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 نموذج توصيف مختصر
 نفس222 رقم ورمز المقرر

 علم النفس التربوي  اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

  للمقرر:ف العام الهد (1)
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بعلم النفس التربوي وموقعه بين مختلف فروع علم النفس األخرى ، وأهمية علم النفس التربوي، و 

الدراسات التجريبية ( ، وتحديد األهداف التربوية وتصنيفها ودورها –مناهج البحث في علم النفس التربوي )الدراسات االرتباطية 
( التقويم–التركيب –التحليل –التطبيق –الفهم –لعملية التعليمية ، واألهداف السلوكية األهداف في المجال المعرفي )التذكر في ا

والفروق الفردية بين المتعلمين في الذكاء ، وقياس ظريات التي فسرته مفهوم الذكاء  الن، و والمجال االنفعالي والمجال النفس حركي 
بالنمو االنسانى  لبة ن الذكاء والتحصيل ، والعوامل التي تؤثر في الذكاء . كما يهدف هذا المقرر إلى تبصير الطالذكاء، والعالقة بي

الحسية  –األخالقية  –الوجدانية  –اللغوية  – من حيث األسس التي تقوم عليها عملية النمو ، ومراحل النمو ا وجوانبها ) المعرفية
األسس النفسية التي تقوم  و، والتعلم وشروطه ونظرياته الميول(–واالتجاهات )القيم  النفعاالت (،والسلوك )الدوافع وا ،والحركية(

عليها عملية التعلم والفروق الفردية بين التالميذ و التطبيقات التربوية لنظريات التعلم، وتقويم التحصيل ، وبعض المفاهيم المتعلقة 
إعدادها االختبارات محكية المرجع ,  -قويم  االختبارات التحصيلية بأنواعها الت –القياس  –بتقويم التحصيل ) االختبار 

 االختبارات معيارية المرجع.جدول المواصفات( 
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع ( الموضوعات 2)
بين مختلف فروع علم النفس  موقعة-التربويالفصل األول التعريف بعلم النفس 

المتغيرات في علم النفس التربوي  وطرق دراسةالتربوي علم النفس  أهميته-األخرى
 التجريبية(الدراسات –)الدراسات االرتباطية 

2 4 

، -الفصل الثاني تحديد األهداف التربوية، تصنيفها دور األهداف في العملية التعليمية 
التحليل –التطبيق –الفهم –السلوكية األهداف في المجال المعرفي )التذكر  فاألهدا

2 4 



التربوية  األهداف-النفس حركي و  االنفعالي، المجالالمجال  التقويم(–التركيب –
 وعمليات التعلم واالكتساب

الفروق الفردية بين  الذكاء،الفصل الثالث مفهوم الذكاء   النظريات التي فسرت طبيعة 
التي تؤثر في  والتحصيل، العواملالعالقة بين الذكاء  الذكاء، قياسالذكاء، المتعلمين في 

 الذكاء

2 4 

 المختلفة(مراحل النمو  –التي تقوم عليها عملية النمو  )األسسالفصل الرابع النمو 
 النمو األخالقي –النمو النفسي  –النمو اللغوي  –المعرفي. النمو العقلي 

2 4 

يف الميول( تعر –االتجاهات )القيم  واالنفعاالت(الفصل الخامس السلوك )الدوافع 
 الشخصية

2 4 

التذكر والنسيان األسس النفسية لعملية  الجيد،شروط التعلم  التعلم،الفصل السادس 
 التعلم.

1 2 

 4 2 نماذج التعلم وتطبيقاتها التربوية  السابع:الفصل 
 4 2  بالتحصيل.عالقته  أنواعه، التفكير:الفصل الثامن: 

 
 

 تدريساستراتيجيات ال   طرق التقييم للمقرر

 للمقرر  

الوطني للمؤهالت  اإلطارمجاالت التعلم في   

 ومخرجات التعلم للمقرر 

 

  0.  1 المعرفة

االختبارات  -

 الفصلية

الواجبات  -

والعروض الفردية 

 والجماعية

 االختبارات النهائية -

التفاعل داخل قاعة  -

 الدراسة

 المهام البحثية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرات. -

 الواجبات المنزلية. -

استخدام الشبكة  -

العنكبوتية في 

الحصول على 

المعلومات التي 

تثري موضوعات 

 المقرر.

استخدام مراجع من  -

المكتبات إلنجاز 

 الواجبات المنزلية.

إجراء المناقشات  -

حول بعض 

الموضوعات التي لم 

يتم استيعابها وفهمها 

 بشكل جيد.

إعداد خطة لمواجهة  -

الصعوبات التي 

في  تواجه الطالب

معرفة الطلبة بأحدث النظريات واألبحاث التي 

 تمكنهم من تفسير السلوك اإلنساني 
 

1  .1  

التعليمية  –ف في العملية التعليمية دور األهدا

 التعليمية(. األهداف –التربوية  )األهداف
 

1  .2  

  3.  1 العقلي –تصنيف األهداف في المجال المعرفي 

 االنفعالي. –تصنيف األهداف في المجال العاطفي
 

1  .4  

  5.  1 الحركي. –النفسي تصنيف األهداف في المجال 

 –قياس الذكاء  –طبيعته وتنظيمه  –مفهوم الذكاء 

محددات الذكاء عالقة الذكاء بالتحصيل وسمات 

 الشخصية.

1  .6  

 –النمو المعرفي  – وطرق دراستهمفهوم النمو 

 النمو األخالقي –النمو النفسي  –النمو اللغوي 

1  .7  

  8.  1 طبيعة الدافعية وأهميتها التربوية.

