization
tools

19 2\2012 The classification of
community services

20 2\2012 School social services
21 3\2012 Application in Schools
22 3\2012 Application in Schools
23 3\2012 Application in Schools
24 3\2012 Application in Schools
25 4\2012 Application in Schools
26 4\2012 Application in Schools
27 4\2012 Social services in gudical

in stitutione
28 4\2012 Medical social services
29 5\2012 Social specialists role in

hospital
30 5\2012 Social services in the

armed forces
31 5\2012 Social organization in

the armed forces
32 5\2012 Social researche in the

armed forces
Instructor Signature: Dean Signature:


