
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 نوري عباس العلواني  االسم
  البريد االلكتروني

 العلمي اساسيات البحث  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الثانية  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

المفاهيم االساسية والمهارات في عملية اجراء البحث وتحديد مشكلة البحث وصياغة البحث التربوي  يتضمن
 ت والبيانات وكتابة الخطة البحث واصدار الحكم والمتابعةالفرضيات وجميع المعلوما

التفاصيل االساسية 
 للمادة

واسس التفكير العلمي  ادواته ومبادئه   واهمية ومبادئه للحصول على المعرفة ، منها خصائص البحث العلمي
 واساليب المختلفة في البحث العلمي

 م صنعاء 2004يات البحث التربوي د.نوري عباس العلواني ، اساس -1 الكتب المنهجية
 مدخل الى علم النفس جامعة صنعاء  2015د.نوري عباس العلواني  -2

 المصادر الخارجية
 

  االنماط المنهجية دار الكتب بغداد  2007.عدنان صفي أ.د. انور حسين و د

 
 تقديرات الفصل

 نهائياالمتحان ال المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

30% - 10 % - 60% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثانية المرحلة :

 لعلوانينوري عباس اد.  :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 مكان العمل: قسم العلوم التربوية والنفسية



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   العلم واهدافه   1
   خصائص البحث العلمي   2
   التربية والتعلم  3
   الفرق بين التربية والتعليم والتعلم  4
   طرق الحصول على المعرفة  5
   الطريقة القديمة   6
   الطريقة الحديثة   7
   سمات وخصائص التفكير   8
   ادوات البحث العلمي   9

   واالستبيان ةالمقابل  10
   المالحظة / االختبارات  11
   اساليب البحث العلمي   12
   منهج التاريخي ال   13
   منهج الوصفيال  14
   نهج االجرائيمال  15
   منهج التجريبيال  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 :

 نفسيةالعلوم التربوية وال القســم :
 الثانية المرحلة :

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

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل: 



 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي  
 . د اسماعيل علي حسين م. . أ االسم

  البريد االلكتروني
 .االحصاء الوصفي  اسم المادة
 / المرحلة الثانيةلالفصل الدراسي األو  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 _ تنمية معارف الطلبة بمفهوم االحصاء وانواع االحصاء .1
 ومقاييس التشتت  نزع المركزية _ تنمية معارف الطلبة بمفاهيم مقاييس ال2
 _ تنمية معارف الطلبة بمقاييس العالقة  .3

 التفاصيل االساسية للمادة
 

_ مقاييس النزعة  5البيانية   _ االشكال4ة  ت_ اهمي3_ اقسامه  2هوم االحصاء  مف_ 1
 _ مقاييس العالقة  .7مقاييس التشتت  _6

 االول .ي للفصل الدراسي فردات مادة االحصاء الوصفم الكتب المنهجية
_ المنيررزل 5_ صررالا الرردين محمررود عررالم  4بررة _بحرروث الطل3_النررت 2_محاضرررات االسررتا  1 المصادر الخارجية

 . 2212_ سليمان ابو عالم    6  2212   وغرابيه
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

42% - - - 62% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية  القســم :
 الثانية المرحلة :

 اسماعيل علي حسين اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

  قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   هوم االحصاء واهميتهمف  1
   المتغيرات والقياس  2
   انواع المقاييس  3
  تطبيق عملي طرق عرض البيانات  4
  تطبيق عملي التمثيل البياني للمتغيرات  5
  تطبيق عملي مقاييس النزعة المركزية  6
   االولاختبار   7
   التحليل االحصائي لالستبيان  8
  تطبيق عملي مقاييس التشتت  9
  تطبيق عملي مقاييس التشتت  12
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  11
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  12
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  13
   الثانياختبار   14
   مراجعة عامة  15

 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 :
 لثانيةاالمرحلة :

 اسماعيل علي حسين اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي  
 . د اسماعيل علي حسين م. . أ االسم

  البريد االلكتروني
 .االحصاء الوصفي  اسم المادة
 ل .الفصل الدراسي األو  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 _ تنمية معارف الطلبة بمفهوم االحصاء وانواع االحصاء .1
 ومقاييس التشتت  ع المركزية _ تنمية معارف الطلبة بمفاهيم مقاييس النز 2
 _ تنمية معارف الطلبة بمقاييس العالقة  .3

 التفاصيل االساسية للمادة
 

_ مقاييس النزعة  5البيانية   _ االشكال4_ اهمية  3_ اقسامه  2هوم االحصاء  مف_ 1
 _ مقاييس العالقة  .7قاييس التشتت  م_6

 االول .للفصل الدراسي فردات مادة االحصاء الوصفي م الكتب المنهجية
_ المنيررزل 5_ صررالا الرردين محمررود عررالم  4بررة _بحرروث الطل3_النررت 2_محاضرررات االسررتا  1 المصادر الخارجية

 . 2212_ سليمان ابو عالم    6  2212   وغرابيه
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

