
 ((أنموذج وصف المقرر))

 :وصف المقرر

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضٌا ً إٌجازا ً هذا المقرر وصف ٌوفر

 وبٌن بٌنها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا ً تحقٌقها

 .البرنامج وصف

 

 النفس علم قسم – اآلداب كلٌة – القادسٌة جامعة التعليمية المؤسسة •

   النفس علم   المركز / الجامعي القسم •

 الثالث الصف – الكبار نفس علم المقرر رمز / اسم •

 اساسً المتاحة الحضور أشكال •

  2016 – 2015 الدراسٌة السنة السنة / الفصل •

  اسبوعٌا ً ساعات (2) (الكلي) الدراسية الساعات عدد •

 1/9/2015  الوصف هذا إعداد تاريخ •

 المقرر أهداف •

 .لممسنين اإلنساني السموك  لدراسة التاريخي بالتطور المتعممين تعرف •

 .الكبار نفس عمم بمبادئ المعرفة المتعممين اكساب •

 .الكبار نفس عمم اهداف عمى التعرف •

 .الكبار نفس عمم في البحث مناهج عمى التعرف •

 .المسنين لدى البحث في االساسية المتغيرات عمى التعرف •

 

 التعرف عمى كيفية دراسة المفاهيم المتعمقة بالمسنين. -
 الخاصة بالمسنين عدد من البحوث والدراسات النفسيةالتعرف عمى  -

 
 : والفهم المعرفة •

 .الكبار نفس علم اهداف على التعرف-1أ

 .الكبار نفس علم موضوع على التعرف-2أ

 . والمرضٌة الطبٌعٌة الشٌخوخة بٌن المقارنة -3أ

 .الكبار نفس علم فً البحث مناهج على التعرف-4أ

  .بالمسنٌن المتعلقة المتغٌرات دراسة فً القابلٌات تنمٌة -5أ

   .المسنٌن لدى والدراسات البحوث انواع على التعرف -6أ

 : بالموضوع الخاصة المهاراتية االهداف  - ب



 . النفسٌة للمفاهٌم التعلم تنظٌم – 1ب

 .يعٓا انسهيى انتعايم ضًاٌ ٔكيفيت انًفحٕصيٍ بيٍ انفسديت انفسٔق استيعاب  – 2ب

 .زاجعت تغريت يٍ االختبازاث بّ ياتزٔدِ خالل يٍ انراتي انتقٕيى يٓازة تًُيت  – 3ب

 : والتعلم التعليم طرائق 

 .طسيقت  انًُاقشت ٔحم انًشكالث •

  .( شو الداتو) التعلٌم للتكنولوجٌا استعمال التعلٌم طرائق تضمٌن •

  الذاتً التعلم على الطلبة تشجٌع •

 

 : التقييم طرائق 

 

 .  (والموضوعٌة المقالٌة) التحرٌرٌة االختبارات •

 . والنهائٌة الفصلٌة االختبارات فً ممثال ( الختامً التقوٌم – البنائً التقوٌم – التمهٌدي التقوٌم) •

 

 :والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 .المفحوصٌن استجابات على المحافظة اهمٌة الطالب ٌعً ان -1ج

 .النفسٌة الظواهر دراسة فً االٌجابٌة االتجاهات دعم فً التنظٌم -2ج

 .العلمً البحث اجراءات فً التحٌز ٌرفض ان-3ج

 : والتعلم التعليم طرائق

 

 . ذاتيا انًُظى انتعهى  – المناقشة – االلقاء •

 .التعاونً التعلم •

 : التقييم طرائق 

 

   والمالحظة  التحرٌرٌة االختبارات

 

 :( الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات ) والمنقولة العامة  المهارات - د

 . العلمً البحث على وتحفٌزهم للطلبة المستمر التعلم فرص توفٌر-1د

 .المختلفة التفكٌر مهارات اكتساب فً المنظم الذاتً التعلم -2د

 .التجرٌبٌة البحوث فً النفسً القٌاس مهارات تعلم  -3د
 

 :المقرر بنية •

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة

 المساق / الوحدة اسم
 الموضوع أو

 طرٌقة
 التعلٌم

 التقٌٌم طرٌقة

1 2 
 فً الٌها المشار     

 وكل السابق المحور
  المحتوى حسب

 نشأة علم نفس الكبار
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

 تاريخ علم نفس الكبار = 2 2
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

 مفهوم الكبار = 2 3
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

 االختبارات – االلقاء اهمية دراسة الكبار = 2 4



 التحريرية المناقشة

 اهداف دراسة الكبار = 2 5
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

 اسباب الشيخوخة = 2 6
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

7 2 = 
العوامل المسرعة 

 لحدوثها
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

8 2 = 
المظاهر السلوكية العامة 

 للكبار
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

9 2 = 
الخصائص العامة لمرحلة 

 الرشد المبكر
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

10 2 = 
الخصائص العامة 

 لمنتصف العمر
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

11 2 = 
الخصائص المميزة 
 لمرحلة الشيخوخة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

