
جدول الدروس االسبوعي
جميلة رحيم عبد الوائلياالسم

jamela222@gmail.comالبريد االلكتروني

التنشئة االجتماعية اسم المادة
سنوي مقرر الفصل

.بمعلومات عن التنشئة االجتماعية السليمة للطفلتتزويد الطالبا-١المادةأهداف
.   لحقائق العامة للنموبمعلومات عن اتتزويد الطالبا-٢
.بمعلومات عن خصائص طفل الروضة تالطالبا-٣
.بمعلومات عن حاجات النمو الجسمي والعقليتتزويد الطالبا-٤
.بمعلومات عن حاجات النمو الوجداني واالجتماعيتتزويد الطالبا-٥
.في التنشئة االجتماعية األسرةالتعرف على دور -٦
في التنشئة االجتماعيةةالتعرف على العوامل المعوق-٧

األساسيةالتفاصيل 
للمادة

نمو الطفل في مرحلة الرياض،حقائق نمو الطفل ، خصائص نمو الطفل ،حاجات نمو الطفل 
والعقلي ،حاجات النمو الوجداني واالجتماعي ي،حاجات نمو الطفل ، حاجات النمو الجسم

لدولة في تنشئة الطفل،الدور اإلرشادي ،تنشئة الطفل االجتماعية في األسرة، دور المجتمع وا
.لآلباء والمعلمين في عالج مشكالت الطفل،طرق ووسائل تعليم األطفال

نمو الطفل ونشئته االجتماعية بين األسرة ودور الحضانةالكتب المنهجية
االعتماد على خبرات الطالبات البيئيةالمصادر الخارجية

االمتحانات ختبرالمالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠%٢٠%٢٠%

ال يوجدمعلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االولى:المرحلة 

جمیلة رحیم عبد الوائلي.د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتیةلمالمادة العالمادة النظریةالتاریخاال

تعریف الطالبات أركان تعریف الطالبات بمفردات المنھج١٣/١٠/٢٠١١
الروضة 

تعریف الطالبات أركان مفھوم التنشئة االجتماعیة ٢١٠/١٠
الروضة

تقاریر العملي یكون 
مفرد او مشترك بین 

الطالبات 
تعریف الطالبات أطفال مفھوم التنشئة االجتماعیة٣١٧/١٠

الروضة
اختیار كل طالبة طفل مفھوم التنشئة االجتماعیة٤٢٤/١٠

وتعمل علیھ دراسة 
حالة 

الطفل الحضین ٥٣١/١٠
الطفل الحضین ٦٧/١١
طفل  الروضة٧١٤/١١
طفل الروضة٨٢١/١١
طفل الروضة٩٢٨/١١

طفل الروضة١٠٥/١٢
طفل الروضة١١١٢/١٢
امتحان شھري١٢١٩/١٢
التنشئة االجتماعیة ، ١٣٢٦/١٢
وضة حقائق نمو الطفل في مرحلة الر١٤٢/١/٢٠١٢
خصائص نمو الطفل في مرحلة الروضة١٥٩/١
١٦

عطلة نصف السنةعطلة نصف السنھ
دراسة حالة .ةتكملة خصائص نمو الطفل في مرحلة الروض١٧٣٠/١
امتحان١٨٦/٢
حاجات النمو الجسمي، الحاجة إلى الغذاء ، الحاجة إلى اإلخراج ، الحاجة ١٩١٣/٢

لحاجة إلى الملبسإلى النوم ، ا
تقریر 

تقریرالحاجة إلى المسكن ، الحاجة إلى الوقایة من الحوادث ، ٢٠٢٠/٢
حاجات النمو العقلي ، الحاجة إلى البحث واالستطالع ، الحاجة إلى اكتساب ٢١٢٧/٢

المھارات اللغویة ، الحاجة إلى تنمیة القدرة على التفكیر 
دراسة حالة 

لنمو الوجداني ، الحاجة إلى األمن ، الحاجة إلى التقبل ، الحاجة إلى حاجات ا٢٢٥/٣
التقدیر  

تقریر

الحاجة إلى النجاح ، الحاجة إلى تأكید الذات ، الحاجة إلى االستقالل ، ٢٣١٢/٣
.الحاجة إلى سلطة ضابطة ، الحاجة إلى الرفاق أو مرشدة 

