
 

 

 

 الجمھوریة العراقیة                                            

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/ جامعة ذي قاتر 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة      

  العلمیة لقسم العلوم التربویة والنفسیةالخطة 
 ٢٠١٨/ ٢٠١٧للعام الدراسي 

  العلوم التربویة والنفسیةنبذة عن قسم 

وقبل اول دورة طالبیة في السنة الدراسیة نفسھا ویقبل ٢٠١٣ - ٢٠١٢القسم في سنة  تأسس
القسم الطلبة الخریجین من االعدادیة بفرعیھا العلمي واالدبي وخریجي دور ومعاھد المعلمین 
والمعلمات فضال عن قبول المعلمین والمعلمات المجازین دراسیا ،اما نظام الدراسة المتبع في 

 نظام سنوي للدراسة االولیة ،مدة الدراسة في القسم ھي اربع سنوات یمنح بعدھا القسم فھو
  .لعلوم التربویة والنفسیةالمتخرج شھادة البكالوریوس في ا

  الرؤية والرسالة واالهداف 

  الـــــــرؤيــــــــة
األسالیب محاولة التعرف على في الجامعة من خالل  لعلوم التربویة والنفسیةاتفعیل دور قسم 

الفعالة في نقل المعرفة إلى الجوانب التربویة واالجتماعیة والنفسیة لما فیھ خدمة الطالب ومختلف 
  .شرائح المجتمع

  الـــــــرســــــالــــة
قادر على نشر الوعي النفسي والتربوي  لمؤسسات  المجتمع  ) اكادیمي(اعداد جیل    

المشاركة في المؤتمرات والورش والندوات وبرامج التعلیم  العراقي ودوائر الدولة عن طریق
  .المستمر ذات العالقة بالعلوم التربویة والنفسیة داخل الجامعة وخارجھا

  األهـــــــداف      

  :اهلدف العام

في كلیة تھیئة بیئة جامعیة لنجاح الطالب واإلعداد المھني لطلبة األقسام العلمیة واإلنسانیة  
  .التربیة

  

  



 

 

    :األهداف اخلاصة
  إعداد المدرسین لتدریس المواد التربویة والنفسیة في معاھد إعداد المعلمین والمعلمات

  .والمدارس الثانویة  واإلعدادیة
 إعداد تربویین مؤھلین لممارسة عملیة اإلرشاد في المؤسسات التربویة.  
 المختلفة إعداد تربویین مؤھلین للعمل في مجال خدمة المجتمع ومؤسسات الدولة.  

  تدريسي قسم العلوم الرتبوية والنفسية

   

   
  

اللقب  االسم ت
 االختصاص الشھادة العلمي

 علم النفس التربوي الدكتوراه أستاذ  انعام قاسم خفیف ١

٢ 
أستاذ  عبد الكریم عطا كریم

 علم نفس النمو الدكتوراه مساعد

استاذ  عبد الباري مایح ٣
 علم النفس التجریبي  الدكتوراه مساعد

استاذ  عبد العباس غصیب ٤
 صحة نفسیة  هدكتورا مساعد

استاذ  على عبد داخل ٥
 علم النفس االجتماعي دكتوراه مساعد

استاذ  سلمان سنابل ثعبان ٦
 طرائق تدریس عامة  دكتوراه مساعد

 علم االجتماع المعرفي دكتوراه مدرس  عبد الخالق خضیر ٧

 ادارة تربویة ماجستیر مدرس  میثم محمد فیصل ٨

 لغھ عربیة ماجستیر مدرس  رؤى فلیح خضیر ٩

 لغة عربیة ماجستیر مدرس ازھار علي عاصي ١٠

مدرس   وسام نایف عدنان  ١١
  ارشاد  ماجستیر  مساعد



 

 

  :المحور األول 
  

  طالب    ٥٠:عدد الطلبة المخطط قبولھم _ ١

  ١٧٥بكالوریوس    ال ـعدد الطلبة المقبولین فع - ٢ 

  في المرحلة الثالثة) ٢(في المرحلة الثانیة ) ٤(٦:وا نقال من كلیات أخرى ؤعدد الطلبة الذین جا - ٣ 

