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 0111116رقم المساق:  اسم المساق: علم النفس التربوي 

 المساق متطلب سابق لـ : ــــ المتطلب السابق للمساق: ــــ

 نوع المساق: اختياري كلية مستوى المساق: 

 9:30 -8:00موعد المحاضرات:  3الساعات المعتمدة: 

 

 اسم المحاضر
الرتبة 

 األكاديمية
 رقم هاتف المكتب

رقم 
 المكتب

 البريد اإللكتروني

  519 2294 استاذ مساعد  وليد الكيالنيد. 

 

 بحث إرشاد توجيه علمي خاص للطلبة الساعات المكتبية

    حثم11:00-10:00 نر 9:30-10:30

 

 اسم منسق المساق
الرتبة 

 األكاديمية
 رقم هاتف المكتب

رقم 
 المكتب

 البريد اإللكتروني

  519 2294 استاذ مساعد  د. وليد الكيالني

 
 وصف المساق:

يهدف المساق تزويد الطلبة بالمعلومات الالزمةة وةوا التطةول المعلوةال وااعتمةاالال وااي عةالال اايسةايال ت والمليتةال 
التعلةةيو والةةتعلو ت والةة وال ت والوا عيةةة ت والتاةةويو ت واسةةتلاتيعيات التعلةةيو ت واادالا الزةة ية ت مةةق ابةةلاز   ميةةة تطبيةةق وةةا  ةة   

 ت وال معاا التعليو .المعلوما
 

 أهداف المساق:

 التعلف اللى العال ة بين اللو الي س والتلبية. -1
 التعلف اللى   مية األ داف التعليمية. -2
 التعلف اللى طبيعة ال وال اإليسايال وطلق  ياسه. -3
 التعلف اللى يظليات اليمو الزلوية وااعتماالية. -4
 ا.التعلف اللى طبيعة الداوعية وطلق زيادته -5
 استيعاب اليظليات التال ت سل التعلو. -6
 وهو ظا لا الت ول واليسيان. -7
 التعلف اللى   مية التاويو و غلاضه. -8
 

 مخرجات التعليم: ) الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية (
 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على:

 والتلبية.وهو العال ة بين اللو الي س  -1
 زياغة األ داف التعليمية. -2
 وهو طبيعة ال وال اإليسايال. -3
 استخداو ماياس ال وال. -4
 معلوة الم ا يو األساسية لليمو. -5
 استيعاب اليظليات التال ت سل التعلو. -6
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 تقويم العملية التعلمية التعليمية. -7

 

 : ) حسب تطبيقات المساق ( التدريب العملي
 
 

 ريس:أساليب التد
 كلمة كحد أدنى( 1500المحاضرات , المناقشات , التمارين واألعمال الصفية , البحوث والتقارير )

 
 أسس التقييم:

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

 24/11/2004 15 االمتحان األول ) كتابي (

 22/12/2004 15 االمتحان الثاني ) كتابي (

 حسب جدول التسجيل 50 االمتحان النهائي ) كتابي (

  05 درجة عمق المساهمة الواعية والذكية في الحوارات والمناقشات

  10 مستوى األبحاث أو التقارير

  05 حل التمارين والواجبات المكتبية الفردية والجماعية

  100 المجموع:  

 
 الجدول الزمني للتقدم في المساق:

( ساعات لكل أسبوع من أسابيع الفصل 3( أسبوعاً بواقع )16( ساعة دراسية موزعة على ) 48ق من ) يتكون المسا
 الدراسي وعلى النحو التالي:

 

 مالحظات الموضوع التاريخ األسبوع

  أهمية علم النفس التربوي 20/10/2014-13 األول

  مستويات األهداف التعليمية 28/10/2014-25 الثاني

   فتصنيف وصياغة األهدا 3/11/2014-1 الثالث

  الذكاء قياسه وتنظيمه 10/11/2014-8 الرابع

 الخامس
15-24/11/2014 

نظريات النمو المعرفي عند 
 بياجيه وبرونر وإريكسون

 االمتحان األول 
 السادس

  الدافعية وزيادتها 3/12/2014-29 السابع

  ةالعملية التعلمية التعليمي 5/12/2014-1 الثامن

  نظريات التعلم  13/12/2014-8 التاسع

  التذكر والنسيان 20/12/2014-15 العاشر

 االمتحان الثاني  التطبيقات التربوية للتذكر 25/12/2014-22 الحادي عشر

 الثاني عشر
3-12/1/2014 

 ةتقويم العملية التعليمي
 التعلمية

 

  الثالث عشر

 الرابع عشر
17-26/1/2014 

حديث وعملية التعليم ال
 التواصل 

 

  الخامس عشر

 حسب الجدول  االمتحان النهائي   السادس عشر

 
 الحضور والمواظبة:

 .على الطالب أن ينتظم في المحاضرات بشكل تام تحت طائلة المسؤولية في حالة تجاوز الحد المسموح به للغياب 
   : من عدد المحاضرات في الفصل الواحد.15نسبة الغياب % 
  في حالة تجاوز الطالب للحد المسموح به للغياب يرصد له عالمة ) صفر ( في هذا المساق 
 

 :العبء الدراسي المتوقع
 كمعدل عام يتوقع أن يقضي الطالب على األقل )        ( ساعات أسبوعياً في دراسة هذا المساق


