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071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس  110 رقم ورمز املقرر

 1علم النفس النمو  اسم املقرر
 2 عدد الساعات املعتمدة

  رقم املكتب 
  Kragges@ksu.edu.sa الربيد االلكرتوين أو رقم اهلاتف

 . د. خالد ناهس الرقاصأ استاذ المقرر
 

 ساسية لعلم نفس النمو ودراسة مراحل منو الطفل منذاالباملفاهيم  طالبيهدف هذا املقرر إىل تزويد ال  :الهدف العام للمقرر(1)
 لى اخلصائص النمائية والنفسية لكل مرحلة والنظريات املفسرةبدء فرتة احلمل حىت هناية مرحلة الطفولة املتأخرة وإلقاء الضوء ع

 تناول املقرر: أمهية علم نفس النمو، تارخيه، مظاهر النمو وخصائصهكما تماعي. و االجالنمو املعريف والنمو النفسي للنمو اجلسمي و 
 تماعيالجمو اجلسمي واملعريف والنفسي واص النمراحل وخصائ –وقوانينه، الطرق العلمية لدراسة النمو، العوامل اليت تؤثر يف النمو 

 .النمائية للطفولة. التواللغوي والنظريات املفسرة هلا، بعض املشك
 
 

 
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع ( الموضوعات2)
 ولى :مقدمة في علم نفس النمواالالوحدة 

ول :التعريف بالمقرر ، والخطة الدراسية للمقرر ، ومقدمة ألالفصل ا 

 ن علم نفس النموع
1 2 

،  النمو ، ونبذة تاريخية عن تطوره الفصل الثاني :أهداف علم نفس 

 م بالمراحل العمرية الهتماوتاريخ ا

 

2 4 

 4 2 الفصل الثالث :العوامل المؤثرة في النمو العوامل الوراثية
 4 2 : العوامل البيئة لفصل الرابع: العوامل المؤثرة في النموا

 الوحدة الثانية: طرق البحث في علم النفس النمو

 1طرق البحث في علم النفس النمو
2 4 

 وحدة الثالثة: مراحل نمو الطفلال

 ول :مرحلة الحملاالالفصل 
1 2 

mailto:Kragges@ksu.edu.sa
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 –الجانب العقلي  -الجانب الجسمي ) لفصل الثاني :مرحلة المهد ا

 ) جتماعياالالجانب  –نفعالي االالجانب – الجانب اللغوي

 

3 6 

 -الجانب العقلي –الجانب الجسمي  )الفصل الثالث :مرحلة الطفولة 

 (فعالي ومظاهر اضطراباته النالجانب ا –الجانب اللغوي 
3 6 

  
 

 الدرجة         األسبوع المحدد له ( ......طبيعة مهمة التقويم ) اختبار، مشروع( 3)
 20 اخلامساألسبوع  1اختبار فصلي 
 20 ادي عشراحل 2اختبار فصلي 

 10 مستمر التفاعل والنقاش
 10 الرابع عشر معرفية ملراحل النمو  خريطة نشاط 

 40 اخلامس عشر االختبار النهائي
   

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 4)

 . الزهراء". عمان: دار علم النفس المراحل العمرية(. 1426.) عمر،المفدى .1

  اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين .القاهرة: دار النهضة نمو(1996) أمال صادق وفؤاد أبو حطب  .2
 القاهرة: مكتبة الدار العلمية مقدمة في علم النفس االرتقائي. (2006)فادية علوان  .3

 


