
 

 

 
 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د . عمار عوض فرحان االسم
 frahan.ammar@yahoo.com البريد االلكتروني

 النموعلم النفس  اسم المادة
 الفصل االول مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

  ومجاالتو  ونشأتو وعالقتو بالعلوم االخرى النموالهدف من ىذه المادة تعريف الطالب بعلم النفس 
 ةواىم مواضيعو العلمياالنسان   تطورمراحل و قوانين النمو و 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

التعريف بعلم النفس النمو وعالقتو بالعلوم االخرى ومراحل   تتكون المادة من اربع فصول الفصل االول
 -فيو  ةلعوامل المؤثر ومطالب النمو وا ةمراحل الحياة االنسانيالنمو وقوانينو والفصل الثاني يتناول تطوره 
 فيوتأثيرىا  ةاالجتماعي ةالتنشئوالفصل الرابع الشخصية  فيالغدد وتأثيرىا الثالث والبيئة الفصل   ةالوراث
 والسلوك العدواني ونظرياتو النمو

 الكتب المنهجية
 

  حامد عبد السالم زىران تأليف  الطفولة والمراىقة علم النفس 

 2002 النمو تأليف مريم سليم   س علم النف المصادر الخارجية
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

 %00مثالا  - %50مثالا  %53مثال %53مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 كلية التربيو للعلوم االنسانية  الكلية :
 اللغة االنكليزيةالقســم :
 ةالثاني المرحلة :

 د. عمار عوض فرحان المحاضر الثالثي : اسم
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 

 
 

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات يةالمادة العلم المادة النظرية التاريخ

   مجاالتو وصلتو بالعلوم االخرى تطوره– تعريفة – النمو النفس علم  5
   علم نفس الطفل في الثقافة العربية االسالمية  2
   أىمية علوم الحياة في تطور علم نفس الطفل  5
   أىمية علم نفس الطفولة  0
   الهدف من دراسة علم النفس النمو وجوانب النمو  3
   مطالب النمو  6
   مبادئ واسس النمو  7
   مدارس علم النفس وتطوراتها واثرىا في علم نفس الطفل  8
   مراحل الحياة االنسانية والفترات الزمنية التقريبية التي تفصل بينها  9

   نظرية ايرك اركسون في النمو االنساني  50
   بالنمو البيئة والوراثة ةالعوامل المؤثر   55
   الغدد الصماء  52
الغدد وتأثيرىا  - الطفل المنغولي متالزمة داون -الغدد التناسلية    55

 في  الشخصية
  

   الحرمان -الخبرات االولى في الحياة واثرىا في النمو   50
   ثرىا في التنميط الجنسيأو  االجتماعية التنشئة  53

   السلوك العدواني ونظرياتو  56
 لسنةعطلة نصف ا  

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامعة :
 التربيو للعلوم االنسانية الكلية :

 اللغة االنكليزيةاسم القســم :
 الثاني المرحلة :

 فرحانعمار عوض  د.اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :


