
جدول الدروس االسبوعي

كوثر عبد الحميد سعيداالسم
com.yahoo@1952Kawtherالبريد االلكتروني

ومفاهيم اجتماعية بلغة انكليزيةمصطلحاتاسم المادة
مقرر الفصل
طلحات األجتماعية بالغة األنكليزيةلتعريف الطالبات بتعاريف للمصاهداف المادة

العائلة ,التنشئة األجتماعية, الخدمة األجتماعية,المادة تشمل التحضرالتفاصيل االساسية للمادة
البناء األجتماعى ,الرئسمالية,التكيف األجتماعى ,المجتمع ,علم األجتماع,

الكتب المنهجية
sociological terms and  notionsكتاب 

صادر الخارجيةالم
ال توجد

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٤٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة األجتماعیة:القســم 
األولى:المرحلة 

كوثر عبد الحمید سعید:اسم المحاضر الثالثي 
داستاذ مساع:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةاریخالتاال

١
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٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
اول محاضرة تعریف بالكتاب ١١٥/١٢/٢٠١١

وبلمادة
الرئسمالیة, التكیف ١٢١٢/١٢/٢٠١١
امتحان یومى ١٣١٩/١٢/٢٠١١
الحضارة١٤٢٦/١٢/٢٠١١
امتحان یومى ١٥٢/١/٢٠١٢
فصلى امتحان تحریرى١٦٩/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
العائلة١٧٣٠/١/٢٠١٢
امتحان یومى ١٨٦/٢/٢٠١٢
الخدمة األجتماعیة١٩١٣/٢/٢٠١٢
امتحان یومى ٢٠٢٠/٢/٢٠١٢
تحریرى فصلى متحان ا٢١٢٧/٢/٢٠١٢
التنشأة األجتماعیة٢٢٥/٣/٢٠١٢
امتحان یومى ٢٣١٢/٣/٢٠١٢
علم األجتماع٢٤١٩/٣/٢٠١٢
متحان یومى ا٢٥٢٦/٣/٢٠١٢
امتحان تحریرى فصلى ٢٦٢/٤/٢٠١٢
لمجتمعا٢٠١٢/ ٢٧٩/٤
امتحان یومى ٢٨١٦/٤/٢٠١٢
األجتماعى التركیب٢٩٢٣/٤/٢٠١٢
امتحان یومى ٣٠٣٠/٤/٢٠١٢
امتحان تحریرى فصلى ٣١٧/٥/٢٠١٢
لضبط أألجتماعى ا٣٢١٤/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید كوثر عبد الحمید سعید: األستاذ المساعد :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة األجتماعیة :اسم القســم 
األولى :المرحلة 

كوثر عبد الحمید سعید:ثي اسم المحاضر الثال
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Kawther  abdle  hamed  saeed
E_mail Kawther1952 @yahoo.com
Title sociological  Terms and  notions
Course Coordinator

Course Objective
It is hoped that it will meet the students needs as beginners in
the study of social services and sociological issues especially
with regard to acquainting them with such key terms and
notions in English

Course Description
Adoption ,capitalism, culture , family, social work,
socialization ,society ,sociology  ,social structure ,social control,
social change

Textbook
S0ciological  terms and notions   ,

References
Selected  and simplified by(ph.d)  asim ismail  ilyas   and(ph.d)
sattam  khalaf  hamad     1989

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

General Notes

University:bagdad
College: college of education for
women
Department: social work
Stage:  first stage
Lecturer name: kawther abdale
hamed saeed
Academic Status:  assistant
professor
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
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11  5/12/2011  First lecture
12 12/12/2011 Adoption,  capitalism
13 19/12/2011 Daly  exam
14 26/12/2011 Culture
15   2/1/2012  Daly  exam
16   9/1/2012 Course   exam

Half-year Break
17  16/1/2012  Family
18  23/1/2012 Daly  exam
19  3o/1/2012  Social  work
20   6/2/2012 Daly  exam
21 13/2/2012 Course   exam
22 20/2/2012  Socialization
23 27/2/2012  Daly  exam
24   5/3/2012  Society
25 12/3/2012 Daly  exam
26 19/3/2012 Course  exam
27 26/3/2012 Sociology
28   2/4/2012  Daly  exam
29   9/4/2012 S0cial  structure
30  16/4/2012 Daly  exam
31 23/4/2012 Course  exam
32 30/4/2012 S0sial  control

Instructor Signature: Dean Signature :  kawther

University:bagdad
College: c0llege of education for
women
Department: S0cial work
Stage: First Stage
Lecturer name: kawther abdle
hamed
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

د الحميد سعيدكوثر عباالسم
Kawtherالبريد االلكتروني 1952 @ yah00.c0m

خدمة فرداسم المادة
وعدلى سليمان, تأليف محمد طلعت عيسى .كتاب خدمة الفرد مقرر الفصل
وتطورهاالتاريخى , تعريف الطالبات بمفهوم ومبادئ خدمة الفرد اهداف المادة

األستبيانوكذلك مناهج البحث و.وعناصرها األساسية 
طرق خدمة ,مبادئ خدمة الفرد ,ظهور خدمة الفرد,ظهور مهنة الخدمة األجتماعيةالتفاصيل االساسية للمادة

