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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2019/  2018/ السنة الدراسية األول  الفصل الدراسي

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

علم النفس التربوي :المــادةن اعنو       0170362    : المــادةرقم  

:مستوى المادة :المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

9.00 – 8.10 المحاضرة:وقت   
ساعات 3  عدد الساعات المعتمدة:  

 عدد ساعات التدريس الفعلية:

414   مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
كانه مو رقم المكتب  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

410/ مكتب رقم  2302 أستاذ مساعد د. عدنان الطوباسي  9 - 10 altobasi@philadelphia.edu.jo 

 

 )حسب دليل الجامعة( المادةوصف 
ومجاالته ومقوماته األساسية  وأهدافه من حيث نشأته وتطوره التربوي تتناول هذه المادة التعريف بعلم النفس

ونظرياته وطرق البحث فيه، ومناهجه، وعالقته بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى. وتتعرض المادة إلى 
والتذكر كالنمو، والتعلم والدافعية والذكاء  التربوي كأهداف تعليمية الموضوعات األساسية في علم النفس

 بحياة اإلنسان المعاصر. التربوي اول صلة علم النفس. كما تتنوالنسيان والتعلم المعرفي
 

 المادةأهداف 
  مستويات االهداف التعليميةوأهميته في حياتنا اليومية وإلى  التربوي بعلم النفس تعريف الطلبةتهدف المادة إلى : 

 .المعرفي والتذكر والنسيان وتقويم العملية التعليمية .الذكاء والتعلم و

 مصادر التعليم
 )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر( الكتاب المقرر* 

 

 ( علم النفس التربوي : طريق المعرفة .2018الطوباسي ، عدنان محمود ) 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 

 وتقارير وأبحاث الطلبة التربوي  دراسات حول علم النفس
 

  دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها(المراجع المساندة )كتب 

 ( التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي ، عمان : دار أسامة 2010العياصرة ، وليد رفيق ، )
 للنشر والتوزيع .

  ( علم النفس التربوي ، عمان : مؤسسة الرسالة  ناشرون .2011نشواتي ، عبد المجيد ، ) 
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 ( علم2009وولفولك ، أنيتا ، ) ،عمان النفس التربوي ، ترجمة عالم ، صالح الدين محمود :
 دار الفكر ناشرون وموزعون .

 ( علم النفس التربوي / النظرية والتطبيق 2006عدس ، عبد الرحمن ، قطامي ، يوسف ، )
 األساسي ، عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع

 
 M.Dash  Neena Dash, (2012) , Educational Psychology, New Delhi: 

Atkantic Publishers& Distributors. 
 Jeanne, Ellis Ormrod, (2008), Educational Psychology, Pearson , 

Merrill Prentice hall . 
 Anita, Woolfolk,(2008), Educational Psychology . Pearson . 

 
 

 (مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرهامحاضرات، )طرق التدريس

 دراسات ميدانية -بحوث وتقارير    -مناقشات وتمارين وأعمال صفية     –محاضرات صفية.     -
 

 
 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

التربوي وعالقته يتوقع من الطالب في نهاية المساق أن يكون قد فهم واستوعب أهمية علم النفس      

والنسيان والتعرف على التعلم العوامل المؤثرة في التذكر و المواقف الحياتية والتعامل مع  بالعلوم األخرى

 المعرفي وتقويم العملية التعليمية .
 

  التفكير والتحليل(المهارات العقلية )القدرة على 

أن يكوووون الطالوووب فوووي ختوووام المسووواق لديوووه القووودرة علوووى التحليووول والتعامووول بوووذكاء مووون خوووالل       
 استراتيجيات التفكير والمهارات اإلنسانية األخرى 

 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

 اآلخر بكل ذكاءاستيعاب وأن يستطيع الطالب الحوار مع اآلخرين بطرق علمية منطقية        
 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 والدافعية والذكاءالتخلص من الغضب واالنفعال واكتساب الخبرة من خالل االستفادة من نظريات التعلم 

 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 
 

 المرونة ، االتزان ، والتعامل مع الظروف بكل هدوء وموضوعية          
 :تقييم الطلبةأدوات 

 )االمتحانات )االمتحان األول واالمتحان الثاني واالمتحان النهائي 

 اختبارات قصيرة 

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 واجبات دراسية 

 تقارير وأبحاث  
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 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

االلتزام  التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
  بالحضور والمشاركة الصفية

20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

التربوي / النظرية ( ، علم النفس 2006عدس ، عبد الرحمن ، قطامي ، يوسف ) -
 والتطبيق األساسي ، عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع

  والملكية التأليفحقوق 

 تجنب االنتحال 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

الواجبات الدراسية  المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى التــاريخ األســبوع
والتقارير وأوقات 

 تسليمها
 األول
 

مقدمة عن المادة وتعريف عام عنها والخطة الدراسية,  18/10 –14/10
 والتقارير واورق العمل للطلبة.

