
جدول الدروس االسبوعي

ياسين خضر عليألطافاالسم
Aude3000@yahoo.comالبريد االلكتروني

علم النفس العاماسم المادة
سنويمقرر الفصل
الطالبات المعلومات العلمية حول مختلف المواضيع التي تنمي إكساباهداف المادة

فهم الى شخصيات االخرين شخصياتهم والتعرف عليها فضال عن تعر
والتعامل معهمواألطفال

مدارس -اإلسالميتعريف علم النفس وعلم النفس في التراث العربي التفاصيل االساسية للمادة
-التذكر والنسيان-واإلدراكاالنتباه -االنفعاالت-الدوافع-علم النفس

الصحة النفسية-الشخصية-نظريات التعلم

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
١٩٧٧-احمد عزت راجح-علم النفس العام-١
١٩٩٠- حسن ياسين-علم النفس العام-٢
١٩٨٣لندال دافيدوف–المدخل الى علم النفس-٣

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠اليوجد%٥التوجد%٤٥

يةمعلومات اضاف
التوجد

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االول:المرحلة 
عليالطاف یاسین خضر:حاضر الثالثي اسم الم

استاذ مساعد:اللقب العلمي 
دكتوراه:المؤھل العلمي 

جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتیةلالمادة العمالمادة النظریةالتاریخاال

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

مقدمة في علم النفس العام
علم النفس في التراث العربي االسالمي

مدارس علم النفس
١٠

1-12-2011

فروع علم النفس
مناھج البحث في علم النفس١١
١٢

8-12-2011
الوراثة والبیئة 

التفاعل بین الوراثة والبیئة١٣15-12-2011
وافعدال١٤22-12-2011
االنفعاالت١٥29-12-2011
امتحان الفصل االول١٦5-1-2012

عطلة نصف السنة
تعریفھا وسمات النضج االنفعالياالنفعاالت ١٧26-1-2012
انواع االنفعاالت١٨2-2-2012
الذاكرة١٩9-2-2012
النسیان٢٠16-2-2012
االنتباه٢١23-2-2012
االدراك٢٢1-3-2012
التعلم تعریفھ وانواعھ٢٣8-3-2012
نظریات التعلم٢٤15-3-2012
٢٥22-3-2012=
الشخصیة تعریفھا انواعھا٢٦29-3-2012
نظریات الشخصیة٢٧5-4-2012
٢٨12-4-2012=
الصحة النفسیة٢٩19-4-2012
االزمات انفسیة واسبابھا٣٠26-4-2012
٣١3-5-2012=
امتحان الفصل الثاني٣٢10-5-2012

17-5-2012
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:ــم القس
االول:المرحلة 

الطاف یاسین خضر:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Altaf yaseen kather ali
E_mail aude3000@yahoo.com
Title General sphcology
Course Coordinator Annual

Course Objective
Give students the scientific information on various topics that develop their
personalities and learn to know as well as the personalities of others,
children and dealing with them

Course Description
Definition of psychology and psychology in the Arab and Islamic heritage -
Schools of Psychology - motivation - emotions - attention and cognition -
Remembering and Forgetting - Theories of learning - personal - Mental
Health

Textbook no

References
1 - General Psychology - Ahmed Ezzat Rajeh -1977

2 - General Psychology - Hassan Yassin -1990
3 - Introduction to Psychology - Lyndall Davidoff 1983

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment ٤٥% 5% 50%
General Notes no

University: Baghdad
College: Education for Girls
Section: Kindergarten
Stage: first
Name three records: Altaf Yasin
Khadr
Academic Title: Assistant Professor
Qualification: PhD
Place of work: College of
Education - University of Baghdad

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 Introduction to General Psychology
7 Psychology in the Arab-Muslim

heritage
8 Schools of Psychology
9

1-12-2011

Branches of psychology
10 Research Methods in Psychology
11 Genetics and the
12

8-12-2011

Interaction between environment
13 15-12-2011 genetics and the
14 22-12-2011 environment
15 29-12-2011 motivation
16 5-1-2012 Exam the first quarter

Half-year Break
17 26-1-2012 EmotionsEmotions and attributes

defined emotional maturity
18 2-2-2012 Types of emotions
19 9-2-2012 Memory
20 16-2-2012 Oblivion
21 23-2-2012 Attention
22 1-3-2012 Cognition
23 8-3-2012 Learning definition and types
24 15-3-2012 Theories of learning
25 22-3-2012 Defined kinds of personal
26 29-3-2012 Theories of Personality
27 5-4-2012 =
28 12-4-2012 Mental Health
29 19-4-2012 Anevsah crises and their causes

30 26-4-2012 =
31 3-5-2012 Chapter II exam
32 10-5-2012

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Kindergarten
Stage: : first
Lecturer name: Altaf Yasin Khadr
Academic Status: Assistant professor
Qualification:phd
Place of work: University of Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس السبوعي

