مجهورية العراق

الجامعة  :جامعة ديالى
الكلية :القانون والعلوم السياسية
القســم :علوم سياسية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :زينب عبدهللا محمد
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية القانون والعلوم السياسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

زينب عبد اهلل محمد
rosamandla@yahoo.com

اسم المادة

عمم االجتماع السياسي

مقرر الفصل

عمم االجتماع السياسي

اهداف المادة

ان يتعرف الطالب عمى أهمية هذا العمم لطالب العموم السياسية والفرق
بينه وبين عمم السياسة وعمم االجتماع وماهي طبيعة الترابطات فيما

بينهما ودور المجتمع في تشكيالت النظام السياسي
التفاصيل االساسية لممادة

يتضمن المقرر ستة أبواب األول ,التعريف بعمم االجتماع السياسي
والثاني  ,المجتمع السياسي ,واالثالث العوامل المؤثرة في السياسة
والرابع,النظم السياسية والخامس القوى السياسية  ,والسادس السموك
السياسي

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

عمم االجتماع السياسي /د .صادق االسود

/د.احسان محمد الحسن ,عمم االجتماع السياسي بغداد1992 ,

د .مولود زايد الطيب ,عمم االجتماع السياسي
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

مثالًال%35

المختبر
مثال%15

االمتحانات
اليومية

مثالًال%10

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالًال%40
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جدول الدروس األسبوعي
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11 /2
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11 /23

أهوٍح ػلن االجرواع السٍاسً لطالة
الؼلىم السٍاسٍح
الفرق تٍي ػلن االجرواع والسٍا سح
الرطىر الرارٌخً لؼلن االجرواع
السٍاسً
دراسح الذولح واالًرقاداخ الوىجهح
دراسح السلطح واالًرقاداخ الوىجهح
هىضىع الرأي الؼام
رواد ػلن االجرواع والرؼاوى الذولً
الثٌى االجرواػٍح السٍاسٍح
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األسبوع

التاريخ

المادة النظرية
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1 /11
السثد 1 / 16اهرحاًاخ
ًصف السٌح

17
18
19

األحذ الفصل الثاًً 2 / 21
2 /22
2 /29

أًىاع الثٌى
السلطح السٍاسٍح
أًىاع السلطح
ػٌاصر السلطح
ذأثٍر الؼىاهل الجغرافٍح
ذأثٍر الؼىاهل الجغرافٍح ػلى
السٍاسح الذاخلٍح
اإلقلٍن والسلطح

2 /7ػطلح ًصف السٌح
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4 / 25
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5 /9
/16

ذأثٍر الؼىاهل االقرصادٌح
ذأثٍر الؼىاهل االقرصادٌح ػلى
السٍاسح
الؼالقح تٍي االقرصاد والذٌوقراطٍح
الٌظرٌح الؼاهح للٌظن السٍاسٍح
هفهىم الٌظام السٍاسً
أًىاع الٌشاطاخ السٍاسٍح
الثقافح السٍاسٍح
الثقافح الشاهلح والفرػٍح
الثقافح السٍاسٍح واألٌذلىجٍح
ذطىر الٌظن السٍاسٍح
الحكام والقادج والزػواء
السلىك السٍاسً
األحزاب السٍاسٍح
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مكان العمل :

31
32

/23
/30
ذىقٍغ األسرار :

جواػاخ الضغظ
أًىاع جواػاخ الضغظ
ذىقٍغ الؼوٍذ :

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
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as example mail@yahoo.com
Type here course title
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)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)

General Notes

As (15%)

Quizzes

Project

As (10%)

----

Type here general notes regarding the course

Final
Exam
As (40%)

Republic of Iraq
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