
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 نوري عباس العلواني  االسم
  البريد االلكتروني

 اسس التربية  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة األولى  مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

تنعكس على  الهدف ىو الغاية التي يتصورىا االنسان فا التربية تعد االنسان في جميع النواحي وىذه االىداف
 ىداف من نمو وتنشئو  مواطن صالحاالساسي لأل تنمية وتطور المجتمع وىو مصدر

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 الفصل االول ، معنى التربية وظائفها انواعها والمعرفة من التربية والتعليم االسس التاريخية
 الفصل الثاني ، التربية العربية واالسالمية اعالم التربوي العربي االسالمي 

تماعي ، الرابع االقتصاديات ، الخامس ، العلمي ، السادس ، االسس الوطنية+ الفصل الثالث ، االساس االج
 التربية الحديثة

 قشنونو جامعة صنعاء  اسماء اصول التربية د. -1 الكتب المنهجية
  عمان ،فيصل عبد منشد الرضوان 2114اسس ومبادئ التربية  -2

 المصادر الخارجية
 

 لتربوي صنعاءالتخطيط ا 2115نوري عباس العلواني  د. -1
 االدارة التربوية صنعاء 2115نوري عباس العلواني  د.   -2
 القياس والتقويم صنعاء 2115وري عباس العلواني ن د. -3

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

41% - - - 61% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 االول المرحلة :

 ينوري عباس العلواند.  :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 مكان العمل : قسم العلوم التربوية والنفسية



 

 

 

 

 
 

 

 

 ل الدروس االسبوعيجدو

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   منعى التربية وظائفها  1
   انواع التربية واىدافها   2
   الفرق بين التربية والتعليم  3
   االسس التاريخية للتربية   4
   التربية في الحضارة القديمة   5
   حضارة وادي الرافدين  6
   التربية اليونانية  7
   التربية في الحضارة االسالمية   8
   اعالم الفكر التربوي االسالمي   9

   االساس االجتماعي للتربية  11
   االساس  االقتصادي للتربية   11
   االساس العلمي للتربية  12
   االسس الوطنية للتربية  13
   التربية الحديثة  14
   عليم الثاني في العراقخصائص الت  15
16     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 االول  المرحلة :

 نوري عباس العلوانيد.  :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 : قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل



 

 

 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عمر خلف رشيد علي الشجيري  االسم
 Omar2015kh@yahoo.com البريد االلكتروني

 اسس تربية  اسم المادة
  / المرحلة األلىاألولالدراسي الفصل  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 التربية واهميتها واهدافها ومجاالتها ونظرياتها ومجاالتها / ان يعرف الطالب مفهوم 1
 / ان يميز الطالب بين التربية الصينية واليونانية والرومانية واالسالمية2
 التربية االسالمية قبل االسالم وبعد االسالم بين  / ان يعرف الطالب الفرق3
 رغريقي / ان يعرف الطالب اعالم الفكر التربوي العربي والغربي واال4

 التفاصيل االساسية للمادة
 

والضرورة , معنى التربية ,  مدخل الى دراسة التربية , اهداف التربية التربية ماهية : التربية 
انية , نوضرورياتها , نظريات التربية , مجاالت التربية , التربية في المجتمعات البدائية , التربية اليو 

ر الوسطى , التربية نية , التربية في وادي الرافدين , التربية في العصو التربية الصينية , التربية الروما
 قبل االسالم , التربية االسالمية (  ة, التربية العربية االسالمية ) التربية العربي ةفي عصر النهض

 اعالم الفكر التربوي االسالمي ) ابن سينا , ابن خلدون , الغزالي ( 
 جان جاك روسو , جون دوي ( اعالم الفكر التربوي الغربي )

 اعالم الفكر التربوي االرغريقي ) سقراط , افالطون , ارسطو( 
 ( جامعة البصرة, كلية التربية.2113)أسس ومبادئ التربية: تأليف أ. د. فيصل عبد منشد  الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية
 

محفوظ , دار المعرفة الجامعية , يف الدكتور سبل بدران والدكتور احمد فاروق ألت: اسس التربية
 2115االسكندرية 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

41 - - - 61 
 معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربٌة للعلوم االنسانٌة الكلٌة :

  اقسام كلٌة التربٌة.القســم :
 االولى المرحلة :

 عمر خلف رشٌداسم المحاضر الثالثً :
 مدرس مساعداللقب العلمً :

 ماجستٌر المؤهل العلمً :

