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اًوٌيح  /اًرتةيح
اًجامعح  /صالح اًذين
املادج  /عٌم اًنفغ اًرتةىي
هشاظح املادج – (املشخٌح )2
اظم اًذذسييس  /د دياس مدي اًذين صادق
اًعنح اًذساظيح 2222 /2222 /

مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية

Directorate of Quality Assurance and Accreditation

Ministry of Higher Education and Scientific research

هشاظح املادج
Course Book
 .2اظم املادج

عٌم اًنفغ اًرتةىي

 .2اًذذسييس املعؤوي

د .دياس مدي اًذين صادق

 .3اًلعم /اًوٌيح

اًعٌىَ اًرتةىيح واًنفعيح  /هٌيح اًرتةيح

 .4معٌىماخ االدصاي:

االمييٍ:
سكم اًهادف (اخذياسي):

 .5اًىخذاخ اًذساظیە
(ةاًعاعح) خالي االظتىع

 3ظاعاخ اًنظشيح

 .6عذد ظاعاخ اًعمٍ

 3ظاعاخ

diyar.sadeq@su.edu.krd
07501268384

 .7سمض املادج )(course code
-

 .٧اًربوفايٍ االهادميي
ًٌذذسييس

 .٨املفشداخ اًشئيعيح ًٌٌلدج
Keywords

 2993 – 2992أهمٌر اًذساظح االعذاديح مبذينح أسةيٍ
 2997 – 2996أهمٌر اًذساظح اًجامعح ةوٌيح اًرتةيح – جامعح صالح اًذين –
أسةيٍ
 2225خصٌر عٌح شهادج املاجعذري يف عٌم اًنفغ اًنمى املعشيف
 2223أهمٌر اًذهذىساه يف عٌم اًنفغ اًرتةىي ةجامعح صالح اًذين – أسةيٍ
.. 2223 – 2998عمٌر همذسط يف املعهذ املعٌمني

مفهىَ عٌم اًنفغ اًرتةىي و اًذعاسيف ،اًنظشياخ  ،اًداجاخ و اًذوافع ،اًزاهشج ،
اًذزهش واًنعيان  ،اًذؼزيح اًشاجعح  ،اًفشوق اًفشديح .... ،اًخ

