
 عدد الوحدات الساعات المادة المرحلة القسم النظام الكلیة
 المفردات

  العملي النظري     

 سنوي 
العلوم 

التربویة 
 والنفسیة

علم النفس  االولى
 6 1 2 العام

علم النفس والمراحل المختلفة التي مرة بھا  أ ـ نبذة واضحة عن علم النفس في 
علم النفس ج ـ موضوعات علم النفس التراث العربي االسالمي ب ـ تعریفات 

والدراسات النفسیة عند العرب والمسلمین مثل الفارابي ,الغزالي ،ابن سینا ، ابن 
خلدون  وغیرھم میادین علم النفس النظریة والتطبیقیة   مناھج البحث في علم 
النفس  السلوك والعوامل المؤثرة فیھ  الدوافع النظریة والمكتسبة ونظریاتھا  

تلفة االنفعاالت تعریفھا ، انواعھا نظریاتھا   االتجاھات النفسیة تعریفھا المخ
عناصرھا ،   مقیاسھا ، كیفیة تغییرھا االنتباه واالدراك الحسي  االنتباه, طبیعتھ , 

انواعھ , العوامل المؤثرة فیھ االدراك الحسي: االدراك واالحاسیس , عملیات 
العملیات العقلیة المعرفیة: التذكر , النسیان , االدراك الحسي العوامل المؤثرة فیھ 

التفكیر , االستدالل , االبداع التعلم: انواعھ , نظریاتھ  الذكاء والقدرات العقلیة 
وقیاسھا   الشخصیة: تعریفھا , مقوماتھا , العوامل الفسیولوجیة والبیئیة المؤثرة فیھا  

 الصحة النفسیة واالمراض النفسیة

كلیة التربیة 
علوم االنسانیة لل

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4 ــــــ 2 تربیة بیئیة االولى

تطور التعلیم في العراق ویشمل: التعلیم في العراق في عھد الدولة العثمانیة حتى 
 -ج 1917التعلیم في اعراق في عھد االحتالل البریطاني حتى عام -ب 1917عام 

حالة التعلیم بعد االستقالل حتى  -د 1923االنتداب حتى عام حالة التعلیم في فترة 
حالة التعلیم في العراق   -و 1985حالة التعلیم من سنة  -ھـ 1985ثورة تموز 

اھداف التعلیم واھداف المراحل الدراسیة , السیاسة التربویة للثورة وفلسفتھا 
مرحلة التعلیم -لعام       بالتعلیمیة        تنظیم التعلیم في العراق تنظیم التعلیم ا

تنظیم التعلیم المھني والنفسي     التعلیم الصناعي , التعلیم الزراعي  -العالي       ج
تعلیم الكبار و االشارة الى تجربة محو االمیة في العراق ادارة  -, التعلیم التجاري د

 وتمثیل التعلیم في عھد الثورة



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

شدابن ر  
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 6 1 2 أسس التربیة االولى

معنى التربیة واھدافھا وضرورتھا , نظریاتھا , مجاالتھا  االساس التاریخي للتربیة 
ویشمل: القدیمة , الصینیة , الیونانیة , القرون الوسطى , التربیة العربیة قبل 

االساس االجتماعي للتربیة ویشمل           االسالم بعد االسالم , التربیة الحدثیة
العالقة بین التربیة والمجتمع , العالقة بین الفرد والبیئة , التربیة الخلقیة , التربیة 

العائلیة , التربیة الوطنیة , التربیة الصحیة  االساس االقتصادي      التربیة واثرھا 
االساس العلمي        التربیة  في التنمیة االقتصادیة واستغالل الموارد الطبیعیة 

والمنھج في البحث و االستقصاء  االسس الوطنیة واالجتماعیة     التربیة في 
المنظور االسالمي  التجدید التربوي في العراق (المدرسة الشاملة , التربیة 

 المنھجیة , مدارس المتمیزین التسریع)



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

وم العل
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 حقوق االنسان االولى

ü تمھید: 
 .مفھوم حقوق االنسان •

 :خصائص حقوق االنسان.التطور التاریخي لحقوق االنسان, قراءة في المضامین •
 .حقوق االنسان في الحضارات القدیمة •
 .حقوق االنسان في االدیان السماویة •

",حقوق االنسان في االسالم • الحقوق لإلمام علي بن الحسین (علیھرسالة  السالم)  
 ."انموذجا

 االعالن العالمي لحقوق االنسان" ,حقوق االنسان في العصر الحدیث •
 :ضمانات حقوق االنسان."انموذجا

 .ضمانات حقوق االنسان في االسالم •
 .العالمي الوطني  ضمانات حقوق االنسان في على الصعیدین •

ّ " ,انتھاك حقوق االنسان • في الدستور  حقوق االنسان."المقابر الجماعیة انموذجا
2005العراقي لعام  . 

ü الدیمقراطیة:  
 .مفھوم الدیمقراطیة •

 .خصائص الدیمقراطیة •
 .انواع الدیمقراطیة •

 .التطور التاریخي للدیمقراطیة •
  .الیات تطبیق الدیمقراطیة •

 .االسالم والدیمقراطیة •
كم االسالمي, قراءة في عھد االمام علي (علیھ السالم)مواصفات وواجبات الحا •  

 .لمالك االشتر (رضوان اللھ علیھ)
 .المواطنة •

 .االسس الشرعیة والقانونیة للمواطنة •
مفھوم الحریات العامة• التربیة والمواطنة الصالحة.الحریات العامة.  . 

 .انواع الحریات العامة واشكالھا •
العامة التطور التاریخي للحریات • . 

 .االسس الشرعیة والقانونیة للحریات العامة •
 .التربیة والحریات العامة

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

علم نفس  االولى
 4  2 الفروق الفردیة

عامة     التطور الحدیث لعلم نفس الفروق الفردیة   اھمیة  الباب االول  مقدمة
الفروق الفردیة في التربیة والتعلیم  الباب الثاني مجاالت الفروق الفردیة وقیاسھا  
الفروق الفردیة في المكونات الجسمیة  الفروق الفردیة في المكونات الشخصیة   

صائیة العامة لقیاس الفروق الفروق الفردیة في القدرات العقلیة    االسس االح
 الفردیة



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

مدخل إلى علم  االولى
 4  2 االجتماع

 مفھوم علم االجتماع       الفرق بین علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي  مدارس
ابن  -افالطون ج-ارسطو ب     -علم االجتماع        علم االجتماع من وجھة نظر:

الغزالي  علم االجتماع لدى المسلمین    االحداث   مفھوم الجنوح  -خلدون د
مدارس تصنیف الجنوح  المجتمع         تصنیف المجتمع  الحضارة        

تصنیف االجراماالصالة والحضارة       االجرام         مدارس   

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

نصوص  االولى
 4  2 انكلیزي

 
  االحرف االنكلیزیة وادوات العریف والتنكیر -1

The English Alphabet and definite and Indefinite Articles. 
  English Prepositions حروف الجر االنكلیزیة -2

  االرقام االساسیة والترتیبیة والكسریة -3
The Cardinal, Ordinal , and Fraction Numbers  

  ایام االسبوع واشھر السنة وفصول السنة -4
The days of the Week , Months of the year , and Seasons 

of the year  
 

وقتمفردات الوقت وكیفیة السؤال عن ال -5   
The Vocabulary of  Time and How to ask about the time. 

