
 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  اصىل انتربٍت) استًارة اَجاز انخطت انتذرٌسٍت نهًادة

 جبار ثاٌر جبار حًٍذ. و.واالسن 

 Jabarth91@yah00.comالبرٌذ االلكتروًً 

انتربٍت   أصىلاسن الوادة 

  األولهقرر الفصل 

الوادة  أهذاف

 

. بوؼٌى التربٍت وأهذاف التربٍت  هؼرفت الطلبت

. هؼرفت الطلبت فً التربٍت فً الحضاراث القذٌوت

( الغربً –الؼربً )هؼرفت الطلبت باػالم الفكر التربىي 

 .لوجتوغ واهوٍت تكىٌي االسرةهؼرفت الطلبت بؼالقت التربٍت فً ا

للوادة  األساسٍتالتفاصٍل 

 

 –األساس التارٌخً للتربٍت  –الٌظرٌاث التربىٌت  –أهذاف التربٍت  –هؼٌى وتطىر هفهىم التربٍت 

التربٍت فً القروى  –الٍىًاًٍت  –الصٍي  –واد الرافذٌي )التربٍت فً الحضاراث القذٌوت  –التربٍت البذائٍت 

اػالم الفكر  -التربٍت الحذٌثت   –هؼاهذ التؼلٍن فً اإلسالم  –التربٍت الؼربٍت اإلسالهٍت  –(  -الىسطى 

التربٍت الؼائلٍت واهوٍت  –ػالقت التربٍت فً الوجتوغ  –االساس االجتواػً للتربٍت  –التربىي الغربً 

 .  األسرةتكىٌي 

الكتب الوٌهجٍت 
 

 

الوصادر الخارجٍت 

 

 . 2012 –ا ،يحًذ سهًاٌ انخساػهه اصىل انتربٍت ويبادئه -1

.   2007 –سؼٍذ اسًاػٍم ػهً  . اصىل انتربٍت انؼايت ، د -2

 

تقذٌراث الفصل 
االهتحاى الٌهائً الوشروع االهتحاًاث الٍىهٍت الوختبر الفصل الذراسً 

40%  //  /60 %

هؼلىهاث اضافٍت 
 

 
 

 

جًهىرٌت انؼراق 

 

وزارة انتؼهٍى انؼانً وانبحث انؼهًً 

 

جهاز االشراف وانتقىٌى انؼهًً 

دٌانى   :اسى انجايؼت

  األساسٍتانتربٍت : اسى انكهٍت

انُفسً وانتىجٍه انتربىي   اإلرشاد :اسى انقسى

  األونى :انًرحهت

جبار ثاٌر جبار حًٍذ  :ر حاضاسى انى

يذرش يساػذ  :انهقب انؼهًً

ياجستٍر  :انًؤهم انؼهًً

الٌفسً والتىجٍه  اإلرشادقسن  :يكاٌ انؼًم

 التربىي 



 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

( أصىل انتربٍت) استًارة انخطت انتذرٌسٍت نهًادة
انًالحظاث انًادة انؼًهٍت انًادة انُظرٌت انتارٌخ األسبىع 

  يؼُى وتطىر يفهىو انتربٍت  5/10/2014 1

  أهذاف انتربٍت  12/10/2014 2

  انُظرٌاث انتربىٌت  19/10/2014 3

  انتربٍت انبذائٍت  –األساش انتارٌخً نهتربٍت  26/10/2014 4

  ايتحاٌ   2/11/2014 5

  انصٍٍ  –انرافذٌٍ  يواد)انتربٍت فً انحضاراث انقذًٌت   9/11/2014 6

  ٌ انىسطى انتربٍت فً انقرو –انٍىَاٍَت  16/11/2014 7

  يؼاهذ انتؼهٍى فً اإلسالو  –انتربٍت انؼربٍت اإلساليٍت  23/11/2014 8

  ايتحاٌ   30/11/2014 9

  انتربٍت انحذٌثت  7/12/2014 10

  اػالو انفكر انتربىي انغربً  14/12/2014 11

  ػالقت انتربٍت فً انًجتًغ  –االساش االجتًاػً نهتربٍت  21/12/2014 12

  انتربٍت انؼائهٍت واهًٍت تكىٌٍ االسرة  28/12/2014 13

  يراجؼت   4/1/2015 14

15     

16     

ػطهـــــــت َصـــــف انســـــــــُت 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

   

: تىقٍغ الؼوٍذ                                                                                                         :األستارتىقٍغ                

جًهىرٌت انؼراق 

 

وزارة انتؼهٍى انؼانً وانبحث انؼهًً 

 

جهاز االشراف وانتقىٌى انؼهًً 

دٌانى   :اسى انجايؼت

انتربٍت األساسٍت  : اسى انكهٍت

اإلرشاد انُفسً وانتىجٍه انتربىي   :اسى انقسى

األونى   :انًرحهت

جبار ثاٌر جبار حًٍذ  :ر اسى انًحاض

يذرش يساػذ  :انهقب انؼهًً

ياجستٍر  :انًؤهم انؼهًً

قسن اإلرشاد الٌفسً والتىجٍه  :يكاٌ انؼًم

 التربىي



 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Teaching plan for material (Foundations of Education) 

 

Type your name here  

Jabar . their . jabar  
Course instructor 

Type your mail as example mail@yahoo . com  

 Jabarth91@yahoo . com  
E – mail 

Type here course title 

Foundations of Education 
Title 

Type here the name of course coordinator  

First  
Course coordinator  

Type here course objectives  

-Students' knowledge in the sense of education and the goals of education. 

