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أهداف المادة

إكساب المتعممين معمومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

التفاصيل األساسية لممادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

عمم نفس النمو عمى وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية
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المصادر الخارجية
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معمومات إضافية
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التاريخ

المادة النظرية

5

عمم نفس النمو( :تعريفه ,أهميته)

5

معنى النمو ,المبادئ العامة لمنمو

3

مراحل النمو

4

العوامل المؤثرة في النمو :العوامل الوراثية,

5

العوامل البيئية

6

مناهج البحث في عمم نفس النمو :أساليب جمع المعمومات

7

تصاميم البحوث(طولية ,مستعرضة)

8

أنواع البحوث(تجريبية ,ارتباطيه)

9

مرحمة الطفولة :تعريفها وأهميتها ومراحمها

51

النمو الجسمي

55

التطور العقمي والمغوي

55

التطور االجتماعي واالنفعالي

53

التطور الخمقي

54

دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية لمطفل(األسرة,

55

وسائل اإلعالم.
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امتحان الفصل الدراسي األول

57

المراهقة :تعريفها وأهميتها ومراحمها

58

النمو الجسمي

59

التطور العقمي والمعرفي

51

التطور االجتماعي واالنفعالي

55

التطور الخمقي

55

المراهق والمجتمع :المراهق واألسرة

53

المراهق والمدرسة ,المراهق واألقران

54

المراهق ووسائل اإلعالم.
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المراهق والمهنة :أهمية العمل في حياة المراهق

56

أهمية اختيار المهنة والعوامل المؤثرة فيها ,توافق المراهق لمعمل

57

الفصل التاسع :اتجاهات المراهقين وميولهم
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المالحظات
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أهمية الميول واالتجاهات ,مصادر اكتساب االتجاهات والميول
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العوامل المؤثرة في اتجاهات المراهقين وميولهم
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بعض مشكالت المراهقين :التأخر الدراسي
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السموك العدواني ,جنوح المراهقين
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