جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :علم النفس
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :زينة علي صالح
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :
مكان العمل :كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم

زينة عمي صالح

البريد االلكتروني
اسم المادة

عمم النفس المعرفي

مقرر الفصل

المرحمة الرابعة

اهداف المادة

تعريف الطمبة بالموضوعات االساسية في عمم النفس المعرفي والعمميات
العقمية المؤثرة في السموك االنساني .

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مدخل في عمم النفس المعرفي ،نموذج معالجة المعمومات  ،االساليب المعرفية  ،االنتباه و االدراك ،الذاكرة
الحسية .الذاكرة القصيرة .الذاكرة الطويمة  ،المغة و التفكير  ،حل المشكالت .

انتقاء المادة العممية من مصادر متعددة ذات صمة بالموضوع

عمم النفس المعرفي

مدخل الى عمم النفس تأليف  :د .عماد عبد الرحيم الزغمول  ،د .عمي فالح الهنداوي ()4002
الفصل االول

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

تأليف  :د .عدنان يوسف العتوم ()4002

الواحبات الصفية

امتحان الفصل

الواجبات الصفية

االمتحان النهائي
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جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
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المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :زينة علي صالح
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية االداب
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طبيعة عملية االنتباه
العوامل المؤثرة في االنتباه
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اللغة والتفكير  ،حل المشكالت
امتحان الفصل الثاني

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

ايتحانات انفصم االول

عطهة نصف انسنة

تىقيع االستاذ :

تىقيع انعًيد :

المادة
العلمية

المالحظات

جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :علم النفس
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :زينة علي صالح
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل :كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم
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البريد االلكتروني
اسم المادة

عمم النفس المغة

مقرر الفصل

المرحمة الثالثة

اهداف المادة

التعرف الطمبة عمى اهمية المغة والتعرف عمى طريقة اكتساب المغة
وعالقة المغة بالتفكير .

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

مدخل ،نشأت المغة و تطورها ،تحميل المغة  ،اكتساب المغة  ،المعنى  ،طريقة قياس المعنى  ،الجوانب
االجتماعية لمغة ،مهارات االتصال غير المغوية .

انتقاء المادة العممية من مصادر متعددة ذات صمة بالموضوع.

المغة و عمم النفس تأليف د .موفق الحمداني

المصادر الخارجية
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مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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التاريخ
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المادة العلمية

اكتساب انهغة
نظريات اكتساب انهغة
تطىر انهغة عند انطفم في يرحهة يا قثم
انهغة
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