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 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

   فاطمة أسماعیل محمود  االسم

 Fa-fatima-1970  البرید االلكتروني

  علم النفس النمو   اسم المادة

علم النفس النمو من المواد التربویة المقررة للمرحلة االولى لطلبة كلیة التربیة  مادة  مقرر الفصل
  .االساسیة لكافة االقسام الفصل الدراسي الثاني

  المادة أھداف
  

تھدف مادة علم النفس النمو الى تعریف الطلبة بما ھیھ العالقة  -:أھداف المادة
فة ابتداء من مرحلة الطفولة بین علم النمو و ونمو االنسان في مرحلھ المختل

فالمراھقة ثم الرشد ثم الشیخوخة واالسالیب العلمیة باتجاه كل مرحلة من 
   مراحل نمو االنسان 

  للمادة األساسیةالتفاصیل 
  

یتعرف الطالب في ھذه المادة على معنى النمو والتطور والنضج والسلوك وأیضا 
  .منھا في الحیاة الیومیة التعرف على القوانین العامة للنمو واالستفادة

  الكتب المنھجیة
  

  .  ال توجد

  المصادر الخارجیة
  

 –حنان عبد الحمید واخرون . دراسات في سیكولوجیة النمو  د -حامد عبد العزیز الفقي
  .سیكولوجیة النمو وطفل ما قبل المدرسة

  تقدیرات الفصل
  حان النھائياالمت  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
   ریاضیات :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  فاطمة أسماعیل محمود:ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :المؤھل العلمي
 االرشاد التربوي :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  تاریخال  األسبوع

١٨/٢ – ١٥/٢  ١  
تعریف الطالب بمفردات مادة علم النفس 

النمو ثم مقدمة عن ھذا العلم ونشأتھ 
  وتطوره

    تطبیق

٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢  

تعریف علم النفس النمو والمفاھیم 
التطور  –السلوك  –النمو ( المرتبطة بھ 

امل المؤثرة في العو) . التعلم  –النضج  –
  النمو 

    

٤/٣ – ١/٣  ٣  
القوانین العامة للنمو وخصائص نمو 

  الطفل من الوالدة 
    

١٢/٣ – ٨/٣  ٤  
مفھومھا وأھمتھا  –العظام  –الرضاعة 

  بالنسبة للطفل
    

١٨/٣ – ١٥/٣  ٥  
ممیزات وخصائص مرحلة الطفولة 

النمو . سنوات  ٥-٣المبكرة من 
  .الفسیولوجي والجسمي

    

      امتحان الشھر االول   ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦

١/٤ – ٢٩/٣  ٧  
خصائص النمو الحسي واالنفعالي 

 واللغوي والعقلي واالجتماعي
    

٧/٤ – ٦/٤  ٨  
سنوات  ٨-٦الطفولة الوسطى من عمر 

خصائص النمو الحسي واللغوي 
  .واالجتماعي

    

١٥/٤ – ١٢/٤  ٩  
سنة  ١١-٩مرحلة الطفولة المتأخرة من 

ي والفسیولوجي النمو الجسمي والحرك
  واالنفعالي

    

      أمتحان الشھر الثاني  ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠

٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١  
خصائصھا وأھمیتھ دراستھا  –المراھقة 

  االتجاھات المختلفة في تفسیر المراھقة
    

     مشكالت المراھقة   ٦/٥ – ٣/٥  ١٢

١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣  
بیاجیة في النمو العقلي للثقة  –نظریة 

  .للغةومراحل ارتقاء ا
    

٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤        
٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥         
٣/٦ – ٣١/٥  ١٦        

  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
   ریاضیات :اسم القسم

   ىاالول :المرحلة
  فاطمة أسماعیل محمود:ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر  :المؤھل العلمي
 االرشاد التربوي :مكان العمل
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Flow up of implementation celli pass play  

Dalia Hussein Yahya Course instructor 

Abu.reem15@yahoo.com E – mail 

Composition  
 

Title 

30 Course coordinator  

1. The ability to write simple , compound , complex , compound – 
complex sentence .  

2. To know the qualities of a good sentence .  
      3-The ability to write a narrative or descriptive composition about 
80 words . 

