
 

 
 

 
 
 

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

  البريد االلكتروني
 مناهج وطرائق تدريس . اسم المادة
 / المرحلة الثالثةل الفصل الدراسي األو  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تنمية معارف الطلبة بمفهوم الطريقة والمفاهيم العامة واالنشطة الصفية والالصفية وانواع طرائق 

 لتدريس والخطط التدريسية .ا
 التفاصيل االساسية للمادة

 
المناقشة ، االنشطة  ، لقائيةإلصفية ، الطريقة امفاهيم عامة ، مفهوم الطريقة واهميتها ، االنشطة الل

 الصفية ، االستقصاء ، طريقة الوحدات ، الخطط التدريسية .
 ول .مفردات مادة طرائق التدريس للكورس اال الكتب المنهجية
، حسوناء  2005_ عبودا  محمود اطاينوة ، 4_بحووث الطلبوة 3_النت 2_محاضرات االستاذ 1 المصادر الخارجية

 . 2007_ الزغلول والمحامييد ، 5، 2004راشدي ونسيمة سيفي ، 
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

40% - - - 60% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 هاز االشراف والتقويم العلميج

 

 

 

 

 

 راألنبا الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 االقسام غير االختصاص القســم :
 الثالثة المرحلة :

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

 دكتوراه المؤهل العلمي :

  قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 ول الدروس االسبوعيجد

بوع
الس
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   هوم المنهج القديم والحديثمف  1
   اهيم عامة عن طرائق التدريسمف  2
   االنشطة الالصفية  3
   مفهوم الطريقة واهميتها  4
   مفاهيم عامة  5
   طريقة االلقاء  6
   طريقة المناقشة  7
   طريقة االستجواب  8
   االاتبار االول  9
   طريقة الوحدات  10
   طريقة االستقصاء  11
   طريقة حل المشكالت  12
   التخطيط وانواعه  13
   ااتبار .  14
   مراجعة عامة  15

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 هورية العراقمج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 االقسام غير االختصاص القســم :
 الثالثة المرحلة :

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

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  سالم صبار مالك نصيف الجوعاني االسم
 Sasss182@yahoo.com البريد االلكتروني

  التربية المقارنة اسم المادة
 الثالثةالمرحلة الفصل الدراسي األول/  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

أهدددااها ومددا هددي مراحددل تعددور م هجيددة هددي  ومددا ربيددة المقارنددةالت المددادة ىلددر ت ريددف العلبددة م  ددر تهدددف
 وماهي انظمة التربية المقارنة اي البلدان ال ربية وال المية. ومن هم أهم روادها البحث ايها 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

قارندةه أهدم مفهوم التربيدة المقارندة هأهدداف التربيدة المقارندةه مراحدل تعدور م هجيدة البحدث ادي التربيدة الم
الرواد الم اصدرينه ت لديم مدا  بدل المدرسدةه نظدام الت لديم االللامديه الت لديم االساسدي ادي الددول ال اميدةه  

  .الت ليم الجام ي
 الكتب الم هجية

 
 ال يوجد 

 
 المصادر الخارجية

 

المكتبددة ه د ياسددر اتحددي اله ددداو  المهددليف الدددوتور ه تدد  التربيددة المقارنددة ه المفهددومه الهدددفه المدد ه 
 (www.gulfkids.comااللكترونية هاطفال الخلي  ذو  االحتياجات الخاصة )

 ه معب ة الجواد 6006التربية المقارنة والسياسات الت ليمية ه ت ليف الدوتور عبد الجواد السيد بكر ه 
 

 تقديرات الفصل
 ال هائياالمتحان  المشروع االمتحانات اليومية المختبر االول  الفصل الدراسي

30  00  60 
 

 م لومات اضااية
 

 

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثةالمرحلة :

 سالم صبار مالك نصيف اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعدلمي :اللقب الع

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

  قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :

mailto:Sasss182@yahoo.com
mailto:Sasss182@yahoo.com


 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة ال لمية المادة ال ظرية التاريخ

