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 وصف المقرر:ثانيا: 
بشتت هذمتتيفذه ستتيايفذمفتتفذمرتت س ذمرل بتته ذب تته  ذذيشتتل هذاتتلمذمر عتت  ذمفتتيذمر ستتيايفذمعليلتتيفذ تت ذمفتتفذمرتت س 

د ملتفذمرتليففذذضت نذمر عت  ،ذهيلخي ف،ذه لركذبيينذأا يفذد ملله،ذهأثت  ذ ت ذدتهد ذمري فيتفذمرل بهيتفذمرليفي يتف

همالقلهتيذبتيرليفف،ذ  تيذيل تيههذمرتل يسذمي لتي  ذذه ظ ييلهذهشت ههه،ذهمرست هاذمرس ديتفذبتينذمر ليف تين،ذهمرتدهم  

 .همعادمفذمرل بهيفذ،ه ظ يفذمرل يسمتذمر ليدد ،ذهمري فييتذمريعفيفذهأا يلهيذ  ذل هينذمرليففذمر أ هه

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :ان يةون قادرا على  المال المقرر بنجاح يتوقع من الطالب عند

 ( a ) المعرفة والفهم
المعرفة والفهم للمفاهيم المتعلقة بعلم النفس، وعلم النفس التربوي، والتعلم والدافعية والفروق اظهار  -1



 .الفردية والذكاء والقدرات والعمليات العقلية، وغيرها
التربوي، والفروق الفردية، والدافعية، في العملية همية كل من علم النفس، وعلم النفس توضيح أ - -2

 التعليمية التعلمية.

 تحديد ميادين علم النفس وأهداف علم النفس التربوي. -3

 وصف مظاهر الفروق الفردية والخصائص المميزة لها. -4

 داخل الصف. بيان نظريات التعلم الحديثة، وكيفية توظيفها -5
 ياتها.، ومستوتوضيح المقصود باألهداف التربوية -6

 تحديد شروط التعلم الجيد في ضوء التوجهات التربوية الحديثة. -7

 إبراز وظائف الدافعية في التعلم وعالقة الذكاء بتحصيل الفرد. -8

 

 b ) )   المهارات الذهنية

 المقارنة بين أسس ومبادئ نظريات التعلم ومضامينها وتطبيقاتها التربوية. -1

 السلوكية بطرقة صحيحة. تصنيف كل من الدوافع واألهداف التربوية -2

 استنتاج العوامل المؤثرة في الفروق الفردية للتالميذ، ودور المعلم في التعامل معها. -3

 التمييز بين أنواع الذكاءات السائدة بين التالميذ. -4
 ابتكار أساليب تدريس تعتمد على التعلم االكتشافي، وتفعيل دور المتعلم في التعلم. -5

 والحديثة، وأساليب التعليم والتعلم السائدة في المدرسة اليمنية. نقد نظريات التعلم القديمة -6

 التفريق بين دافعية اإلنجاز ودافعية التحصيل. -7

 ابتكار أنشطة تعليمية/ تعلمية تثير الدافعية لدى التالميذ، وتحفز العمليات العقلية لديهم. -8

 

 ( c)   المهارات العملية المهنية
 بطريقة علمية سليمة. صياغة أهداف إجرائية ) سلوكية( -1

 تطبيق طرق بحث إجرائية مختلفة لحل المشكالت التربوية، ومشكالت تعلم التالميذ. -2

 لدى التالميذ. معالجة الظواهر النفسية والتربوية التي قد يواجهها -3
 تنظيم التفاعل الصفي وفقا للفروق الفردية بين التالميذ. -4

 ردية بين التالميذ.تصميم مواقف تعليمية تعلمية تراعي الفروق الف -5

 للتالميذ، واستخدام اختبارات الذكاء المعدة لذلك. س التحصيل الدراسيقيا -6
 األنشطة بشكل فاعل. االستفادة من البيئة في تنفيذ -7