 وبعض مفاهيمه األساسية. التعلم
 

1  .9  

النسيان  –التذكر  –الحفظ  –معالجة المعلومات  1  .



 

 

 

 

 

 

ب المقرر استيعا

 بصورة جيدة.

األبحاث والدراسات  -

التي تعمق فهم 

لمحتوى  الطالب

المقرر وتساعد على 

 . أهدافهتحقيق 

عروض بور بوينت  -

لجميع موضوعات 

 استخدام-المقرر

 السبورة الذكية

  10 الفردية قتفسره. الفرووالنظريات التي 

 االتجاهات ومكوناتها وخصائصها.
 

1  .

11  

 –االختبارات المدرسية بأنواعها  –تقويم التعلم 

 االختبارات الموضوعية

1  .

12  

 جدول المواصفات  المقالية االختبارات
 

1  .

13  

  0.  2  المهارات اإلدراكية

تقييم العمل  -

الجماعي ككل 

وهذا يعتمد على 

تقييم العمل الذي 

تقدمه المجموعة 

 ككل

تقييم العمل  -

الفردي الذي 

يقدمه كل فرد 

 على حده 
تغذية راجعة  -

 وطرح المشكلة 

-  

تقسيم الشعبة إلى  -

مجموعات صغيرة 

از يطلب منها انج

عمل معين في وقت 

 محدد

طرح قضايا نمائية  -

 مفتوحة للنقاش.
 الذهني.العصف  -
 لعب األدوار. -

-  
-  

يقدر االختالف والتنوع ويتعامل معهما من  -

 منظور مهني

2  .1  

 على للمتعلمين المختلفة النمو جوانب بين التكامل يقدر

 .والثقافية االجتماعية خلفياتهم وتنوع قدراتهم اختالف

2  .2  

 على وتطبيقه ممارسته ويتحرى الناقد التفكير يقدر

 وفقا المشكالت حل ويقدر ،زمالئه أداءاتو أداءاه

 العلمي لألسلوب

2  .3  

، وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين   3  .0  

تقييم العمل  -

الجماعي ككل 

وهذا يعتمد على 

تقييم العمل الذي 

تقدمه المجموعة 

 ككل

العمل  تقييم -

الفردي الذي 

يقدمه كل فرد 

 على حده 
تغذية راجعة  -

 المشكلة.وطرح 
-  

تقسيم الشعبة إلى  -

مجموعات صغيرة 

يطلب منها انجاز 

عمل معين في وقت 

 محدد

طرح قضايا نمائية  -

 مفتوحة للنقاش.
 الذهني.لعصف  -
 لعب األدوار. -
-  

  1.  3 تنمية االستقاللية الذاتية  -

  2.  3 التعاطف الوجداني  -

  3.  3  البصري.مهارة التواصل  -

  4.  3 والتفاعل الصفي. مهارة النقاش -

  5.  3 مهارة لعب الدور.

  6.  3 مهارة مالحظة السلوك.

  0.  4  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

تقييم األبحاث  - طرق البحث عن بعض مصادر المعلومات من  تكليف الطالب -

 الشبكة العنكبوتية

4  .1  



والدراسات 

 المسحية.
تقييم أسلوب  -

ق في توثي الطالب

  المعلومات.

قييم  نماذج  -ت

التحصيلية  االختبارات

 للطالبات
تقيم الواجبات  -

التي أعدتها 

الطالبة واألعمال 

 استخدمتالتي 

في  االنترنت

 البحث 
 

بإجراء بحث أو 

دراسة مسحية 

باستخدام مصادر 

متعددة من 

 المعلومات.

 بإتباع تكليف الطالب -

األسلوب العلمي في 

 معلومات.توثيق ال

بعمل  تكليف الطالب -

 الختبارنموذج 

تحصيلي من خالل 

جدول المواصفات 

ى األهداف لع اعتمادا

 والمحتوى.

 األستاذفتح موقع  -

ومتابعة الرابط على 

  موقع الجامعة

االطالع على  -

واجبات 

التي  /الطالبالطالب

يكلفون بها من خالل 

 الموقع االلكتروني

اإلجابة على  -

ب أو الطال استفسارات

ع من خالل الموق الطالبات

 االلكتروني

طرق البحث عن بعض مصادر المعلومات من 

 المكتبات.

4  .2  

 العلمية.طرق توثيق المراجع 
 

4  .3  

بعض المعلومات اإلحصائية المتعلقة بحساب 

لدراسة  االرتباطيةالدراسات  في االرتباطمعامل 

العالقات بين المتغيرات في مجال علم النفس 

 التربوي

4  .4  

  

 

 الدرجة         األسبوع المحدد له  .(بحث جماعي،، مشروع )اختبارطبيعة مهمة التقويم ( 4)
 %5 على مدار الفصل الواجبات واألنشطة –األسئلة الشفوية بشكل دوري 

 %15 قبل نهاية الفصل ائية )صياغة األهداف السلوكية(. المهمة األد
 %22 االسبوع الخامس االختبار الفصلي األول
 % 22 العاشر االختبار الفصلي األول

 %42 في نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي
 

 : ( المراجع المعتمدة للمقرر5)
 دار المسيرة والتطبيق.عمان:ن النظرية (. علم النفس التربوى بي3102عدنان واخرون ) العتوم، -
 مكتبة االنجلو المصرية. القاهرة: التربوي.علم النفس  (.3110)أمال  ،وصادقفؤاد  حطب،أبو  -
 دار الفرقان. عمان:(. علم النفس التربوي. 3112)دعبد المجي نشواتي، -
 .الجامعيالكتاب  اإلمارات: دارمبادئ علم النفس التربوي.  (.3103)عماد  الزغول، -

 


