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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 المستوى الثالث يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 نهج 160: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 

 

 : ال يوجدمتطلبات المتزامنة مع هذا المقررال. 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 مهمة ادائية15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 ()تذكرأخرى  5

 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب
 

 

 العام للمقرر: وصفال. 1

اته  ونظري يتضمن هذا المقرر تعريف الطالب بعلم النفس التربوي وموضوعاته من خالل دراسته لمفهوم التعلم وشروطه

سيان، لتذكر والنراسة اوطرق انتقاله وعالقته باالنفعاالت والدوافع واإلدراك، والفروق الفردية في التعلم والتحصيل وكذل  د

 همة أدائيةمإعداد وت والتفكير الناقد، والتفاعل الصفي، واألهداف التربوية تصنيفها وطرق صياغتها واإلبداع وحل المشكال

 فيها، 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 علميا فعياال ،مفي الجانب التطبيقي العملي بحيي  تههيل اليدارس لهيذا المقيرر ليكيون  مفردات المقرريسعى إلى  توظيف جميع ال 

 .على المشاكل التي تواجهه في الفصل الدراسي مستقبال ،  وإدارة وفن التعامل مع الطلبةويستطيع التغلب 

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 التعلمه لمفهوم النفس التربوي وموضوعاته من خالل دراستعلم  عليالطالب يتعرف أن  1.1
دية في لفرافروق وطرق انتقاله وعالقته باالنفعاالت والدوافع واإلدراك، وال وشروطه ونظرياته
 .التعلم والتحصيل

 1ع

 3ع .الحركيةاالنفعالية و العاطفية و المعرفية الت في المجاالتربوية  األهداف الطالب  عدديأن  1.2

االختبددارات  –الختبددارات المدرسددية بعنواعهددا ا –قائمددة تلخددق  تقددويم الددتعلم الطالددب  حدددديأن  1.3
 الموضوعية

 8ع

  المهارات 2

 2ع االختبارات . جدول مواصفاتأن يصمم الطالب  2.1

 3م .في مجال علم النفس التربوي بعض المعلومات اإلحصائيةأن يوظف الطالب  2.2

  الكفاءات 3

 1ك .األدوار ومالحظة السلوكمهارة لعب زمالئه من خالل  الطالب   شاركيأن  3.1

أن يتقبل الطالب النقد واملالحظات التي  يبيدا ا اليء الا والاء ياا حيجه تج واتير و ها  ياتر  3.2

 .املونية  

 2ك

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

أهمية علم  -األخرىوقعة بين مختلف فروع علم النفس م -الفصل األول التعريف بعلم النفس التربوي
الدراسات – النفس التربوي و طرق دراسة المتغيرات في علم النفس التربوي )الدراسات االرتباطية

 التجريبية (
 

2 

2 
داألهددداف  -الفصددل الندداني تحديددد األهددداف التربويددةد تصددنيفها دور األهددداف فددي العمليددة التعليميددة 

لتقددويم ( ا–التركيددب –التحليددل –التطبيدد  –لفهددم ا–السددلوكية األهددداف فددي المجددال المعرفددي )التدد كر 
 ربوية وعمليات التعلم واالكتساباألهداف الت -المجال االنفعالي دالمجال النفس حركي و 

4 

3 
ين ن المتعلمدالفصل النالث مفهوم ال كاء   النظريات التي فسرت طبيعة ال كاء   د الفدروق الفرديدة بدي

 العالقة بين ال كاء والتحصيل دالعوامل التي تؤنر في ال كاءفي ال كاء دقياس ال كاء د 

2 

4 
 شخصدية العقلدي-مراحدل النمدو الفرديدة  –الفصل الرابع النمو ) األسس التي تقوم عليها عملية النمو 

 النمو األخالقي –لنمو النفسي ا –لنمو اللغوي ا –المعرفي.

2 

5 
 الفصل الخامس السلوك )الدوافع واالنفعاالت (

 ول( تعريف الشخصيةالمي–االتجاهات )القيم 

4 

 4 تعلم.الفصل السادس التعلم د شروط التعلم الجيد د الت كر والنسيان األسس النفسية لعملية ال 6
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 4  مشخصية المتعل-الفصل السابع الفروق الفردية بين التالمي  و التطبيقات التربوية للفروق الفردية   7

8 
 –القيدداس  –د بعددض المفدداهيم المتعلقددة بتقددويم التحصدديل  االختبددار التحصدديلقددويم ت الفصددل التاسددع 

ريدة ختبارات محكية المرجدع د االختبدارات معياإعدادها اال -التقويم  االختبارات التحصيلية بعنواعها 
 جدول المواصفات المرجع.

