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موضوعات في النمو  اسم المادة ورقمها 
االنفعالي  واالجتماعي 

(0801902) 

 رغدة شريم. د: اسم المحاضر

 ragdashreim@yahoo.com 3 عدد الساعات المعتمدة

المتطمبات السابقة  16 عدد االسابيع
 

: االهداف
 التعرف الى التغيرات التي تطرأ عمى الجانبين االجتماعي واالنفعالي 

 تناول بعض القضايا الخالفية ذات الصمة بالنمو االجتماعي واالنفعالي 

  (السوي والالسوي)ادراك اىمية خبرات الطفولة في تطور السموك 

 التعرف الى اىمية العوامل البيئية والثقافية في النمو االجتماعي واالنفعالي لدى الفرد 

 القدرة عمى استخدام االطر النظرية في فيم وتفسير سموكات االطفال والتنبؤ بنتائجيا 

 تنمية التفكير الناقد لدى الطمبة من خالل ما يدرسون او يالحظون من الظواىر 

 اكتساب الميارة عمى بناء برامج تنموية او وقائية من اجل نمو انفعالي واجتماعي سوي 

 
المخرجات النهائية 

: (المعرفة والفهم)المهارات االكاديمية االساسية : اوالًال 
 استيعاب وفيم المصطمحات الخاصة بالمجاالت التي يتناوليا المساق .1

 تحديد العوامل المؤثرة في جوانب النمو االنفعالي واالجتماعي .2

 تشخيص المشكالت االجتماعية واالنفعالية وكيفية تطورىا وامكانات ضبطيا .3

 
: المهارات التحميمية واالداركية:  انياًال 
 تحميل واقع البيئة االجتماعية التي ينشأ فييا الطفل واثرىا عمى نموه 

 تحميل العالقات االنفعالية بين الطفل والمربي واثرىا في نموه السوي او الالسوي 

 تحميل البرامج واالفكار المقترحة لنمو اجتماعي وانفعالي افضل 
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: المهارات الخاصة بالموضوع:  ال اًال 
تطوير ميارة فيم السموك االجتماعي واالنفعالي وفيمو والتنبؤ بحدوثو  .1

ادراك اىمية الوقاية والتدخل المبكر لحماية االطفال من االنحراف في مجال النمو   .2
االجتماعي واالنفعالي 

القدرة عمى تبني معايير مناسبة لمحكم عمى مدى سالمة النمو االنفعالي واالجتماعي  .3
 

المهارات التحويمية : رابعاًال 
 اكتساب القدرة عمى استخدام التفكير التحميمي والناقد في مواقف اخرى .1

 تطوير ميارة مالحظة السموك في المواقف المختمفة االخرى .2

 القدرة عمى تحميل المواقف الحياتية المؤثرة في المجاالت النمائية االخرى .3

 اكتساب القدرة عمى فيم الطفل في السياقات االخرى المختمفة .4

 
طرائق التدريس 

: يعتمد التدريس في ىذا المساق عمى 
 الحوار والنقاش 

 المجموعات التعاونية 

 مشاريع فردية او مشتركة 

 
واجبات / مهام 
 قراءة مساندة لمموضوعات المطروحة 

 االطالع عمى بعض الدراسات العممية في المساق 

 اختيار حالة او مشكمة وتحميميا ووضع الحمول لمعالجتيا 

 
التقييم 
     30اختبار منتصف الفصل% 

   10المشاركة الصفية في الحوار والمناقشة% 
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  20  (اعداد وعرض ونقاش)ورقة عمل% 

     40امتحان نياية الفصل% 

 
: الخطة الدراسية

 يتناول ىذا المساق بالبحث اربعة مواضيع حديثة ومعاصرة في مجالي النمو االجتماعي 
. واالنفعالي وىي النمو الجندري واالساءة لالطفال والذكاء العاطفي والذكاء االخالقي

 الساعات الموضوع االسبوع

 3 مقدمة وتمييد لممساق وعرض الخطة ومناقشتيا  9 /29    .1

 3 مقدمة لمنمو الجندري المفاىيم والمقاييس 6/10    .2

 3 تطور الصور النمطية 13/10    .3

 3 االتجاىات النظرية المفسرة لمنمو الجندري 20/10    .4

 3 العوامل المؤثرة في النمو الجندري 27/10    .5

  عطمة عيد الفطر السعيد 3/11    .6

 3 االساءة الجسدية 10/11   .7

 3 االساءة االنفعالية 17/11    .8

 3 االساءة الجنسية 24/11    .9

  امتحان منتصف الفصل 12 /1     .10

 3 مفيومو وأىميتو وقياسو: الذكاء االنفعالي  8/12     .11

 3 وتحقيق الذات : الذكاء االنفعالي  15/12    .12

 3 الذكاء االخالقي مفيومو واىميتو  22/12   .13

 3 تعميم االطفال القيم االخالقية 29/12   .14

النمو الجندري واالساءة  )مناقشة العالقة بين الموضوعات المختمفة اعاله  1 /5    .15
 .(والذكاء االنفعالي واالخالقي 
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  عطمة عيد االضحى المبارك 12/1   .16

  االمتحان النيائي 19/1   .17
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