 تطبيق طرائق وأساليب للتعلم مناسبة لخصائص التالميذ النفسية، وتراعي الفروق الفردية بينهم. -8

  

 (  d)    المهارات العامة
 بفاعلية ضمن فريق أو بمفرده لحل المشكالت التربوية، وإنجاز المهام والتكليفات الموكلة إليه. العمل -1
 التواصل بإيجابية مع زمالئه ومع أولياء األمور؛ لحل المشكالت التي تواجه أوالدهم في المدرسة. -2

 تقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه تالميذه. -3

خالل المصادر والمراجع المتنوعة، بما في ذلك اإلنترنت، والحصول على تطوير قدراته الذاتية من  -4
 .التعلم وأساليبه الحديثة الجديد في طرائق التعليم/

  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :والتقويمالتدريس  ( باستراتيجيةa مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهمأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

اظهار المعرفة والفهم  - 1
للمفاهيم المتعلقة بعلم النفس، 
وعلم النفس التربوي، والتعلم 

، العصف الذهني، المحاضرات

الحوار والمناقشة، التكليفات 

والتعلم الذاتين التعلم 

االختبارات التحريرية، األسئلة 

واالختبارات السريعة، تقييم التقارير 

والواجبات والتكليفات الفردية 



والدافعية والفروق الفردية 
والذكاء والقدرات والعمليات 

 العقلية، وغيرها.

التعاوني، التعلم في 

 .مجموعات، حل المشكالت

 .والجماعية

توضيح أهمية كل من علم  - 2
النفس التربوي، النفس، وعلم 

والفروق الفردية، والدافعية، في 
 العملية التعليمية التعلمية.

تحديد ميادين علم النفس  - 3
 وأهداف علم النفس التربوي.

  

وصف مظاهر الفروق  - 4
 الفردية والخصائص المميزة لها.

بيان نظريات التعلم الحديثة،  - 5
 وكيفية توظيفها داخل الصف.

توضيح المقصود باألهداف  - 6
 التربوية، ومستوياتها.

تحديد شروط التعلم الجيد في  - 7
 ضوء التوجهات التربوية الحديثة.

إبراز وظائف الدافعية في  - 8
التعلم وعالقة الذكاء بتحصيل 

 الفرد.

 

 التدريس والتقويم:                                                      ( باستراتيجية b  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية :ثانيا

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

المقارنة بين أسس ومبادئ  – 1
نظريات التعلم ومضامينها 

 وتطبيقاتها التربوية.

المحاضرات، الحوار 
الذهني، والمناقشة، العصف 

التعلم التعاوني، التعلم الذاتي، 
االستقصاء واالكتشاف، حل 

المشكالت، الزيارات 
 الميدانية.

االختبارات التحريرية والشفهية، تقييم 
التقارير والتكليفات الفردية والجماعية، 

 مالحظة األداء.

تصنيف كل من الدوافع  – 2
واألهداف التربوية السلوكية 

 بطرقة صحيحة.

استنتاج العوامل المؤثرة في  – 3
الفروق الفردية للتالميذ، ودور 

 المعلم في التعامل معها.

التمييز بين أنواع الذكاءات  - 4
 السائدة بين التالميذ.

ابتكار أساليب تدريس تعتمد  – 5
على التعلم االكتشافي، وتفعيل دور 

 المتعلم في التعلم.

نقد نظريات التعلم القديمة  - 6
والحديثة، وأساليب التعليم والتعلم 

 السائدة في المدرسة اليمنية.

التفريق بين دافعية اإلنجاز  - 7
 ودافعية التحصيل.

ابتكار أنشطة تعليمية/ تعلمية  - 8
تثير الدافعية لدى التالميذ، وتحفز 

 العمليات العقلية لديهم.