 -Students' knowledge in education in ancient civilizations. 

- Students' knowledge of educational scientists thought (Arab - West). 

- Students' knowledge of the relationship of education in society and the 

importance of family formation. 

Course objective  

Type here course description 

- The meaning and developing the concept of education- Aims of education- 

Educational theories- Historical basis for Education- Primitive Education- 

Education in ancient civilizations(Iraq – China)- Greek - Education in the 

Middle Ages- Arab Islamic education - education scientists in Islam- Modern 

education- Educational Western thought scientists- Social foundation of 

education - education relationship in the community- Family education and 

the importance of family formation 

Course description  

1- Foundations of Education and Principles – dr .mohammed salman – 2012 . 

2- Foundations of Education – dr. saaed. I . ali – 2007  
Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 

Course Assessments  

60% / / / 40% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 

 

University: Diyala 

College: Basic Education 
Department: counseling psychology   

Stage : first  

Lecturer name : jabar. Thair  

Qualification : assistant lecturer  
place of work : counseling psychology   

 

 

Republic of Iraq 

The ministry of higher education 

& scientific research 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Teaching plan for material (Foundations of Education) 

Notes 
Lab. Experiment 

Assignments 
Topes Covered Date week 

  The meaning and developing the concept of education 5/10/2014 1 

  Aims of education 12/10/2014 2 

  Educational theories 19/10/2014 3 

  Historical basis for Education- Primitive Education 26/10/2014 4 

  Exam 2/11/2014 5 

  Education in ancient civilizations(Iraq – China) 9/11/2014 6 

  Greek - Education in the Middle Ages 16/11/2014 7 

  Arab Islamic education - education scientists in Islam 23/11/2014 8 

  Exam 30/11/2014 9 

  Modern education 7/12/2014 10 

  Educational Western thought scientists 14/12/2014 11 

  Social foundation of education - education relationship in the community 21/12/2014 12 

  Family education and the importance of family formation 28/12/2014 13 

  review 4/1/2015 14 

    15 

    16 

Half – year break  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature : 

University: Diyala 

College: Basic Education 
Department: counseling psychology   

Stage : first  

Lecturer name : jabar. Thair  

Qualification : assistant lecturer  
place of work : counseling psychology   

     

 

Republic of Iraq 

The ministry of higher education 

& scientific research 



   جامؼت دٌانى :انجامؼتأسم 
كهٍت انخربٍت االساسٍت  : انكهٍتأسم 

انخارٌخ  :أسم انقسم

  اشراق ػٍسى ػبذ: أسم انمحاضر
مذرس : انهقب انؼهمً

  دكخٌراه: انمؤىم انؼهمً

قسم انخارٌخ /كهٍت انخربٍت االساسٍت: ػمممكان ال  

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل

 

 

 
 

. MS-Wordبرنامج حمهئ االسخمارة بٌاسطت *  

. PDFاالنخرنج بصٍغت مهف  شبكت حنشر االسخمارة ػهى مٌقغ انجامؼت االنكخرًنً ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.net)االنكخرًنً ػهى االنخرنج جامؼت دٌانى  االسخمارة مخاحت ػهى مٌقغ :مالحظت

 

 ((انسنٌٌت أسخمارة انخطت انخذرٌسٍت )) 

اشراق عيسى عبد      :انخذرٌسً اسم

 La1969_33@yahoo.com ًانبرٌذ االنكخرًن :

 :اسم انمادة التعميم االساسي 

 :مقررانفصم المرحمة االولى/ الفصل الدراسي االول 

:- ييدف التعميم االساسي الى 
. نمية شاممة متكاممة في إطار مبادئ العقيدة اإلسالميةتنمية مختمف جوانب شخصية المتعمم ت. 1
. غرس االنتماء الوطني لدي المتعمم وتنمية قدرتو عمى التفاعل مع العالم المحيط بو . 2
إكساب المتعمم الميارات الالزمة لمحياة وذلك بتنمية كفايات االتصال والتعمم الذاتي والقدرة عمى . 3

. المعاصرة  نياتي الناقد والتعامل مع العموم والتقاستخدام أسموب التفكير العمم
إكساب المتعمم قيم العمل واإلنتاج واإلتقان والمشاركة في الحياة العامة والقدرة عمى التكيف مع . 4

وحسن  عمى البيئة واستثمار مواردىامستجدات العصر والتعامل مع مشكالتو بوعي ودراية والمحافظة 
. استغالل اوقات الفراغ

