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 ادلبدح : عهى اننفش انرتثىي ادلزحهخ : انخبنيخ
 3عدد انضبعبد:  انفصم : انخبنج

 يفزداد ادلنهذ
 أوال. أساسيات عمـ النفس التربوي.

 مدخؿ إلى عمـ النفس التربوي. -
 تعريؼ عمـ النفس التربوي. -

 أىمية عمـ النفس التربوي. -

 لتربوي.أىداؼ عمـ النفس ا -

 عالقة عمـ النفس التربوي بالعمـو األخرى. -

 خصائص شخصية المعمـ المرغوب فييا. -

أ. الخصائص النفسية.   ب. الخصائص الجسمية .     ج. الخصائص العقمية .    
 د.الخصائص االجتماعية.

 وظيفة عمـ النفس التربوي. -
 تفسير العممية التعميمية. -
 فس التربوي )محاور فاعمية العممية التعميمية(.العممية التعميمية وعمـ الن -
 العوامؿ المؤثرة في فاعمية العممية التعميمية. -

 ثانيا. الدافعية في التعمـ.
 تعريؼ الدافعية. -
 الوظائؼ التعميمية لمدافعية :   أ. الوظيفة االستشارية .   ب. الوظيفة التوقعية.   -

 ية أو التيذيبية.ج . الوظيفة الباعثة.    د. الوظيفة العقاب

 استراتيجيات استشارة دافعية التالميذ نحو التعمـ. -
 ثالثا. الذاكرة والنسياف.

 تعريؼ الذاكرة . -
 أىمية دراسة الذاكرة . -

 وجيات  نظر معاصرة في تفسير طبيعة الذاكرة ونماذجيا. -

 أ. وجية النظر المعرفية.   ب. وجية النظر السموكية.   ج. وجية النظر الجشتالت
 آليات عمؿ الذاكرة. -
 العوامؿ المؤثرة في عممية التذكر. -
 سبؿ تحسيف عممية التذكر. -
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 تعريؼ النسياف. -
 أسباب النسياف. -

 نظرية في تفسير النسياف )التداخؿ القبمي )الكؼ الرجعي( والتدخؿ البعدي ) الكؼ التقدمي((
 رابعا. انتقاؿ اثر التدريب.

 .أىمية دراسة انتقاؿ اثر التدريب -
 تعريؼ انتقاؿ اثر التدريب. -

 أبعاد انتقاؿ اثر التدريب . -

 نظريات انتقاؿ اثر التدريب. -
 خامسا. التغذية المرتدة.

 تعريؼ التغذية المرتدة. -
 محددات التغذية المرتدة. -

 أبعاد التغذية المرتدة. -

 أنواع التغذية المرتدة. -
 سادسا. التعمـ.

 تعريؼ التعمـ . -
 شروط التعمـ الجيد. -

يغير في : أ. األداء.   ب. التنظيـ االنفعالي.  ج. العادة االنفعالية       التعميـ  -
 د.االتجاىات والقيـ.   ىػ . التنظيـ المعرفي. 

 التعمـ واكتساب المغة.  -
 التعمـ واكتساب الميارات الحركية. -
 التعمـ وخصائص األداء الماىر. -
 نظريات التعمـ وقوانينو.  -
 االكتشاؼ والتعمـ. -
 منحنيات التعمـ. -
 

 
  