  االسماء وانواع االسماء -6
Nouns and Nouns Types  

  قواعد جمع االسماء -7
The rules of Plural Nouns  
  االفعال االنكلیزیة القیاسیة والشاذة -8

Regular and Irregular English Verbs  
 ازمنة الفعل -9

Verb tenses  
  المبني للمعلوم والمبني للمجھول -10
Active and Passive Voice 

 If (Clause) الشرط (اذا)  اداة -11
  قواعد كتابة االنشاء في اللغة االنكلیزیة -12

The rules of Writing Composition in English language 
  اصوات اللغة االنكلیزیة -13

The Sounds of English language  
  Consonant   Sounds    أ. االصوات الصحیحة

 Vowel Sound ب. اصوات العلة



  English Abbreviation المختصرات االنكلیزیة -14
  Common English phrases عبارات انكلیزیة شائعة -15

 The opposites in English في اللغة االنكلیزیة  االضداد -16
language   

نكلیزیةالمرادفات اال -17  English Synonyms  
  Greetings and leave Taking التحایا والوداع -18

  Offer and Suggestions العرض واالقتراح -19
  Request   الطلب -20

       Introduction التعارف -21
 
 



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

العربیةاللغة  االولى  2  4 

 یتضمن ھذا القسم بعض الموضوعات اللغویة والنحویة:
. الجملة االسمیة: ویتضمن:1  

المبتدأ والخبر•   
نواسخ االبتداء: كان وأخواتھا، وإّن وأخواتھا•   

. الجملة الفعلیة: ویتضمن:2  
الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل األمر•   

الفاعل ونائبھ•   
المفاعیل•   
. العدد3  

. عالمات اإلعراب األصلیة والفرعیة4  
. اإلمالء: ویتضمن:5  

رسم الھمزة•   
كتابة الضاد والظاء•   

عالمات الترقیم (التنقیط)•   
 النصوص

 یتضمن ھذا القسم دراسة بعض النصوص على النحو اآلتي:
. القرآن الكریم: ویتضمن:1  

ة والبالغیة، دراسة نصین قرآنیین مع تفسیرھما واستخراج الظواھر اللغوی• 
 وأسباب النزول، واألحكام الشرعیة إن وجدت.

. الشعر العربي: ویتضمن:2  
دراسة نص شعري لكل عصر من العصور اآلتیة: العصر الجاھلي (امرؤ القیس، • 

مثالً)، واإلسالمي (حّسان بن ثابت، مثالً)، والعباسي (المتنبي، مثالً)، والحدیث 
صر (الجواھري، مثالً).(إیلیا أبو ماضي، مثالً)، والمعا  

. دراسة نص نثري ألدیب عربي (طھ حسین، مثالً)3  



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 حاسبات االولى

 
الكورس االول   

  
 الجزء النظري/  اساسیات الحاسوب

اطوار دورة حیاة الحاسوب -1  
تطور اجیال الحاسوب -2  
الحاسوب االلكتروني -3  
البیانات والمعلومات -4  

ممیزات الحاسوب-5  
مجاالت استخدام الحاسوب -6  

مكونات الحاسوب -7  
انواع الحاسوب-8  

 
 الجزء العملي

قواعد تشغیل واطفاء الحاسوب -1  
مكونات سطح المكتب -2  

التعرف على عمل االیقونات الموجودة على سطح المكتب -3  
الملفات. كیفیة فتح و اغالق -4  

 
 

 الكورس الثاني
 

 الجزء النظري /مكونات الحاسوب
االجزاء المادیة -1  
الكیان البرمجي -2  
الكیانات البرمجیة -3  

انظمة االعداد في الحاسوب -4  
الحاسوب الشخصي -5  

 
 الجزء العملي

التعرف على أجھزة اإلدخال واإلخراج للحاسبة -1  
وجودة بالحاسبةالتعرف على كیفیة ادارة الملفات الم -2  



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

منھج البحث  الثانیة
 4  2 العلمي

الفصل االول: مدخل مناھج البحث: االھمیة , النظریة العلمیة , انواع البحث الفصل 
الفروق   الفصل الثاني: المفاھیم العامة للمنھج العلمي , االفتراضات , االھداف , 

الثالث: المشكلة في البحث , المصادر , االھمیة الھدف , الفروض , المصطلحات , 
االجراءات     الفصل الرابع: اسس استخدام المراجع , المكتبة , المذكرات , 

النماذج    الفصل الخامس: مناھج البحث التاریخي , االھمیة , االختبار , جمع 
د  الفصل السادس: مناھج البحث الوصفي: الخطوات , المادة , المصادر , النق

االنواع , الدراسات   الفصل السابع: منھج البحث التجریبي: طبیعتھ , الضبط , 
االھداف , االنواع       الفصل الثامن: المالحظة , المقابلة , االستبیان   الفصل 

مبادئ االحصاء في التاسع: العینة: اختبارھا , انواعھا , حجمھا  الفصل العاشر: 
البحث التربوي   الفصل الحادي عشر: كتابة البحث واستخدام المصادر: العناصر . 
المكونات , التقنیات , الھوامش ,     الفصل الثاني عشر: مؤسسات البحث التربوي 

 في القطر

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

النفس علم  الثانیة
 4  2 التربوي

علم النفس التربوي ،تطوره التاریخي ومجاالت دراسیة وتعریفیة     االھداف 
التربویة تصنیفھا وتحویلھا الى اھداف تعلیمیة الذاكره ،نظریاتھا،طبیعتھا،دورھا في 
التدریس    النسیان ،نظریاتھا،طبیعتة  انتقال اثر التدریب    الدافعیة في مجال علم 

تربوي  تعلم المفاھیم ، وعالقتھا بالتفكیر العلمي والتفكیر االیداعي    النفس ال
التغذیة المرتدة   نظریات التعلیم وتطبیقاتھا التربویة  العوامل المؤثرة في التعلم   

الفروق الفردیة واثرھا في التعلم وكیفیة مراعاتھا المھارات والعادات وكیفیة 
لم    انواع التعلماكتسابھا واالستفادة منھا في التع  

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 التعلیم المستمر الثانیة

مفھوم التعلیم المستمر المفھوم المحدد والواسع والشامل التعلیم المستمر جذوره 
وأھدافھ ودواعیھ وممیزات وخصائصھ مؤسسات التعلیم المستمر    

األنماطواإلشكال البدیلة للتعلیم المستخدم  علي نطاق واسع وعلى نطاق محدد   
معوقات االخذ بالتعلیم المستمر    بعض النماذج العالمیة في مجال التعلیم ضمن 
اطارالتعلیم العالي دور الجامعة في التعلیم المستمر  الخبرات العراقیة في مجال 

