
جدول الدروس االسبوعي

د حسين نوري حسين .ااالسم
-البريد االلكتروني

علم نفس الخواصاسم المادة
سنويمقرر الفصل
تعريف الطالبات بانواع االعاقة-١اهداف المادة

ايمان الطالبات بحق المعوقين بالحياة-٢
ايمان الطالبات بقدرة الفرد المعاق على التعلم-٣

تفاصيل االساسية للمادةال

الكتب المنهجية
علم نفس الخواص

المصادر الخارجية
بيروت،الدار العربية )الطبعة االولى(سايكولوجية منخفضي الذكاء- ١

.٢٠٠٦للعلوم،
.٢٠٠٦بيروت،الدار العربية للعلوم،)الطبعة االولى(صعوبات التعلم الخاصة- ٢
.٢٠٠٧الح،مطبعة الف)الطبعة االولى(الفروق الفردية-٣

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%١٥%١٥%٢٠%

معلومات اضافية
طبع الكتاب المنهجيإعادة

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
الثالثة:المرحلة 

د حسین نوري حسین.ا:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة /وزارة التعلیم العالي:مكان العمل  

للبنات



جدول الدروس 
االسبوعي

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاالسبوع

لمحة تاریخیة١٣/١٠/٢٠١١
سكوین،منتسوري/الجھود العلمیة٢١٠/١٠/٢٠١١

دكرولي
/الجھود العلمیة٣١٧/١٠/٢٠١١

،انكرام،كرك،وجوكسن
الفروق الفردیة٤٢٤/١٠/٢٠١١
الحركي، االضطرابات /عوق البصر٥٣١/١٠/٢٠١١

السلوكیة
توافق الخواص٦٧/١١/٢٠١١
خواصتوافق ال٧١٤/١١/٢٠١١
عطلة العید٨٢١/١١/٢٠١١
المتفوقون عقلیا٩٢٨/١١/٢٠١١

التفوق العقلي١٠٥/١٢/٢٠١١
التفوق العقلي١١١٢/١٢/٢٠١١
التفوق العقلي١٢١٩/١٢/٢٠١١
بطیئو التعلم١٣٢٦/١٢/٢٠١١
بطیئو التعلم١٤٢/١/٢٠١١
االختبار االول١٥٩/١/٢٠١١
١٦

طلة نصف السنةع
المتخلفون عقلیا١٧٣٠/١/٢٠١٢
المتخلفون عقلیا١٨٦/٢/٢٠١٢
المتخلفون عقلیا١٩١٣/٢/٢٠١٢
المضطربون انفعالیا٢٠٢٠/٢/٢٠١٢
المضطربون انفعالیا٢١٢٧/٢/٢٠١٢
المحرومون ثقافیا٢٢٥/٣/٢٠١٢
المحرومون ثقافیا٢٣١٢/٣/٢٠١٢
صعوبات التعلم الخاصة٢٤١٩/٣/٢٠١٢
صعوبات التعلم الخاصة٢٥٢٦/٣/٢٠١٢
صعوبات التعلم الخاصة٢٦٢/٤/٢٠١٢
مراجعة عامة٢٧٩/٤/٢٠١٢
مراجعة عامة٢٨١٦/٤/٢٠١٢
االختبار الثاني٢٩٢٣/٤/٢٠١٢
زیارة مؤسسة خاصة بالمعاقین٣٠٣٠/٤/٢٠١٢
٣١
٣٢

:توقیع العمید :                                                                                                  تاذتوقیع االس
د حسین نوري حسین.ا

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

د حسین نوري حسین.ا:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التلربیة /وزارة التعلیم العالي:مكان العمل  

للبنات



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr .Hussein Noori Hussein
E_mail -
Title Ub normal psychology
Course Coordinator yearly

Course Objective
1- Student should believe that handicapped people have

have same rights as well as normal people.
2- Student  should believe that handicapped people able to

learn aswell as normal people.
3- Student  should recognize handicapped rights.