تقریر

تقریرلیة التنشئة االجتماعیة تنشئة الطفل االجتماعیة ، عم٢٤١٩/٣
تقریردور األسرة في التنشئة االجتماعیة ٢٥٢٦/٣
تقریرمدى كفاءة األسرة في أداء دورھا في تنشئة الطفل ٢٦٢/٤
معوقات التنشئة االجتماعیة ، خروج المرآة للعمل ، شدة وطأة األعمال ٢٧٩/٤

المنزلیة ، سوء األحوال السكنیة 
لةدراسة حا

الفقر وسوء التغذیة ، جھل األمھات بالتربیة السلیمة ،عدم مالئمة البیت ٢٨١٦/٤
.لمتطلبات الطفولة

دراسة حالة

تنشئة الطفل االجتماعیة في الریاض، ریاض األطفال ضرورة اجتماعیة ، ٢٩٢٣/٤
.ریاض األطفال والمواطنة الصالحة،ریاض األطفال والنظم االجتماعیة

تقریر

دور معلمة ریاض األطفال في توظیف خصائص الطفولة لمساعدة الطفل ٣٠٣٠/٤
تقریر.على النمو والتعلم

تقریر. عالج مشكالت الطفل الروضةيالدور اإلرشادي لآلباء والمعلمین ف٣١٧/٥
دور األخصائي النفسي االجتماعي في التنشئة االجتماعیة لطفل الروضة ،٣٢١٤/٥

.طرق ووسائل تعلیم األطفال
تقریر

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االولى:المرحلة 

جمیلة رحیم عبد الوائلي.د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor  Jameela Raheem Abd Al- Waeli
E_mail jamela222@gmail.com
Title Socialization
Course Coordinator Annual

Course Objective
1 - To provide students with information on the proper socialization of
the child.
2 - Provide students with information on the general facts of growth.
3 - students with information about the characteristics of kindergarten
children.
4 - To provide students with information about the needs of the physical
growth and mental development.
5 - to provide students with information about the needs of the emotional
and social growth.
6 - to identify the family's role in socialization.
7 - identify the factors impeding the socialization

Course Description
Childhood development, Riyadh, facts of child development,
characteristics of the child's development, the needs of the child's
development, the needs of the child's development, the needs of physical
growth and mental development, the needs of the growing emotional and
social upbringing of the child in the family, the role of society and the
state in the upbringing of the child, extension role for parents and
teachers in treat the problems of the child, ways and means of educating
children.

Textbook
Child growth and social unbringing between the family and nurseries

References
reliance on the environmental expertise of students

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 20% 20% 10% ---- 50%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first
Lecturer name: Dr.Jameela
Raheem Abd Al-Waely
Academic Status: lecturer
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment Assignments Notes
1 3/10/2011 Teaching student the items of method To learn the student the sides of

kindergarten
To wark
apractical
reports sole
or partner
with the
students

2 10/10 The concept of socialization To learn the student the sides of
kindergarten

3 17/10 The concept of socialization To learn the student about the
children of kindergarten

4 24/10 The concept of socialization Each student choose child to
wark case studyabout him

5 31/10  The infant
6 7/11 The infant
7 14/11 Kindergarten children
8 21/11 Kindergarten children
9 28/11 Kindergarten children

10 5/12 Kindergarten children
11 12/12 Kindergarten children
12 19/12 Monthly exam
13 26/12 Socialization
14 2/1/2012 Realities of the child's development in kindergarten
15 9/1 Characteristics of the child's development in kindergarten
16

Half-year Break
17 30/1 Complement the characteristics of the child's development in

kindergarten.
Case study

18 6/2 Exam

19 13/2 The needs of physical growth, the need for food, the need to output, the
need to sleep, the need for clothing

report

20 20/2 The need for housing, the need for prevention of accidents, report
21 27/2 The needs of mental development, the need to search and surveillance,

the need to acquire language skills, the need to develop the ability to
think

Case study

22 5/3 Emotional needs of growth, the need for security, the need for
acceptance, the need to estimate

report

23 12/3 Need to succeed, the need for self-assertion, the need for independence,
the need for the authority of an officer, the need to comrades or tutor.

report

24 19/3 The upbringing of the child's social, socialization process report
25 26/3 Family's role in socialization report
26 2/4 The efficiency of the family in the performance of its role in the

upbringing of the child
report

27 9/4 Obstacles to socialization, to work out the mirror, the intensity of the
weight of household work, poor housing conditions

Case study

28 16/4 Poverty, malnutrition, ignorance of proper maternal education, lack of
appropriate home for the requirements of the Children.

