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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 : القسم العلمي
 قر  الد اسي ااملاد  الد اسية:: للم الفس    املرللة اوألى اسم امل
 

 0202     7    9  ات يخ ملء امللف :  
 

 :   التوقيع
 هشام لامت  م.م. : اسم استاذ املاد 

 0202:          لتا يخا

 :   التوقيع
 أ.د. ألالم خليل اسم  ئي  القسم :

 0202:          لتا يخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلود  لاوأداء اجلامعي جلفةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قفرب للي :يف القسم لاوأداء اجلامعيضمان اجلود   لضو جلفةاسم 
 0202:          التا يخ
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 الدراسي صف المقررو
 وصف المقرر

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 م اللغة العربية قس / المركز علمي القسم ال .2

  االولى/ المرحلة  النفسعلم  اسم / رمز المقرر .3

 الصفوف االلكترونية  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة افتراضية 66ساعتان أسبوعياً = ) 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 9/7/2621 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
ومناهج البحث بعلم النفس يتضمن تعريفاً  التربوي النفسفي هذا المقرر مدخالً في علم  يدرس الطالب -1

  النفس، ودراسة الختصاص فروع علم  علم النفسفي 
 يدرس الطالب النظريات االساسية في علم النفس  -2

 االطالع على أبرز اهم مصطلحات علم النفس -3

 ديثة دراسة علم النفس في اطر الفلسفة اليونانية و الح -4
 

ر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقر

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .16

   :  هداف المعرفيةاأل -أ

  النفسالتعرف على علم  2أ 

  لنظريات الرئيسية في علم النفسالتعرف على ا -2أ

 في علم النفس التعرف على أبرز االتجاهات والمناهج -3أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  :المراد تنميتها دراكيةمهارات اإلتوصيف لل-

 .مالحظة  األهداف بأنواعها المختلفة، والمقارنة بينها 

   .الفروق األساسية بين أنواع االختبارات ونماذج التعلم 

 تحليل واستنتاج العالقة بين أنواع التعلم المختلفة.  

 طرائق التعليم والتعلم      

-  

 عالمناقشة والحوار في طرح الموضو .1

 االستعانة بالوسائل اإليضاحية الحديثة مثل الداتا شو لتوضيح النقاط المهمة بالدرس .2

 أعداد بحوث ومقاالت شهرية وسنوية لتوضيح المادة العلمية .3

 توضيح المادة بشكل مبسط وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم .4

 ثارة أسئلة واستنباط األجوبة منهاإ .5

 على أسلوب البحث واالستنتاجالتأكيد  .6

 ربط المادة العلمية بمواد علمية خارجية ذات العالقة للوصول إلى الهدف والغاية من الدرس .7

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات أسبوعية وشهرية وفصلية .1

 أعداد مقاالت خاصة بالموضوع ومناقشة هذه المقاالت .2
 مادة الدرس لتذليل الصعوبات التي يوجهها بعض الطلبةأعداد حلقات نقاشية داخل الصف لمناقشة  .3
 اختبار الطلبة إثناء مرحلة التطبيق .4
 

 

 
  : األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه   -1ج

 خلق مدرس مبدع محب لمهنة التعليم -2ج

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية - -3ج
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية هارات العامة والم -د 

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية -1د       
 عمل ورش عمل داخل القاعة -2د       
 علمية لتوضيحها أكثر ألنها من الطرق الحديثة بالتعليماستخدام  التكنولوجيا  الحديثة في مناقشة المادة ال -3د       

 
 

 بنية المقرر .11

األسبو
 ع

مخرجات التعلم  الساعات
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 1
 . مدخل إلى علم النفس التربوي:1
 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر 

ية الراجعة التغذ
 واالستجواب 

  أهداف معرفية 2 2
ـ معنى علم النفس التربوي 

 وطبيعته وموضوعاته.
 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

3 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
 ـ أهمية علم النفس التربوي.