Course Description Next paper

Textbook Ub normal psychology

References 1- Psychology of pubile with low intelligence(first edi),arab
scientific publishers.2006.

2- Specific learning disabilities(first edi), arab scientific
publishers.2006.

3- Psychology of individual deference (first edi),Alflah
scholastic publisher,2007.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 20% 15% 15% 50%

General Notes
Re typing the text book

University: Baghdad
College: Education for women
Department: Education and
Psychology
Stage: The third
Lecturer name: Dr .Hussein
Noori Hussein
Academic Status: Professor
Qualification: : PhD
Place of work: Ministry of
Higher Education / College of
Education for Women

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 Historical view
2 10/10/2011 Scientific

effect/skoin,minjsory,digroly
3 17/10/2011 Scientific

effort/anigram,krik,wgoksin
4 24/10/2011 Individual deference's
5 31/10/2011 Visually handicap ,behavior

disorders, neurological
orthopedic handicap

6 7/11/2011 agreement of ub normal
pebile

7 14/11/2011 agreement of ub normal
pebile

8 21/11/2011 Party Break
9 28/11/2011 Intellectualgiftness

10 5/12/2011 Intellectualgiftness
11 12/12/2011 Intellectualgiftness
12 19/12/2011 Intellectualgiftness
13 26/12/2011 Slow learner
14 2/1/2012 Slow learner
15 9/1/2012 Mid term examination
16

Half-year Break
17 30/1/2012 Mental retardation
18 6/2/2012 Mental retardation
19 13/2/2012 Mental retardation
20 20/2/2012 Emotional disorder
21 27/2/2012 Emotional disorder
22 5/3/2012 Ctural deprivation
23 12/3/2012 Ctural deprivation
24 19/3/2012 Specific learning
25 29/3/2012 Specific learning
26 2/4/2012 Specific learning
27 9/4/2012 Inter view

University: : Baghdad
College: Education for women
Department: : Education and
Psychology
Stage: The third
Lecturer name: Dr .Hussein
Noori Hussein
Academic Status: Professor
Qualification: PhD
Place of work: Ministry of
Higher Education / College of
Education for Women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



28 16/4/2012 Inter view
29 23/4/2012 Exam
30 30/4/2012 Visit private association
31
32

Instructor Signature: Dean Signature :
Dr .Hussein Noori Hussein



جدول الدروس االسبوعي

د حسين نوري حسين.ااالسم
-البريد االلكتروني

مناهج البحثاسم المادة
سنويمقرر الفصل
تتمكن الطالبات من كتابة خطة بحث-١اهداف المادة

مناهج البحثأنواعيتعرفن على -٢
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
التربويمناهج البحث

المصادر الخارجية
١٩٧٧،hillمطبعة ,البحث التربوي،الطبعة الثالثة

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%١٠%١٠%٣٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
لعالي والبحث العلميوزارة التعلیم ا

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
الثالثة:المرحلة 

حسین نوري حسین:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
لیة التربیة ك/وزارة التعلیم العالي:مكان العمل  

للبنات



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالنظریةالمادةالتاریخاال

تعریف البحث العلمي١٤/١٠/٢٠١١
المفاھیم االساسیة في مناھج البحث٢١١/١٠/٢٠١١
اھداف العلم٣١٨/١٠/٢٠١١
العینات٤٢٥/١٠/٢٠١١
اخطاء العینات٥١/١١/٢٠١١
اخطاء العینات٦٨/١١/٢٠١١
االستبیان٧١٥/١١/٢٠١١
عطلة العید٨٢٢/١١/٢٠١١
المقابلة٩٢٩/١١/٢٠١١

المقابلة١٠٥/١٢/٢٠١١
المالحظة١١١٣/١٢/٢٠١١
االختبارات والمقاییس١٢٢٠/١٢/٢٠١١
الصدق١٣٢٧/١٢/٢٠١١
الثبات١٤٣/١/٢٠١٢
االختبار االول١٥١٠/١/٢٠١٢
١٦