. التقميل من نسبة التسرب بين الطالب  .5
 سد منابع األمية ، ورفع مدارك ومعارف الطالب. 6

: ةانماد أىذاف

التعميم االساس واىميتو ومبرراتو يمكن تمخيص  التفاصيل االساسية لممادة  في انيا تدرس  مفيوم  
 .الدر اسية الميمةوتجارب بعض الدول العربية  في ىذا المجال ومدى ماحققتو  ليذه المرحمة 

: ةانخفاصٍم االساسٍو نهماد

ال توجد كتب منيجية .  : ةانكخب انمنيجً

: ةانمصادر انخارجً   

 انفصم انذراسً انفصم االًل انفصم انثانً انمخخبراث االمخحان اننيائً

األًل   40    60 

 انثانً
 

: حقذٌراث انفصم



   جامؼت دٌانى :انجامؼتأسم 
كهٍت انخربٍت االساسٍت  : انكهٍتأسم 

انخارٌخ  :أسم انقسم

  اشراق ػٍسى ػبذ: أسم انمحاضر
مذرس : انهقب انؼهمً

  دكخٌراه: انمؤىم انؼهمً

قسم انخارٌخ /كهٍت انخربٍت االساسٍت: ػمممكان ال  

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل

 

 

 
 

. MS-Wordبرنامج حمهئ االسخمارة بٌاسطت *  

. PDFاالنخرنج بصٍغت مهف  شبكت حنشر االسخمارة ػهى مٌقغ انجامؼت االنكخرًنً ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.net)االنكخرًنً ػهى االنخرنج جامؼت دٌانى  االسخمارة مخاحت ػهى مٌقغ :مالحظت

تدرس المادة في فصل دراسي واحد 
 
 

: ةافًمؼهٌماث اض

 

 

 



   جامؼت دٌانى :انجامؼتأسم 
كهٍت انخربٍت االساسٍت  : انكهٍتأسم 

انخارٌخ  :أسم انقسم

  اشراق ػٍسى ػبذ: أسم انمحاضر
مذرس : انهقب انؼهمً

  دكخٌراه: انمؤىم انؼهمً

قسم انخارٌخ /كهٍت انخربٍت االساسٍت: ػمممكان ال  

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل

 

 

 
 

. MS-Wordبرنامج حمهئ االسخمارة بٌاسطت *  

. PDFاالنخرنج بصٍغت مهف  شبكت حنشر االسخمارة ػهى مٌقغ انجامؼت االنكخرًنً ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.net)االنكخرًنً ػهى االنخرنج جامؼت دٌانى  االسخمارة مخاحت ػهى مٌقغ :مالحظت

انفصم انذراسً االًل  – جذًل انذرًس االسبٌػً
 

ةانماده اننظري ةيلانماده انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

  
اىداف ،مفيوم التعميم االساس وتطوره التاريخي  

. خصائصو ومدخالتو ، التعميم االساس 25/11 

1 

  
 2/12 مبررات االخذ بالتعميم االساس 

2 

التعميم االساس في بعض الدول العربية تجربة   
9/12 االردن  

3 

تجربة مصر، تجربة الجزائر    16/12  4 

ر االولــــــــــــــــان الشوــــــــــــــامتح    2      23/12  5 

30/12 التعميم االساس في العراق    6 

 التعميم االساس في عدد من الدول االجنبية  
(اندونيسيا، ت المتحدةالواليا، بريطانيا)  

7/1  
7 

   
1 8 

   
 

9 

     
  

10 

    
  

11 

     
  

12 

  
    

13 

     
  

14 

     
  

15 

      16 

 ػطهت نصف انسنت



   جامؼت دٌانى :انجامؼتأسم 
كهٍت انخربٍت االساسٍت  : انكهٍتأسم 

انخارٌخ  :أسم انقسم

  اشراق ػٍسى ػبذ: أسم انمحاضر
مذرس : انهقب انؼهمً

  دكخٌراه: انمؤىم انؼهمً

قسم انخارٌخ /كهٍت انخربٍت االساسٍت: ػمممكان ال  

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل

 

 

 
 

. MS-Wordبرنامج حمهئ االسخمارة بٌاسطت *  

. PDFاالنخرنج بصٍغت مهف  شبكت حنشر االسخمارة ػهى مٌقغ انجامؼت االنكخرًنً ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.net)االنكخرًنً ػهى االنخرنج جامؼت دٌانى  االسخمارة مخاحت ػهى مٌقغ :مالحظت

 

 

 :حٌقٍغ انؼمٍذ:                                                              األسخارحٌقٍغ 



   جامؼت دٌانى :انجامؼتأسم 
كهٍت انخربٍت االساسٍت  : انكهٍتأسم 

انخارٌخ  :أسم انقسم

  اشراق ػٍسى ػبذ: أسم انمحاضر
مذرس : انهقب انؼهمً

  دكخٌراه: انمؤىم انؼهمً

قسم انخارٌخ /كهٍت انخربٍت االساسٍت: ػمممكان ال  

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل

 