 .٠١نتزج عامح عن املادج
عٌم اًنفغ اًرتةىي  :هى اًذساظح اًعٌميح ًٌعٌىن اإلنعاين يف مخذٌف املىاكف اًرتةىيح.
هٌل أنه فشع نظشي ودعتيلي من فشوع عٌم اًنفغ يهذم أظاظا ةاًذساظاخ اًنظشيح واإلجشاءاخ اًذعتيليح ملتادئ عٌم
اًنفغ يف مجاي اًذساظح ودشةيح اًنشء ودنميح إموانادهم وشخصيادهم ويشهض ةصفح خاصح عىل عمٌيذي اًذعٌيم و
اًذعٌم و و اًزاهشج  ،اًذزهش واًنعيان  ،اًذؼزيح اًشاجعح  ،اًفشوق اًفشديح ..
يعذ عٌم اًنفغ اًرتةىي من امللشساخ األظاظيح اًالصمح ًذذسيث املعٌمني يف هٌياخ و معاهذ اًرتةيح ،و إعذاد املعٌمني
و املىجهني يف ةشامج اًذذسيث و اًذأهيٍ مبخذٌف أنىاعها و معذىيادها وإعذاد األخصائيني اًنفعيني .
فعٌم اًنفغ اًرتةىي دضود املعٌمني و اًعامٌني يف ميادين دعذيٍ اًعٌىن اإلنعاين ةاملتادئ اًرتةىيح و اًنفعيح
اًصديدح اًذي دذناوي مشوالخ اًرتةيح و معائٍ اًذعٌم املذسيس ًيك يصتدىا أعمم فهٌل و أوظع إدساها و أهرث مشونح
يف املىاكف اًرتةىيح.
 .٠٠أهذاف املادج
يهذف عٌم اًنفغ اًرتةىي إيل دىفري هم من اًدلائم املنظمح و اًذعميٌلخ اًذي ميون أن دعاعذ املعٌم يف ددليم
أهذافه املهنيح و دلذيش أهميح اًعالكاخ اإلنعانيح داخٍ اًصفىف اًذساظيح يف ةناء شخصياخ اًعٌتح و فهم األظاًيث
اًذكيلح يف اًدوم و دلىيم اًعٌتح و اًذىاصٍ إىل اًلىانني اًذي ددوم اًعـٌىن مٌل يعاعذنا معذلتـالً عىل اًذدوم يف
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مىاكف مخذٌفح مشٍ (أظاًيث اًعالج – اًذأهيٍ اًنفيس اخذياس األفشاد ًألعٌلي املخذٌفح – ةشامج اًذعٌيم ).
ودنميح كذساخ االفشاد واملشاهلني ًٌذعامٍ مع اآلخشين عن ظشيم االشرتان يف املىاكف االجذٌلعيح واًخرباخ
االجذٌلعيح ةىاظعح اًربامج املشرتهح ..وددليم اًذويف واًذىافم االنفعايل واًشعىس ةاألمن ودنميح اًشلح ةاًنفغ
واالظذلالي اًزايت ًالفشاد يف األرسج واملذسظح واملجذمع ..واهذعاب املهاساخ األظاظيح من هذاةح وكشاءج ..ودنميح اًىعي
اًصدي واهذعاب اًعاداخ اًصديح اًعٌيمح واهذعاب املهاساخ اًالصمح ًذجنث اًدىادز ..واهذعاب اًلذسج عىل شؼٍ
وكر اًفشاغ ..ودنميح اًلذسج عىل اًوالَ واًنعم واًلذساخ اًترصيح واًعمعيح واًدشهيح واًدعيح ..ودىعيح واسشاد أوًياء
األمىس ةاملهاَ اًذي دلىَ ةها املذسظح وػشط اًليم يف نفىط اًذالميز ..وددليم اًذىافم االجذٌلعي مع أكشانه اًعاديني
مشاعاج هٍ هزه املهاساخ يعاعذ يف ددليم اهذاف ظاميح وجيذج .
 .٠١اًذضاماخ اًعٌتح :االًذضاَ ةاًدضىس  ,املشاسهاخ اًيىميح ،مناكشح املىضىعاخ املعشوخح اسناء اًذسط.
 .٠٢ظشق اًذذسيغ  :دعذخذَ دادا شى واًٌىح االةيض واًوذث و املشاجع و اًذعٌيم االًورتوين ..
 .٠٣نظاَ اًذلييم :

أظاًيث اًذلىيم :اًذسجح اًوٌيح من ( )222وظذىصع عىل اًندى اًذايل:
 22دسجح
 امذدان اًفصًل 22دسجح
امذدان اًفصًل
 62دسجح
 -االمذدان اًنهايئ

