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  ًقررهاخلطة انتدريسية ن
  م 0200/  0202لمعام  األولالفصل الدراسي 

 

 من قسم آخر(اختياري ) نظريات حديثو في عمم نفس النمو اسم المقرر
 خاص عمم النفس التربويبموم د الفرقة/ التخصص

 12 -9 ألحدا الموعد
 لمكتبا المكان

 

 :أن يكون الطالب قادرا على يه المقررلإيهدف مما  :أهداف املقرر-

 تحديد طبيعة النمو اإلنساني ومظاىر وقوانين النمو. -
 مفيوم النمو بين الوراثة والبيئةتعرف  -
 عمم نفس النمو  فيتعرف مناىج وطرق البحث  -
 توضيح االتجاىات النظرية في تفسير النمو . -
 تعرف نظرية النضج والنمو العضوي النفسي . -
 تعرف نظريات النمو النفسي االجتماعي . -
 . تحديد النماذج المختمفة لنظريات النمو المعرفي -
 توضيح أوجو االختالف والتكامل بين نظريات النمو . -

 انكتة املقررة:
دار  :، القاىرة 1،ج.(األسس والنظريات(. عمم نفس النمو ) 2001)، ىدى محمد قناوى حسن مصطفى عبد المعطى -

 قباء لمطباعة والنشر والتوزيع .
 .دار المعارف:  القاىرة، 5 ط .عمم نفس النمو، الطفولة والمراىقة .(1988حامد عبد السالم زىران ) -
 .دار النيضة :بيروت .اإلنسان من مرحمة الجنين إلى مرحمة المسنيننمو  .(1995آمال صادق وفؤاد أبو حطب ) -
 .العربيدار الفكر ، القاىرة:  4ط .من الطفولة الى الشيخوخة ،األسس النفسية لمنمو. ( 1998) فؤاد البيى السيد  -
 .ندار الخريجي الرياض:(. النمو االنساني. 2004محمود عطا اهلل حسين ) -
 .لةمؤسسة االصا لقاىرة:ا .عمم النفس االرتقائى .( 1997)  فافىعالء الدين ك -
 الموقع الشخصي المجاني  لمدكتور حسام محمود زكي االنترنت : مواقع

http://kenanaonline.com/dr-hossam-zaki 
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 يفردات املقرر
 

 أسماء الطالب ساعات ال الموضوعات  األسبوع
  التعريف بالمقرر وأىميتو  األول

   مدخل إلي عمم نفس النمو. 
2  

  2 )النمو بين الوراثة والبيئة(.  الثاني
  2 .مناىج وطرق البحث في عمم نفس النمو  الثالث
  2 النظرية في تفسير النمو .االتجاىات   الرابع
  2 النظرية في تفسير النمو .االتجاىات تابع   الخامس

  :نظرية النضج والنمو العضوي النفسي  السادس 
 ) نظرية ميكانيزمات النضج العضوي ) ارنولد جيزل 

2  

روبرت تماعي )والتعمم االج ينظرية النمو الجسم  السابع
 (.سيرز

2  

 :نظريات النمو النفسي االجتماعي  الثامن 
 ريكسون (إ) اريك ىــ عي نظرية النمو النفسي االجتما 

2  

  2 ( شيا) جيمس مار  نظرية تشكيل اليوية  التاسع

  :نظريات النمو المعرفي  العاشر
  . نظرية ىانز وارنر 

2  

  2 نظرية جيروم برونر  الحادي عشر

  2 جان بياجيو ينظرية  النمو المغو    الثاني عشر

  2 يةاألخالقنظرية بك وىافجيرست   الثالث عشر

  2 .أوجو االختالف بين النظريات والتكامل بين النظريات  الرابع عشر

الخامس 
 عشر

 االختبار النيائي   
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 اسرتاتيجيات انتدريس

 
 المناقشة والحوار     -                                                    المحاضرة  -
 استخدام الشبكة المعموماتية -
 التعمم التعاوني -                                      Power-Pointاستخدام - -
 العصف الذىني -            .ىات التعميميةاستخدام الفيديو مثل عروض توضيحية  -
 

 يهاو تقىيى انطالب خالل انفصم اندراسي

مهمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع  التقويم
  جماعي، اختبار نهائي...الخ(

 الدرجة

 30 أعمال فصمية 1
 70 نيائيتحريري اختبار  2
 100 المجموع 3

 
 مع أطيب األماني والدعوات بالتوفيق 

 أستاذ المقرر                                                               
 حسام محمود زكي                                                       د.

    

 لمتواصل مع الدكتور 

hossam.ali@mu.edu.eg  
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 ادميي سهىكيتعاقد أك
خوانو حسام محمود زكي /داجتمع  ........................... لموافقا .............  إنو في يوم  والطالب دارس وا 

 واتفقوا عمى ما يمي:   .............................................  مقرر
 أوال يا يريده اندكتىر:

 أن تجعل وتجدد نيتك وتخمصيا هلل من وراء دراستك ىذا المقرر. .1
 اللتزام باإلجراءات االحترازية.ا .2
 لمحرمان.الطالب تعرض يعدم الغياب عن المحاضرة حتى ال  .3
ومن تأخر فسوف  دقائق من بدأ المحاضرة 10عد المحدد لبدأ المحاضرة والغياب يؤخذ بعد لتزام بالحضور في المو اال .4

 . إال بشكل رسمي يتم تغيبو عمى النظام وال يتم قبول عذره
 القاعة إال بنياية المحاضرة وفي حالة الخروج فأقصى مدة خمس دقائق بعد االستئذان. عدم الخروج من  .5
 إحضار الكتاب كل محاضرة. .6
 االلتزام بآداب الحضور . .7
 .في حالة صامت أو مغمقويكون  في المحاضرة لموبايلاعدم استخدام  .8
 .أثناء المحاضرة  الءمع الزمالجانبي عدم الحديث  .9

 في موضوعات المحاضرة . التفاعل اإليجابي .10
 المشاركة اإليجابية في األنشطة . .11
 د المحدد .واء العروض أو األبحاث في الموعاالنتياء من التكميفات س .12
 عدم الوساطة. .13
 من يريد االستفسار عميو بالتواصل مع الدكتور في الساعات المكتبية المعمنة في الجدول. .14
 بو المقرر.تشجيع التعبير عن األفكار واآلراء بما يسمح  .15

 ثانيا يا يريده انطالب:
2. ......................................................................................................... 
0. ......................................................................................................... 
3. ......................................................................................................... 
4. ......................................................................................................... 
5. ........................................................................................................ 


