مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :العلوم التربوية والنفسية
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي :د .عماد كريم برشاوي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسم

د .عماد كريم برشاوي الفتالوي

البريد االلكتروني
اسم المادة

علم النفس العام

مقرر الفصل

سنوي/علم النفس العام

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

علم النفس العام على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

%

النشاطات
%

االمتحانات
اليومية
%

المشروع
%

االمتحان النهائي
%

مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :العلوم التربوية والنفسية
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي  :د .عماد كريم برشاوي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

علم النفس والمراحل المختلفة التي مر بها

2

نبذة عن علم النفس في التراث العربي اإلسالمي

3

تعريفات علم النفس

4

موضوعات علم النفس والدراسات النفسية عند العرب
والمسلمين(الفارابي -الغزالي)

5

موضوعات علم النفس والدراسات النفسية عند العرب

6

ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية

7

ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية

8

مناهج البحث في علم النفس.

9

السلوك والعوامل المؤثرة به.

11

الدوافع الفطرية والمكتسبة ونظرياتها المختلفة 1

11

الدوافع الفطرية والمكتسبة ونظرياتها المختلفة 2

12

االنفعاالت (تعريفها -أنواعها -نظرياتها) 1

13

االنفعاالت (تعريفها -أنواعها -نظرياتها) 2

14

االتجاهات النفسية (تعريفها -عناصرها -مقياسها -كيفية

15

االتجاهات النفسية (تعريفها -عناصرها -مقياسها -كيفية

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

االنتباه (طبيعته -أنواعه -العوامل المؤثرة فيه)

18

اإلدراك الحسي(اإلدراك الحسي واألحاسيس-عمليات اإلدراك

والمسلمين(ابن سينا-ابن خلدون)

تغييرها)1
تغييرها)2

الحسي-العوامل المؤثرة فيه)1
19

اإلدراك الحسي(اإلدراك الحسي واألحاسيس-عمليات اإلدراك
الحسي-العوامل المؤثرة فيه)2

المالحظات

21

العمليات العقلية المعرفية (التذكر -النسيان)

21

العمليات العقلية المعرفية (التفكير-االستدالل -اإلبداع)

22

التعلم(أنواعه)

23

التعلم(نظرياته)

24

الذكاء والقدرات العقلية وقياسها1

25

الذكاء والقدرات العقلية وقياسها2

26

الشخصية (تعريفها)

27

الشخصية (مقوماتها)

28

الشخصية (العوامل الفسيولوجية والبيئية المؤثرة فيها)

29

الصحة النفسية واألمراض النفسية1

31

الصحة النفسية واألمراض النفسية2

31

الصحة النفسية واألمراض النفسية3

32
توقيع األستاذ :

امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