 

 
 

. MS-Wordبرنامج حمهئ االسخمارة بٌاسطت *  

. PDFاالنخرنج بصٍغت مهف  شبكت حنشر االسخمارة ػهى مٌقغ انجامؼت االنكخرًنً ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.net)االنكخرًنً ػهى االنخرنج جامؼت دٌانى  االسخمارة مخاحت ػهى مٌقغ :مالحظت

 انفصم انذراسً انثانً – األسبٌػًجذًل انذرًس                                   

 

ةانمادة اننظري ةيلانمادة انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ٌ
سب

أل
 ا

    
 

1 

    
 

2 

   

 
3 

   

 
4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

     
  

10 

    
  

11 

     
  

12 

  
   

 
13 

     
  

14 

     
  

15 

      16 

 

: حٌقٍغ انؼمٍذ:                                                              األسخارحٌقٍغ 



 
 

جدول الدروس االسبوعي 
 

سعد محمد عمي م .م االسم 
 Saad1967sh@yahoo.comالبريد االلكتروني 

حقوق االنسان اسم المادة 
المرحمة االولى / الفصل الدراسي االول مقرر الفصل 
اىداف المادة 

 
  :ييدف تدريس المادة الى

المتأصمة في حقوق  تبني ورعاية وتشجيع صفات التسامح واالحترام والتضامن.1
 .االنسان

التعريف بحقوق االنسان من بعدييا اإلقميمي والدولي وبالمؤسسات المنشأة .2
. لتطبيقيا

تطوير معرفة االفراد بالوسائل والطرق التي بواسطتيا يمكن لحقوق االنسان ان .3
. تترجم في شكل حقائق اجتماعية وسياسية

. حترام االخرين في نفوسيم تنوير االفراد بحقوقيم الشخصية وغرس ا.4
بالصمة الوثيقة بين حقوق اإلنسان من جانب والتنمية  تعريفإعطاء العناية الى ال.5

كل الناس عمى االستمتاع بحقوقيم اإلنسانية وتطوير  إلعانة من جانب اخروالسالم 
. ذواتيم

 
التفاصيل االساسية لممادة 

 
ييدف إلى مساعدة األشخاص عمى يعد مصطمح تعميم حقوق اإلنسان إطاًرا عاًما 

تنمية إمكاناتيم مما يمكنيم من فيم ىذه الحقوق والشعور بأىميتيا وبضرورة 
احتراميا والدفاع عنيا، ويحوي ىذا اإلطار في داخمو جميع سبل التعميم التي تؤدي 
 . إلى بناء ثقافة حقوقية في المجتمع وتطوير المعرفة والميارات والقيم المتعمقة بذلك

 
إن الحفاظ عمى حقوق اإلنسان ىو حجر األساس في استقرار أي مجتمع، فأينما 

وما ال شك فيو أن لتعميم . وجدت مجتمًعا مستقًرا وجدت إنساًنا مطمئًنا عمى حقوقو

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

والتقويم العلمي  االشرافجهاز 

 

 

 

 

 

جامعة ديالى   :الجامعة 
كلية التربية االساسية :الكلية 

التاريخ :القســم 
االولى :المرحلة 

م سعد محمد علي .م:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد  :اللقب العلمي 

ماجستير :المؤهل العلمي 

 لتربية االساسيةكلية ا:مكان العمل  



دخاليا في ثقافتو وتحويميا إلى واقع،  حقوق اإلنسان لكل فرد من أفراد المجتمع وا 
أواًل، واحتراميا والحفاظ عمييا والشعور بالكرامة مردوًدا كبيًرا في تعزيز فيم حقوقو 

والحرية ثانًيا مما يدفعو إلى المشاركة بفعالية في تنمية وطنو ورفاىية مجتمعو 
 . وىذا ما أيدتو التجربة. وحفظ السالم

 

إن تعميم ثقافة حقوق اإلنسان ونشرىا ىو عممية متواصمة وشاممة تعم جميع صور  
لى جميع أوجو الممارسات الشخصية والمينية والثقافية الحياة، ويجب أن تنفذ إ

ومن الضروري لجميع المين أن ترتبط بمقاييس . واالجتماعية والسياسية والمدنية
 . أداء تمتزم بقيم تستميم الحقوق األساسية لإلنسان

إن تضافر المعرفة والممارسة ىو اليدف الجوىري لتعميم ثقافة حقوق اإلنسان 
يم حقوق اإلنسان، إذ يغرس حس الكرامة والمسؤولية إلى جانب ونشرىا، إن تعل

المسؤولية االجتماعية واألخالقية، يقود الناس بالضرورة إلى االحترام المتبادل 
والمساعدة الجماعية والتأقمم مع حاجات بعضيم البعض وحقوقيم، كما يقودىم إلى 

ة ومتجددة تضمن توازن القبول بالعمل مًعا لمتوصل بصورة حرة إلى صياغات مناسب
المصالح والعمل المشترك من أجل الخير العام، دون حاجة إلى فرض سمطان العنف 

