
 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 عمر خلف رشيد علي الشجيري االسم

 Omar2015kh@yahoo.com البريد االلكتروني
 علم النفس الخواص  اسم المادة

 رحلة الثالثةالفصل الدراسي األول / الم مقرر الفصل
 بين الفئات مع فئات علم النفس الخواص ومعرفة مستويات الفروق الفردية  تعلم كيفية التعامل اىداف المادة

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 / لمحة تاريخية لتطورات موضوع الخواص عبر التاريخ1
 / توافق الخواص 3/ مفاىيم عامة حول علم النفس الخواص 2
 / المتخلفون عقليا  6/ بطيؤ التعلم  5  ن عقلياً و تفوقم/ ال4
المعوقون بصريا / 11/ المعوقون جسميا 9/ المحرمون ثقافيا 8/ المضطربون انفعاليا وسلوكيا 7

 / فاقدوا الوالدين 12/ المعوقون سمعيا 11
 / فئات خاصة اخرى ) الصرع و امراض القلب و الحساسية والسرطان (14/ المسنون 13

 
 الكتب المنهجية

 

محمود االمام والدكتور حسين نوري الياسري والدكتور الدكتور مصطفى  :يفألعلم النفس الخواص ت
ماجد حمزه الدفاعي / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / المكتبة الوطنية 

1993 
 

 المصادر الخارجية
ليف االستاذ الدكتور حمدي شاكر محمود / دار االندلس أبية الخاصة للمعلمين والمعلمات تالتر 

 2115وزيع / للنشر والت
 

 تقديرات الفصل
 الفصل الدراسي

 االول 
االمتحانات  المختبر

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

41 - - - 61 
  علومات اضافيةم

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 كلية التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 ربوية والنفسيةالعلوم التالقســم :
 الثالثةالمرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيرياسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية التربية للعلوم االنسانيةمكان العمل  :
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

عبر التاريخ مع توضيح لدور لمحة تاريخية لتطورات موضوع الخواص   1
 واالسالمية  ةالعربي ةالثقاف

  

ومن ىو  ةمفاىيم عامة حول علم النفس الخواص تتضمن الفروق الفردي  2
 عادي الغير عادي ومن ىو الشخص الالشخص 

  

 ةمن الخصوصية الجسمي ةالناشئ ةتوافق الخواص والمشكالت المحتمل  3
 للخواص ةالنفسي ةوالعقلية والصح

  

   المتفوقون عقليا وخصائصهم ومدى انتشارىم   4
   بطيؤ التعلم تشخيصهم واصنافهم والخصائص النفسية لهم   5
 ةف العقلي وتطور المفاىيم المعاصر المتخلفون عقليا مفهوم التخل  6

 وتشخيصهم واصنافهم وخصائصهم ومدى انتشارىم 
  

   ةيالمضطربون انفعاليا وسلوكيا خصائهم النفس  7
 خيص المحرومين ثقافياً شقافيا معالجو الحرمان الثقافي وتالمحرومين ث  8

 وتصنيفهم  ةوخصائهم الشخصي
  

   ةانواعهم وتشخيصهم والخصائص السلوكي ن سمعياً و المعوق  9
   ةوالسلوكي ةفاىيمهم وانواعهم وخصائهم النفسيم المعوقون بصرياً   11
   للعوق الجسمي  ةصائصو والعوامل المؤديانواعو وخ المعوقون جسمياً   11
   فاقدوا الوالدين المفاىيم االساسية وانواعهم   12
   ةللشيخوخة خصائهم النفسية واالسباب المؤديالمسنون   13
) الصرع وامراض القلب  ةت الخاصة ذوي امراض وعاىات مختلفالفئا  14

 ةفسيو الحساسية والسرطان (اىم التعاريف والخصائص الن
  

15     
 عطلة نصف السنة

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار معة :الجا
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الثالثه المرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيري اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :


