
جدول الدروس االسبوعي

سالي طالب علواناالسم
saamaali@yahoo.comالبريد االلكتروني

علم النفس التربوياسم المادة
سنويمقرر الفصل
التعرف على مفهوم علم النفس التربوي واهدافه ومجاالته ونظريات اهداف المادة

لتعليمية التعلم والتوضيح للطلبة اهداف العملية ا
التطور التاريخي لعلم النفس ، االنتباه واالدراك الحسي ، الدافعية في التفاصيل االساسية للمادة

التعلم ، التذكر والنسيان ، انتقال اثر التعلم ، نظريات التعلم ، التغذية 
الراجعة ، تعلم المفهوم 

الكتب المنهجية
عتماد على المحاضرات ال يوجد كتاب منهجي متوفر لدى الطالب واال

والمصادر الخارجية 

المصادر الخارجية
ف محمود القيسي وؤر–علم النفس التربوي 

جمال الدين حسين االلوسي-علم النفس
محي الدين توق وعبدالرحمن عدس-اساسيات علم النفس التربوي

احمد عزت راجح-اصول علم النفس
المتحانات االمختبرالفصل الدراسي

اليومية
االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
%  ٥يومي %    ٢٠امتحان تحريري /الفصل االول
%  ٥يومي %   ٢٠امتحان تحريري /الفصل الثاني

%٥٠السعي  

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
االولى:المرحلة 

سالي طالب علوان:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المادة ة النظریةالمادالتاریخاال
العلمیة

المالحظات

علم النفس في التراث االسالمي  - التطورالتاریخي لعلم النفس١
ھاھدافعلم النفس واھمیتھ وطبیعة٢
العملیة التعلیمیة وعلم النفس العوامل المؤثرةفیھ  السلوك و٣

التربوي
االسابیع المتبقیة الجراء 

االمتحانات الفصلیة
النتباه واالدراك الحسيا٤
مشتقات االنتباه والعوامل المؤثرةفیھ٥
عوامل المؤثرة في االحساس معنى االحساس واالدراك وال٦

واالدراك
في التعلم واھمیةدراسة الدافعیةالدافعیة٧
وظائف الدافعیة واستراتیجیات استثارةالدافعیة٨
عملیة التذكرینسبل تحس-وانواعھالتذكر٩

النسیان واسبابھ ونظریاتھ١٠
في عملیتي التذكر والنسیان العوامل المؤثرة١١
انتقال اثرالتعلم مفھومھ وانواعھ١٢
اثر التعلم وكیفیةاالستفادة منھ  اھمیة دراسة انتقال ١٣
المفھوم واالھمیة- التغذیة الراجعة١٤
الراجعة وتطبیقاتھاانواع التغذیة ١٥
معناه وانواعھ- التفكیر١٦

عطلة نصف السنة
سبل استثارة التفكیر وتنمیتھ١٧
المفاھیم االساسیة والمنھج التجریبي للنظریة-نظریة بافلوف١٨
نظریة سكنروالمفاھیم االساسیة-التطبیقات التربویة للنظریة١٩
ات التربویة للنظریةالمنھج التجریبي والتطبیق٢٠
نظریة كوھلر والمفاھیم االساسیة للنظریة ٢١
المنھج التجریبي والتطبیقات التربویة للنظریة ٢٢
تعلم المفاھیم ، االھمیة وطبیعة تعلم المفھوم٢٣
تعمیم المفھوم ، تعلم المفھوم ٢٤
، معناھاالفروق الفردیة ٢٥
التعلم وكیفیة مراعاتھا في التدریس تاثیرھا في ٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

:الجامعة 
:الكلیة 

:اسم القســم 
:المرحلة 

:ثالثي اسم المحاضر ال
:اللقب العلمي 

:المؤھل العلمي 
:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Sally talib alwan
E_mail saamaali@yahoo.com
Title Sycological edgucation
Course Coordinator year

Course Objective
Identify the concept of educational psychology and its goals and its fields
and theories of learning and explain to students the goals of the
educational process

Course Description
The historical development of psychology, attention
and perception, motivation in learning, remembering
and forgetting, after transmission of learning, theories
oflearning, feedback, learning concept

Textbook
There is no textbook available to students and rely on lectures
and external sources

References
Educational Psychology - Raouf Mahmoud al
Psychology - Jamal al-Din Hussein al-Alusi
Basics of Educational Psychology -
Mohiuddin yearning and Abdulrahman Adass

Origins of Psychology - Rageh Ahmed Ezzat
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

Chapter I / written examination 20% Daily 5%

Chapter II / written examination 20% Daily 5%
Total 50%

University: baghdad
College:
Department:
Stage: first
Lecturer name: Sally talib alwan
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 Alttoraltaricha of Psychology - Psychology of Islamic
Heritage

2 The nature of psychology and its importance and its
goals

3 Behavior and the factors Almatherhfah the educational
process and educational psychology

4 Attention and perception

5 Derivatives of attention and the factors affecting it

6 Sense of meaning and perception and the
factors affecting the sensation and perception

7 Motivation in learning and motivation Ahmahdrash

8 The functions of motivation and
strategies Asttharhaldafieh

9 Memory and its types - ways to improve the process
of remembering

10 Forgetfulness and its causes and theories

11 Factors Almatherhfa processes of remembering and
forgetting

12 Atraltalm transmission concept and its types

13 The importance of studying the transmission and impact
of learning of itKevihalastvadh

14 Feedback - the concept and importance

15 Types of feedback and its applications

16 Thinking - meaning and types

Half-year Break

17 Ways to stimulate thinking and development

18 Pavlov's theory - the basic concepts and experimental
approach to the theory

19 Educational applications of the theory - the theory
of basic Sknromufahim

20 The experimental method and the educational
applications of the theory

21 Kohler theory and basic concepts of the theory

22 The experimental method and the educational
applications of the theory

23 Learn the concepts, importance and nature of
the learning concept

24 Universal concept, the concept of learning

25 Individual differences, meaning

26 Its impact on learning and teaching how to be taken into
account in

27
28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:

University: baghdad
College:
Department:
Stage: first
Lecturer name: Sally talib alwan
Academic Status:
Qualification:
Place of work

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


