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 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 Edu 126 املقرر:رمز  علم النفس النمو املقرر: اسم- 1 .1
 (  ساعتان)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 مجيع الربامج بالكلية أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 اللغة العربية  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 د/ إميان احليصة ملقرر الدراسي: اسم منسق ا- 5 .6
 املستوي الثاين السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 ال يوجد.املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن- 9
 .......... (ال ينطبق) .

 التدريس اسلوب – 10
  % 100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 . وتطبيقاهتا الرتبويةاملختلفة  من مراحل النموعمرية  ة املظاهر السيكولوجية لكل مرحل معرفة  

 الدراسي  املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 " يف عرض احملاضرة. powerpointالعروض التقدميية "  استخدام -
 السبورة الذكية . -

 االستفادة من مواقع االنرتنت املرتبطة مبوضوعات املقرر -

 .فالم التعليميةاستخدام األ -
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 2 1 أوال: علم نفس النمو،مفهومه ،وأمهية دراسته،اجتاهاته.
 ثانياً الطرق العلمية لدراسة مظاهر النمو: 

 ـ مناهج البحث يف علم نفس النمو.
الطريقة العرضية(.  -ملنهج الوصفي. )الطريقة الطوليةا -1  

خطواته،ومصادر مجع املعلومات -ـ املنهج التجرييب  
 

1 2 

 ثالثا: العوامل المؤثرة على النمو:-
الغذاء . -البيئة . الوراثة والبيئة ـ الغدد ـ النضج ـ التعلم . -ـ الوراثة   

2 4 

 2 1 رابعاً: القوانين العامة للنمو
خامساً: مراحل النمو اإلنساني في القران الكريم والعوامل املؤثرة على اجلنني . يف املرحلة اجلنينية أو مرحلة ماقبل امليالد 

 )احلمل(.
2 4 

سادساً: مرحلة المهد والطفولة المبكرة ومظاهر النمو المختلفة )اجلسمي ،احلركي ، العقلي،االنفعايل ، االجتماعي ، 
مو يف هذه املرحلةاللغوي( ومطالب الن  

2 6 

 
 ثامناً - مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة مظاهر النمو املختلفة يف هذه املرحلة منها  )العقلي،االنفعايل ، االجتماعي ( .

1 4 

 4 2 تاسعاً - مرحلة المراهقة ومظاهر النمو المختلفة .مطالب النمو يف هذه املرحلة ومسات شخصية املراهق.
عاشراً - مشكالت المراهقة والطفولة المرتبطة بالنمو دراسة نماجج لبع  منها مثل:- مشكالت الكذب ، السرقة ، 

 االنطواء والعزلة ، احالم اليقظة، التأحر الدراسي ، والعدوان ،  مص اإلصبع ، التبول الإلرادي .
 "اختيار  مشكلتان منها فقط.

1 2 

 
  التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات -2

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 االجمالي أخرى

 ساعة 26 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس
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 ساعة 26 ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 

 ال يوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً  / افيةساعات دراسة خاصة إض-3

 
واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

تيجيات استرا
 طرق التقويم التدريس

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0
اختبارات شفهية  المحاضرة  يحدد المفاهيم  األساسية الخاصة  بمادة علم نفس النمو  .  1.1

 وتحريرية

 يعدد أهم العوامل المؤثرة  على  جميع مظاهر النمو اإلنساني الجسمية  والحركية  1.2
 واللغوية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية  .

المشاركة في  المناقشة
 المناقشة والحوار .

 اختبارات تحريرية . التعلم التعاوني .مرحلة من مراحل النمويكتب قائمة بأهم مطالب النمو في كل    1.4

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات المعرفية 2.0
اختبارات تحريرية  المحاضرة  لل المبادئ والقوانين التي تتحكم في مظاهر النمو المختلفة.يح  2.1

 وشفهية
 يصنف مناهج البحث في علم نفس النمو .  2.2

  اختبارات تحريرية الحوار والمناقشة 
 وشفهية

احل الخصائص العقلية والمعرفية واالنفعالية واالجتماعية لكل مرحلة من مر يميز بين   2.3

التكليفات واألنشطة  التعلم التعاوني       النمو المختلفة.
 البحثية

يحلل المشكالت التربوية والسلوكية )التي يواجهها كمعلم  في المستقبل (ويضع الحلول  
 المناسبة لها.

التكليفات واألنشطة  حل المشكالت
 البحثية
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

تيجيات استرا
 التدريس

 طرق التقويم

اختبارات تحريرية  الحوار والمناقشة . يقييم خصائص كل مرحلة نمائية   2.4
 وشفهية

3.0 
 
 

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 

 حلقات نقاشية. التعلم التعاوني يتعاون مع الزمالء في إعداد األوراق البحثية والتقارير التربوية . 3.1

القادر  على تنشئة وتربية جيل صاحل من خالل  يكتسب صفات املعلم  املرىب 3.2
 .املعرفة مببادئ وأساليب علم نفس النمو

ـ املناقشة التعليمية الفردية  
 واجلماعية. 

التكليفات واألنشطة البحثية  -
 اجلماعية.

ماعية يف حل املشاركة اجل - التعلم التعاوين يعرب عن وجهة نظره ملتزما آداب احلوار واالستماع للرأي اآلخر. 3.3
 بعض املشكالت املطروحة .

