جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :الكمياء
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :م .م .رشا عبد الهادي صالح
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

جدول الدروس األسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

م .م .رشا عبد الهادي صالح
reshaamansour@uokufa.edu.iq

اسم المادة

علم نفس النمو

مقرر الفصل

سنوي /علم نفس النمو

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

علم نفس النمو على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

%52

النشاطات
%2

االمتحانات
اليومية

%52

المشروع
%2

االمتحان النهائي
%52
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التاريخ

المادة النظرية

1

علم نفس النمو( :تعريفه ,أهميته)

2

معنى النمو ,المبادئ العامة للنمو

3

مراحل النمو

4

العوامل المؤثرة في النمو :العوامل الوراثية,

5

العوامل البيئية

6

مناهج البحث في علم نفس النمو :أساليب جمع المعلومات

7

تصاميم البحوث(طولية ,مستعرضة)

8

أنواع البحوث(تجريبية ,ارتباطيه)

9

مرحلة الطفولة :تعريفها وأهميتها ومراحلها

11

النمو الجسمي

11

التطور العقلي واللغوي

12

التطور االجتماعي واالنفعالي

13

التطور الخلقي

14

دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية للطفل(األسرة,

15

وسائل اإلعالم.

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

المراهقة :تعريفها وأهميتها ومراحلها

18

النمو الجسمي

19

التطور العقلي والمعرفي

21

التطور االجتماعي واالنفعالي

21

التطور الخلقي

22

المراهق والمجتمع :المراهق واألسرة

23

المراهق والمدرسة ,المراهق واألقران

24

المراهق ووسائل اإلعالم.

25

المراهق والمهنة :أهمية العمل في حياة المراهق

26

أهمية اختيار المهنة والعوامل المؤثرة فيها ,توافق المراهق للعمل

27

الفصل التاسع :اتجاهات المراهقين وميولهم

المدرسة ,األقران)

المالحظات

28

أهمية الميول واالتجاهات ,مصادر اكتساب االتجاهات والميول

29

العوامل المؤثرة في اتجاهات المراهقين وميولهم

31

بعض مشكالت المراهقين :التأخر الدراسي

31

السلوك العدواني ,جنوح المراهقين

32
توقيع األستاذ :

امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

