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 أهذاف انمقشس .8

 .لمعمم النفس المعرفي  التاريخي بالتطور المتعممين تعرف -
 .المعرفي اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ عمم النفس  -
 .عرف عمى اهداف عمم النفس المعرفي الت -
 .عمى مواضيع عمم النفس المعرفي القديم و الحديث  رف  التع -
 .االساليب المعرفية  التعرف عمى -
 .عمى عمميات االنتباة و االدراك التعرف  -
 .ى انواع الذاكرة التعرف عم -

 
 

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

 .انمؼشفٓانتؼشف ػهّ اٌذاف ػهم انىفس -0أ
 .انمؼشفٓانتؼشف ػهّ مُضُع ػهم انىفس -5أ

 . انمماسوح تٕه ػهم انىفس انمؼشفٓ انمذٔم َ انحذٔث  -3أ

 ؼشف ػهّ االسانٕة انمؼشفٕح .انت-0أ
 انتؼشف ػهّ االوتثاج َ االدسان .  -2أ
   .اوُاع انزاكشج انتؼشف ػهّ  -2أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 .تىظٕم انتؼهم نهمفإٌم انىفسٕح  – 0ب

 .ضمان انتؼامم انسهٕم مؼٍا ٕحَكٕفتٕه انمفحُصٕه استٕؼاب انفشَق انفشدٔح   – 5ب

 ح.تىمٕح مٍاسج انتمُٔم انزاتٓ مه خالل ماتزَدي تً االختثاساخ مه تغزٔح ساجؼ  – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 .َحم انمشكالخ طشٔمح  انمىالشح -

  .استؼمال نهتكىُنُجٕا انتؼهٕم )انذاتُ شُ ( نتؼهٕمطشائك اتضمٕه  -
 تشجٕغ انطهثح ػهّ انتؼهم انزاتٓ  -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  ح(انممانٕح َانمُضُػٕ)االختثاساخ انتحشٔشٔح  -

 .انتمُٔم انختامٓ ( ممثال فٓ االختثاساخ انفصهٕح َانىٍائٕح  –انتمُٔم انثىائٓ  –)انتمُٔم انتمٍٕذْ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 ان ٔؼٓ انطانة اٌمٕح انمحافظح ػهّ استجاتاخ انمفحُصٕه. -0ج

 فٓ دػم االتجاٌاخ االٔجاتٕح فٓ دساسح انظُاٌش انىفسٕح.انتىظٕم  -5ج

 ان ٔشفض انتحٕز فٓ اجشاءاخ انثحث انؼهمٓ.-3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهم انمىظم راتٕا   –انمىالشح  –االنماء  -
 انتؼهم انتؼاَوٓ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختثاساخ انتحشٔشٔح  َانمالحظح  

 



 

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

 . ّ انثحث انؼهمٓتُفٕش فشص انتؼهم انمستمش نهطهثح َتحفٕزٌم ػه-0د

 فٓ اكتساب مٍاساخ انتفكٕش انمختهفح. انتؼهم انزاتٓ انمىظم -5د

 تؼهم مٍاساخ فٓ حم انمشكالخ .  -3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثُع
مخشجاخ انتؼهم 

 انمطهُتح
اسم انُحذج / انمساق أَ 

 انمُضُع
 طشٔمح انتمٕٕم طشٔمح انتؼهٕم

1 3 
انمشاس انٍٕا فٓ      

انمحُس انساتك َكم 

 حسة انمحتُِ 
 ؟ماهو علم النفس المعرفي

 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 نموذج معلجة المعلومات  = 3 2
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 االساليب المعرفية  = 3 3
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 خصائص االساليب المعرفية  = 3 4
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 االنتباة تعريف ،انواع ،عملية ،نظريات = 3 5
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 االدراك تعريف خصائص عمليات  = 3 6
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

7 3 = 
مبادى التنظيم نماذج االدراك ، 

 االدراكي

 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 الذاكرة تعريف انواع خصائص = 3 8
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 الذاكرة الحسية  ،الذاكرة قصيرة = 3 9
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 الذكرة طويلة المدى  = 3 11
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 الذاكرة طويلة المدى  = 3 11
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 التفكير  = 3 12
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 انواع التفكير  = 3 13
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 خصائص التفكير  = 3 14
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 نظريات اللغة و التفكير  = 3 15
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 اكتساب اللغة  = 3 16
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 اكتساب اللغة  = 3 17
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 نظريات اكتساب اللغة  = 3 18
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 نظريات التفكير  = 3 19
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 حل المشكالت  = 3 21
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 طبيعة حل المشكالت  = 3 21
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح



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

 : انمطهُتحانكتة انممشسج  . أ

  
 اليوجد           

  - انمشاجغ انشئٕسٕح )انمصادس(: . ب

 ج. انكتة َانمشاجغ انتٓ ُٔصٓ تٍا      

 ) انمجالخ انؼهمٕح , انتماسٔش, ...(         
 (.عدنان العتوم )علم النفس املعريف -

 د. انمشاجغ االنكتشَوٕح      
 

 
 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. االلمام بكل ماهو -

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

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 طبيعة حل المشكالت  = 3 22
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 نظريات حل المشكالت  = 3 23
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 نظريات حل المشكالت  = 3 24
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 عرفية الماورائية مالعمليات ال = 3 25
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 العمليات المعرفية الماورائية  = 3 26
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 خصائص العمليات المعرفية  = 3 27
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 خصائص العلميات المعرفية  = 3 28
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

29 3 = 
العالقة بين الذكاء و العمليات 

 المعرفية 

 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

31 3 = 
العالقة بين الذكاء و العمليات 

 المعرفية 

 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح



 

 

 