 اوراق عمل فردية التعلم الذايت يهتم باملناقشة اجلماعية ويتحمل مسؤولية تعلمه  الذايت. 3.4

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: واملهارات العددية وتقنية املعلوماتمهارات التواصل  4.0
ملواقع املختلفة بالشبكة العنكبوتية للكشف عن يتقن مهارات البحث الذايت علي ا 4.1

 الدراسات احلديثة يف جمال التخصص .
 املالحظة املباشرة.  التعلم الذايت

 اوراق عمل فردية

 ةاملشاركة الصفي التعلم التعاوين  ميارس مهارات التعلم التعاوين واملشاركة بفاعلية يف اجناز املهام واألنشطة املتنوعة. 4.2
فات واألنشطة البحثية التكلي -

 اجلماعي

يتواصل  بفاعلية مع األقران يف جمموعات العمل  املكلفة  باالنشطة املختلفة  4.3
 للمقرر.

التكليفات واألنشطة البحثية   املناقشة 
 اجلماعي

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات النفس حركية 5.0
.................. ال يوجد. 5.1  .................. 
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

 درجة 60 نهاية الفصل اختبار تحريري نهائي

2 
 

 
 اختبارتحريري )أول(

 درجات10 الخامس

3 
 

 درجات10 العاشر اختبارتحريري )ثاني(

4 
 
 متوسط الدرجات أسبوعياً  مشاركة في المناقشة والحوارال

(10) 

5 
 
 (10متوسط الدرجات ) اسبوعياً  التكليفات واألنشطة البحثية  

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 ساعات مكتبية  .

  تواصل عبر موقع عضو هيئة التدريسال

 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 .  ( 6ط ) القاهرة، عالم الكتب  ،علم النفس النمو(: 2005هران )حامد ز  -1
 ، الرياض ، دار الخرجين.النمو اإلنساني ه( 1413محمود عطا حسين ) -2
 .الرياض ، دار الزهراء  علم نفس النمو،( 1422فادية حمام ، علي أحمد ) -3

 املراجع الرئيسة:-2

 .  ( 6ط ) عالم الكتبالقاهرة،   ،علم النفس النمو(: 2005حامد زهران ) -1
 ،عمان ، دار الفكر . )دورة حياة اإلنسان(  علم النفس النمو،( 2005-2004سامي محمد ملحم ) -2
 ، الرياض ، دار الخرجين.النمو اإلنساني ه( 1413محمود عطا حسين ) -3

 الرياض ، دار الزهراء  علم نفس النمو،( 1422فادية حمام ، علي أحمد ) -4
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  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3

 ( نمو اإلنسان : من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. القاهرة . مكتبة االنجلو المصرية.1999أمال صادق وفؤاد أبو حطب ) -1
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان.علم نفس النمو ) الطفولة والمراهقة ( . ( 2003محمد الريماوي ) -2
 ،عمان ، دار الفكر . )دورة حياة اإلنسان(  لم النفس النمو،ع( 2005-2004سامي محمد ملحم ) -3
 ،دار الشروق ، عمان ، األردن. 2، ط علم نفس الطفل( 2002محمد الريماوي ) -4
 دبي : دار القلم . " أسس النمو اإلنساني".( 1989)  حممد خالد الطحان وآحرون -5
6- n &Benchmark Madisoned Brow th,5Span development-Lifejohn w. Santrock (1995)  

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4
http: arts.edu.eg-  

http://pubcaunil.kw- 
http://pubcouncil.kuniv.edu- 

http://www.filnafs.com 
1- http://www.swmsa.net 

 أخرى:مواد تعليمية -5
 .powerpointالعروض التقدميية  التدريس باستخدام

 استخدام فعاليات السبورة الذكية -
 األفالم التعليمية. -
 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

 طالب50قاعة تسع حوايل  -2
 مصادر احلاسب اآليل:-2

 كمبيوتر حممول -3
 أخرى:مصادر -3

 ال يوجد -4
 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 التغذية املباشرة من خالل نتائج االختبارات .  -

 اإلحصائية لتقومي املقرر. النتائج -
 مشاركة الطالب يف املناقشة واحلوار. مدى -

http://pubcaunil.kw/
http://pubcouncil.kuniv.edu/
http://www.filnafs.com/
http://www.swmsa.net/
http://www.swmsa.net/
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 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
 اإلشراف اخلارجي  -
 نتائج تعلم املتعلمني.  -
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم الذايت  -

 التدريس:عمليات تطوير -3
 داخلية واخلارجية يف جمال علم النفس النمو.االستفادة من خربات اجلامعات ال  -

 حتديث املقرر وفق االجتاهات احلديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات العلمية.  -

 .االهتمام باملراجع العلمية احلديثة  -
 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة مدرسني  مستقلني. -

 تكليف عضو من نفس التخصص مبراجعة التصحيح وفق منوذج اإلجابة. -

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق اإلجابة للطالب -
 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -1
 االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسني وتطوير املقرر -
 ضوء نتائج تعلم املتعلمني  تقومي املقرر يف -

 وضع خطط للتحسني والتطوير -
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 خالد العفيصاند/  االسم:  د/ إميان احليصة االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ...... هـ....... / ....... / . التاريخ:
 

 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
. هـ1433/  4/  25بتاريخ  (17)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