للتعلیم المستمر في القطر العراقيالتعلیم المستمر    نظرة مستقبلیة   



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

علم النفس  الثانیة
 4  2 االجتماعي

صلتھ –مجاالتھ  –تطوره التاریخي –تعریفة  –الفصل األول:علم النفس االجتماعي 
دور األسرة في  –مفھومھا  –االجتماعیة  بالعلوم األخرى    الفصل الثاني:التنشئة

دور  –تشجیع تكوین االسرة بالزواج المبكر واالنجاب -التنشئة االجتماعیة
من ھو الحدث وماھو  -حمایة االقتصاد  الفصل الثالث: جنوح االحداث -المدرسة

انماط االحداث الجانحین االسباب المؤدیة الى الجنوح  -الجنوح
راسة رعایة االحداث ووقایتھم من الجنوح        الفصل د -(البیولوجي,النفسي)

 -قیاسھا -تغیرھا -تكوینھا -وظائفھا -انواعھا -تعریفھا -الرابع: االتجاھات
حالة التعصب العنصري  الفصل  -االتجاھات والقیم -االتجاھات والمعتقدات

قات العال -الخامس: بعض التغیرات في الشخصیة  اللغة والرمز ووسائل االتصال
سیكولوجیة  -السلوك الجمعي -االدوار االجتماعیة الفردیة والجماعیة -االجتماعیة

علم  -التعصب -دینامیة الجماعة وتطبیقھا -التغیر االجتماعي -الحركات االجتماعیة
 -النفس االجتماعي وتحسین العالقات الدولیة   الفصل السادس: الدعایة و االعالم

ة, اھدافھا, قوانینھا , اسالیبھا , انواعھا , حمایة انفسنا مفھوم الدعای-مفھوم الدعایة
من الدعایة , الدعایة واالشاعة، تصنیفھا ، قوانینھا، وسائلھا، مواجھة االشاعات )     

الفلسفات التي  -اھمیة االعالم في المجتمع الحدیث –الفصل السابع : مفھوم االعالم 
–الدعایة واالعالم  –وك الفرد والجماعة االعالم واثره في سل –بني علیھا االعالم 

 –الحرب النفسیة  0قیاسھ    الفصل الثامن –تكونة–أنواعة–وظائفة–الرأي العام 
سایكلوجیة  -اسلحة الحرب النفسیة الدفاعیة –نظریة الحرب بال قتال  –تعریفھا 
حثھا مناھج ب –انواعھا  -نظریاتھا –مفھومھا  –القیادة  0الفصل التاسع  –المعركة 

دینامیت الجماعة 0إشكال السلوك القیادي ،االسلوب الناجح للقیادة الفصل العاشر –  



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 الثانیة
المنھج 
والكتاب 
 المدرسي

2  4 

 -جاالسس النفسیة -تطور مفھوم النھج     اسس المناھج     االسس الفلسفیة ب
المحتوى  -االسس االجتماعیة والبیئیة  مكونات المنھج     االھداف التربویة ب

منھج المواد المتصلة  -انواع المناھج     منھج المواد  أ. منھج المواد المنفصلة  ب
تقویم المنھج وتطویره     مفھوم التقویم واھمیتھ  -5منھج النشاط المنھج المحوري 

أثیر نتائج التقویم على المنھج ادوات التقویم استراتیجیة وظیفة التقویم وخطواتھ  ت
الكتاب المدرسي: تعریفھ واھمیتھ ووظائفھ, اسس اعداده, -6تطویر المناھج 

 خصائص الكتاب الجید

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

التخطیط  الثانیة
 4  2 التربوي

الفصل االول : التخطیط التربوي مفھوم التخطیط التربوي والحاجھ الیھ مبررات 
العنایة بالتخطیط التربوي المعلومات التربویة الكمیة ودورھا في التخطیط التربوي 

المعلومات التربویة الكیفیة ودورھا في التخطیط التربوي الفصل الثاني : بناء 
مفھوم الخطة التعلیمیة خطوات بناء الخطة -سبوع ا 6الخطة التربویة                 

تنفیذ الخطة وتصحیحھا تقویم الخطة -مرحلة اعداد مشروع الخطة -التعلمیة 
 6واعدادالخطة التالیة الفصل الثالث :مسألة االولویات في التخطیط التربوي  

اسبوع تحدید اولویة التربیة ضمن اطار الخطة االقتصادیة واالجتماعیة تحدید 
األولویات ضمن إطار التربیة الفصل الرابع : التخطیط التربوي في عصر الثورة 

أسبوع بنیة التربیة  6العلمیة  والتكنولوجیة                                          
سیاسة القبول مقھى التربیة الفصل الخامس : اإلدارة التربویة في ضوء مستلزمات 

أسبوع تطویر اإلدارة  4                                   التخطیط التربوي           
التربویة التكامل بین التخطیط التربوي واإلدارة التربویة  بنیة جھاز التخطیط 

 التربیة ووظائفھ



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

االحصاء  الثانیة
 4 1 2 التربوي

مفھوم االحصاء ،الفرق بین االحصاء الوصفي     0مفھوم مادة االحصاء واھمیتھ
 0واالحصاء االستداللي ، اھمیة االحصاء في مجال العلوم التربویة والنفسیة

المتغیرات القیاس  المتغیرات وتصنیفھا ، مفھوم القیاس وموازینھ (مستویاتھا) 
   0طرق عرض وتنظیم البیانات 0اھمیة دراسة المتغیرات والقیاس في االحصاء 

االشكال المصورة ، المخططات الدائریة ، االعمدة البیانیة ، المنحنیات البیانیة 
التحلیل البیاني للتوزیعات التكراریة ( المدرج التكراري،  0،التوزیعات التكراریة 
الوسط الحسابي مفھومھ ، كیفیة -مقایس النزعة المركزیة   0المضلع التكراري ) 

سابھ ( الطریقة المابشرة ، طریقة التكرارت ،طریقة االنحرافات ) بعض ح
خصائص الوسط الحسابي الوسیط ،مفھومھ ،كیفیة حسابھ (الطریقة المباشرة، 

طریقة التوزیعات التكراریة ، الطریقة البیانیة ) المیةل ، مفھومھ ، كفیة 
یس الوضع النسبي   مقارنةبین الوسط الحسابي ، الوسط والمنوال مقا 0استخراجة

مقایس التثتت    0الربیعات ، العشیرات ، المئنات ( مفاھیمھا وطرق حسابھا )
المدى ، االنحراف التربیعي ، االنحراف المتوسط ، لتباین ، االنحراف المعیاري ( 

معامل ارتباط بیرسون ، معامل     0مفاھیمھا وطرق حسابھا ) مقایس العالقة 
االحصاء االستداللي     مربع كاي (متغیر واحد )، 0سبیرمان ، معامل فاي 