 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

الراجعة  التغذية
 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 4
ـ طرق البحث في علم النفس 

 التربوي.
 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 5
ـ دور األهداف في العملية 

 التعليمية.
 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 مستويات األهداف القياس والتقويم  2 6
المحاضرة 

بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 في المجال المعرفي. أهداف معرفية  2 7
المحاضرة 

بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 اختبار كتابي  اختبار  االختبار الشهري األول  القياس والتقويم  2 8

 . في المجال الوجداني. أهداف معرفية 2 9
المحاضرة 

بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 في المجال الحركي أهداف معرفية 2 11
المحاضرة 

بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

 االستجواب

 أهداف معرفية 2 11
 ـ شروط صياغة األهداف السلوكية.

 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

التغذية الراجعة المحاضرة التدريب على كتابة األهداف  أهداف معرفية 2 12
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بطريقة العرض  السلوكية بصورة إجرائية
 والفيديو المباشر

 واالستجواب

13 2 
أهداف مهاراتية 

 رفية ومع

 ـ معنى النمو.
 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

14 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية متنوعة 
 ـ أهمية دراسة النمو.

 
إعداد نماذج 

 نصية 
التغذية الراجعة 

 واالستجواب

 القياس والتقويم 2 15

 الفصل الدراسي الثاني

 أهداف معرفية  2 1
 طرق دراسة النمو.ـ 
 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

  أهداف معرفية 2 2
 ـ النمو من منظور إسالمي.

 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

3 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
خصائص النمو في مرحلة الطفولة 

 مراهقة.وال

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 4
 ـ تعريفات التعلم.

 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 5
 ـ شروط التعلم الرئيسة:

 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

 روالفيديو المباش

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 القياس والتقويم  2 6
االتجاهات الرئيسة في دراسة 

 التعلم.
إعداد نماذج 

 نصية
التغذية الراجعة 

 واالستجواب

 النضج أهداف معرفية  2 7
المحاضرة 

بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 الدافعية أهداف معرفية 2 8
 المحاضرة

بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 9
 ـ طرق التعلم وتطبيقاتها التربوية:

 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 11
 أ. التعلم الشرطي )بافلوف(.

 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

 لمباشروالفيديو ا

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

 القياس والتقويم  2 11
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 الثاني 
 اختبار كتابي اختبار

 أهداف معرفية 2 12
ب. التعلم بالمحاولة والخطأ 

 )ثورنديك(.
 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب
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 البنية التحتية  .12

علم النفس التربوي د. عبد المجيد سيد أحمد منصور وآخران، الطبعة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 األولى، العبيكان للنشر 

 عبد العزيز نشواتي ، دار الفرقان  علم النفس التربوي ، د. )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
خ(الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...ال-  

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

 االنترنيت ....
 

 فسي لفرويدالموجز في التحيل الن
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=443 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

13 2 
 أهداف مهاراتية

 ومعرفية 
 اختبار شفهي سؤال الطالب  االمتحان الشفهي 

14 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية متنوعة 

مراجعة المادة واالستعداد 
 لالمتحانات النهائية 

المحاضرة 
بطريقة العرض 
 والفيديو المباشر

التغذية الراجعة 
 واالستجواب

15 2 
أهداف معرفية 

 ومهاراتية متنوعة
تعداد مراجعة المادة واالس
 لالمتحانات النهائية 

 إعداد نماذج 
التغذية الراجعة 

 واالستجواب

 :خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 بعلم النفس التربوي مختصةإضافة مفردات 

 في علم النفستحديث مفردات المنهاج بما يواكب التطورات الحديثة 

 

 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=4431
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=4431
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 اللجنة العلمية في القسم:

 التوقيع:

 :الضو 
 التا يخ:

 التوقيع:

 :الضو 
 التا يخ:

 التوقيع:

 :ا ئيس
 التا يخ:

 
 
 
 
 