12 2 = 
التغير الجسمي في 
 الشيخوخة المبكرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

13 2 = 

التغير الجسمي في 
الشيخوخة المت 

الشيخوخة 
 المتاخرةوسطة من العمر

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

14 2 = 
التغير الجسمي في 
 الشيخوخة المتاخرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

15 2 = 
التغير العقلي والمعرفي 
 في الشيخوخة المبكرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

16 2 = 
التغير العقلي في 

الشيخوخة المتوسة من 
 العمر

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

17 2 = 
التغير المعرفي في 

 المتاخرة الشيخوخة
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

18 2 = 
التغير االنفعالي في 
 الشيخوخة المبكرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

19 2 = 
التغير االنفعالي في 

الشيخوخة المتوسطة من 
 العمر

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

20 2 = 
في التغير االنفعالي 

الشخوخة المتاخرة من 
 العمر

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

21 2 = 
تغير السلوك االجتماعي 
 في الشيخوخة المبكرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

22 2 = 
تغير السلوك االجتماعي 
 في الشيخوخة المتوسطة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

23 2 = 
تغير السلوك االجتماعي 

 الشيخوخة المتاخرة في
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

 ازمة التقاعد = 2 24
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية



25 2 = 
اثارها المختلفة في 
 الشيخوخة المبكرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

26 2 = 
 اثارها في الشيخوخة

 المتوسطة
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريريةاثارها

27 2 = 
اثارها في الشيخوخت 

 المتاخرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

28 2 = 
الرعايت الصحيت 

 للشيخوخت المبكرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

29 2 = 
الرعاية الصحية 

 للشيخوخة المتوسطة
 – االلقاء

 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

30 2 = 
الرعايت الصحيت 

 للشيخوخت المتاخرة

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

  :  قسم مكتبت الى اضافت  (06) عدد دراسية قاعات  التحتية البنية •

 : المطلوبة المقررة الكتب •

  
 الٌوجد           

 الرئٌسٌة المراجع •
 :(المصادر)

ً،ًاالسسًالنفسٌةًللنمو5791السٌد،ًفؤادًالبهً،ً
ً،ًالمسنًكلمةًفًًحاجةًالىًتعرٌف5775شعالن،ًمحمد،ً

ً،ًسٌكلوجٌةًالشٌخوخة5777الراوي،ًمسارع،ً
 ،ًسٌكلوجٌةًالفردًفًًالمجتمع1005حسنً،ًمحمود،ً

 التً والمراجع الكتب .ج     
  بها ٌوصً

 , العلمٌة المجالت )         
 (... ,التقارٌر

ًالدراساتًوالبحوثًالخاصةًبعلمًنفسًالكبار
،ًتقبلًالمسنٌنًلذواتهمًوللخرٌنًوعالقتهاًببعض5771ًحسٌن،ًعبدًالعزٌز،ً

ًالمتغٌرات
،ًتعرٌفًوتحدٌدًبعضًالمفاهٌمًالعامةًفًًمجالًالشٌخوخة5797ًخلٌفةً،ًابراهٌم،ً

 والتقدمًبالسن

  االلكترونٌة المراجع .د     

pdfًالكبارًعلمًنفس

pdfًنبذةًتارٌخٌةًعنًالشٌخوخة

pdfًابحاثًفًًعلمًنفسًالشٌخوخة

  pdfنظرٌاتًعلمًنفسًالشٌخوخة

 
 
 

 :الدراسي المقرر تطوير خطة •

 

 .االنًاو بكم يإْ يستحدث في يجال استساتيجياث انتعهى ٔانتعهيى •

 .ٔانتقازيس ٔاندٔزياثيساجعت دٔزيت نهبحٕث ٔاندزاساث انعهًيت انًُشٕزة في انًجالث انعهًيت  •

 .يقازَت انًقسز بًقسزاث االقساو انعهًيت في انجايعاث االخسٖ •

 .االستفادة يٍ استبياَاث انطهبت •

 



 

 
 

 

 

 

 

 


