جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :العلوم التربوية والنفسية
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي  :م .علي عباس اليوسفي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

جدول الدروس األسبوعي
االسم

م .علي عباس اليوسفي

البريد االلكتروني
اسم المادة

علم النفس التربوي

مقرر الفصل

سنوي /علم النفس التربوي

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

علم النفس التربوي 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

%52

النشاطات
%2

االمتحانات
اليومية

%52

المشروع
%2

االمتحان النهائي
%52
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جدول الدروس األسبوعي
األسبوع
1

المادة النظرية

التاريخ

مقدمة في علم النفس (التطور التاريخي لعلم النفس  ,علم النفس في
التراث اإلسمامي ,طبيعة علم النفس وأهميت  ,أهداف ومجاالت

2

مدارس علم النفس

3

السلوك (تعريف السلوك) العوامل المؤثرة في السلوك ,العملية التعليمية
وعلم النفس التربوي

4

طرق البحث في علم النفس وعلم النفس التربوي

5

االنتباه واإلدراك الحسي :معنى االنتباه ,مشتقات االنتباه ,العوامل المؤثرة

6

معنى اإلحساس واإلدراك ,أنواع اإلحساسات ,العوامل المؤثرة في

في االنتباه ,اإلدراك الحسي
اإلحساس واإلدراك
7

الدافعية في التعلم :أهمية دراسة الدافعية ,طبيعة الدافعية

8

الوظائف التعليمية للدافعية

9

إستراتيجية استثارة دافعية الطلبة نحو التعلم

11

عملية التذكر والنسيان :أنواع التذكر(الذاكرة الحسية ,الذاكرة قصيرة

المدى ,الذاكرة طويلة المدى),
11

العوامل المؤثرة في عمليتي التذكر والنسيان,

12

سبل تحسين عملية التذكر ,تفسير النسيان(أسباب )

13

انتقال أثر التعلم :مفهوم انتقال أثر التعلم وأنواع

14

أهمية دراسة ‘انتقال أثر التعلم

15

كيفية االستفادة من عملية االنتقال في عملية التعليم والتعلم.

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

التغذية الراجعة :مفهوم التغذية الراجعة

18

أهمية دراسة التغذية الراجعة

19

أنواع التغذية الراجعة

21

تطبيقات التغذية الراجعة

21

التفكير:معنى التفكير

22

أنواع التفكير

23

سبل استثارة التفكير وتنميت

المالحظات

24

نظريات التعلم :النظريات االرتباطية وتطبيقاتها

25

سكنر( :المفاهيم األساسية والتطبيقات التربوية)

26

نظرية األستبصار(كوهلر) (,المفاهيم األساسية والتطبيقات التربوية)

27

تعلم المفاهيم :أهميت  ,طبيعت

28

تعميم المفهوم ,تعلم المفهوم.

29

الفروق الفردية :معناها

31

تأثيرها في التعلم

31

كيفية مراعاتها في التدريس.

32

امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

التربوية(بافلوف(,),المفاهيم األساسية والتطبيقات التربوية)

توقيع األستاذ :

