
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 احمد عبد الكاظم جوني االسم
 Ahmedjony31@yahoo.com البريد االلكتروني

 عمم النفس التجريبي اسم المادة

 )نظام سنوي(االول والثاني مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 التجريبي وتصميماتهبمادة عمم النفس تعريف الطالب 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

علم النفس التجريبي ؟ , تطور الذراست التجريبيت للسلوك ى, المتغيراث في البحث  وما ه

, التصميمات العاممية , التجريبي, السالمت الذاخليت والخارجيت للتصميم , التصاميم التجريبيت 
 التصميمات المختمطة.

 
 الكتب المنهجية

 

- 

 
 المصادر الخارجية

 

 علم النفس التجريبي, د. علي عودة محمد
 علم النفس التجريبي, آن مايرز

 
 تقديرات الفصل

امتحان الفصل  بات الصفيةجالوا االولالفصل 
 الثاني

 االمتحان النهائي الواجبات الصفية

 درجة06 درجة2 درجة81 درجة 2 درجة 81
 

 معمومات اضافية
 

 

 
 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 علم النفسالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 احمد عبد الكاظم جونياسم المحاضر الثالثي :

 مدرس اللقب العلمي :
 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 كلية االدابالعمل  :مكان 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 ماهو علم النفس التجريبي؟  22/81الى    81/81 1
 تطور الدراسة التجريبية للسلوك
 خصائص علم النفس التجريبي

  

  22/81الى    22/81 2

  12/88الى   18/88 3

  82/88الى    11/88 4

–المتغيرات في البحث التجريبي 
 اساليب ضبطها-انواعها

 

  82/88الى    82/88 5

  22/88الى    22/88 6

  10/82الى    22/88 7

  81/82الى    12/82 8

السالمة الداخلية والسالمة الخارجية 
 للتصميم التجريبي

 

  81/82الى     80/82 9

  22/82الى    21/82 11

  08/82الى    21/82 11

 11/18الى    10/18 12
 عيوبها-معناها –التصاميم التجريبية 

 

  82/18الى   81/18 13

 28/18الى    81/18 14

 امتحانات الفصل الدراسي االول

 

   21/18الى    22/18 15

  12/12الى   08/18 16

 عطلت نصف السنت

   التصميماث العامليت 22/12الى   28/12 17

   10/10الى   21/12 18

  التصميماث المختلطت 81/10الى   12/10 19

  81/10الى   80/10 21

  22/10الى   21/10 21

  تصميماث الفرد الواحذ  08/10الى   21/10 22

  11/12الى   10/12 23

  82/12الى   81/12 24

 تصميم العتباث المتعذدة  28/12الى    81/12 25

 التصميماث االرتباطيت المتعذدة

 

   21/12الى    22/12 26

    12/12الى    18/12 27

   82/12الى    11/12 28

  امتحاناث الفصل الذراسي الثاني  82/12الى    82/12 29

   22/12الى    22/12 31

 

 

 

 

 توقيع العميذ :                                              توقيع االستار :

 العراقجمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 علم النفسالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 احمد عبد الكاظم جونياسم المحاضر الثالثي :

 مدرس اللقب العلمي :
 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 االداب كليةمكان العمل  :

 