 

 



 

 

التدريس  باستراتيجية ( c  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية :ثالثا

 :والتقويم
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

صياغة أهداف إجرائية )  – 1
 سلوكية( بطريقة علمية سليمة.

المحاضرات، العروض 
اإليضاحية، المشروعات، 

التعلم العصف الذهني، 
التعاوني، مجموعات النقاش، 

حل المشكالت، البحث 
 اإلجرائي.

االختبارات التحريرية والشفهية، تقييم 
التكليفات والتقارير ونتائج البحوث 

تطبيق طرق بحث إجرائية  – 2 الفردية والجماعية، مالحظة األداء.
مختلفة لحل المشكالت التربوية، 

 ومشكالت تعلم التالميذ.

معالجة الظواهر النفسية  – 3
والتربوية التي قد يواجهها لدى 

 التالميذ.

تنظيم التفاعل الصفي وفقا  – 4
 للفروق الفردية بين التالميذ.

تصميم مواقف تعليمية  - 5
تعلمية تراعي الفروق الفردية 

 بين التالميذ.

قياس التحصيل الدراسي  - 6
للتالميذ، واستخدام اختبارات 

 المعدة لذلك. الذكاء

االستفادة من البيئة في  - 7
 تنفيذ األنشطة بشكل فاعل.

تطبيق طرائق وأساليب  - 8
للتعلم مناسبة لخصائص التالميذ 

النفسية، وتراعي الفروق الفردية 
 بينهم.

                                                            :التدريس والتقويم ة( باستراتيجي  d  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة: رابعا
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

العمل بفاعلية ضمن فريق  - 1
أو بمفرده لحل المشكالت 
التربوية، وإنجاز المهام 
 والتكليفات الموكلة إليه.

 المحاضرة، الحوار
والمناقشة، التعلم التعاوني، 

تحليل النماذج، التكليفات 
الفردية والجماعية، حل 

 المشكالت.

االختبارات التحريرية والشفهية، 
مالحظة األداء، تقييم التقارير 
 والتكليفات، تقييم ملف اإلنجاز

 (.PORT FOLIO)  الشخصي

التواصل بإيجابية مع زمالئه  - 2
ومع أولياء األمور؛ لحل 

المشكالت التي تواجه أوالدهم في 
 المدرسة.

تقديم حلول عملية لمشكالت  - 3
 محتملة قد تواجه تالميذه.

تطوير قدراته الذاتية من  - 4
خالل المصادر والمراجع 

المتنوعة، بما في ذلك اإلنترنت، 
والحصول على الجديد في طرائق 

 التعليم/ التعلم وأساليبه الحديثة.
 

 



 

 

 

 

ضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات مو: خامسا

 التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرر وحدات/ الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 
 دخهذإريذمففذمر ع ذ

 مرل به 

 سههفذمففذمر س .  -

 أا يفذمففذمر س . -

  ييدينذمففذمر س . -

 سههفذمففذمر س ذ -
 مرل به .

 شأتذمففذمر س ذ -
 مرل به .

أادمفذمففذمر س ذ -
 مرل به .

مر س ذأا يفذمففذ -
ذ  ذمري فيفذمرل به 
 مرليفي يف.

 هضهميتذمففذمر س ذ -
 مرل به .

مالقفذمففذمر س ذ -
مرل به ذبس هعذمففذ

 مر س ذمعخ ى.

ذ -

2 4 

a1, 

a2,a3, 

a4,b1, 

b7 

ذمرليفف 2

  سههفذمرليفف. -

:ذمردم ييف،ذش ههذمرليفف -
مر ضج،ذمر  ي لف،ذ
ماللليدمد،ذم لسيهذأث ذ
ذمرليفف،ذمرليففذهمرليفيف.

2 4 

a1, a6, 

a7, a8, 

b3, c2, 

c3, c4, 

c5, c6, 

c7, 

c8,d1, 

d2, d3, 

d4. 

