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اسم المادة

عمم نفس الكبار

مقرر الفصل

فصمين (فصل ، 1فصل)2

اهداف المادة

توعيةةة الطمبةةة بةهميةةة ةةريحة كبةةةار السةةن  ،وتزويةةدهم بمحمومةةات حةةةول
المصةةةةطمحات الحمميةةةةة لمةةةةادة عمةةةةم نفةةةةس الكبةةةةار  ،وكةةةة ل بالخصةةةةا

السةةموكية الحامةةة والتتيةرات البدنيةةة والمحرفيةةة واالجتماعيةةة ةةةالة لمرحمةةة
الكبر  ،ووجهات النظر التي تفسر كبر السن ة والسبل الواجب توفرها من

اجل رعاية كبار السن
التفاصيل االساسية لممادة

ن ةة وتةري عمم نفس الكبار  ،مفهوم الكبار  ،اهمية دراسة الكبار ،
اسباب ال يخوخة  ،المظاهر الحامة لمكبر  ،الر د  ،خصا

مرحمة

الر د  ،التتيرات الجسمية والحقمية واالجتماعية لمكبر  ،التقاعد  ،رعاية
المسنينة
الكتب المنهجية
المصادر الخارجية

ال يخوخة/اسماعيل  ،قاموس عمم النفس  /زهران  ،سايكولوجية الكبر
وال يوخة  /الزبيدي  ،عمم نفس النمو  /السيد  ،عمم نفس الكبار ة
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل
محمومات اضافية

المختبر

االمتحانات

الم روع

االمتحان النها ي

اليومية
%30

-

%5

%5

%60
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 9/15لغايت 9/19
 9/22لغايت 9/26
 9/29لغايت 10/03
 10/06لغايت 10/10
 10/13لغايت 10/17
 10/20لغايت 10/24
 10/27لغايت 10/31
 11/03لغايت 11/07
 11/10لغايت 11/14
 11/17لغايت 11/21
 11/24لغايت 11/28
 12/01لغايت 12/05
 12/08لغايت 12/12
 12/15لغايت 12/19
 12/22لغايت 12/26
 12/29لغايت 01/02

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

 02/09لغايت 02/13
 02/16لغايت 02/20
 02/23لغايت 02/27
 03/02لغايت 03/06
 03/09لغايت 03/13
 03/16لغايت 03/20
 03/23لغايت 03/27
 03/30لغايت 04/03
 04/06لغايت 04/10
 04/13لغايت 04/17
 04/20لغايت 04/24
 04/27لغايت 05/01
 05/04لغايت 05/08
 05/11لغايت 05/15
 05/18لغايت 05/22
 05/25لغايت 05/29

هذخل
نشأة وتاريخ علن نفس الكبار
نشأة وتاريخ علن نفس الكبار
هفهىم الكبار
هفهىم الكبار
اهويت دراست الكبار
اهويت دراست الكبار
اهذاف دراست الكبار
اسباب الشيخىخت
العىاهل الوسرعت للشيخىخت
الوظاهر السلىكيت العاهت للكبار
الرشذ
الخصائص العاهت لورحلت الرشذ
الخصائص العاهت لورحلت هنتصف العور
الخصائص الوويسة لورحلت الشيخىخت
الخصائص الوويسة لورحلت الشيخىخت
عطلت نصف السنت
التغير الجسوي لورحلت الشيخىخت
التغير الجسوي لورحلت الشيخىخت
التغير العقلي لورحلت الشيخىخت
التغير العقلي لورحلت الشيخىخت
التغير االنفعالي لورحلت الشيخىخت
التغير االنفعالي لورحلت الشيخىخت
تغير السلىك االجتواعي للكبار
تغير السلىك االجتواعي للكبار
التقاعذ
التقاعذ
ازهت التقاعذ
ازهت التقاعذ
آثار التقاعذ
آثار التقاعذ
الرعايت الصحيت للكبار
الرعايت الصحيت للكبار

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تىقيع االستار  :م.م.ليث حوسة علي

المادة العلمية

المالحظات

تىقيع العويذ  :أ.م.د .ياسر عبذ علي الخالذي
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Course Objective

Course Description

Layth Hamzah Ali

P.Layth@yahoo.com
Psychology of adult
Two chapters (Chapter 1, Chapter 2)
Educating students of the importance of the elderly segment,
and provide them with information about the scientific terms
for Psychology adult material, as well as general behavioral
characteristics and changes the physical, cognitive and social ...
etc. to the stage of aging, and perspectives that explain aging.
And means must be provided in order to care for the elderly.

Genesis and history of psychology adult, adult concept, the
importance of adult study, the causes of aging, public
manifestations of the large, adult, adulthood properties,
physical, mental and social changes of the large, retirement,
care for the elderly.

Textbook
Course Assessment
General Notes

Term Tests Laboratory
(30%)
-

Quizzes
5%

Project
5%

Final Exam
(60%)
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Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15/9 Up to 19/9

preface
Genesis and history of psychology adult
Genesis and history of psychology adult
The concept of adult
The concept of adult
Importance of adult study
Importance of adult study

22/9 Up to 26/9
29/9 Up to 3/10
6/10 Up to 10/10
13/10 Up to 17/10
20/10 Up to 24/10
27/10 Up to 31/10
3/11 Up to 7/11
17/11 Up to 21/11

Targets adult study
The causes of aging
Factors accelerated aging

24/11 Up to 28/11

General behavioral manifestations of the elderly

1/12 Up to 5/12

Adulthood
General characteristics of adulthood

10/11 Up to 14/11

8/12 Up to 12/12
15/12 Up to 19/12
22/12 Up to 26/12
29/12 Up to 2/1

Lab. Experiment
Assignments

General characteristics of middle-aged stage
The characteristics of the stage of aging
The characteristics of the stage of aging

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

9/2 Up to 13/2

Physical change to the stage of aging
Physical change to the stage of aging
23/2 Up to 27/2
Mental change to the stage of aging
2/3 Up to 6/3
Mental change to the stage of aging
9/3 Up to 13/3
Change the emotional stage of aging
16/3 Up to 20/3
Change the emotional stage of aging
23/3 Up to 27/3
Change the social behavior of adults
30/3 Up to 3/4
Change the social behavior of adults
6/4 Up to 10/4
Retirement
13/4 Up to 17/4
Retirement
20/4 Up to 24/4
Retirement crisis
27/4 Up to 1/5
Retirement crisis
4/5 Up to 8/5
The effects of retirement
11/5 Up to15/5
The effects of retirement
18/5 Up to 22/5
Health care for adults
25/5 Up to 29/5
Health care for adults
Instructor Signature:
Dean Signature:
16/2 Up to 20/2

Notes

