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دار الصادق)العراق (.  -علم النفس التربوي) مفاهيم ومبادئ (, دار الرضوان) عمان ( ـ انكرة انًقزرج انًطهٕتح 1
 (5102 ).  

 , املوصل1991أسس علم النفس الرتبوي, فاضل حمسن االزيرجاوي,    )انًصادر(  ـ انًزاجع انزئٛضٛح 2

اـ انكرة ٔانًزاجع انرٙ ٕٚصٗ تٓا                 

 - ) انًجالخ انعهًٛح , انرقارٚز ,....  (

ب ـ انًزاجع االنكرزَٔٛح, يٕاقع االَرزَٛد 

.... - 
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 تُٛح انًقزر .11

يخزجاخ  انضاعاخ األصثٕع

انرعهى 

 انًطهٕتح

 طريقت التقييم طريقت التعليم المىضىعاسم الىحدة / أو 

1 
2 

طانة قادر 

عهٗ فٓى 

تعض 

األصاصٛاخ 

انًًٓح فٙ 

عًهٛح انرعهى 

 ذذذز ٔكٛف

 فٙ ٔذٕظٛفٓا

   انرعهٛى يُٓح

تعريف علم النفس التربوي, دور المدرس في 
 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري المدرسة

الدافعية في التعلم   2 2  االختبار اليىمي والشهري النظريالمحاضرة  

نظريات الحاجات وتطبيقاتها التربوية  2 3  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

اإلحساس   2 4  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري االنتباه 2 5

االدراك  2 6  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

الذاكرة والنسيان  2 7   المحاضرة النظري 

الذاكرة والنسيان   2 8  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

التفكير  ومهاراتو  2 9  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

التفكير بعض البرامج  2 16  والشهرياالختبار اليىمي  المحاضرة النظري 

التغذية الراجعة  2 11  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

انتقال االثر   2 12  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

التعلم والتعليم   2 13  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري تطبيقات تربوية لنظريات بافلوف وسكنر وكوىلر  2 14

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 2 15