3 
 ظ ييتذمرليففذ

ذهلهبيعيلهيذمرل بهيف

 النظرية السلوكية. -
النظرية المجالية  -

 )الجشتالت(.
النظرية االجتماعية )بان  -

 دورا(.
النظرية المعرفية  -

 )برونر(.

2 4 

a8, b1, 

b5, b6, 

c2, c8, 

d4. 

ذمردم ييف 4
 الدافعية.مفهوم  -
 وظائف الدافعية. -
 أنواع الدوافع. -

2 4 
a1, a6, 

b2, b7, 

b8, d1. 



االتجاهات النظرية في  -
 تفسير الدافعية.

تصنيف الدوافع: دافعية  -
اإلنجاز، دافعية 

 التحصيل.

 الفروق الفردية. 5

 مفهوم الفروق الفردية. -
 مظاهر الفروق الفردية. -
 أهمية الفروق الفردية. -
خصائص الفروق  -

 الفردية.
العوامل المؤثرة في  -

 الفروق الفردية.
تنظيم التفاعل الصفي  -

 وفقا للفروق الفردية.
تكييف عملية التعليم  -

والتعلم وفق الفروق 
 الفردية.

1 2 

a1, a2, 

a5, b3, 

c4, c5, 

c8, d1, 

d3. 

ذمعادمفذمرل بهيف. 6

 مفهوم األهداف التربوية. -
مستويات األهداف  -

 التربوية.
األهداف تطبيقات  -

 التربوية.
كيفية صياغة األهداف  -

 التربوية.
تصنيف األهداف:  -

األهداف المعرفية , 
األهداف الوجدانية، 

 األهداف المهارية.

1 2 

a1, b2, 

c1, d1. 

ذمرل يس 7

 مفهوم الذكاء. -
 طبيعة الذكاء. -
 معامل الذكاء. -
 اختبارات الذكاء. -
نظرية الذكاءات  -

 المتعددة.
 عالقة الذكاء بالتحصيل. -

2 4 

a1, a7, 

b4, c6, 

d3. 

ذمري فييتذمريعفيف. 8

 اإلحساس. -
 االنتباه.  -
 اإلدراك. -
 التذكر والنسبان. -
 الذاكرة. -
 حل المشكالت. -

2 4 

a1, b8, 

c6, c7, 

c8, d3> 

 28 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: سادسا

 ناقشة، التكليفات والتعلم الذاتي،الحوار والم، العصف الذهني، المحاضراته مئقذلد ي ذ ل همف،ذ ثه:ذ

 هماللل شيف.، الزيارات الميدانية، االستقصاء التعلم التعاوني، التعلم في مجموعات، حل المشكالت



 همدبيتذ  زريف

ذ  يقشفذد يميف

ذه  ديف.ذد يميفذيتفيسل 

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 ,a1, a2, a6, a7, b3, b4, b8 بحث  1

c2, c5, d1, d2, d4. 
4 5 

 ,a1, a2, a4, a8, b1, b2 b7 تقارير 2

c3, c7, c8, d1, d2, d3, d4. 
3،8 5 

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة  

يم والتق

  النهائي

 يحققهاالمخرجات التي 

 %5 5 2،4،5،6 بحث  1
a1, a2, a6, a7, b3, b4, 

b8, c2, c5, d1, d2, d4. 

 %5 5 3،8،9،11،13 تقارير 2

a1, a2, a4, a8, b1, b2 

b7, c3, c7, c8, d1, d2, 

d3, d4. 

 كل مخرجات التعلم %11 11 كل األسابيع حضور ومشارل  3

 %21 21 7 .منتصف الفصب اختبار 4
a1, a5, a6, a7, b3, b6, 

b7, c2, c5, d1, d3. 