عطلة نصف السنة
ھج الوصفيالمن١٧٣١/١/٢٠١٢
المنھج الوصفي١٨٧/٢/٢٠١٢
المنھج الوصفي١٩١٤/٢/٢٠١٢
المنھج التجریبي٢٠٢١/٢/٢٠١٢
المنھج التجریبي٢١٢٨/٢/٢٠١٢
المنھج التجریبي٢٢٦/٣/٢٠١٢
مراجعة المنھج الوصفي والتجریبي٢٣١٣/٣/٢٠١٢
المنھج التاریخي٢٤٢٠/٣/٢٠١٢
المنھج التاریخي٢٥٢٧/٣/٢٠١٢
المنھج التاریخي٢٦٣/٤/٢٠١٢
اعداد التقریر العلمي٢٧١٠/٤/٢٠١٢
اعداد التقریر العلمي٢٨١٧/٤/٢٠١٢
اعداد التقریر العلمي٢٩٢٤/٤/٢٠١٢
عطلة٣٠١/٥/٢٠١٢
مراجعة عامة٣١٨/٥/٢٠١٢
االختبار الثاني٣٢١٥/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 
د حسین نوري حسین.ا

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

د حسین نوري حسین.ا:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:ھل العلمي المؤ
كلیة التربیة /وزارة التعلیم العالي:مكان العمل  

للبنات



Course Weekly Outline

Course Instructor Hussein noori Hussein
E_mail -
Title Scientific Research methods
Course Coordinator yearly

Course Objective a- Student be able to establish proposal for research .
b- Students to be able use deferent kinds of method of

research .

Course Description Next paper

Textbook Educational Research .

References
Research in education (third edi),prentice-hill,inc,1977

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% - 10% 10% 50 %

General Notes

University: Baghdad
College: Education for women
Department: Education and
Psychology
Stage: The third
Lecturer name: Dr .Hussein
Noori Hussein
Academic Status: Professor
Qualification: PhD
Place of work: Ministry of
Higher Education / College of

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 4/10/2011 Definition of scientific
research

2 11/10/2011 Basic concept of method
of research

3 18/10/2011 Objectives of science
4 25/10/2011 Samples
5 1/11/2011 Samples Error
6 8/11/2011 Samples Error
7 15/11/2011 Question air
8 22/1/2011 Party Break
9 29/11/2011 interview

10 6/12/2011 interview
11 13/12/2011 observation
12 20/12/2011 Tests and measurements
13 27/12/2011 Validity
14 3/1/1012 Reliability
15 10/1/2012 First test
16

Half-year Break
17 31/1/2012 Descriptive Research

method
18 7/2/2012 Descriptive Research

method
19 14/2/2012 Descriptive Research

method
20 21/2 /2012 Experimental Research

method
21 28 /2 2012 Experimental Research

method
22 6/3 /2012 Experimental Research

method
23 13/3 /2012 Review for Experimental

Research method

University: Baghdad
College: : Education for women
Department:
Stage: The third
Lecturer name: Dr .Hussein
Noori Hussein
Academic Status: Professor
Qualification: PhD
Place of work: Ministry of
Higher Education / College of

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



24 20 /3 /2012 Historical Research
method

25 27 /3 /2012 Historical Research
method

26 3/4/ 2012 Historical Research
method

27 10 /4/2012 Writing the Report final
form of the Research

28 17 /4 /2012 Writing the Report final
form of the Research

29 24 /4 2012 Writing the Report final
form of the Research

30 1/5 / 2012 Break
31 8/5 /2012 Review
32 15 /5 /2012 Second Exam

Instructor Signature: Dean Signature:
Dr .Hussein Noori Hussein


	?????? ???????? ? ???? ??? ??? ??????.pdf
	?????? ???????? ? ???? ????? ???.pdf

