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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 سارة ابراهيم هاشم االسم

 alanisarah219@yahoo.com البريد االلكتروني

 علم نفس النمو اسم المادة
 سنوي  الفصلمقرر 

 اهداف المادة
 

ن يعي الطالب معنى النمو ومبادئه, ومناهج البحث ا
وان يتعرف على مرحلة الطفولة والمراهقة وبما  /فيه

تتضمنه هذه المراحل من نمو جسمي وعقلي وانفعالي 
 . وخلقي

  التفاصيل االساسية للمادة
 

 الكتب المنهجية
االسس . 3.علم نفس الطفل 2.علم نفس النمو 1

.الطفل بين الوراثة والتربية 4النفسية للنمو 
 ..سيكولوجية الطفولية والمراهقة5

 
 المصادر الخارجية

 كتب منهجية اضافة الى االنترنت

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

   
33% 

    _ _ 5 -   63% 

 تقارير فصلية  معلومات اضافية

 

 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

التربية للعلوم  -جامعة ديالى  اسم الجامعة:
 الصرفة

 علوم الحياة اسم القسم:

 الثانية المرحلة:

 سارة ابراهيم هاشم: اسم المحاضر الثالثي

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 الماجستير المؤهل العلمي:

  كلية التربية للعلوم-جامعة ديالى: مكان العمل

 قسم علوم الحياة/ الصرفة



 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة التدريسية للمادة استمارة

 

ع
بو

س
ال
ا

 

المادة  المادة النظرية التاريخ
 يةعملال

 المالحظات

 ســـــــاعتان  علم نفس النمو,  تعريفه, اهميته,  معنى النمو  16/10/2014 1

 ســــــــاعتان  ادئ العامة للنمو, مراحل النموالمب 23/10/2014 2

 ســــــــاعتان  والعوامل البيئية العوامل المؤثرة في النمو, العوامل الوراثية 30/10/2014 3

 ســــــــاعتان  امتحان الشهر االول 6/11/2014 4

 ســــــــاعتان  مناهج البحث في علم نفس النمو, اساليب جمع المعلومات 13/11/2014 5

 ســــــــاعتان  تصاميم البحوث : الطريقة الطولية 20/11/2014 6

 ســــــــاعتان  الطريقة المستعرضة 27/11/2014 7

 ســــــــاعتان  امتحان الشهر الثاني 4/12/2014 8

 ســــــــاعتان  مرحلة الطفولة, تعريفها, اهميتها, مراحلها 11/12/2014 9

 ســــــــاعتان  النمو الجسمي 18/12/2014 13

 ســــــــاعتان  راس الســــــــــــــــــنة عطلة 1/1/2015 11

 ســــــــاعتان  النمو العقلي 8/1/2015 12

 ســــــــاعتان  النمو اللغوي 15/1/2015 13

 ســــــــاعتان  النمو االجتماعي 22/1/2015 14

 ســــــــاعتان  النمو االنفعالي والنمو الخلقي 29/1/2015 15

 ســــــــاعتان    16

 ةـــــــــف السنــــة نصـــــعطل

,  دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية للطفل )االسرة[ 19/2/2015 17

 المدرسة(

 ســــــــاعتان 

 ســــــــاعتان  االقران, وسائل االعالم 26/2/2015 18

 ســــــــاعتان  امتحان الشهر االول 5/3/2015 19

 ســــــــاعتان  المراهقة: تعريفها, اهميتها, مراحلها 12/3/2015 23

 ســــــــاعتان  النمو الجسمي 19/3/2015 21

 ســــــــاعتان  العقلي والمعرفيالنمو  26/3/2015 22

 ســــــــاعتان  النمو االجتماعي واالنفعالي 2/4/2015 23

 ســــــــاعتان  النمو الخلقي 9/4/2015 24

 ســــــــاعتان  المراهق والمجتمع: المراهق واالسرة, المراهق والمدرسة 16/4/2015 25

 ســــــــاعتان  ووسائل االعالمالمراهق واالقران, المراهق  23/4/2015 26

 ســــــــاعتان  المراهق والمهنة 30/4/2015 27

 ســــــــاعتان  اهمية العمل في حياة المراهق 7/5/2015 28

 ســــــــاعتان  اهمية اختيار المهنة والعوامل المؤثرة فيها, توافق المراهق للعمل 14/5/2015 29

 ســــــــاعتان  الثانيامتحان الشهر  21/5/2015 33

31     

32     

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

التربية  -جامعة ديالى  اسم الجامعة:
 للعلوم الصرفة

 علوم الحياة اسم القسم:

 الثانيةالمرحلة:

اسم المحاضر الثالثي: سارة ابراهيم 

 هاشم

 مدرس مساعداللقب العلمي:

 الماجستير المؤهل العلمي:

كلية التربية -جامعة ديالى:مكان العمل

 قسم علوم الحياة/الصرفة  للعلوم