االختبار التائي لعینتین مستقلتین ، تحلیل التباین من الدرجة االولى ( مفاھیمھا 
0وكیفیة حسابھا  



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 اللغة العربیة الثانیة

المعاجمالكشف عن الكلمات في   
 تطبیقات
 العدد

 تطبیقات عن العدد
 عالمات الترقیم

 تطبیقات عن عالمات الترقیم
 سورة الضحى
 سورة العلق

 السیرة األدبیة
 تطبیقات عن السیرة

في الفخر –قصیدة لعمرو بن كلثوم   
 تطبیقات

 اسم الفاعل
 تطبیقات عن اسم الفاعل

 صیغة المبالغة
 تطبیقات عن صیغة المبالغة

ولاسم المفع  
 تطبیقات عن اسم المفعول

 الصفة المشبھة
 تطبیقات عن الصفة المشبھة

 اسم التفضیل
 تطبیقات عن اسم التفضیل
 قصیدة ألبي العالء المعري

 تطبیقات
 أخطاء لغویة شائعة

 تطبیقات
 كان وأخواتھا

 تطبیقات عن كان واخواتھا
 إّن وأخواتھا

 تطبیقات عن إن وأخواتھا



كلیة التربیة 
االنسانیة للعلوم 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4 1 1 حاسبات الثانیة

 الكورس االول
 

 الجزء النظري/  امان الحاسوب وتراخیص البرامج
أخالق العالم االلكتروني -1  

اشكال التجاوزات في العالم الرقمي -2  
امن الحاسوب -3  

خصوصیة الحاسوب -4  
تراخیص برامج الحاسوب -5  

التراخیصانواع  -6  
الملكیة الفكریة -7  

االختراق االلكتروني -8  
البرامجیات الخبیثة -9  

الخطوات الالزمة للحمایة من االختراق -10  
اضرار الحاسوب على الصحة -11  

 
 الجزء العملي

7التعرف عملیأ على الممیزات الجدیدة في ویندوز  -1  
مكونات شریط المھام وخواصھ-2  

بةانواع عملیات غلق الحاس-3  
التعرف على قائمة ابدأ -4  

اجراء العملیات على النوافذ-5  
خلفیات سطح المكتب-6  

لوحة التحكم-7  
 
 

 الكورس الثاني
 

 الجزء النظري /نظم التشغیل
وظائف واھداف نظام التشغیل -1  

تصنیفات نظام التشغیل -2  
امثلة على بعض نظم التشغیل -3  
7ممیزات نظام التشغیل ویندوز -4  

 
عمليالجزء ال  



2007تطبیقات معالج النصوص    
 



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 اللغة االنكلیزیة الثانیة

Reading Vocabulary Grammar Speaking Writing 
Translation 

1 What is Psychology? Ability , accomplish , active , 
adaptation , adult , affection,   anxiety , aptitude Present 

Simple + Present continuous : 
Affirmative , 

Negative , and 
Interrogative Speaking from notes Paragraph Writing : 

Introduction 
Steps of Paragraph Writing 

Punctuation and Organization Introduction 
Principles of Translation 

Using a Dictionary in Translation 
2 Personality Association , attention , attitude , awareness 
, behavior , background , capacity , characteristic Present 

Perfect : 
Affirmative , 

Negative , and 
Interrogative Asking for clarification Filling in a 

questionnaire Multiple Intelligence 
3 Unconscious Mind Counseling , collaborate , 

components , comprehension , condition , conflict , 
confidence , concept Present Perfect Continuous : 

Affirmative , 
Negative , and 

Interrogative Formulating questions Writing topic sentence 
Functionalism 

4 Motivation Control , curriculum , instinct , depression , 
traits , disorder, discrimination , effect Past Simple  + 

Past Continuous: 
Affirmative , 

Negative , and 
Interrogative Reporting research findings Writing 

classifications Gestalt theory 
5 Mental Health Egoism , emotion, evaluation , experience 
, extinction, flexibility , foundations, frustration Past Perfect 



: 
Affirmative , 

Negative , and 
Interrogative Responding to questions Writing definitions 

Psychoanalysis 
6 Education Genius , gifted , growth, guidance, 

hypothesis, imitation, indication, integration Past  Perfect  
continuous : 
Affirmative , 

Negative , and 
Interrogative Asking for further information Writing 

description of a process Behaviorism 
7 Learning Intelligence, interview, isolation, intervention, 

mood, motive, outcomes, organism Future Simple + 
Future Continuous : 

Affirmative , 
Negative , and 

Interrogative Delivering oral presentation Writing an  
abstract of a research including introduction, method, 

results, and a brief description Cognitivism 
 
 

8 Transfer of Learning Passive, personality, potential, 
procedure, purpose, punishment, random, quality Future 

Perfect : 
Affirmative , 

Negative , and 
Interrogative Delivering oral presentation Writing an  

abstract of a research including introduction, method, 
results, and a brief description Active learning 

 
 

9 Learning Styles and Strategies Recognition, resistance, 
reflective, satisfaction, self-esteem, stress, stimulus, task 

Future Perfect Continuous : 
Affirmative , 



Negative , and 
Interrogative Expressing opinions and preferences Writing 
an  abstract of a research including introduction, method, 

results, and a brief description/ 
Filing in a questionnaire 

 Discovery Learning 
 
 

10 Instructional Design Tendency, tension, theoretical, 
therapy, values, validity, stability, will English Tenses : 
Review Expressing opinion Writing a research abstract 

Learning Disabilities 

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

علم النفس  الثالثة
 4 1 2 التجریبي

علم النفس التجریبي :تعریفھ ، مجاالتھ، عالقتھ بعلم النفس العام ، والعلوم االخرى 
اشھر علمائھ ، اشھر مدارسھ التجربة : تعریفھا ، خطواتھا ، ضبط المتغیرات ، 

 0الضبط التجریبي ،الصدق التجریبي ، الضبط الخارجي ، الخلقیة في البحث 
تقویم البحث التجریبي  0نماذج التصمیماتالتصمیم التجریبي : تعریفة ، انواعة ، 

تجارب ودراسة مختبریة في مجاالت مختلفة مثل: الفرق السیكوفیزیقیة من  -5 0
 الرجع االدراك الحسي االنفعاالت الدوافع التعلم التذكر



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4 1 2 طرائق تدریس الثالثة

الفصل االول: مفھوم طرق التدریس , اسس التدریس الجید  الفص الثاني: اھداف 
التدریس , االھداف العامة , االھداف السلوكیة الفصل الثالث: مقدمة عن تطور 

طریقة التدریسطریقة المحاضرة (االلقاء) المناقشة , االستجواب , التفكیر العلمي , 
ض الطرائق الحدیثة , االستكشافیة , طریقة طریقة الوحدات , طریقة االستقصاء بع

حل المشكالت االسئلة , شروطھا , صیاغتھا , خصائص االسئلة الجیدة الفصل 
الرابع: التخطیط والتقویم   اھمیة التخطیط , كیفیة اعداد الخطة التقویم , النظریة 

