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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  االسم
   اخالص  علي حسین  . د . م.أ
   

   Er_akh2013@yahoo.com  البرید االلكتروني

  مشاھدة   اسم المادة

   الثاني الفصل   مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 . لالطالع على طرائق التدریس واسالیبھ ) للطالب(امة الفرصة تا .١
 . تمكین الطالب من متابعة ما یتلقاه نظریاً من المادة وتطبیقھا عملیاً  .٢
 .لیمیة تعریف الطالب بأسلوب أدارة الصف ومعالجة المواقف التع .٣
  .یشاھدھاتنمیة مھارة تقویم األنشطة الصفیة التي  .٤
 . توجیھ الطالب إلى النواحي التي تھمھ في التطبیق  .٥
  . تعریف الطالب لعناصر البیئة المدرسیة ودورھا في العملیة التربویة  .٦

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

یة التي یراھا في المعلمین الذین رصد الجوانب االیجابیة والسلبفي استفادة الطالب من المشاھدة 
  . كما یراقب سیر التفاعل الجاري بین المدارس والطلبة . یشاھدھم 

  الكتب المنھجیة
  

  .   ٢٠٠٧الموسوي ، دمحم علي ، دلیل التربیة العملیة ، دار الكتاب للطباعة ، 

  المصادر الخارجیة
  

  ٢٠٠٥مان األردن ، جابر ، ولید أحمد ، طرق التدریس العام ، دار الفكر ، ع

  تقدیرات الفصل
  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحان 
  النھائي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 
 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى : اسم الجامعة
  االساسیة التربیة : اسم الكلیة
  االرشاد التربوي: اسم القسم

      لثة الثا: المرحلة
   اخالص علي حسین  . د . م.المحاضر أاسم 

  استاذ مساعد : اللقب العلمي
   التربويالنفس دكتوراه بعلم : المؤھل العلمي

 بعقوبة: مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة

  العملیة  المادة     األسبوع
 المادة 

  النظریة 
  المالحظات

١    

في االسبوع الثالث من شھر شباط یعطي مدرس المشاھدة توجیھات للطالب 
   - :داخل الكلیة وتتضمن ما یلي 

  التعریف بالمشاھدة 
  القیام بھا  كیفیة

  : كیفیة تسجیل المالحظات ونوع المالحظات التي یشاھدھا الطالب وتشمل على 
 طریقة تدریس المعلم  .١
 ضبط الصف  .٢
 مشاركة التالمیذ  .٣
 سالمة المادة العلمیة  .٤
  . الخ ..... سالمة لغة المعلم  .٥

    

٢  
ن یقوم الطلبة مع مدرس المشاھدة بزیارة المدارس التطبیقیة میدانیاً وتدوی 

مالحظاتھم في كل زیارة من خالل مسك سجالت خاضعة للتفتیش من قبل مدرس 
   .المادة

    

٣  

   -:یقوم مدرس المادة بتوضیح المفاھیم واالفكار اآلتیة في األسابیع التالیة  
  .آذاراألسبوع الثالث من شھر  .١
  .نیساناألسبوع الثالث من شھر  .٢
النھائیة لمادة  األسبوع الثاني من شھر مایس ویكرس للمناقشة .٣

 . المشاھدة 
المعلم ، المادة ، الطالب ، : عناصر المشاھدة ، عناصر الدرس ( المفاھیم ، 

  ) الطریقة 
   دروس تدریبیة 

    

  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید              :                                                                                           توقیع األستاذ                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  لثة الثا :المرحلة
   اخالص علي حسین . د.م . أ :رالمحاضاسم 

  استاذ مساعد  :اللقب العلمي
  النفس التربوي دكتوراه علم  :المؤھل العلمي

  بعقوبة :مكان العمل
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استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة 

االسم 
 بلقیس عبد حسین    أ.م. 

  

 Babd0118@G MAIL .comالبرید االلكتروني 

مشاھدة  اسم المادة 

الفصل  الثاني  مقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

 اتامة الفرصة (للطالب) لالطالع على طرائق التدریس واسالیبھ .  .١
 تمكین الطالب من متابعة ما یتلقاه نظریاً من المادة وتطبیقھا عملیاً .  .٢
 تعریف الطالب بأسلوب أدارة الصف ومعالجة المواقف التعلیمیة . .٣
 تنمیة مھارة تقویم األنشطة الصفیة التي یشاھدھا.  .٤
 توجیھ الطالب إلى النواحي التي تھمھ في التطبیق .  .٥
تعریف الطالب لعناصر البیئة المدرسیة ودورھا في العملیة التربویة .   .٦

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

استفادة الطالب من المشاھدة في رصد الجوانب االیجابیة والسلبیة التي یراھا في المعلمین الذین 
یشاھدھم . كما یراقب سیر التفاعل الجاري بین المدارس والطلبة .  