  ١:عدد الطلبة الذین نقلوا من القسم  - ٤ 

  ٣- الكتب المخطط إنجازھا  - ٥ 

  :  /التعریب والترجمة  - ٦ 

        ٩:مالك القسم وفق االستمارة - ٧ 

  ) .الیوجد : (   المؤتمرات عنوانھا   - ٨ 

  ندوات    ٩: الندوات  - ٩ 

  :المناھج الدراسیة -١٠ 

سفرة الى مدینة /حفل تعارف للمرحلة االولى /السفرات العلمیة   / النشاطات الالصفیة  - ١١
  معرض صوري وتجارب الطلبة /الحضور لدرس تدریبي في مدرسة . / العاب  الناصریة

  الصم والبكم  ززیارة مرك/ وحد في المحافظةتزیارة مركز ال/ االیتام في الناصریة زیارة دار 

  الیوجد.  / مجلة القسم -١٣ 

  ن قسم العلوم التربویة والنفسیة لجا -١٤ 

  اللجنة العلمیة:اوال   

 )رئیسا(عبد العباس غضیب . د.م -١
  )عضوا(انعام قاسم خفیف .د .م.ا -٢
  )عضوا(عبد الكریم عطا كریم .د.م.ا -٣
 )عضوا(د عبد الباري مایح.م.أ -٤
 )عضوا(د علي عبد داخل.م.أ -٥

 
  

 اللجنة االمتحانیة: ثانیا  
 

  )رئیسا(عبد العباس غضیب  . د.م.أ  -١
 )عضوا(سنابل ثعبان .  د..م.أـ ٢    
  )عضوا (میثم محمد فیصل           .م– ٣    

  )عضوا (م عبد الخالق خضیر          .م -٤     

  )عضوا(روى فلیح خضیر. م .م-٥    



 

 

  لجنة مجانیة التعلیم: ثالثا 

  )رئیسا ( روى فلیح خضیر. م.م-١     

  )عضوا(م ازھار على عاصي    -٢     
  )عضوا(علي عباس ختامـ ٣     

  

 لجنة االرشاد التربوي: رابعا 

 )رئیسا(انعام قاسم خفیف .د.م.ا- ١        

  )عضوا(عبد العباس غضیب . م.د - ٢        

  )عضوا(عبد الخالق خضیر.م .م -١
  

  لجنة متابعة بطاقات الدرجات: خامسا 

  )رئیسا(سنابل ثعبان سلمان.م– ١    

 .)عضوا(میثم محمد فیصل.م -٢
 .)عضوا(روى فلیح حسن . م.م -٣
  

  لجنة نشاطات القسم : سادسا 
  )رئیسا(سنابل ثعبان سلمان .د.م.أـ  ١         
 )عضوا(على عبد داخل .د.م -٢
 )عضوا(عبد الخالق خضیر.م.م -٣

  

  لجنة استقبال الطلبة الجدد : سابعا 

  )رئیسا(انعام قاسم خفیف .د.م.ا-١         

  )عضوا(عبد العباس غضیب . م.د -٤
 )عضوا(میثم محمد فیصل.م -٥
٦-   

  لجنة التكافل االجتماعي : ثامنا  
  )رئیسا (على عبد داخل  .د.م -١
 )عضوا(عبد العباس غضیب . د.م -٢
 )عضوا(الخالق خضیر عبد.م.م -٣

  لجنة  غیابات الطلبة : ثامنا  
  )رئیسا (میثم محمد فیصل . م -١
 ) عضوا(سنابل ثعبان . د.م.أ -٢
 )عضوا(رؤى فلیح خضیر  -٣

  



 

 

  

    ١٥٠:المرحلة الثانیة   ١٥٠:   المرحلة االولى: الكتب المنھجیة المتوفرة لكافة المراحل  -١٥
  الیوجد:  المرحلة الرابعة   ٣٠٠:المرحلة الثالثة 

  اسماء طلبة الدكتوراه  - ١٦     

  وسام نایف عدنان.م.م -١
  بحوث  ٥:       عدد البحوث العلمیة المخطط إنجازھا  -١٧

  بحوث   )٤(عدد البحوث العلمیة المنجزة من خطة القسم    -١٨

    ٥البحوث المنشورة والمقبولة للنشرـ   ١٩

  ٥.         البحوث المرسلة للنشر ـ  ٢٠
             ٦.        البحوث المستمرةـ ٢١

  : المحور الثاني

  توزیع المواد الدراسیة على التدریسین

  

 ت

  

 اسم التدریسي

  

 الشھادة

  

اللقب 
 العلمي

  

 النصاب

  

 المواد

  

 المرحلة

  

 القسم
  

  لساعاتاعدد 
 

  

 المجموع

 
 ع ن

  انعام قاسم خفیف ١

 

