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 /4طبيعة المقرر:
مطلوب كلية )............( :مطلوب جامعة)..........( :
 /5وصف المقرر:
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
التعريف بعلم النفس المعرفى  ،وإدراك أهميته.
-1
التعريف باإلدراك الحسىىىى الى ىىىر  -إدراك األشىىى ا و الناريال المفسىىىر ل ل  -ك ل المعرفة بإدراك
-2
االلوان و الناريال المفسر لها.
تعريف الطالب بسىىىىي ولوجية التعلم و الناريال الم ىىىىا ىة له – و المعرفة بالتعلم الجيد – ك ل ناريال
-3
التقليد و التعلم و انواع التقليد المختلفة.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 -1المعرفة باإلدراك الحسى.
 -2المعرفة باإلرتىاط الوثيق بين علم النفس المعرفى و الفنون العملية اإلبداعية.
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
التعرف بعلم النفس و صلته بالفن المعرفى و الفنون العملية اإلبداعية.
-1
التعرف بسي ولوجية التعلم ,معرفة شروط التعلم الجيد.
-2
العالقة بين الممارسة و النضج فى عملية التعلم.
-3
نطريال التعلم  ،نارية التقليد و التعلم.
-4
التقليد و قيمه االجتماعية ،أنواع التقليد.
-5

نارية الجشتالت فى التعليم.
-6
إدراك االش ا  ،الناريال المقر إلدراك األش ا .
-7
تأثير السياق على إدراك األش ا .
-8
قوانين التنايم اإلدراكى.
-9
 -10قانون الش ل و األرضية.
 -11طرق المعالجة اإلدراكية للش ل.
 -12إدراك األلوان خ ائص األلوان.
 -13خلط األلوان  ،الخلط الطر ى.
 -14الناريال المفسر إلدراك األلوان.
 -15العوامل التى تؤثر على إدراك األلوان  ،ثىال االلوان.
 -16مش الل إدراك األلوان.
 -17عمى األلوان ،عيوب رؤية االلوان.
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
المحاضرال  ،السيمنارال ( الحلقال العلمية) ،الىحوث.
-1
استخدام نمازج الشرائح الملونة و تقنيال التعليم الحديثة فى عملية الشرح.
-2
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
التقويم المستمر.
-1
اإلختىارال التحريرية و الشفهية.
-2
الىحوث و المقاالل.
-3
التقييم النهائى-:
-4
اعما الف ل %40
المشروع النهائى%60 -:
%100
المجموع:
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