اخصائى ,واألستبيان, مناهج البحث , العالج,التشخيص,دراسة الحالة ,الفرد
عمليات التسجيل واألشرا ف فى خدمة الفرد,ومؤسسة خدمة الفرد 

الكتب المنهجية
يوجدال 

المصادر الخارجية
المدخل الى الخدمة األجتماعية تأليف بهيجة احمد شهاب

الخدمة األجتماعية فى المجتمع العربى المعاصر للدكتور فيصل محمود 
الخدمات األجتماعية المقارنة  تأليف محمود حسن ,غرايبة 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيوعالمشر

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٤٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:ة الجامع
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة األجتماعیة:القســم 
الثالثة :المرحلة 

كوثر عبد الحمید سعید :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ  مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

اول محاضره تعریف بالمادة ١٥/١٠/٢٠١١
ظھور مھنة الخدمة أألجتماعیة ٢١٢/١٠/٢٠١١
خدمة الفرد تطورھا ومراحلھا٣١٩/١٠/٢٠١١
تعاریف خدمة الفرد ومبادئھا٤٢٦/١٠/٢٠١١
امتحان٥٢/١١/٢٠١١
عطلة عید الفطر ٦٩/١١/٢٠١١
دراسة الحالة ,خطوات خدمة الفرد ٧١٦/١١/٢٠١١
دراسة الحالة ٨٢٣/١١/٢٠١١
امتحان٢٠١١/ ٩٣٠/١١

التشخیص األجتماعى ١٠٧/١٢/٢٠١٢
التشخیص األجتماعى١١١٤/١٢/٢٠١٢
العالج األجتماعى ١٢٢١/١٢/٢٠١٢
العالج األجتماعى١٣٢٨/١٢/٢٠١٢
امتحان١٤٤/١/٢٠١٢
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
البحثمناھج١٧٢٥/١/٢٠١٢
مناھج البحث١٨١/٢/٢٠١٢
األستبیان١٩٨/٢/٢٠١٢
امتحان٢٠١٥/٢/٢٠١٢
دراسة حالتین بشكل عملى ٢١٢٢/٢/٢٠١٢
اخصائى  خدمة الفرد٢٢٢٩/٢/٢٠١٢
مؤسسة خدمة الفرد٢٣٧/٣/٢٠١٢
جیل فى خدمة الفردعملیة التس٢٤١٤/٣/٢٠١٢
عملیة األشراف٢٥٢١/٣/٢٠١٢
امتحان٢٦٢٨/٣/٢٠١٢
تطبیق میدانى لبحوث الطالبات٢٧٤/٤/٢٠١٢
٢٨١١/٤/٢٠١٢=
٢٩١٨/٤/٢٠١٢=
مناقشة البحوث المیدانیة ٣٠٢٥/٤/٢٠١٢
٣١٢/٥/٢٠١٢=
٣٢٩/٥/٢٠١٢=

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
بحث العلميوزارة التعلیم العالي وال

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة األجتماعیة :اسم القســم 
الثالثة :المرحلة 

كوثر عبد الحمید سعید:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
یة للبناتكلیة الترب:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Kawther  Abdl Hamed Saeed
E_mail Kawther1952@yahoo.com
Title Individual  service
Course Coordinator The book of individual service by Talat Esa and Adly sleman

Course Objective
To explain for the students the historical evolution of
individual service, the concept and principle of individual
service ,Research methods , questionnaire,

Course Description
Development of social work and individual service, principles
and defines of individual service , case study, social diagnosis,
social therapy, research methods ,the social worker, social
institution

Textbook
No textbook

References
1- Social Services Compared by  Mhmod Hasn
2-social service in Contemporary Arab community by Fesal
Mhmod Gariba
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (40%) - As (10%) ---- As (50%)

General Notes

University:Bagdad
College:College for Education
women
Department:Social work
Stage:Third Stage
Lecturer name:kawther A.B
Hamed
Academic Status:Assistant
professor
Qualification: MSE
Place of work:

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outlin
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1    5/10/ 2011 The first lecture
2   12/10/2011 Emergence of social work

3    19/10/2011 Development of individual
service

4    26/10/2011 Its stage and Its principles

5     2/11/2011 Exam
6     9/11/2011 Break
7   16/11/2011 The case study
8    23/11/2011               =
9    30/11/2011 Exam

10     7/12/2011 Social diagnosis
11   14/12/2011        =
12    21/12/2011 Social  therapy
13    28/12/2011                 =
14      4/1/2012 Exam
15
16

Half-year Break
17     25/1/2012 Research methods
18      1/2/2012                  =
19      8/2/2012 Questionnaire
20     15/2/2012 2 case study in practice
21     22/2/2012 Exam
22     29/2/2012 Social  worker
23      7/3/2012 Individual service institution

24    14/3/2012 The process of registration

25    21/3/2012 The process of supervision

26    28/3/2012 Exam
27     4/4/2012 Application of field research

28    11/4/2012                     =
29    18/4/2012 =
30    25/4/2012 Discussion of    field research

31      2/5/2012
32      9/5/2012

Instructor Signature: Dean Signature:

University:Bagdad
College: education women
Department: social work
Stage:third stage
Lecturer name:kawther A.Saed
Academic Status:Assistants
Professor
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


