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 اسم المادة ورقمها
 قسم عمم النفس التربوي 

 موضوعات في التعمم والتعميم
(198088) 

 اسم المحاضر: د. يوسف قطامي
 44442رقم المكتب: 

 7 -4الثالثاء  3 عدد الساعات المعتمدة
 المتطمبات السابقة: 82 األسابيععدد 

 
 المتطمبات السابقة لممادة : ال يوجد 

  الكتاب )الكتب( المقرر 

 
 وصف المادة:

تتناول ىذه المادة مناقشة مواضيع مختارة في التعمم والتعميم مع التركيز عمى األسس النظرية 
ومن المواضيع التي يمكن بحثيا : الذاكرة  0ليذه المواضيع ، واتجاىات البحث فييا وطرق دراستيا 

ات نتائج البحوث في ىذه كما تتناول المادة تطبيق 0، والعمميات المعرفية وحل المشكالت وغيرىا 
 0المجاالت في غرفة الصف 

  
 

 :األهداف
  فددي مجددال موضددوعات الددتعمم والتعمدديم وتضددميناتيا  أساسدديةتزويددد الدارسددين بممدداىيم ومبددادئ

 التربوية

 اكتساب مماىيم رئيسية تتعمق بموضوعات مختممة، ومتقدمة في التعمم والتعميم 

 في تمسير موضوعات التعمم والتعميم االطالع ودراسة بعمق االتجاىات الحديثة 

 ومدددا ورا  العددداطمي التعدددرف عمدددى نظريدددة تمثيدددل المعمومدددات ومعالجتيدددا ، والدددذكا  االنمعدددالي ،
 0، والتعمم الماورائيالتمكير

  التعرف عمى المغة والمكر والعالقة بينيما، ووجيات النظر المختممة فدي عمميدة اكتسداب المغدة
 وفيميا وتضميناتيا التربوية

 ن يحدددددد الطالددددب مالمددددم النظريددددة المعرفيددددة واالجتماعيددددة، والسددددموكية فددددي تمسددددير الدافعيددددة ا
 وتطبيقاتيا التربوية

 ان يقارن بين االتجاىات التقميدية والحديثة في عممية ضبط الصف وادارتو 

 اكتساب الدارسين ميارات حل المشكالت التي تواجييم 
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 مجددال الددتعمم والتعمدديم مددن اجددل الوصددول  اسددتعراض مددا توصددمت اليددو االبحدداث والدراسددات فددي
 الى تعمم افضل من خالل احداث تغييرات مال مة في العممية التدريسية

  تزويددد الدراسددين بممدداىيم ومبددادئ اساسددية فددي مجددال موضددوعات الددتعمم والتعمدديم وتضددميناتيا
 التربوية

 

 المخرجات النهائية :
 اواًل: المعرفة والفهم

 لمبادئ الخاصة والمتعمقة بموضوعات التعمم والتعميم الصمي.استيعاب وفيم المماىيم وا 

  تحديدددد اىددددم العوامددددل الددددى تسدددديم فددددي عمميدددة الددددتعمم والتعمدددديم، ودور الطالددددب والمعمددددم وبعددددض
 المتغيرات االخرى فييا.

 .تحديد اىم المشكالت التي تواجيو العممية التعميمية التعممية واقتراح حمول مناسبة ليا 

 
 

 ات التحميمية واالداركية:ثانيًا: المهار 
 .تحميل اىم المشكالت التي تواجييا العممية التدريسية موضحًا االسباب والنتائج 

  تحميددل اسددباب التمسدديرات المختممددة لمنظريددات النمسددية لموضددوعات المتعمقددة بالعمميددة التعميميددة
 وموضحًا التشابو واالختالف فيما بينيم.

 واقف التعمم والتعميم داخل غرفة الصف توظيف وتطبيق المعرفة النظرية في م 

 
 ثالثًا: المهارات الخاصة بالموضوع:

  القدددرة عمددى تشددخيص اىددم المتغيددرات التددي تسدديم فددي نجدداح العمميددة التعميميددة داخددل الصددف
 الدراسي.