    مفهوم التربية المقارنة  0
    أهداف التربية المقارنة  6
   مراحل تعور التربية المقارنة ومراحل تعور م هجية البحث ايها   3
    ت ليم ما  بل المدرسة  4
    تعور ت ليم ما  بل المدرسة وانواعه  5
    االتجاهات الم اصرة لت ليم ما  بل المدرسة   6
    ومصر وال راقتعبيقات ت ليم ما  بل المدرسة ارنسا   7
    الت ليم االللامي   8
    صيغ وأنماط جديدة اي الت ليم االللامي  9

    ة اي الت ليم االساسياالتجاهات الم اصر   00
    "ومصر وال راقتعبيقات الت ليم االللامي "اله د   00
   الت ليم الثانو  نش ته ه صيغه  06
   " وال راق مصرو تعبيقات الت ليم الثانو  " استراليا   03
 الت ليم الجام ي ه االتجاهات الم اصرة ايه  وتعبيقاته   04

  "وال راق مصر  و" اليابان 
  

   اختبار شهر   05
06     

 صف الس ةععلة ن
 تو يع ال ميد :      تو يع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الثالثة لمرحلة :ا

  سالم صبار مالك نصيفاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

  قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :



 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 سعادة حمدي سويدان االسم
 ال يوجد البريد االلكتروني
 تقنيات تربوية اسم المادة
 ثالثةالالمرحلة االول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل
 .الحديثةالتقنيات التربوية والوسائل التعليمية تعرف الطالب على  اهداف المادة

  الحديثة في الميدان التربوي والتعليمي.استخدام التقنيات التربوية والوسائل التعليمية مهارات الطالب اكتساب 
 وطرائق استخدامها بصورة سليمة.تصميم الوسائل التعليمية مهارة الطالب كتساب ا 
التفاصيل االساسية 

 للمادة
 للوسوووائل المصوووادر العلميوووة و بادئهوووا واسوووتخدامها عبووور التووواري , موالوسوووائل التعلميوووة التربويوووة هووووم التقنيووواتفم

  ةالجيد التعليميةالخصائص الفنية للوسيلة , و نسانيلم االتعاالدراك و ال يف التعليميةلوسائل ا دورالتعليمية, و 
لوحوووات  -السوووبورةو انواعهوووا,  اسوووتخدامها خطوووواتهوووا و ار ياختمعوووايير و   ةيميوووعلتام الوسوووائل الخدحووواالت اسوووت

مج ابوور و  -تامجسوومال-اذجنمووال-مووييالتلفزيووون التعل-يةعالوسووائل السووم-االفوو م التعلميووة-ياتففاالشوو-العوور 
 العراق يالوسائل التعلمية ف

 ال يوجد الكتب المنهجية
 المصادر الخارجية

 
 ., وسائل التعليمونخر أعبد الحميد جابر و  ,جابر

 ابراهيم عصمت مطاوع , الوسائل التعليمية
 

 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 :
 الثالثة المرحلة :

 سعادة حمدي سويدان :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ العلمي :اللقب 

 ماجستير المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس
ا

 

 الم حظات المادة العلمية المادة النظرية التاري 

 والوسائل التعلمية التربوية هوم التقنياتفم  1
  التعليمية( للوسائل المصادر العلمية و مبادئها واستخدامها عبر التاري )

 

   مبادئ الوسائل, انواع الوسائل, تعريف الوسائل  2
   تسمية الوسائل, االهداف التعليمية  3
   دور الوسائل في االدراك, المصدر العلمي للوسائل  4
   الخصائص الفنية, المعلم  والوسائل, التعليم االنساني  5
   معايير الوسائل, خطوات االستعمالالتقنيات والوسائل,  حاالت استعمال  6
   الشفافيات, السبورة  7
   االف م, الصور  8
   التلفزيون, السمعيةالوسائل   9
   المصغر التعليم, التعليم المبرمج  14
   برامج التعليم, البرامج الوسائلية  11
   التعليم والوسائل في العراق  12
   البيئة والوسائل, المصادر والعينات  13
   لوجيات الحديثةو التكن, الحاسبات  14
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 :

 فسيةالعلوم التربوية والن القســم :
 الثالثة. المرحلة :

