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 نموذج توصيف مختصر
 نفس  763 رقم ورمز المقرر

 علم النفس المعرفي  اسم المقرر
 7 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير فهم علمي لدى الدارس عن التفكير اإلنساني بما  :الهدف العام للمقرر( 1)
يتضمنه من معالجة للمعلومات، والحكم والتعرف، والتعلم، واختزان المعرفة المكتسبة، والتذكر، وحل المشكالت، 

ويتناول المقرر:  واآلخرين.اإلدراكات للبيئة والذات ن المفاهيم و يواتخاذ القرارات، وفهم اللغة واكتسابها وكيفية تكو 
 .السمعيطبيعة االنتباه واإلدراك، اإلدراك البصري واإلدراك  واإلدراك:االنتباه  وتاريخه.تعريف بعلم النفس المعرفي 

الذاكرة البصري.  التخيل، أدلة نفس عصبية، نظريات الذهنيالترميز المزدوج، التدوير والمسح  الذهني: لالتخي
الترميز واالسترجاع،  المعلومات:الذاكرة العاملة ومكوناتها، الذاكرة طويلة المدى وخصائصها، معالجة  ونظرياتها:
 ، واإلبداع وحل المشكالت واتخاذ القرار والكالم والتفكيرواللغة  الذاكرة،والتداخل، فقد  التالشينظريات 

 
 ت التدريسساعا عدد األسابيع ( موضوعات المقرر2)

تعريف العلم وتاريخه والعمليات الماورائية واالنماط  األول:الفصل 
 21 4 المعرفية

 12 3 االدراك، الذاكرة-المعلومات: االنتباهنظرية معالجة  الثاني:الفصل 
 لير، حوالتفكاللغة ، العقلية العليا الثالث: العملياتالفصل 

 21 4  ، االبداعالقرارالمشكالت واتخاذ 



 
 مخرجات التعلم للمقرر ( 3) التدريس للمقرر   تاستراتيجيا طرق التقييم  

 المعرفة
عرض البحوث. 
االختبار الفصلي 

والنهائي. 
 المناقشات

 

التعلم من خالل التوظيف للمعرفة 
المناقشات  بالحياة،وربطها 
 اجراء التعاوني،التعلم  الجماعية،

 مالتجارب المرتبطة بتلك المفاهي

القدرات العقلية االساسية وتمكين  علىالتعرف 
الطالب من المعرفة المرتبطة بكافة الجوانب 

 المعرفية. النظرياتمختلف المعرفية. التمييز بين 
النظريات واالبحاث. التعرف  أحدثالتعرف علي 

على  باالطالعالعقلية اساليب تنمية القدرات  على
ومعيناته. أن  االنتباه والتذكرالمفاهيم الخاصة ب

يعرف استراتيجيات تنمية مهارات التفكير واتخاذ 
اساليب قياس  علىالقرار وحل المشكالت. التعرف 

 القدرات العقلية المختلفة.
 المهارات اإلدراكية

 االختبارات
 المناقشة

ستراتيجيات المعرفية الاستخدام ا
 لبةالماورائية من خالل تدريب الط

 موضوعات المنهجالتفكر في  على
اعطاء امثلة . ومناقشتها ونقدها

دريب . تمعينات الذاكرة تطبيقية مثل
حل المشكالت واتخاذ  على لبةالط

االختيار  محكاتتنمية . القرار
 واتخاذ القرار 

 

وضع  تنمية مهارات تقوية الذاكرة ومنع النسيان.
ء وصياغة برامج تنمية القدرات العقلية في ضو 

دراسته لتلك العمليات المعرفية ونظرياتها. يجري 
 البحوث ويجمع المعلومات بهدف دعم التعلم.
يجري االستقصاءات والبحوث اإلجرائية لتشخيص 
ما يواجهه من مشكالت والتعامل معها في ضوء 

يجمع . النتائج بهدف تحسين ممارساته المهنية
ولياء ويتواصل مع المتعلمين وأ ويحللها،المعلومات 

األمور والزمالء وأعضاء المجتمع المهني من خالل 
يصمم مواقف التعلم والممارسة  التقنية.وسائط 

المهنية في مجال تخصصه بما يجعل التقنيات 
 عنصرا متكامال مع بقية العناصر.

 



 ، وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 
البحوث، تقييم 
تفاعل الطالبة مع 
 فريق العمل،

المشاركة 
  لتزام.االو 

 

المناقشات الجماعية واالستقصاء 
 والبحوث الجماعية والفردية.

يقددددددر التفكيدددددر الناقدددددد وحدددددل المشدددددكالت ويتحدددددرى 
ويقددر  زمالئه،وأداءات  أداءاهممارسته وتطبيقه على 

يقددددددر  العلمدددددي.حدددددل المشدددددكالت وفقدددددا ل سدددددلوب 
إلدددى ويميدددل  األداء،الددددوافع الذاتيدددة للدددتعلم وتحسدددين 

يقددددر دمدددج  .هالتفاعدددل بايجابيدددة مدددع أعضددداء مجتمعددد
ويتددابع  المهنيددة،التقنيددة فددي مواقددف الددتعلم والممارسددة 

ويتبنددددددى المبددددددادرات والتجديدددددددات المحققددددددة لددددددذلك 
المهندددددة واالخالقيددددددات  بأخالقيدددددداتااللتدددددزام  الددددددمج.

الملزمددددددة للتعامددددددل مددددددع البشددددددر فددددددي مجددددددال البحددددددوث 
 .المعرفية

 
اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم طبيعة مهمة ( 4)

  .(... نهائي،اختبار  جماعي،
المحدد األسبوع 

 له
نسبته من التقويم 

 النهائي 
 % 73 3 اختبار نصف الفصل 

 % 21 21 مشروع بحثي
 % 21 21 عرض مرئي
 % 43 نهاية الفصل اختبار نهائي

 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)
 االردن. نالشروق، عمادار  المعرفي،النفس  . علم1337عماد()الزغول، (، الزغول )رافع
 عات. القاهرة.مالنشر للجا رالعقلي. دا.االسس المعرفية للتكوين 2991الزيات)فتحي(
 .القلم، الكويتمحمد نجيب الصبوة، دار  ةالمعرفي، ترجمالنفس  م، عل1332سولسو)روبرت(

 