 .القدرة عمى تقديم اقتراحات وخطط عالجية لممشكالت التي تواجييا العممية التعميمية 

  التشدابو واالخدتالف بدين التمسديرات النمسدية المختممدة لموضدوعات العمميدة القدرة عمى اسدتنتاج
 التعميمية.
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 رابعًا: المهارات التحويمية
 زيادة قدرة الطالب عمى اجرا  دراسة عممية حول المشكالت التي تواجو العممية التعميمية 

 واحداث التغيدرات  زيادة قدرة الدارسين عمى إصدار االحكام عمى مدى نجاح العممية التعميمية
 المرغوب فييا لدى الطمبة.

   تطددددوير ميددددارة التمكيددددر العممددددي فددددي فيددددم وتمسددددير المشددددكالت التددددي يواجييددددا الدارسددددين اثنددددا
 ممارستيم لمينة التدريس.

 .اكتساب اتجاىات ايجابية نحو مينة التعمم 

 .اكتساب ميارات الحوار والمناقشة 

  
 

 طرائق التدريس
 قشةالمحاضرة والحوار والمنا 

   البحث واالستقصا 

  حل المشكالت 

  تمخدديص وعددرض موضددوعين او اكثددر مددن الموضددوعات المدرجددة اعدداله باالتمدداق مددع مدددرس
 المادة

 التقييم
       30   عمل متعمق% 

   30 عرض بحوث وواجبات ومناقشتيا% 

 40    االختبار النيائي% 

 
 الخطة:

 الساعات الموضوع األسبوع

فكدرة عامددة حدول المدادة ومناقشددة ممدردات الخطدة، تمسددير ماىيدة الددتعمم  إعطدا  1
 والتعميم، قياس التعمم، السموك غير المتعمم، نواتج التعمم والتعميم

3 

2 
 

كي، تمثيدل األساس االدراالمعرفية لتمثيل المعرفة، تمثيل المعرفة ذات  األسس
 المعرفة ذات المعنى

3 
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3 
 

المعرفة، البنية ونواتج المعرفة، المخططات المعرفية  النواتج المعرفية لتمثيل
 والذكا ، ما ورا  المعرفة

3 

وحل المشكالت، والشرطية االعالمية حل المشكالت: المعرفة االجرائية  4
 تمثيل المشكمة، اختيار االستراتيجية المناسبة، اثر التييؤ

3 

ة، انتقال الميارة، طبيعة تطوير الخبرة الماىرة: السمات العامة الكتساب الميار  5
 الخبرة الماىرة، تضمينات تربوية

3 

 3 التمكير التحميمي، االبداع، والبرامج االثرائية 6

 6 تعمم المميوم ونظريات تمسيره 7

الدافعية وتطبيقاتيا التربوية: معاني الدافعية واىميتيا، نظريات تمسير  8
 اجات الدافعية والشخصيةالدافعية، الدافعية والمعززات، الدافعية والح

6 

نظرية العزو، دافعية التحصيل )االنجاز(، العجز المكتسب، نظريات الدافعية  9
 القائمة عمى التوقع، القمق، الحوافز الداخمية والخارجية

6 

االنضددباط الصددمي، الوضددع الددراىن لمضددبط والنظددام المدرسددي، سددموك الشددغب  10
 موك غير المرغوب فيوالصمي، االدارة الصمية، منع حدوث الس

3 

11 
  

 6 اختبار نصف المصل

تعمم نتاجات التعمم المختممة: تعمم الحقائق والمعمومات، تعمم المماىيم  12
 والمبادئ، تشكيل الميارات وتطويرىا، تطوير وتنمية االتجاىات

 

3 

 والعاطمي الذكا  االنمعالي 14+ 13
 

3 

 3 ائي والتحويميوالتعمم الماور  تعمم ما ورا  التمكير 15
 3 االختبار النيائي 16
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 مراجع اضافية
 .رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه المتعمقة بموضوعات المساق 

 .البحوث والدراسات من الدوريات المحكمة 

 االنترنت 
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