 سعادة حمدي سويدان :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

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

 الفسيولوجيعلم النفس  اسم المادة
 / المرحلة الثالثةاالولالدراسي الفصل  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 ونشددد  ع وعه تدددع  دددالبلو  اال دددر  الفسددديولوجيالهددددف مدددا هددد ت المدددادة  بريدددل ال الددد   بلدددم الدددنفس 
 عنددد القيددا   دد   سددلوط او نشدداح عقلددي او حر ددي  ق عملددعائددوفسددلجة الجهدداز البصددبي  و ر جاال ددع وم

 ةواهم مواضيبع البلمي وفسلجة اعضاء الجسم االنسان اال ر 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 ,وعه تع  البلو  اال ر  الفسيولوجيالتبريل  بلم النفس  فصول الفصل االول ستة  تكون المادة ما 

والحواس  الشخصية فيو  ثيرها  فسلجة الغدد الثالث , و نسانفسلجة الجهاز البصبي لإلالثاني يتناول و 
الفصل الخامس النو  , و فسلجة  االنفباالت والبوا لوالفصل الرا ع , وفسلجة السلوط البدواني

 والبقلية ةالفصل السادس فسلجة االمراض النفسي, و ونظريا ع
  2002مص فى حسيا  اهي     ليل  الفسيولوجيعلم النفس جع في المر   الكت  المنهجية

 2002    6986احمد عبد الخالق    ليل  الفسيولوجيعلم النفس رات في ضمحا  المصادر الخارجية
 

  قديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

40% - - - 60% 
 

 يةمبلومات اضاف
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامبة :
  لية التر يع للبلو  االنسانية الكلية :
 البلو  التر وية والنفسيةالقسددم :
 ةالثالث المرحلة :

 د. عمار عوض فرحان اسم المحاضر الثهثي :
 مدرس اللق  البلمي :
 د تورات المؤهل البلمي :
  سم البلو  التر وية والنفسية مكان البمل  :



 

 

 
 

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المهحظات المادة البلمية المادة النظرية التاريخ

      ورت–  بريفة – الفسيولوجي النفس علم 60/ 65 6
   الجهاز البصبي 60/  22 2
   ةشتبا يوالمبا ر اإل ةالبصبي ةالخلي 60/  29 3
   الجهاز البصبي المر ز   66/ 5 4
   الجهاز البصبي المحي ي 66/ 62 5
   فسلجة الغدد 66/  69 6
   الحواس 66/  26 7
   فسلجة البدوان  62/ 3 8
   النو  62/  60 9
   نظريات النو  62/  67 60
   االنفباالت  و بيبتها 62/  24 66
   الجهاز االنفبالي  62/  36 62
   ةوالبقلي ةاالمراض النفسي 6/ 7 63
   القلق 6/ 64 64
   اال تئاب 6/  26 65
   الشزفرينيا 6/  28 66

 ع لة نصل السنة
  و يع البميد :       و يع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 لميوزارة التعليم العالي والبحث الع

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامبة :االنبار
 الكلية :  لية التر يع للبلو  االنسانية

 القسددم :البلو  التر وية والنفسية
 المرحلة : الثالث

 اسم المحاضر الثهثي : د. عمار عوض فرحان
 اللق  البلمي : مدرس

 المؤهل البلمي : د تورات
 لتر وية والنفسيةمكان البمل  :  سم البلو  ا

 



 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  د. صافي عمــال صالح مـــــــــــــــــــــــــــــــاالس
 fasa222@Gmail.com البريد االلكتروني

 علم النفس التجريبي م المادةـــــــــــــاس
  الفصل الدراسي األول لــــــــمقرر الفص
 ادةــــــاىداف الم

 
 م االساسية لعلم النفس التجريبي .تعريف الطلبة بالمفاىي .1
 اكساب الطلبة المهارات الالزمة لتصميمات تجريبية . .2
 تعرف الطلبة على مزايا وعيوب التصاميم التجريبية  .3

 التفاصيل االساسية للمادة
 

التعريف بعلم النفس التجريبي ، واىدافو ، وخطواتو ، ومفاىيمو ، و وسائل الضبط ، واىم التصاميم 
  .ية مع تحديد المزايا والعيوب ، فضال على التعرف على بعض التجارب العمليةالتجريب

 دال توج  الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

علم النفس التجريبي ،  ترجمة خليل البياتي ، دار الحكمة للطباعة ( : 1991 مايرز ، ان ) .1
 والنشر ، بغداد ن العراق .

