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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 زهرة موسى جعفر االسم 

 Dr.zhra@yahoo.com البريد االلكتروني
 علم النفس املعريف اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 اف المادةاهد

 
 . علم النفس املعريفعن أساسية تزويد الطلبة مبعلومات  -1

 الفسيولوجي هلا واألساسوكيفية عملها  مبعلومات عن العمليات املعرفية املختلفةتزويد الطلبة  -2

 التعرف على االجتاهات احلديثة يف معاجلة املعلوماتمتكني الطلبة من  -3
 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 
 )مقدمة يف علم النفس املعريف( الوحدة األوىل -

 الوحدة الثانية األسس البيولوجية للنمو  -

 الوحدة الثالثة االنتباه -

 الوحدة الرابعة االدراك  -

 الوحدة اخلامسة الذاكرة  -

 الوحدة السادسة اجتاه معاجلة املعلومات -

 يف النظام املعريف  الوحدة السابعة متثيل املعلومات -

 الوحدة الثامنة التفكري  -

 حل املشكالتحدة التاسعة التفكري الناقد ، الو  -
  الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية

 
 :دار المسيرة للنشر والتوزيععمان ،  علم النفس المعرفي(. 2010، عدنان يوسف .)العتوم 

 االمتحان النهائي  المختبرات المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

17% 17 %  16%  50% 

 افيةمعلومات اض

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة :
 للعلوم االنسانيةالتربية  كلية :ال

 قسم العلوم التربوية والنفسية  القســم :
 االثالث )الصباحي (  المرحلة :

أ.م.د. زهرة موسى  اسم المحاضر الثالثي :
  جعفر

 استاذ مساعد  اللقب العلمي :
 شهادة الدكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 حظا المال المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 5/10/2014  

6/10/2014  

تعريف علم النفس المعرفي ، لماذا ندرس علم 
 النفس المعرفي 

  

2 12/10/2014  

13/10/2014  

   التطور التاريخي لعلم النفس المعرفي،  

3 19/10/2014  

20/10/2014  

   موضوعات علم النفس المعرفي، 

4 26/10/2014  

27/10/2014  

   لمعرفيةمناهج البحث في الظواهر ا

5 2/11/2014 

3/11/2014 

الجهاز العصبي وعالقته بالمعرفة ، تنظيم 
 الجهاز العصبي ووظائفه  

  

6 9/11/2014  

10/11/2014  

   أقسام الجهاز العصبي 

7 16/11/2014  

17/11/2014  

   اقسام الجهاز العصبي

8 23/11/2014  

24/11/2014  

   اني نمو الدماغ ، آلية البحث في الدماغ االنس

9 30/11/2014  

1/12/2014  

تجهيز المعلومات ومعالجتها في الجهاز 
 العصبي

  

10 7/12/2014  

8/12/2014  

   امتحان

11 14/12/2014  

15/12/2014  

 االنتباه
  انواع االنتباهمفهوم االنتباه ، 

  

12 21/12/2014  

22/12/201  

   نظريات االنتباه، 

13 28/12/2014  

29/12/2014  

االنتباه، وظائف االنتباه ، مراحل خصائص 
 االنتباه 

  

14 
4/1/2015  

 
 محددات االنتباه ، 

  

15 5/1/2015    العوامل المؤثرة في االنتباه 

16 11/1/2015 مفهوم االدراك ، نمو االدراك وعالقته  
 بالحواس

  

 امتحان   عطلة نصف السنة

 ورية العراقجمه

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة :
 للعلوم االنسانيةالتربية  الكلية :

 قسم العلوم التربوية والنفسية  القســم :
 االثالث )الصباحي (  المرحلة :

  :زهرة موسى جعفراسم المحاضر الثالثي 
 مساعد تاذاس  اللقب العلمي :

 شهادة الدكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :



 

17 12/1/2015  

18/1/2015  

العوامل المؤثرة في 
 راكاالد

  

18 19/1/2015    امتحان 

19 
25/1/2015  

26/1/2015  

الذاكرة ،مفهوم           
الذاكرة وتعريفها ، 

 قياس الذا كرة                                                               

  

20 1/2/2015  

2/2/2015  
   أنماط الذاكرة

21 8/2/2015  

9/2/2015  
   النسيان ونظرياته

22 15/2/2015  

16/2/2015  

اتجاه معالجة المعلومات 
 ، الذكاء االصطناعي

  

23 22/2/2015  

23/2/2015  
   نماذج الذاكرة 

24 1/3/2015  

2/3/2015  

مدخل مستويات تجهيز 
 ومعالجة المعلومات

  

25 8/3/2015  

9/3/2015  
   امتحان

26 
15/3/2015  

تمثيل المعلومات في 
 النظام المعرفي

  

27 22/3/2015  

23/3/2015  
   مفهوم البنية المعرفية

28 29/3/2015  

30/3/2015  

التفكير، تعريفه 
 خصاصه،

  

29 5/4/2015  

6/4/2015  

اساليب التفكير ، تعليم 
 التفكير والتدريب عليه  

  

30 12/4/2015  

13/4/2015  

التفكير ما وراء 
 المعرفة

  

31 19/4/2015 

20/4/2015  

الذكاء االنفعالي 
 تفكيروال

  

32 26/4/2015  

27/4/2015 
   امتحان

 3/5/2015 

4/5/2015 
 حل المشكالت والخبرة
 مفهوم اللغة وتعريفها 

  

 10/5/2015 

11/5/2015 
   مفهوم اللغة وتعريفها

 17/5/2015 

18/5/2015 
تعريف االساليب 

 المعرفية 

  

     

 

 :أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد                                                        أ.م.د.زهرة موسى جعفر:األستاذتوقيع           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


