
جدول الدروس االسبوعي

د سميرة عبد الحسين كاظم.م.أاالسم
com.yahoo@abk_samera.Drالبريد االلكتروني

علم النفس التربوياسم المادة
سنويمقرر الفصل
لتي تفسر التعلم المدرسي واكسابه مهارات الوصف تزويد الطالبة بالقواعد والمباديء ااهداف المادة

العلمي للعملية التعليمية والتربوية 
التفاصيل االساسية 

للمادة
لتعليم الطالبة العوامل التي تؤثر على التعلم ونظريات الذاكرة والنسيان 

وتعليمهم التغذية الراجعة 

الكتب المنهجية
١٩٩١زيرجاوي فاضل محسن اال/ اسس علم النفس التربوي

المصادر الخارجية
انور حسين. د, عزيز حنا . د/ مناهج البحث التربوي.١
عبد الحافظ الشايب. د/ اسس البحث التربوي .٢
محمود محمد غانم/ علم النفس التربوي .٣

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥%٣٥%

معلومات اضافية
اليوجد

جمھوریة العراق
بحث العلميوزارة التعلیم العالي وال

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد: الجامعة 
التربیة للبنات: الكلیة 

االقتصاد المنزلي:  القســم 
دراسة مسائیة/ ولىاال: المرحلة 

سمیرة عبد الحسین كاظم.د: اسم المحاضر الثالثي 
مساعداستاذ: اللقب العلمي 

دكتوراه:  المؤھل العلمي 
االقتصاد المنزليقسم /التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي
المادة المادة النظریةالتاریخاالسبوع

العلمیة
المالحظات

العوامل المؤثرة في فاعلیة عملیة التعلم , التعلم والتعلیم ١٤/١٠/٢٠١١
والتعلیم

طرق البحث في علم النفس التربوي٢١١/١٠
فعیة في التعلمالدا٣١٨/١٠
نظریات الدافعیة٤٢٥/١٠
الوظائف التعلیمیة للدافعیة٥١/١١
الذاكرة وعملیة التذكر٦٨/١١
امتحان الفصل االول٧١٥/١١
النظریات التي تخص الذاكرة٨٢٢/١١
المفاھیم االساسیة للذاكرة٩٢٩/١١

ؤثرة فیھاشكال عملیة التذكر والعوامل ام١٠٦/١٢
النسیان١١١٣/١٢
نظریات تفسیر النسیان١٢٢٠/١٢
بانتقال اثر التدری١٣٢٧/١٢
القلق االمتحاني١٤٣/١
االمتحان١٥١٠/١
١٦

عطلة نصف السنة
المنافسة والتعاون وحب االستطالع١٧٣١/١/٢٠١٢
التغذیة المرتدة١٨٧/٢
لفصل الثانيامتحان ا١٩١٤/٢
ابعاد التغذیة المرتدة٢٠٢١/٢
نظریة االختیار والربط/ نظریات التعلم٢١٢٨/٢
قوانین التعلم/ نظریة ثورندایك٢٢٦/٣
لبافلوف/ نظریة االشتراط الكالسیكي ٢٣١٣/٣
مفاھیم ومظاھر اساسیة في التعلم الكالسیكي٢٤٢٠/٣
لثالثامتحان الفصل ا٢٥٢٧/٣
)نظریة سكنر(نظریة االشتراط االجرائي ٢٦٣/٤
االجراءات التجرسیبیة في االشتراط االجرائي٢٧١٠/٤
التطبیقات التربویة لنظریة االشتراط االجرائي٢٨١٧/٤
)نظریة كوھلر(نظریة االستبصار ٢٩٢٤/٤
تجارب الجشتالت الكالسیكیة٣٠١/٥
تعلم في ضوء التجاربتفسیر ال٣١٨/٥
التطبیقات التربویة لنظریة االستبصار٣٢١٥/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد: الجامعة 
التربیة للبنات: الكلیة 

االقتصاد المنزلي:  القســم 
دراسة مسائیة/ االولى: المرحلة 

الحسین كاظمسمیرة عبد.د: اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد: اللقب العلمي 

دكتوراه:  المؤھل العلمي 
قسم االقتصاد المنزلي/التربیة للبنات: مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Samira Abdul Hussien Kadhum
E_mail Dr.samera_abk@yahoo.com
Title Educational psychology
Course Coordinator Annual

