
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 صفاء حامد تركي االسم
 Safaaalrasid59@gmail.com البريد االلكتروني

 علم النفس التربوي اسم المادة
 مرحلة الماجستيراالول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

التعرف على التعلم ونظرياتو والدافعية والقدرات العقلية كالفهم وتعلم التفكير واالنتباه والتذكر والنسيان وحل 
 المشكالت والتدريب وأنواع التعلم واالىداف التربوية .

التفاصيل االساسية 
 للمادة

التعلم تعريفو شروط العوامل المؤثرة فيو ونظرياتو ، السلوكية والمعرفية و االجتماعية ومنحنى معالجة المعلومات 
والدافعية وتفسيرىا والفهم وأىميتو ووجهات النظر فيو والعمليات العقلية التي تسهم في التعلم كالفهم والتفكير 

 ظرياتو .  نواالىداف التعليمية وجوانب النمو االخالقي و والتذكر والنسيان والتدريب والتعلم االستكشافي 
 وجد ي ال الكتب المنهجية
 المصادر الخارجية

 
 جورج أم غازدا –نظريات التعلم 

 علم النفس التربوي . د. محمد بكر نوفل 
 علم النفس التربوي . د. صالح محمد ابو جادو 
 علم النفس التربوي د. يوسف قطامي و أخرون . 

 
 ت الفصلتقديرا

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

02% - 02% - 72% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الماجستير المرحلة :

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

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 لنفسيةقسم العلوم التربوية وا مكان العمل  :

mailto:Safaaalrasid59@gmail.com
mailto:Safaaalrasid59@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

التعلم ، تعرف التعلم ، طرق ومصادر التعلم ، شروط التعلم الجيد ، النضج ،   0
الدافعية ، التدريب الموزع المركز التسميع الذاتي ، معرفة المتعلم مدى تقدمو 

الطريقة الكلية الجزئية ، التكرار ، اإلردشاد والتوجيو . مؤشرات تشخيص 
 صعوبات التعلم .

  

العمليات العقلية التي يتسم فاعلية التعلم التذكر الحفظ . االستدعاء التعرف   0
 التفكير . التفاعل بين عناصر النظام المفهوم الجديد للتعلم .

  

نظريات التعلم . المدرسة السلوكية نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ . ثورندايك   3
 قوانين التعلم خصائص التعلم بالمحاولة والخطأ .

  

نظرية االشراط االجرائي االجزائي لكثر المفاىم النظرية ، جداول التعزيز ،   4
تصنيف المعززات تشكيل السلوك ، تعديل السلوك التعليم المبريم ، التطبيقات 

 التربوية النظرية سكز .

  

االتجاه المعرفي . نظرية الجشطلت المفاىيم االساسية المتصلة بنظرية   5
نظرية ، قوانين التعلم في النظرية ، العوامل التي تؤثر الجشطلت ، فرضيات ال

 على االستبصار ، التطبيقات التربوية للنظرية.

  

نظرية التعلم االجتماعي ، آثار التعلم االجتماعي ، العوامل التي تؤثر على التعلم   6
 االجتماعي التطبيقات التربوية .

  

معالجة المعلومات اتكنسون و شيفيرين ، نماذج النظرية ، الوظائف التي منحى   7
يؤديها نظام معالجة المعلومات افتراضات منحى معالجة المعلومات ، التطبيقات 

 التربوية .

  

الدافعية ، مفهوم الدافعية ، أسباب الدافعية تفسير الدافعية ، العوامل المؤثر على   8
 الدافعية وتطبيقها في غرفة الصف . الدافعية للتعلم ، مبادئ

  

الفهم ، أىمية الفهم ، تشكيل المفاىيم تعلم المفهوم وتعليمو ، مميزات المفهوم   9
 وجهات نظرية تعلم المفهوم .

  

  تعلم وتعليم التفكير وأنواعو مفهوم التفكير ، انماط التفكير ، نتاجات تعليم   02

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الماجستير المرحلة :

 د. صفاء حامد تركي :اسم المحاضر الثالثي
 ذ مساعداستا اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 التفكير نموذج ليجان ، نموذج بونو .التفكير ، أنواع التفكير ، نماذج 
االىداف التعليمية واستراتيجيات التعلم تعريف الهدف السلوكي ، أىمية   00

 االىداف خصائص الهدف السلوكي ، خطوات صياغة الهدف السلوكي .
  

   مناقشة بحوث الطلبة التعليم االنتباه الذاكرة  00
   حل المشكالت ، النسيان ، التدريب .  03
   التعلم االستكشافي ، جيروم ، برونر .  04
   النمو االخالقي  05
06     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 


