
جدول الدروس االسبوعي

وديان ياسين عبيداالسم
اليوجدالبريد االلكتروني

خدمة الجماعةاسم المادة
مقرر الفصل
من موضوعات الخدمة االجتماعية  تهدف الى مساعدة الفرد في موضوع فرعي ماعة كجخدمة الاهداف المادة

اسلوب علمي انساني هادفالجماعة على قهر المشكالت والتصدي لها ب

تستخدم للعمل داخل خاصة بها ومبادئ واهدافطريقة من طرق الخدمة االجتماعية لها فلسفةالتفاصيل االساسية للمادة
الجماعات 

كتاب خدمة الجماعةالكتب المنهجية

المصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٤٠%

معلومات اضافية
الفصل )  ٢٠(درجةالشهري ) ٥(اليومي %)٢٥(درجة الفصل االول 

درجة االمتحان ) ٢٠(درجةالشهري ) ٥(اليومي % ) ٢٥(الثاني  
%)                 ٥٠(النهائي 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
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جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةتاریخالاال

مفھوم خدمة الجماعة اھداف ومبادئ١٠/٢٠١١/ ١٢
خدمة الجماعة والعلوم االنسانیة ٢٩/١٠/٢٠١١
خصائص الجماعة ٣١٦/١٠/٢٠١١
المنھج العلمي في دراسة الجماعة٤٢٣/١٠/٢٠١١
انواع الجماعا ت٥٣٠/١٠/٢٠١١
مراحل نمو الجماعة٦٦/١١/٢٠١١
داینمیكیة الجماعة٧١٣/١١/٢٠١١
العوامل المحدثة لداینمیكیة الجماعة٨٢٠/١١/٢٠١١
االسرة جماعة اجتماعیة٩٢٧/١١/٢٠١١

برامج خدمة الجماعة١٠٤/١٢/٢٠١١
انواع برامج خدمة الجماعة١١١١/١٢/٢٠١١
شل البرامجعوامل نجاح وف١٢١٨/١٢/٢٠١١
اختصاصي خدمة الجماعة١٣٢٥/١٢/٢٠١١
المقومات المھنیة لالختصاصي١٤٢/١/٢٠١٢
المھارات االساسیة لالختصاصي١٥٨/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٦١٥/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
تطویر اسالیب العمل مع الجماعات١٧٢٩/١/٢٠١٢
مة الجماعةالتسجیل في خد١٨٥/٢/٢٠١٢
التقویم في خدمة الجماعة١٩١٢/٢/٢٠١٢
خطوات التقویم٢٠١٩/٢/٢٠١٢
االشراف في خدمة الجماعة٢١٢٦/٢/٢٠١٢
وظائف االشراف٢٢٤/٣/٢٠١٢
اسالیب االشراف٢٣١١/٣/٢٠١٢
خصائص المشرف٢٤١٨/٣/٢٠١٢
عیةدور االشراف في التنمیة االجتما٢٥٢٥/٣/٢٠١٢
خدمة الجماعة في القطر العراقي٢٦١/٤/٢٠١٢
قانون الرعایة االجتماعیة٢٧٨/٤/٢٠١٢
قانون رعایة القاصرین٢٨١٥/٤/٢٠١٢
ولھتطبیق اسالیب خدمة الجماعة في دور الد٢٩٢٢/٤/٢٠١٢

رعایة االسرة٣٠٢٩/٤/٢٠١٢
٣١٦/٥/٢٠١٢
٣٢١٣/٥/٢٠١٢
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Course Weekly Outline

Course Instructor Wdiane Yassin Obaid
E_mail
Title
Course Coordinator

Course Objective Designed to assist the individual in the group to overcome the
problems and address them in a scientific humanist meaningful

Course Description
principles and,philosophyits ownhaveSocial WorkWay of

groupswork intousedtargets

Textbook Book of group work

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

General Notes

University: BAGHDAD
College: Education  For Women
Department:
Stage:
Academic Status:Teaching
Assistant
Qualification:
Place of work: College
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 2/10/2011 The concept of Group Work goals
and principles

2 9/10/2011 Group Work and Humanities
3 16/10/2011 Characteristics of the group
4 23/10/2011 Scientific method in the study group
5 30/10/2011 Types of groups have
6 6/11/2011 Stages of growth of the group
7 13/11/2011 Daanmikih group
8 20/11/2011 Factors Daanmikih updated the group
9 27/11/2011 Family, social group
10 4/12/2011 Group Work programs
11 11/12/2011 Types of Group Work programs
12 18/12/2011 Factors of success and failure of programs

13 25/12/2011 Specialist Work group
14 2/1/2012 Constituents of professional specialist
15 8/1/2012 Basic skills of the specialist
16 15/1/2012 Half-year Break

Half-year Break
17 29/1/2012 Development of methods for working

with groups
18 5/2/2012 Join in the Work group
19 12/2/2012 Calendar of Group Work
20 19/2/2012 Steps Calendar
21 26/2/2012 Supervision in the Group Work
22 4/3/2012 The functions of supervision
23 11/3/2012 Methods of supervision
24 18/3/2012 Properties of Supervisor
25 25/3/2012 The role of supervision in social

development
26 1/4/2012 Group Work in the country of Iraq
27 8/4/2012 Social Welfare Act
28 15/4/2012 Law for the Welfare of Minors
29 22/4/2012 Application of methods of Group

Work in the role of the state
30 29/4/2012 Family care
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