
 علم النفس النمى املادة : املرحلة :األوىل
 3 عدد الساعات: الثاني الفصل :

 هجمفردات املن
 عمم النفس النمو ناشئتو وتطوره ، تعريفو، أىمية دراسة معنى النمو، النضج ، التطور.( 1)
 العوامل المؤثرة في النمو) الوراثة ، البيئة(.( 2)

الصفات  معنى الوراثة ، كيف تعمل الوراثة ) الجينات والكر وموسومات ،: أوال: العوامل الوراثية
 التي تتأثر بالوراثة . 

 العوامل البيئة ثانيا: 
الحالة الصحية لالم  –بيئة ما قبل الوالدة المرحمة الجينية وعوامميا : تغذية إالم الحامل  -1

أمراض إالم  –تأثير اإلشعاع  –تأثير العقاقير والمخدرات  -الحالة االنفعالية  –الحامل 
 الحامل.

 تمع وثقافتو.تأثير المج –تأثير المدرسة  –بيئة ما بعد الوالدة : تأثير األسرة  -2
 الخصائص العامة لمنمو ) القوانين العامة لمنمو(( 3)
 اختالف معدالت النمو  -3اختالف معدل سرعة النمو     -2النمو عممية مستمرة      -1
 النمو عممية معقدة      -5تغير في معدل سرعة النمو أو تتابع المراحل    -4
 النمو عممية متفردة. -6
 جوانب النمو ( 4)
 نمو الجسمي والحركيال -1
 النمو العقمي )نظرية بياجيو في النمو العقمي ومراحميا(:  -2

 .والقراءة االتصال وسئل.   الحركي النمو – الحسي االستكشاف المعرفة مصادر -

 الخبرة نوع – التعمم فرص – الذكاء – الحس أعضاء حالة:  العقمي النمو في المؤثرة العوامل -
 .الجنس –

 النمو المغوي  -3
  المغة نمو مراحل – اإلنسانية المغة أىمية – بينيما والفرق والمغة المالك -

  المغوي النمو في المؤثرة العوامل -

 واالجتماعي االقتصادي المستوى ، الحرمان ، األسرة حجم ، الفرد جنس ، الذكاء ، الصحة -
 .لألطفال المغوي النمو في والمدرسة األسرة دور ،

نمو االنفعاالت ، دور النضج في النمو االنفعالي  ، دور التعمم ، كيف ت: النمو االنفعالي   -4
 دور اآلباء والمعممين.



 النمو االجتماعي  -5
 الخبرات االجتماعية المبكرة وأىميتيا. -
 تطور نمو االجتماعي لدى االطفال من نياية السنة الثانية وحتى الطفولة المتأخرة. -
 النمو الخمقي  -6

  الخمقي السموك معنى -

  الخمقية المفاىيم تعمم – الخمقي السموك تعمم – الخمقي النمو رتطو  -

 وكوىمبرت بياجيو لنظرية موجز -

 مرحمة البموغ والمراىقة ( 5)
  والمراىقة البموغ معنى -
 .عقمية – انفعالية – جسمية تغيرات – المصاحبة التغيرات -
  المراىقين مشكالت أىم -
 .االجتماعي السموك مظاىر أىم -
 
 


