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 يقدمها كل طالب حسب مفردات المادة في كل محاضرةبيبر( )ورقة عمل متطلبات الكورس: 

ُيعد راس المال االجتماعي احد العوامل االساسية التي تسهم في التماسك والترابط بين افراد مادة الكورس: )
دوره في تحديد مدى قدرة الدولة والنظام السياسي على تجاوز االزمات والمشكالت التي المجتمع، فضاًل عن 

ومن ثم نقوم بدراسة واقع  تواجه المجتمع، ومن ثم تؤدي الى استقراره وتقدمه والنتيجة الى تعزيز الديمقراطية
قومات تحقيقه في رأس المال االجتماعي في العراق وماهي اهم المعوقات التي تواجه تكوينه، وماهي م

 (العراق، واخيرا دراسة مستقبل رأس المال االجتماعي في العراق

) التعرف على مفهوم رأس المال االجتماعي والياته، واهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، الهدف من الكورس: 
 وكيف يؤثر على عملية التعزيز الديمقراطي(ومتطلبات تحقيقه، ومؤشراته، 

ون ادارة الكورس من خالل المحاضرات المباشرة للطلبة، تتضمن الشرح المادة وتحليلها، تكإدارة الكورس: )
مع قيام الطلبة بتقديم بيبر في كل محاضرة حسب تسلسل مفردات المادة، ومناقشة البيبرات وتحليلها وابداء 

ة بين االستاذ المالحظات عليها من قبل االستاذ والطلبة من اجل ان تكون المحاضرة تفاعلية وتشاركي
 (والطلبة

 النهائي( االمتحان اثناء المحاضرات وصوال الى االمتحانات: )ستكون هناك كوزات



االطار المفاهيمي لراس المال االجتماعي : نقوم في هذا االسبوع بتقديم االطار الفكري األسبوع األول: )
 وابعاده ( ،لرأس المال االجتماعي، من حيث نشأته التاريخية، تعريفه والمفاهيمي

المفاهيم المقاربة والمتداخلة مع رأس المال االجتماعي: التعرف على المفاهيم المتقاربة ) األسبوع الثاني:
 والمتداخلة مع راس المال االجتماعي من اجل تمييزيه عن هذه المفاهيم(

وين رأس المال االجتماعي: هناك مجموعة من الشروط التي تسهم في تكوين ) شروط تك األسبوع الثالث:
راس المال االجتماعي، وهي اربعه شروط، سوف نقوم بتوزيعها على اسبوعين من اجل اعطاء صورة كافية 

 لها(

 ) تكملة شروط تكوين رأس المال االجتماعي( األسبوع الرابع:

ل االجتماعي: هناك مجموعة من المصادر التي تسهم في ) مصادر تكوين رأس الما األسبوع الخامس:
تكوين رأس المال االجتماعي وهي اربعه مصادر، سوف نقوم بتوزيعها على اسبوعين من اجل اعطاء صورة 

 كافية لها(

) العالقة بين رأس المال االجتماعي والديمقراطية: اذ سوف نقوم بدراسة هذه العالقة من  األسبوع السادس:
 (ة مؤشراتخالل عد

واقع رأس المال االجتماعي في العراق: التعرف على واقع رأس المال االجتماعي في )  األسبوع السابع:
 العراق من اجل تحديد طبيعته ونوعه(

: هناك عدة معوقات تواجه عملية بناء راس معوقات بناء رأس المال االجتماعي في العراق: )األسبوع الثامن
المال االجتماعي في العراق، منها سياسية، واقتصادية واجتماعية ثقافية، وسوف نقوم بدراسة كل معوق في 

 اسبوع، نبدء بالمعوقات االجتماعية الثقافية(

 عرف على اهم المعوقات ) المعوقات االقتصادية لبناء راس المال االجتماعي في العراق: الت األسبوع التاسع:
 التي تواجه بناء راس المال االجتماعي في العراق(االقتصادية 



) المعوقات السياسية لبناء راس المال االجتماعي في العراق: التعرف على اهم المعوقات  األسبوع العاشر:
 السياسية التي تواجه بناء راس المال االجتماعي في العراق(

: هناك عدة مقومات تسهم في عملية بناء رأس المال االجتماعي في العراق ومات)مق األسبوع الحادي عشر:
بناء راس المال االجتماعي في العراق، منها سياسية، واقتصادية واجتماعية ثقافية، وسوف نقوم بدراسة كل 

 مقوم في اسبوع، نبدء بالمقومات االجتماعية الثقافية(

) المقومات االقتصادية لبناء راس المال االجتماعي في العراق: التعرف على اهم  األسبوع الثاني عشر:
 المقومات  االقتصادية التي تسهم في بناء راس المال االجتماعي في العراق(

السياسية لبناء راس المال االجتماعي في العراق: التعرف على اهم  المقومات)  األسبوع الثالث عشر:
 بناء راس المال االجتماعي في العراق( تسهم فيلتي السياسية ا المقومات

 )مستقبل رأس المال االجتماعي في العراق واثره في التعزيز الديمقراطي( األسبوع الرابع عشر:
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