 كل مخرجات تعلم المقرر %61 61 15 االختبار النهائ  5

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: سابعا

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 ، دار المسيرة، عمان، األردن.8( مبادئ علم النفس التربوي، ط 2116زغلول، عماد عبد الحميد، )

 المساعدةالمراجع  

  ( ،علم النفس التربوي، دار المسيرة، عمان، األردن.2116أبو حادو، صالح محمد ) 

 األردن. ،عماندار المسيرة، ، 7(، علم النفس التربوي، النظرية والتطبيق، ط 2116، وآخرون، ) عالونه، شفيق فالح ، 

 ( ،2115جابر، جابر عبد الحميد، و العزبي، مديحة محمد ،).أساسيات علم النفس التربوي، دار الفكر العربي، القاهرة 

  (،علم النفس التربوي نظرة معاصرة، ط 2115عدس، عبد الرحمن ،)األردن.الفكر، عمان، ، دار 3 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
1- 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: ثامنا
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة 



 الحضور والغياب:     .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان  %22اذا تغيب الطالب 

 المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 مرة.يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد. الموعد يسلم الطالب التكاليف في

 الغش:   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  االنتحال:  .6

 الدراسة.يفصل سنه من 

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 خطة تدريس المقرر

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. أحمد يحيى العوامي / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 773333255 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
المكان ورقم 

 الهاتف

      drahmedalawami@gmail.com 
البريد 

 اإللكتروني
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 علم النفس التربوي  :اسم المقرر  .1

 0616006 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 - - - 2 
  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(السابقة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات   .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

7.  
برامج الكلية باعتباره  جميع يتم تدريس المقرر في :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر

 متطلب كلية.

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 مقر جامعة األندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يشل هذالمذمر ع  ذمفيذمر سيايفذمعليليفذ  ذمففذمرت س ذبشت هذمتيفذه ستيايفذمفتفذمرت س ذمرل بته ذب ته  ذ

خي ف،ذه لركذبيينذأا يفذد ملله،ذهأث  ذ  ذدهد ذمري فيفذمرل بهيفذمرليفي يف،ذهيلض نذمر ع  ذد ملفذمرليففذ

همرس هاذمرس ديفذبينذمر ليف ين،ذهمردهم  ذهمالقلهيذبيرليفف،ذ  يذيل يههذمرتل يسذمي لتي  ذه ظ ييلهذهش ههه،ذ



 ه ظ يفذمرل يسمتذمر ليدد ،ذهمري فييتذمريعفيفذهأا يلهيذ  ذل هينذمرليففذمر أ هه،ذهمعادمفذمرل بهيف.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :ان يةون قادرا على  يتوقع من الطالب عند المال المقرر بنجاح 1

 ( a)  المعرفة والفهم
اظهار المعرفة والفهم للمفاهيم المتعلقة بعلم النفس، وعلم النفس التربوي، والتعلم والدافعية  1

 والفروق الفردية والذكاء والقدرات والعمليات العقلية، وغيرها.

توضيح أهمية كل من علم النفس، وعلم النفس التربوي، والفروق الفردية، والدافعية، في العملية   2
 التعليمية التعلمية.

 تحديد ميادين علم النفس وأهداف علم النفس التربوي. 3

 وصف مظاهر الفروق الفردية والخصائص المميزة لها. 4
 ف.بيان نظريات التعلم الحديثة، وكيفية توظيفها داخل الص 5

 توضيح المقصود باألهداف التربوية، ومستوياتها. 6

 تحديد شروط التعلم الجيد في ضوء التوجهات التربوية الحديثة. 7

 إبراز وظائف الدافعية في التعلم وعالقة الذكاء بتحصيل الفرد. 8

 

 b ) )   المهارات الذهنية

 التربوية.المقارنة بين أسس ومبادئ نظريات التعلم ومضامينها وتطبيقاتها   1

 تصنيف كل من الدوافع واألهداف التربوية السلوكية بطرقة صحيحة.- 2

 استنتاج العوامل المؤثرة في الفروق الفردية للتالميذ، ودور المعلم في التعامل معها. 3
 التمييز بين أنواع الذكاءات السائدة بين التالميذ. 4

