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 اسم المادة ورقمها
 

 التعمم والمعرفة
(210108) 

 اسم المحاضر: أ.د يوسف قطامي
  6184رقم المكتب: 

  3 عدد الساعات المعتمدة

 

 مواضيع التعلم والمعرفة

 .ًمقدمة فً التعلم المعرف 

 .ًاالصول النمائٌة فً التعلم المعرف 

 .ًمجاالت التعلم المعرف 

o .االبنٌة المعرفٌة 

o  المعرفٌة.التمثٌالت 

o .المقدرات المعرفٌة 

 .الذاكرة 

 سٌكولوجٌة المعنى والفهم 

 معالجة المعلومات 

 التمثٌل المعرفً للمعلومات 

 .ًاالبداع المعرف 

 نتاجات التعلم

 الفهم واالستيعاب : -1
 

 تحدٌد العملٌات المعرفٌة. 1-1

 تحدٌد مراحل تطور المعرفة. 1-2

 التمٌٌز بٌن اتجاهات التعلم والعملٌات المعرفٌة.   1-3

 المقارنة بٌن خصائص االتجاهات المختلفة للتعلم والمعرفة.   1-4

 

 المهارات الفكرية والمعرفية والتحليلية : -2

 
 ممارسة العملٌات المعرفٌة.  2-1

 تعداد العملٌات المعرفٌة المتدرجة.  2-2

 تعداد مالمح المعالجات الذهنٌة.  2-3

 ممارسة العملٌات الذهنٌة.  2-4
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 المهارات الخاصة / التطبيقية :  -3
 

 تطبٌق عملٌة المعالجة الذهنٌة فً مواضع تعلمٌة.  3-1

 .التمٌٌز بٌن خصائص ممارسة عملٌات المعالجة الذهنٌة لدى الطلبة  3-2

 

 المهارات اإلبداعية / القابلة للتحىل:   -4

 

 بناء خرائط مفاهٌمٌة للعملٌات الذهنٌة.  4-1

 بناء خرائط حسٌة لعملٌات المعالجة الذهنٌة.  4-2

 إنتاج معرفة متقدمة فً كل موضوع تعلمً على أساس العملٌات الذهنٌة.  4-3

 

 اهداف المساق:

 ٌهدف مساق التعلم المعرفً الى تحقٌق النتاجات المعرفٌة االتٌة: 

 تعرٌف التعلم المعرفً -1

 التمٌٌز بٌن التعلم المعرفً والتعلم السلوكً. -2

 تعرٌف مجاالت النمو والتطور للتعلم المعرفً. -3

 تطبٌق مجاالت التعلم المعرفً فً موضوعات التعلم. -4

 التمٌٌز بٌن نتاجات مجاالت التعلم المعرفً. -5

 تعرٌف الذاكرة وانواعها. -6

 تعرٌف المعنى والفهم. -7

 تطبٌق استراتٌجٌات التعلم لتحقٌق المعنى والفهم. -8

 ً الذهنً.تطبٌق استراتٌجٌات التمثٌل المعرف -9

 التمٌٌز بٌن االبداع الذهنً المعرفً وغٌره من مدلوالت االبداع. -11

 المراجع العربية :

(، تصمٌم التدرٌس، عمان، دار 2116قطامً، ٌوسف وابو جابر، ماجد، وقطامً ناٌفة ) -1

 الفكر.

 (، تعلٌم التفكٌر لجمٌع االطفال، عمان، دار المسٌرة.2116قطامً، ٌوسف ) -2

 (، نظرٌات التعلم والتعلٌم، عمان، دار الفكر.2115قطامً، ٌوسف ) -3

 (، سٌكولوجٌة التعلم الصفً. عمان، دار الشروق.2111قطامً، ٌوسف، وقطامً، ناٌفة ) -4

 (، النمو المعرفً واللغوي، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع.2111قطامً، ٌوسف ) -5



 3 

 المراجع االجنبية:

1- Anderson, J.(1995), Cognitive Psychology and it’s implications. 

W.H. Freeman.NY. 
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