
جدول الدروس االسبوعي

البدريسمیرة موسى عبد الرزاق. داالسم
Samera_albadrie@yahoo.comالبريد االلكتروني

قراءات تربوية باللغة االنكليزيةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
وتربوية ساعدة طالبات قسم رياض االطفال على التحدث وفهم مصطلحات نفسيةماهداف المادة

باللغة االنكليزية
مصطلحات لها عالقة بتعلم علم نفس الطفل وعلم النفس التربويالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
٢٠٠٢االستاذ خوسيه مورينا ) اللغة وقدرات عقلية اخرى, الذاكرة(كتاب .١
انترنت.٢

االمتحانات المختبرسيالفصل الدرا
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥%٣٥%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االولى مسائي:المرحلة 

د سمیرة موسى عبد الرزاق:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
رئیسة قسم ریاض /التربیة للبنات:عمل  مكان ال
االطفال



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

معنى التربیة١٦/١٠/٢٠١١
تعریف التربیة٢١٣/١٠
یف السلوكتعر٣٢٠/١٠
تعریف الشخصیة٤٢٧/١٠
المفردات في جمل ٥٣/١١
تمارین٦١٠/١١
امتحان٧١٧/١١
طبیعة عملیة التنشئة االجتماعیة٨٢٤/١١
ترجمة٩١/١٢

مھمات الطفولة البكرة١٠٨/١٢
المفردات في جمل١١١٥/١٢
الترجمة١٢٢٢/١٢
تمارین١٣٢٩/١٢
االمتحان١٤٥/١/٢٠١٢
١٥
١٦

عطلة نصف السنةعطلة نصف السنة
الحاجات االساسیة لالطفال١٧٢٦/١
الحاجات االساسیة للطفل١٨٢/٢
المفردات في جمل١٩٩/٢
تمارین٢٠١٦/٢
معلمة ریاض االطفال ھي معلمة حقیقیة٢١٢٣/٢
المفردات في جمل٢٢١/٣
تمارین٢٣٨/٣
اللغة٢٤١٥/٣
المفردات في جمل٢٥٢٢/٣
تمارین٢٦٢٩/٣
الذكاء٢٧٥/٤
المفردات في جمل٢٨١٢/٤
تمارین٢٩١٩/٤
تخطیط المنھج٣٠٢٦/٤
المفردات في جمل٣١٣/٥
االمتحان٣٢١٠/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االولى مسائي:المرحلة 

د الرزاقد سمیرة موسى عب:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
رئیسة قسم ریاض /التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Samira Mosa Abdul Razzaq

E_mail Samera_albadrie@yahoo.com
Title Educational reading in English language
Course Coordinator Annual

Course Objective
To help student to talk and understand the psychological and
educational terms

Course Description
Terms about learning child psychology , educational

Textbook None

References
1.memory, language and other brain abilities 2002-Gossa T
Molena
2.internet
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) 15% ---- 50%

General Notes none

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first /evening study
Lecturer name: Dr.Samira Mosa
Abdul Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for
women/ manager of 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 The meaning of education
2 13/10 Definition of education
3 20/10 Definition of behavior
4 27/10 Definition of personality
5 3/11 Vocabulary in sentences
6 10/11 Exercise
7 17/11 Examination
8 24/11 Nature of the socialization process
9 1/12 Definition of socialization

10 8/12 Translation
11 15/12 The task of early childhood
12 22/12 Vocabulary in sentences
13 29/12 Translation
14 5/1/2012 Exercise
15 examination
16

Half-year Break Half-year Break
17 26/1 Fundamental needs of children
18 2/2 The child fundamental needs
19 9/2 Vocabulary in sentences
20 16/2 Exercise
21 23/2 The kindergarten teacher is a real teacher
22 1/3 Vocabulary in sentences
23 8/3 Exercise
24 15/3 Language
25 22/3 Vocabulary in sentences
26 29/3 Exercise
27 5/4 Intelligence
28 12/4 Vocabulary in sentences
29 19/4 Exercise
30 26/4 Curriculum planning
31 3/5 Vocabulary in sentences
32 10/5 examination

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first /evening study
Lecturer name: Dr.Samira Mosa Abdul
Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for women/
manager of kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

البدريسمیرة موسى عبد الرزاق. داالسم
Samera_albadrie@yahoo.comالبريد االلكتروني

النفسي والتوجيه التربوياالرشاداسم المادة
سنويمقرر الفصل

وغير المباشر وأوجه تعريف الطالبات بطرق االرشاد الفردي والجماعي واالرشاد المباشرالمادةأهداف
االختالف بينهما