  العلوم التربوٌة والنفسٌة مكان العمل  :

mailto:Omar2015kh@yahoo.com
mailto:Omar2015kh@yahoo.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   التربية الماهية والضرورة ) معنى التربية (  1
   اهداف التربية واهميتها   2
   النظرية التربوية معناها ومكوناتها   3
   مجاالت التربية   4
   التربية في المجتمعات البدائية   5
   التربية في اليونان   6
   التربية في الصين   7
   التربية في الرومان   8
   تربية في وادي الرافدين ال  9

   التربية في العصور الوسطى   11
   ةالتربية في عصر النهض  11
)التربية قبل االسالم , التربية  ةالسالميالتربية العربية ا  12

 االسالمية (
  

اعالم الفكر التربوي االسالمي ) ابن سينا , ابن خلدون ,   13
 الغزالي (

  

   بوي الغربي ) جان جاك روسو , جون دوي (اعالم الفكر التر   14
   اعالم الفكر التربوي االرغريقي )سقراط , افالطون , ارسطو (  15
16     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار :الجامعة 
 التربٌة للعلوم االنسانٌةالكلٌة :

 اقسام كلٌة التربٌةاسم القســم :
 االولى المرحلة :

 عمر خلف رشٌد الشجٌرياسم المحاضر الثالثً :
 مدرس مساعداللقب العلمً :

 ماجستٌر المؤهل العلمً :

  العلوم التربوٌة والنفسٌة مكان العمل  :



 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 صفاء حامد تركيد.  االسم
 Safaaalrasid59@gmail.com البريد االلكتروني

 فروق فردية اسم المادة
 المرحلة االولىاالول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل

تعريف الطالب بمفهوم الفروق الفردية وأهدافها و أهميتها وتوزيعها وخصائصها والعوامل المؤثرة فيها  اهداف المادة
 وتصنيفاتها .

التفاصيل االساسية 
 للمادة

ة فيها وطرق مفهوم الفروق الفردية وأهدافها أهميتها ، مبرراتها وأنواعها وخصائصها وتوزيعها والعوامل المؤثر 
 ةقياسها والنواحي التي تبرز الفروق الفردية فيها وأثر الوراثة والبيئة فيها وتصنيفاتها والفروق الفردية في القدر 

 العقلية والتعلم . 
 يوجد  ال الكتب المنهجية

 ارجيةالمصادر الخ
 

 علم النفس العام . أحمد عزت راجح 
 علم الفروق الفردية . جابر عبدالحميد جابر 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

03% - 03% - 63% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 األولى المرحلة :

 صفاء حامد تركيد.  :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 سيةقسم العلوم التربوية والنف مكان العمل  :

mailto:Safaaalrasid59@gmail.com
mailto:Safaaalrasid59@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة : مفهوم الفروق ، اهدافها ، اهميتها مبررات دراسة الفروق الفردية   0
انواع الفروق الفردية الفروق في النمو ، الفروق بين الطالب ، الفروق في   2

 ل ، الفروق في الميول الفروق في السمات يالفروق في التحصالقدرات ، 
  

ا معدل ثبات الفروق الفردية ، هخصائص الفروق ، مدى الفروق وتشتت  0
 التنظيم الهرمي للفروق الفردية .

  

توزيع الفروق الفردية ، طبيعة السمة المقاسة طبيعة العينة ، طبيعة أداة   4
 القياس ، مدى الفروق الفردية . 

  

،  الزمنيالعوامل المؤثرة في الفروق الفردية ، الوراثة والبيئة ، العمر   5
 .  والمعرفي العقليالجنس ، المستوى 

  

   االختبار الشهري األول  6
 مفهومثبات الفروق الفردية ، الفروق الفردية في النوحي المزاجية ،   7

 المزاج الوراثة في الفروق المزاجية .
  

أثر العوامل البيئية في الفروق المتزايد تصنيف االفراد وفقاً للفروق   8
 . اجيةز الم

  

   .  ةزجمالخصائص االساسية لأل ،ةتصنيف يونج لألمزج  9
الفروق الفردية في القدرة العقلية على التعلم ، الذكاء والقدرة العقلية   03

 التعلم .  على
  

   على التعلم . ةالمؤشرات المهمة لبيان القدر   00
   على التعلم . ةالعالقة بين االطفال سريعة الفهم وبطيني الفهم في القدر   02
   ماذا يجب ان يراعي المدروس اثناء التدريس .  00
   االختبار الشهري الثاني  04
05     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 ولىاأل المرحلة :

 د. صفاء حامد تركي :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د . عمار عوض فرحان االسم
 frahan.ammar@yahoo.com البريد االلكتروني