 دور المتعلم في التعلم.ابتكار أساليب تدريس تعتمد على التعلم االكتشافي، وتفعيل  5

 نقد نظريات التعلم القديمة والحديثة، وأساليب التعليم والتعلم السائدة في المدرسة اليمنية. 6

 التفريق بين دافعية اإلنجاز ودافعية التحصيل. 7
 ابتكار أنشطة تعليمية/ تعلمية تثير الدافعية لدى التالميذ، وتحفز العمليات العقلية لديهم. 8

 

 ( cلية المهنية  ) المهارات العم
 صياغة أهداف إجرائية ) سلوكية( بطريقة علمية سليمة. -1

 تطبيق طرق بحث إجرائية مختلفة لحل المشكالت التربوية، ومشكالت تعلم التالميذ. -2
 معالجة الظواهر النفسية والتربوية التي قد يواجهها لدى التالميذ. -3

 التالميذ.تنظيم التفاعل الصفي وفقا للفروق الفردية بين  -4

 تصميم مواقف تعليمية تعلمية تراعي الفروق الفردية بين التالميذ. -5

 قياس التحصيل الدراسي للتالميذ، واستخدام اختبارات الذكاء المعدة لذلك. -6
 االستفادة من البيئة في تنفيذ األنشطة بشكل فاعل. -7

 لفروق الفردية بينهم.تطبيق طرائق وأساليب للتعلم مناسبة لخصائص التالميذ النفسية، وتراعي ا -8

 

 (  dالمهارات العامة   ) 
 العمل بفاعلية ضمن فريق أو بمفرده لحل المشكالت التربوية، وإنجاز المهام والتكليفات الموكلة إليه.  1

 التواصل بإيجابية مع زمالئه ومع أولياء األمور؛ لحل المشكالت التي تواجه أوالدهم في المدرسة. 2

 لمشكالت محتملة قد تواجه تالميذه.تقديم حلول عملية  3

تطوير قدراته الذاتية من خالل المصادر والمراجع المتنوعة، بما في ذلك اإلنترنت، والحصول على  4
 الجديد في طرائق التعليم/ التعلم وأساليبه الحديثة.

 

 



V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 
 دخهذإريذمففذمر ع ذ

 مرل به 

  سههفذمففذمر س . -

 أا يفذمففذمر س . -

  ييدينذمففذمر س . -

 سههفذمففذمر س ذ -
 مرل به .

 شأتذمففذمر س ذ -
 مرل به .

أادمفذمففذمر س ذ -
 مرل به .

أا يفذمففذمر س ذ -
مرل به ذ  ذمري فيفذ

 مرليفي يف.

 هضهميتذمففذ -
 مر س ذمرل به .

مر س ذمالقفذمففذ -
مرل به ذبس هعذمففذ

 مر س ذمعخ ى.

ذ -

2 4 

2 

  سههفذمرليفف. -ذمرليفف

ش ههذمرليفف:ذ -
مردم ييف،ذمر ضج،ذ

مر  ي لف،ذماللليدمد،ذ
م لسيهذأث ذمرليفف،ذ
ذمرليففذهمرليفيف.

2 4 

3 
 ظ ييتذمرليففذهلهبيعيلهيذ

ذمرل بهيف

 النظرية السلوكية. -

النظرية المجالية  -

 )الجشتالت(.

االجتماعية النظرية  -

 )بان دورا(.

النظرية المعرفية  -

 )برونر(.

2 4 

ذمردم ييف 4

 مفهوم الدافعية. -

 وظائف الدافعية. -

 أنواع الدوافع. -

االتجاهات النظرية  -

 في تفسير الدافعية.

تصنيف الدوافع:  -

دافعية اإلنجاز، 

 دافعية التحصيل.