4 

 4 الفصل التاسع   نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية  9

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

النفس التربوي علم  أن يتعرف الطالب علي 1.1
ه لمفهوم التعلم وموضوعاته من خالل دراست

وطرق انتقاله وعالقته  ونظرياتهوشروطه 
 فروق الفرديةباالنفعاالت والدوافع واإلدراك، وال

 .في التعلم والتحصيل

 الحوار والمناقشة

 

تقويم المشاركة والتفاعل  -

في النقاش واألعمال 

 .الجماعية

 

 الت فددي المجدداالتربويددة  األهددداف أن يعدددد الطالددب  1.2
 .االنفعالية و العاطفية والحركية المعرفية

التعلم التعاوني والمناقشات 
 الجماعية

 

قويم األداء في ت -

 االختبارات.

 

 –قائمدددة تلخدددق  تقدددويم الدددتعلم أن يحددددد الطالدددب  1.3
االختبددددارات  –االختبددددارات المدرسددددية بعنواعهددددا 

 الموضوعية

 الحوار والمناقشة 

 
لمناقشددددات والمشدددداركات ا -

 التعليمية.واألنشطة 

 المهارات 2.0

التعلم التعاوني والمناقشات  االختبارات . جدول مواصفاتأن يصمم الطالب  2.1
 الجماعية

 

 تقويم األقران -

فدي  بعض المعلومات اإلحصائيةأن يوظف الطالب  2.2
 .مجال علم النفس التربوي

  

 الكفاءات 3.0

3.1 

لعدب مهدارة الطالب  زمالئه من خدالل   شاركيأن 
 .األدوار ومالحظة السلوك

لتعلم التعاوني والمناقشات ا -

 الجماعية

ألنشطة االستقصائية وحل ا -

 . المشكالت

قويم المشاركة والتفاعل ت -

في النقاش واألعمال 

 الجماعية.

 تقويم الذات واألقران. -

أن يتقبييل الطالييب النقييد واملالحظييات التيي  يبييدا ا  3.2

الييييييييء الا والاء يييييييياا حييييييييجه تج واتيييييييير و ها  يييييييياتر 

 .املونية  

األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل 

 المشكالت

تقويم تقارير المشاهدات 

 الميدانية للممارسين

 

 الطلبة 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس اختبار فصلى أول  1

 %20 الحادي عشر اختبار فصلى ناني  2

3 
األسبوع الناني  مهمة أدائية

 عشر

15% 

 %5 خالل العام النقاش والمشاركة في المحاضرة 4

5 
في نهاية  االختبار النهائي

 الفصل

40% 
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 الخ( عملورقة مشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
لب اديمي للطاد األكاإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشا

 التدريس في األسبوع(:لذي يتواجد فيه أعضاء هيئة ا -لساعات المكتبيةا –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 تي:يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآل

 يمي نظام األكياديتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحيذف  كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياق  فيهيا الطاليب إلبيداء مبيررات ومجاالت العمل المتاحة للتخصي،،

 واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 ة.وفق كل حال وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

  رشياد لإلرشياد األكياديمي، ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل  مين عميادة شيهون الطيالب بشي ن االيتضمن هيكل الكلية وحيدة

 األكاديمي والمهني.

 ون الطيالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شه

 .ب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لهاوهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطال

 جتمياعي ويوجد بالجامعة كذل  وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شهون الطالب، وتعميل الكليية كيذل  عليى اليدعم اال

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 ا الطاليب، ت التيي درسيهانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقيرراتتولى وحدة التربية الميد

ي سييترتبط وتقلييي، الفجييوة بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق، وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية التيي

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 و هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب.كما يخص، عض 

 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

مبادئ علم النفس 

 . 2التربوي، ط 
 غول، عماد.زال

دار الكتاب 

الجامعي العين: 

