مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :العلوم التربوية والنفسية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :د .باسم فارس جاسم
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د .باسم فارس جاسم الغانمي
Basimf.jasim@uokufa.edu.iq

اسم المادة

علم النفس المعرفي

مقرر الفصل

سنوي /علم النفس المعرفي

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

علم النفس المعرفي على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس
حركية
التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

%

النشاطات
%

االمتحانات
اليومية
%

المشروع
%

االمتحان النهائي
%
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الجامعة  :الكوفة
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القســم  :العلوم التربوية والنفسية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :د .باسم فارس جاسم
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات
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جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

تطور تاريخي لعلم النفس المعرفي

2

علم النفس المعرفي :مفهومه

3

عالقته بالعلوم األخرى

4

االفتراضات األساسية لعلم النفس المعرفي

5

اإلحساس واالنتباه

6

تعريف اإلحساس

7

آليات اإلحساس

8

عتبة اإلحساس

9

العوامل المؤثرة

11

االنتباه :تعريفه -طبيعة عملية االنتباه

11

العوامل المؤثرة

12

نظريات االنتباه

13

اإلدراك الحسي :مفهومه

14

نظرياته -العوامل المؤثرة في اإلدراك

15

اإلدراك تعريفه – نظرياته – العوامل المؤثرة فيه

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

اللغة تعريفها

18

عالقة اللغة بالتفكير

19

فهم اللغة وادراك اللغة

21

نظريات االكتساب اللغوي1

21

نظريات االكتساب اللغوي2

22

األساليب المعرفية

23

تعريفها -خصائصها

24

نماذج منها

المالحظات

25

أنموذج معالجة المعلومات ( االفتراضات األساسية )

26

وظائف نموذج معالجة المعلومات الحواس والحسي الحاسي

27

الذاكرة الحسية  ,السمعية البصرية  ,ذاكرة قصيرة األمد  ,ذاكرة

28

حل المشكالت مفهوم  ,حل المشكالت  ,خطوات

29

استراتيجيات العوامل المؤثرة في حل المشكالت

31

العمليات المعرفية الماورائية

31

العمليات المعرفية وعالقتها بالذكاء

طويلة األمد.

32
توقيع األستاذ :

امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

