
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 سالم هاشم حافظ االسم
 Sahaha2007@yahoo.com البريد االلكتروني

 الفمسفة  اسم المادة
 الفصمين االول والثاني )نظام سنوي في قسم عمم النفس ( مقرر الفصل

 

 اهداف المادة
 

دة الفمسفة ومباحثها االساسية والتأكيد في مانات اساسية اتزويد الطمبة بقاعدة بي
  عمى فمسفة العمم وعالقة الفمسفة بعمم النفس .

 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

 

 تاليةانظر الصفحة ال

 
 الكتب المنهجية

 
 ال يوجد كتاب محدد وتعد المحاضرات من مصادر متعددة ورقية والكترونية 

 
 المصادر الخارجية

 

 3002اهبها . للفٌلسوف جود  فصول فً الفلسفة ومذ  
   3000فلسفة العلم فً القرن العشرٌن .د . ٌمنى طرٌف الخوري   

 .4891محمد مهران رشوان    مدخل الى دراسة الفلسفة المعاصرة .د 

 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
او  المشروع

 االمتحان النهائي النشاط الالصفي 

ة لكل فصل درج 02
 درجة 02  --- --- درجة لمسعي(02)

 
 معمومات اضافية

 
 في عمم النفس كمساعد باحث آداب سبكالوريو النظام الدراسي المعتمد سنوي ويمنح المتخرج درجة 

 

 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 ًجهاز االشراف والتقوٌم العلم

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 علم النفسالقســم :
 لثانيةاالمرحلة :

 سالم هاشم حافظاسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
 كلية االدابمكان العمل  :

 



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ السبوعا

 00/00الى    32/9 

 نشأة الفلسفة
معنى الفلسفة عبر العصور , الغاٌة 

 من الفلسفة وعالقتها بالواقع

 

  

   00/00الى    00/00 

   01/00الى    00/00 

   33/00الى    00/00 1

   39/00الى    31/00 2

   01/00الى   00/00 3

    03/00الى    00/00 4

   09/00الى    01/00 5

   32/00الى    33/00 6

   02/03الى    39/00 7

   00/03الى    02/03 8
 

 مباحث الفلسفة 

مبحث الوجود , مبحث المعرفة , 
 مبحث القٌم

  

   02/03الى     02/03 9

   30/03الى    30/03 11

   20/03الى    32/03 11

   02/00الى    02/00 12

   00/00الى   00/00 13

 30/00الى    02/00 14

 امتحانات الفصل االول 

  

    30/00الى    30/00 15

   00/03الى   20/00 16

 عطلة نصف السنة                                                                  

 31/03الى   30/03 17

 الفلسفات الخاصة 
فلسفة العلم , فلسفة اللغة , فلسفة 

 الدٌن

  

    02/02الى   30/03 18

   00/02الى   02/02 19

   02/02الى   02/02 21

   30/02الى   30/02 21

  20/02الى   32/02 22

 عالقة الفلسفة بعلم النفس

  

   02/00الى   02/00 23

   00/00الى   00/00 24

    30/00الى    02/00 25

    30/00الى    30/00 26

     01/01الى    00/01 27

    03/01الى    00/01 28

  09/01الى    01/01 29
 امتحانات الفصل الثاني 

  

    32/01الى    33/01 31

  

 توقيع العميد :              توقيع االستاذ :               

 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 االداب الكلية :

 علم النفس القســم :
 الولىا المرحلة :

 سالم هاشم حافظاسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية االدابمكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 سالم هاشم حافظ االسم
 Sahaha2007@yahoo.com البريد االلكتروني

 عمم النفس العام اسم المادة
 الفصمين االول والثاني )نظام سنوي في قسم عمم النفس ( مقرر الفصل

 

 اهداف المادة
 

اختصاص عمم النفس ونبذة عممية  نات اساسية عناتزويد الطمبة بقاعدة بي
مختصرة عن فروع عمم النفس المختمفة وأساليب البحث فيه  واالتجاهات النظرية 

 السائدة فضال عن مقدمات في الدافعية واالنفعال والشخصية والتعمم ..
 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

 

 تاليةانظر الصفحة ال

 
 الكتب المنهجية

 
 مي محسن وآخرونمباديء عمم النفس .د.سا 

 
 المصادر الخارجية

 

   مدخل علم النفس . دافٌدوف 

  . احمد عزت راجح  د.اصول علم النفس 

 علم النفس العام .د.طلعت منصور وآخرون 

 افاق علم النفس .د.محمد زٌعور 
 مباديء علم النفس .د.لٌلى مراد 
  ًمجاالت علم النفس .د.مصطفى فهم 

 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  لمختبرا الفصل الدراسي

 اليومية
او  المشروع

 االمتحان النهائي النشاط الالصفي 

درجة لكل فصل  81
 درجة 34 40 --- --- درجة لمسعي(63)

 
 معمومات اضافية

 
 في عمم النفس كمساعد باحث آداب سبكالوريو النظام الدراسي المعتمد سنوي ويمنح المتخرج درجة 

 
 

 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 علم النفسالقســم :
 االولىالمرحلة :

 سالم هاشم حافظاسم المحاضر الثالثي :
 اذ مساعداستاللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
 كلية االدابمكان العمل  :

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 التدريسية لممادة استمارة الخطة
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ السبوعا

  10/01الى    72/9 

 

 

 اعالن نتائج القبول 

 واجراءات التسجيل  

  

   10/01الى    10/01 

   01/01الى    00/01 

   77/01الى    00/01 1

   79/01الى    71/01 2

   11/00الى   10/00 3

   07/00الى    10/00 4

 موضوع مدخل الى 

 علم النفس 
 

  

  

   09/00الى    01/00 5

   72/00الى    77/00 6

   10/07الى    79/00 7

  01/07الى    12/07 8
 

 

 االتجاهات النظرية في علم النفس  
  

   02/07الى     00/07 9

 70/07الى    71/07 11
 مناهج البحث

 في علم النفس  
 

  

   00/07الى    72/07 11

   12/10الى    10/10 12

   00/10الى   01/10 13

 70/10الى    02/10 14

 امتحانات الفصل االول 

  

    70/10الى    70/10 15

   10/17الى   00/10 16

 طلة نصف السنةع                                                                  

 71/17الى   70/17 17
 الدافعية واالنفعاالت

  

    10/10الى   70/17 18

 01/10الى   12/10 19
 االحساس واالنتباه واالدراك

  

   02/10الى   00/10 21

   الذاكرة  70/10الى   71/10 21

  00/10الى   72/10 22
 اللغة والتفكير  

  

   12/10الى   10/10 23

   التعلم  00/10الى   01/10 24

  70/10الى    02/10 25
 الشخصية

  

    70/10الى    70/10 26

   11/11الى    10/11 27
  النفسيوالمرض والعالج الصحة 

  

    07/11الى    10/11 28

  09/11الى    01/11 29
 امتحانات الفصل الثاني 

  

    72/11الى    77/11 31

  

 توقيع العميد :              توقيع االستاذ :               

 راقجمهورٌة الع

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 االداب الكلية :

 علم النفس القســم :
 االولى المرحلة :

 سالم هاشم حافظاسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية االدابمكان العمل  :

 


