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	 ���د�������  

  
  �نــــــا�داب وا���: 	ــ��ـــــــ�ا�

  

����	:�ـــ��ا����   ا�
��م ا �����	 وا
  

  2008/2009�' ا�
�م ا�&��
$  ا�%��$ا: ــــــ#ا��"

  34ـــ	 12ر/ـــ. ا��ـــ�دة

Course Syllabus 

  011116 :ر�@ ا���دة  ��� ا���� ا����ي :ا�ـ�ــــ�دة

����E�3ت ا����C	 أو   :ى ا���دة���� �ـــــ��ــــــ� :وا��Fا��	/ ا�  

� :���1 ا��FG�Hة����1ة   #"! ا� �
�  3 :ا�����ت ا�

  

      ��K ه�I	 ا��1ر/.     

  ا�Lـــــــ�
E2Fا� 	

	��  اNآ�د/

O���   ر�P ا�


QوP��  

ا�����ت 

	�E���  ا�
  ا�FE/1 ا ��ـ�ــــــــFو�$

  m.jalabneh@philadelphia.edu.jo  2:00-1:00  ا5داب وا����ن/ 519   �"���أ-��ذ  �+*�( ا�)'���. د

  

 اســم منسق المادة
  الرتبة 

 األكاديمية

  رقم المكتب

  وموقعه

الساعات 
 المكتبية

 البريد اإللكتــــروني

  أ-��ذ �"���  �+*�( ا�)'���. د
925 /�G���-� ا�)Hر  

  ا5داب وا����ن/ 519
1:00-2:00  m.jalabneh@philadelphia.edu.jo 

  :وRS ا���دة

    JKKأ� �KK� دة�KKMا� NOKKرس ه�KKR     SKKTGMر ا��KK*ل ا���KK# �KKت ا�'ز��KK���GM��� �KK �*ا� �KKو�XR  S��KKG�����S واKKM���وا

،S��"��ا ، وا��[K��� ��Z وا����G ، وا�OKآ�ء، وا��اS�Z�M      �KZGT ا��G  و� ا�K-وا ،  �Z�+Kدارة ا���ت ا���ZK�G، واZ(ZR    �KZMاز أهK�ا ^K� ،

�ل ا��Z *R �Z�G_ آ(� ST ت����GMا� NOه J.  

  :أه1اف ا���دة

  . التعرف على العالقة بين علم النفس والتربية-1

  . التعرف على أهمية األهداف التعليمية-2

  . التعرف على طبيعة الذكاء اإلنساني وطرق قياسه-3

  . واالجتماعية التعرف على نظريات النمو المعرفية-4

  .ية وطرق زيادتها التعرف على طبيعة الدافع-5

  . استيعاب النظريات التي تفسر التعلم-6

  . فهم ظاهرة التذكر والنسيان-7

8-bcاdوأ ���ا��[ �ZMف ��( أهGا�� .  
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 : �����ت ا���دة

  )���ان ا����ب، ا��R�Z، ا�&Y	 ا���FXة، �L	 ا��FV: (ا���O ا���Fرة .1

     S"ZHر ^�(��� ا���� ا����ي  : �gا��S-�-�د ��-i .د � � ا�#�M ��س و أ.، أ2003) �� وا��* Z_ ا
 وا���ز�^ j��� kدار ا�� ، S��*l– ن�M� .  

  

   )أFX[	 ��1/�، أ]FX	 �2�S	( ا���اد ا�����1ة  .2

���� �             

  

3.  	���G اءات اFا�1ور/�ت (ا�� ، O�  ا�` ... ا��

i�k� �� !"#b� b�Z# ST � �*ا� .  

  

   )إن و�1(اL	 ا���دة  د��# در .4

     ���� �  

��	 / د��# ا��ا��Eت .5�
  ) إن و�1(ا�` .... ا��Rd�e، ا��&�رب ا�

          ���� �  

  ا�` ... FGات، ����VPت، أ�HCث و��2ر/ F��H:أO���L 12ر/. ا���دة

 ��
���gd ا��Learning outcomes   

1.  �Yوا�� 	�F
�   Knowledge and understanding  ا�

فأن KKG� *ذات   � ا� !KK�ا�وا�) SKKMZ�Gل ا���KK(Mا� SKKT ك��"KKا ا�OKKه �KKl'و� S��"KK�oك ا��"KKا� �KKGZ p SKK-� JkjKK� �KK أ-

  .ا�Oq� �l'Gا ا�"��ك

  

     Cognitive skills��Yرات ا دراك و��Hآ�ة ا���Nر  .2

ف ا�*  KG� أن    �ZK� �KKد�� �Mا� �Kl'Gا� �K �  "KZH��S وZrsR   ا�)�ا�K! ا�"K�oك ا��"K�� �KK��kMا� � Kه�   )KK�� ادKTtرة ا�Kl )KK�� 

��Gا��.  