 القدیمة والحدیثة اسالیب التقویم

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

دابن رش  
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

علم النفس  الثالثة
 4  2 الفسیولوجي

الفصل االول:موضوع علم النفس الفسیولوجي ،عالقة علم النفس الفسیولوجي ببقیة 
مواضیع علم النفس ،العوامل البایولوجیة والفسیولوجیة المساھمة في بناء 

عن الجھاز العصبي ،الوحدة االساسیة في بناء  الشخصیة.الفصل الثاني:نظرة
الجھاز العصبي (الخلیة)القوة الموجھة في التوصل (المحور)التوصل والنقل خالل 
المشبك(المرحلة).  الفصل الثالث:تشریح الجھاز العصبي واقسامھ ،الدماغ واقسامھ 

العصبي  ،االعصاب الدماغیة ،النخاع الشوكي االعصاب النخاعیة الشوكیة ،الجھاز
المحیط الكھربي ، اشكالھ فوائد رسم الدماغ.الفصل الرابع:جھاز الغدد الصم انواع 
الغدد ،اضطرابات الغدد وتأثیر ذلك على السلوك،عالقة الغدد بالجھاز العصبي 

وبالسلوك.   الفصل الخامس:االسس الفسیولوجیة لالنفعاالت تأثیراتھا على اجھزة 
دس:الحرمان الحسي ،تأثیراتھ في الشخصیة ،وفي الجسم المختلفة.  الفصل السا

التعلم والمعرفة.     الفصل السابع:بعض االنظمة البایولوجیة المتناغمة ،النوم 
والیقظة،نظریات النوم،انواع النوم،االحالم، التنویم، اضطرابات النوم .الفصل 

ة،للتعلم الثامن:المرونة في الجھاز العصبي،المعطیات الوراثیة،المعطیات البیئی
والذاكرة ،العلمیات العقلیة العلیا وعالقتھا بالمرونة .          الفصل 

التاسع:فسیولوجیا االمراض النفسیة والعقلیة ،اشكالھا والعقاقیر وأثارھا النفسیة ، 
 االدمان على الخمر وعلى المخدرات واثارھا السلوكیة والنفسیة.



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
نويس  

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 علم نفس النمو الثالثة

الباب االول: الطفولة الفصل االول: معنى النمو     اھمیة النمو طبیعة علم نفس 
النمو المبادئ العامة للنمو  مراحل الحیاة: مرحلة ما قبل الوالدة وخصائصھا 

المراھقة مرحلة الرشد وطبیعة النمو البدني والحركي فیھا مرحلة الطفولة مرحلة 
مرحلة الشیخوخة مناھج البحث في علم نفس النمو اسالیب جمع المعلومات تصمیم 

البحوث (طولیة,مستعرضة, طولیة مستعرضة,قصیرة, طویلة المدى) انواع 
البحوث ( تجریبیة , ارتیاطیة) عالقة علم نفس النمو بالعلوم االخرى الفصل الثاني: 

و العوامل البیولوجیة ( االسس البیولوجیة للنمو ) الوراثة العوامل المؤثرة في النم
الطفرات الوراثیة النضج اضطرابات افرازات الغدد ( الھرمونات) العوامل البیئة ( 

المادیةواالجتماعیة) التأثیرات البیئیة داخل الرحم التأثیرات البیئیة بعد الوالدة 
الثقافي التعلم: متى یتعلم الطفل  الحرمان وانواعھ: الحسي , العاطفي (من االمومھ)

, اسالیب تعلم الطفل الماء والغذاء واھمیتھا في الحیاة والنمو الفصل الثالث: النمو 
.التنشأة االجتماعیة واھمیتھا في النمو االجتماعي مؤسسات 1االجتماعي والخلقي 

االجتماعیة  التنشأة االجتماعیة (االسرة , المدرسة , االقراث وسائل االعالم) التنشأة
في السلوك المنمط جنسیا ج. اكتساب االتجاھات المنمطیة جنسیا د. اھمیة الخبرات 

وعالقتھ بفھم  -التراث -. تطور مفھوم2االجتماعیة االولى في النمو االجتماعي 
. انماط السلوك االجتماعي السلوك 3االخرین , الثقة بالنفس وعالقتھا بالتنشئة 

. التطور الخلقي االخالق و التنشئة االجتماعیة االخالق 4ني االتكالي السلوك العدوا
والنضج العقلي ج. مراحل التطور الخلقي د. نمط التطور لبعض المفاھیم الخلقیة: 

العدالة , الصدق , االیثار الفصل الرابع: التطور العقلي مراحل التطور العقلي 
مرحلة العملیات المحسوسة  المرحلة الحسیة الحركیة مرحلة ماقبل العملیات العقلیة

مرحلة العملیات العقلیة المجردة  تطور بعض المفاھیم الفیزیائیة , مفھوم الحیاة , 
العقلیة , الزمان , المكان , العدد , الوزن , الحجم , الھترد , االوبان التطور 

اللغوي: جوانب اللغة وتطورھا المفردات الجمل وقواعد تكونھا قواعد االرسال 
الم ( قواعد تطور االرسال واالستالم) الفصل الخامس: التطور االنفعالي واالست

مخاوف االطفال واسبابھا  –تطور الخوف في الغرباء  –التعلق التعاطف الخوف 
الباب الثاني:المراھقة الفصل االول:المراھقة ونظریات تفسیرھا الفصل الثاني:النمو 

ي والمعرفي للمراھق  الفصل البدني للمراھق   الفصل الثالث:النمو العقل
الرابع:النمو الجنسي    الفصل الخامس:المراھق والتحصیل  الفصل السادس: 

المراھق واختیار المھنة   الفصل السابع: المراھق والمجتمع(المراھق و االسرة، و 
االصدقاء)    الفصل الثامن: اتجاھات المراھقین و اوالعمم واھتماماتھم ،نماذج من 

مراھقینمشكالت ال  



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

علم نفس  الثالثة
 4  2 الشخصیة

الفصل االول: مفھوم الشخصیة عبر التراث السیكولوجي: طبیعة , الشخصیة , 
مكونات الشخصیة , محددت الشخصیة , دینامیة الشخصیة الفصل الثاني: ابعاد بناء 

ابعاد نمو  -ابعاد بناء الشخصیة: التكوین , الثقافي , االجتماعي  -خصیة  ونمو الش
الشخصیة: النفسي , المعرفي , االجتماعي الفصل الثالث: النظریات الشخصیة  
النظریات التي تستند الى الحتمیة التكوینیة ( الفرویدیة الكالسیكیة) , (التكونیة) , 

النظریات الشخصیة  اوآل: نظریات تستند (العضویة) , (السمات) الفصل الرابع: 
الى الحتمیة البیئیة: السلوكیة ثانیا: نظریات تستند الى الحتمیة التفاعلیة: الفرویدیة 

