
 

 

 
 
 

 

 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  :
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 جدول الدروس االسبوعي
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 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  :