ألطاف ياسين خضر علياالسم
Aude3000@yahoo.comالبريد االلكتروني

مناهج البحث التربوياسم المادة
اسبوع)١٥(فصل دراسي مقرر الفصل
تزويد الطالبة بالطرق العلمية لكتابة البحوث بدا من الحصول على اهداف المادة

وكتابة المصادروالنتائجوادواتها واالحصاء االمشكلة الى طرق حله
.والتوصيات والمقترحات

العينة –الفروض -كتابتها–مشكلة البحث وصياغتها -مقدمة عن المناهجالتفاصيل االساسية للمادة
مناهج البحث العلمي -ادوات البحث العلمي بالتفصيل-وطرق اختيارها

اجراء بحث حول أي منهج او اداة-بالتفصيل

الكتب المنهجية
ال توجد

المصادر الخارجية
٢٠٠٩.عبد الحافظ الشايب,اسس البحث التربوي-١
١٩٨٩,نزار محمد سعيد.محاضرات في القياس والتقويم -٢
ذوقان عبيدات  وعبد الرحمن عدس,,البحث العلمي-٣
ربحي مصطفى وعثمان محمد,مناهج واساليب البحث العلمي -٤

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٦٠%١٠%٣٠%

معلومات اضافية
ف الطالبة باجراء بحث كامل تختار فيه الموضوع واالداة والعينة وتقوم بانجازه  وتطبيقه يكلت

على رياض االطفال

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
تربیة للبناتال:الكلیة 

ریاض االطفال :القســم 
الماجستیر:المرحلة 

الطاف یاسین خضر:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس السبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةلمادة النظریةاالتاریخاال

العلم واھدافمقدمة تعریفیة بالبحث العلمي٢٠١١-١١- ١١٤
مشكلة البحث ٢٠١١-١١- ٢٢١
وكتابتھافرض الفروضكتابة االھداف و٢٠١١-١١- ٣٢٨
وطریقة كتابتھ في مجتمع البحث وعینتھ٢٠١١-١٢-٤٥

الرسالة
كیفیة بنائھا وانواع كل منھالبحثادوات ا٢٠١١-١٢- ٥١٢
االستبیان٢٠١١-١٢- ٦١٩
المقیاس واالختبار٢٠١٢-١٢- ٧٢٦
المقابلة٢٠١٢-١-٨٢
المالحظة٢٠١٢-١-٩٩

مناھج البحث٢٠١٢-١- ١٠١٦
المنھج التجریبي٢٠١٢-١- ١١٢٣
المنھج التاریخي٢٠١٢-١- ١٢٣٠
وصفيالمنھج ال٢٠١٢-٢-١٣٦
المنھج الوصفي ٢٠١٢-٢- ١٤١٣
امتحان تھایة الفصل٢٠١٢-٢- ١٥١٣
١٦

عطلة نصف السنة
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ویم العلميجھاز االشراف والتق

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الماجستیر:المرحلة 

الطاف یاسین خضر:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Altaf yaseen kather ali
E_mail aude3000@yahoo.com
Title Educational Research Methods
Course Coordinator Semester (15) a week

Course Objective
Provide the student for writing scientific methods of research seemed to
get the problem resolved methods and tools, statistics, results, and
writing resources, recommendations and proposals.

Course Description
Introduction to curriculum - the problem of the research and drafting -
writing - essay - the sample and the methods of choice - in detail the
tools of scientific research - Research Methodology in detail - a search
on any method or tool

Textbook
no

References
1 - the foundations of educational research, Abdel Hafez Shayeb
.2009
2 - Lectures on the Measurement and Evaluation. Nazar Mohammad
Saeed 0.1989
3 - Find scientific,, Thouqan Obeidat and Abdul-Rahman Adass'
4 - approaches and methods of scientific research, and nonprofit
Mustafa Osman Mohamed
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% 10% 60%

General Notes
Student cost by conducting a search the entire topic and choose the tool
and the sample and it is done, and applied to kindergarten

University: Baghdad
College: Education for weman
Department: Kindergarten
Stage: master
Lecturer name: Altaf Yaseen Khadr
Academic Status: Assistant
professor
Qualification: Ph.D.
Place of work: University of
Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
         & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 11/14/2011 Introduction to scientific
research and science goals

2 21/11/2011 The research problem
3 28/11/2011 Impose assumptions
4 12/05/2011 Research community and
5 12/12/2011 appointed by the Search Tools
6 12/19/2011 Questionnaire
7 12/26/2012 Measurement and testing
8 01/02/2012 The interview
9 09/01/2012 Note

10 16/01/2012 Research Methods
11 23/01/2012 Experimental method
12 01/30/2012 The historical method
13 06/02/2012 Descriptive approach
14 13/02/2012 Descriptive approach
15 13/02/2012 End of the examm
16