 -1الجدیدة , المجال , الحاجات النظریة االجتماعیة الحیویة الفصل الخامس: 
النفسیة   الشخصیة والصحة النفسیة: المتطلقات النظریة , تكامل الشخصیة , الصحة

المنظومة االنفعالیة: بعض انواع االنفعاالت المھمة التي تشكل المنظومة  -2
االنفعالیة     الفصل السادس: الشخصیة بین السوء والمرض: المقدمة , المفھوم , 

االمراض النفسیة , االمراض العقلیة الفصل السابع: تقییم الشخصیة: االسس 
سي , القیاس التربوي , ادوات القیاس , تطور النظریة , المناھج , القیاس النف

االدوات , االدوات التربویة , ادوات اكلینیكیة الفصل الثامن: عالج الشخصیة: 
الفرویدي التقلیدي , الفرویدیین الجدد , الفینومونولوجي السلوكي التقلیدي , 

 السلوكي الحدیث



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

التربیة  الثالثة
 4  2 المقارنة

مفھوم التربیة المقارنة:  تطور مفھوم التربیة المقارنة ودور المنظمات العربیة 
والدولیة في ذلك مكتب التربیة الدولي (جنیف) منظمة الیونسیف ومكتب التخطیط 

مكتب التربیة  –المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  -التربوي في باریس
العربي لدول الخلیج......الخ     اھداف التربیة المقارنة  بعض رواد التربیة 

مراحل -2المقارنة اسحق كاندل جورج بیردي , روسللو , سادلر مارك انطون 
تطور مناھج البحث في التربیة المقارنة مرحلة النقل واالستعارة (المنھج الوصفي) 

استخدام المنھج العلمي  مناھج البحث في التربیة مرحلة القوى والعوامل مرحلة 
منھج المناضرة بین النظم  -منھج التفسیر  ج -المقارنة     منھج الوصف  ب

التربویة في دول مختلفة  دراسة مقارنة لبعض النظم التربویة في بعض االقطار 
ابقا) دراسة نظام التعلیم لدولة من دول اوربا الشرقیة مثل االتحاد السوفیتي (س

روسیا حالیا دراسة نظام التعلیم لدولة من الدول الغربیة والمتقدمة الرأسمالیة مثل 
الیابان , فرنسا , السوید , الوالیات المتحدة االمریكیة دراسة مقارنة للنظم التعلیمیة 

 لدولتین عربیتین احداھما خلیجیة والثانیة من الدول المغرب العربي

كلیة التربیة 
االنسانیة للعلوم 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

التقنیات  الثالثة
 4 1 2 التربویة

مقدمة في تكنولوجیا التربیة    الوسائل التعلیمیة , انواعھا ومبادئھا العامة المقدمة 
واالھداف التعلیمیة  استخدام الوسائل التعلیمیة عبر التاریخ الوسائل التعلیمیة , 

ھا المصادر العلمیة للوسائل التعلیمیة دور الوسائل التعلیمیة في تسمیاتھا , انواع
االدراك والتعلم االنساني الوسائل التعلیمیة معینة للعلم البدیلھ الخصائص الفنیة 
للوسیلة التعلیمیة الجیدة حاالت تستوجب استخدام الوسائل التعلیمیة خطوات 

الوسائل التعلیمیة  السبورات  استعمال الوسائل التعلیمیة معاییر وكیفیة اختیار
ولوحات العرض     الشفافیات وجھاز العرض الرأسي    الصور الثابتة       
االفالم التعلیمیة       الوسائل السمعیة       التلفزیون التعلیمي     االشیاء ولغات 

     المصغروالنماذج     المصادر والعینات في البیئة المحلیة التعلیم المبرمج    التعلیم 
 الحاسبات االلكترونیة    برامج الوسائل التعلیمیة في العراق



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4 1 2 منھج البحث الثالثة

 البحث العلمّي،  أھمیة البحث العلميّ 
 مواصفات الباحث العلميّ 

العلميّ االفتراضات التي یقوم علیھا المنھج   
 المشكلة في البحث

 أھمیة البحث وأھدافھ وفرضیاتھ ومصطلحاتھ 
 اإلجراءات االولیة

 منھج البحث التاریخّي 
 ما الذي یبحثھ منھج البحث التاریخيّ 

 خطوات البحث التاریخيّ 
 تحدید مشكلة البحث التاریخیة

 جمع المادة العلمیة
 تقویم أو نقد المادة العلمیة

 صیاغة الفروض
النتائج , وكتابة التقاریرتفسیر   

 منھج البحث الوصفيّ 
 خطوات البحث الوصفيّ 
 أنواع البحوث الوصفیة
 منھج البحث التجریبي

 خطوات البحث التجریبيّ 
 إجراء التجربة

 تجارب مختبریة (معملیة) وتجارب غیر معملیة ( أو غیر مختبریة)
 تجارب تتم في مدد زمنیة قصیرة أو طویلة (حسب الزمن)

من التصمیمات التجریبیة نماذج  
 أدوات البحث

 العینات
 اإلحصاء

 فروع االحصاء ومجاالت استعماالتھ التطبیقیة  
خطة البحث -كیف تكتب بحثاً علمیاً   

 كیفیة عرض النتائج ومناقشتھا
 مصادر البحث ومراجعھ ومالحقھ



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 ارشاد نفسي الثالثة

الفصل االول : نشأة االرشاد التربوي وتطوره التاریخي : التعریف ،االسس 
الفصل الثاني : 0المبررات 0،االھداف ، التجربة العراقیة ، االھمیة الوظفیة 

نظریات االرشاد التربوي ، أنواع االرشاد ، الزواج واالنجاب لضمان تكامل 
التوجیھ المھني واالرشاد النفسي: المفھوم ، الخدمات ، الشخصیة الفصل الثالث : 

العالقات الفصل الرابع : االسس التي یقوم علیھا االرشاد النفسي : الفلسفة ، 
النفسیة، التربویة والمھنیة مجاالت االرشاد النفسي والتربوي : طرق االرشاد 

سي : االھمیة ،جمع النفسي الفصل الخامس : المعلومات الالزمة لعملیة االرشاد النف
الفصل السادس : المقابلة 0المعلومات ، انواع المعلومات ، وسائل جمع المعلومات 

االرشادیة ، االستعداد للمفابلة ، التداعي الحر ، اتخاذ القرارات ، تعدیل السلوك ، 
الفصل السابع : االرشاد التربوي في المدرسة : االھمیة  0حل المشكالت ، المتابعة 

رس المرشد ، القائمون على عملیة االرشاد ، الحاجة الى برنامج ارشادي ، المد
الفصل الثامن: تنظیم برامج االرشلد التربوي و انشاءھا: نشأة البرنامج , الخطوات 

, االھداف , التنفیذ , التنظیم , المعایر , الصعوبات الفصل التاسع: المشكالت 
الفصل العاشر: طبیعة التوجیھ المھني التربویة التي یتناولھا االرشاد التربوي 