Case study

29 23/4 The upbringing of the child's social in Riyadh, a social necessity
kindergarten, kindergarten and good citizenship, kindergartens and
social systems.

report

30 30/4 The role of kindergarten teacher in the recruitment of child
characteristics to help the child grow and learn.

report

31 7/5 Guiding role of parents and teachers in the treatment of problems of
kindergarten children.

report

32 14/5 The role of the social psychologist in the socialization of kindergarten
children, the ways and means of educating children.

report

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first
Lecturer name: Dr.Jameela Raheem Abd
Al-Waely
Academic Status: lecturer
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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األسبوعيجدول الدروس 

جميلة رحيم عبد الوائلياالسم
jamela222@gmail.comالبريد االلكتروني

علم نفس الخواص اسم المادة
سنوي مقرر الفصل

. تزويد الطالبات بمعلومات عن الخواص -١المادةأهداف
.تعريف الطالبات الجانب التاريخي للتربية الخاصة -٢
.الفئات الخاصة أنواعف على التعر-٣
. وعالجية لجميع الفئات الخاصة اإلرشاديةالتعرف على البرامج -٤
.التعرف على البرامج التربوية والتعليمية لذوي االحتياجات الخاصة -٥
.التعرف على اسيتيراتيجيات تعديل السلوك-٦

األساسيةالتفاصيل 
للمادة

السمعية ، اإلعاقةللتربية الخاصة ،التخلف العقلي ،مفهوم التربية الخاصة، الجانب التاريخي 
إرشاديةوعالجية لجميع المعاقين ، برامج إرشاديةالبصرية، بطيء التعلم ، برامج اإلعاقة

اآلباءللوالدين ، المتفوقون عقليا،النظريات التي فسرت التخلف والتفوق العقلي ، دور 
اصة ، برامج تربوية تعليمية لذوي الحاجات ذوي الحاجات الخاألطفالفي مساندة واألمهات

، الصرع األخرىاألمراضالمتخلفين عقليا ، لألطفالالخاصة ،استراتيجيات تعديل السلوك 
.الشللأنواعالقلب ، أمراض، 

ال يوجد كتاب منهجي الكتب المنهجية

علم نفس الخواص، االنترنيت المصادر الخارجية
االمتحانات المختبردراسيالفصل ال

اليومية
االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٤٠%

إضافيةمعلومات 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
ناتالتربیة للب:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الرابعة:المرحلة 

جمیلة رحیم عبد الوائلي.د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتیةلمالمادة العالمادة النظریةالتاریخاال

بمفردات علم النفس الخواص تتعریف الطالبا١٦/١٠/٢٠١١
لتربیة الخاصة ، الجانب التاریخي للتربیة الخاصة مفھوم ا٢١٣/١٠
المتفوقون عقلیا ، أسبابھ ، نسبة انتشاره ٣٢٠/١٠
تصنیفاتھم ، تشخیصھم ، خصائصھم ٤٢٧/١٠
تصنیفاتھم ، تشخیصھم ، خصائصھم٥٣/١١
.تصنیفاتھم ، تشخیصم ، خصائصھم٦١٠/١١
.، أسبابھ ، تصنیفاتھم التخلف العقلي ، مفھومھ٧١٧/١١
.تشخیصھم ، خصائص النمو العامة للمتخلفین عقلین٨٢٤/١١
امتحان٩١/١٢

اإلعاقة البصریة ، أسبابھا ، نسبة انتشارھا ، تصنیفاتھم ١٠٨/١٢
تشخیصھم ، خصائصھم، البرامج التدریبیة للمعاقین بصریا ١١١٥/١٢
.،أسبابھا ، تصنیفاتھا ،اإلعاقة السمعیة١٢٢٢/١٢
تشخیصھا ١٣٢٩/١٢
البرامج التدریبیة والتعلیمیة للمعاقین سمعیا١٤٥/١/٢٠١٢
١٥
١٦

عطلة نصف السنةعطلة نصف السنھ
.بطيء التعلم ، أسبابھا ، تصنیفھم١٧٢٦/١
امتحان١٨٢/٢
یبیة والتعلیمیة لبطيء تشخیص بطيء التعلم ، البرامج التدر١٩٩/٢

