كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر:

عمم نفس

المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج
القسم الذي يتبعه المقرر
أ -معمومات أساسية:

عمم نفس

تاريخ إقرار التوصيف:

عمم نفس

.

اسم المقرر :عمم نفس النمو

الرمز الكودي:

(مرحمتى الرشد و الشيخوخة)

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

العام الدراسي 0200/0202

.

4

نظري

سبتمبر 2010

الفرقة /المستوي :الثانية
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

يٓذف انًمشس انٗ أٌ:
يتؼشف ػهٗ يظبْش انًُٕ اندغًٗ ٔانؼمهٗ ٔاالَفؼبنٗ ٔاالختًبػٗ فٗ
يشحهتٗ انششذ ٔ انشيخٕخخ
يتؼشف ػهٗ اْى انؼٕايم انًؤثشح ػهٗ انًُٕ فٗ يشحهتٗ انششذ ٔ
انشيخٕخخ
أٌ يهى انطبنت ثًشكالد انتمبػذ ٔانشيخٕخخ.....

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:

يكون الطالب فى نهاية المقرر قادرعمى أن:
Intended Learning Outcomes
أ .1.يتؼشف ػهٗ انًصطهحبد ٔانًفبْيى االعبعيخ نؼهى انُفظ انًُٕ
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأ .2.يزكش انُظشيبد ٔانًذاسط انفكشيخ انًفغشح نهًُٕ
 Understandingأ .3.يؼذد انظٕاْش ٔانًؤثشاد انًختهفخ ػهٗ انًُٕ فٗ يشحهتٗ انششذ
ٔانشيخٕخخ
ب -القدرات الذهنية

ة .1.يفشق ثيٍ خصبئص يشحهتٗ انششذ ٔانشيخٕخخ

ة.2.يطشذ االعئهخ ٔيفكش تفكيشا َبلذا
Intellectual skills
ة .3.يتجغ انًُٓح انؼهًٗ ٔيفكش تفكيشاػهًيب

ج .0.يدًغ انًؼهٕيبد ػٍ ػهى َفظ انًُٕ ٔيشحهخ انششذ ٔانشيخٕخخ
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsج .2.يطجك انًؼهٕيبد ٔانتذسيت ػهيٓب
ج .3.يجتكش حهٕل خذيذح ٔ َبخحخ
د -المهارات العامة

د .1.يغتخذو األعبنيت انتكُٕنٕخيخ انحذيثخ
د .2.يكتشف اعبنيت انتؼهى انزاتٗ

كلية اآلداب
وحدة ضمان الجىدة واإلعتماد
مشروع التطىير المستمر والتأهيل لإلعتماد CIQAP

جامعة بنها
تليفىن 8133224310

 General Skillsد .3.يكٕيٍ فشثك ػًم ٔيحم انًشكالد انتٗ تٕاخّٓ
 -3يحتٕ٘ انًمشس

Syllabus

عدد الساعات

انًٕضٕع
انتؼشيف ثؼهى انُفظ انًُٕ

4

انؼٕايم انًؤثشح فٗ انًُٕ

4
4
4
8

انتؼشيف ثؼهى َفظ انًُٕ نًشحهتٗ انششذ
انتغيشاد انًصبحجخ نًشحهخ انششذ
يظبْش انًُٕ انًختهفخ نًشحهخ انششذ

انًشكالد انتٗ تٕاخّ انشاشذيٍ ٔكيفيخ انتغهت ػهيٓب

4

انتؼشيف ثًشحهخ انشيخٕخخ

4

انتغيشاد انًختهفخ انًصبحجخ نًشحهخ انشيخٕخخ

8

يظبْش انًُٕ فٗ يشحهخ انشيخٕخخ

4

انًشكالد انتٗ تٕاخّ انًغُيٍ ٔكيفيخ انتغهت ػهيٓب

8

يشاخؼخ شبيهخ

4

االيتحبٌ

 56عبػخ
 -4أعبنيت انتذسيظ ٔانتؼهى
.4أ .انتؼهى انزاتٗ
.4 Teaching and learningة .انًحبكبح
.4 methodsج .انًحبضشح ٔانًُبلشخ
.5أ .صيبدح ػذد انغبػبد انًكتجيخ
 -5أعبنيت انتذسيظ ٔانتؼهى نهطالة
.5ة .تفؼيم َظبو االسشبد األكبديًٗ
رٔ٘ انمذساد انًحذٔدح
.5 Teaching and Learningج .انتٕاصم يغ انطالة ثشكم أكجش
methods for disables
 -6أعبنيت انتذسيظ ٔانتؼهى نهطالة
انًتًيضيٍ
 -7تمييى انطالة

.6أ .انتؼهى انزاتٗ
.6ة.اعهٕة انًكبفأِ

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools
Time
ب -التوقيت
schedule
ج -توزيع الدرجات

االمتحان التحريرى لقياس انمذسح ػهٗ انتفكيش ٔانتحهيم ٔاالعتُتبج
ٔيذٖ تحصيم انطبنت نهًبدح انؼهًيخ
نهاية الفصل الدراسى الثانى....
األسبوع االخير (الرابع عشر)
نهاية الفصل الدراسي
منتصف الفصل الدراسي
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د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 20-18ممتاز
 17-16جيد جدا
 15-13جيد

 12-10مقبول
 -8لبئًخ انكتت انذساعيخ ٔانًشاخغ :List of references
أ -مذكرات Course notes

فؤاد البهى السيد ،االسس النفسية لمنمو من الطفولة الى
الشيخوخة ،دار الفكر العربي _ مصر

ب -كتب ممزمة
د.ػجبط يحًٕد ػٕض ،انًذخم انٗ ػهى َفظ انًُٕ انطفٕنخ
ٔ Required books (Textانًشاْمخ ٔانشيخٕخخ ،االعكُذسيخ ،داس انًؼشفخ اندبيؼيخ
)books
د.حامد زهران ،عمم النفس النمو ،عالم الكتب
ج -كتب مقترحة
Recommended books

معوض  ،سيكولوجية النمو  ،دار الفكر الجامعي  -مصر
د .ميخائيل ّ

د -دوريات عممية أو نشرات

 -مجمة عمم النفس

...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و

التعمم

 مجمة دراسات نفسيةwww.apa.org
www.sciencedirect.com
www.socialpsychology.org/develop.htm
www.arabpsynet.com
 زيادة المخصصات المالية لإلنفاق عمى كل ما يخص العممية التعميمية تطوير الوسائل المساعدة كأجهزة الكمبيوتر الحديثة و الداتا شو ...... -تطوير المناهج الدراسية انطالقا من تكنولوجيا التعمم الحديث

تى يُبلشخ انتٕصيف ٔإػتًبدِ ثًدهظ انمغى انًُؼمذ ثتبسيخ

منسق المقرر(أستاذ المادة) :د /يٓب انٓهجبٖٔ

/

/

رئيس القسم :ا.د/عادل خضر
التاريخ /
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