والحاجة الیھ: الوظائف , االسس , االستعدادات       الفصل الحادي عشر: العالقة 
 بین التوجیھ المھني وخدمات التأھیل



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4 1 2 االحصاء الثالثة

األحصاءاألستدالليمقدمة في   
 ماھیةاألحصاءاألستداللي

 المعلمیوالالمعلمي
 وظائف األحصاءاألستداللي

 بعض االصطالحات االحصائیة 
 المجتمع والعینة  
 أنواع المجتمعات 

 طرائق أختیار العینات 
 المعالم والتقدیرات 
 األخطاء العینیة 

 الفرضیات األحصائیة
 ماھیة الفرضیات األحصائیة

الصفریة والبدیلة الفرضیات   
 أحتماالت وقوع الباحث بالخطأ عند أختباره للفرضیات 

 الخطأ من النمط األول"الفا" 
 الخطأ من النمط الثاني :بیتا" 

 مستوى الداللة ، درجات الحریة
 SPSSأمثلة بأستخدام الحقیبة األحصائیة للعلوم األجتماعیة

األختبارالتائي –األحصاءاألستداللیالمعلمي   
ة األختبارالتائيماھی  

 األختبارالتائي لعینة واحدة 
 األختبارالتائي لعینتین مترابطتین 
 األختبارالتائي لعینتین مستقلتین

 األختبارالتائي لداللة معامالت األرتباط
 SPSSأمثلة بأستخدام الحقیبة األحصائیة للعلوم األجتماعیة

 األحصاءاألستداللیالمعلمي
 تحلیل التباین األحادي  

اعي أستعمال تحلیل التباین دو  
 خصائصھا وطرائق حسابھا 

 للعینات متساویة العدد ومختلفة األعداد 
 المقارنات البعدیة

 طریقة توكي وشیفیھ
 SPSSأمثلة بأستخدام الحقیبة األحصائیة للعلوم األجتماعیة

أختبار مربع كاي -األحصاءاألستداللیالالمعلمي  
 خصائصھ وطرائق حسابھ 

كاي لحسن المطابقة  أختبار مربع  



 أختبار مربع كایلألستقاللیة
 محاذیر أستخدامأختبار مربع كاي

 طرائق معالجة تلك المحاذیر
 أختباركولمجروف سمیر نوف) 

 SPSSأمثلة بأستخدام الحقیبة األحصائیة للعلوم األجتماعیة
 األحصاءاألستداللیالالمعلمي

لتینأختبار مان وتني ألختبار الفرضیات لعینتین مستق  
 أختبارولكوكسنألختبار الفرضیات لعینتین مترابطتین 

 أختباركروسكال والس ألختبار الفرضیات المتعلقة بأكثر من عینتین
 SPSSأمثلة بأستخدام الحقیبة األحصائیة للعلوم األجتماعیة



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

التربیةفلسفة  الثالثة  2  4 

التربیة  - 0الفلسفة مفھومھا وأنواعھا  -الفصل االول : الفلسفة والتربیة    
ووصلتھا بالفلسفة (التاثیر المتبادل ) الفصل الثاني : المدارس الفلسفیة واثرھا في 

المدرسة الطبیعیة  -المدرسة التقلیدیة (ھربرت )  0المدرسة الوقعیة -التربیة 
المدرسة التقلیدیة ( جون دیوي  -االنسانیة (بستالوزي ) المدرسة  -(روسو ) 

واخرون ) الفصل الثالث : الفلسفة التربویة العربیة االسالمیة ومفكریھا واثارھم في 
االیدلوجیة     0التربیة الفصل الرابع : المنظور العربي الثوري للعملیة التربویة 

دور  -0نظرة العلمیة الثوریة ) العربیة الثوریة والمفھوم االشتراكي للتربیة (ال
0الفكر التربوي االشتراكي في الثورة العربیة العاصرة   

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

اقتصادیات  الثالثة
 4  2 التعلیم

الفصل االول: مفھوم اقتصادیات التعلیم , التطور التاریخي لنمو الموضوعات 
یم مفھوم الكلفة في التعل -االقتصادیة في التعلیم     الفصل الثاني: كلفة التعلیم        

كلفة  -الثابتة(الرأسمالیة)  ھـ -الجاریة   د -غیر مباشرة  ج -المباشرة  ب -أ
العائد  -الكلفة في التعلیم الفصل الثالث:         اسالیب -الفرص االقتصادیة 

انواع العائد  -طبیعة العائد االقتصادي في التعلیم  -االقتصادي في التعلیم 
 -العائد المادي  د-العائد االجتماعي   ج -العائد الفردي  ب -االقتصادي في التعلیم أ

یم (بعض المناھج) الفصل اسلیب قیاس العائد االقتصادي في التعل -العائد المعنوي 
انماط التمویل -الرابع: تمویل المتعلم   مصادر التمویل    



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4 1 2 قیاس وتقویم الرابعة

 تطور القیاس و التقویم 
 مفھوم االختبار

 مفھوم التقییم و التقدیر
والتقویممفھوم  القیاس   

 العالقة بین القیاس واالختبار والتقویم
 خصائص القیاس النفسي

 انواع التقویم
 موازین القیاس

 االسمي ، الرتبي ، الفاصلي ، النسبي
 دور التقویم في تحسین عملیة التعلیم

 اھداف التدریس
 القیاس والتقویم وعالفتھا بمستویات األھداف

 االختبار التحصیلي
ار التحصیليخطوات بناء االختب  

 اعداد جدول المواصفات
 التحلیل االحصائي للفقرات

 التحلیل االحصائي لالختبار المقالي
 انواع االختبارات التحصیلیة

 االختبارات المقالیة
 االختبارات الموضوعیة

 تصنیف االختبارات حسب طریقة التفسیر
 مفاتیح التصحیح

 مواصفات االختبار الجید
 الصدق وانواعھ

اسالیب حسابھالثبات  و  
 الوضوح والموضوعیة

 التقویم بغیر االختبارات التحصیلیة
 السجل التراكمي

 المالحظة
 قوائم الفحص وقوائم الشطب

 المقابلة



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 تعلیم تفكیر الرابعة

 التطور التاریخي لتعلیم التفكیر
 تعریف التفكیر ووظیفتھ 

 خصائص عملیة التفكیر وأنواعھ
 أھمیة تعلیم التفكیر

 اتجاھات تعلیم التفكیر 
 مھارات التفكیر االساسیة  

 عملیات التفكیر 
 استراتیجیات التفكیر فوق المعرفیة 

 عملیات التفكیر فوق الحسیة 
 میسرات تعلیم التفكیر ومعوقاتھ 

تیجیاتھ اتجاھات تعلیم التفكیر واسترا  
)1التفكیر الناقد (  

)1التفكیر اإلبداعي (  
 حل المشكالت

 التفكیر التحلیلي 
) 1التفكیر السابر (  
 عادات العقل

 برامج تعلیم التفكیر 
 برنامج الكورت /توسعة مجال االدراك 
 برنامج الكورت / تنظیم عملیة التفكیر

 برنامج الكورت/ التفاعل  
 برنامج الكورت/ التركیز 

مج الكورت/ المعلومات والعواطف برنا  
 برنامج القبعات الست 

 تطبیقات عملیة
 العصف الذھني  

 تطبیق عملي
 تألف االشتات
 تطبیقات عملیة
 التفكیر البارع



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

تطبیقات  الرابعة
 4 2 2 تدریسیة

-الجمعي :قبل التطبیق  -أوال :  
 التربیة العملیة ( ماھیتھا ، وأھدافھا ، مراحلھا ) .