.  المنظم أو العشوائي الذي يصادر حريات الناس جميًعا

 
إن الحصول عمى المعمومات ىو حق من الحقوق األساسية لإلنسان التي كفمتيا 

من  19فقد نصت المادة . وليةمعاىدات ومواثيق واتفاقيات حقوق اإلنسان الد
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرتو الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

لكل شخص حق التمتع بحرية »م عمى أن 1948( ديسمبر)العاشر من كانون أول 
الرأي والتعبير، ويشمل ىذا الحق حريتو في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي 

.  «ييا ونقميا إلى اآلخرين بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدودالتماس األنباء وتمق
أنو يجب أن يستيدف التعميم التنمية الكاممة »: عمى 2فقرة  26كما نصت المادة 

لشخصية اإلنسان، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، كما يجب أن 
الفئات العنصرية أو يعزز التفاىم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع 

.  «الدينية، وأن تؤيد األنشطة التي تضطمع بيا األمم المتحدة لحفظ السالم
من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  19كذلك فقد نصت المادة 

ولكل إنسان حق في حرية . لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة»عمى أن 
يتو في التماس مختمف ضروب المعمومات واألفكار التعبير، ويشمل ىذا الحق حر
.  «وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين



وفي االتجاه نفسو ذىب العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
تقر الدول األطراف في ىذا العيد بحق كل فرد »: 1/13والثقافية إذ جاء في المادة 

يم وىي متفقة عمى وجوب توجيو التربية والتعميم إلى اإلنماء الكامل في التربية والتعل
لى توطيد احترام حقوق اإلنسان  لمشخصية اإلنسانية وعدم المس بكرامتيا وا 

.  «والحريات األساسية
 

 
  الكتب المنيجية

 

ال توجد كتب منيجية 

 
المصادر الخارجية 

 

وحقوق اإلنسان ، عامر حسن فياض ، مقدمة منيجية في الراي العام 
 0 2010دار زىران لمنشر والتوزيع ، عمان ، 

عالء الدين كاظم ، حقوق االنسان والحريات االكاديمية في التعميم العالي 
. 2011، كركوك ،

 
 

تقديرات الفصل 
الفصل 
الدراسي 

االمتحانات المختبر 
اليومية 

االمتحان المشروع 
النيائي 

40    -60 
 

معمومات اضافية 
 

رس المادة في فصل دراسي واحد تد

 
 
 
 
 



 

جدول الدروس االسبوعي 

 

ع 
بو

س
ال
المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ ا

تعريف حقوق االنسان  25/11/2014 1
وخصائصيا 

  

موقف االسالم من حقوق  2/12/2014 2
االنسان 

  

  تصنيفات حقوق االنسان  9/12/2014 3

  تحــــــــان الشيــــــر االول ام 16/12/2014 4

+  حقوق االنسان الجماعية 23/12/2014 5
الفساد االداري واثره في حقوق 

االنسان 

  

حقوق االنسان  في زمن  30/12/2014 6
الحرب والمنازعات الدولية 

   والداخمية

  

  امتحان الشير الثاني  7/1/2015 7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

عطلة نصف السنة 

17     

18     

19     

20     

21     

مجهورية العراق 
العلمي وزارة التعليم العالي والبحث 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

: الجامعة 
: الكلية 

: اسم القســم 
: المرحلة 

: اسم المحاضر الثالثي 
: اللقب العلمي 

: المؤهل العلمي 

 :مكان العمل  



22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

  

 

 

 

 :توقيع العميد :      توقيع االستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Type your name here 

E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com 

Title Type here course title 

Course Coordinator Type here the came of course coordinator 

 
Course Objective 
 

 
Type here vourse objectives 

 
Course Description 
 

 
Type here course description 

 
Textbook 

 
Type here textbook (title,author,edition,publisher,year) 
 

 
References 

 
Type here the reference (title,author,edition,publisher,year) 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 



 

 
 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

Half-year Break 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



31     

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 



 
 تطى  هللا انرحًٍ انرحٛى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

(  ػهى انُفص انؼاو) اضتًارج اَجاز انخطح انتذرٚطٛح نهًادج

 تشرٖ ػُاد يثارك انتًًٛٙ االضى 

  Dr.bushra51@yahoo.comانثرٚذ االنكترَٔٙ 

  ػهى انُفص انؼاواضى انًادج 

  األٔليقرر انفصم 

انًادج  أْذاف

 

.  تًفٕٓو ػهى انُفص انؼاو ٔفرٔػّ ٔػالقح ػهى انُفص انؼاو تانؼهٕو االخرٖ  يؼرفح انطهثح

تًؼُٗ انطهٕك انؼٕايم انًؤثرج فٙ انطهٕك  يؼرفح انطهثح 

. ػٓا انذٔافغ ٔإَايؼرفح انطهثح ب

. تاالَفؼاالخ ٔانُظرٚاخ انتٙ فطرخ االَفؼاالخ يؼرفح انطهثح 

 . ٔإَاع انشخصٛح –يؼرفح انطهثح تانشخصٛح ٔانؼٕايم انًؤثرج ٔخصائص انشخصٛح 

نهًادج  األضاضٛحانتفاصٛم 

 