علم النفس  ٤ استاذ  دكتوراه
  التربوي

 

  االثانیة

 

 

علوم 
تربویة 
 ونفسیة

٨  ٨ 

  عبدالعباسغضیب ٢

 

استاذ  دكتوراه
 مساعد

رئیس  ٤
 لبقسم

  اسس التربیة 

 الصحة النفسیة

  االولى

 الرابعة

علومتر
بویةونف

 سیة

٦  

٤ 

 ١٠ 

   عبد الكریم عطا كریم ٣

 دكتوراه

استاذ 
 مساعد

٢  

عمر 
اكثر من 

 سنھ ٥٠

علومتر الثانیة علم نفس النمو
بویةونف

 سیة

٦  ٦ 



 

 

  

  الكادرالتدریسیالشھاداتوااللقابالعلمیة)٣( جدولرقم

      

استاذ  دكتوراه عبد الباري مایح ٤
 مساعد

احصاء  ١٠
  االستداللي

  احصاء وصفي

علم النفس 
 التجریبي

٩  

  

١٢  

٣ 

 ٦  

  

٨  

٢ 

٣  

  

٤  

١ 

٢٤ 

  تعلیم مستمر ٨ مدرس دكتوراه على عبد داخل.د ٥

  

 تدریسطرائق 

  الثانیة 

  

 الثالثة

٤  
  
  
٦ 

  

  

 

   

١٠  

 

  سنابل ثعبان سلمان ٦

  

 

استاذ  دكتوراه
 مساعد

  منھج كتاب ٨

تطبیقات 
 التدریسة

  الثانیة

  الرابع

 

 ٤  

٢٠ 

 ٢٤ 

  ١٢ مدرس  دكتوراه عبد الخالق خضیر  ٧

 

علم النفس 
  االجتماعي 

علم النفس 
 الفسیولوجي

  الثانیة

  

 الثالثة 

 ٤  

  

١٠ 

   

١٤ 

  ٨ مدرس ماجستیر محمد فیصلمیثم  ٨

مقرر 
 القسم

  التربیة البیئة

 االدارة التربویة

  االولى

 الرابعة

 ٦  

٤ 

 ١٠ 

  ٦  ماجستیر وسام نایف عدنان  ٩

طالب 
 دكتوراه

 ٦  ٦  الرابعة فلسفة التربیة

مدرس   روى فلیح خضیر  ١٠
 مساعد

  لغة عربیة ١٢

  

 لغة عربیة

  االولى 

  

 الثانیة

 ١٠  

  

٤ 

   

١٤ 

مدرس   علي عاصيازھار   ١١
 مساعد

 ١٢   ١٠ االولى دیمقراطیة ١٢

 المجموع أستاذ مساعد.أ مدرس مساعد.م المجموع الدكتوراه الماجستیر البكالوریوس
 ٧  ٤ ٢ ١ ٧ ٥ ٢ ذكور
 ٣ ١ ١ ٢  ٤ ٢ ٢ إناث



 

 

  

  المحاضر الخارجي)  ٤(جدول رقم  

 االختصاص الشھادة اللقب العلمي االسم ت
 علم النفس التربوي ماجستیر مدرس مساعد كنعان عدنان ھاشم ١
 علم النفس التربوي  ماجستیر مدرس مساعد ابرھیم خلیل الجارهللا ٢
 ارشاد تربوي ماجستیر مدرس مساعد علي  ریسان  ٣
 ارشاد تربوي ماجستیر مدرس مساعد عماد سالم دشر ٤
 ارشاد نربوي ماجستیر  مدرس مساعد علي رسن   ٥
  ادارة تربویة  ماجستیر  مدرس مساعد   سعد طعیم   ٦
 ادرة واقتصاد  بكالوریوس ماعد مختبر/باحث  احمد نعیم ٧
  امین مكتبة /لغة عربیة   ماجستیر  مدرس مساعد  ضمیاء احمد  ٨

  

  الكادر الوظیفي العاملون في القسم)  ٥جدول رقم  

 العمل الذي یقوم بھ تاریخ التعیین االختصاص الشھادة الكاملاالسم  ت
 ٢٩/٩/٢٠١٧ محاسبة دبلوم تقني ختام ١

 اجر یومي
 سكرتاریة

  
  

