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 ) علم نفس النمو ( وصف المقرر

 

 جامعة الكوفة/كلية التربية المؤسسة التعليمية .1

 القران والتربية االسالميةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 - المقرراسم / رمز  .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020 الفصل / السنة .5

 ساعتان كل اسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 / المدرس المساعد زيد عباس ناجي معلّه نفس النموعلم  اسم المقرر و استاذ المادة.8

 أهداف المقرر.9
  مفهوم وأهمية علم نفس النمو , وادراك المتتعلم بمتدا االستتفادة متم الموتتوعات التتي ستيتم اكساب المتعلم

 تناولها ودورها في تطوير عناصر العملية التعليمية .

 فيه , اتافة إلى العوامل الؤثرة في النمو . البحث ومناهج  ,ومبادئه النمو معنى الطالب يعي ان 

 الجسمي للنمو مم مظاهر المراحل هذه تتضمنه وبما والمراهقة الطفولة مرحلة على يتعرف الطالب ان 

 .  واالخالقي واالنفعالي واالجتماعي والعقلي واللغوي

دراسة موتوعات علم نفس النمو المتمثلة بمراحل النمو االنساني ومطالب ومظاهر النمو في كل مرحلة 

الى دراسة العوامل المؤثرة في النمو  عمرية مم اجل تحديد معايير النمو السوي لدا االفراد المتعلميم اتافة

 بكل مرحلة عمرية بما يخدم الواقع المتعلق بالعملية التعليمية والنهوض بها إلى مستوا مم التطور واالرتقاء .

 معرفة اتجاهات النمو ومتطلباتها : تمكم الطلبة مموطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

المعارف وكيفية التعامل مع الفئات العمرية المختلفة على وجه العموم والطلبة باالتافة الى 

 .والمهارات االساسية للتدريس في المدارس الثانوية
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 هداف المعرفية األ -أ
 . النمونفس اكساب الطلبة مفاهيم علم  -1أ

 . ومتطلباتهاو الطفولةاكساب الطلبة مفاهيم   -2أ

 .  المراهقة ومتطلباتهااكساب الطلبة مفاهيم   -3أ
 .النظريات الخاصة بالنمواكساب الطلبة  -4أ
 . االحتياجات االساسية للمراهقاكساب الطلبة   -5أ
 . اكساب الطلبة بعض المشكالت الخاصة بمرحلة المراهقة   -6أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعليماكساب الطلبة مهارة  - 1ب

 . اكساب الطلبة مهارة فم التعامل مع المراهقيم كونهم مدرسي المستقبل  - 2ب

 اكساب الطلبة مهارات التعامل التربوي مع الطلبة  .  - 3ب

 مواجهة المشكالت التعليمية اثناء عملية التدريس.اكساب الطلبة مهارات    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاترة  -

 طريقة العصف الذهني  -

 طريقة حل المشكالت  -

 طريقة اعداد التقارير  -

 طريقة التدريس المصغر  -

 طريقة النمذجة -

 طريقة المناقشة  -

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشفوية  -

 التقارير الميدانية  -

 استمارات المالحظة  -

 استمارت تقييم التطبيق الميداني  -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية اتجاهات الطلبة نحو اختصاصهم. -1ج

 تنمية االعتزاز بالنماذج التربوية الرائدة في حقل االختصاص  -2ج

 تنمية القيم العلمية و التربوية في المدرسة .  -3ج

   -4ج
 :طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة التعلم الذاتي  -

 المناقشات الجمعية  -

 التفكير وحل المشكالت . -

 :طرائق التقييم    

 

 استمارات المالحظة الميدانية
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 المنقولة ) المهارات األخرا المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  الصفمهارة ادارة  -1د

 القيادة الناجحة للصفمهارة  -2د

 المراهقيمالتعامل مع مهارة  -3د

 التعامل مع جميع المشكالت عبر مراحل النمو المختلفةمهارة   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموتوع

 التقييم

 مقدمة .  المعرفة 2 1

 مفاهيم عامة وقضايا ذات عالقة بدراسة النمو .

المحاترة و 

 التعلم التعاوني

 ورقة العمل

 المعرفة 2 2
 مدارس علم النفس.

المحاترة و 

 التعلم التعاوني

 ورقة العمل

 تمهيد تأريخي عم نشأة وتطور علم نفس النمو . المعرفة 2 3

 االتجاهات التي سار بها هذا العلم .

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

 التطبيقية( . –)النظرية  اهمية علم نفس النمو التوظيفمهارة  2 4

 مفهوم علم نفس النمو.

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

 التطبيقمهارة  2 5
 المبادئ أو القوانيم العامة للنمو.

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

 المعرفة 2 6
 مراحل النمو االنساني , مظاهر النمو االنساني .