 .٠٤نذائج دعٌم اًعاًث
نذيجح اًذعٌم يف هزه املادج هي هيف يعذعيع اًعاًث ان يذعامٍ مع فئح من افشاد املجذمع هم املشاهلني ًذيهم
اظاًيث ودرصفاخ وظٌىهياخ منفعٌح ةدوم املشخٌح اًعمشيح اًزي ميشون ةها يدذز نذيجح اًذؼرياخ اًجعميح اًرسيعح
هنا يتني كذسج اًعاًث فيٌل يذعٌمه من هزه املادج يف اًذعامٍ اًزي ال يعذعيع اًلياَ ةه ػريه من االفشاد ,واًدصىي عىل
هزه اًنذيجح اًجيذج يؤدي اىل ددليم هشري من االهذاف االظاظيح ًٌعالب صيادج فشصح اًعمٍ اي اًىظيفح ملاسنح مع ػريه
من اًعالب اًزين مل يذسظىا مشٍ هزه املىاد الن يذعٌمىن اظاظياخ اًذعامٍ مع هزه اًفئح هزي يف مجاي اًذذسيغ
ةاالظافح اىل اًدصىي عىل وظائف اخشي ػري اًذذسيغ يععيهم اظٌىب كناعح اي اكناع االخشين ةانهم يعذدلىن هزه
اًىظيفح اهرث من ػريهم اىل االمىس اًجذيذج ظيذعٌمها اًعالب عىل ظتيٍ املشاي هيفيح اصذاس ظٌىهياخ واًفاظ ودنميح
اًلذساخ ًذيهم وعذَ اًىكىع يف االػالط اًزي وكع فيه االخشون يف اي مجاي اًعمٍ اي هيفيح اًذعامٍ اًصديذ مع
نفعيح االخشين اًزي يفذلشها هشري من افشاد هزه املجذمع.
 .٠٥كامئح املشاجع واًوذث
 -2األصيشجاوي ،فاضٍ مدعن(.)2992أظغ عٌم اًنفغ اًرتةىي.جامعح مىصٍ:معتعح وصاسج اًذعٌيم اًعايل،
اًعتعح األوىل.
 -2أةى جادو،صاًذ عًل( .)2225عٌم اًنفغ اًرتةىي.عٌلن :داس املعريج ًٌنرش واًذىصيع واًعتاعح.
 -3دىق ،مدي اًذين و عذط ،عتذاًشخمن( .)2983أظاظياخ عٌم اًنفغ اًرتةىي.األسدن:داس اًنرش اًعشةيح
ًٌعتاعح.
 -4اًضػىي،عٌلد (.)2223نظشياخ اًذعٌم .عٌلن :داس اًرشوق ًٌنرش و اًذىصيع.
 .٠٦املىاضيع
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ماهيح عٌم اًنفغ اًرتةىي ،ميادين عٌم اًنفغ اًرتةىي .
أهذاف عٌم اًنفغ اًرتةىي.
ملارا نذسط عٌم اًنفغ اًرتةىي
مصعٌداخ دشةىيح يف عٌم اًنفغ .اًذعٌم.
اًنمى  /خصائص اًنمى ًٌمذعٌم ,اهميح دساظح اًنمى ,اًعىامٍ
املؤسشج ًٌنمى ,مشاخٍ اًنمى.
نظشياخ اًذعٌم.
االمذدان اًنصفي" "22دسجح.
اًعمٌياخ اًعلٌيح املذصٌح ةاًذعٌم .
االدسان و االنذتاه.
اًذفوري.
اًذزهش و اًنعيان.
اًزهاء.
اًفشوق اًفشديح وهيفيح مشاعادها يف اًذعٌم.
اًذؼزيح اًشاجعح.
انذلاي اسش اًذعٌم.
شخصيح املعٌم واًذفاعٍ اًصفي ةني املعٌم واًذٌميز.
اًذلىيم اًصفي و املذسيس
االمذدان اًنصفي" "22دسجح.
مشاجعاخ و مناكشاخ

املدارضج 2
املدارضج 2
املدارضج 3
مدارضج 4
مدارضج 7- 5
مدارضج 22 – 7
مدارضج22
مدارضج 23
مدارضج 25 - 24
مدارضج 26
مدارضج 29 – 27
مدارضج 22 - 22
مدارضج 23 – 22
مدارضج 24
مدارضج 25
مدارضج 27 – 25
مدارضج 28
مدارضج 29
مدارضج 32

 .٠٧املىاضيع اًذعتيليح (إن وجذخ)
 .٠٨االخذتاساخ

 اًويىصاخ اًيىميح و املناكشاخ اًهادفح أعذاد املىاضيع و اًذلاسيش من كتٍ اًعٌتح االمذداناخ اًفصٌيح اًعامح ودوىن دسجادها ةني  22 – 25دسجح .  5دسجاخ مجمىع نشاظاخ اًعٌتح ...ةزًى دصتذ دسجح اًععي  42دسجح أمذدان نهايح اًعنح وهي من  62دسجح  ..ودوىن االظئٌح مذنىعح منها فوشيح انشائيح ومنها اخذتاساخ ددصٌيحهاًصذ واًخعا و أخذياس من املذعذد واًفشاػاخ  .....اًخ
مالخظاخ اخشي
 .١٠مشاجعح اًوشاظح من كتٍ اًنظشاء
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