42% - - - 62% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية  القســم :
 الثانية المرحلة :

 اسماعيل علي حسين اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة االنبار  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   هوم االحصاء واهميتهمف  1
   المتغيرات والقياس  2
   انواع المقاييس  3
  تطبيق عملي طرق عرض البيانات  4
  تطبيق عملي التمثيل البياني للمتغيرات  5
  تطبيق عملي مقاييس النزعة المركزية  6
   االولاختبار   7
   التحليل االحصائي لالستبيان  8
  تطبيق عملي مقاييس التشتت  9
  تطبيق عملي مقاييس التشتت  12
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  11
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  12
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  13
   الثانياختبار   14
   مةمراجعة عا  15

 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 :
 لثانيةاالمرحلة :

 اسماعيل علي حسين الثالثي :اسم المحاضر 
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 جامعة االنبار  مكان العمل  :

 



 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

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

 جتماعيعلم النفس اال اسم المادة
 الفصل االول مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

يو ومجاالتو وطرق البحث ف هتطور مراحل الهدف من ىذه المادة تعريف الطالب بعلم النفس االجتماعي و 
 ةواىم مواضيعو العلمي

 التفاصيل االساسية للمادة
 

جتماعي والفرق بينو تتكون المادة من اربع فصول الفصل االول يتناول التطور التاريخي لعلم النفس اال
 ةوبين علم االجتماع والفصل الثاني يتناول مناىج البحث فيو والفصل الثالث يتناول التنشئة االجتماعي

 واالعالم ةالقيادة ودينامية الجماعة والدعايوالفصل الرابع يتناول  ةتجاىات النفيياالحداث واال وجنوح
 علم النفس االجتماعي تأليف أمال احمد الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية
 

 9999علم النفس االجتماعي تأليف فؤاد البهي الييد 
 9985 9محمود الييد أبو النيل ج علم النفس االجتماعي تأليف

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

03% - 93% - 63% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 كلية التربيو للعلوم االنيانية  الكلية :
 العلوم التربوية والنفيية القيــم :

 ةالمرحلة : الثاني
 د. عمار عوض فرحان اسم المحاضر الثالثي :

 مدرس اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤىل العلمي :

 قيم العلوم التربوية والنفيية كان العمل  :م



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   التاريخي تطوره– تعريفة – الجتماعيا النفس علم 93/ 95 9
   مجاالتو وصلتو بالعلوم االخرى 93/  22 2
   مناىج البحث في علم النفس االجتماعي  93/  29 0
    متري والمنهج العالجيسيو المنهج اليو   99/ 5 4
  األسرة دور – مهاو فهم  - جتماعيةاال التنشئة 99/ 92 5

 والمدرسة
  

   جاىات تعريفها وانواعهااالت 99/  99 6
   جنوح االحداث 99/  26 7
   منو ةاالسباب المؤدية للجنوح والوقاي  92/ 0 8
   اىات والقيماالتج -والمعتقدات تىااالتجا 92/  93 9

   العنصري التعصب حالة 92/  97 93
   االدراك االجتماعي 92/  24 99
   قاتهاوتطبي الجماعة دينامية  92/  09 92
   عهاانوا -رياتهانظ – ومهامفه – لقيادةا 9/ 7 90
   االعالم و الدعاية 9/ 94 94
   االشاعات جهةق مواائوطر , تصنيفها واالشاعة الدعاية 9/  29 95
   ةالحرب النفيي 9/  28 96

 عطلة نصف الينة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 التربيو للعلوم االنيانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفييةاسم القيــم :
 ةالثاني المرحلة :

 نعمار عوض فرحا د.اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤىل العلمي :
 جامعة االنبارمكان العمل  :



 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 صفاء حامد تركي االسم
 Safaaalrasid59@gmail.com البريد االلكتروني

 علم النفس التربوي اسم المادة
 المرحلة الثانيةاالول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

وأىميتو ونشأتو ونظرياتو وشروطو التعلم الجيد واالىداف التربوية وادارة تعريف الطلبة بتعرف علم النفس التربوي 
 التعلم الصفي .

التفاصيل االساسية 
 للمادة

ريخية ، تعريف علم النفس التربوي وموضوعو وأىدافو وفوائده وعالقتو بالعلوم وتعريف التعلم وشروط المحو ت
ىداف ودورىا في التعليم ومفهوم االدارة والعمليات العقلية التي تسهم فيو ونظرياتو و أىدافو ومستوياتو ومصادر اال

 دارة الصف .ها وأىدافها واالسس االجتماعية إلو أىميتة الصفي
 يوجد ال الكتب المنهجية
 المصادر الخارجية

 
 ي و جااالزير   علم النقس التربوي /

 علم النفس التربوي / محمد بكر نوفل 
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

44% - - - 64% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثانية المرحلة :

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

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

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


 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

ريخية ، تعريف علم النفس التربوي موضوع علم النفس لمحة تا  1
 التربوي .