مھنة التعلیم ( تعریفھا ، أسسھا ، أخالقیتھا األدوار الحدیثة للمعلم ، المعلم الفعال ، 
 المعلم مثیر للتفكیر) .

 إدارة الصف ( مفھومھا ، أھمیتھا ، أنواعھا ، مشكالتھا) 
ابطھا )المشاھدة ( مفھومھا ، اھتمامھا ، ضو  

 مھارات التدریس الصفي و التدریب الفردي باستعمال أسلوب التدریس المصغر
 مھارة التخطیط  

 مھارة التھیئة (زیارة میدانیة ألحدى المدارس الثانویة البدایة المخططة )
مھارة تنویع المثیرات ( التنویع الحركي ، التركیز ، تحویل التفاعل ، الصمت ، 

لحواس)التنویع في استعمال ا  
 مھارة طرح األسئلة . 

 مھارة الغلق ( النھایة المخططة )
 نصائح و إرشادات للطالب المطبق قبل التطبیق الفعلي في المدارس الثانویة

 التطبیق الجمعي في مدارس الثانویة



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 الصحة النفسیة الرابعة

الفصل االول: معنى الصحة النفسیة , الصحة النفسیة وعملیة التوافق النفسي 
واالجتماعي , الصحة النفسیة والشذوذ الفصل الثاني: الحیاة كعملیة التوافق , 
الحاجات والتوافق ال, الطفل وتوافقھ , المراھق وتوافقھ , مشكالت التوافق في 

یكیة في عملیة التوافق النفسي مؤشرات المدرسة  الفصل الثالث: العوامل الدینام
اسبوع الفصل الرابع: االسالیب  3تشیر الى توافق الشخصیة في الصحة النفسیة 

المختلفة للتوافق: السواء والالسواء , التوافق السوي و الالسوي , التوافق الالسوي 
رض والمیول الالشعوریة , احالم الیقظة , الكبت , االبدال  الفصل الخامس: الم

النفسي , الفرق بین المرض النفسي والمرض العقلي       الفصل السادس: 
  -اضطرابات ادراكیة ب -االمراض العقلیة    اعراض االمراض العقلیة  أ

اضطرابات التفكیر نماذج من االمراض العقلیة واالعراض , االسباب والوظائف 
االنكفاء على الذات  -3ابالھوس اكتئ -2الشیزوفرینیا  -1الفصل السابع:        

الفصل الثامن: االمراض النفسیة جسمیة    اضطرابات الشخصیة , االنحرافات 
الجنسیة , االدمان على المخدرات والخمور الفصل العاشر: التخلف العقلي , النقص 

العقلي , المؤسسات التي تشرف على المعوقین عقلیا في العراق  الفصل الحادي 
ي , اھدافھ ووسائلھ وشروحھ  الفصل الثاني عشر: الصحة عشر: العالج النفس

 النفسیة في المدرسة , الصحة النفسیة والمنھج

كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

  4  2 بحث التخرج الرابعة



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 تعدیل سلوك الرابعة

 مفھوم تعدیل السلوك
 التعلم وعالقتھ بتعدیل السلوك.

 مجاالت تعدیل السلوك
 مبادئ التعلم

 الشروط التي تحدث فیھا عملیة التعلم
 نظریات التعلم وتطبیقاتھا في تعدیل السلوك

 الخصائص العامة للسلوك االنساني
 سمات االتجاه السلوكي
 اھمیة تعدیل السلوك

ة تعدیل السلوكخط  
 اسالیب تعدیل السلوك الشرطیة
 اسالیب تعدیل السلوك االجرائیة

 مقارنة بین اسالیب تعدیل السلوك الشرطیة واالجرائیة
 تعدیل سلوك االطفال

 تعدیل  سلوك المراھقین في المجاالت التربویة
 اسالیب متخصصة في عمل االرشاد النفسي وتعدیل السلوك.

فیة في تعدیل السلوكاسالیب النظریة المعر  
 منظور االتجاه المعرفي

 میكنیوم واسلوب التحدث الذاتي
 سالتر والضبط الذاتي.

 كانفر واسلوب التحكم الذاتي
 اسالیب (ولبي) في تعدیل السلوك

 اسالیب (باندورا) في تعدیل السلوك
 انواع النمذجة

 خصائص النمذجة
 استعماالت اسلوب النمذجة
ةدراسات عن اسلوب النمذج  

 اسلوب لعب الدور
 اسلوب توكید الذات

 اسلوب ازالة التحسس



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 تربیة خاصة الرابعة

 مفھوم التربیة الخاصة
 فكرة عن تاریخ التربیة الخاصة

 التخلف العقلي 
 تعریفھ
 اسبابھ

 مستویاتھ
 تصنیفاتھ

التعلیمیةالمعوقات   
 بطیئو التعلم
 التعریف 
 االسباب

 التشخیص
 االضطرابات االنفعالیة 

 تعریفھا
 انواعھا
 اسبابھا

 تشخیصھا
 اضطرابات الكالم واللغة

 تعریفھا
 انواعھا
 اسبابھا

 تشخیصھا
 التخلف السمعي

 تعریفھ
 انواعھ
 اسبابھ

 تشخیصھ
 التخلف البصري

 تعریفھ
 انواعھ
 اسبابھ

 تشخیصھ
 التخلف الجسمي

 تعریفھ
 انواعھ
 اسبابھ



 تشخیصھ
 االطفال المبدعون
 تعریف االبداع

 تشخیص الطفل المبدع



كلیة التربیة 
للعلوم االنسانیة 

 ابن رشد
 سنوي

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

 4  2 ادارة تربویة الرابعة

 مقدمة عن االدارة .
 مجاالت االدارة 

 االدارة بین العلم والفن
 مدارس االدارة ونظریاتھا

 االدارة التربویة 
 التخطیط 
 التنظیم 

 القیادة والتوجیھ 
 القیادة التربویة

 العناصر الجوھریة الالزمة للقیادة التربویة.
 المھارات الالزمة لقیادة التربویة.

 اسالیب القیادة التربویة.
 االشراف التربوي

 إدارة الصفیة
 التدریب التربوي

 اھداف التدریب التربوي
لتربويمبررات التدریب ا  

 اسس التدریب التربوي
 اسالیب التدریب التربوي

 الحاجة الى التدریب التربوي

 


