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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم  لطيفة ماجد محمود

 :البريد االلكتروني 

 اسم المادة: علم النفس التجريبي

 مقرر الفصل: 

 أهداف المادة: 

 
 األساسيةالتفاصيل 

 للمادة:

 الكتب المنهجية: يوجد ال

 المصادر الخارجية: مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة

االمتحان 
 النهائي

يالفصل الثان المختبرات  الفصل االول 
الفصل 
 الدراسي

50  16%  17%  17% 

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية 
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 
 

النظرية المادة يةلالعم المادة المالحظات  التاريخ 

ع
بو

س
ال
 ا

عالقته بعلم النفس والعلوم  -مجاالته -تعريفه  -علم النفس التجريبي  
 أشهر مدارسه. -أشهر علماؤه -األخرى

5/10/2014  1 

  = 12/10/2014  2 

  = 91/10/2014  3 

  = 62/10/2014  4 

  = 3/11/2014 5 

الصدق -الضبط التجريبي -المتغيراتضبط  -خطواتها -التجربة  
 الجانب األخالقي في البحث التجريبي.-الخارجي

10/11/2014  6 

  = 17/11/2014  7 

  = 31/11/2014  8 

7/11/2014 نماذج من التصاميم التجريبية. -أنواعها -تعريفها -التصاميم التجريبية    9 

  = 14/21/2014  10 

  =  11 

زمن  -الطرق السايكوفيزيقية -دراسات وتجارب في علم النفس  
 التذكر. -التعلم-الدوافع - االنفعاالت -اإلدراك الحسي -الرجع

21/12/2014  12 

28/12/2014 امتحان فصلي    13 

  = 4/1/5201  14 

  =  15 

  = 11/1/5201  16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  
 

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
بو

س
أل
 ا

 دراسات وتجارب مختبرية في علم النفس  
18/1/2015  

1 

  = 
25/1/2015  

2 

  = 1/2/
2015 

3 

   =   
15/2/2015  

 4  

   22/2/2015  5 

  = 
29/2/2015  

6 

29/2/2015 امتحان فصلي    7 

   
1/3/2015  

8 

  = 15/3/2015  9 

  = 22/3/2015  10 

29/3/2015 تقويم المنهج التجريبي    11 

  = 6/4/2015  12 

  = 31/4/2015  13 

  = 20/4/2015  14 

  = 27/4/2015  15 

    16 
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