Course Objective
To provide the students by rules and principles which explain
the scholar teaching  and acquire them skills of scientific
description for learning and educational learning

Course Description
To learn student the factors which effect on learning , the
theories of memory and forget and learn them the feed back

Textbook
The fundimintal of educational psychology /Fadhil Muhssin
Alezerjawy 1991

References
1.the procedure of educational research/Aziz hunna ,Anwar
Hussien 2.fundemental of educational research/Dr.Abdul
Hafith Alshaib3.educational psychology/Mahmoud
Mohommed Ghanim
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 35% 15% ---- 50%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: home ecominic
Stage: first/evening study
Lecturer name: Dr.Samira Abul
Hussien Kadhum
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ the boss of home
econimic

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignment

s

Notes

1 4/10/2011 The learning and teaching, the factors effect on the effective of
learning and teaching process

2 11/10 The research method of educational psychology
3 18/10 Motivation in learning
4 25/10 The teaching function to motivation
5 1/11 The memory and memorize
6 8/11 Exam of first month
7 15/11 The theory which concern about memory
8 22/11 The essential concept of memory
9 29/11 The shape of memory process and the factors which effect on

them
10 6/12 forgetfulness
11 13/12 The theories which explain the forgetfulness
12 20/12 The transferring of the training effects
13 27/12 The theories of transferring of the training effect
14 3/1/2012 Exam of anxiety
15 10/1 Exam
16

Half-year break Half-year Break
17 31/1/2012 The competition ,cooperative,curious
18 7/2 feedback
19 14/2 Exam of second month
20 21/2 The damnation of feedback
21 28/2 The theories of learning\ the theories of choose and connection
22 6/3 The theory of Thorndike\the rules of learning
23 13/3 The theory of classical condition to Pavlov
24 20/3 The concept and the basic indications of classic learning
25 27/3 Exam of third month
26 3/4 The theory of operation condition(theory of skinner)
27 10/4 The experimental process of operation condition
28 17/4 The educational practical to the operation condition
29 24/4 The sight theory(theory of  Koehler)
30 5/1/ The experimental of gestalt classic
31 8/5 The explaintion of learning in the light of experimental
32 15/5 The educational practical of the sight theory

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: home ecominic
Stage: first/evening study
Lecturer name: Dr.Samira Abul
Hussien Kadhum
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ the boss of home
econimic

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

د سميرة عبد الحسين كاظم.م.أاالسم
com.yahoo@abk_samera.Drالبريد االلكتروني

علم النفس التربوياسم المادة
سنويمقرر الفصل
التي تفسر التعلم المدرسي واكسابه مهارات الوصف تزويد الطالبة بالقواعد والمباديءاهداف المادة

العلمي للعملية التعليمية والتربوية 
التفاصيل االساسية 

للمادة
لتعليم الطالبة العوامل التي تؤثر على التعلم ونظريات الذاكرة والنسيان 

وتعليمهم التغذية الراجعة 

الكتب المنهجية
١٩٩١االزيرجاوي فاضل محسن / اسس علم النفس التربوي

المصادر الخارجية
انور حسين. د, عزيز حنا . د/ مناهج البحث التربوي.٤
عبد الحافظ الشايب. د/ اسس البحث التربوي .٥
محمود محمد غانم/ علم النفس التربوي .٦

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥%٣٥%

معلومات اضافية
اليوجد

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد: الجامعة 
التربیة للبنات: الكلیة 

االقتصاد المنزلي:  القســم 
قسم ریاض االطفال / ثھ الثال:المرحلة 

سمیرة عبد الحسین كاظم.د: اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد: اللقب العلمي 

دكتوراه:  المؤھل العلمي 
قسم االقتصاد المنزلي/التربیة للبنات: مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي
المادة المادة النظریةالتاریخاالسبوع

العلمیة
المالحظات

العوامل المؤثرة في فاعلیة عملیة التعلم , التعلم والتعلیم ١٥/١٠/٢٠١١
والتعلیم

طرق البحث في علم النفس التربوي٢١٢/١٠
دافعیة في التعلمال٣١٩/١٠
نظریات الدافعیة٤٢٦/١٠
الوظائف التعلیمیة للدافعیة٥٢/١١
الذاكرة وعملیة التذكر٦٩/١١
امتحان الفصل االول٧١٦/١١
النظریات التي تخص الذاكرة٨٢٣/١١
المفاھیم االساسیة للذاكرة٩٣٠/١١

