
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

 تعريف الطالبات وتبصيرهن بمظاهر النمو ومشكلته المختلقة وكيفية مواجهتها وتوظيف المعارف النظرية
 .تعليميا وتربويا,والتركيز على الدراسات التي تخص النمو

1. المؤسسة التعليمية  جامعة القادسية / كلية التربية للبنات

2. القسم الجامعي / المركز  قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

3. اسم / رمز المقرر  علم نفس النمو

4. البرامج التي يدخل فيها

5. أشكال الحضور المتاحة دوام رسمي

6. الفصل / السنة 2017-2018

7. (عدد الساعات الدراسية (الكلي 60

8. 11/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف

: أهداف المقرر-9

 يهدف هذا المقرر إلى تزويد الدارس بالمفاهيم الساسية لعلم نفس النمو ودراسة مراحل نمو الطفل منذ
لقاء الضوء على الخصائص النمائية والنفسية لكل مرحلة Jبدء فترة الحمل حتى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وا 
 والنظريات المفسرة للنمو الجسمي والنمو المعرفي والنمو النفسي الجتماعي. ويتناول المقرر: أهمية علم نفس

 النمو, تاريخه, مظاهر النمو وخصائصه وقوانينه, الطرق العلمية لدراسة النمو, العوامل التي تؤثر في النمو –
 مراحل وخصائص النمو الجسمي والمعرفي والنفسي والجتماعي واللغوي والنظريات المفسرة لها, بعض

.المشكلت النمائية للطفولة



9. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
 أ- المعرفة والفهم

.يعرف مفهوم النمو والعوامل المؤثرة عليه -

 يعرف فكرة مبسطة عن أبرز النظريات في مجال علم نفس -
 النمو

يعرف أبرز خصائص مرحلة الطفولة-
 يعرف أبرز المشكلت الشائعة في مرحلة الطفولة والطريقة-

.الصحيحة للتعامل معها

 ب -  المهارات الخاصة بالموضوع

 بحوث تخرج –

 تقارير علمية –

 طرائق التعليم والتعلم     

.المشاركة في قاعة الدرس

المتحانات الفصلية
الواجبات والعروض الفردية والجماعية

المتحانات النهائية
التفاعل داخل قاعة الدراسة

 طرائق التقييم      

المتحانات الفصلية
 الواجبات والعروض الفردية

والجماعية



المتحانات النهائية
التفاعل داخل قاعة الدراسة

المهام البحثية -

ج- مهارات التفكير

- يقدر التكامل بين جوانب النمو المختلفة للمتعلمين على اختلف قدراتهم وتنوع خلفياتهم الجتماعية1ج  
. والثقافية

-يقدر التفكير الناقد ويتحرى ممارسته وتطبيقه على أداءاته وأداءات زملئه , ويقدر حل المشكلت2ج  
.وفقا للسلوب العلمي

 طرائق التعليم والتعلم    

•  إدارة المحاضرة على نحو تطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب الى موضوع
. الدرس دون البتعاد عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنه قابله للفهم والتحليل

• . تخصيص نسبة من الدرجة للواجبات اليومية والختبارات
• الواجبات الفردية والجماعية

.العصف الذهني
•  عروض البوربوينت

• عروض الفلم التعليمية

 طرائق التقييم   

• .المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية
• .اللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث

• .الختبارات الفصلية
• .الختبارات النهائية

• .الواجبات الفردية والجماعية



• .طرح مشكلة
• .تغذية راجعة

.
.( د - المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات الخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي

. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية- 1د

. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع النترنت- 2د

. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة- 3د

. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-   4د

10. بنية المقرر

السبوع الساعات
 مخرجات التعلم

المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق

أو الموضوع
طريقة التعليم طريقة التقييم

الول 2
 مدخل نظري في علم

نفس النمو

 نشأة علم نفس  -  
 النمو , تعريف النمو ,

  , مظاهر النمو
 ميادين دراسة علم
 نفس النمو وأهمية

     , دراسته

 نظري
 اسئلة عامة

ومناقشة

الثاني 2  مراحل النمو ومطالبه
 في كل مرحلة : (ما

12  قبل الميلد - )

 مرحلة ما قبل -4  
 الميلد : مراحل تكوين

 الجنين , والعوامل

نظري  اسئلة عامة
 ومناقشة او
امتحان اني



. المؤثرة في تكوينه

 مرحلة المهد -5      
  سنة2( الولدة حتى 

)

 مرحلة -6      
-2الطفولة المبكرة (  

6)

 مرحلة -7      
-6الطفولة المتأخرة (  

12)

