
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 صفاء حامد تركي االسم
 Safaaalrasid59@gmail.com البريد االلكتروني

 علم النفس التربوي اسم المادة
 المرحلة الثانيةاالول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

وأىميتو ونشأتو ونظرياتو وشروطو التعلم الجيد واالىداف التربوية وادارة تعريف الطلبة بتعرف علم النفس التربوي 
 التعلم الصفي .

التفاصيل االساسية 
 للمادة

ريخية ، تعريف علم النفس التربوي وموضوعو وأىدافو وفوائده وعالقتو بالعلوم وتعريف التعلم وشروط المحو ت
ىداف ودورىا في التعليم ومفهوم االدارة والعمليات العقلية التي تسهم فيو ونظرياتو و أىدافو ومستوياتو ومصادر اال

 دارة الصف .ها وأىدافها واالسس االجتماعية إلو أىميتة الصفي
 يوجد ال الكتب المنهجية
 المصادر الخارجية

 
 ي و جااالزير   علم النقس التربوي /

 علم النفس التربوي / محمد بكر نوفل 
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

44% - - - 64% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثانية المرحلة :

 صفاء حامد تركيد.  :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

ريخية ، تعريف علم النفس التربوي موضوع علم النفس لمحة تا  1
 التربوي .

  

النفس التربوي للمعلم ، اىداف علم النفس التربوي ، فوائد علم   2
 عالقة علم النفس التربوي بالفروع االخرى .

  

   التعلم ، تعريف التعلم ، شروط التعلم الجيد .  3
   العمليات العقلية التي تسهم في التعلم .   4
   نظريات التعلم ، نظريات التعلم بالمحاولة والخطأ . ثورندايك .   5
   نظرية االشراط االجرائي سكنر .  6
   نظرية الكشتالت ، كوفكا وكوملر .  7
   نظرية التعلم االجتماعي ، باندورا .  8
   االىداف التربوية ، مستويات االىداف .  9

   مصادر االىداف ، دور االىداف في العملية التعلمية .  14
   امتحان الشهر االول  11
   مفهوم االدارة الصفية   12
   أىمية االدارة الصفية و أىدافها .  13
   دارة الصف .االسس النفسية واالجتماعية إل  14
   امتحان الشهر الثاني .  15
16     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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