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 أهذاف انمقشس .8

 .بمفهوم عمم النفس التربوي وفائدته المتعممين تعرف -
 .بالدافعية لمتعمماكساب المتعممين المعرفة  -
 لتربوي.التعرف عمى اهداف عمم النفس ا -
 .االهداف التربويةالتعرف عمى  -
 .نماذج التعميمالتعرف عمى  -
 .نظريات التعممالتعرف عمى  -

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم    .11

 :انمعشفة وانفهم  - أ

 .انتشتىٌانتؼشف ػهً اهذاف ػهى انُفس -0أ
 .انتشتىٌػهى انُفس  اخانتؼشف ػهً يىضىػ-5أ

 . يفهىو انتؼهى وانتؼهُىانًماسَح تٍُ  -3أ

 .انتشتىٌ انُفسانتؼشف ػهً يُاهح انثحث فٍ ػهى -4أ
  .صُاغح االهذاف انتشتىَحانماتهُاخ فٍ تًُُح  -5أ
   .ًَارج انتؼهُى انًختهفحانتؼشف ػهً  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 . استُؼاب يشاحم ػًهُح انتؼهى  – 0ب

 .انًتؼهًٍُ يٍ حُث يظاهش انًُى انًختهفحتٍُ استُؼاب انفشوق انفشدَح   – 5ب

 

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 .وحم انًشكالخ طشَمح  انًُالشح -

  .استؼًال نهتكُىنىخُا انتؼهُى )انذاتى شى ( نتؼهُىتضًٍُ طشائك ا -
 تشدُغ انطهثح ػهً انتؼهى انزاتٍ  -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  ح(انًمانُح وانًىضىػُ)االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَى انختايٍ ( يًثال فٍ االختثاساخ انفصهُح وانُهائُح  –انتمىَى انثُائٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 .اهًُح دساسح ػهى انُفس انتشتىٌاٌ َؼٍ انطانة  -0ج

 .صُاغح االهذاف انتشتىَحدػى االتداهاخ االَداتُح فٍ  -5ج

 .َتاخاخ انتؼهىاٌ َشفض انتحُز فٍ -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًُظى راتُا   –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼاوٍَ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  

 



 

 :انمهاسات  انعامة وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي ( -د 

 . ً انثحث انؼهًٍتىفُش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح وتحفُزهى ػه-0د

 فٍ اكتساب يهاساخ انتفكُش انًختهفح. انتؼهى انزاتٍ انًُظى -5د

 



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 3 
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 
 مفهوم علم النفس التربوي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اهدافه وفائدته = 3 2
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مناهج البحث في علم النفس التربوي = 3 3
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 عالقته بالعلوم االخرى = 3 4
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الدافعية والتعلم = 3 5
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مفهوم النموالمعرفي = 3 6
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نظرية بياجيه = 3 7
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نظرية برونر = 3 8
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نظرية جانيه = 3 9
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مفهوم التعلم = 3 11
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 تاريخ البحث في التعلم = 3 11
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مراحل عملية التعلم = 3 12
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 انواع التعلم الرئيسة = 3 13
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نتاجات التعلم = 3 14
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 ة والخطأنظرية المحاول = 3 15
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نظرية االشراط الكالسيكي = 3 16
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نظرية االشراط االجرائي = 3 17
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نظرية الجشطالت = 3 18
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 التعلم بالمالحظة = 3 19
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نظرية معالجة المعلومات = 3 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مفهوم االهداف التربوية = 3 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

االختثاساخ  –االنماء   = 3 22



  :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتة انًمشسج انًطهىتح . أ

  
-  

 انًشاخغ انشئُسُح )انًصادس(: . ب

 علم أساسيات( : 4891) الرمحن عبد ، وعدس الدين حمي ، توق -
 . أوالده و وايلي جون ، الرتبوي النفس

 ج. انكتة وانًشاخغ انتٍ َىصٍ تها      

 ) انًدالخ انؼهًُح , انتماسَش, ...(         
 ملحم , سامي حممد : علم النفس الرتبوي -

 د. انًشاخغ االنكتشوَُح      
 

 
 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

 للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. مراجعة دورية -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 انتحشَشَح انًُالشح

 االهداف التربوية = 3 23
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مفهومها = 3 24
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مستوياتها = 3 25
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 مصادرها ودورها في العملية التربوية = 3 26
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 االهداف السلوكية ومكوناتها = 3 27
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 تصنيف بلوم لالهداف التعليمية = 3 28
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نموذج التعلم االستكشافي = 3 29
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 نموذج التعلم الشرحي = 3 31
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 

 

 

 