 العامعلم النفس  اسم المادة
 / المرحلة األولىوالثاني االولالدراسي الفصل  مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

 وواىداف ومجاالتو تقتو بالعلوم االرر ونشأتو وعال العامالهدف من ىذه المادة تعريف الطالب بعلم النفس 
 ةىم مواضيعو العلميأو تجاىاتو النظرية اوطرق البحث فيو و 

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 

علوووم الوووونفس فوووي التووووراث و أىدافوووو التعريوووف بعلوووم الوووونفس   فصوووول الفصوووول االول ة سوووعتتتكوووون الموووادة موووون 
السلوك والعوامول الثاني يتناول  الفصل علم النفس مدارس علم النفس وفروع  –طبيعو علم النفس  -االسالمي

ونظرياتوووو الفصووول الرابوووع يتنووواول  عالووودوافالفصووول الثالوووث يتنووواول وطووورق البحوووث فوووي علوووم الووونفس  الموووة رة فيوووو 
االتجاىات ونواعها وطرق تقياسها الفصل السادس يتناول   يتناول  الخامساالنفعاالت وأنواعها ونظرياتها الفصل 

المعرفيووة  الفصوول  ةي واالنتبوواه والعواموول التووي تووة ر بهووم الفصوول السووابع يتنوواول العمليووات العقليوواالدراك  الحسوو
 .والعقلية ةالفصل التاسع يتناول واالمراض النفسي الثامن يتناول التعلم ونظرياتو

 الكتب المنهجية
 

 8968  يف احمد عزت راجحألعلم النفس  تاصول   

 المصادر الخارجية
 

  8988ليف لندا دافيدوف ألنفس تمدرل علم ا 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

03% - 83% - 63% 
 معلومات اضافية

 
 

 
 
 
 

 
 

 مجهورية العراق
 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 كلية التربيو للعلوم االنسانية  الكلية :
 العلوم التربوية والنفسيةالقسووم :

 ىاالول المرحلة :
 د. عمار عوض فرحان اسم المحاضر الثال ي :

 مدرس اللقب العلمي :
 دكتوراه المةىل العلمي :

 وم التربوية والنفسيةتقسم العل مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 مالحظاتال المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

     واىداف, اتوتعريف تطوره التاريخي – ووطبيعت النفس علم  8
   علم النفس في التراث االسالمي  2
   مدارس علم النفس وفروعو النظرية والتطبيقية  0
   والسلوك والعوامل المة رة في  4

   طرق البحث في علم النفس  5
   الدوافع  6
   ةوالمكتسبة الدوافع الفطري  7
   نظريات الدوافع  8
   وطبيعتها االنفعاالت  9

   الخوف  83
   العنف  88
   نظريات االنفعاالت  82
   االتجاىات النفسية وطبيعتها  80
   انواع االتجاىات النفسية  84
   ةتقياس االتجاىات النفسي  85

   كيفية تعديل االتجاىات النفسية  86
 عطلة نصف السنة

 توتقيع العميد :      توتقيع االستاذ : 
 
 
 

 

 رية العراقمجهو
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 التربيو للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسيةاسم القسووم :
 االول المرحلة :

 عمار عوض فرحان د.اسم المحاضر الثال ي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمةىل العلمي :
 تقسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   االدراك الحسي –العليا  ةالعمليات العقلي 2/2387/ 28 87
   على االدراك الحسي ةالعوامل المة ر  28/2/2387 88
   اهاالنتب 6/0/2387 89
   انواع االنتباه 0/2387/ 80 23
   على االنتباه ةالعوامل المة ر  23/0/2387 28
   التذكر والنسيان 27/0/2387 22
   التفكير 0/4/2387 20
   االستدالل 83/4/2387 24
   االبداع 4/2387/ 87 25
   التعلم وانواعو 24/4/2387 26
   رصائص عملية التعلم 8/5/2387 27
   شروط التعلم 8/5/2387 28
   نظريات التعلم 85/5/2387 29
   ةاالمراض النفسية والعقلي 22/5/2387 03
   القلق العصابي 29/5/2387 08
   االكتئاب 2387/ 5/6 02

 توتقيع العميد :      توتقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة :االنبار
 الكلية : التربيو للعلوم االنسانية

 اسم القسووم :العلوم التربوية والنفسية
 المرحلة : االول

 اسم المحاضر الثال ي :د. عمار عوض فرحان
 اللقب العلمي :مدرس 

 مي :دكتوراهالمةىل العل
 تقسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :


	aa
	bb
	cc
	dd