األساسيةالتفاصيل 
للمادة

تعريف الطالبات بمجاالت االرشاد النفسي والمهني وارشاد االطفال والبرامج االرشادية 
وبنظريات االرشاد 

الكتب المنهجية
صبحي المعروف,والتوجيه التربوي االرشاد النفسياساليب-١
سعيد حسني, جودت عبد الهادي , رشاد النفسي مباديء التوجيه واال-٢

المصادر الخارجية
انترنيت

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥%٣٥%

معلومات اضافية
اليوجد

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

لعلميجھاز االشراف والتقویم ا

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
رابعةال:المرحلة 

سمیرة موسى عبد الرزاقد :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض رئیسة /التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



جدول الدروس االسبوعي
المادة النظریةالمادة التاریخاالسبوع

العلمیة
المالحظات

تعریف االرشاد والتوجیھ١٢/١٠/٢٠١١
طرق االرشاد الفردي٢٩/١٠
االرشاد المباشر وغیر المباشر٣١٦/١٠
مجاالت االرشاد النفسي٤٢٣/١٠
االرشاد المھني٥٣٠/١٠
تعریف االرشاد المھني٦٦/١١
ھنيخدمات االرشاد الم٧١٣/١١
ارشاد االطفال٨٢٠/١١
المقابلة٩٢٧/١١

الجلسة االرشادیة١٠٤/١٢
مؤتمر الحالة١١١١/١٢
البرامج االرشادیة١٢١٨/١٢
نظریة التحلیل النفسي١٣٢٥/١٢
مكانیزمات الدفاع١٤١/١/٢٠١٢
امتحان شھري١٥٨/١
١٦

عطلة نصف السنة
عالج بالتحلیل النفسيال١٧٢٩/١
النظریة السلوكیة١٨٥/٢
مفاھیم النظریة السلوكیة١٩١٢/٢
المرشد وعملیة االرشاد٢٠١٩/٢
تطبیق في روضة حكومیة٢١٢٦/٢
تطبیق في روضة حكومیة٢٢٣/٣
تطبیق في روضة حكومیة٢٣١٠/٣
تطبیق في روضة حكومیة٢٤١٧/٣
بیق في روضة حكومیةتط٢٥٢٤/٣
تطبیق في روضة حكومیة٢٦٣١/٣
اسالیب االرشاد السلوكي٢٧٧/٤
تطبیق النظریات السلوكیة في االرشاد النفسي٢٨١٤/٤
االرشاد النفسي لالطفال الموھوبین٢٩٢١/٤
ارشاد العائلة٣٠٢٨/٤
زیارة لمؤسسات ذوي االختصاص٣١٥/٥
تحان شھريام٣٢١٢/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
زارة التعلیم العالي والبحث العلميو

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الرابعة:المرحلة 

د سمیرة موسى عبد الرزاق:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
رئیسة قسم ریاض /التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Samira Mosa Abdul Razzaq
E_mail Samera_albadrie@yahoo.com
Title Psychological counseling and educational guidance
Course Coordinator Annual

Course Objective
Teach  students the ways of individual and group counseling and
guidance of direct and indirect, and the differences between them
Identify areas of student psychological counseling and vocational
guidance of children, and outreach programs and counseling theories

Course Description
To clear about every stage of growth, and the factors which effects on
child since creation, and how the child socializes ,and the scape of
adaptation with the environment

Textbook
1 - methods of psychological counseling and educational guidance,
known as Subhi
2 - the principles of guidance and psychological counseling, Jawdat Abd
al-Hadi, Hosni Said

References
Internet

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 35% 15% ---- 50%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: fourth
Lecturer name: Dr.Samira Mosa
Abdul Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ manager of kindergarten
.Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab.
Experiment
Assignments

Notes

1 2/10/2011 Define the direction and guidance
2 9/10 Methods of individual counseling
3 16/10 direct and indirect counseling
4 23/10 Areas of psychological counseling
5 30/10 Vocational Guidance
6 6/11 Definition of vocational guidance
7 13/11 Vocational Guidance Services
8 20/11 Guide the children
9 27/11 The interview
10 4/12 Session Guidelines
11 11/12 Status Conference
12 18/12 counseling programs
13 25/12 Psychoanalytic theory
14 1/1/2012 Mechanisms of  Defense
15 8/1 Monthly exam
16

