
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باجملمعة الرتبية الكلية:

 العلوم الرتبوية. القسم االكادميي :
 مجيع الربامج بالكلية الربنامج:

 علم النفس الرتبوي املقرر:
 د/ آمال اهلامشي منسق املقرر:

 خالد العفيصاند/  منسق الربنامج:
 هـ 1432/  7/  16 تاريخ اعتماد التوصيف:



 

 
 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عريفأ( الت
 Edu226 املقرر:رمز  علم النفس الرتبوي املقرر: اسم- 1 .1
 (  ساعتان.)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 مجيع الربامج بالكلية  أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 اللغة العربية  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 د/ آمال اهلامشي م منسق املقرر الدراسي: اس- 5 .6
 املستوي الرابع السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 ال يوجد.املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 اسرتاتيجيات التدريساملتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ( ال يوجدن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: موقع تقدمي املقرر إ- 9
 التدريس اسلوب – 10

  % 100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 
  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % ئوية:النسبة امل   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 لم اجليد ونظرياته والعوامل املؤثرة فيه.بشروط التع تزويد  الطالب املعلم

 .  الدراسي ........ املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 .املقرر مبوضوعات املرتبطة االنرتنت مواقع من االستفادة  -.

 التجارب إلجراء  األزمة  واألجهزة األدوات ريتوف •

  .الرتبوي النفس لعلم خمترب انشاء  •
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 2 1 .وأهدافه وأهميته موضوعاته : التربوي النفس علم-:أولا 
 2 1 . الرئيسية وشروطه : التعلم مفهوم-ًا  ثانيا 
 2 1 .أنواعها ، تعريفها : الدافعية :-أ

 2 1 .أهميته ، تعريفه  :النضج :-ب
 2 1  .المدرسة في استخداماتها وطرق ، تعريفها الممارسة :-ج

 .الفردية والفروق  التعلم في المعرفية العمليات :ثالثاا 
  والنسيان التذكر – واإلدراك النتباه-
 .الفردية الفروق-

1 2 

 2 1 .التعلم نظريات بين لفروقوا  النظرية معنى : التربوية وتطبيقاتها التعلم نظريات :رابعاا 
 2 1 (ثورندايك ( والخطأ بالمحاولة التعلم الرتباطي التعلم -أ

 )سكنر"(.بالتعزيز التعلم) اإلجرائي الشرطي التعلم -ب
 . (بافلوف (الكالسيكي  الشرطي التعلم- ج

1 2 

 2 1 (الجشطلت)بالستبصار التعلم -د
 2 1 . (أوزبل)المعنى ذي التعليم -ه
 2 1 . نظرية لكل التربوية التطبيقات ،(باندورا)بالمالحظة التعلم -و

 2 1 التعلم أثر لنتقال العملية والنتائج وأنواعه، مفهومه : التعلم أثر انتقال -خامساا 
 2 1  التعلم نتاج وتفسير التعلم، منحنيات ،ورسم التعلم نظريات حول تجارب إجراء- سادسا

  سي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدرا-2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 الجمالي أخرى

 26 - - - - 2 ساعات التدريس

 26 ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة
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 ........ل يوجد. التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياا  ساعات / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 
واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجالت التعلم  – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

يات استراتيج
 التدريس

 طرق التقويم

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0
 .املناقشة يف املشاركة احملاضرة  .  الرتبوي النفس علم مبادة  اخلاصة األساسية  املفاهيم ُعرفي 1.1

 اختبارات شفهية اختبارات
 حتريرية

 اختبارات شفهية اختبارات شةواملناق احملاضرة  . التعلم وشروط مفاهيم ددحي 1.2
 حتريرية

 املناقشة .التعلم لنظريات الرتبوية التطبيقات أهم على يتعرف 1.3
 التعلم التعاوين

 .واحلوار املناقشة يف املشاركة

 تكليفات مجاعية التعلم التعاوين . التعليمية التعلمية العملية يف املعرفية العمليات من االستفادة كيفية حُيدد 1.5

 التعلم منحنيات التعلم،ورسم نظريات حول التجارب إجراء طرق  على عرفيت 1.6
  . التعلم نتائج وتفسري

 تكليفات صفية ومنزلية  احملاضرة 

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:المهارات المعرفية 2.0
  شفهية اختبارات املشكالتحل  .التعلم نظريات هلا توصلت اليت والقوانني املبادئ أهم يستخلص 2.1

  حتريرية اختبارات
 .الصفية املشاركة
 

 واألنشطة التكليفات احلوار واملناقشة .  واملعرفية السلوكية النظريات من املستخلصة الرتبوية والنتائج  املبادئ أهم يُطبق 2.2
 .البحثية

 

  شفهية اختبارات االستكشاف  . التعلم أثر النتقال العملية والنتائج التعلم أثر انتقال كيفية حيلل 2.3
  حتريرية اختبارات
 

  حتريرية اختبارات التعلم التعاوين .التعلم نظريات يُقيم 2.4
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

يات استراتيج
 التدريس

 طرق التقويم

 .الصفية املشاركة
 واألنشطة التكليفات

 البحثية
 

  شفهية اختبارات احملاضرة واملناقشة . املعرفية العمليات بني يقارن 2.5
  حتريرية اختبارات

 

  حتريرية اختبارات .احملاضرة واملناقشة . الرئيسية التعلم نظريات  بني ارنيق 2.6
 .الصفية املشاركة

 واألنشطة التكليفات
 .البحثية

 

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
 . البحثية األوراق التعلم التعاوين .وإجيابية بتعاون الواحد الفريق ضمن العمل ستطيعي 3.1