  

3. $�  ) Communication skills�y ا��"�در وا�xXNص ( ��Yرات ا�2"�ل وا���اS# اNآ�د/

                    �q���GR ST �TG� ��  bZ�� ا��+# ���أن �"�*Z^ ا�*� � ا-��vام �w5و�^ ا xG ا� �qyG� ^� S��Zس  ا��kG�وا 

 NOه  S��)�� �T ا� Z}� ا��Jkj� �ZMZ�G إ�(GMا� .  

  

4	P�
�x"} وا���Y	 ذات ا���C 	S�4 	���   ��Yرات �

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :أدوات ا�����ــــ�

�ر� و •]R/ة وZ+l ث��ر�^/أو أ��j� أو 

ة •Z+l ت��� ا���

 وا� �ت •

•                R[��� ~��ي �{���ث وا��[�ر�

• �ZH�q�و �Z�+T ت��� ا���
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�����  �2ز/y ا�
���ت ��� أدوات ا�

�����  ا�1ر�	  أدوات ا�

��Hن اNول��   ���	20  ا

��Hن ا�%��$��   ���	20  ا

 $d�Yن ا���H���   ���	50  ا

/ ا��ا���������Eت / ا��������HCNث أو /ا�����������ر/F و

��H��ت ا��"�Fة  ��  ا

   ����ت10

��ع&�   ���	100  ا�

 

�������	 وا��
  اN���	 ا�

•  _Zr�ب ا���أ-�)�Z�Zc�R أ���� ^�( 

•  �q����t ��kق ا���د ا��[� إ-�

•  SMد���د �� ا�"*� اtآG���  Plagiarismا

�2$Lدة ��� ا��"# ا�1را��  ز/y ا�

  مالحظـــات  الموضــوع  التــاريخ  األســبوع

  األول

  الثاني

15-19/2/2009  

22-26/2/2009  

  علم النفس التربوي

  أهميته وأهدافه

  

  الثالث

  الرابع

1-5/3/2009  

8-12/3/2009  

  مستويات األهداف

   التعليمية

  

  الخامس

  سالساد

15-19/3/2009  

22-26/3/2009  

    اءــالذك         

  

  السابع

  الثامن

29/3-2/4/2009  

5-9/4/2009  

  النمو

  مفاهيم ونظريات

  االمتحان األول

  التاسع

  العاشر

12-16/4/2009  

19-23/4/2009  

  

  الدافعية

  

  الحادي عشر

  الثاني عشر

26-30/4/2009  

3-7//5/2009  

  االمتحان الثاني  التعلم المعرفي الصفي

  

  الثالث عشر

  الرابع عشر

10-14/5/2009  

17-21/5/2009  

  التذكر
  و

  النسيان

  

تقويم العملية التعليمية   28/5/2009-24  الخامس عشر 
  التعلمية

  

  بدء االمتحانات النهائية  مراجعة المادة  7/6/2009-31/5  السادس عشر

  

O��3�2 ا��� ��� �����# ا�
��' ���C#: �&� ا���L '� #�/ �  # ��L	 12ر/. آ�� 
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  :L��L	 ا��KHر وا����ب
  

       �� �Z! أآ����� !��*�� �M"� �15 %      �KZ�kا� �KZM� b� ]� يql أو Sc�دة ��ون �Oر �M�� رة]Mت ا������ ا�"
 !R�SH                          ��( ذ��  إذ ��Kqن ا���K���'� م�K]ا�� �K� ^K�M� �KM�Z� ،رOKG�� �KZMGل ا��K l �K��# SKT دة�KMا� �K� �ً �"K�� !K���ر ا�*K ا�� 

 b��'� ن�kRيوq]أو ا� ScMر ا�OG�� �ZMGل ا�� l م�� ���# ST ًا�دة ��Mا� ST.  
  

��دة      �� 	���
  ا��Fا�y ا�

• Oـــــــــــ� ا��

S"ZHر ^��-S(��� ا���� ا����ي  : �-��� وا��* Z_ اgس و أ.، أ2003) ا���� �M#  د ��-i .د � � ا�
 وا���ز�^ j��� kدار ا�� ، S��*l– ن�M� .  

ى�ا�^ اw : ي���ب ا�)��SG .     د- �2001 �دئ ��� ا���� ا���kل، دار ا��dXا� �Z#�د � � ا�M�–�ZGا� .  

���، ط. د -� Sزآ �M#رف16أ�GMدار ا� ،-+�   

 وا���ز�^�2 � ا��Z(M ا��j�ا�S، ط. د -j��� ن�l�ن/ ، دار ا��M� 

 

• 	���
 ا�1ور/�ت ا�

 ����v� ت��_  ذات �'ST �l ��� ا���� ا����   دور�p �� أو � �kMا� _�p �� �qZ�� ل�ا��+ �kM� ي

����oا.  

 

  Websitesا���اyP ا ���Fو��	   •

www.arabpsychology.com 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


