
جدول الدروس االسبوعي

طيفلخولة عبد الوهاب عبد ال. داالسم
Khawla_algaisy@yahoo.comالبريد االلكتروني

علم نفس الطفلاسم المادة
سنويمقرر الفصل
التعرف على االسس العامة لنمو الطفل منذ تكوينه وصوال الى فترة المراهقة والتعرف اهداف المادة

خصائص كل مرحلة من مراحل تكوينهعلى 
التفاصيل االساسية 

للمادة
والعوامل التي تؤثر على الطفل منذ , توضيح كل مرحلة من مراحل النمو 

ومدى تكيفه مع البيئة , وكيفية تنشئة الطفل , تكوينه 

الكتب المنهجية
مطبعة جامعة , اميمة علي خان , جمال حسين االلوسي/ علم نفس الطفولة والمراهقة 

١٩٨٣, بغداد 

المصادر الخارجية
. ٢عمان , سايكلوجية التنشئة االجتماعية ) ٢٠٠٠(صالح محمد علي , ابوجادو .١

. ٣القاهرة , نمو الطفل وتنشئته بين االسرة والحضانة )  ١٩٨٣(فوزية , ذياب 
سى مو. ٤علم النفس التكويني ) ١٩٨٨(يوسف حنا , ابراهيم , صباح حنا , هرمز 

النمو النفسي للطفولة والمراهقة ) ٢٠٠٤(فاروق عبد الفتاح , 
االمتحانات المختبرالفصل الدراسي

اليومية
االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥%٣٥%

معلومات اضافية
اليوجد

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
ثانیةال:المرحلة 

خولة عبد الوھاب عبد د :الثالثي اسم المحاضر
اللطیف

استاذ:اللقب العلمي 
دكتوراه:المؤھل العلمي 

قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي
دة الماالمادة النظریةالتاریخاالسبوع

العلمیة
المالحظات

اھمیة دراسة النمو ١٢/١٠/٢٠١١
مراحل الحیاة ومطالب النمو فیھا٢٩/١٠
االسس البایولوجیة للنمو٣١٦/١٠
الغدد الصماء٤٢٣/١٠
تبادل االثار والتفاعل بین الشخصیة والفرد٥٣٠/١٠
الغذاء والماء٦٦/١١
امتحان٧١٣/١١
نشاة علم نفس الطفل٨٢٠/١١
مدارس علم النفس٩٢٧/١١

)دراسة الحالة, طریقة المالحظة(طرق البحث في علم النفس ١٠٤/١٢
)الطریقة الطولیة والمستعرضة(يجرییالمنھج الت١١١١/١٢
اھمیة علم نفس الطفل١٢١٨/١٢
الحرمان من (الخبرات االولى في الحیاة واثرھا في النمو ١٣٢٥/١٢

)االمومة
الحرمان الثقافي والحرمان الحسي١٤١/١/٢٠١٢
امتحان١٥٨/١
١٦

عطلة نصف السنة
ریاض االطفال١٧٢٩/١
التنشئة االجتماعیة١٨٥/٢
السلوك االتكالي والسلوك العدواني١٩١٢/٢
النمو الخلقي٢٠١٩/٢
التفاعل مع الرفاق٢١٢٦/٢
امتحان٢٢٣/٣
صدجاقة االطفال٢٣١٠/٣
النمو المعرفي٢٤١٧/٣
التفكیر ٢٥٢٤/٣
المفاھیم٢٦٣١/٣
االستدالل٢٧٧/٤
امتحان٢٨١٤/٤
االبتكار٢٩٢١/٤
النمو اللغوي٣٠٢٨/٤
مراجعة٣١٥/٥
مراجعة٣٢١٢/٥

:العمید توقیع:توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
اتالتربیة للبن:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثانیة:المرحلة 

د خولة عبد الوھاب عبد :اسم المحاضر الثالثي 
اللطیف

استاذ:اللقب العلمي 
دكتوراه:المؤھل العلمي 

قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.khawala  abdul wahab abdul latif
E_mail
Title Child psychology
Course Coordinator Annual

Course Objective
To learn the general basic for child growth since born till
adolescence, and to know the characteristic for each stage of
the creation

Course Description
To clear about every stage of growth, and the factors which
effects on child since creation, and how the child socializes ,and
the scape of adaptation with the environment

Textbook
None

References
1-abu  judo ,Selah  Mohamed Ali(2000):the psychology of
socialization, Amman.
2-deab,fuzea(1983):the child growth and socializes between
families and nursery.
3-harmz,sabah Hanna ,Yusuf Hanna(1988): the psychology of
creation.
4-mussa,faroq Abdul  Fatah.(2004):the growth of psychology in
children and adolescence.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 35% 15% ---- 50%

General Notes

None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: second
Lecturer name: Dr.Khawla
Abdul Wahab Abul Latif
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

              & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 2/10/2011 The importance of growth study
2 9/10 The stages of life and requirements of growth about them
3 16/10 The fundamental of growth biological
4 23/10 endocrine glands
5 30/10 Exchanging the effects and interaction between personality and individual
6 6/11 The food and the water
7 13/11 exam
8 20/11 The child psychology establishment
9 27/11 Psychology  schools
10 4/12 The methods of psychology research(observation methods,case study).
11 11/12 Experimental methods (Longitudinal methods and cross – sectional

method)
12 18/12 The importance of child psychology
13 25/12 The first experience in life and the effect in growth(deprivation from

mother love)
14 1/1/2012 The culture deprivation and sensory deprivation
15 8/1 exam
16

Half-year break Half-year Break
17 29/1 Kindergarten
18 5/2 Socialization
19 12/2 Dependency behavior and aggressive behavior
20 19/2 Moral development
21 26/2 Interaction with the age – mate
22 3/3 Exam
23 10/3 The friendship with the children
24 17/3 The cognitive growth
25 24/3 Thinking
26 31/3 Concept
27 7/4 Reasoning
28 14/4 Exam
29 21/4 Creative
30 28/4 Language growth
31 5/5 Review
32 12/5 Review

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: second
Lecturer name: Dr.Khawla Abdul
Wahab Abul Latif
Academic Status: professor
Qualification: Ph.D in growth
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