ترجمة موفق  ، التجريب في العلوم السلوكية( : 1982رت ، م ، روبرت ). نيل ، م ، جون و ليب2
 مطبعة جامعة بغداد ن العراق .، وعبد العزيز الشيخ ، الحمداني 

، مكتبة دار الثقافة للنشر 1،طعلم النفس التجريبي ( : 2114محمد، جاسم ، محمد ). 3
 والتوزيع ، عمان ، االردن .

  النفس التجريبي ، مطبعة دار الكتب ن جامعة دمشق ، سوريا(: علم 2116. االحمد، امل )4
 

 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 :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 صافي عمال صالح  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس علمي :اللقب ال

 دكتوراه المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية   مكان العمل  :



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 مدخل الى علم النفس التجريبي  1
 طبيعة العلم  وخطواتو

  

   الفرضيات التجريبية وكيفية صياغتها  2
   انواع التجارب واخالقيات البحث العلمي  3
اساسيات التجريب ، المتغيرات ، المجموعات الضابطة   4

 والتجريبية
  

   الضبط التجريبي وانواعو   5
   التصاميم التجريبية مدخل تعريفي  6
 ،التصاميم بين االفراد ، تصميم المتغير المستقل الواحد  7

 المستقلتينتصميم المجموعتين 
  

   تصميم المجموعتين المتماثلتين ، المزايا والعيوب   8
   تصاميم المجموعات المتعددة   9

     تصاميم اكثر من متغير واحد   11
   اميم العاملية التص  11
   التصاميم ضمن االفراد   12
   تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارات المتسلسلة   13
   تصميم المجموعات الضابطة  14
   مراجعات  15

  

                             
  توقيع العميد        توقيع االستاذ                                 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 يةالعلوم التربوية والنفس اسم القســم :
 الثالثة المرحلة :

 د. صافي عمال صالح اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 الدكتوراه المؤىل العلمي :
 العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.د.حسن حمود ابراهيم  االسم
 halfalahy@yahoo.com البريد االلكتروني

  علم نفس الشخصية  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الرابعة مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 .بشكل نظري وعملي  الشخصيةاكتساب الطلبة المعلومات الضرورية عن  .1
 . الشخصية االنسانية بمعلومات نظرية تخص يد الطلبة تزو  .2
 . انواع الشخصية االنسانية التعرف على اكساب الطلبة القدرة على  .3
 . الشخصية بأنواعها مهارة في التعامل ميدانياً مع اكساب الطلبة  .4

 التفاصيل االساسية للمادة
 

واسعة من االفكار التي تخص علم اول هي مادة علمية اساسية لطلبة العلوم التربوية والنفسية تتن
 نفس الشخصية وتعريفها والعوامل المحددة لها ومكوناتها وعناصرها االساسية .  

 نظريات الشخصية شلتز.  الكتب المنهجية
 . نظريات الشخصية هوللندز

 
 المصادر الخارجية

 

 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

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 :
 الثالثة المرحلة :

 أ.د. حسن حمود ابراهيم  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية عمل  :مكان ال



 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

, االساس اللغوي والتاريخي  مدخل الى علم نفس الشخصية   1
 لمصطلح الشخصية 

  

    تعريفات الشخصية   2
   سايكولوجيا لعلم النفس الشخصية االسس ال  3
   العوامل المحددة للشخصية   4
   العوامل البايولوجيا للشخصية   5
    العوامل االجتماعية للشخصية   6
المحددات االسرية , محددات البيئة االجتماعية , محددات البيئة   7

  الطبيعية 
  

    سمات الشخصية   8
    مدخل لدراسة وقياس الشخصية   9
     نماذج الساليب دراسة الشخصية   14
    اساليب قياس الشخصية   11
    نماذج مقاييس الشخصية   12
   الطاقة النفسية والشخصية   13
    ( A,B)نظام الشخصية   14
    ( مقياس فريدمان A,Bقياس الشخصية )   15