Half-year break Half-year Break
17 29/1 Psychotherapy

18 5/2 Behavioral theory
19 12/2 Concepts of behavioral theory
20 19/2 Guide and the Guidance
21 26/2 Application in government kindergarten
22 3/3 Application in government kindergarten
23 10/3 Application in government kindergarten
24 17/3 Application in government kindergarten
25 24/3 Application in government kindergarten
26 31/3 Application in government kindergarten
27 7/4 Methods of behavioral counseling
28 14/4 The application of behavioral theories in psychological counseling
29 21/4 Psychological counseling for gifted children
30 28/4 Family counseling
31 5/5 A visit to the institutions with jurisdiction
32 12/5 Monthly exam

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: fourth
Lecturer name: Dr.Samira Mosa
Abdul Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ manager of kindergarten
.Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

البدريسمیرة موسى عبد الرزاق. داالسم
Samera_albadrie@yahoo.comالبريد االلكتروني

اللغة االنكليزيةاسم المادة
الكورس االول والكورس الثانيمقرر الفصل

اللغة االنكليزية وتعليمهم تعريف الطالبات بمفردات رياض االطفال وعلم نفس الطفل بالمادةأهداف
الترجمة والمعاني

األساسيةالتفاصيل 
للمادة

دراسة نصوص عن الطفولة والتطور العاطفي واالجتماعي والمعرفي وبعض العمليات 
العقلية باللغة االنكليزية

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
انترنت

االمتحانات رالمختبالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٦٠-%١٠%٣٠%

معلومات اضافية
اليوجد

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
ریاض االطفال/ماجستیر:المرحلة 

سمیرة موسى عبد الرزاقد :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض رئیسة /التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



جدول الدروس االسبوعي
المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاالسبوع

الطفولة ١١٣/١١
التطور العاطفي٢٢٠/١١
سنة٦الى ٤جتماعي من العاطفة والتطور اال٣٢٧/١١
العاطفة وتعدیل السلوك٤٤/١٢
التطور االجتماعي والخلقي٥١١/١٢
التطور العاطفي في مرحلة الطفولة٦١٨/١٢
االنتباه٧٢٥/١٢
ماھي اللغة٨١/١/٢٠١٢
نظرة سلوكیة وتاثیرات البیئة ٩٨/١

تطور الشخصیة١٠١٥/١
لقالتع١١٢٢/١
التطور الخلقي١٢٢٩/١
الجنس ١٣٥/٢
اھانة الطفل١٤١٢/٢
الذكاء١٥١٩/٢
امتحان١٦٢٦/٢

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

:توقیع العمید :ع االستاذ توقی

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
ریاض االطفال/ماجستیر:المرحلة 

د سمیرة موسى عبد الرزاق:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
رئیسة قسم ریاض /التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Samira Mosa Abdul Razzaq
E_mail Samera_albadrie@yahoo.com
Title English
Course Coordinator The first chorus and second chorus

Course Objective
Teach the students the items of kindergartens  and child
Psychology in English, and teaching them the translation and
vocabulary

Course Description
Study texts on child development and emotional and social,
cognitive, and some mental processes in English

Textbook
None

References
Internet

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% 10% ---- 60%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: Master in kindergarten
Lecturer name: Dr.Samira Mosa
Abdul Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for
women/ manager of kindergarten
.Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab.
Experiment
Assignments

Notes

1 13/11 Childhood
2 20/11 Emotional development
3 27/11 Emotional and social development from four to six
4 4/12 Emotional and psychological adjustment
5 11/12 Social and moral development
6 18/12 Cognitive development in childhood
7 25/12 Attention
8 1/1/2012 What is language
9 8/1 The behavioral view and environmental influences
10 15/1 Personality development
11 22/1 Attachment
12 29/1 Moral development
13 5/2 Gender
14 12/2 Child abuse
15 19/2 Intte3lengence
16 26/2 exam

Half-year break 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 women
Department: kindergarten
Stage: Master in kindergarten
Lecturer name: Dr.Samira Mosa
Abdul Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D
Place of work: Education for
women/ manager of kindergarten
.Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

البدريسمیرة موسى عبد الرزاق. داالسم
Samera_albadrie@yahoo.comالبريد االلكتروني

تربوي نفس الالعلم اسم المادة
الكورس األولمقرر الفصل

عريفهم بالعمليات تعريف الطالبات باهداف علم النفس التربوي وعالقته بالعلوم االخرى وتالمادةأهداف
العقلية المعرفية المتصلة بعملية التعلم