 اإلمارات

200

2 

 نشواتي، عبد الحميد التربويعلم النفس 
مهسسة الرسالة، 

 لبنان

199

8 

 علم النفس التربوي
ابو حطب، فواد & صادق، 

 امال

مكتبة األنغلو 

 المصرية

199

4 

 دار المسيرة ابو جادو، صالح علم النفس التربوي
201

1 

-علم النفس التربوي

 النظرية والتطبيق

العتوم، عدنان، عالونة، 

شفيق، الجراح، عبد الناصر، 

 ، معاوية.لأبو غزا& 

دار المسيرة، 

 عمان: األردن

142

6 

-  

 المساندةالمراجع 

مكتبة  ( . علم النفس التربوي . القاهرة :2001حطب ، فهاد و صادق ، أمال )  أبو -

 .االنجلو المصرية

 .(. علم النفس التربوي. عمان : دار الفرقان2003، عبدالمجيد) نشواتى -

اب ( . مبادئ علم النفس التربوي. اإلمارات :دار الكت 2012الزغول ، عماد )  -

 الجامعي .

 الدراسات التربوية في مجلة علم النفس -

 الدراسات التربوية في مجلة دراسات نفسية -

 للدراسات النفسيةالدراسات التربوية في المجلة المصرية  -
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 اإللكترونيةالمصادر 

اصل التو قائمة بالمراجع  االلكترونية  ) المواقع على الشبكة العنكبوتية ، مواقع

 ( .  Blackboardاالجتماعي ، نظام إدارة التعلم ) 

 

  ىأخر -
و وطة أمواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغ -

 المهنية أو األنظمةالمعايير 

-  
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 -

 متطلبات المقرر - العناصر -

 المرافق
 قاعات بح  –قاعات تفاعلية –للمحاضرات  القاعات الدراسية إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

مييواد – Blackboardمحتييوى المقييرر الرقمييي علييى نظييام ادارة الييتعلم 

 لتدريس المقرر من خالل التعلم عن بعد 

 تبعا  لطبيعة التخص،() ىأخر تجهيزات

قاعييات كمبيييوتر أو معمييل الحاسييب  ويتييوفر فيييه عييدد كيياف ميين أجهييزة  

ر س الطالبية المقيريلتيدريتناسب مع عيدد الطالبيات فيي الشيعب  الحاسب بما

ميية زيييارات ميدانييية للمييدارس  الجييراء المهتجهيييز  –االلكترونييي التفيياعلي 

 االدائية " صياغة األهداف السلوكية لمحتوى دراسي "

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس تقويم جودة و

 التدريسأعضاء هيئة –رئيس القسم 

في نفس  تقييم أعضاء هيئة التدريس

 التخص، كتغذية راجعة 

 المراجع النظير  -

 تقييمات األقران  -

 

 التحقق من معايير االنجاز لدى الطلبة 

اعضاء –لزمالء ا -أعضاء هيئة التدريس

 هيئة تدريس من مهسسة أخرى 

الطلبة  تدقيق تصحيح عينة من أعمال

التبادل  ،   بواسطة مدرسين مستقلين

بصورة دورية لتصحيح االختبارات 

أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس 

 من مهسسة أخرى

  

اسيييتراتيجيات الحصيييول عليييى التغذيييية 

 الراجعة من الطلبة عن فعالية التدريس:

 

 الطلبة 

نمالج  -استبيانات متعلقة بالمادة -

التقييم اإللكتروني لعضو هيئة 

 التدريس 

   القاعة الدراسيةنمالج التقييم داخل  -

. 

 نمالج تقييم المقرر. -

 تقييم الطلبة عبر البريد االلكتروني -

 .التفاعل الصفي -

 

 تطوير التدريس

 اعضاء هيئة التدريس 

المقارنة المستعرضة والطولية  -

 لدرجات الطالب 

  التقييم الذاتي والمراجع النظير. -   

 

اجييراءات التخطيييط للمراجعيية الدورييية 

االسيييييتعانة بمحكميييييين خيييييارجين لتقيييييييم  المقرر والتخطيط للتحسينلمدى فاعلية 

 المهسسة التعليمية 

 مدى االلتزام–مراجعة النتائج النهائية 

احدث اشرطة توفير و بتوصيف المقرر

االطالع على أخر –الفيديو التعليمية 

 الكتب الصادرة في موضوع 
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مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 
 إلخ(

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
 (مباشر وغير مباشريم )قيالت طرق

 
 
 
 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 


