
 

 

 
 

 
 
 

 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
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 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  :


