
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 

 زينة عمي صالح  االسم
  البريد االلكتروني

 المعرفي عمم النفس  اسم المادة

 المرحمة الرابعة مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
الساسية في عمم النفس المعرفي والعمميات تعريف الطمبة بالموضوعات ا

 . االنسانيالسموك  العقمية المؤثرة في
 التفاصيل االساسية لممادة

 
،نموذج معالجة المعمومات ، االساليب المعرفية ، االنتباه و االدراك ،الذاكرة مدخل في عمم النفس المعرفي 

 الحسية .الذاكرة القصيرة .الذاكرة الطويمة ، المغة و التفكير ، حل المشكالت .
 

 
 الكتب المنهجية

 

 ن مصادر متعددة ذات صمة بالموضوعانتقاء المادة العممية م 

 
 المصادر الخارجية

 

 (4002)عدنان يوسف العتوم د. معرفي  تأليف : عمم النفس ال
 (4002)تأليف : د. عماد عبد الرحيم الزغمول ، د. عمي فالح الهنداوي مدخل الى عمم النفس 

 
 تقديرات الفصل

امتحان الفصل  الواحبات الصفية االولالفصل 
 الثاني

 االمتحان النهائي لواجبات الصفيةا

 درجة00 درجة4 درجة01 درجة 4 درجة 01
 

 معمومات اضافية
 

 

 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 علم النفسالقســم :
 بعة الرا المرحلة :

 زينة علي صالح اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 كلية االدابمكان العمل  :

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

المادة  المادة النظرية التاريخ
 العلمية

 المالحظات

 مدخل الى علم النفس المعرفي 1/11انى 72/9 

 تعريف 

 م النفس المعرفي ؟لماذا ندرس عل

 موضوعات علم النفس المعرفي 

 الموضوعات التقليدية 

 الموضوعات الحديثة 

 االفتراضات االساسية في علم النفس المعرفي 

  

  

   8/11انى 4/11 

   15/11انى11/11 

   77/11انى 18/11 1

   79/11انى75/11 7

    5/11انى1/11 3

    17/11انى8/11 4

     15/11انى15/11 5

   76/11انى 77/11 6

 نموذج معالجة الموضوعات  3/17انى79/11 2

 تعريف النموذج 

 االفتراضات االساسية 

 مكونات النموذج

  التمييز بين انظمة الذاكرة العمليات االساسية لنظام معالجة المعلومات 

  

   11/17انى6/17 8

   12/17انى13/17 9

   74/17انى71/17 11

   31/17انى72/17 11

   2/1انى3/1 17

   14/1انى11/1 13

   ايتحانات انفصم االول 1/ 71انى12/1 14

   78/1انى74/1 15

   4/7انى31/1 16

 عطهة نصف انسنة

 

 االساليب المعرفية  75/7انى71/7 12

 االنماط المعرفية و العمليات المعرفية 

 خصائص االساليب المعرفية 

 االنماط المعرفية  تصنيف 

  

   3/3انى78/7 18

   11/3انى6/3 19

   12/3انى13/3 71

 االنتباه  ، تعريفة ، انواعه 74/3انى71/3 71

 طبيعة عملية االنتباه 

 العوامل المؤثرة في االنتباه

 االدراك ، تعريفه 

 الذاكرة ة،الذاكرة الحسيالعوامل المؤثرة في االدراك 

 

  

   31/3انى72/3 77

   2/4انى3/4 73

   14/4انى11/4 74

   71/4انى12/4 75

   78/4انى74/4 76

   5/5انى1/5 72

   اللغة والتفكير ، حل المشكالت  17/5انى8/5 78

   امتحان الفصل الثاني 19/5انى15/5 79

   76/5انى  77/5 31

 تىقيع انعًيد :      تىقيع االستاذ : 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 اآلداب الكلية :

 علم النفس القســم :
 الرابعة المرحلة :

 زينة علي صالح  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 يرماجست المؤهل العلمي :
 كلية االداب  مكان العمل  :

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستمارة انجاز الخطة التدريسية لممادةا
 

 

 زينة عمي صالح  االسم
  البريد االلكتروني

 لمغة عمم النفس ا اسم المادة

 لثة المرحمة الثا مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
الطمبة عمى اهمية المغة والتعرف عمى  طريقة اكتساب المغة  التعرف

 وعالقة المغة بالتفكير .
 لممادة التفاصيل االساسية

 
مدخل ،نشأت المغة و تطورها ،تحميل المغة ، اكتساب المغة ، المعنى ، طريقة قياس المعنى ، الجوانب 

 االجتماعية  لمغة، مهارات االتصال غير المغوية .

 
 الكتب المنهجية

 

 المادة العممية من مصادر متعددة ذات صمة بالموضوع. انتقاء

 
 المصادر الخارجية

 

 عمم النفس  تأليف د. موفق الحمدانيالمغة و 
مدخل الى عمم النفس تأليف : د. عماد عبد الرحيم الزغمول ، د. عمي فالح الهنداوي 

(4002) 
 

 تقديرات الفصل
امتحان الفصل  الواحبات الصفية االولالفصل 

 الثاني
 االمتحان النهائي الواجبات الصفية

 درجة00 درجة4 درجة01 درجة 4 درجة 01
 
 مومات اضافيةمع

 
 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 علم النفسالقســم :
 الثالثة المرحلة :

 زينة علي صالح  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية االدابمكان العمل  :

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 يدخم انى عهى اننفس انهغة  1/11انى 72/9 

 تطىر انهغة 

 تحهيم انهغة 

 انكالو 

 انتخطيط نهكالو 

 يراحم انتخطيط نهكالو 

  

   8/11انى 4/11 

   15/11انى11/11 

   77/11انى 18/11 1

   79/11انى75/11 7

    5/11انى1/11 3

    17/11انى8/11 4

     15/11انى15/11 5

   76/11انى 77/11 6

 كتساب انهغة ا 3/17انى79/11 2

 نظريات اكتساب انهغة 

تطىر انهغة عند انطفم في يرحهة يا قثم 

 انهغة 

  

   11/17انى6/17 8

   12/17انى13/17 9

   74/17انى71/17 11

   31/17انى72/17 11

   2/1انى3/1 17

    14/1انى11/1 13

   ايتحانات انفصم االول 1/ 71انى12/1 14

   78/1انى74/1 15

   4/7انى31/1 16

 عطهة نصف انسنة

 

 انًعنى  75/7انى71/7 12

 طريقة قياس انًعنى 

 هغة نظرية تياجية في تطىر ان

  

   3/3انى78/7 18

   11/3انى6/3 19

   12/3انى13/3 71

 انجىانة االجتًاعية نهغة  74/3انى71/3 71

  يهارات االتصال غير انهغىية 

  

   31/3انى72/3 77

   2/4انى3/4 73

   14/4انى11/4 74

   71/4انى12/4 75

   78/4انى74/4 76

   5/5انى1/5 72

    17/5انى8/5 78

   ايتحاٌ انفصم انثاني 19/5انى15/5 79

   76/5انى  77/5 31

 تىقيع انعًيد :      تىقيع االستاذ : 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 اآلداب الكلية :

 علم النفس القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 زينة علي صالح  اسم المحاضر الثالثي :
 رس مد  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 مكان العمل  :

 


