
 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ...............التاريخ :  .......
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس 111 رقم ورمز المقرر

 1علم نفس النمو  اسم المقرر
 1 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية

 
يهدف هذا المقرر إلى دراسة الخصائص النمائية لمرحلة المراهقة ومرحلة الرشد حتى الشيخوخة. ويشمل  :هدف العام للمقررال( 1)

ذلك دراسة النمو الجسمي والنمو العقلي، والنمو االنفعالي والنمو االجتماعي والنظريات المرتبطة بكل من تلك المظاهر. ويتناول 
ر النمو، مشكالت المراهقة، مرحلة الرشد والشيخوخة، التغير الجسمي الحسي والحركي، التغير العقلي المقرر مرحلة المراهقة، مظاه

 المعرفي، التغير االنفعالي واالجتماعي.
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع (موضوعات المقرر2)
  الوحدة األولى: مقدمة في علم النفس النمو

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

1 4 

 6 3 الفصل الثاني:خصائص البلوغ والمراهقة
 6 3 الفصل الثالث:جنوح األحداث ومشكلة والنمو الجنسي للمراهقين

 الوحدة الثانية: المراحل العمرية وخصائصها.
 الفصل األول مرحلة الشباب وخصائصها

3 6 

 4 1 لة وخصائصهاالفصل الثاني:مرحلة الكهو 
 4 1 الفصل الثالث:مرحلة الشيخوخة وخصائصها

 
 



استراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر(3)
 التدريس

 طرق التقييم 

 المعرفة 
 المحاضرة  يعرف تقسيمات النمو بعد مرحلة الطفولة

 النقاش الجماعي 
 عرض أفالم تعليمية 

 االختبارات الفصلية 
 العروض والمناقشات 

 التفاعل أثناء المحاضرة
يعرف خصائص كل مرحلة من المراحل العمرية بعد الطفولة )المراهقة، 

 الشباب، الكهولة، الشيخوخة والهرم(
 يتعرف على أبرز المشكالت في كل مرحلة والتعامل الصحيح معها(

 المهارات اإلدراكية 
 زمالئه، وأداءات اتهأداء على وتطبيقه ممارسته ويتحرى الناقد التفكير يقدر

 العلمي لألسلوب وفقا المشكالت حل ويقدر
تقويم أداء الطالب 

 خالل المناقشات
المناقشة الجماعية 

 وطرح األسئلة
 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسئولية 

 تقييم العمل الفردي العصف الذهني االلتزام بأخالقيات البحث العلمي  
 الصفي.مهارة النقاش والتفاعل 

 
( طبيعة مهمة التقييم  ) كتابة مقال ، اختبار، مشروع جماعي ، 4)

 اختبار نهائي ، .... ( 
نسبته من التقويم  األسبوع التقريبي المحدد  له

 النهائي 
 *%12-12 الخامس اختبار فصلى أول 

 *%12 الحادي عشر اختبار فصلى ثاني 
 * % 12-12  الل الفصل الدراسيخ المهام والنقاش والمشاركة في المحاضرة

 %42 في نهاية الفصل االختبار النهائي
 %62*  يترك ألستاذ المقرر الخيار في ذلك حسب طبيعة الشعبة على أن يكون مجموع األعمال الفصلية 

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

 علم نفس المراحل العمرية للدكتور عمر عبدا لرحمن المفدى 
 ( نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. دار النهضة1992فؤاد أبو حطب )أمال صادق و 

  مقدمة في علم النفس االرتقائي للدكتورة فادية علوان
 


