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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

المستوى الثاني

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر :ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30

30
15
15
0
0
0
30

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعكس 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 واالجتماعي واللغوي والنظريات المفسرة لها ،بعض
المشكالت النمائية للطفولة
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الدارس بالمفاهيم األساسية لعلم نفس النميو ودراسية مراحيل نميو الطفيل منيذ بيد فتيرة الحميل حتيى
نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وإلقا الضو على الخصائص النمائية والنفسيية لكيل مرحلية والنظرييات المفسيرة للنميو الجسيمي
والنمو المعرفي والنمو النفسي االجتماعي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1

المعارف
أن يتعرف الطالب على المفاهيم األساسية لعلم نفس النمو ودراسة مراحل نمو الطفل منذ بدء
فترة الحمل حتى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة .
أن يصف الطالب الخصائص النمائية والنفسية لكل مرحلة والنظريات المفسرة للنمو الجسمي
والنمو المعرفي والنمو النفسي االجتماعي.

1.3

أن يحدد الطالب أهم نظريات النمو وأبعاده ومجاالته ومتطلباته لكل مرحلة.

2
2.1

المهارات
أن يصممم الطالمب مواقمف مرتكم ة علمى نظريمات النممو ونظريمات المتعلم الفاعلمة مسمتهدفا فئمات
عمرية محددة.
أن يفسر الطالب ظواهر النمو المختلفة.
الكفاءات
أن يلت م الطالب بأخالقيات البحث العلمي ،ويعدل ممارساته في ضوئها
أن يقدر الطالب الخصائص النمائية للطالب ومراعاة الفروق الفردي بينهم.

1.2

2.2
3
3.1
3.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع2
ع2
ع2

م1
م1
ك1
ك1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

الوحدة األولى :مقدمة في علم نفس النمو
الفصل األول :التعريف بالمقرر  ,والخطة الدراسية للمقرر  ,ومقدمة عن علم نفس النمو
الفصل الثاني :أهداف علم نفس النمو  ,ونبذة تاريخية عن تطوره  ,وتاريخ االهتمام بالمراحل العمرية
الفصل الثالث :العوامل المؤثرة في النمو
 العوامل الوراثية
الفصل الرابع :العوامل المؤثرة في النمو
 العوامل البيئية
الوحدة الثانية :طرق البحث في علم النفس النمو
طرق البحث في علم النفس النمو-1الطريقة الطولية -2الطريقة المستعرضة
والمقارنة بينهما ومزايا وعيوب كال منهما
الوحدة الثالثة :مراحل نمو الطفل
الفصل األول :مرحلة الحمل
الفصل الثاني :مرحلة المهد ( الجانب الجسمي  -الجانب العقلي – الجانب اللغوي – الجانب االنفعيالي
– الجانب االجتماعي(
المجموع

ساعات االتصال

2
2
4
4
4
2
6
6
30
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

مخرجات التعلم

1.0

المعارف
أن يتعرف الطالب على المفاهيم األساسية لعلم
نفس النمو ودراسة مراحل نمو الطفل منذ بدء فترة
الحمل حتى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة .

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الحوار والمناقشة

 تقويم المشاركة والتفاعلفي النقاش واألعمال
الجماعية.
االختبارات.

1.2

أن يصف الطالب الخصائص النمائية والنفسية لكل
مرحلة والنظريات المفسرة للنمو الجسمي والنمو
المعرفي والنمو النفسي االجتماعي.

التعلم التعاوني والمناقشات
الجماعية

 تقويم األدا فياالختبارات.

1.3

أن يحممممدد الطالممممب أهممممم نظريممممات النمممممو وأبعمممماده
ومجاالته ومتطلباته لكل مرحلة.

الحوار والمناقشة

 المناقشممممات والمشمممماركاتواألنشطة التعليمية.

2.0

المهارات
أن يصمممم الطالممب مواقممف مرتك م ة علممى نظريممات التعلم التعاوني والمناقشات
النمو ونظريات التعلم الفاعلة مستهدفا فئات عمريمة الجماعية
محددة.
األنشطة االستقصائية وحل
أن يفسر الطالب ظواهر النمو المختلفة.
المشكالت.

