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 استمارة انجاز الخطة الدراسية السنوية

  

                                                

 

 مظهر عبد الكريم سليم االسم 

 Drmazhar62@yahoo.com البريد االلكتروني

 علم النفس العام اسم المادة

 ســـنـوي مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

 ـ تبصير الطلبة بمفهوم علم النفس العام    

 ـ تعريف الطلبة بمفاهيم ومصطلحات  علم النفس

 ـ توضيح المفاهيم والمصطلحات

 التفاصيل االساسية للمادة

 

علم النفس , الشخصية , الصحة تتكون مفردات المنهج اثنتي عشر مفردة , وتشمل مفردات 

 النفسية

 الكتب المنهجية

 

 

 المصادر الخارجية

 

 كتاب المدخل الى علم النفس العام

 كتاب علم التفس العام

 ملزمة من اعداد مدرس المادة

 

 االمتحان النهائي  المختبرات المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

17% 17 % 16%  50% 

 معلومات اضافية

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالىاسم الجامعة:
 التربية للعلوم اإلنسانيةاسم الكلية: 
 العلوم التربوية والنفسيةاسم القسم:

 المرحلة:
 مظهر عبد الكريم سليم اسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعداللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

  العلوم التربوية والنفسية قسم:مكان العمل
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

االثنين   24/11/2014 1  

 الثالثاء

25/11/2014  

 علم النفس والمراحل التاريخية التي مر بها

بي أـ نبذة واضحة عن علم النفس في التراث العر

 واالسالمي

  

2 
1/12/2014االثنين/  

2/12/2014الثالثاء   

 بـ ـ تعريفات علم النفس

 علم النفس والدراسات النفسيةج ـ موضوعات 

 عند العرب والمسلمين

  

8/12/2014االثنين  3  

9/12/2014الثالثاء   

رهمالفارابي , الغزالي, ابن سينا ,ابن خلدون وغي    

4 15/12/2014  

16/12/2014  

   ميادين علم النفس    النظرية والتطبيقية

5 22/12/2014 

23/12/2014 

   مناهج البحث في علم النفس

6 29/12/2014  

30/12/2014  

   مناهج البحث في علم النفس

7 5/1/2015  

6/1/5201  

   السلوك , تعريفه , تشكيله

8 12/1/5201  

13/1/5201  

   العوامل المؤثرة في السلوك

9 19/1/2015  

20/1/2015 

   الدوافع الفطرية , الدوافع المكتسبة

   النظريات التي فسرت الدوافع 26/1/2015 10

   امتحان 27/1/2015 11

   االنفعاالت ,تعريفها    ,انواعها 16/2/2015 12

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 اسم الجامعة:ديالى
 اسم الكلية: التربية للعلوم اإلنسانية
 اسم القسم:العلوم التربوية والنفسية

 المرحلة:
 مظهر عبد الكريم سليم اسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعداللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

  العلوم التربوية والنفسية :قسممكان العمل



17/2/2015 

13 23/2/2015 

24/2/2015 

   النظريات التي فسرت االنفعاالت

14 2/3/2015 

3/3/2015 

   االتجاهات النفسية , تعريفها , عناصرها

15 9/3/2015 

10/3/2015 

   قياس االتجاه , كيفية تغير االتجاه

   امتحان 16/3/2015 16

 عطلة نصف السنة

17 23/3/2015 

24/3/2015 

االنتباه , طبيعته, انواعه , العوامل المؤثرة في 

 االنتباه

  

18 30/3/2015 

31/3/2015 

6/4/2015 

7/4/2015 

 االدراك الحسي

 االدراك واالحاسيس ,

 عمليات االدراك الحسي, العوامل المؤثرة فيه

  

 

 

19 13/4/2015 

14/4/2015 

   العمليات العقلية المعرفية , التذكر, النسيان,

   التفكير , االستدالل, االبداع 20/4/2015 20

   التعلم , انواعه 21/4/2015 21

22 20/4/2015 

21/4/2015 

   نظريات التعلم

   امتحان 25/4/2015 23

24 27/4/2015 

28/4/2015 

   الذكاء والقدرات العقلية

25 4/5/2015 

5/5/2015 

   قياس الذكاء والقدرات العقلية

26 11/5/2015 

12/5/2015 

   الشخصية , تعريفها



27 18/5/2015 

19/5/2015 

   مقومات الشخصية

28 25/5/2015 

26/5/2015 

العوامل الفسيولوجية والبيئة المؤثرة في 

 الشخصية

  

29 1/6/2015 

2/6/2015 

   الصحة النفسية

30 8/6/2015 

9/6/2015 

   االمراض النفسية

   امتحان 13/6/2015 31

   مراجعة وتقويم للمادة الدراسية 15/6/2015 32
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