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اسم المادة

التنشئة االجتماعية

مقرر الفصل

ساعتان اسبوعيا

اهداف المادة

اكسبة اكبر عدد من المفرداث والتعريفبث والمصطلحبث العلميت االنكليزيت بمبدة التنشئت االجتمبعيت
في اختصبص علم النفس .

التفاصيل االساسية لممادة

 (1معنى التنشئة االجتماعية  (2 .طبيعة النمو االنساني  (3 .التنشئة والنوع )4 .
التنشئة والشخصية )5 .سايكولوجية العدوان  )6 .سايكولوجية العالقات االجتماعية .أ
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