  

Course objective  

Connecting the ideas to write a composition of about three or four 
paragraphs.  The composition should contain an Introduction , 
Development and conclusion 
 

Course description  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name: Dalia Hussein 
Yahya 
Qualification : instruction 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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Al – Hamash , K . I . (1981)College Composition . Baghdad   Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  10%  30% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topic  Covered  Date  week  

    The Paragraph  15/2 – 18/2  1  
   The features of good Paragraphs Unity    22/2 – 25/2  2  

   
The features of good Paragraphs 
Coherence 

1/3 – 4/3  3  

   Transitions between sentences  8/3 – 11/3  4  

   Length of Paragraphs and Exercises  15/3 – 18/3  5  
   Examination 22/3 – 25/3  6  
   Punctuation and End Punctuation Marks  29/3 – 1/4 7  

   
Non – end Punctuation Marks (1) The 
Comma  

5/4 – 8/4  8  

   The Semicolon , The Colon , The Dash  12/4 – 15/4 9  

   
Enclosing Punctuation Marks , 
Punctuation Marks used within the word  

19/4 – 22/4  10  

   Punctuation Marks used within the word  26/4 – 29/4 11  
   Examination  3/5 – 6/5 12  

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  of English 
Stage :Second 
Lecturer name : Dalia Hussein 
Yahya  
Qualification : Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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   Capital letters and Numbers  10/5 – 13/5  13  

   The division of words in writing Exercises   17/5 – 20/5  14  
    Exercises  24/5 – 27/5 15  

    Examination  31/5 – 3/6 16  
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INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             
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 (اصول التربیة)  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

 م.م. جبار ثایر جبار حمیداالسم 

 Jabarth91@yah00.comالبرید االلكتروني 

أصول التربیة  اسم المادة 

 الثانيمقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

معرفة الطلبة بمعنى التربیة وأھداف التربیة . 
معرفة الطلبة في التربیة في الحضارات القدیمة. 

معرفة الطلبة بالتربیة العربیة االسالمیة .  
 الغربي) –معرفة الطلبة باعالم الفكر التربوي (العربي 

 

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

 – األساس التاریخي للتربیة – النظریات التربویة – أھداف التربیة –معنى وتطور مفھوم التربیة 
 التربیة في القرون – الیونانیة – الصین – التربیة في الحضارات القدیمة (واد الرافدین –التربیة البدائیة 

 التربیة الحدیثة  - اعالم الفكر – معاھد التعلیم في اإلسالم – التربیة العربیة اإلسالمیة –الوسطى - ) 
 التربیة العائلیة واھمیة – عالقة التربیة في المجتمع – االساس االجتماعي للتربیة –التربوي الغربي 
 تكوین األسرة.  

الكتب المنھجیة 
 

 

المصادر الخارجیة 
 

  .2012 –اصول التربیة ومبادئھا ،محمد سلمان الخزاعلھ  - ١
 .  2007 –اصول التربیة العامة ، د. سعید اسماعیل علي   - ٢

 

تقدیرات الفصل 
االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

30 % / / /60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

جمھوریة العراق 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: دیالى  
اسم الكلیة: التربیة األساسیة  

اسم القسم: اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  
المرحلة: األولى  

 جبار ثایر جبار حمید :اسم المحاضر 
اللقب العلمي: مدرس مساعد 

المؤھل العلمي: ماجستیر 
 قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي مكان العمل: 
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 (علم النفس النمو )  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