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد        ستاذ  توقيع اال 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 حمود ابراهيم  أ.د. حسن اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 عبدالكريم عبيد جمعة االسم

 Alkubasiy59@yahoo.com البريد االلكتروني
 علم نفس الطفولة اسم المادة

 المرحلة الثالثة -األولالفصل الدراسي  مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 يوضح مفهوم النمو ومبادئو. -1
 نظرية التي اىتمت بتطوير جوانب نمو الفرد.يطلع على االتجاىات ال -2
 يستوعب المناىج المستخدمة في دراسة جوانب نمو الفرد -3
 يذكر العوامل المؤثرة في نمو الفرد ويوضحها -4
 ردوالغدد في نمو الفوالبيئة يدرك أثر الوراثة  -5
 المختلفة ويوضحها الطفولةيسمي مراحل  -6
 الطفولة( الرضاعة ، مراحل نموه )الجنينية،يفهم جوانب نمو الطفل في كل  -7
 وحاجاتهايميز بين متطلبات كل مرحلة من مراحل نمو الطفل  -8
 أساليب معالجة المشكالت التي تواجو األطفال و يذكر المشكالت التي تواجو األطفال -9

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 

بصورة خاصة ومفاىيمو األساسية  طفولةنفس البصورة عامة وعلم النمو نفس مقدمة عن علم المادة تضمن ت
ومبادئ النمو ومراحلو واالتجاىات النظرية التي اىتمت بتطوير جوانب نمو الفرد ، والعوامل المؤثرة في النمو  

ومتطلباتها وحاجاتها النفسية ، مرحلة الطفولة ومراحلها الفرعية ، فة في كما يتناول جوانب النمو المختل
 مشكالت التي يعاني منها األطفال وأسبابها وطرق معالجتها.باإلضافة إلى ال

 محاضرات مطبوعة من اعداد مدرس المادة – 1 الكتب المنهجية
 

 المصادر الخارجية
 

 علم نفس النمو ) الطفولة والمراىقة ( ، تأليف : د . حامد عبد السالم زىران . – 1
 هي السيداالسس النفسية للنمو ، تأليف  : د . فؤاد الب – 2
 سيكولوجية الطفل ) علم نفس الطفولة ( ، تأليف : د . الفت حقي – 3
 الشيخوخة ( ، تاليف د. عباس محمود عوض –المراىقة  –علم نفس النمو ) الطفولة  – 4

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

 %60 ــــــــــــــــ %10 ــــــــــــــــــ 30%
 معلومات اضافية

 
 

 

 مجهورية العراق
 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار   الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 عبد الكريم عبيد جمعة اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراة  المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

mailto:Alkubasiy59@yahoo.com
mailto:Alkubasiy59@yahoo.com


 

 

 
 

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

 مدخل الى سيكولوجية الطفولة  1
 اىمية دراسة مراحل النمو

 مرحلة الطفولة واىميتها وتعريفاتها

  

 العوامل المؤثرة في النمو :  2
 العوامل البيئية – 2العوامل الوراثية  – 1

  

   النضج والتعلم – 5الغذاء  – 4الغدد  – 3   3
   مناىج البحث في علم نفس النمو  4
 نظريات النمو :  5

 اوال/ نظرية فرويد لمراحل النمو النفسي
  

   ثانيا /نظرية بياجية ) النمو المعرفي (  6
   حل النمو النفسي االجتماعي(ثالثا / نظرية اريكسون ) مر   7
   ( سنة 2 – 0مرحلة المهد او الرضاعة )  :مراحل الطفولة  8
   ( سنة 6 – 2مرحلة الطفولة المبكرة )   9

   ( سنة 9 – 6مرحلة  الطفولة المتوسطة )   10
   ( سنة 12 – 9مرحلة الطفولة المتأخرة )   11
   لطفولة وسبل عالجها :مشكالت نفسية وسلوكية في مرحلة ا  12
   اوال / مشكلة الخوف   13
   ثانيا / مشكلة الكذب   14
   ثالثا / مشكلة القلق  15
   رابعا / مشكالت النطق والكالم  16