ش ، َظرج تارٚخٛح ،يفٕٓيّ ، اْذافّ ،فرٔػّ،ػالقح ػهى انُفص تانؼهٕو االخرٖ ، يذار انؼاو ػهى انُفص

 –جٕاَة انطهٕك  –يؼُٗ انطهٕك  –ػهى انُفص، انتركٛس ػهٗ دٔر انؼهًاء انؼرب ٔانًطهًٍٛ، انطهٕك 

 –ٔظٛفح انذٔافغ  –يؼُٗ انذٔافغ   -انذٔافغ  –انؼٕايم انًؤثرج فٙ انطهٕك  –انُظرج انكهٛح فٙ انطهٕك 

تؼرٚف االَفؼال ، انتغٛراخ  –ٔٚح يقارَح تٍٛ انذٔافغ االٔنٛح ٔانثاٌ –إَاع انذٔافغ  –قٛاش قٕج انذٔافغ 

تؼض  –اًْٛح االَفؼاالخ  –انُظرٚاخ انتٙ فطرخ االَفؼال  –انفطٕٛنٕجٛح انًصاحثح نالَفؼال 

 –االَتثاِ  –االدراك  –االحطاش  –انتؼهى –اضثاتٓا َتائجٓا  –انغضة  –انقهق  –انخٕف  –االَفؼاالخ 

 . إَاع انشخصٛح  –انشخصٛح خصائص  –انؼٕايم انًؤثرج فٙ انشخصٛح  –انشخصٛح 

انكتة انًُٓجٛح 

 
 

انًصادر انخارجٛح 
 

 احًذ ػسخ راجح  –ػهى انُفص انؼاو  -

 انٓاو انشٕٓاَٙ  –يرٚى ضهٛى  –انشايم فٙ يذخم انٗ ػهى انُفص  -

 ػهٙ فانح انُٓذأ٘ –ػًاد ػثذ انرحٛى انسغهٕل  –يذخم انٗ ػهى انُفص  -

تقذٚراخ انفصم 
االيتحاٌ انُٓائٙ انًشرٔع االيتحاَاخ انٕٛيٛح ر انًختةانفصم انذراضٙ 

40 % / / /60 %

إضافٛح يؼهٕياخ 

 
 

 

جًٕٓرٚح انؼراق 

 

ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ 

 

جٓاز االشراف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ 

دٚانٗ  : اضى انجايؼح

ج األضاضٛح  انترتٙ: اضى انكهٛح

اإلرشاد انُفطٙ ٔانتٕجّٛ انترتٕ٘  : اضى انمطى

األٔنٗ  : انًرحهح

تشرٖ ػُاد يثارن انتًًٛٙ   :اضى انًحاضر 

اضتار  : انهمة انؼهًٙ

دكتٕراِ  : انًؤْم انؼهًٙ

 لطى اإلرشاد انُفطٙ ٔانتٕجّٛ انترتٕ٘: يكاٌ انؼًم

 



 

 تطى  هللا انرحًٍ انرحٛى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

( ػهى انُفص انؼاو) انخطح انتذرٚطٛح نهًادج اضتًارج

انًالحظاخ انًادج انؼًهٛح انًادج انُظرٚح انتارٚخ  ألضثٕعا

  ػهى انُفص انؼاو ، َظرج تارٚخٛح ،يفٕٓيّ ، اْذافّ  5/10/2014 1

  فرٔػّ،ػاللح ػهى انُفص تانؼهٕو االخرٖ  12/10/2014 2

  نٗ دٔر انؼهًاء انؼرب ٔانًطهًٍٛ، ، يذارش ػهى انُفص، انتركٛس ع 19/10/2014 3

  انؼٕايم انًؤثرج فٙ انطهٕن  –انُظرج انكهٛح فٙ انطهٕن  –جٕاَة انطهٕن  –يؼُٗ انطهٕن  –انطهٕن  26/10/2014 4

  ايتحاٌ   2/11/2014 5

  إَاع انذٔافغ  –لٛاش لٕج انذٔافغ  –ٔظٛفح انذٔافغ  –يؼُٗ انذٔافغ   -انذٔافغ  – 9/11/2014 6

  تؼرٚف االَفؼال ، انتغٛراخ انفطٕٛنٕجٛح انًصاحثح نالَفؼال  –يمارَح تٍٛ انذٔافغ االٔنٛح ٔانثإَٚح  16/11/2014 7

