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استوارج اًجاز الخطح التذرٌسٍح للوادج 
   علً مطنً علً االسن  

 Eeaa22@wyhoo.com البريذ االلكتروني 

علم النفس التربوي اسن الوادة   

 2015ـــ2014للعام الدراسي االولهقرر الفصل 

اهذاف الوادة 

 

وتوظيفها ,اكساب الطلبة المعلومات العلمية الخاصة بعلم النفس التربوي .1

. في العملية التعليمية

اكساب الطلبة المهارات الدريسية االزمة الختيار اساليب التدريس .2

 لتسهيل وتحسين تعلمهم .ر وقدرات التالميذ العقليةالمناسبة التي تراعي اعما

 

التفاصيل االساسيت للوادة 
 

والدافعية نحو ,يته ومجال عملهواهم,التعريف بعلم النفس التربوي:ة منتتكون الماد
وبعض نظريات ,والتغذية المرتدة,وانتقال اثر التدريب,والذاكرة والنسيان ,التعلم
. والتفكير االبتكاري,ب اللغةواكتا,واكتساب المهارات,التعلم

الكتب الونهجيت 
ال يوجد كتاب منهجي  

الوصادر الخارجيت 

 

 .2003,عمان,دار الفرقان,1ط,علم النفس التربوي,عبد الحميد,نشواتي.1

دار الكتب للطباعة ,اسس علم النفس التربوي,فاضل محسن,االزيرجاوي.2 

 .1991,الموصل,والنشر

دار النهضة ,كولوجية التعلم ونظريات التعلمسي,عبد الحميد جابر,جابر.3

.  1995,القاهرة,العربية

االهتحاى النهائي الوشروع االهتحاناث اليىهيت الوختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

40%       60%  

هعلىهاث اضافيت 
 

 

 

 

جوِْرٌح العراق 

 

 

ّزارج التعلٍن العالً ّالثحث العلوً 

 

 

جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً 

دٌالى   :اسن الجاهعح

الترتٍح األساسٍح : م الكلٍحاس

العلْم  :اسن القسن

الثاًٍح  :الورحلح

 علً هطًٌ علً :اسن الوحاضرالثالثً

أستار   :اللقة العلوً

الذكتْراٍ  :الوؤُل العلوً

 العلىمقسن : هكاى العول

mailto:Eeaa22@wyhoo.com
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استوارج الخطح التذرٌسٍح للوادج                                                         
الوالحظاخ الوادج العولٍح الوادج الٌظرٌح التارٌخ االسثْع 

معنى علم النفس التربوي واهمٌته  2014/   10/ 2 1
ومٌادٌنه  

  

  الدافعٌة نحو التعلم ووظائفها  2014/  10/ 9 2

  طبٌعة الذاكرة وتفسٌرها  2014/  16/10 3

  طبٌعة النسٌان وتفسٌره  2014/  23/10 4

  طبٌعة انتقال اثر التدرٌب وتفسٌره  2014/  30/10 5

  طبٌعة التغذٌة المرتدة وتفسٌرها   2014/  11/ 6 6

  التعلم معناه وشروطه  2014/  11/ 13 7

  نظرٌة ثورنداٌك ونظرٌة هل  2014/ 11/ 20 8

  ًظرٌح سكٌر  27/11/2014 9

  ًظرٌح االستثصار  4/12/2014 10

  ًظرٌح تافلْف  11/12/2014 11

  اًْاع التعلن ّهٌحٌٍاتَ  18/12/2014 12

  التعلن ّاكتساب الوِارج  25/12/2014 13

  التعلن ّاكتساب اللغح  1/1/2015 14

  التفكٍر االتتكاري  8/1/2015 15

16     

عطلـــــــح ًصـــــف الســـــــــٌح                                                                                   
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جوِْرٌح العراق 

 

 

ّزارج التعلٍن العالً ّالثحث العلوً 

 

 

جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً 

دٌالى   :اسن الجاهعح

الترتٍح األساسٍح : اسن الكلٍح

العلْم  :اسن القسن

الثاًٍح  :الورحلح

استار  :لعلوًاللقة ا

 اهردكتى:الوؤُل العلوً

 



 

 

: تىقيع العويذ:                                                                                    تىقيع االستار