  )٦(جدول رقم 
 تفاصیل الترشیح لغرض التعیین في االختصاصات الشاغرة  سابعاً 

نؤید الحاجة  ت
  لخدمات

 السید 

 لسد الشاغر في تدریس االختصاص  التخصص الشهادة الحاصل علیها

 لتدریس مادة التفكیر  علم نفس التفكیر  ماجستیر/ دكتوراه  - ١
 لتدریس مادة االحصاء التربوي  احصاء تربوي ماجستیر// دكتوراه  - ٢
 تدریس مادة التربیة الخاصة   تربیة خاصة  ماجستیر/دكتوراه   - ٣
 لتدریس مادة علم النفس التربوي  علم النفس التربوي       ماجستیر// دكتوراه     - ٤
 لتدریس مادة القیاس والتقویم       قیاس وتقویم   ماجستیر// دكتوراه     - ٥

  

  

  قسم العلوم التربوية والنفسية

  قسم العلوم التربوية والنفسية/اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  /جامعة ذي قـار  



 

 

  األوليةمناهج الدراسات  

  

  

  

  المرحلة األولى
  اسم المادة باللغة االنكلیزیة  الوحدات  الساعات  المادةاسم 

  العملي  النظري
 General Psychology  ٦    ٣  علم النفس العام

 Environmental Education  ٤    ٢  التربیة البیئیة
  Foundations Education  ٦    ٣  اسس للتربیة 

  Psychology of individual differences  ٤    ٢  علم نفس الفروق الفردیة

  Educational Sociology  ٤    ٢  علم االجتماع التربوي
 Educational texts English  ٤    ٢  نصوص انكلیزي

 Arabic Language  ٤    ٢  اللغة العربیة
 Computer Science  ٤  ٢  ١  الحاسبات

 Human rights  ٤    ٢  حقوق اإلنسان والدیمقراطیة
    ٤٠  ٢  ١٩  المجموع

  المرحلة الثاني
  اسم المادة باللغة االنكلیزیة  الوحدات  الساعات  اسم المادة

  العملي  النظري

 Developmental psychology  ٤    ٢  علم نفس النمو
  Educational psychology  ٤    ٢  علم النفس التربوي

 Continual Education  ٤    ٢  التعلیم المستمر
  Social psychology  ٤    ٢  يعلم نفس االجتماع

 The curriculum and text book  ٤    ٢  المنھج والكتاب المدرسي
  Educational texts English  ٤    ٢  نصوص انكلیزي
  Educational Planning  ٤    ٢  التخطیط التربوي

  Computer Science  ٤  ٢  ١  لحاسبات
  Statistics    Educational  ٤  ٢  ١  اإلحصاء الوصفي

 Arabic Language  ٤    ٢  العربیةاللغة 
    ٤٠  ٤  ١٨  المجموع

  المرحلة الثالثة



 

 

    

  

 

  اسم المادة باللغة االنكلیزیة        الوحدات  الساعات  اسم المادة
  العملي  النظري

 Experimental Psychology  ٤  ٢  ١  علم النفس التجریبي
 Teaching methods  ٤  ٢  ١  طرائق التدریس

 Psychophysiology  ٤    ٢  علم النفس الفسیولوجي
 Research Methodology  ٤    ٢  منھج البحث العلمي
 Personal Psychology  ٤    ٢  علم نفس الشخصیة
 Cognitive Psychology  ٤    ٢  علو النفس المعرفي

  Comparative  Education  ٤    ٢  التربیة المقارنة
  Educational census      ٤  ٢  ١  اإلحصاء االستداللي

  Educational Technology  ٤  ٢  ١  التقنیات التربویة
  Educational Guidance  ٤    ٢  اإلرشاد النفسي

          
    ٤٠  ٨  ١٦  المجموع

  المرحلة الرابعة
  اسم المادة باللغة االنكلیزیة       الوحدات  الساعات  اسم المادة

  العملي  النظري
 Philosophy of Education  ٤    ٢  فلسفة التربیة 
 Behavior Modification  ٤    ٢  تعدیل السلوك

 Economics of Education  ٤    ٢  اقتصادیات التعلیم 
 Research Project  ٤    ٢  مشروع البحث
 Mental Health  ٤    ٢  الصحة النفسیة

 Educational Administration and  ٤    ٢  اإلدارة واإلشراف التربوي
Supervision  

 Teaching applications  ٤  ٤    تدریسیةتطبیقات 
 Special Education  ٤    ٢  التربیة الخاصة

 Teaching Thinking  ٤    ٢  تعلیم التفكیر 
 Measurement and Educational  ٤    ٢  القیاس والتقویم

    ٤٠  ٤  ١٨  المجموع