  اًْٛح االَفؼاالخ   –انُظرٚاخ انتٙ فطرخ االَفؼال  23/11/2014 8

  اضثاتٓا َتائجٓا  –انغضة  –انمهك  –انخٕف  –تؼض االَفؼاالخ  30/11/2014 9

  االَتثاِ  –االدران  –االحطاش  –نتؼهى  7/12/2014 10

  ايتحاٌ   14/12/2014 11

  انؼٕايم انًؤثرج فٙ انشخصٛح  –انشخصٛح  21/12/2014 12

  إَاع انشخصٛح  –خصائص انشخصٛح  28/12/2014 13

  يراجؼح   4/1/2015 14

15     

16     

ػطهـــــــح َصـــــف انطـــــــــُح 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

   

: تٕقٛغ انؼًٛذ                                                                                                         :األضتارتٕقٛغ                

جًٕٓرٚح انؼراق 

 

٘ ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهى

 

جٓاز االشراف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ 

دٚانٗ  : اضى انجايؼح

انترتٛح األضاضٛح  : اضى انكهٛح

اإلرشاد انُفطٙ ٔانتٕجّٛ انترتٕ٘  : اضى انمطى

األٔنٗ  : انًرحهح

تشرٖ ػُاد يثارن انتًًٛٙ   :اضى انًحاضر 

اضتار  : انهمة انؼهًٙ

دكتٕراِ  : انًؤْم انؼهًٙ

 ضٙ ٔانتٕجّٛ انترتٕ٘لطى اإلرشاد انُف: يكاٌ انؼًم



 
 تطى  هللا انرحًٍ انرحٛى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Teaching plan for material General Psychology 

Type your name here  

DR. bushra . A. mubark   
Course instructor 

Dr.bushra51@yahoo.com  E – mail 

Type here course title 
General Psychology 

Title 

Type here the name of course coordinator  

First  
Course coordinator  

Type here course objectives  

Students' knowledge of the concept of General Psychology and its branches and the 

relationship of general psychology and other sciences. 

Students' knowledge in the sense behavior factors affecting the behavior 

Students' knowledge and motivation kinds. 
Students' knowledge of emotions and theories that explain the emotions. 

Students' knowledge of the factors affecting personality and personal characteristics - 

personal and types. 

 

Course objective  

Type here course description 

Psychology, historical perspective, concept, goals, branches, relationship psychology 

science Other, Schools psychology, focusing on the role of Arab and Muslim scholars, 

behavior - meaning behavior - aspects of behavior - the college outlook in behavior - 

factors affecting the behavior - motivation - meaning motives - function motives - measure 

the strength of motives - types of motives - a comparison between the initial motivations 

and secondary - the definition of emotion, physiological changes associated with emotion - 

theories that explain emotion - the importance of emotions - some emotion - fear - anxiety - 

Anger - causes results -altalm - sense - cognition - attention - personal - factors affecting 
the personal - personal characteristics - personality types 

Course description  

 - General Psychology – ahmed. A. Ragh  

- Psychology- marem . salim – alham alshahwny  
Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 

Course Assessments  

60% / / / 40% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

University: Diyala 

College: Basic Education 
Department: counseling psychology   

Stage : first  

Lecturer name : bushra . A . mubark   

Qualification :dr . professor   
place of work : counseling psychology        

 

 

 

Republic of Iraq 

The ministry of higher education 

& scientific research 



 

 

 
 

 

 

 

 

Teaching plan for material (General Psychology) 

Notes 
Lab. Experiment 

Assignments 
Topes Covered Date week 

  General Psychology, historical perspective, concept, goals 5/10/2014 1 

  Branches, relationship psychology and other sciences 12/10/2014 2 

  , Psychology schools, focusing on the role of Arab and Muslim scholars, 19/10/2014 3 

  Behavior - meaning behavior - aspects of behavior - behavior in the overall outlook - 

factors affecting the behavior 
26/10/2014 4 

  Exam 2/11/2014 5 

  Motivation - meaning motives - motives function - measure the strength of motives - 

motives types 
9/11/2014 6 

  Comparison between primary and secondary motives - Definition of emotion, 

physiological changes associated with emotion 
16/11/2014 7 

  Theories that explain emotion - the importance of emotions 23/11/2014 8 

  Some emotions - fear - anxiety - Anger - causes results 

 
30/11/2014 9 

  sense - cognition - attention 7/12/2014 10 

  Exam 14/12/2014 11 

  Personal - factors affecting the personal 21/12/2014 12 

  Personal characteristics - personality types 28/12/2014 13 

  Review 4/1/2015 14 

    15 

    16 

Half – year break  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature : 

University: Diyala 

College: Basic Education 
Department: counseling psychology   

Stage : first  

Lecturer name : bushra . A . mubark   

Qualification : professor   

place of work : counseling psychology        

 

Republic of Iraq 

The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 تغى  هللا انشدًٍ انشدٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتًاسج اَجاص انخطح انتذسٌغٍح نهًادج 
تتىل فاضم جىاد  . و.و   االسم  

البريذ االلكتروني 
-  Baool.@yahoo.com 

انؼشتٍح انؼايح  اسم المادة 

 االولالفصل مقرر 

اهذاف المادة 
 

انهذف األعاعً يٍ تؼهى انهغح انؼشتٍح هى إكغاب انًتؼهى انمذسج ػهى االتصال انهغىي انىاضخ انغهٍى  

