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جدول الدروس االسبوعي

طالب عبد سالم الربيعي. داالسم
com.yahoo@1956drtalibالبريد االلكتروني

.علم نفس النمواسم المادة
.المنهاج المقرر لمبادئ علم نفس النمومقرر الفصل
.الب باهداف علم نفس النموتعريف الطاهداف المادة

تعريف الطالب بمادة نمو االنسان منذ لحظة االخصاب وحتى انتهاء التفاصيل االساسية للمادة
.خالل فترة حياتهنمائيةدورة حياته، وبكل ما يحدث من تغيرات 

.علم نفس النموالكتب المنهجية

-المصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
40%-10%-%50

معلومات اضافية
-

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
الثانیة:المرحلة
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المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

مفردات علم نفس النمو١٦/١٠
مدخل الى علم نفس النمو٢١٣/١٠
تعریف علم نفس النمو واھدافھ٣٢٠/١٠
اھمیة دراسة النمو٤٢٧/١٠
معنى النمو٥٣/١١
النمو والنضج والتطور٦١٠/١١
المبادئ والقوانین العامة للنمو والتطور٧١٧/١١
المبادئ والقوانین العامة للنمو والتطور٨٢٤/١١
مراحل النمو٩١/١٢

ھر النمومظا١٠٨/١٢
العوامل المؤثرة في النمو١١١٥/١٢
الوراثة١٢٢٢/١٢
الغدد١٣٢٩/١٢
البیئة١٤٥/١/٢٠١٢
الغذاء١٥١٢/١/٢٠١٢
العوامل االخرى١٦١٩/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
مرحلة الطفولة١٧٢٦/١
المھد والرضاعةمرحلة١٨٢/٢
مرحلة الرضاعة العظاممطالب النمو في١٩٩/٢
مرحلة الطفولة المبكرة٢٠١/٣
مرحلة الطفولة المتوسطة٢١٨/٣
مرحلة الطفولة المتاخرة٢٢١٥/٣
شئة دورة المؤسسات االجتماعیة التن٢٣٢٢/٣

االجتماعیة للطفل
التنمیة االجتماعیة٢٤٢٩/٣
االسرة٢٥٥/٤
رانتاثیر جماعة االق٢٦١٢/٤
المدرسة٢٧١٩/٤
تاثیر وسائل االعالم في التنشئة٢٨٢٦/٤
مرحلة المراھقة المبكرة٢٩٣/٥
مرحلة المراھقة المتوسطة والمتاخرة٣٠١٠/٥
بعض مشكالت المراھقة٣١١٧/٥
مراجعة عامة بالمادة٣٢٢٤/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 
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Course Weekly Outline

Course Instructor Dr. Talib Abed Salim
E_mail drtalib1956@yahoo.com
Title Developmental Psychology
Course Coordinator Curriculum due to the principles of Developmental

Psychology
Course Objective Introduce students to the aims Developmental Psychology

Course Description
Introduce students to the material growth of the human from
the moment of fertilization until the end of its life cycle, and
all the changes during the period of his life

Textbook Developmental Psychology
References -

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (40%) (15%) ----- ---- (50%)
General Notes -

University: Universtit of Baghdad
College: Education For Women
Department: Psycholgy
Stage: Secend
Lecturer name: Dr. Talib Abed Salim
Academic Status: Lecturer
Qualification: PHD
Place of work: Eduction For Women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 ٦/١٠ Developmental psychology
2 ١٣/١٠ Introduction to Developmental psychology
3 ٢٠/١٠ Aims of Developmental psychology
4 ٢٧/١٠ Study importance of Developmental

psychology
5 ٣/١١ The meaning of Developmental
6 ١٠/١١ Growth and maturity and Developmental
7 ١٧/١١ Principles and general laws for

Developmental
8 ٢٤/١١ Principles and general laws for

developmental
9 ١/١٢ The Developmental stages
10 ٨/١٢ Developmental manifestations
11 ١٥/١٢ The Effective factors on the Developmental
12 ٢٢/١٢ Heredity
13 ٢٩/١٢ Glands
14 ٥/١/٢٠١٢ Environment
15 ١٢/١/٢٠١٢ Feed
16 ١٩/١/٢٠١٢ Another factors

Half-year Break
17 ٢٦/١ Child hood
18 ٢/٢ Infancy
19 ٩/٢ Demands of Developmental in the child hood
20 ١/٣ Early child hood
21 ٨/٣ Middle child hood
22 ١٥/٣ Late child hood
23 ٢٢/٣ The role of social institution in the

socialization of child
24 ٢٩/٣ Socialization
25 ٥/٤ Family
26 ١٢/٤ Peer group influence
27 ١٩/٤ School
28 ٢٦/٤ In the effect of media in the socialization
29 ٣/٥ Early adolescence stage puberty
30 ١٠/٥ Middle and late adolescence stage
31 ١٧/٥ Some problems of adolescence
32 ٢٤/٥ General review

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Universtit of Baghdad
College: Education For Women
Department: Psycholgy
Stage: Secend
Lecturer name: Dr. Talib Abed Salim
Academic Status: Lecturer
Qualification: PHD
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Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
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