1.1

2.1

2.2

3.0

3.1

3.2

الكفاءات
أن يلت م الطالب بأخالقيات البحمث العلممي ويعمدل  -التعلم التعاوني والمناقشات
الجماعية
ممارساته في ضوئها
 األنشطة االستقصائية وحلالمشكالت .
أن يقممممدر الطالممممب الخصممممائص النمائيممممة للطممممالب األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل
المشكالت
ومراعاة الفروق الفردي بينهم.

 تقويم األقرانأثناء

تكويني
تقويمالمحاضرة
إجراء تقويم ختاميللوقوف على جوانب القوة
والضعف لدى الطالبة
 تقويم المشاركة والتفاعلفي النقاش واألعمال
الجماعية.
 تقويم الذات واألقران.تقويم تقارير المشاهدات
الميدانية للممارسين

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الخامس
اختبار فصلى أول
الحادي عشر
اختبار فصلى ثاني
خمممالل الفصمممل
الواجبات والعروض والنقاش والمشاركة في المحاضرة
الدراسي
فمممممممممي نهايمممممممممة
االختبار النهائي
الفصل
* يترك تحديد لل ألستال المقرر حسب طبيعة الشعبة على أن يكون مجموعها %60

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
* %20
* %20
*% 20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):








يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج ،ويشمل نظام االرشاد واجرا اته اآلتي:
يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكياديمي
ومجاالت العمل المتاحة للتخصيص ،كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب ربيدا مبيررات الحيذف
وارضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
وتقدم لجنة اررشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
يتضمن هيكل الكلية وحيدة لإلرشياد األكياديمي ،ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل مين عميادة شيؤون الطيالب بشيأن االرشياد
األكاديمي والمهني.
يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤون الطيالب
وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
ويوجد بالجامعة كذل وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شؤون الطالب ،وتعميل الكليية كيذل عليى اليدعم االجتمياعي
من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثنا الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقيررات التيي درسيها الطاليب،
وتقليييص الفجييوة بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق ،وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية الت يي سييترتبط
بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:



المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية









عليييم الييينفس التطيييوري الريمييياوي ،محميييود عيييودة .جامعييية القيييدس المفتوحييية .األردن.
2009
نمو ارنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين صادق ،آمال وأبو حطب ،فؤاد دار
النهضة ،القاهرة 1995
مقدمة في علم النفس االرتقيائي .عليوان ،فاديية .اليدار العربيية للكتياب ،القياهرة :مصير.
2003
علم نفس المراحل العمرية المفدى ،عمر دار طيبة ،الرياض 1427
أسس النمو ارنساني الطحان وآخرون دار القلم ،دبي 1989
النمو ارنساني عقل ،محمود دار الخريجي 1417
عال الدين كفاقي  ) 1997 ( :علم النفس االرتقائي  ,مؤسسة األصالة  ,القاهرة.
محمد عودة الريماوي علم نفس النمو /الطفولة والمراهقة ..دار المسيرة للطباعة
الدراسات النمائية في مجلة دراسات نفسية

ww.simplypsychology.org/developmental-psychology
ww.simplypsychology.org/developmental-psychology
ww.simplypsychology.org/developmental-psychology
 الدراسات النمائية في المجلة المصرية للدراسات النفسية

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

وجود نسبة وتناسب بين عدد الطالب ومسماحة القاعمة الدراسمية ( علمى إال
ي يد عدد الطالب بالشعبة عن  30طالب )

المرافق
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متطلبات المقرر

العناصر
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

جهاز عرض البيانات
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون
-

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

عضو هيئة التدريس
الطالب

فاعلية التدريس

المراجع النظير
أعضا هيئة التدريس

فاعلية طرق تقييم الطالب

عضو هيئة التدريس ,المراجع النظير

-

نمالج التقييم ارلكتروني لعضو هيئة
التدريس
نمالج التقييم داخل القاعة الدراسية.
نمالج تقييم المقرر.
تقييم الطلبة عبر البريد االلكتروني
التفاعل الصفي
استبيانات متعلقة بالمادة
كتابة التعليقات الخاصة بالمادة
وأرسلها على البريد االلكتروني
لمدرس المقرر
التقييم الذاتي
تقيييييم أعضيييا هيئييية التيييدريس فيييي
نفس التخصص كتغذية راجعة
تقييم المراجع النظير
تقييمات األقران

 -تحليل نتائج الطالب في المقرر.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضا هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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