
 

 

 
 

 
 
 

 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
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 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  :