 

 
  الثاني
 
 
 
 

 
21/10 – 25/10 

 
 

 :  علم النفس التربوي : النشأة والتاريخ 
 النشأة والتاريخ   .1
 لماذا علم النفس التربوي ؟  .2
 .علم النفس التربوي : المعنى والمفهوم .3
 .أهمية علم النفس التربوي للمعلمين .4
 .موضوعات علم النفس التربوي .5
 أهداف علم النفس التربوي .6
 طرق البحث في علم النفس التربوي .7
 عالقة علم النفس التربوي بالفروع األخرى لعلم النفس .8
 علم النفس التربوي ... رؤية إسالمية .9
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 الثالث
 

 
28/10 – 1/11 

 : للعملية التدريسيةاألهداف التربوية : خارطة طريق 
 األهداف التربوية -1
 األهداف التربوية العامة -2
 تعريف األهداف التعليمية -3
 فائدة األهداف التربوية -4
 األهداف التربوية والعملية التدريسية -5
 تصنيف األهداف التعليمية -6
 المجال المعرفي -7
 المجال الوجداني -8
 المجال النفسحركي -9

 

 
 
 
 الرابع

 والخامس

 
 

4/11 – 8/11 
12/11 – 16/11 

 
 

  النمو والتطور اإلنساني: 
 النمو والتطور اإلنساني  .1
 أهمية دراسة النمو  .2
 الفترة الحرجة في النمو  .3
 مبادئ النمو  .4
 العوامل المؤثرة في النمو  .5
 مراحل بياجيه في النمو  .6
 النمو النفسي واالجتماعي عند اريكسون  .7
 نظريات النمو المعرفي عند برونر  .8
 االستعداد للتعلم المعرفي عند جانييه  .9

 النمو األخالقي عند كولبرغ  .10
  اللغة والتفكير عند فايجوتسكي  .11

 

 
 
 

 السادس

 
18/11-22/11 

  التعلم ونظرياته : 
 التعلم ونظرياته  .1
 خصائص التعلم  .2
 نظريات التعلم  .3
 النظرية المعرفية  .4
 النمو المعرفي عند بياجيه .5
 نظرية معالجة المعلومات  .6
 برونر ) التعلم ذو المعنى  .7
 نظرية أوزبل  .8
  التعلم عن طريق  النمذجة : بندورا .9

 

  االمتحان األول -  
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 السابع
 
 
 

 
25/11 – 29/11 

 
 

  الفروق الفردية : 
 تعريف الفروق الفردية  .1
 الفروق في القدرات العقلية  .2
   اهمية دراسة الفروق الفردية  .3
 العوامل المؤثرة في الفروق الفردية  .4
 جوانب تظهر فيها الفروق الفردية  .5
  خصائص الفروق الفردية .6

 

 
 الثامن

 
2/12 – 6/12 

  الذكاء اإلنساني : 
 وظائف الذكاء  .1
 من نظريات الذكاء  .2
 نسبة الذكاء والعمر العقلي  .3
 فيجوتسكي والذكاء  .4
 اختبار بينيه  .5
 بياجيه وبينيه   .6
 مظاهر النمو العقلي في مرحلة المراهقة  .7
  الذكاءمن اختبارات  .8

 

 
 

 التاسع 
 
 
 

 
9/12 – 13/12 

 
 

  الدافعية : من أجل اإلنجاز : 
 مفهوم الدافعية  .1
 وظائف الدافعية  .2
 مصادر الدافعية  .3
 الدافعية وعالقتها بالتعلم  .4
 النظريات المفسرة للدافعية  .5
 اإلسالم كيف فسر الدافعية  .6
 تطبيقات تربوية .7
 تنمية الدافعية عند المتعلمين .8

 

  االمتحان الثاني فترة  
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 العاشر
 الحادي عشرو 

 

16/12 – 20/12 
 

23/12 – 27/12 
 

 الذاكرة والنسيان ومعينات التذكر : 

 للذاكرة أنواع  .1
 الذاكرة الما ورائية  .2
 النسيان  .3
 النسيان في الفكر اإلسالمي  .4
 النسيان في الفكر الغربي  .5
 النسيان عند السلوكيين  .6
 النسيان عند التحليلين  .7
 النسيان عند المعرفيين  .8
 أسباب النسيان  .9

