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 1. اسم المادة  عمم نفس النمو 

 2. رقم المادة 7037752

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات معتمدة  0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات  0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس عمم النفس العام 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة ردنية األ

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم عمم النفس 

 10. مستوى المادة رابعة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 7329/ 7328

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   7329 انون الثانيك
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 a.alsheikh@ju.edu.joد. أحمد الشيخ عمي، مختبر عمم النفس، 

 درسو المادةم .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد مدرسون اخرون لممادة 

 

 وصف المادة .71

القنة إن دراسة تطور اإلنسان عبر مراحل حياته المختمفة يعتبر مقدمة ضرورية لممتخصصين في ميدان عمم الننفس بشنكل خناص ولكنل منن لنه ع
ا يننة مباشنرة باإلنسننان مننن اآلبناء والمننربين ومخططنني البنرامج التعميميننة والتربويننة والعالجينة.  لننك أنننه ينوفر لهننم معرفننة واسنعة عننن الخصننا ص النم
 نن   لألطفننال والمننرا قين والراشنندين والكبننار المتقنندمين فنني السننن، وعننن العوامننل التنني تننلثر فنني نمننو م وأسنناليب سننموكهم وتكننيفهم، بحيننث توظننف 
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ي  لننك المعرفنة كسسناس ينطمقنون منهنا فني نشناطاتهم وممارسناتهم المتعمقنة فنني تخطنيط البنرامج التربوينة والتعميمينة واإلرشنادية والعالجينة منراعين فن
ت نمنو خصا ص ومتطمبات كل مرحمة ممنا يتنيا الفرصنة إلند إعنداد البنرامج والوسنا ل التعميمينة المال منة التني تتنيا إمكانينة الوصنول إلند مسنتويا

 مثالية من الناحية الجسمية والفسيولوجية والعقمية واالجتماعية والخمقية.
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األ داف -أ
 اإللمام بميدان عمم النفس التطوري، ومنا جه، وأ ميته. .2
الجتماعي واالنفعال في مراحل النمو المتعاقبة التي التعرف عمد خصا ص النمو الجسمي والفسيولوجي والحركي والحسي والعقمي والمغوي وا .7

 يمر بها الفرد.
 اإللمام بمطالب النمو في المراحل المتعاقبة. .0
 تحديد الدور ال ي تمعبه كل من الوراثة والبي ة في تقرير النمو. .4
 
 أن: عمد اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 ة اليت يتم اكتساهبا يف مواجهة مشكالت النموتوظيف املعرف .2

 بناء برامج التدخل لألطفال والمرا قين بناءا عمد مبادئ عمم نفس النمو .7
 إعداد برامج التدريب لإلباء لمتحسين من مخرجات الصحة النفسية لألطفال والمرا قين.  .0

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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يب المراجع
سال

أ
الت 

 قييم

ّرس نتاجات التعّمم المتحققة
لمد

ا
 المحتوى األسبوع 

 7324أبو جادو، 
ن  

تحا
الم

ا
 

2 ،7 

أ .2
احمد 
 الشيخ

عمم النفس التطوري: مفهومه  7و 2
  وأ ميته وميدانه

مفا يم أساسية مرتبطة بعمم النفس 
التطوري: االرتقاء، النضج، 

 .التعمم، النمو والتطور

التطور التاريخي لعمم النفس 
 طوريالت

أساليب البحث في عمم النفس 
 التطوري

 القوانني العامة للنمو.
 

 7324أبو جادو، 
ات 

اجب
الو

 

 العوامل الملثرة في النمو 0 7، 2
 الوراثة والبي ة

 7324أبو جادو، 

حان
المت

ا
ات 

اجب
الو

 

 مرحلة ما قبل الوالدة 5و  4 7، 2

 7324أبو جادو، 

ات
اجب
الو

 

 يدمرحلة الول 7و  6  0، 7، 2

 7324أبو جادو، 

ات
اجب
الو

 

 6-2الطفولة املبكرة )من  9، 8  0، 7، 2
 سنوات(

 
 7324أبو جادو، 

ات
اجب
الو

 

2 ،7 ،0  23 ،
22 

مرحلة الطفولة املتأخرة من 
 سنة( 6-22)

 7324أبو جادو، 

ات
اجب
الو

 
، 27  0، 7، 2 ا

20 
 مرحلة املراهقة 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة .2
 المناقشة الجماعية .7
 الواجبات والمساريع العممية .0
 لعب الدور .4
 الفيديو  .5

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 االمتحانات .2
 الواجبات .7
 مشروع تطوير البرنامج النفسي .0

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ
اب يتم تطبيق لوا ا الجامعة عمد     المادة، فني منا يتعمنق بالحضنور، والتقيند بالمواعيند، واالمتحاننات، واالمتحاننات التعويضنية نظنرًا لمغين

 بإ ن؛ وعقوبات الغش؛ والسياسات المتعمقة بالواجبات والمشاريع. وينبغي أن يكون الطنالب عمند عمنم بتمنك المنوا ا، باإلضنافة إلند القنوانين
 واألنظمة األخرى.

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
لحضنور، والتقيند بالمواعيند، واالمتحاننات، واالمتحاننات التعويضنية نظنرًا لمغيناب يتم تطبيق لوا ا الجامعة عمد     المادة، فني منا يتعمنق با

 بإ ن؛ وعقوبات الغش؛ والسياسات المتعمقة بالواجبات والمشاريع. وينبغي أن يكون الطنالب عمند عمنم بتمنك المنوا ا، باإلضنافة إلند القنوانين
 واألنظمة األخرى.

 والصحة إجراءات السالمة -ج

م بسي زيارة ميدانية أو تطبيق أي اختبار دون مراعاة المعايير األخالقية المتعمقة بالحصول عمد الموافقة وبإشمراف مدرس المادة ال يجوز القيا
 بشكل مباشر

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 يوس" يتم تطبيق لوا ا الجامعة المعمنة عمد موقع الجامعة الرسمي تحت عنوان " تعميمات منا درجة البكالور 

 إعطاء الدرجات -ه

 درجة لختبار منتصف الفصل 03

 درجة لمواجبات والمشروع 73

 درجات لممشاركة 23

 درجة لالمتحان النها ي 43
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 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 شاغل، اماكن التدريب()المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، الممصادر التعّمم والتعميم  .02

 . مختبر وغرفة معدة  للمقابالت النفسية1

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصد بها، وغير ا من المواد  -ب

 ة والمرا قة، دار المسيرة، عمان: األردن،عمم النفس التطوري الطفول7324أبو جادو صالا،  .2
 ، النمو اإلنساني. الطفولة والمرا قة، دار الخريجين لمنشر والتوزيع ، الرياض: السعودية.2998عقل، محمود، .7

 
 

 المراجع اإلنجميزية: 
1. Berger. KS. The Developing Person. New York: Worth Publishers inc. 1980 
2. Carlson. Neil R. Psychology> The Science of Behavior (3rd) ed. Boston Allyn and Bacon, 1990 
3. Ginsburg, Herbert P, and Opper, Sylvie, Piaget's Theory of Intellectual  

Development. Englewood cliffs: Prentice Hall, 1988 
4. Hurlock E. Developmental Psychology (3rd) ed. New York: McGraw-Hill, 1968 
5. Hetherington E. Mavis and Parke Ross D. Child Psychology, A contemporary viewpoint (3rd) ed. 

New York, McGraw-hill, 1986 
 
 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد

 
 

 

------------------: اريخالت - ---------------------التوقيع:  د. أحمد الشيخ عمي         منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 ----------------------------------------التوقيع                         أ.د محمد بني يونس         ر يس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