 أ.د. بشرى عناد مبارك التمیمياالسم 

 Dr.bushra51@yah00.comالبرید االلكتروني 

علم النفس النمو اسم المادة 

 الثانيمقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

 تعریف الطلبة باھم مراحل نمو وجوانبھ ، ومفھومھ . •
 تعریف الطلبة بخصائص النمو في مرحلة المراھقة والطفولة. •

 تعریف الطلبة باھم مشكالت المراھقة.  •

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

علم النفس النمو / ناشئتھ وتطوره / تعریفھ / العوامل المؤثرة في النمو / الخصائص العامة للنمو / 
جوانب النمو الجسمي / العقلي / االنفعالي / االجتماعي / اللغوي / المراھقة (خصائصھا /مشكالتھا).      

الكتب المنھجیة 
 

/ 

المصادر الخارجیة 
 

) / العراق وزارة التعلیم 1988علم النفس النمو /موفق الحمداني ( •
 العالي والبحث العلمي . 

) / عمان / االردن   2008علم النفس النمو / نادیة قطامي واخرون ( •
 

تقدیرات الفصل 
االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

40 % / / /60 %

معلومات إضافیة 
 
 

 

جمھوریة العراق 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: دیالى  
اسم الكلیة: التربیة األساسیة  

اسم القسم: اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  
المرحلة: األولى  

 د. بشرى عناد مبارك التمیمي :اسم المحاضر 
اللقب العلمي: استاذ 

المؤھل العلمي: دكتوراه 
قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ مكان العمل: 

 التربوي 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
                                                          Type Your name here            Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo . comeE-mail 

Type here course titleTitle 
 
Type here the name of course coordinator

Course Coordinator 

  
Type  here course  objectivs

 

Course Objective 

Type here course  descriptionCourse Description 

 Textbook 

Final ExamProject Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments

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

 General Notes 

 

University: Dyiala 
College : Basic 
Department:Counseling Psychology  
Stage : Scoundry 
Lecturer name : Mauyyad  Saad 
  
Qualification:Assistant Lecturer  
Place of work:Baquba  

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
                                                          Type Your name here            Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo . comeE-mail 

Type here course titleTitle 
 
Type here the name of course coordinator

Course Coordinator 

  
Type  here course  objectivs

 

Course Objective 

Type here course  descriptionCourse Description 

 Textbook 

Final ExamProject Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments

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

 General Notes 

 

University: Dyiala 
College : Basic 
Department:Counseling Psychology  
Stage : Scoundry 
Lecturer name : Mauyyad  Saad 
  
Qualification:Assistant Lecturer  
Place of work:Baquba  

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  مؤید سعد شعیب محمود القیسي  االسم 

 Mauyyad – 888 @ Yahoo . com                         البرید االلكتروني

  الدیمقراطیة والحریات العامة  اسم المادة

  ) A C B(الثانیة  ساعتان اسبوعیا  الى المرحلة  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعریف الطالب الجامعي بماھیة حریات وحقوق / الھدف العام 
االنسان من وجھات نظر عالمیة وانسانیة وعلمیة ودینیة بشكل 

ھو السعي الحداث تغییر في سلوك / موضوعي اما الھدف الخاص 
الطالب یتوافق مع الھدف العام من خالل توجیھ االنتباه الى 

  مضامین الحقوقیة ضمن المواثیق الدولیة ال
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
 –الحریات الفكریة  –مفاھیم الحریات العامة  –الحریات الشخصیة 

االعالن العالمي  –الحریات ذات المضمون االجتماعي واالقتصادي 
  المضامین االساسیة للدیمقراطیة  –لحقوق االنسان 

  الكتب المنھجیة
  

 –الراي العام وحقوق االنسان  –نسان والقانون الدولي حقوق اال
  االسالم وحقوق االنسان

  المصادر الخارجیة
  

( موریس د فرجیھ  –)علم االجتماع السیاسي ( –د صادق االسود 
  )االحزاب السیاسیة 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:امعةاسم الج
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي:اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  مؤید سعد شعیب :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  طالب دكتوراه حالیا/ ما ستر  :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة:مكان العمل
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  %٤٠مثالً     %١٠مثالً   بحث ٥  ٤٠

