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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 الثالث المستوى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 نفس( 110) 1علم نفس النمو : . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 : ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 30 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

كل من تل  تبطة بدراسة النمو الجسمي والنمو العقلي، والنمو االنفعالي والنمو االجتماعي والنظريات المر يشمل المقرر

ي لجسمي الحسالتغير المظاهر. ويتناول المقرر مرحلة المراهقة، مظاهر النمو، مشكالت المراهقة، مرحلة الرشد والشيخوخة، ا

 ي، التغير االنفعالي واالجتماعيوالحركي، التغير العقلي المعرف

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يهدف هذا المقرر إلى دراسة الخصائص النمائية لمرحلة المراهقة ومرحلة الرشد حتى الشيخوخة. 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 2ع .تقسيمات النمو بعد مرحلة الطفولة علي  الطالب عرفتيأن  1.1

 2ع .خصائص كل مرحلة من المراحل العمرية بعد الطفولة  الطالب حدديأن  1.2

 2ع .نظريات النمو وأبعاده ومجاالته ومتطلباته الطالب ذكريأن  1.3

  المهارات 2

 1م .الخصائص النمائية لمرحلة المراهقة ومرحلة الرشد حتى الشيخوخة أن يلخص الطالب 2.1

  الكفاءات 3

 2ك بأخالقيات البحث العلميالمرتبطة   المهنية المسؤولياتالطالب  يتحملان  3.1

رسللاته يتقبللل الطالللب النقللد والمالحظللات التللي يبللديها الللحمال  والرؤسللا  حللول توجهاتلله ومماأن  3.2
   المهنية

 3 ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
  الوحدة األولى: مقدمة في علم النفس النمو

 الفصل األول:
 تعريف بالمقرر , والخطة الدراسية للمقرر , ومقدمة عن علم نفس المراهقة

4 

2 
 الفصل الثاني:

 خصائص البلوغ والمراهقة
6 

3 
 الفصل الثالث:

 ومشكلة والنمو الجنسي للمراهقينجنوح األحداث 
6 

4 
 الوحدة الثانية: المراحل العمرية وخصائصها.

 الفصل األول
 مرحلة الشباب وخصائصها

6 

5 
 الفصل الثاني:

 مرحلة الكهولة وخصائصها
4 

6 
 الفصل الثالث:

 مرحلة الشيخوخة وخصائصها
4 

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

تقسيمات النمو بعد مرحلة أن يتعرف الطالب علي   1.1
 .الطفولة

 الحوار والمناقشة

 

تقويم المشاركة والتفاعل  -

في النقاش واألعمال 

 .أثناء املحاضرة الجماعية

االختبارات الفصلية  -

 .والنهائية

 

خصائص كل مرحلة من المراحل أن يحدد الطالب  1.2
 .العمرية بعد الطفولة 

التعلم التعاوني والمناقشات 
 الجماعية

 

االختباااااااااااااااارات الفصااااااااااااااالية  -

  والنهائية
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

نظريللات النمللو وأبعللاده ومجاالتلله  ذكر الطالللبيللأن  1.3
 .ومتطلباته

 الحوار والمناقشة 

 
لمناقشللللات والمشللللاركات ا -

 واألنشطة التعليمية.

 المهارات 2.0

الخصيييائص النمائيييية لمرحلييية  أن يلخيييص الطاليييب  2.1

 .المراهقة ومرحلة الرشد حتى الشيخوخة

األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل 

 . المشكالت
 تقويم األقران -

 الكفاءات 3.0

المرتبطة   المهنية المسؤولياتالطالب  ان يتحمل 3.1
 بأخالقيات البحث العلمي

لتعلم التعاوني والمناقشات ا -

 الجماعية

ألنشطة االستقصائية وحل ا -

 . المشكالت

قويم المشاركة والتفاعل ت -

في النقاش واألعمال 

 الجماعية.