األساسيةالتفاصيل 
للمادة

تعريف الطالبات بعلم النفس التربوي وعالقته بالتربية والعوامل المؤثرة في فاعلية عملية 
التعلم والتعليم وتعريفهم بالعمليات العقلية المعرفية والدوافع واالنفعاالت وعوامل النمو

لكتب المنهجيةا
التوجد

المصادر الخارجية
انترنت

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٦٠-%١٠%٣٠%

إضافيةمعلومات 
اليوجد

جمھوریة العراق
ي والبحث العلميوزارة التعلیم العال

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
قسم التربیة وعلم النفس, دكتوراه :المرحلة 

سمیرة موسى عبد الرزاقد :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض رئیسة /التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



جدول الدروس االسبوعي
المادة المادة النظریةالتاریخاالسبوع

ةالعلمی
المالحظات

مدخل الى علم النفس التربوي١١٤/١١/٢٠١١
مقدمة الى علم النفس التربوي٢٢١/١١
اھداف علم النفس التربوي٣٢٨/١١
علم النفس التربوي وعالقتھ بالعلوم االخرى٤٥/١٢
علم النفس التربوي وعالقتھ بالتربیة٥١٢/١٢
خدمة العملیة التربویة والتعلیمیةعلم النفس التربوي في ٦١٩/١٢
التعلم والتعلیم والعوامل المؤثرة في فاعلیة عملیة اتعلم ٧٢٦/١٢

انواع التعلم: والتعلیم 
الفرق بین التعلم والتعلیم, ماالتعلیم , ماالتعلم ٨٢/١/٢٠١٢
, االنتباه (العملیات العقلیة المعرفیة المتصلة بعملیة التعلم ٩٩/١

, الذكاء, التفكیر, التطور الذھني, االحساس , االدراك , لتذكرا
)الفروق الفردیة

الدوافع ١٠١٦/١
االنفعاالت١١٢٣/١
العاطفة , االتجاھات , القیم , المیول١٢٣٠/١
االبداع واالبتكار١٣٦/٢
التدریب وانتقال اثر التدریب والتغذیة الراجعة١٤١٣/٢
مرحلة (الطالب والتركیز على مراحل النمو خاصة ١٥٢٠/٢

)المراھقة
النمو والعوامل المؤثرة فیھ١٦٢٧/٢

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

:توقیع العمید :ذ توقیع االستا

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
قسم التربیة وعلم النفس, دكتوراه :المرحلة 

د سمیرة موسى عبد الرزاق:المحاضر الثالثي اسم 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
رئیسة قسم ریاض /التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Samira Mosa Abdul Razzaq
E_mail Samera_albadrie@yahoo.com
Title Educational Psychology
Course Coordinator First course

Course Objective
Definition of targets students educational psychology and its
relationship to science and introduce them to other mental
processes related to cognitive learning process

Course Description
Definition of educational psychology students and its
relationship to education and the factors influencing the
effectiveness of learning and teaching process and familiarize
them with the knowledge of mental processes and motivations
and emotions and growth factors

Textbook
None

References
Internet

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% 10% ---- 60%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: Education and
pshychology
Stage: ph.D/ Education and
pshychology
Lecturer name: Dr.Samira Mosa
Abdul Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ manager of kindergarten
.Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

             & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab.
Experiment
Assignments

Notes

1 14/11/2011 Introduction to Educational Psychology
2 21/11 Introduction to Educational Psychology
3 28/11 Goals of educational psychology
4 5/12 Educational Psychology and its relationship to other sciences
5 12/12 Educational Psychology and its relationship to education
6 19/12 Educational Psychology in the service of the educational process
7 26/12 Learning and teaching and the factors influencing the effectiveness of the

process learn and education: types of learning
8 2/1/2012 What is learning and what is teaching, the difference between learning and

teaching
9 9/1 Mental processes related to the cognitive process of learning (attention,

memory, cognition, sensation, mental development, thinking, intelligence,
individual differences)

10 16/1 Motives
11 23/1 Emotions
12 30/1 Tendencies, values, attitudes, emotion
13 6/2 Creativity and innovation
14 13/2 Training and the transfer of the impact of training and feedback
15 20/2 The student and focus on particular stages of growth (adolescence)
16 27/2 Growth and factors affecting it

Half-year break 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 women
Department: Education and
pshychology
Stage: ph.D/ Education and
pshychology
Lecturer name: Dr.Samira Mosa
Abdul Razzaq
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/ manager of kindergarten
.Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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