الكتب المنھجیة 
 

 .   2007الموسوي ، محمد علي ، دلیل التربیة العملیة ، دار الكتاب للطباعة ، 

المصادر الخارجیة 
 

 2005جابر ، ولید أحمد ، طرق التدریس العام ، دار الفكر ، عمان األردن ، 

تقدیرات الفصل 
المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

االمتحان 
النھائي 

30 % 10 % 60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

 
 
 
 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: جامعة دیالى  
اسم الكلیة: التربیة االساسیة  
اسم القسم: االرشاد التربوي 

المرحلة: الثالثة      
 بلقیس عبد حسین    أ.م. اسم المحاضر 

اللقب العلمي: استاذ مساعد  
المؤھل العلمي: ماجستیر ریاض االطفال   

 مكان العمل: بعقوبة
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استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة 

االسم 
أ.م. د . عبدالرزاق جدوع محمد  

  

 Abu.reem15@yahoo.comالبرید االلكتروني 

مشاھدة  اسم المادة 

الفصل  الثاني  مقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

 اتامة الفرصة (للطالب) لالطالع على طرائق التدریس واسالیبھ .  .١
 تمكین الطالب من متابعة ما یتلقاه نظریاً من المادة وتطبیقھا عملیاً .  .٢
 تعریف الطالب بأسلوب أدارة الصف ومعالجة المواقف التعلیمیة . .٣
 تنمیة مھارة تقویم األنشطة الصفیة التي یشاھدھا.  .٤
 توجیھ الطالب إلى النواحي التي تھمھ في التطبیق .  .٥
تعریف الطالب لعناصر البیئة المدرسیة ودورھا في العملیة التربویة .   .٦

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

استفادة الطالب من المشاھدة في رصد الجوانب االیجابیة والسلبیة التي یراھا في المعلمین الذین 
یشاھدھم . كما یراقب سیر التفاعل الجاري بین المدارس والطلبة .  

الكتب المنھجیة 
 

 .   2007الموسوي ، محمد علي ، دلیل التربیة العملیة ، دار الكتاب للطباعة ، 

المصادر الخارجیة 
 

 2005جابر ، ولید أحمد ، طرق التدریس العام ، دار الفكر ، عمان األردن ، 

تقدیرات الفصل 
المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

االمتحان 
النھائي 

30 % 10 % 60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

 
 
 
 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: جامعة دیالى  
اسم الكلیة: التربیة االساسیة  
اسم القسم: االرشاد التربوي 

المرحلة: الثالثة      
. د . عبدالرزاق جدوع محمد  ماسم المحاضر أ.

اللقب العلمي: استاذ مساعد  
المؤھل العلمي: دكتوراه بعلم االجتماع  

 مكان العمل: بعقوبة
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  (( أستمارة الخطة التدریسیة للمادة االرشاد الجمعي ))

  التدریسي:اسم   أ.د. علي إبراھیم محمد 

 Mohammed_alawsy2002@yahoo.com البرید االلكتروني :

 اسم المادة:  اإلرشاد الجماعي

 مقررالفصل: اليوجد

التعريف بأهم الطرق األساسية للرشاد الجمعي التي يستخدمها  
المرشد التربوي مع الطلبة المسترشدين لمساعدتهم على حل 

 مشكالتهم وأهميه تكوين المجموعات اإلرشادية
أھداف المادة: 

طبیعة اإلرشاد الجماعي . أنواع  اإلرشاد الجماعي . بناء المجموعات اإلرشادیة . أھداف  
اإلرشاد الجمعي .اإلرشاد الجمعي للطلبة . العالج الجماعي  عند روجرز . العالج 

الجماعي عند أدلر. اإلرشاد األسري . القیادة دور المرشدین باعتبارھم قادة في العملیة 
 اإلرشادیة                                                                                            

التفاصیل االساسیھ للمادة: 

الكتب المنھجیة:  التوجد. 

