
 

 

 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 عبدالكريم عبيد جمعة االسم

 Alkubasiy59@yahoo.com البريد االلكتروني
 علم نفس الطفولة اسم المادة

 المرحلة الثالثة -األولالفصل الدراسي  مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 يوضح مفهوم النمو ومبادئو. -1
 نظرية التي اىتمت بتطوير جوانب نمو الفرد.يطلع على االتجاىات ال -2
 يستوعب المناىج المستخدمة في دراسة جوانب نمو الفرد -3
 يذكر العوامل المؤثرة في نمو الفرد ويوضحها -4
 ردوالغدد في نمو الفوالبيئة يدرك أثر الوراثة  -5
 المختلفة ويوضحها الطفولةيسمي مراحل  -6
 الطفولة( الرضاعة ، مراحل نموه )الجنينية،يفهم جوانب نمو الطفل في كل  -7
 وحاجاتهايميز بين متطلبات كل مرحلة من مراحل نمو الطفل  -8
 أساليب معالجة المشكالت التي تواجو األطفال و يذكر المشكالت التي تواجو األطفال -9

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 

بصورة خاصة ومفاىيمو األساسية  طفولةنفس البصورة عامة وعلم النمو نفس مقدمة عن علم المادة تضمن ت
ومبادئ النمو ومراحلو واالتجاىات النظرية التي اىتمت بتطوير جوانب نمو الفرد ، والعوامل المؤثرة في النمو  

ومتطلباتها وحاجاتها النفسية ، مرحلة الطفولة ومراحلها الفرعية ، فة في كما يتناول جوانب النمو المختل
 مشكالت التي يعاني منها األطفال وأسبابها وطرق معالجتها.باإلضافة إلى ال

 محاضرات مطبوعة من اعداد مدرس المادة – 1 الكتب المنهجية
 

 المصادر الخارجية
 

 علم نفس النمو ) الطفولة والمراىقة ( ، تأليف : د . حامد عبد السالم زىران . – 1
 هي السيداالسس النفسية للنمو ، تأليف  : د . فؤاد الب – 2
 سيكولوجية الطفل ) علم نفس الطفولة ( ، تأليف : د . الفت حقي – 3
 الشيخوخة ( ، تاليف د. عباس محمود عوض –المراىقة  –علم نفس النمو ) الطفولة  – 4

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

 %60 ــــــــــــــــ %10 ــــــــــــــــــ 30%
 معلومات اضافية

 
 

 

 مجهورية العراق
 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار   الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 عبد الكريم عبيد جمعة اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراة  المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

 مدخل الى سيكولوجية الطفولة  1
 اىمية دراسة مراحل النمو

 مرحلة الطفولة واىميتها وتعريفاتها

  

 العوامل المؤثرة في النمو :  2
 العوامل البيئية – 2العوامل الوراثية  – 1

  

   النضج والتعلم – 5الغذاء  – 4الغدد  – 3   3
   مناىج البحث في علم نفس النمو  4
 نظريات النمو :  5

 اوال/ نظرية فرويد لمراحل النمو النفسي
  

   ثانيا /نظرية بياجية ) النمو المعرفي (  6
   حل النمو النفسي االجتماعي(ثالثا / نظرية اريكسون ) مر   7
   ( سنة 2 – 0مرحلة المهد او الرضاعة )  :مراحل الطفولة  8
   ( سنة 6 – 2مرحلة الطفولة المبكرة )   9

   ( سنة 9 – 6مرحلة  الطفولة المتوسطة )   10
   ( سنة 12 – 9مرحلة الطفولة المتأخرة )   11
   لطفولة وسبل عالجها :مشكالت نفسية وسلوكية في مرحلة ا  12
   اوال / مشكلة الخوف   13
   ثانيا / مشكلة الكذب   14
   ثالثا / مشكلة القلق  15
   رابعا / مشكالت النطق والكالم  16

 توقيع العميد :            توقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار   الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 بيد جمعةعبد الكريم ع اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراة  المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 