 البحثية األوراق التعلم التعاوين .التقارير وكتابة التجارب وإجراء البحثية األوراق إعداد الء يفالزم مع تعاوني 3.2

 االجناز ملفات حل املشكالت .الصعبة املواقف ومواجهة التعلم مسؤولية تحملي 3.4

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:والمهارات العددية وماتوتقنية المعلمهارات التواصل  4.0
  . العمل جمموعات داخل بفاعلية يتواصل 4.1

 .املباشرة املالحظة التعلم التعاوين
 الصفية املشاركة

 .املباشرة املالحظة التعلم التعاوين .اآلخرين مع االجتماعي والتفاعل التواصل مهارات يطبق 4.2
 الصفية املشاركة

 .املباشرة املالحظة . املناقشة .املتنوعة واألنشطة املهام اجناز يف بفاعلية يشارك 4.3
 الصفية املشاركة

 .املباشرة املالحظة التعلم الذايت االنرتنت يف املختلفة املواقع على املعلومات عن حثيب 4.4
 الصفية املشاركة

 المهارات النفس حركية 5.0
   ل يوجد 5.1
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

 الفصل هناية هنائي حتريري اختبار
 الدراسي

 درجة% 60

2 
 

 درجة %20  الثامن األسبوع السنة أعمال حتريري اختبار

3 
 

 واحلوار املناقشة يف املشاركة
 

 درجة %10 أسبوعيا  

4 
 

 درجة%10 أسبوعيا  البحثية واألنشطة التكليفات 

 للطالب والرشاد األكاديميالدعم  د.
 .  مكتبية ساعات -

 موقع اجلامعة عرب التواصل -
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:

  .يةاإلسكندر   .المعرفة ،دار وتطبيقاته ونظرياته أسسه التعلم  .(2002)محمود وجيه إبراهيم -1
 .المسيرة دار ، عمان ،4ط ، التربوي النفس علم  .(2005)جادو أبو محمد صالح -2

 املراجع الرئيسة:-2
  .اإلسكندرية  .المعرفة ،دار وتطبيقاته ونظرياته أسسه التعلم  .(2002)محمود وجيه ابراهيم -1
  .األردن ، أربد ، الفرقان ،دار التربوي النفس علم، (1984)نشواتى المجيد عبد -2
  .ض الريا العبيكان، مكتبة التربوية، أسسه :التربوي النفس علم . (2003)الحميد عبد جابر -3

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3
 .األردن ، عمان ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ، 2ط ،  (2002)التربوي النفس علم أسس س، عد قطامي، ، توق الدين محي  -1
 .المصرية األنجلو مكتبة ، القاهرة ،(  (1991)وتطبيقات نظريات التعلم  )الشرقاوي محمد أنور -2
 .راتالما . العين . الجامعي الكتاب دار . التربوي النفس علم مبادئ ( م2001 ) الزغول عبدالرحيم عماد -3
 األردن ، عمان،والتوزيع للنشر الفكر دار . 7،ط(2007) النفس علم إلى مدخل ، عدس الرحمن عبد -4
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 المصرية األنجلو مكتبة ، القاهرة ، 7ط ، التربوي النفس علم  (2007)صادق آمال ، حطب بوأ فواد -5
 الرتبوية العلوم جملة ، النفس وعلم الرتبية جملة •

 .دولة أي أو اإلمارات جامعة الرتبية الرتبية جملة •

 .والنفسية الرتبوية للعلوم القرى أم جامعة جملة •

 نرتنت...اخ:املراجع اإللكرتونية، مواقع اإل-4
http: arts.edu.eg/Magazine/history.html 

http://pubcaunil.kw 
 

 االفالم التعليمية أخرى:مواد تعليمية -5
 

 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

 . طالبة50 حوايلتسع  قاعة
 مصادر احلاسب اآليل:-2

 .محمول كمبيوتر •
 Data show Projector جهاز •

 الذكية السبورة-       
 أخرى:مصادر -3

  -:التالية باألجهزة النفس علم  خمترب جتهيز •

 متعددة مرايا  .واحد اجتاه ذات مرايا  .احلية احليوانات بعض .اختبارات صناديق  .جتارب صناديق  . األشكال متعددة متاهات •
 . إيقاف ساعة .االجتاهات

 الدراسي وعمليات تطويره ز.  تقييم المقرر 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

  . الشخصية املقابالت -1
 .االختبارات نتائج خالل من املباشرة التغذية ـ -2

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
 .املتعلمني تعلم نتائج ـ التدريسية الكفاءة حمكات وفق التدريس هيئة لعضو الذايت التقييم ـ خارجي شراف

 التدريس:عمليات تطوير -3

http://pubcaunil.kw/
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 . واخلارجية الداخلية اجلامعات خربات من االستفادة •

  .العلمية الدراسات نتائج من يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق عام كل املقرر حتديث •

 . يثةاحلد العلمية باملراجع االهتمام •
 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4

 .مستقلني  مدرسني بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق •

 .اإلجابة منوذج وفق التصحيح مبراجعة التخصص نفس من عضو تكليف •

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -4
 املقرر وتطوير لتحسني التخصص نفس لعضوات الدورية ماعاتاالجت -
 . املتعلم تعلم نتائج ضوء يف املقرر تقومي-
 والتطوير للتحسني خطط وضع -

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 خالد العفيصاند/  االسم:  د/ آمال اهلامشي االسم:
 ................................. يع:التوق  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
م اعتماد توصيف المقرر ت  

هـ 1432/  7/  16بتاريخ  (17)في جلسة القسم رقم   
 

   
 


