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 1. اسم المادة علم النفس التربوي

 2. رقم المادة 0801710

 (ةالساعات المعتمدة )نظرٌ ( ساعات نظري3)
.3 

 (ةالساعات الفعلٌة )نظرٌ ( ساعات نظري3)
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٌوجد 

 5. اسم البرنامج ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة األردنٌة

 8. الكمية العلوم التربوٌة

 9. القسم علم النفس التربوي

 10. المادةمستوى  ماجستٌر

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي  2015/2016الفصل االول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستٌر

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   2015-2016/ 2010-2011
 15. المادة الدراسيةمراجعة مخطط 

 

  منّسق المادة .16

 الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد االلكترونً. ،   : رقم المكتبما ٌلً الرجاء إدراج
 

  دة. رفعة الزعبي : مدرسو المادة .71

 Rifa.Alzoubi@ju.edu.jo( البرٌد االلكترونً: 24422ن، ر       رقم الهاتف: ) 4-2 الساعات المكتبٌة
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 وأهدافها: وصف المادة .71

تتناول ىذه المادة عممية التعمم والتعميم داخل غرفة الصف من حيث مدخالتيا وعممياتيا ونتاجاتيا، وكذلك العوامل التي 
 تمعب دورًا في تحديد فاعميتيا.

 أهداف تدريس المادة ونتاجها:. 19 

 األهداف: 

والتطبٌقات العملٌة فً مجال عملٌة التعلم والتعلٌم، من حٌث مدخالتها وعملٌاتها ونواتجها والعوامل اكتساب الطالب المعرفة النظرٌة 

المؤثرة فٌها وبما أن هذه المادة متطلب اجباري لطلبة علم النفس التربوي وطلبة تكنولوجٌا التعلٌم فإن المتوقع أن ٌكتسبب الطلببة بعبد 

 عملٌات التعلم الالحقة. دراستها بنٌة معرفٌة اساسٌة تسهل وتنظم

 :لتعليميةالنتاجات ا -أ

 :المهارات األكاديمية الساسية )المعرفة والفهم (: ولا أ
 معرفة أهمٌة علم النفس التربوي ودوره فً برامج اعداد المعلمٌن. .1
مبدخالت  معرفة خصائص المتعلم وحاجاته )المعرفٌبة والخخصبٌة واالجتماعٌبة واالنفعالٌبة( وكٌبف تخبكل هبذه الخصبائص .2

 لعملٌة تعلم الطلبة.
 التعرف على النظرٌات الرئٌسٌة التً تفسر عملٌة التعلم وتطبٌقاتها داخل غرفة الصف. .3
 معرفة عناصر البٌئة الصفٌة وادارة المعلم لعملٌة التعلم. .4

     
 التحليلية والداركية: المهارات: ثانياا 

 تحلٌل العالقة بٌن عملٌتً التعلم والتعلٌم. -1
 العالقة بٌن العوامل المؤثرة فً عملٌة التعلم ونتاجات هذه العملٌة.تحلٌل  -2
 تحلٌل العالقة بٌن عناصر البٌئة الصفٌة ودورها فً عملٌة التعلم -3

 
 الخاصة بالموضوع: المهارات: ثالثاا 

 على توظٌف المعارف والمعلومات التً ٌكتسبها الطالب فً تدرٌسه.القدرة  -1
 نة التعلٌم.تطوٌر اتجاهات اٌجابٌة نحو مه -2
 تطوٌر مهارات استخدام مناهج البحث فً دراسة مخكالت عملٌة التعلم والتعلٌم -3
 التحويلية: المهارات: رابعاا 

 تطوٌر قدرة الطالب على استخدام التفكٌر العلمً المنظم فً معالجة مخكالت تعلم الطلبة. .1
 التً تحققت من خالل نظرٌات التعلمتطوٌر اسالٌب التدرٌس فً ضوء تطبٌق مباديء عملٌة التعلم والتعلٌم  .2
 تطوٌر اتجاهات اٌجابٌة نحو مهنة التعلٌم .3

 

 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

3 
 

 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المرجع الرئيسي
علم النفس التربوي      

تألٌف انٌتا ولوفولك 
الدٌن  ترجمة صالح

 عالم

دة. رفعة  - -
 الزعبً

 األسبوع 

  األول 
عرض الخطة 

ومتطلبات 
 المساق

/ االول الفصل
 المرجع الرئٌسً

طرح  -
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
االساسٌة الواردة 

 فً الوحدة.
التعرف على أهمٌة  -

ودور علم النفس 
التربوي فً برامج 

 المعلمٌن.اعداد 
مناقخة مقومات  -

 التدرٌس الجٌد
التعرف على مناهج  -

البحث فً مجال 
 علم النفس التربوي

لمخكالت  أمثلة إعطاء -
بحثٌة واي المناهج 

 تالئمها

دة. رفعة 
 الزعبً

سبوع األ
 الثانً

مقدمة فً علم 
النفس 

 التربوي 

طرح  - الفصل الثانً
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
الواردة  األساسٌة

 فً الوحدة
 مبادئالتعرف على  -

عملٌة النمو وكٌف 
 ٌستفٌد منها المعلم

التعرف على مراحل  -
النمو المعرفً عند 

 بٌاجٌه
تطبٌقات نظرٌة  -

بٌاجٌه/ فً غرفة 
 الصف.

التعرف على منظور  -
فٌجوتسكً 

 االجتماعً الثقافً
تطبٌقات نظرٌة  -

فٌجوتسكً فً 
 غرفة الصف

. رفعة دة
 الزعبً

األسبوع 
 الثالث 

النمو المعرفً 
 واللغة  

طرح  - ثانًالفصل ال
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

  االمتحانات -

تحلٌل اوجه الخبه  -
واالختالف بٌن 
نظرٌتً بٌاجٌه 

 وفٌجوتسكً.
تحلٌل العالقة بٌن  -

النمو اللغوي 

دة. رفعة 
 الزعبً

سبوع األ
   الرابع

متابعة الفصل 
 الثانً
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ومظاهر النمو 
 المختلفة.

طرح  - الفصل الثالث
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الوحدة 
التعرف على مراحل  -

النمو 
النفسً/االجتماعً 

 عند ارٌكسون
تطبٌقات نظرٌة  -

ارٌكسون فً غرفة 
 الصف.

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
 الخامس

النمو 
الخخصً 
واالنفعالً 

 واالجتماعً

طرح  - الفصل الثالث
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

تحلٌل دور عوامل  -
والرفاق  األسرة

والمدرسة فً النمو 
االنفعالً 

 واالجتماعً 
التعرف على نظرٌة  -

كولبرج فً النمو 
 الخلقً.

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع

 السادس 

متابعة الفصل 
 الثالث

طرح  - الرابعالفصل 
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الوحدة.
التعرف على التطور  -

الذي طرأ على 
 نظرٌات الذكاء.

التعرف على  -
اختبارات قٌاس 

 الذكاء.
تحلٌل العالقة بٌن  -

الوراثة والبٌئة فً 
 تحدٌد ذكاء الفرد.

التعرف على الفلسفة  -
التجمٌع بٌن وراء 

 الصفوف.
المقارنة بٌن الطرق  -

المختلفة لتجمٌع 
 الصفوف.

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
 السابع

بٌن الفروق 
المتعلمٌن 
وحاجات 

 تعلمال

طرح  - السادس الفصل
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الوحدة.
 المبادئالتعرف على  -

الرئٌسٌة للنظرٌة 
 السلوكٌة 

التعرف على  -
التجارب الرئٌسٌة 

)االخراط 
الكالسٌكً( 

 طاالخترا
 االجرائً.

 أنواعالتمٌٌز بٌن  -

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
 الثامن

وجهات نظر 
 سلوكٌة للتعلم
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 التعزٌز المختلفة.
متابعة الفصل 

 السادس

طرح  -
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

على  أمثلة إعطاء -
طرق التعامل مع 

السلوك غٌر 
 المرغوب.

 مبادئالتعرف على  -
 التعلم بالمالحظة 

تطبٌقات التعلم  -
بالمالحظة فً 

 الموقف الصفً.
تقٌٌم النظرٌة  -

السلوكٌة فً تفسٌر 
 التعلم.

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
 التاسع

متابعة الفصل 
 السادس

طرح  - الفصل الثامن
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الوحدة.
تطبٌق استراتٌجٌات  -

 تدرٌس المفهوم
تطبٌق االستراتٌجٌات  -

العامة لحل 
 المخكالت

التعرف على  -
ممارسات المعلم 

لتخجٌع االبتكارٌة 
 عند الطلبة.

التعرف على  -
 استراتٌجٌات التعلم

حول  أمثلة إعطاء -
استخدام 

 استراتٌجٌات التعلم
 أهمٌةالتعرف على  -

 انتقال اثر التعلم
التعرف على التدرٌس  -

من اجل تحقٌق 
 االنتقال.

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
 العاخر

العملٌات 
المعرفٌة 

 المعقدة

طرح  - الفصل التاسع
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
الواردة األساسٌة 

 فً الوحدة.
تحلٌل العالقة بٌن  -

الفعالٌة الذاتٌة 
ومفهوم الذات 
 وتقدٌر الذات

التعرف على أهمٌة  -
 التعلم المنظم ذاتٌا.

تطبٌق نموذج التعلم  -
 المنظم ذاتٌا.

دور المعلم فً تنمٌة  -
الفعالٌة الذاتٌة 

 والتعلم المنظم ذاتٌا.
 