د. سعيد حسين العزة  اإلرشاد الجماعي   

 والعالجي
المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

 60   20 األول  20   
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة بحوث یكلف بھا الطلبة حول المادة
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 استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

      صاحب عبدهللا حمد االسم 

 SahibHamad2014@ gmail.Com البرید االلكتروني

 تقنیات االرشاد النفسي اسم المادة

 /  مقرر الفصل

 اھداف المادة

 

ان یتمكن الطالب من التعرفعلى معنى تقنیات االرشاد ـان یتعرف الطالب على تطور التقنیات الحدیثة 

- ان یتعرف الطالب على تقنیات المقابلة االرشادیةـ ان یتعرف الطالب على تقنیات االرشاد السلوكي ـ 

ان یتعرف الطالب على تقنیات االرشاد المعرفي -  ان یتعرف الطالب على تقنیات االرشاد السلوكي 

 ان یتعرف الطالب على التقنیات الحدیثة في –المعرفي- ان یتعرف الطالب على تقنیات السایكودراما

 .االرشاد التربوي

 التفاصیل االساسیة للمادة

 

معنى تقنیات االرشاد النفسیـ تطور التقنیات االرشادیة ـ تقنیات المقابلة االرشادیةـ تقنیات االرشاد 

السلوكي ـ تقنیات االرشاد المعرفیـ تقنیات االرشاد السلوكي المعرفیـ تقنیات السایكودراماـ اھمیة 

 التقنیات الحدیثة في االرشاد التربوي .

 ال یوجد الكتب المنھجیة

 المصادر الخارجیة

 

االرشاد النفسي في المدرسة/ صالح احمد الخطیب - علم النفس االرشادي / احمد عبد اللطیف ابواسعد-

 مبادىءالتوجیة واالرشاد النفسي / سامي محمد ملحم - االرشاد المدرسي ـ احمد عبد اللطیف ابو اسعد

 االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل

 %60مثالً   %5مثالً   %35مثالً 

 معلومات اضافیة

 

 / 

 جمھوریة العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

 اسم الجامعة:       دیالى

 اسم الكلیة:  كلیة التربیة االساسیة

 اسم القسم: االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي

 المرحلة:الثالثة

 اسم المحاضر الثالثي: صاحب عبدهللا حمد
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Flow up of implementation celli pass play  

 Course instructor 

Er_akh2013@yahoo.com E – mail 

Show Title 

Chapter Third Course coordinator  

1. Show the establishment of the opportunity (for students) for 
the teaching methods and techniques. 
2. enable the student to follow it receives theory of matter and 
their application in practice. 
3. introduce students to the classroom management style and 
address the educational situations. 
4. skill calendar classroom activities watched by development. 
5. The student is directed to areas of interest to them in the 
application. 
6. introduce students to the elements of the school environment 
and their role in the educational process. 

Course objective  

Moussawi, Muhammad Ali, practical education guide, Dar book printing 
. 2007. 

Course description  

Jaber, Waleed Ahmed, general teaching methods, Dar thought, 
Amman, Jordan 0.2005 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  10%  30% 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Computer 
Stage : : Third 
Lecturer name:Dr.Iklas Ali 
Hussein   
Qualification : : PhD psychology   
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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 General Notes 
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Course weekly outline  
Notes    Lab. Experiment Assignments  Date  week  

    

In the third week of February, gives the teacher viewing 
guidance for students within the College include the 
following: - 
Definition viewing 
How do 
How to take notes and type notes watched by the student 
and include: 
1. The method of teaching the teacher 
2. Adjust row 
3. Post pupils 
4. Safety scientific article 
5. Safety language teacher ..... etc. 

 
1  

  

   
Students with a teacher viewing Applied visit schools in the 
field and take their feedback on each visit by keeping 
records are subject to inspection by the subject teacher. 

 ٢  

   

The art teacher to clarify the following concepts and ideas in 
the weeks following: - 
1. the third week of March. 
2. the third week of April. 
3. the second week of the month of May is dedicated to the 
final discussion of the material seen. 
Concepts (elements viewing, Lesson: Teacher elements, 
material, the student, the way) 
Training courses 

 ٣  

:   
  
 
 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  : 
Stage : : Third 
Lecturer name : Aklas Ali hussein   
Qualification: Assistant Professor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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