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for weman
Department: Kindergarten
Stage: master
Lecturer name: Altaf Yaseen Khadr
Academic Status: Assistant professor
Qualification: Ph.D.
Place of work: University of Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

ألطاف ياسين خضر علياالسم
Aude3000@yahoo.comالبريد االلكتروني

مناهج البحث التربوياسم المادة
اسبوع)١٥(فصل دراسي مقرر الفصل
تزويد الطالبة بالطرق العلمية لكتابة البحوث بدا من الحصول على اهداف المادة

.حلها والنتائج والتوصيات والمقترحاتالمشكلة الى طرق 
العينة –الفروض -كتابتها–مشكلة البحث وصياغتها -مقدمة عن المناهجالتفاصيل االساسية للمادة

مناهج البحث العلمي -ادوات البحث العلمي بالتفصيل-وطرق اختيارها
اجراء بحث حول أي منهج او اداة-بالتفصيل

الكتب المنهجية
التوجد

صادر الخارجيةالم
٢٠٠٩.عبد الحافظ الشايب,اسس البحث التربوي-
١٩٨٩,نزار محمد سعيد.محاضرات في القياس والتقويم -٢
ذوقان عبيدات  وعبد الرحمن عدس,,البحث العلمي-٣
ربحي مصطفى وعثمان محمد,البحث العلمي وأساليبمناهج -٤

االمتحاناتالمختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٦٠%١٠%٣٠%

معلومات اضافية
تنجز الطالبة في نهاية الفصل كتابة بحث متكامل تطبق فيه احدى مناهج البحث ويطبق في 

رياض االطفال

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال :القســم 
لدكتوراها:المرحلة 

الطاف یاسین خضر:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة تعریفیة بالبحث العلمي ٢٠١١-١١- ١١٥
وأھدافالعلم 

مشكلة البحث ٢٠١١-١١- ٢٢٢
فرض الفروض٢٠١١-١١- ٣٢٩
مجتمع البحث وعینتھ٢٠١١-١٢-٤٦
البحثأدوات٢٠١١-١٢- ٥١٣
االستبیان٢٠١١-١٢- ٦٢٠
المقیاس واالختبار٢٠١٢-١٢- ٧٢٧
المقابلة٢٠١٢-١-٨٣
المالحظة٢٠١٢-١- ٩١٠

مناھج البحث٢٠١٢-١- ١٠١٧
المنھج التجریبي٢٠١٢-١- ١١٢٤
المنھج التاریخي٢٠١٢-١- ١٢٣١
المنھج الوصفي٢٠١٢-٢-١٣٧
المنھج الوصفي ٢٠١٢-٢- ١٤١٤
الفصلنھایةامتحان ٢٠١٢-٢- ١٥١٤
١٦

عطلة نصف السنة
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

شراف والتقویم العلميجھاز اال

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
لكتوراها:المرحلة 

الطاف یاسین خضر:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline
Course Instructor Altaf Yaseen Khadr
E_mail Aude3000@yahoo.com
Title Educational Research Methods

Course Coordinator Semester (15) a week

Course Objective
Provide the student for writing scientific methods of research seemed to
get the problem resolved methods, results and recommendations and
proposals.

Course Description
Introduction to curriculum - the problem of the research and drafting -
writing - essay - the sample and the methods of choice - in detail the
tools of scientific research - Research Methodology in detail - a search
on any method or tool

Textbook
no

References
The foundations of educational research, Abdel Hafez Shayeb .2009-
1
2 - Lectures on the Measurement and Evaluation. Nazar Mohammad
Saeed 0.1989
3 - Find scientific,, Thouqan Obeidat and Abdul-Rahman Adass'
4 - curricula of and methods of of scientific research, Ribhi Mustafa
and Osman Mohamed
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% 10% 60%

General Notes
Completed at the end of the student chapter shall apply in writing
integrated research in which one research methods and applied in the
Kindergarten

University: Baghdad
College: Education for weman
Department: Kindergarten
Stage: Ph.D.
Lecturer name: Altaf Yaseen Khadr
Academic Status: Assistant professor
Qualification: Ph.D.
Place of work: University of
Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 11/15/2011 Introduction to scientific
research and science goals

2 11/22/2011 The research problem
3 11/29/2011 Impose assumptions
4 12/06/2011 Research community and
5 13/12/2011 appointed by the Search Tools
6 12/20/2011 Questionnaire
7 12/27/2012 Measurement and testing
8 03/01/2012 The interview
9 10/01/2012 Note

10 01/17/2012 Research Methods
11 01/24/2012 Experimental method
12 01/31/2012 The historical method
13 02/07/2012 Descriptive approach
14 14/02/2012 Descriptive approach
15 14/02/2012 End of the exam
16

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for weman
Department: Kindergarten
Stage: Ph.D.
Lecturer name: Altaf Yaseen Khadr
Academic Status: Assistant professor
Qualification: Ph.D.
Place of work: University of Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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