. عىاء كاٌ هزا االتصال شفىٌا أو كتاتٍا 

(. االعتًاع ،انكالو ،انمشاءج ،انكتاتح )االتصال انًتًثم 

التفاصيل االساسيت للمادة 

 

االعى تؼشٌفه ،ػاللته ،انًفشد وانًثُى وانجًغ ،انًثُى ( االعى ،انفؼم ،انذشف)كالو ألغاو ال/انُذى

انًزكش انغانى ،جًغ انًؤَث انغانى ، جًغ انتكغٍش وتؼض أوصاَه ،جًغ انمهح  جًغ)،انجًغ  وإػشاته

 .وانكثشج ،األعًاء انخًغح 

شىلً ،خطثح صٍذج ادًذ ششح انمصٍذج يغ تذهٍهها ودفظها يطىنح صهٍش تُاتً عهًى ،ق/ األدب

وعهى  فً األَصاس تؼذ يىلؼح دٍٍُ ،ػٍٍُح أتً رؤٌة انهزنً ، َىٍَح اتٍ   انشعىل صهى هللا ػهٍه

 .صٌذوٌ 

. آٌاخ انمشآٌ انكشٌى يٍ عىسج انفجش دفظ وتفغٍش / انمشآٌ انكشٌى 

الكتب المنهجيت 

 
----------------------------------   

المصادر الخارجيت 

 
نمشاٌ انكشٌى ،ششح تٍ ػمٍم ،جايغ انذسوط انؼشتٍح ،ششح االجشويٍح ،أعاعٍاخ فً انهغح ا  

. َضٌه اػالوي . دفظً اشتٍتح ،د.انؼشتٍح لىاػذ وتطثٍك د  

االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

% 40ممثًال  % 10ممثًال % 15ممثًال % 35ممثًال 

 

 

جًهىسٌح انؼشاق 

 

 

وصاسج انتؼهٍى انؼانً وانثذث انؼهًً 

 

 

جهاص االششاف وانتمىٌى انؼهًً 

دٌانى  :اعى انجايؼح

انتشتٍح االعاعٍح : اعى انكهٍح

االسشاد انتشتىي  :اعى انمغى

  نىالوا :انًشدهح

تتىل فاضم :اعى انًذاضش انثالثً

يذسط يغاػذ :انهمة انؼهًً

انًاجغتٍش  :انًؤهم انؼهًً

 كليت التربيت االساسيت:يكاٌ انؼًم



 

 
 تغى  هللا انشدًٍ انشدٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

اعتًاسج انخطح انتذسٌغٍح نهًادج 
انًالدظاخ انًادج انؼًهٍح انًادج انُظشٌح انتاسٌخ األعثىع 

فشد وانًثُى ولغاو انكالو ،االعى ،انًؼاسف ، الااالعثىع االول   1

. وانجًغ 

  

    األعًاء انخًغح االعثىع انثاًَ   2

    انضًائش –انًؼشفح وانُكشج  االعثىع انثانث   3

  ايتذاٌ انشهش االول االعثىع انشاتغ   4

يًٍضاخ  –اَىاع انخطثح –( ص)خطثح انشعىل االعثىع انخايظ   5

 انخطٍة

  

   لصٍذج صهٍش تٍ أتً عهًى ادًذ شىلً/ااألدب االعثىع انغادط   6

  انضًائش   –انًؼشفح وانُكشج االعثىع انغاتغ   7

   اَىاع انذشوف -اَىاع انفؼم  –ػالياخ انفؼم االعثىع انثايٍ  8

   ايتذاٌ انشهش انثاًَ االعثىع انتاعغ   9

   نمشاٌ انكشٌى عىسج انفجشاٌاخ ااالعثىع انؼاشش  10

   االعًاء انًىصىنح االعثىع انذادي ػشش   11

   ػٍٍُح اتً رؤٌة انهزنً االعثىع انثاًَ ػشش  12

   َىٍَح اتٍ صٌذوٌاالعثىع انثانث ػشش   13

   لصٍذج انشاػش ادًذ شىلًاالعثىع انشاتغ ػشش   14

15     

16     

ػطهـــــــح َصـــــف انغـــــــــُح                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

 

 

: تىقيع العميذ                                                                                                         :األستارتىقيع                   

جًهىسٌح انؼشاق 

 

 

وصاسج انتؼهٍى انؼانً وانثذث انؼهًً 

 

 

جهاص االششاف وانتمىٌى انؼهًً 

دٌانى   :اعى انجايؼح

انتشتٍح االعاعٍح  : اعى انكهٍح

  السشاد انتشتىيا:نمغىاعى ا

  ونىاال :انًشدهح

تتىل فاضم جىاد  :اعى انًذاضش انثالثً

يذسط يغاػذ :انهمة انؼهًً

انًاجغتٍش :انًؤهم انؼهًً

 كليت التربيت االساسيت:يكاٌ انؼًم