 توقيع العميد :            توقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار   الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 بيد جمعةعبد الكريم ع اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراة  المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 عمر خلف رشيد علي الشجيري االسم

 Omar2015kh@yahoo.com البريد االلكتروني
 علم النفس الخواص  اسم المادة

 رحلة الثالثةالفصل الدراسي األول / الم مقرر الفصل
 بين الفئات مع فئات علم النفس الخواص ومعرفة مستويات الفروق الفردية  تعلم كيفية التعامل اىداف المادة

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 / لمحة تاريخية لتطورات موضوع الخواص عبر التاريخ1
 / توافق الخواص 3/ مفاىيم عامة حول علم النفس الخواص 2
 / المتخلفون عقليا  6/ بطيؤ التعلم  5  ن عقلياً و تفوقم/ ال4
المعوقون بصريا / 11/ المعوقون جسميا 9/ المحرمون ثقافيا 8/ المضطربون انفعاليا وسلوكيا 7

 / فاقدوا الوالدين 12/ المعوقون سمعيا 11
 / فئات خاصة اخرى ) الصرع و امراض القلب و الحساسية والسرطان (14/ المسنون 13

 
 الكتب المنهجية

 

محمود االمام والدكتور حسين نوري الياسري والدكتور الدكتور مصطفى  :يفألعلم النفس الخواص ت
ماجد حمزه الدفاعي / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / المكتبة الوطنية 

1993 
 

 المصادر الخارجية
ليف االستاذ الدكتور حمدي شاكر محمود / دار االندلس أبية الخاصة للمعلمين والمعلمات تالتر 

 2115وزيع / للنشر والت
 

 تقديرات الفصل
 الفصل الدراسي

 االول 
االمتحانات  المختبر

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

41 - - - 61 
  علومات اضافيةم

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 كلية التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 ربوية والنفسيةالعلوم التالقســم :
 الثالثةالمرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيرياسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية التربية للعلوم االنسانيةمكان العمل  :

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


 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

عبر التاريخ مع توضيح لدور لمحة تاريخية لتطورات موضوع الخواص   1
 واالسالمية  ةالعربي ةالثقاف

  

ومن ىو  ةمفاىيم عامة حول علم النفس الخواص تتضمن الفروق الفردي  2
 عادي الغير عادي ومن ىو الشخص الالشخص 

  

 ةمن الخصوصية الجسمي ةالناشئ ةتوافق الخواص والمشكالت المحتمل  3
 للخواص ةالنفسي ةوالعقلية والصح

  

   المتفوقون عقليا وخصائصهم ومدى انتشارىم   4
   بطيؤ التعلم تشخيصهم واصنافهم والخصائص النفسية لهم   5
 ةف العقلي وتطور المفاىيم المعاصر المتخلفون عقليا مفهوم التخل  6

 وتشخيصهم واصنافهم وخصائصهم ومدى انتشارىم 
  

   ةيالمضطربون انفعاليا وسلوكيا خصائهم النفس  7
 خيص المحرومين ثقافياً شقافيا معالجو الحرمان الثقافي وتالمحرومين ث  8

 وتصنيفهم  ةوخصائهم الشخصي
  

   ةانواعهم وتشخيصهم والخصائص السلوكي ن سمعياً و المعوق  9
   ةوالسلوكي ةفاىيمهم وانواعهم وخصائهم النفسيم المعوقون بصرياً   11
   للعوق الجسمي  ةصائصو والعوامل المؤديانواعو وخ المعوقون جسمياً   11
   فاقدوا الوالدين المفاىيم االساسية وانواعهم   12
   ةللشيخوخة خصائهم النفسية واالسباب المؤديالمسنون   13
) الصرع وامراض القلب  ةت الخاصة ذوي امراض وعاىات مختلفالفئا  14

 ةفسيو الحساسية والسرطان (اىم التعاريف والخصائص الن
  

15     
 عطلة نصف السنة

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار معة :الجا
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الثالثه المرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيري اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :
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