
     

 

 

 

 

 

 

 

 

عمم نفس وصف مقرر مادة 
 الشخصية

 

 م.م عمي جعار لفتو االسم

 Jaara1488@gmail.com البريد االلكتروني

  عمم النفس التربوي اسم المادة

 النظام السنويوفق  مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

عريف الطالب بعمم النفس التربوي ودوره في متابعة سموك الطمبة واالسس التي تيدف المادة إلى ت
 تبنى عمييا نظريات عمم النفس التربوي بما يتالئم وسموك الطفل والمراىق

 التفاصيل األساسية لممادة
 

 المفردات 

 

 محاضرات من اعداد استاذ المادة  الكتب المنيجية

 
 المصادر الخارجية

 

 عمم النفس التربوي . حامد عبد السالم زىران -
 عمم النفس التربوي . احمد فالح عموان

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان الشيري  الفصل الدراسي
الحضور 
والمشاركة 

 اليومية
 االمتحان النيائي تقريرتقديم 

52% 52% 2% 2% 25 % 

 
 معمومات اضافية

 

( درجات بيدف حث الطالب عمى 2يقدم الطالب تقرير في كل فصل عن مفردات المادة وتقيمو من )
 القراءة والبحث 

                                                           

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 ديالىالجامعة : 
 الفنون الجميلة  الكلية : 

 التربية الفنيةالقســم : 
 االولى المرحلة :

 علي جعار لفتهاسم المحاضر الثالثي : 
 مساعداللقب العلمي :  مدرس 

 ماجستير المؤهل العلمي :

 مكان العمل  :   جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة 
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 االسبوعيجدول الدروس 
 المالحظات المادة النظرية االسبوع

  اساسُاث عهى انُفس انتزبىٌ  1

انتعزف عهً اخالقُاث يهُت انتعهُى / انًعهى بٍُ انتُظُز وانًًارست /  2

 خصائص شخصُت انًعهى 

 

  انخصائص انُفسُت  3

  انخصائص انجسًُت  4

  انخصائص انعقهُت  5

  انخصائص االجتًاعُت  6

  يُادٍَ عهى انُفس انتزبىٌ  7

  االيتحاٌ االول 8

  عالقت عهى انُفس انتزبىٌ بانعهىو االخزي 9

  انذافعُت وانتعهى  11

  انىظائف انتعهًُُت نهذافعُت  11

  انىظُفت االستثارَت /انىظُفت انتىقعُت / انىظُفت انباعثُت / انىظُفت انعقابُت  12

  استزاتُجُاث استثارة دافعُت انتاليُذ َحى انتعهى  13

  الذاكرة والنسيان  14

  ماهية الذاكرة و النسيان 15

  االيتحاٌ 16

  اهًُت دراست انذاكزة  17

  وجهاث َظز يعاصزة فٍ تفسُز طبُعت انذاكزة  18

  وجهت انُظز انًعزفُت  19

  وجهت انُظز انسهىكُت  21

  وجهت انُظز انجشتانتُت  21

  انعىايم انًؤثزة فٍ عًهُت انتذكز  22

  وانُاث عًم انذاكزةتحسٍُ عًهُت انتذكز  23

  االيتحاٌ 24

  تىجُهاث عًم انذاكزة ويُحُاث انُسُاٌ 25

  انتذخم انقبهٍ )انكف انزجعٍ وانتذاخم انبعذٌ انكف انتقذيٍ ( 26

  اَتقال اثز انتذرَب  27

 وابعاد اَتقال اثز انتذرَب اهًُت  28

 طبُعت اَتقال اثز انتذرَب انسهبٍ واالَجابٍ

 

  انقذًَت انحذَثتانُظزَاث  29

  االيتحاٌ 31

                        

                     

 

 

 رئيس القسمتوقيع                    استاذ المادة يع توق