2 4 

ذمرس هاذمرس ديف. 5

مفهوم الفروق  -

 الفردية.

مظاهر الفروق  -

 الفردية.

أهمية الفروق  -

1 2 



 الفردية.

خصائص الفروق  -

 الفردية.

العوامل المؤثرة في  -

 الفروق الفردية.

تنظيم التفاعل الصفي  -

 وفقا للفروق الفردية.

تكييف عملية التعليم  -

والتعلم وفق الفروق 

 الفردية.

ذمعادمفذمرل بهيف. 6

 سههفذمعادمفذ -
 مرل بهيف.

 للهييتذمعادمفذ -
 مرل بهيف.

لهبيعيتذمعادمفذ -
 مرل بهيف.

 يسيفذ ييغفذ -
 معادمفذمرل بهيف.

ل  يفذمعادمف:ذ -
معادمفذمر ي  يفذ,ذ
معادمفذمرهددم يف،ذ
ذمعادمفذمر هي يف.

1 2 

7 

 مفهوم الذكاء. -ذمرل يس

 طبيعة الذكاء. -

 معامل الذكاء. -

 اختبارات الذكاء. -

نظرية الذكاءات  -

 المتعددة.

عالقة الذكاء  -

 بالتحصيل.

2 4 

8 

 ميحلي . -ذمري فييتذمريعفيف.

 مال لبي .ذ -

 ميد مك. -

 مرلل  ذهمر لبين. -

 مرلم   . -

ذحهذمر ش الت. -

2 4 

والساعات عدد األسابيع   14 28 

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 ناقشة، التكليفات والتعلم الذاتي،، العصف الذهني، الحوار والمالمحاضراته مئقذلد ي ذ ل همف،ذ ثه:ذ

 هماللل شيف.، الزيارات الميدانية، االستقصاء التعلم التعاوني، التعلم في مجموعات، حل المشكالت

 همدبيتذ  زريف

ذ  يقشفذد يميف

ذه  ديف.ذد يميفذيتفيسل 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 



 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 5 2،4،5،6 بحث  1

 5 3،8،9،11،13 تقارير 2
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 
)نسب  الدرج  إلى 

درج   التقويم 
 النهائ (

 %2 5 2،4،5،6 بحث   .1

 %5 5 3،8،9،11،13 تقارير  .2
 %11 11 كل األسابيع حضور ومشارل   .3

 %21 21 7 اختبار منتصف الفصب. 4

 %61 61 15 النهائ  االختبار 5

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المرجع الرئيس

 ( ،مبادئ علم النفس التربوي، ط 2102زغلول، عماد عبد الحميد )دار المسيرة، عمان، األردن8 ، 

 المراجع المساعدة

  ( ،علم النفس التربوي، دار المسيرة، عمان، األردن.2102أبو حادو، صالح محمد ) 

  ( ،علم النفس التربوي، النظرية والتطبيق، ط 2102عالونه، شفيق فالح، وآخرون ،)دار المسيرة، 7 ،
 عمان، ، األردن.

 ( ،أساسيات علم النفس التربوي، دار الفكر 2102جابر، جابر عبد الحميد، و العزبي، مديحة محمد ،)
 العربي، القاهرة.

  (،علم النفس التربوي2112عدس، عبد الرحمن ،)  دار الفكر، عمان، األردن.3نظرة معاصرة، ط ، 

 )إن وجدت(    مواد إلةترون   وإنترنت: .1

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

1  

 الحضور والغياب:   

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول  %22اذا تغيب الطالب 

 امتحان المادة النهائي.

2 
 الحضور المتأخر:  

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

3  

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: 

 كما في الالئحة.



4  

    :المشاريعو التكليفات / المهام

يسلم الطالب التكاليف في الموعد المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت 
 المحدد.

5  

  الغش: 

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

6  

  االنتحال:

 يفصل سنه من الدراسة.

 سياسات أخرى:   7

 


