
جدول الدروس االسبوعي

هادي صالح محمداالسم
البريد االلكتروني

النظريات االجتماعيةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
التعريف بالنظريات االجتماعية ورواد تلك النظرياتاهداف المادة

، والصراع العفوي-لوضعيالجذور التاريخية للفكر النظري واالتجاه االتفاصيل االساسية للمادة
والشكلية االجتماعية والسلوكية االجتماعية والتفاعلية الرمزية والفعل 

االجتماعي

الكتب المنهجية
عبد المنعم الحسني، النظريات االجتماعية.قيس نوري ود.د

المصادر الخارجية
نيقوال تيماشيف، نظرية علم االجتماع

االمتحانات لمختبراالفصل 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:الجامعة
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الرابعة:المرحلة 

ھادي صالح محمد:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم /جامعة بغدادكلیة التربیة للبنات:مكان العمل  

الخدمة االجتماعیة



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

ة للفكر النظريمعنى النظریة والجذور التاریخی١١٠/٢٠١١
اع والعلوم االجتماعیةبدایات علم االجتم٢١٠/٢٠١١
العضوي-االتجاه الوضعي٣١٠/٢٠١١
الخلفیة الفلسفیة االجتماعیة للوضعیة القدیمة والحدیثة٤١٠/٢٠١١
مادة خارجیة عن أنواع النظریات االجتماعیة٥١١/٢٠١١
السیاسة والنظام المدني والفلسفة الوضعیةآراءه عن : أوكست كونت٦١١/٢٠١١
آراءه عن الدولة وإعادة بناء المجتمع والتقدم : أوكست كونت٧١١/٢٠١١

االجتماعي
آراءه عن المبادئ التطویریة واإلصالح االجتماعي: ھربرت سبنسر٨١١/٢٠١١
تفروع عن علم االجتماع وتصنیف المجتمعا: فردیناند تونیس٩١٢/٢٠١١

تقسیم العمل: أمیل دوركایم١٠١٢/٢٠١١
ظاھرة االنتحار واألشكال األولیة للحیاة المدنیة: أمیل دوركایم١١١٢/٢٠١١
باریتو-الفریدو: وي الوضعي المتأخرضتجاه العاال١٢١٢/٢٠١١
شبنجلر١٣١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
كنتوینبي وسورو١٦١/٢٠١٢
صراع بالتعریف بابن خلدونال١٧٢/٢٠١٢
أھم أعمالھ: ابن خلدون١٨٢/٢٠١٢
آراء ماركس واالنتقادات الموجھة إلیھا: االتجاه الصراعي المتأخر١٩٢/٢٠١٢
الدارونیة٢٠٢/٢٠١٢
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

تطبیق في المدارس

المعنى وجورج زیمل: عیةاتجاه الشكلیة االجتما٢٧٤/٢٠١٢
المفھوم: السلوكیة االجتماعیة٢٨٤/٢٠١٢
المعنى وأنواع التفاعل: مدرسة التفاعل الرمزي٢٩٥/٢٠١٢
ماكس فیبر: مدرسة الفصل االجتماعي٣٠٥/٢٠١٢
االتجاه الوظیفي وأنواع الوظیفة٣١٥/٢٠١٢
االنتقادات الموجھة للوظیفة٣٢٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
م العالي والبحث العلميوزارة التعلی

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الرابعة:المرحلة 

ھادي صالح محمد:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم /التربیة للبناتجامعة بغدادكلیة :مكان العمل  

الخدمة االجتماعیة



Course Weekly Outline

Course Instructor Hadi S. Mohammed
E_mail
Title Social Theories
Course Coordinator Annual

Course Objective
Definition of social theories and pioneers of those theories

Course Description
Historical background of theoretical thought

Textbook
Dr. Qais Al-Noori and Abdul-Mun'em Al-Hassani, Social
Theories

References
Nicola Temmashef, Sociological Theory

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40% (20% for
each term)

- 10% (5% for
each term)

- 50%

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: Social Work
Stage: Fourth
Lecturer name: Hadi S.
Mohammed
Academic Status: Professor
Qualification: Doctorate
Place of work: Baghdad Univ.-College of
Education for Women-Socisl Work Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 10/2011 Meaning of the theory and historical background of theory

2 10/2011 Beginning of sociology and social science
3 10/2011 Direction of the positive-organic
4 10/2011 Social philosophical background of the old and modern positive

5 11/2011 External topics about theories types
6 11/2011 August Comte: His views on politics & religion order
7 11/2011 August Comte: His views on state and rebuilding society

8 11/2011 H. Spencer: His views on principles of evolutionary
9 12/2011 F. Tonnies: Branches of sociology and classification of

societies
10 12/2011 Emile Durkheim: Division of labor
11 12/2011 Emile Durkheim: suicide phenomenon & elementary

forms of religious life
12 12/2012 The late direction of positive-organic: Alfredo-Pareto
13 1/2012 Spengler

Half-year Break
16 1/2012 Sorokin and Toynbee
17 2/2012 Ibn Khaldun: Definition
18 2/2012 Ibn Khaldun: The prominent achievement
19 2/2012 Late nonfactual direction: Marx views
20 2/2012 Darwinism
21
22
23
24
25
26

Application in schools

27 4/2012 Direction of formal sociology: Meaning & G. Simmel
28 4/2012 Social behavioral: Concept
29 5/2012 Interaction symbolists school: Meaning and interaction

types
30 5/2012 Social action school: Max Weber
31 5/2012 Functional structure direction & functional types
32 5/2012 Criticism of the functional

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: Social Work
Stage: Fourth
Lecturer name: Hadi S.
Mohammed
Academic Status: Professor
Qualification: Doctorate
Place of work: Baghdad Univ.-College of
Education for Women-Socisl Work Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


