
 نموذج وصف المقرر

 
 وصف المقرر

 
 كلیة التربیة ابن للعلوم الصرفھ-جامعة بغداد المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الحیاةم سق–القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

 علم نفس النمو اسم / رمز المقرر .3

 بكالوریوس البرامج التي یدخل فیھا .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 150 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .7

 2018-11-21 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

الغدد -ابرز علماء علم نفس النمو–معنى علم نفس النمو یتعرف الطالب بشكل مفصل على    أھداف المقرر .9
 علم النفس اللغوي-موقعھا واھمیتھا في الجانب النفسي

  - .تبصیر الطالب بمفھوم علم النفس النمو وأھمیتھ وأھدافھ  
 .أن یمیز الطالب بین نظریات النمو النفسي  
 .أن یدرك الطالب أھمیة مرحلة المراھقة وخصائصھا 
 .زیادة وعي الطالب بعظمة الخالق لمراحل النمو في القرآن الكریم 
 التعرف على مطالب النمو وخصائص كل مرحلة نمائیة 

10.  
 
 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .11

 المعرفة والفھم  -أ
 .النمو والنضج والتطور و ان یقارن بینھمان یعرف الطالب معنى -1أ
 . اللغة واھمیة علم النفس اللغويان یفھم الطالب : معنى -2أ
  

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  المعرفیة المھارات- 1ب
 بین اجزاء الكالم في اللغة الروسیةمعرفة الطالب بطبیعة العالقة  – 1ب
 التواصل مھارات - 2ب
 اجزاء الجسم وابرز االمراض السایكو سوماتیة(النفسیة والجسمیة)معرفة الطالب  – 2ب 

 مھارات التفكیر -ج
 تعلیم الطالب مھارات الحدیث من خالل المحاورة بین الطالب واألستاذ .--1ج
 او كیفیة اإلجابةعلیھا . المشاركة الفاعلة للطالب في طرح األسئلة-2ج
 االنتباه واالدراك .  -3ج

 

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 
 ) . الربط بین علم االحیاء وعلم النفس -1د
 
  

 

 
 
 
 
 طرائق التعلیم والتعلم      

1- 
 طریقة القاء المحاضرات النظریة -3
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 طرائق التقییم      
وحضور الطالب الفاعل ومشاركاتھ في مجریات   درجة 5+-االمتحان الفصلي درجة : درجة  15 - أ

 امتحان كل فصل) 2(الدرس 
الشھریة التحریریة ، وحضور الطالب الفاعل درجة : درجة السعي السنوي بما فیھا اختبارات الطالب  40

 .البحوث  ومشاركاتھ في مجریات الدرس ، وكتابة
 درجة : درجة االختبار التحریري النھائي. 60 - ب
 
 
 

 بنیة المقرر .12

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

علم نفس النمو (نظرة  علم نفس النمومدخل  4 1
 عام)

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 او تحریري

نشاة علم النفس النمو  مدخل علم نفس النمو 4 2
 وتطوره

السبورة 
 الذكیة

شفوي –یومي 
 او تحریري

نشاة علم النفس النمو  مدخل علم نفس النمو 4 3
 وتطوره

السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

بعض المفاھیم  مدخل علم نفس النمو 4 4
شفوي –یومي  نظري االساسیة  في النمو 

 او تحریري

بعض المفاھیم  مراحل النمو 4 5
 االساسیة  في النمو

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 او تحریري

السبورة  قوانین ومبادئ النمو مدخل علم نفس النمو 4 6
 الذكیة

شفوي –یومي 
 او تحریري

 قوانین ومبادئ النمو مدخل علم نفس النمو 4 7
السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

 قوانین ومبادئ النمو مدخل علم نفس النمو 4 8

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 بالنقاشالطلبة 

شفوي –یومي 
 او تحریري

9 4 
 مدخل علم نفس النمو

 
اھمیة دراسة  علم 

 النفس النمو
السبورة 

 الذكیة
شفوي –یومي 

 او تحریري

 قوانین مبادئ النمو مدخل علم نفس النمو 4 10
السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

 قوانین مبادئ النمو مدخل علم نفس النمو 4 11

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 او تحریري

شفوي –یومي السبورة  قوانین مبادئ النمو مدخل علم نفس النمو 4 12
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 او تحریري الذكیة

13 4 
م العوامل المؤثرة في 

 االخصاب   النمو
السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

14 4 
المؤثرة في العوامل 

 انقسام الخالیا   النمو

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 او تحریري

شفوي –یومي    اختبار 2 
 او تحریري

    عطلة نصف السنة  

15 4 
ا العوامل المؤثرة في 

 ھدف الوراثة النمو
السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

16 4 

العوامل   
 ھدف الوراثة المؤثرة في النمو

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 او تحریري

17 4 
ا العوامل المؤثرة في 

 النمو

العوامل و المشكالت 
الوراثیھ المؤثرة في 

 الجنین

السبورة 
 الذكیة

شفوي –یومي 
 او تحریري

18 4 
العوامل المؤثرة في 

 الغدد النمو
السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

19 4 
العوامل المؤثرة في 

 النمو

السبورة  العوامل البیئیة
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

20 4 
العوامل المؤثرة في 

 النمو

القاء النظري  مطالب النمو
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 تحریرياو 

21 4 
العوامل    

 المؤثرة في النمو
السبورة  مظاھر النمو

 الذكیة
شفوي –یومي 

 او تحریري

22 4 
مناھج البحث في علم 

 النفس النمو

اسالیب جمع 
 المعلومات

السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

23 4 
مناھج البحث   

 في علم النفس النمو
اسالیب جمع 

شفوي –یومي   المعلومات
 او تحریري

شفوي –یومي السبورة  مناھج البحثمناھج البحث في علم  4 24
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 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة 

 كتب المقرر
 أخرى     

 
  الكتاب المقرر :

النمو، القاھرة: عالم ): علم النفس 2007حامد زھران ( -
  الكتب.

 مراجع مسانده :
) الطفل من الحمل إلى 2006محمد عماد الدین إسماعیل ( 

  ، الكویت: دار القلم.2،ج1الرشد ج
) النمو من 2006محمد جمیل منصور وفاروق عبد السالم (

  الطفولة وحتى المراھقة، جده: تھامة.
  

واالقالم  النفس النمو
 الملونة

 او تحریري

25 4 
مناھج البحث   

 مناھج البحث في علم النفس النمو

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 او تحریري

السبورة  الطفولة مراحل النمو 4 26
 الذكیة

شفوي –یومي 
 او تحریري

 الطفولة مراحل النمو 4 27
السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

28 4 
العالمات المشتركة 

بین اسم الحال و الفعل 
 و الظرف

 المراھقة
السبورة 
واالقالم 

 الملونة

شفوي –یومي 
 او تحریري

 اللغويالنمو  مراحل النمو   4 29

القاء النظري 
للمحاضرة + 
التواصل مع 

 الطلبة بالنقاش

شفوي –یومي 
 او تحریري

شفوي –یومي    اختبار 2 30
 او تحریري

  ا    
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متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 المختبر 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
 

 
 

 شمل عباس شیماءم د ا  
 مدرس المادة

21-11-2018 
 

6 
 


