
جدول الدروس االسبوعي

مروج مظهر عباس االسم
com.yahoo@Mmurougeالبريد االلكتروني

المشكالت االجتماعية اسم المادة
مقرر الفصل
التعرف على معنى المشكالت االجتماعية وسبل معالجتها اهداف المادة

التطور . ٢انواع المشكالت االجتماعية . ١اعطاء فكرة مفصلة عن فاصيل االساسية للمادةالت
الطرق المتبعة للوقاية والعالج من . ٣التاريخي للمشكالت االجتماعية 

المشكالت االجتماعية 

الكتب المنهجية
عبد اللطيف عبد الحميد العاني . المشكالت االجتماعية د
معن خليل عمران. د

المصادر الخارجية
السيد محمد بدوي . المجتمع والمشكالت االجتماعية د

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

% ٢٠الفصل %٥اليومي :. الفصل االول معلومات اضافية
%٥٠االمتحان النهائي %                      ٢٠الفصل % ٥اليومي :. الفصل الثاني 

جمھوریة العراق
م العالي والبحث العلميوزارة التعلی

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 

مروج مظھر عباس:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
ة التربیة للبناتكلی/جامعة بغداد:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

االجتماعیة طبیعتھا المشكلة١١٩/٩
وابعادھا 

كلة االجتماعیة منطلقات المش٢٢٦/٩
الوجة االخر للمشكلة االجتماعیة ٣٣/١٠
اسباب المشكلة االجتماعیة ٤١٠/١٠
تنظیم ) ھیكل( تفكك عمارة٥١٧/١٠

االجتماعي 
العمل٦٢٤/١٠
التفكك االجتماعي ٧٣١/١٠
انواع التفكك االجتماعي ٨٧/١١
لیات التفكك االجتماعي والعم٩٤/١١

االجتماعیة 
مشكالت الطفولة ١٠٢١/١١
مشكالت المراھقة١١٢٨/١١
مشكالت الشیخوخة ١٢٥/١٢
الفقر ومشكالتھ ١٣١٢/١٢
مشكالت المعاقین ١٤٩/١٢
االدمان على تناول المشروبات ١٥٢٦/١٢

الكحولیة 
التخلف االجتماعي ١٦٢/١

االنتحار 
عطلة نصف السنة١٧٩/١
عطلة نصف السنة١٨٣٠/١
عطلة نصف السنة١٩٦/٢
االمراض النفسیة السائدة ٢٠٢٠/٢
جنوح االحداث ٢١٢٧/٢
الجریمة ٢٢٥/٣
مشكالت االسرة والمرأة٢٣١٢/٣
العمالة الناعمة ٢٤١٩/٣
المھن والمرأة ٢٥٢٦/٣
الطالق ٢٦٢/٤
التكیف ومشكالتھ٢٧٩/٤

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 

مروج مظھر عباس:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:العلمي المؤھل
كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد:مكان العمل  



المشكالت االجتماعیة في الوطن ٢٨١٦/٤
العربي 

مشكلة االنجاز٢٩٢٣/٤
مشكلة االغتراب ٣٠٣٠/٤
المشكالت التكنولوجیة  واالقتصادیة ٣١٧/٥
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Murouge modher abbas
E_mail mmurouge@yahoo.com
Title Social problems
Course Coordinator

Course Objective Identify the meaning of social problem.
Showing its significant and methods of tackling it.

Course Description 1.types of social problems.
2.historical development of social problems.
3.methods of medicating and preventing social problems.

Textbook
Social problems by D.Abd AL_Latif ABD AL_Hameed

References
Social problems and the society.
By D.AL_Saeed  Mohammad Badree.
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes
Chapter 1:- daily 5%    chapter 20%
Chapter 2:-daily  5%    chapter 20%
The final exam    50%

University:Baghdad
College:college education for
woman
Department:social work
Stage:second
Lecturer name: murouge
modher abbass
Academic Status:Teaching
Assistant
Qualification:master
Place of work:baghdad
university/college of education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 19/9 the concept of the social
problems, its nature and
dimensions

2 26/9 Premises that the social
problem

3 3/10 The other face of the
problem of social

4 10/10 Causes of social problem
5 17/10 Disintegration of the

social organization
6 24/10 work
7 31/10 Social disintegration
8 7/11 Kind of social

disintegration
9 14/11 Social disintegration and

social processes
10 21/11 The problems of

childhood
11 28/11 The problems of

adolescence
12 5/12 The problems of aging
13 12/12 Poverty and its problems
14 19/12 The problems of the

disabled
15 26/12 Addiction to alcohol
16 2/1 Social backwardness

Half-year Break
17 9/1 suicide
18 30/1 unemployment
19 6/2 begging
20 13/2 Psychiatric conditions
21 20/2 Juvenile delinquency
22 27/2 Crime
23 5/3 Family problems and

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



women
24 12/3 Soft labor
25 19/3 Professional and women
26 26/3 Divorce
27 2/4 Adaptation and its

problems
28 9/4 Social problems in the

Arab world
29 16/4 The problem of

achievement
30 23/4 The problem of

alienation
31 30/4 Technological and

economic problems
32

Instructor Signature: Dean Signature:


