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 1. اسم المادة الصفي نظريات التعمم والتعميم

 2. رقم المادة 0801711

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( ( ساعات نظري3)
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( -
 4. المتطمبات المتزامنة/المتطّمبات السابقة ال يوجد 

 5. اسم البرنامج تعمم وتعميم / قياس وتقويم -عمم النفس التربوي 

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم النفس التربوي

 10. مستوى المادة (ماجستير) 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي  2016/2017 ولاألالفصل 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستيـــر

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

 بدأ تدريس هذه المادة منذ أن بدأت برامج كمية التربية 
 2014/2015العام الجامعي تاريخ المراجعة: 

مخطط المادة الدراسية/ تاريخ تاريخ استحداث 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 د. رامي محمود  اليوسف  /منّسق المادة 16.

 الرجاء إدراج ما يمي: 
 .( 128رقم المكتب )  - 
   خ ث  ح  1-12،  11-10 لبكالوريوسلطمبة ا الساعات المكتبية - 
 ح  4-2 لطمبة الماجستير   الساعات المكتبية  - 

 dr.alyousef2020@Gmail.comالبريد اإللكتروني: 
r.alyousef@ju.edu.jo         

 

mailto:dr.alyousef2020@Gmail.com
mailto:r.alyousef@ju.edu.jo
mailto:r.alyousef@ju.edu.jo
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 د.رامي محمود اليوسف : المادة مدرسو 17.

 الرجاء إدراج ما يمي: 
 .( 128رقم المكتب )  - 
 ح  ث  خ   1-12،  11-10لبكالوريوس لطمبة االساعات المكتبية  - 
 ح  4-2 لطمبة الماجستير   الساعات المكتبية  - 

 dr.alyousef2020@Gmail.comالبريد اإللكتروني: 
r.alyousef@ju.edu.jo         

 
 

 
 :وأهدافهاالدراسية  المادة وصف 18.

 

 
عمليتـي التللـــ  ر ــــت األساسية التي تفســاالتجاهاة تتضمن ــوحدات دراسي سبع يتكون هذا المساق من

  . وكذلك التطبيقات الصفية المرتبطة بكل منها و التللي 

mailto:dr.alyousef2020@Gmail.com
mailto:r.alyousef@ju.edu.jo
mailto:r.alyousef@ju.edu.jo
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91. 

 : المتوقعة  نتاجات التعلم

 المقرر إلى تحقيق األهداف التعميمية التالية : هذا يهدف   
 

 أوال/ المعرفة والفهم   

  كــل منهمــاالعوامــل المــ فرة فــي و  ،بعمميتــي الــتعمم والتعمــيم المفــاهيم والمصــطمحات األساســية المرتبطــة : أن يعــرف الطالــب،     
 .تمك النظرياتلهما ، والتطبيقات الصفية المرتبطة بكل نظرية من النظريات المفسرة و 

  أن يطلع الطالب على األبحاث الملاصرة في مجالي التلل  والتللي  و االستفادة مـن بلـا التجـارب التـي
 أجريت في هذا المجال.

 
 ثانًيا/ المهارات التحليلية واإلدراكية

 ميز الطالب بين األنواع المختمفة من نتاجات التعممأن ي. 
  كي و المعرفي .تحميل المبادئ األساسية لمتعمم السمو 
 .توظيف النظرية في فهم وتفسير عمميتي التعمم والتعميم 
 

 ثالًثا/ المهارات الخاصة بالموضوع

  المناهج و األساليب البحفية المستخدمة في دراسة عمميتي التعمم و التعميم.أن يصف الطالب 
  انفعاالت المتعمم أفناء عمميتي التعمم والتعميم يطور الطالب القدرة عمى التنب  بالتغيرات التي تحدث في سموك و تفكير وأن . 
 

 رابًعا/المهارات القابلة لالنتقال
  في المواقف المختلفة . اإلنسانيالزمة لفه  و تفسير السلوك لتطوير المهارة ا 

  التربوية المختلفة .االستفادة من الملرفة المرتبطة بلمليتي التلل  والتللي  في حل المشكالت في المجاالت السلوكية و 

 . تطوير قدرة الطالب على الكتابة في مجالي التلل  و التللي 
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 لها والجدوؿ الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المرجع األساسي ـيأساليب التعم نتاجات التعمـ المتحققة المدرس األسبوع المحتوى

 الوحدة األوىل
 لممقرر المفاهيـ األساسية

 التعريؼ بالمفاهيـ األساسية: اليوسؼد. رامي  األوؿ

الػػػتعمـ ل التعمػػػيـ ل النظريػػػة ل  
الدافعيػػػػػػػة ل طػػػػػػػرؽ التعمػػػػػػػيـ 
)التػػػػػػػػدريستل اسػػػػػػػػتراتيجيات 
التعميـ )التػدريستل السػموؾ ل 

 المثير .

 المحاضرة -
 الحوار و المناقشة -
 المنظمات المتقدمة -
 العصؼ الذهني -

 عرض أوراؽ عمؿ -
 

 قائمة المراجع

 الوحدة الثانية
 النظريات الترابطية

 بافموؼ نظرية  -

 واطسفنظرية  -

 التعريؼ بػ :  د. رامي اليوسؼ الثاني

المفػػػػػػػػاهيـ األساسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي 
اإلشػػػراط الككسػػػيكي ل مبػػػاد  
اإلشػراط الككسػيكي ل االشػػراط 
الككسػػػػػػػػػػػػػيكي و السػػػػػػػػػػػػػموؾ 
االنسػػػػػػاني المػػػػػػتعمـل تقميػػػػػػؿ 
الحساسػػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػػدريجي ل 
 التطبيقات التربوية لمنظرية.

 المحاضرة -
 الحوار و المناقشة -
 المنظمات المتقدمة -
 العصؼ الذهني -

 عرض أوراؽ عمؿ -

 قائمة المراجع

 الوحدة الثالثة
 النظريات الوظيفية  

 نظرية ثورندايؾ-

 نظرية سكينػػػػػػػر-

 التعريؼ بػػػػػػػ : د. رامي اليوسؼ الثالث

الػػػػتعمـ بالمحاولػػػػة و الخطػػػػ ل 
قػػػػػػػوانيف الػػػػػػػتعمـ ل االشػػػػػػػراط 
االجرائػػػػػػػيل مبػػػػػػػاد  الػػػػػػػتعمـ 
االجرائي ل التعزيػز و العقػابل 
جػػػػػػداوؿ التعزيػػػػػػز ل تشػػػػػػكيؿ 
السػػػموؾ ل تسمسػػػؿ السػػػموؾ ل 

 التعمـ المبرمج .

 المحاضرة -
 الحوار و المناقشة -
 المنظمات المتقدمة -
 العصؼ الذهني -
 عرض أوراؽ عمؿ -

 

 قائمة المراجع

 الوحدة الرابعة
 النظريات البنيوية   
 تػػالػػػػػػػػػػػػنظرية الجيشط -
 نظرية المجاؿ المعرفي -
 نظرية بياجيه -
 نظرية برونر -
 نظرية أوزوبؿ -

 

 األسبوع

 عػػػػالراب   

 الخامس

 السادس

 عػالساب

 الثامػف

 التعريؼ بػػػػػػػػ  :  د. رامي اليوسؼ

الجيشػػطالت : األسػػس العامػػة 
 فػػػػػػػػي نظريػػػػػػػػة الجيشػػػػػػػػطالت
لتفسػػػػػػػير الػػػػػػػتعمـ ل مبػػػػػػػاد  
التنظػػػػػػيـ اإلدراكػػػػػػيل مبػػػػػػاد  
الػػتعمـ الجيشػػطالتيل تطبيقػػات 

 النظرية.

نظرية بياجيه : مباد  نظريػة 

 المحاضرة -
 الحوار و المناقشة -
 المنظمات المتقدمة -
 العصؼ الذهني -
 عرض أوراؽ عمؿ -

 

 قائمة المراجع
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بياجيػػػػػػػػه ل مراحػػػػػػػػػؿ النمػػػػػػػػػو 
المعرفػػي وت ثيرهػػا فػػي عمميػػة 

 التعمـ.

نظريػػة برونػػر : مراحػػؿ النمػػو 
المعرفي وفػؽ نظريػة برونػر ل 
مبػػػاد  الػػػتعمـ عنػػػد برونػػػر ل 

بويػػة : المػػنهج التطبيقػػات التر 
الحمزونػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 باالكتشاؼ.

نظريػػػػػػة أوزوبػػػػػػؿ : مفػػػػػػاهيـ 
التعمـ ذو المعنػ  ل افتراضػات 
أوزوبػػػػؿ ل مبػػػػاد  الػػػػتعمـ ذو 
 المعن  ل المنظمات المتقدمة.

 الوحدة اخلامسة 
 النظريات السموكية المعرفية

 نظرية تولماف -

 نظرية باندورا -

 نظرية جانييه -

 

 

 التاسع

 العاشر

 الحادي عشر

 

 د. رامي اليوسؼ

 التعريؼ بػػػػػػ :

المتغيػػػػػرات الوسػػػػػيطية وفػػػػػؽ 
تولمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموؾ 

التجريبػػػيل  القصػػػديلالتحقيؽ
األثػػػر مقابػػػؿ التوقػػػع ل األدا  
مقابؿ التعمـ الكامف ل الخػرائط 

 العقمية.

مفهػػـو الػػتعمـ وفقػػا لبانػػدورا ل 
مراحؿ عمميػة الػتعمـ ل نمػوذج 
الحتميػػػة التبادليػػػة ل الكفػػػا ة 

 الذاتيةل تطبيقات تربوية 

التعمـ وفؽ جانييه ل متطمبػات 
الػػػػتعمـ ل تحميػػػػػؿ المهمػػػػػات ل 

 ية.التطبيقات التربو 

 المحاضرة -
 الحوار و المناقشة -
 المنظمات المتقدمة -
 العصؼ الذهني -
 عرض أوراؽ عمؿ -

 

 قائمة المراجع

 الوحدة السادسة
 اتػػػػػنظرية معالجة المعموم

نظريػػػػػػػة الػػػػػػػتعمـ المسػػػػػػػتند 
 ألبحاث الدماغ

 عشر الثاني

 عشر الثالث

 التعريؼ بػػػػػػػ :  د. رامي اليوسؼ

مستويات الذاكرة ل عمميات 
الذاكرة ل نموذج أتكنسوف 
وشفريف ل نموذج ماير ل 

النسياف و أسبابه ل تطبيقات 
 تربوية.

مفاهيـ التعمـ المستند ألبحاث 

 المحاضرة -
 الحوار و المناقشة -
 المنظمات المتقدمة -
 العصؼ الذهني -
 عرض أوراؽ عمؿ -

 

 قائمة المراجع
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الػػػػػػػػدماغ ل مبػػػػػػػػاد  الػػػػػػػػتعمـ 
المسػػػػػتند ألبحػػػػػاث الػػػػػدماغ ل 
التطبيقػػػػػات التربويػػػػػة لمػػػػػتعمـ 

 المستند ألبحاث الدماغ.

 الوحدة السابعة
 التعمـ التعاوني

 لعػػػػػػػػػػب األدوار

 األسبوع

 الرابع عشر

 خامس عشر

 التعريؼ بػػػ:  د. رامي اليوسؼ

المفػػاهيـ األساسػػية المرتبطػػة 
بػػػػػالتعمـ التعػػػػػاوني لالمبػػػػػاد  
األساسػػػػية المرتبطػػػػة بػػػػالتعمـ 
التعػػػػػػاوني ل طػػػػػػرؽ تطبيػػػػػػػؽ 
الػػػػتعمـ التعػػػػاوني ل تطبيقػػػػات 

 صفية .

المفػػاهيـ األساسػػية المرتبطػػة 
باسػػػػػتراتيجية لعػػػػػب الػػػػػدور ل 
مبػػػػػػػػػػاد  لعػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػدور ل 
التطبيقػػػػػػات الصػػػػػػفية لمعػػػػػػب 

 الدور.

 المحاضرة -
 الحوار و المناقشة -
 المنظمات المتقدمة -
 العصؼ الذهني -
 عرض أوراؽ عمؿ -

 

 قائمة المراجع

 

 واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات  .02

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:     
ــــتعمم التعــــاوني ــــة وال ــــى المحاطــــرة بشــــكل رايســــي وطــــرح األســــامة وتفاعــــل الطمب ــــدريس عم ــــة الت      و  تعتمــــد طريق

 لعمل المرتبطة بكل جزء من أجزاء المقرر.المتقدمة و العصف الذهني و عرض أوراق االمنظمات 
 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 يتم إفبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 .و المناقشات  طرح األسامة. 1 
 مناقشة قطايا ذات صمة بموطوع الوحدة.. 2
 الفصل. . امتحان منتصف3
 أوراق العمل التي يقدمها الطمبة .. 4
 االمتحان النهااي.. 5
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 بالمادة المتبعة السياسات. 22

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

     الغياب عن االمتحانات وتسميم الواجبات في الوقت المحـدد      )يتقـدم الطالـب الـذي تغيـب عـن االمتحـان بعـذر مقبـول لالمتحـان  -ب
 فانية في موعد الحق(.

 )وفق تعميمات الجامعة(                                    إجراءات السالمة والصحة   -ج

 )وفق تعميمات الجامعة(                صفي               ام الالغش والخروج عن النظ -د

 النهااي( ( عالمة لالمتحان40الفصل و) ألعمال( عالمة 60)تخصص )                              إعطاء الدرجات      -ه

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة      )ال يوجد(. -و

 واألجهزة المطموبةالمعدات . 02

 .التدريس عملية أثناء توظف أن يمكن التدريس قاعات داخل تجهيزات أي يوجد ال

 المراجع. 02

 
 

 المراجع العربية 

 نظريات التعمـ ل عّماف ل دار الفكر. لت 0222يوسؼ محمود قطامي )  -
 .الشروؽدار عّماف ل ل  نظريات التعمـ تل 0222)  وؿػػػػػػػػػػػػػػػػاد الزغػػػػػػػػػعم  -
 نظريات التعمـ ل عّماف ل دار الثقافة . لت 0222) د ػػػػػػػػػػمحمد جاسـ محم -
 ت التعمـ أسسه و تطبيقاته ل عّماف ل دار المسيرة . 0222)  كـ ػرجا  محمد أبو ع -
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