امؤثرة فیھاشكال عملیة التذكر والعوامل ١٠٧/١٢
النسیان١١١٤/١٢
نظریات تفسیر النسیان١٢٢١/١٢
بانتقال اثر التدری١٣٢٨/١٢
القلق االمتحاني١٤٤/١
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
المنافسة والتعاون وحب االستطالع١٧٢٥/١/٢٠١٢
التغذیة المرتدة١٨١/٢
امتحان الفصل الثاني١٩٨/٢
ابعاد التغذیة المرتدة٢٠١٥/٢
نظریة االختیار والربط/ نظریات التعلم٢١٢٢/٢
قوانین التعلم/ نظریة ثورندایك٢٢٢٩/٢
لبافلوف/ نظریة االشتراط الكالسیكي ٢٣٧/٣
مفاھیم ومظاھر اساسیة في التعلم الكالسیكي٢٤١٤/٣
امتحان الفصل الثالث٢٥٢١/٣
)نظریة سكنر(نظریة االشتراط االجرائي ٢٦٢٨/٣
االجراءات التجرسیبیة في االشتراط االجرائي٢٧٤/٤
التطبیقات التربویة لنظریة االشتراط االجرائي٢٨١١/٤
)نظریة كوھلر(نظریة االستبصار ٢٩١٨/٤
تجارب الجشتالت الكالسیكیة٣٠٢٥/٤
ء التجاربتفسیر التعلم في ضو٣١٢/٥
التطبیقات التربویة لنظریة االستبصار٣٢٩/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد: الجامعة 
التربیة للبنات: الكلیة 

االقتصاد المنزلي:  القســم 
قسم ریاض االطفال\ثھ الثال: المرحلة 

سمیرة عبد الحسین كاظم.د: اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد: اللقب العلمي 

دكتوراه:  المؤھل العلمي 
قسم االقتصاد المنزلي/التربیة للبنات: مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Samira Abdul Hussien Kadhum
E_mail Dr.samera_abk@yahoo.com
Title Educational psychology
Course Coordinator Annual

Course Objective
To provide the students by rules and principles which explain
the scholar teaching  and acquire them skills of scientific
description for learning and educational learning

Course Description
To learn student the factors which effect on learning , the
theories of memory and forget and learn them the feed back

Textbook
The fundimintal of educational psychology /Fadhil Muhssin
Alezerjawy 1991

References
1.the procedure of educational research/Aziz hunna ,Anwar
Hussien 2.fundemental of educational research/Dr.Abdul
Hafith Alshaib3.educational psychology/Mahmoud
Mohommed Ghanim
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 35% 15% ---- 50%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: home ecominic
Stage: third\kindergarten .dept.
Lecturer name: Dr.Samira Abul
Hussien Kadhum
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ the boss of home
econimic

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 5/10/2011 The learning and teaching, the factors effect on the effective of
learning and teaching process

2 12/10 The research method of educational psychology
3 19/10 Motivation in learning
4 26/10 The teaching function to motivation
5 2/11 The memory and memorize
6 9/11 Exam of first month
7 16/11 The theory which concern about memory
8 23/11 The essential concept of memory
9 30/11 The shape of memory process and the factors which effect on them
10 7/12 forgetfulness
11 14/12 The theories which explain the forgetfulness
12 21/12 The moving of the training effects
13 28/12 The theories of transferring of the training effect
14 4/1/2012 Exam of anxiety
15
16

Half-year Break
17 25/1/2012 The competition ,cooperative,curious
18 1/2 feedback
19 8/2 Exam of second month
20 15/2 The damnation of feedback
21 22/2 The theories of learning\ the theories of choose and connection
22 29/2 The theory of Thorndike\the rules of learning
23 7/3 The theory of classical condition to Pavlov
24 14/3 The concept and the basic indications of classic learning
25 21/3 Exam of third month
26 28/3 The theory of operation condition(theory of skinner)
27 4/4 The experimental process of operation condition
28 11/4 The educational practical to the operation condition
29 18/4 The sight theory(theory of  Koehler)
30 25/4 The experimental of gestalt classic
31 2/5 The explaintion of learning in the light of experimental
32 9/5 The educational practical of the sight theory

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: home ecominic
Stage: third\ kindergarten .dept.
Lecturer name: Dr.Samira Abul
Hussien Kadhum
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ the boss of home
econimic

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