الثالث 2
 العوامل المؤثرة في

النمو

 العوامل الوراثية ,
العوامل البيئية...الخ

 نظري
 أسئلة عامة

 ومناقشة

الرابع 2
 الطرق العلمية في

دراسته النمو

 الطريقة الوصفية
. ,التجريبية ... الخ

 نظري
 طريقة

 المناقشة

الخامس 2
 اساليب جمع
 المعلومات

 الملحظة
 ,الستبيان,المقابلة

 ,الخ

نظري  أسئلة عامة
 ومناقشة او
امتحان اني

السادس 2  مشكلت النمو في
الطفولة

 مشكلت فسيولوجية ,
 انفعالية , سلوكية

 أسئلة عامة نظري
 ومناقشة



,عقلية

السابع 2 حاجات الطفال
 الحاجات المادية

والنفسية
 نظري

اسئلة عامة

الثامن 2
 دراسات عن الطفولة

في البيئة العراقية
 دراسات تخص جميع

جوانب النمو
 الواجبات نظري

الجماعية

2 التاسع مرحلة الشيخوخة
 تعريفها

 ,خصائصها ,متطلبات
النمو

 نظري
اسئلة عامة

العاشر 2 مرحلة الرشد
 تعريفها

 ,خصائصها ,متطلبات
النمو

 نظري
امتحان شهري

2 الحادي عشر
. مبادئ قوانين النمو

 القوانين التسعة للنمو
 نظري

اسئلة عامة

الثاني عشر 2 الغدد
القنوية,اللقنوية,المشت

ركة
 مناقشة و نظري

امتحان اني

الثالث عشر 2 حاجات الطفل النفسية

 الحاجة للستقلل
 ,الحاجة للحب
 ,الحاجة للحب

 ,الحاجة
للنتماء,الحاجة للعب

 نظري

اسئلة عامة

الرابع عشر 2  تفاعل االطفل مع
 السرة

 معنى التفاعل,علقة
الطفل مع والدية

 الواجبات نظري
+الجماعية



مناقشة

الخامس عشر 2  الطريقة المستعرضة
 تعريفها ,مميزاتها

,عيوبها

امتحان شهري نظري

2 السادس عشر  الطريقة الطولية
 تعريفها ,مميزاتها

,عيوبها
نظري  اسئلة عامة

ومناقشة

2 السايع عشر  منهج الستبطان
 مقدمة,اهمية
 ,استخدامتة

,مميزاتة ,عيوبة

 اسئلة عامة نظري
 ومناقشة او
امتحان اني

الثامن عشر 2 المناهج
 كيفة استخدام المناهج

 في كتابة البحوث
 أسئلة عامة نظري

 ومناقشة

التاسع عشر 2  الشخصية
 تعريفها ,مقومات
 الشخصية ,بناء

 الشخصية

نظري  طريقة
 المناقشة

العشرون 2 إمراض الشخصية  المراض الشائعة

 أسئلة عامة نظري
 ومناقشة او

امتحان اني

 احدى
وعشرون

2  معاير الشخصية
 معاير السواء

واللسواء
 أسئلة عامة نظري

 ومناقشة

اثنى وعشرون 2  التنميط الجنسي
 معنى مفهوم التنميط

 الجنسي
 نظري

اسئلة عامة

 ثلت
وعشرون

2  المؤسسات المسؤلة
 عن غرس مفهوم

 السرة,المدرسة
 ,جماعة القران

 الواجبات نظري
الجماعية



 التنميط الجنسي

 اربعة
وعشرون

2 مرحلة المراهقة
 ماهية المراهقة

. ونظرياتها
 نظري

اسئلة عامة

 خمسة
وعشرون

2  االمراهقة

 أقسامها : المراهقة
 المبكرة , المراهقة
 المتأخرة ويدرس

 الطالب فيها مظاهر
 النمو الجسمية والعقلية

والنفعالية والجتماعية  
مع تطبيقات تربوية

 نظري

امتحان شهري

ستة وعشرون 2
 مشكلت مرحلة

المراهقة
 مشكلت المراهقين

وكيفية مواجهتها
 نظري

اسئلة عامة

 سبعة
وعشرون

2 دراسات عن المراهقة
 دراسات مختلفة عن

 مرحلة المراهقة
 مناقشة و نظري

امتحان اني

 ثمانية
وعشرون

2  منظور المراهقة

 المنظور البايولوجي
 ,المنظور

 الجتماعي ,المنظور
 النفسي

 نظري

اسئلة عامة

 تسعة
وعشرون

2
 النحرافات

 النفعالية عند

المراهق

 احلم اليقظة,الشعور
بالنقص

 الواجبات نظري
+الجماعية

مناقشة

ثلتون
2

 الفروق الفردية في
االميول عند المراهق

 تعريف
الميول,المؤشرات

نظري امتحان شهري



11.  البنية التحتية

: القراءات المطلوبة

 كتب المقرر
  اخرى

- ).علم نفس المراحل العمرية .1 424عمر المفدى (  
.الرياض : مكتبة الزهراء

  . حامد عبد السلم زهران . علم نفس النمو . عالم الكتب
. القاهرة

 فؤاد البهي السيد . السس النفسية للنمو . دار الفكر   -
. العربي

 عبد الحميد الهاشمي .علم النفس التكويني . دار الهدى  -
. للنشر . الرياض

) نمو النسان من1991أمال صادق وفؤاد أبو حطب ( -  
. مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين .القاهرة: دار النهضة

(. مقدمة في علم النفس2006فادية علوان ( -  
.الرتقائي.القاهرة: مكتبة الدار العلمية

  ( علم النفس الرتقائي ,1991علء الدين كفافى : ( -
مؤسسة الصالة , القاهرة

الفت محمد حقي علم النفس النمو -
عباس محمود عوض المدخل إلى علم النفس النمو -

 متطلبات خاصة

وتشمل على سبيل الخدمات الجتماعية .  
 المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات
 والمواقع اللكترونية ) التدريب الصيفي

 الخدمات الجتماعية

مشاريع بحوث التخرج

12.  القبول



المتطلبات السابقة ل توجد

10 أقل عدد من الطلبة

70 أكبر عدد من الطلبة


