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تمكين الطلبة من تفسير الظواهر واإلحداث النفسية في مراحل النمو المختلفة خاصة ) الطفولة والمراهقة (من  -1

 خالل دراسته لطبيعة الظاهرة السلوكية ومكوناتها والعالقة بينها وبين الظواهر األخرى المرتبطة بها 

انطباق القانون او القاعدة العامة في مواقف جديدة  بعد فهمهم للظاهرة جعل الطلبة قادرين  على التنبؤ في  -2

 النفسية وتفسيرها .

تمكين الطلبة من التحكم في بعض العوامل األساسية التي تسبب حدوث الظاهرة بشكل يحقق لهم الوصول الى  -3

 الهدف .

     

التفاصيل االساسية 

 للمادة

 

الباب األول )الطفولة ( 

 ية في علم نفس النمو ،  المبادئ العامة للنمو، ،مفاهيم أساس
العوامل المؤثرة في النمو، مناهج البحث في علم نفس النمو ، نظريات النمو ، المراحل الجنينية، مرحلة الميالد ، مرحلة 

 الطفولة المبكرة  وجوانب النمو فيها ، مرحلة الطفولة الوسطى والمتاخرة وجوانب النمو فيها ، 
 ثاني )المراهقة ( الباب ال

 
، النمو الجسمي للمراهق ، النمو العقلي والمعرفي للمراهق ، النمو  المراهقة واالتجاهات األساسية في دراسة المراهقة

 االنفعالي
 الباب الثالث )الرشد(

 معنى الرشد ، متطلبات االرتقاء في مرحلة الرشد ، أوضاع الراشدين النفسية بحسب العمر والجنس 
م في سن الرشد والشيخوخة ، الخصائص العقلية والذكاء عند الرشد ، الخصائص االنفعالية للراشدين ـ النظريات ، التعل

 النفسية في الرشد ، األزمات والتغيرات 
 الباب الرابع )الشيخوخة (

 الشيخوخة في الدول 

 -  -  -  -  

 الكتب المنهجية

 
      

 المصادر الخارجية

 
 2002ليم علم نفس النمو تأليف مرمي س -1

 2009علم النفس االرتقائي) سيكولوجية الطفولة واملراهقة ( -2

 2004علم نفس النمو من الطفولة اىل الشيخوخة  تأليف امتثال زين الدين الطفيلي  -3

     

االمتحان   تبراتالمخ المختبر الفصل الدراسي االمتحان النهائي الفصل الثاني االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 النهائي

 %50  %16  % 17 %17 %60مثلا  %20  اليوجد 20%

 معلومات اضافية

 

 

      التوجد

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية  الكلية :

 والنفسية العلوم التربوية   القســم :
 الثانيةالمرحلة :

 د.زهرة موسى جعفر اسم المحاضر الثالثي :
 `استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 شهادة الدكتوراه المؤهل العلمي :
 التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 5/10/2014  

7/10/2014  

 الباب االول )الطفولة ( 
 مفاهيم اساسية في علم نفس النمو  

  

2 12/10/2014  

14/10/2014  

   العامة للنمو  المبادئ  

3 19/10/2014  

21/10/2014  

 العوامل المؤثرة في النمو
 العوامل الوراثية

  

4 26/10/2014  

28/10/2014  

  العوامل البيولوجية 
 

  

5 2/11/2014 

4/11/2014 

   العوامل البيئية 

6 9/11/2014  

11/11/2014  

 طرق البحث في علم نفس النمو
 اساليب جمع المعلومات 

  

7 16/11/2014  

18/11/2014  

   يةطرق البحث غير التجريب

8 23/11/2014  

25/11/2014  

 المنهج التجريبي
 

  

9 30/12/2014  

2/12/2014  

   امتحان

10 7/12/2014  

9/12/2014  

 نظريات النمو 
 نظرية التحليل النفسي

  

11 14/12/2014  

16/12/2014  

   نظرية جان بياجيه

12 21/12/2014  

23/12/2014  

   نظرية ارك اريكسون ، نظرية برونر

13 28/21/2014  

30/12/2014  

   نظرية كولبرك ، نظرية العقل 

14 4/1/2015  

6/1/2015  

   ، مرحلة الميالدمرحلة الجنينية ال

15 11/1/2015  

13/1/2015  

)الجسمي ، العقلي ، مرحلة الطفولة المبكرة وجوانب النمو فيها 
 االنفعالي ، الجتماعي

  

   عطلة نصف السنة  16

17 18/1/2015  

20/1/2015  

   النطور اللغوي 

18 25/1/2015  

27/1/2015  

   امتحان

19 1/2/2015  

3/2/2015  

   مرحلة الطفولة الوسطى  والمتاخرة وجوانب النمو فيها

20 8/2/2015  

10/2/2015  

   المراهقة ، المراهقة والبلوغ

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى معة :الجا
 التربية للعلوم االنسانية  الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية   القســم :
 الثانيةالمرحلة :

 د.زهرة موسى جعفر اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 شهادة الدكتوراه المؤهل العلمي :
 التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :

 

 



21 15/2/2015  

17/2/2015  

 

   االتجاهات األساسية في دراسة المراهقة  

22 21/2/5201  

24/2/2015  

   جوانب النمو في المراهقة )الجسمي ، العقلي (

23 1/3/2015    النمو االنفعالي 

24 
3/3/2015  

8/3/2015  

   امتحان

25 10/3/2015  

15/3/2015  

 

   مرحلة الرشد ومتطلبات االرتقاء فيها 

26 17/3/2015  

22/3/2015  

   وخة اوضاع الراشدين النفسية ، التعلم في سن الرشد والشيخ

27 24/3/2015    النظريات النفسية في الرشد  

28 1/4/2015  

3/4/2015  

 الشيخوخة 

 الشيخوخة في الدول النامية 

  

29 8/4/2015    امتحان 

30 10/4/2015    التغيرات في الجسد والنفس 

31 15/4/2015  

17/4/2015  

   التغير االنفعالي

32 22/4/2015 

24/4/2015 

  

   ي والمعرفيالتغير العقل

   ازمات الشيخوخة  29/4/2015 

 30/4/2015 

3/5/2015 

   النماذج التي فسرت الشيخوخة 

   نظرية اريكسون  5/5/2015 

 10/5/2015 

12/5/2015 

   نظرية يونك

     

 

 .م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي: أتوقيع العميد                                        أ.م.د. زهرة موسى جعفر: األستاذتوقيع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


