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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 سارة ابراهيم هاشم االسم

 alanisarah219@yahoo.com البريد االلكتروني

 علم النفس التربوي اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تربوي علم النفس الان يتعرف الطلبة على مفهوم 

 .مدارسه وفروعهوطبيعته واهدافه ومجاالته اضافة الى 
مقدمة في علم النفس )التطور التاريخي لعلم النفس,  التفاصيل االساسية للمادة

 .علم النفس في التراث االسالمي(
 

 الكتب المنهجية
 .اساسيات علم النفس التربوي 2.علم النفس 1
 .. اصول علم النفس 3

 
 المصادر الخارجية

 كتب منهجية اضافة الى االنترنت

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

  
33% 

- 5 -   03% 

 تقارير فصلية  معلومات اضافية

 
 

 

 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

التربية للعلوم  -جامعة ديالى  اسم الجامعة:
 الصرفة

 علوم الحياة اسم القسم:

 االولى المرحلة:

 سارة ابراهيم هاشم: اسم المحاضر الثالثي

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 الماجستير المؤهل العلمي:

  كلية التربية للعلوم-جامعة ديالى: مكان العمل

 قسم علوم الحياة/ الصرفة
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 الخطة التدريسية للمادة استمارة

بو 
س
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المادة  المادة النظرية التاريخ
 يةعملال

 المالحظات

 ســـــــاعتان  علم النفس علم النفس التربوي: اهميته, اهدافه, مجالته, مدارس 6/11/2014 1

 ســــــــاعتان  : تعريفه, العوامل المؤثرة في السلوكالسلوك \فروع علم  النفس 13/11/2014 2

العملية التعليمي وعلم النفس التربوي, طرق البحث في علم النفس  20/11/2014 3

 وعلم النفس التربوي

 ســــــــاعتان 

 ســــــــاعتان  االنتباه واالدراك الحسي: معنى االنتباه, مشتتات االنتباه  27/11/2014 4

 ســــــــاعتان  العوامل المؤثرة في االنتباه  4/12/2014 5

االدراك الحسي , معنى االحساس واالدراك , انواع االحساسات ,  11/12/2014 0

 العوامل المؤثرة في االحساس واالدراك 

 ســــــــاعتان 

 ســــــــاعتان  امتحان الشهر االول  18/12/2014 7

 ســــــــاعتان  ـــــــــــــــــــــنةعطلة راس الســـــــــــــ 1/1/2015 8

 ســــــــاعتان  الدافعية في التعلم : اهمية دراسة الدافعية , طبيعة الدافعية  8/1/2015 9

الوظائف التعليمية للدافعية , استراتيجية استثارة دافعية الطلبة نحو  15/1/2015 13

 التعلم 

 ســــــــاعتان 

عملية التذكر والنسيان , انواع التذكر ) الذاكرة الحسية , الذاكرة طويلة  22/1/2015 11

 ,العوامل المؤثرة في التذكر والنسيان المدى , الذاكرة قصيرة المدى (

 ســــــــاعتان 

 ســــــــاعتان  امتحان الشهر الثاني  29/1/2015 12

 ســــــــاعتان    13

 ســــــــاعتان    14

 ســــــــاعتان    15

 ســــــــاعتان    10

 عطلـــــة نصــــف السنـــــــــة

 ســــــــاعتان  انتقال اثر التعلم , اهمية دراسة انتقال اثر التعلم مفهوم:انتقال اثر التعلم 19/2/2015 17

 ســــــــاعتان  كيفية االستفادة من عملية االنتقال في عملية التعلم والتعليم  26/2/2015 18

التغذية الراجعة : مفهوم التغذية الراجعة , اهمية دراسة التغذية  5/3/2015 19

 الراجعة 

 ســــــــاعتان 

 ســــــــاعتان  انواع التغذية الراجعة  12/3/2015 23

 ســــــــاعتان  التفكير : معنى التفكير , انواع التفكير , سبل استثارة التفكير وتنميته 19/3/2015 21

 ســــــــاعتان  امتحان الشهر االول  26/3/2015 22

نظريات التعلم : النظريات االرتباطية وتطبيقاتها التربوية ) بافلوف ,  2/4/2015 23

 سكنر (  

 ســــــــاعتان 

 ســــــــاعتان  نظرية االستبصار ) كوهلر ( 9/4/2015 24

 ســــــــاعتان  تعلم المفاهيم : اهميته , طبيعته 16/4/2015 25

 ســــــــاعتان  تعميم المفهوم , تعلم المفهوم 23/4/2015 20

 ســــــــاعتان  الفروق الفردية : معناها  30/4/2015 27

 ســــــــاعتان  تأثير الفروق الفردية في التعلم 7/5/2015 28

 ســــــــاعتان  كيفية مراعاة الفروق الفردية في التدريس 14/5/2015 29

 ســــــــاعتان  امتحان الشهر الثاني  21/5/2015 33

31     

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 العراقجمهورية 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

التربية  -جامعة ديالى  الجامعة:اسم 
 للعلوم الصرفة

 علوم الحياة اسم القسم:

 االولى المرحلة:

 الثالثي: سارة ابراهيم هاشماسم المحاضر

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 الماجستير المؤهل العلمي:

كلية التربية -جامعة ديالى :مكان العمل
 قسم علوم الحياة/الصرفة  للعلوم