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

 العوامل المؤثرة في النمو : المعرفة 2 7

 العوامل البيولوجية . -

 العوامل البيئية . -

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

جمع مهارة  2 8

 المعلومات

أساليب جمع المعلومات في الدراسات المتعلقة 

 بالنمو :

 المالحظة. -

 االستبيان . -

 المقابلة . -

المحاترة و 

 التعلم التعاوني

 ورقة العمل

استخدام مهارة  2 9

 المنهج العلمي

 مناهج البحث المستخدمة في علم نفس النمو :

 المنهج الوصفي . -

 المنهج التجريبي . -

 المنهج االكلينيكي . -

المحاترة و 

 التعلم التعاوني

 ورقة العمل

توظيف مهارات  2 10

 ومتطلبات
 . الطفولة : مفهومها , اهميتها , مراحلها 

التدريس 

 المصغر

 استمارة

 المالحظة

 مرحلة ما قبل الميالد . -أوالً  المعرفة 2 11

مرحلة الرتاعة , مظاهر النمو ,   -ثانيا

 الرتاعة واهميتها .

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

توظيف  2 12

 المتطلبات
 مرحلة الطفولة المبكرة : مظاهر النمو . -ثالثا 

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

توظيف  2 13

 المتطلبات

مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة :  -رابعا 

 مظاهر النمو .

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

توظيف  2 14

 المتطلبات

مرحلة الطفولة المتاخرة : مظاهر النمو  –خامسا 

. 

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

   امتحـــــــــــــــــــــــــــان الفصل  2 15

تطبيق  2 16

 النظريات
 نظريات الطفولة -

المحاترة و 

 التعلم التعاوني

 ورقة العمل

التعامل مهارات  2 17

 مع الطفل

  دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة

 االجتماعية للطفل :

 اهمية التنشئة االجتماعية . -

 مفهوم التنشئة االجتماعية . -

 اهادف التنشئة االجتماعية . -

المحاترة و 

 التعاونيالتعلم 

 ورقة العمل

التعامل مهارات  2 18

 مع الطفل

 بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية للطفل :

االسرة : وظائفها , انماط التنشئة االسرية ,  -

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة
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 البنية التحتية  .12

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

أبو جادو, صالح محمد علي: علم التنفس التطتوري) الطفولتة  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 والمراهقة(.

الريمتتتتاوي, محمتتتتد عتتتتودة : علتتتتم نفتتتتس النمتتتتو) الطفولتتتتة  -2

 والمراهقة(.

 عالونة, شفيق : سيكولوجية النمو االنساني)الطفولة(. -3

الطفيلي, امتثال زيم الديم: علم نفس النمتو)مم الطفولتة التى  -4

   الشيخوخة(.

 

)  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 ال يوجد

 العوامل االسرية المؤثرة في التنشئة االجتماعية .

التعامل مهارات  2 19

 مع الطفل
 مقدمة ,اهميتها , وظائفها .المدرسة :   -

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

التعامل مهارات  2 20

 مع الطفل
 االقران : طبيعتهم , اشكالهم , وظائفهم . -

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

التعامل مهارات  2 21

 مع الطفل

وسائل االعالم : اهميتها , انواعها , مؤثراتها  -

. 

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

التعامل مهارة  2 22

 مع المراهق
 . المراهقة : اهميتها , مفهومها , مراحلها 

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

التعامل مهارة  2 23

 مع المراهق
 اشكال المراهقة , خواص المراهقيم .

المحاترة و 

 التعلم التعاوني

 ورقة العمل

التعامل مهارة  2 24

 مع المراهق

 التغيرات التي تطرأ على المراهقيم :

 التغيرات الجسمية . -

 التغيرات النفسية . -

المحاترة و 

 التعلم التعاوني

 ورقة العمل

التعامل مهارة  2 25

 مع المراهق

 التغيرات التي تطرأ على المراهقيم :

 التغيرات العقلية والمعرفية . -

 التغيرات االنفعالية . -

 التغيرات االجتماعية . -

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

التعامل مهارة  2 26

 مع المراهق

 : المراهق والمجتمع 

العوامل التي تؤدي بالمراهق إلى ان يكون  -

 عرتة لبعض المشكالت االجتماعية .

 احتياجات المراهق في هذه المرحلة . -

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

مهارة معالجة  2 27

 المشكالت

 والمجتمع :المراهق 

 : بعض مشكالت المراهق 

 السلوك العدواني . -

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

مهارة التعامل  2 28

 مع الراشديم
 المظاهر والخصائص –مرحلة الرشد 

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

مهارة التعامل  2 29

 مع الراشديم
 المظاهر والخصائص –مرحلة الشيخوخة 

التدريس 

 المصغر

استمارة 

 المالحظة

   امتحان الفصل  2 30
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االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 
الدروس االنموذجية في الموقع الرسمي على المودل للمدرس 

 المساعد زيد معله

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 في تطبيق االفكار التربوية الحديثة . نظريات النمويمكم االستفادة مم  -

 . مراحل النمو االنسانيحضور محاترات وورش عمل حول  -

 . النمونفس المواد ذات العالقة بعلم اقامة ندوة علمية مختصة بتطوير واقع  -

 


