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مخرجاث التعلم  انضبػبد األصجىع

  المطلىبت
 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الىحدة / أو المىضىع

1 
2 

اكضبة 

انطبنجخ مفبهيم 

ومجبدئ ػهم 

 انىفش انىمى

 -تعريفه , اهميته . -علم نفس النمو:  
 والشهرياالختبار اليىمي  المحاضرة النظري معنى النمو . المبادئ العامة للنمو  

العوامل  -:  العوامل المؤثرة في النمو     2 2
  العوامل البيئية . -الوراثية .

 المحاضرة النظري

 االختبار اليىمي والشهري

3 
2 

اساليب جمع  - مناهج البحث في علم نفس النمو  
تصاميم البحوث ) طولية , مستعرضة (  -المعلومات .

    ارتباطية (انواع البحوث )تجريبية ,  -.

 المحاضرة النظري

 االختبار اليىمي والشهري

 -تعريفها وأهميتها ومراحلها . - مرحلة الطفولة   2 4
     النمو الجسمي .

 المحاضرة النظري
 االختبار اليىمي والشهري

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري  التطور العقلي واللغوي . -مرحلة الطفولة    2 5

التطور االجتماعي االنفعالي . -مرحلة الطفولة    2 6  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

التطور الخلقي . -مرحلة الطفولة 2 7   المحاضرة النظري 

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري نظرية بياجيه 2 8

 والشهري االختبار اليىمي المحاضرة النظري نظرية اريكسون 2 9

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري نظرية كوهلبرك 2 16

11 
2 

دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة 
(  ) االسرةاالجتماعية للطفل   

 المحاضرة النظري

 االختبار اليىمي والشهري

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري الطفل والمدرسة 2 12

واالقرانالطفل  2 13  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

الطفل ووسائل االعالم   2 14  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 2 15

تعريفها , اهميتها , ومراحلها .  -المراهقة :  2 16  والشهرياالختبار اليىمي  المحاضرة النظري 

النمو الجسمي . -     المراهقة :   2 17  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

التطور العقلي والمعرفي . -المراهقة :    2 18  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري المراهقة : التطور االجتماعي  .  2 19

المراهقة : التطور االنفعالي .    2 26  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

التطور الخلقي . -المراهقة :  2 21  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

المراهق واالسرة . -     2 22  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

المراهق والمدرسة . -  2 23  االختبار اليىمي والشهري النظري المحاضرة 

المراهق واالقران . -  2 24  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

المراهق ووسائل االعالم -  2 25  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

 . المراهق حياة في العمل اهمية -  2 26

اهمية اختيار المهنة والعوامل المؤثرة فيها  -  

 المحاضرة النظري
 االختبار اليىمي والشهري

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري اتجاهات المراهقين وميولهم    2 27

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري اتجاهات المراهقين وميولهم    2 28

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري . الدراسي التأخر -  2 29

   لمراهقين جنوح -. العدواني السلوك -   2 36
 

  المحاضرة النظري
 االختبار اليىمي والشهري
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  ـ انكزت انمقزرح انمطهىثخ 1

 . 8811علم النفس التكويين الطفولة واملراهقة , صباح حنا هرمز و يوسف حنا ابراهيم . جامعة املوصل  - )انمصبدر(  ـ انمزاخغ انزئيضيخ 2
 . 8811علم النفس النمو الطفولة واملراهقة , حامد عبد السالم زهران , دار املعارف  -
 8888ية علم نفس النمو الطفولة املراهقة الشيخوخة , عباس حممود عوض , دار املعرفة اجلامع -

 
اـ انكزت وانمزاخغ انزي يىصً ثهب                 

 - ) انمدالد انؼهميخ , انزقبريز ,....  (

ة ـ انمزاخغ االنكززوويخ, مىاقغ االوززويذ 

.... - 
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 ػمزيخ يمز ثهب انزالميذ وانطهجخ.رثظ مبدح ػهم انىفش انىمى نكم مزحهخ انززكيز اكثز ػهً اندبوي انؼمهي ورؼهم 

 

 

 
 

 