  

النفس التربوي للمعلم ، اىداف علم النفس التربوي ، فوائد علم   2
 عالقة علم النفس التربوي بالفروع االخرى .

  

   التعلم ، تعريف التعلم ، شروط التعلم الجيد .  3
   العمليات العقلية التي تسهم في التعلم .   4
   نظريات التعلم ، نظريات التعلم بالمحاولة والخطأ . ثورندايك .   5
   نظرية االشراط االجرائي سكنر .  6
   نظرية الكشتالت ، كوفكا وكوملر .  7
   نظرية التعلم االجتماعي ، باندورا .  8
   االىداف التربوية ، مستويات االىداف .  9

   مصادر االىداف ، دور االىداف في العملية التعلمية .  14
   امتحان الشهر االول  11
   مفهوم االدارة الصفية   12
   أىمية االدارة الصفية و أىدافها .  13
   دارة الصف .االسس النفسية واالجتماعية إل  14
   امتحان الشهر الثاني .  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 :
 الثانية المرحلة :

 صفاء حامد تركيد.  :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

 النموعلم النفس  اسم المادة
 الفصل االول مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

  ومجاالتو  ونشأتو وعالقتو بالعلوم االخرى النموالهدف من ىذه المادة تعريف الطالب بعلم النفس 
 ةواىم مواضيعو العلمياالنسان   تطورمراحل و قوانين النمو و 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

التعريف بعلم النفس النمو وعالقتو بالعلوم االخرى ومراحل   تتكون المادة من اربع فصول الفصل االول
 -فيو  ةلعوامل المؤثر ومطالب النمو وا ةمراحل الحياة االنسانيالنمو وقوانينو والفصل الثاني يتناول تطوره 
 فيوتأثيرىا  ةاالجتماعي ةالتنشئوالفصل الرابع الشخصية  فيالغدد وتأثيرىا الثالث والبيئة الفصل   ةالوراث
 والسلوك العدواني ونظرياتو النمو

 الكتب المنهجية
 

  حامد عبد السالم زىران تأليف  الطفولة والمراىقة علم النفس 

 2002 النمو تأليف مريم سليم   س علم النف المصادر الخارجية
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 د. ياسر خلف رشيد علي الشجيري االسم
 yahoo.comryasser2D@012 البريد االلكتروني

 منهج وكتاب مدرسي اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الثانية مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

بالمعارف الخاصة بالمنهاج الدراسية واسسها وطريقة اعداىا وبنائها وفق  تزويد الطلبة -
 تقويمها.يير العلمية الرصينة وطرائق االمع

رق تنظيمو واخراجو وعالقتو مهارات األساسية للكتاب المدرسي وطاكساب الطلبة ال -
 عالقتو بالمنهج الدراسيبالمدرس والطالب و 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

مادة ذات جانبين ىما: المناىج الدراسية و الكتاب المدرسي, ويتضمن مادة علمية تجريدية تحتاج 
إلى فلسفة تربوية ورؤية تطبيقية لبناء المناىج واعداد الكتب المدرسية وفق معايير ومناىج وأسس 

 من أجل التطوير. ووسائل تقويم
 م.1328جامعة بغداد,, 1, طبحري, وعايف حبيب منى يونس, المنهج والكتاب المدرسي الكتب المنهجية

د التربيلة , معهل1ط, خليلل محمد الحاج ,استخدامو في تنظيم التعلم أوجوالكتاب المدرسي وبعض  المصادر الخارجية
 م.1321عمان,  ,/ االونروا

 م.1331, دار المجد, بيروت, 1ط ,السعدون مناف صالح ,الكتاب المدرسي
 م.1311مكتبة االنجلو المصرية, القاىرة,  ,يب رشدي, , ولبسمعان وىيب, دراسات في المناىج

 م.1323, عالم الكتب, القاىرة, 3, طاللقاني يناحمد حس ,المناىج بين النظرية والتطبيق
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

01% - - - 01% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثانية المرحلة :

 د. ياسر خلف رشيد الشجيري اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

mailto:Dryasser2012@yahoo.com
mailto:Dryasser2012@yahoo.com


 

 

 

 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

النقد الموجو  ,المفهوم التقليدي ,وأىميتوالدراسي معنى المنهج   1
المبادئ المتضمنة في المفهوم , لمفهوم المنهج التقليدي
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المفهوم الحديث  ,العوامل التي أدت إلى تطوير مفهوم المنهج  1
 مقارنة بين المنهج القديم والمنهج الحديث ,للمنهج التربوي

  

   اأُلسس االجتماعية: ثانياً  ,األسس الفلسفية :أوالً  :ُأسس المناىج  3
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 األكاديميلللللة المعرفلللللة ملللللنهج: أوالً  :تنظيملللللات المنلللللاىج الدراسلللللية  0
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   :المبرمجة المناىج: رابعاً , الحياتية المجاالت مناىج: ثالثاً   1
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