 تقويم الذات واألقران. -

يتقبل الطالب النقد والمالحظات التي يبديها أن  3.2
والرؤسا  حول توجهاته وممارساته الحمال  
   المهنية

األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل 

 المشكالت
 تقويم تقارير .

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 *%20 الخامس اختبار فصلى أول  1

 *%20 الحادي عشر اختبار فصلى ثاني  2

3 
خالل الفصل  المهام والنقاش والمشاركة في المحاضرة

 الدراسي

 20 * % 

4 
في نهاية  االختبار النهائي

 الفصل

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

ب ديمي للطالد األكاالمعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشااإلجراءات أو الترتيبات 

 فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(: الذي يتواجد -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 تي:ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآليوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، 

 يمي نظام األكياديتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحيذف  ومجاالت العمل المتاحة للتخصيص، كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب ربيداء مبيررات

 يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم. وارضافة بما

 ة.وفق كل حال وتقدم لجنة اررشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

 رشياد يتضمن هيكل الكلية وحيد  لإلرشياد األكياديمي، ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل  مين عمياد  شيبون الطيالب بشي ن اال

 مي والمهني.األكادي

 ون الطيالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحد  االرشاد النفسي تحت عماد  شب

 .وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها

 جتمياعي د  شبون الطالب، وتعميل الكليية كيذل  عليى اليدعم االويوجد بالجامعة كذل  وحد  ارشاد اجتماعي تحت عما

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفاد  من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 لطاليب، ا ات التيي درسيهتتولى وحد  التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقيررا

ي سييترتبط وتقليييص الفجييو  بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق، وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية التيي

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 البكما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل ط . 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

  نمو ارنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين .1

 1995 دار النهضة، القاهر  صادق، آمال وأبو حطب، فباد .2

 1427دار طيبة، الرياض المفدى، عمر نفس المراحل العمريةعلم  .3

 المساندةالمراجع 

 . ر ( علم النفس االرتقائي , مبسسة األصالة , القاه 1997: )   كفاقيعالء الدين  .1

 الفت محمد حقي علم النفس النمو .2

 عباس محمود عوض المدخل إلى علم النفس النمو .3

 ةمحمد عود  الريماوي علم نفس النمو/ الطفولة والمراهقة.. دار المسير  للطباع .4

 النفسالدراسات النمائية في مجلة علم  .5

 الدراسات النمائية في مجلة دراسات نفسية .6

 الدراسات النمائية في المجلة المصرية للدراسات النفسية .7

 كتب علم النفس النمو الموضحة أعاله .8

 اإللكترونيةالمصادر 

ww.simplypsychology.org/developmental-psychology 

ww.simplypsychology.org/developmental-psychology 

ww.simplypsychology.org/developmental-psychology 

  ىأخر
 .أفالم عن مراحل النمو المختلفة مع بعض الخصائص .1

 أفالم عن مشكالت نمائية لتل  المراحل. .2

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... المحاكا ، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 وجيود نسيبة وتناسيب بيين عيدد الطيالب ومسياحة القاعيةالدراسية،  القاعات

 طالب ( 30الدراسية ) على إال يزيد عدد الطالب بالشعبة عن 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبور  الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالب   مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 استبيانات متعلقة بالماد  .1

كتابة التعليقات الخاصة بالماد   .2

وأرسالها على البريد االلكتروني 

 لمدرس المقرر

نماذج التقييم اإللكتروني لعضو  .3
 هيئة التدريس 

نماذج التقييم داخل القاعة  .4
 الدراسية.

 . رنماذج تقييم المقر .5
 تقييم الطلبة عبر البريد االلكتروني .6
 التفاعل الصفي . .7
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 المراجع النظير

 التقييم الذاتي .1

 تقييم أعضاء هيئة التدريس .2

 في التدريستقييم أعضا  هيئة  .3
 نفس التخصص كتغذية راجعة 

 المراجع النظير  .4
 تقييمات األقران .5

 فاعلية طرق تقييم الطالب

 

 

 تحليل نتائج الطالب في المقرر. أعضاء هيئة التدريس

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