 نظريات النسيان  .10
 معينات التذكر  .11
  تطبيقات تربوية للمعلم. 12

 

 
 
 

 الثاني عشر 

 
 
 

30/12–3/1/2019 

  إدارة الصف والمناخ الصفي : 
 إدارة الصف والمناخ الصفي  .1
 الفروق الفردية في التعلم  .2
 المناخ والجو الصفي  .3
 الممارسة والخبرة والتدريب  .4
 تنمية تفكير الطلبة  .5

  شخصية الصف الدراسي .6

 

 
 

 الثالث عشر
 
 
 
 

6/1 – 10/1 
 
 
 
 

  التفكير : إبداع ومهارات : 
 حقائق عن الدماغ  .1
 للتفكير مستويات  .2
 مكونات التفكير  .3
 أنماط التفكير  .4
 مهارات التفكير فوق المعرفية ) التفكير في التفكير (  .5
 التفكير التحليلي  .6
 التفكير اإلبداعي  .7
 مميزات الشخص الذي يتمتع بالإلبداع  .8
 عقبات التفكير اإلبداعي  .9

 التفكير الناقد  .10
 التربية النقدية  .11
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 مهارات التفكير االستقرائي  .12
 مهارات التفكير االستنباطي  .13
 مهارات التفكير التقييمي  .14
 النشاطات التعليمية المقترحة لتنمية التفكير الناقد  .15
 استراتيجيات تعليم التفكير الناقد  .16
 برامج التفكير .17

 
 
 
 

 الرابع عشر
 

 
 
 
 

13/1 – 17/1 

  الصحة النفسية : 
 عالمات الصحة النفسية  .1
 مبادئ الصحة النفسية  .2
 مهام علم الصحة النفسية  .3
 اهمية الصحة النفسية في المدرسة  .4
 امراض األطفال النفسية  .5
 أسس التربية السليمة لألبناء  .6
 تربية المراهق  .7
 أساليب التنشئة الخاطئة  .8
 نظريات في الصحة النفسية  .9

 األزمات النفسية  .10
 أسباب األزمات النفسية  .11
 كيف تحافظ على صحتك النفسية  .22

 

 
 
 

 الخامس عشر
 

 
 

20/1-24/1 

  حل المشكالت : استثارة العقول 
 حل المشكالت  .1
 المشكالت والمعلمين  .2
 مهارة حل المشكالت .3
 استراتيجيات حل المشكالت  .4
 خطوات حل المشكالت  .5

 

 مراجعة عامة 2/2 – 26/1 السادس عشر
 وتسليم النتائجة االمتحان النهائي

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

الطالوب مون الدراسوة واالعوداد للموادة يسواوي سواعتين لكول محاضورة مون فئوة الخمسوين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.    
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 ()المواظبة سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من التقدم  دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمادة من مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كوان الغيواب بسوبب المورض او لعوذر قهوري أموا إذلالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صوفرا((، 
 . يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا( من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

 
 
 
 
 

 الكتب

( ، علم النفس التربوي / النظرية 2006عدس ، عبد الرحمن ، قطامي ، يوسف ) - -
 . والتطبيق األساسي ، عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع

( ، التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي ، عمان : دار 2010العياصرة ، وليد رفيق ) -

 أسامة للنشر والتوزيع .

: مؤسسة الرسالة   عمان( ، علم النفس التربوي ، 2011نشواتي ، عبد المجيد )  -

 .ناشرون

( ، علم النفس التربوي ، ترجمة عالم ، صالح الدين محمود، 2009وولفولك ، أنيتا ) -

 عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون .

- M.Dash  Neena Dash, (2012) , Educational Psychology, New 

Delhi: Atkantic Publishers& Distributors. 

- Jeanne, Ellis Ormrod, (2008), Educational Psychology, Pearson , 

Merrill Prentice hall . 

- Anita, Woolfolk,(2008), Educational Psychology . Pearson . 

 المجالت العلمية

 مجلة العلوم النفسية والتربوية -

 ويةالمجلة األردنية للعلوم الترب  -

 

 المواقع االلكترونية
- www.psychologicalscience.org/links.htm 

- http://www.personal.psu.edu/faculty/n/x/nxd10/biologic2.htm 

- http://psych.hanover.edu/krantz/tutor.html 

http://www.psychologicalscience.org/links.htm
http://www.personal.psu.edu/faculty/n/x/nxd10/biologic2.htm
http://psych.hanover.edu/krantz/tutor.html