.التعلم 
.النظریات التي فسرت التخلف والتفوق العقلي ٢٠١٦/٢
تطبیق في روضة حكومیة٢١٢٣/٢
تطبیق في روضة حكومیة ٢٢١/٣
تطبیق في روضة حكومیة ٢٣٨/٣
تطبیق في روضة حكومیة ٢٤١٥/٣
تطبیق في روضة حكومیة ٢٥٢٢/٣
تطبیق في روضة حكومیة ٢٦٢٩/٣
برامج إرشادیة وعالجیة لجمیع المعاقین ، برامج إرشادیة ٢٧٥/٤

للوالدین 
دور اآلباء واألمھات في مساندة األطفال ذوي االحتیاجات ٢٨١٢/٤

الخاصة 
امتحان٢٩١٩/٤
برنامج - برامج تربویة تعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة أ٣٠٢٦/٤

.برنامج الدمج –ب .العزل
.برنامج الطفل للطفل. برنامج األبوین والطفل _ ج 

برنامج التكامل بین الروضة والبیئة ، برنامج الزیارات في ٣١٣/٥
.استیراتیجات تعدیل السلوك للمعاقین عقلیا. المنزل 

.أسالیب إعداد برامج خاصة للمعاقین لجمیع أنواع اإلعاقة٣٢١٠/٥
:توقیع العمید :یع االستاذ توق

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة :الكلیة 

ریاض االطفال:اسم القســم 
االولى:المرحلة 

د جمیلة رحیم عبد:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:مي اللقب العل

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



Course Weekly Outline
Course Instructor  Jameela Raheem Abd Al- Waeli
E_mail jamela222@gmail.com
Title The Psychology of abnormal
Course Coordinator Annual

Course Objective
1 - To provide students with information on the abnormal
2 - Definition of the historical aspect of female students for Special
Education.
3 - Identify the types of special groups.
4 - identify the extension and remedial programs for all special groups.
5 - to identify the educational programs for people with special needs.
6 - to identify Assiteratejaat behavior modification.

Course Description
The concept of special education, the historical aspect of special
education, mental retardation, hearing impairments, visual impairment,
slow learning, outreach programs and treatment for all disabled, outreach
programs for parents, Outstanding mentally, theories which explained
the backwardness and the superiority of mental, the role of parents in
supporting children with special needs , educational, educational
programs for people with special needs, behavior modification strategies
for children with mental retardation, other diseases, epilepsy, heart
disease, types of paralysis.

Textbook
There is no textbook

References
The Psychology of abnormal, the Internet

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40% ---- 10% ---- 50%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first
Lecturer name: Dr.Jameela
Raheem Abd Al-Waely
Academic Status: lecturer
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 6/10/2011 Teaching student the items of The Psychology of abnormal
2 13/10 The concept of special education, the historical aspect of Special

Education
3 20/10 Outstanding mentally, its causes, prevalence
4 27/10 Classifications, diagnosis, characteristics
5 3/11 Classifications, diagnosis, characteristics
6 10/11 Classifications, diagnosis, characteristics
7 17/11 Mental retardation, its concept, its causes, classifications.
8 24/11 Diagnosed, growth characteristics of the two minds behind.
9 1/12 Exam

10 8/12 Visual disability, its causes, prevalence rates, classifications
11 15/12 Diagnosed, their characteristics, training programs for the visually

impaired
12 22/12 Hearing disabilities, their causes, their ratings.
13 29/12 Diagnosis
14 5/1/2012 training and education programs for the hearing impaired
15
16

Half-year Break
17 26/1 Slow learning, their causes, classified.
18 2/2 Exam
19 9/2 Diagnosis of slow learning, training and education programs to slow

learning.
20 16/2 Theories which explained the backwardness and mental superiority
21 23/2 Application in government kindergarten
22 1/3 Application in government kindergarten
23 8/3 Application in government kindergarten
24 15/3 Application in government kindergarten
25 22/3 Application in government kindergarten
26 29/3 Application in government kindergarten
27 5/4 Outreach programs and treatment for all the disabled, outreach

programs for parents
28 12/4 The role of parents in supporting children with special needs
29 19/4 Exam
30 26/4 Educational programs for people with educational special needs a -

insulation program. B - the integration program.
_ A program of the parents and children. The Children of the child.

31 3/5 Integration program between kindergarten and the environment, the
program of visits in the home. Astaratejat modify the behavior of the
mentally disabled.

32 10/5 Methods of preparing special programs for the disabled for all types of
disabilities.

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first
Lecturer name: Dr.Jameela
Raheem Abd Al-Waely
Academic Status: lecturer
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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