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مسمى المقرر

عدد الوحدات

 485نهج

طرق تدريس علم النفس

2

CI 485

Teaching Methods of Psychology

2

أوالً :تعريف موجز بالمقرر:
يسعى هذا املقرر إىل تعريف الطالب بطبيعب لمبا الب كم دةبارا رراضبي نبة ملب لة املر مب
الثانويبب أ ميهةي بببدأ ميهبب ا ت ريسببدأ مطبببرأ ميضبببالي ت ريسببدأ ماد سبببابد احلقببباوا ماملكببباهيا
املرتبط بكيكي توصيمد لمطالبأ ماالجتاهات احل يث يف ختطيط متطوير مل اهة لما ال كم.

ثانياً :أهداف المقرر:
ي وقع أ بع االن لاء مل رراض هذا املقررأ ين يكون الطال قارراً لمى:
) 1

إرراك ملكلوم لما ال كمأ مطبيع دأ ميهةي د.

) 2

حتميل جماالت األه ا العامل ل ريم لما ال كمأ مرمرها يف حتقيا األه ا

ال عميةي املخ مك .
) 3

ال ري لمى ديكي ربط لما ال كم بالبيئ احملمي احمليط بامل عمةني.

) 4

تطبيا طرأ ميضالي ت ريم لما ال كم يف ملواقف تعميةي خم مك .

) 5

ال ري لمى مللارات ال خطيط مال كيذ اجلي لم رمس اليوملي .

) 6

تعر ملعايري اخ يار متوظيف الوضاول ال عميةي املرتبط ب ريم لما ال كم.

) 7

ال ري لمى ديكي ربط لما ال كم بكرمللا املخ مك .

) 8

تعر خصاوص ميرمار ملعما لما ال كم.

) 9

تطبيا امل اخل ال ريسي املرتبط بعما ال كم يف ال رمس اليوملي .

) 10

ال ري لمى ديكي اض خ ام الك اب امل رضي مبا ي اض مطبيع لما ال كم.

) 11

ال ري لمى صياغ ال قويا يف جمال ت ريم لما ال كم.

ثالثاً :مفردات المقرر:
ي ضة هذا املقرر لرناً لمةونولات ال الي :
• ملكلوم لما ال كمأ طبيع دأ يهةي د.
• األه ا العامل ل ريم لما ال كم.
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• طرأ ميضالي ت ريم لما ال كم.
• بعض مل اخل ت ريم لما ال كم.
• الك اب امل رضي مت ريم لما ال كم.
• خصاوص ميرمار ملعما لما ال كم.
• ت ريم لما ال كم مال غريات العاملي .
• ملصارر تعما لما ال كم.
• تقويا تعميا متعما لما ال كم.
رابعاً :أساليب تدريس المقرر:
✓ احملانرات.
✓ احلوار مامل اقش .
✓ ال عما الذاتي.
✓ ال عما ال عامني.
✓ العصف الذهين.
✓ ال عما اإللكرتمني امل لوم مامل ملة.
خامساً :أنشطة ومشروعات:
 إل ار مإلقاء حمانرات باض خ ام برناملة العرمض.
 مل اقش العرمض املق مل مال عميا لميلا.
 تق يا حبوث متقارير.
 إل ار بعض ال رمس باض خ ام طرأ ميضالي ت ريسي خم مك .

سادسا ً :األجهزة والمواد التعليمية:
الحاسوب – جهاز عرض المعلومات – شبكة المعلومات الدولية.
سابعا ً :وسائل التقويم:
✓ األلةال الكصمي  % 50( :مل ال رج الكمي )أ متشةل:
 oلرض البحوث ماألنشط ممل اقش لا مال عميا لميلا %10 :مل ال رج الكمي .
 oاخ بار فصميني % 40 :مل ال رج الكمي .
✓ االخ بار ال لاوي  % 50 :مل ال رج الكمي .
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