
 

 

 
 
 

 
 

 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
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 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  :

 


