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اسم المادة ورقمها 
 2008/2009الفصل الثاني 

          النمو اإلنساني 
(0801250) 

جيهان مطر . د: اسم المحاضر
  24421: رقم المكتب

 jnmatter@yahoo.com 3 عدد الساعات المعتمدة

: المتطمبات السابقة 16 16عدد األسابيع  
 

: وصف المادة
 يتطرق هذا المساق إلى مفهوم النمو اإلنساني، األسس النظرية التي تفسر النمو في 

جميع مراحل الحياة ضمن األبعاد النمائية المختمفة الجسدية والمعرفية واالجتماعية واإلنفعالية، 
طرق البحث والمنهجية العممية لدراسة التغير عبر الوقت، العوامل المؤثرة عمى النمو، مشكالت 

. النمو وطرق التعامل معها ضمن كل مرحمة من مراحل النمو 
 

: األهداف
 

المعرفة والفهم  : أوال 

المعرفة بالمصطلحات العلمٌة الخاصة بالنمو والتطور والنضج بشكل عام والنمو  -

. اإلنسانً بشكل خاص 

 .التعرف على أهمٌة علم النفس التطوري وعالقته بالعلوم النفسٌة والتربوٌة  -

 .اإللمام بجوانب تطور الفرد ونموه والتفاعل بٌنها -

 .اإللمام بخصائص كل مرحلة من مراحل النمو  -

 .اإللمام باالتجاهات النظرٌة فً دراسة التطور  -

 .اإللمام بطرق البحث العلمٌة فً دراسة النمو اإلنسانً  -

 .التعرف على بعض المشكالت المتوقعة فً كل مرحلة وطرق عالجها  -

: المهارات التحليلية واإلدراكية : ثانيا

القدرة على فهم خصائص النمو الجسدٌة والمعرفٌة واالجتماعٌة واإلنفعالٌة ضمن  - أ

.  كل مرحلة من المراحل والتمٌٌز بٌنها

 .القدرة على فهم تأثٌر جوانب النمو المختلفة على بعضها البعض والتفاعل بٌنها - ب

. القدرة على فهم دور الوراثة والبٌئة والتفاعل بٌنهما وتأثٌرها على جوانب النمو المختلفة - جـ

. تمٌٌز أهم المشكالت التً تواجه كل مرحلة من المراحل وطرق الوقاٌة والعالج- د

. القدرة على استخدام النظرٌة فً تفسٌر السلوك - ه

 

: المهارات الخاصة بالموضوع : ثالثا
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 .مالحظة مظاهر النمو المختلفة  -

 ومطالبة تطوٌر مهارة فهم السلوك ضمن الجوانب المختلفة فً كل مرحلة من  -

. المراحل 

 .إدراك أهمٌة التدخل المبكر للوصول بالنمو ألقصى حد ممكن  -

 .تطوٌر مهارة للحكم على السلوك السوي والالسوي  -

 . إدراك أهمٌة دور األسرة فً عملٌة النمو  -

: المهارات القابلة لإلنتقال : رابعا

. تطوٌر المهارة البحثٌة الالزمة لدراسة المظاهر النمائٌة المختلفة -

 .زٌادة القدرة على فهم اإلنسان فً السٌاقات المختلفة  -

 .زٌادة القدرة على فهم تطور الشخصٌة  -

 .زٌادة القدرة على فهم السلوك والتنبؤ بحدوثه  -

: طرائق التدريس *  

: ٌعتمد التدرٌس فً هذا المساق على  - 
 

النقاش والحوار  .1

 المجموعات التعاونٌة .2

 العصف الذهنً .3

 مشارٌع فردٌة .4

 

: التقييم *   

 ٌوم االثنٌن  30/3ٌعقد بتارٌخ  ( عالمة20)امتحان منتصف الفصل      - 

 ( عالمات10)إعداد أوراق عمل اسبوعٌة ومناقشتها  -      

  20/4ٌتم تسلٌمه بتارٌخ  ( عالمة20)إعداد بحث ٌتعلق بالموضوع       -

 

 

 

 

 

 

الساعات الموضوع األسبوع 
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 3. مقدمة المساق، مناقشة الخطة الدراسٌة، مراجعة لمبادئ النمو- األول 

مفاهٌم أساسٌة مرتبطة بعلم النفس التطوري والنمو اإلنسانً، - الثاني 

العوامل المؤثرة فً النمو وطرق البحث فً النمو اإلنسانً، المنهجٌة 

.  العلمٌة 

 

3 

 3. الوراثة والبٌئة وأثرهما فً النمو - الثالث 

التعلم - السلوكٌة- االتجاهات النظرٌة فً دراسة النمو، أرٌكسون- الرابع 

النظرٌات  (بولبً)النظرٌات االٌثولوجٌة - االجتماعً بٌاجٌه

.  االٌكولوجٌة، نظرٌات التطور األخالقً 

 

3 

 3. مرحلة ما قبل اإلنجاب والوالدة الخامس 

مرحلة الرضاعة - السادس 

. الخصائص الجسمٌة والمعرفٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة - 

 

3 

مرحلة الطفولة المبكرة  -السابع 

 خصائص المرحلة -

مطالب المرحلة  -

 

3 

 3مشكالت النمو فً مرحلة الطفولة المبكرة - الثامن 

مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة  -التاسع 

خصائص المرحلة ومطالبها  -

 

3 

 3. مشكالت النمو فً هاتٌن المرحلتٌن - العاشر 

 مرحلة المراهقة   -الحادي عشر 

 خصائص المرحلة ومطالبها  -

 

3 

 3. مشكالت النمو فً هذه المرحلة - الثاني عشر 

مرحلة الرشد - الثالث عشر 

تطور الشخصٌة ومشكالت مرحلة الرشد - 

 

3 

مرحلة الشٌخوخة - الرابع عشر 

 قضاٌا فً الشٌخوخة - 

 (االحتضار والموت)مشكالت مرحلة الشٌخوخة - 

 

3 

األسابيع الخامس 

والسادس عشر 

الفترة المتبقٌة من الفصل ٌتم بها تناول بعض القضاٌا المتعلقة - 

بمشكالت النمو اإلنسانً بحٌث ٌقوم الطالب بإعدادها وتقدٌمها 

64 
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ومناقشتها ومن القضاٌا المقترحة ما ٌلً وٌمكن إضافة غٌرها حسب 

: ما ٌقتضً األمر 

. اإلساءة للطفل - 

. الفشل العضوي بالنمو - 

. الذكاء االنفعالً - 

 . (أسبابه ووسائل عالجه)سلوكات العنف - 

. الطفل المتنمر - 

. التعلق وتأثٌره على النمو - 

. الجندر واالضطرابات الجندرٌة - 

.  والتكٌف معها ضمواجهة األطفال لألمرا- 

. السمنة عند األطفال - 

. اضطرابات التصرف - 

. البلوغ المبكر - 

. التأخر النمائً - 

.   مواجهة الموت والتكٌف مع المواقف الحقٌقٌة - 
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