  معلومات إضافیة
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  خالتاری  األسبوع

وشرح خصائص الدیمقراطیة –توضیح المفردات   ٢٠١٥-٢- ١٨  ١
   -وضمناتھا

  -  

  -    معنى الحریات والشروط الجوھریة لتوفر الحریة العامة  ٢- ٢٥  ٢
  -    االھداف االساسیة لتدریس مادة الحریات  ٣-٤  ٣
      ق االنسانالفروقات بین الحریات العامة وحقو  ٣- ١١  ٤
  -    تحدید مفھوم الحریات حسب وجھات النظر الفلسفیة   ٣- ١٨  ٥
      الحریات الشخصیة —تصنیف الحریات العامة  ٣- ٢٥  ٦
  -    حرمة المساكن في االسالم  ٤-١  ٧
      سریة المراسالت–حریة التنقل   ٤-٨  ٨
      حریة الراي  –حریة العقیدة  –الحریات الفكریة   ٤- ١٥  ٩

  -    حریة تكوین المجتمعات –الصحافة  حریة  ٤- ٢٢  ١٠
  -    موعد امتحان الشھر االول  ٤- ٢٩  ١١
  -    الحریات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي   ٥-٦  ١٢
  -    حریة التملك في االسالم   ٥- ١٣  ١٣
  -    حریة العمل في االسالم  ٥- ٢٠  ١٤
  -    حریة التجارة والصناعة   ٥- ٢٧  ١٥
      قوق االنسان وتطبیقاتھ االعالن العا لمي لح  ٦-٣  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          

  جمھوریة العراق
  
  

  رة التعلیم العالي والبحث العلميوزا
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  مؤید سعد شعیب:اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد:اللقب العلمي
  ب دكتوراه طال/ ماستر  :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة  :مكان العمل
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٢٦          
٢٧          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline 
Notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered [Data w

eek
 

      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 

University:Diyala  
College: basic education 
Department : 
Stage : : 
Lecturer name 
Qualification :   
Place of work ; basic education 
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  )    المشاھدة              ( استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  د معن لطیف كشكول سلمان الربیعي .م.ا  االسم

 Maan # yahoo.com  البرید االلكتروني

  المشاھدة  اسم المادة

  يالثان  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

تحلیل قدرات ومیول واستعدادات الطالب ومالحظة سلوكھ في المواقف الفردیة والجماعیة  لصقل        
شخصیتھ والتعرف على عوامل البیئیة والثقافیة ، والمشاھدة تسھم في جمع الحقائق والبیانات لتوجیھ 

  .                                        الطالب مھنیا 

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

  مالحظة السجالت التي تخص االرشاد النفسي والتربوي : اوال 
  التعرف على السلوك االنساني وفھم الطبیعة البشریة : ثانیا 
السیرة الذاتیة من حیث تاریخھ االسري وتطور حیاتھ وفلسفتھ بالحیاة ومعلومات وافیة عن : ثالثا 

  الطالب 
ة وتجمیع البیانات وتنظیمھا اذ  بواسطتھا یستطیع المرشد ان یحصل على المعلومات دراسة الحال: رابعا

  والبیانات عن الطالب 

  الكتب المنھجیة
  

   ١٩٨٨دلیل المرشد النفسي والتربوي  ١-
   

  المصادر الخارجیة
  

  ١٩٩٨دمحم عبد السالم زھران ... االرشاد النفسي والتربوي  -١

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  جمھوریة العراق
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى : اسم الجامعة
  التربیة األساسیة : اسم الكلیة
  اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي : اسم القسم

  األولى : المرحلة
  :اسم المحاضر 

  : اللقب العلمي
  : المؤھل العلمي

 قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي: ن العملمكا
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