
 

 

 
 

 
 
 

 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
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 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  :


