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           Module Description      وصف المقرر :

ٍ انًتعهقت بانُظرٌاث انضهىكٍت ٌحتىي عهى انًفاهٍى وانقىاٍَ

وانًعرفٍت واثرها فً كم َظرٌت فً انتعهى وانتطبٍقاث انًفضرة 

 نهتعهى نكم َظرٌت 

Contains concepts and laws related 

to theories of behavioral and 

cognitive impact in every learning 

theory and applications unexplained 

to learn each theory 

 

 



 
 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 طانب كم يكىن أن انممزر هذا دراست بعذ يىبغي 1

 :. أن عهى  لادر انبزوامج مه مسخفيذ

يفهىو انتعهى اٌ تتعرف انطانبت  عهى  -

 وأهًٍته 

بُظرٌاث انتعهى انًختهفت انطانبت  اٌ تهى  -

وتطبٍقاتها فً انًجال انضهىكً داخم 

وفً يختهف يجاالث عهى انُفش  انًذارس.

 وانتربٍت

بانجىاَب انتارٌخٍت نكم انطانبت  اٌ تهى -

 وأوجه انُقذ وانًزاٌا نكم يُهاَظرٌت 

 

After this study should be 

scheduled every student 

beneficiaries of the program is 

capable of that . 

- Recognize that the concept of 

student learning and its 

importance  

- That punctuate different 

learning theories and their 

applications in the field of 

behavioral inside schools. In 

various areas of psychology and 

education  

- That punctuate the historical 

aspects of each theory and 

criticism aspects and 

advantages of each 

2   

3   

4   

 

 

 والمهارات الذهنية والعملية(مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة 

 ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:



 
1 

 وظزياث بمادة  انخاصت األساسيت انمفاهيم يُحذد ـ1

 . انخعهم

 .انخعهم وظزياث حصىيفاث أهم يُبيه -2

 ..انجيذة انىظزيت عهى انحكم معاييز  يُحذد -3

 وظزياث إنيها حىصهج انخي انمفاهيم أهم يُبيه -4

 .انخعهم

 نها حىصهج انخي وانمىاوييه انمىاعذ أهم  يُىضح -5

 .انخعهم وظزياث

 مه انمسخخهصت انخطبيماث أهم بيه يُطابك -6

 .انخعهم وظزياث

1-defines the basic concepts own 

theories of learning material . 

2-shows the most important 

categories of learning theories . 

3-determines the criteria for judging 

the theory is good  .. 

4-shows the most important 

concepts reached by learning 

theories . 

5-explains the most important rules 

and Laws reached by learning 

theories . 

6-match between the most 

important applications derived from 

learning theories 

2   

3   

 

 )ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس(محتوى المقرر

 قائًت انًىضىعاث

(Subjects) 

عذد 

 األصابٍع

(Weeks) 

صاعاث 

 انتذرٌش 

(Hours) 

 المنهج العلمي.و ،والنظرية، العلممفهوم : أولا 

 .التعلم تطور بذة تاريخية عنن -

 العلم والطريقة العلمية.تعريف  -

 خطوات التفكير العلمي. -

 .  مفهوم النظرية -

 .خصائص النظرية الجيدة -

 معايير الحكم على النظرية الجديدة. -

1 

2 



 
 2 1 ثانياَ:مفهوم التعلم،تعريفاته،وخصائصه ،وقياسه وعوامله أو شروطه.

 .نظريات التعلم السلوكية وتطبيقاتها :ثألثا  

 بافلوفالتعلم الشرطي الكالسيكي لدى  - 

 نظرية المحاولة والخطأ لدى ثورندايك -

 نظرية التعلم الجرائي لدى سكنر -

 نظرية التعلم القتراني لدى جثري  -

 نظرية الحافز لدى هل. - 

4 

8 

ا:   .نظريات التعلم المعرفية وتطبيقاتها رابعا

 نظرية التعلم الجتماعي

  القصدي لدى تولمان.نظرية التعلم  -

 الجشطلت.نظرية  -

 

 .معالجة المعلوماتنظرية  -

 .النظرية بياجية في النمو المعرفي  -

 .نظرية التعلم  الدماغي  -

5 

11 

ا   مساهمات نظرية اخرى:: خامسا

 .نظرية دولر وميلر التعزيزية -

 . نظرية مورر في التعلم  -

 نظرية التعلم الحصائية -

 نظرية بريماك في التعزيز . -

 نظرية التعلم الجتماعي لروتر -

 

1 

2 
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