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
الحادي 

 عخر

ر وجهات النظ
االجتماعٌة 

المعرفٌة 
 والبنائٌة للتعلم
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طرح  - الفصل التاسع
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

التعرف على تطبٌقات  -
 النظرٌة البنائٌة 

تطبٌق االستقصاء فً  -
 موقف تعلم

تطبٌق التمهٌنات  -
المعرفٌة فً موقف 

 تعلم

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
الثانً 
 عخر 

متابعة الفصل 
 التاسع

طرح  - الفصل العاخر
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

اكتساب المفاهٌم  -
األساسٌة الواردة 

 فً الوحدة.
تحلٌل الدافعٌة الذاتٌة  -

 والدافعٌة الخارجٌة.
تطبٌقات هرم ماسلو  -

 فً غرفة الصف
التعرف على توجهات  -

 األهداف

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
الثالث 
 عخر

 الدافعٌة

طرح  - الفصل العاخر
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

التعرف على دور  -
 المٌول كدوافع 

التعرف على نظرٌة  -
 العزو 

تطبٌق نموذج  -

Target  لدعم

 دافعٌة الطلبة.

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع
الرابع 
 عخر

متابعة 
 الدافعٌة

طرح  - الفصل الثانً عخر
األسئلة 

ومناقخة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 االمتحانات -

المفاهٌم اكتساب  -
األساسٌة الواردة 

 فً الوحدة.
التعرف على  -

خصائص الغرفة 
 الصفٌة.

التعرف على أهداف  -
 إدارة الصف.

 اقتراح قواعد صفٌة  -
التمٌٌز بٌن القواعد  -

 واإلجراءات
التعرف على  -

ممارسات المعلم 
الناجح فً إدارة 

 الصف.

دة. رفعة 
 الزعبً

االسبوع 
الخامس 

 عخر

بٌئات خلق 
 التعلم
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالٌة: النخاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم
 مخاركة الطلبة فً عرض المادة -3نقاش حول موضوعات الخطة     حلقة -2المحاضرة                               -1
 عرض ومناقخة اوراق البحث التً ٌعدها الطلبة   -4

 مناقخة الحاالت الواردة فً الكتاب المقرر.  -5
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم
 % من العالمة.30امتحان نصف الفصل        -1
 % 10المخاركة الصفٌة              -2
 المخاركة فً عرض المادة. -
 تقدٌم مادة إضافٌة ذات صلة بموضوع المحاضرة. -
 %20اعداد ورقة بحث              -3
   )ٌحدد أثناء أسبوع االمتحانات، أول ٌوم أربعاء فً أسبوع االمتحانات(%    40االمتحان النهائً               -4

 
 

 المتبعة بالمادةالسياسات  .22

 (يسجل الغياب في بداية الحصة)                                        والغياب سياسة الحضور -أ

 (.تعطي الفرصة لمطالب لتقديم االمتحان اذا تغيب بعذر مقبول)      الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 )ال تقبل التقارير واالبحاث بعد الوقت المحدد لتسميميا(.                                                                  

 )وفق تعميمات الجامعة(                                    والصحة إجراءات السالمة -ج

 )وفق تعميمات الجامعة(                            الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 ((22وفق ما ورد في البند ))                                            إعطاء الدرجات -ه

بعض  يعتمد ذلك عمى القاعة التي تخصص لتدريس المادة حيث يتوفر في)      تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
 (.(Data Show)القاعات جياز 

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 قاعات التدريس يمكن أن توظف أثناء عملية التدريس.تجهيزات داخل  أيال يوجد 

 (Data Show)في القاعة / امكانية استخدام جهاز ركة توفر مقاعد متح
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 المراجع .22

 
 

آنيتا وولفولك، ترجمة أ.د صالح الدين محمود عالم، (، تأليف 2010عمم النفس التربوي ) .1
 الطبعة األولى، منشورات دار الفكر.

معاوية أبو غزال، عمان: عالونو، شفيق العتوم ،  (، تأليف عدنان2005عمم النفس التربوي ) .2
 دار المسيرة.

(، تحرير يوسف قطامي، عمان، دار وائل 2010عمم النفس التربوي: النظرية والتطبيق ) .3
 لمنشر.

 
4- Eggen, P. Kauchak, D. (2010) Educational Psychology New Jersy: Peason International Edition. 
5- Ormrod, J.E. (2006) Educational Psychology, (4th edition), New Jersy. Merril Printice Hall. 
6- Santrock, J.W. (2003), Educational Psychology, (3th edition), New York, McGraw- Hill. 
7- Sternberg, R.J. and Williams, W.M (2002), Educational Psychology, Boston: Allyn and Bocon.  

 

 معمومات إضافية .02
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 لمقترحة لألبحاث:الموضوعات ا

 نظشيت فيجىتسكي األسس والوفاهين الشئيسيت وتطبيماتها -1

 والوفاهين الشئيسيت: تطبيك ػولي صفياالستمصاء: األسس  -2

 التؼلن الونظن راتياً األسس النظشيت / األهويت خطىاث تنفيز التؼلن الونظن راتيا -3
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