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 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -1
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 -أهداف المقرر : -2

 
 تعريف الطالبات بالنمو العقلي ومراحله.  -1 .1

 تعريف الطالبات بمتطلبات والعمليات العقلية لدى طفل ما قبل المدرسة.  -2 .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3
 المعرفة والفهم -أ 

 

1. [a1 ]1-  .تعرف النمو العقلي والمعرفي في مرحلة الطفولة المبكرة 

2. [a2] 2-  .تعرف طرق تنمية العمليات العقلية والمعرفية لدى طفل ما قبل المدرسة 

3. [a3 ]3- .تعرف النظريات الحديثة في تنمية الجوانب العقلية والمعرفية للطفل 

4.  
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1 ]1- .استخدام االستدالل واختبارات الذكاء إلصدار أحكام تقييمية على أطفال ما قبل المدرسة 

2. [b2 ]2-  .البدء بتقديم وتنفيذ المهارات التي تؤدي إلى تحسين القدرات العقلية لطفل ما قبل المدرسة 

3. [b3] 3- المعرفية القياس النقدي لمخرجات األنشطة المعرفية خالل تقديم المهارات العقلية و

 للطفل. 

4.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1 ]1-  االستدالل على مستوى الذكاء لدى طفل ما قبل المدرسة من خالل تطبيق إحدى اختبارات

 الذكاء. 

2. [c2] 2- المشاركة في إعداد خطة لتنمية القدرات العقلية لدى طفل الروضة من خالل األنشطة

 التعليمية

3.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d1 ]1-  تحمل مسئولية تنمية الجوانب المعرفية والعقلية للطفل مع الخضوع لمحاسبة الجمهور

 وصاحب العمل والقائمين عليه. 

2. [d2] 2-  تسهيل وجود بنية تربوية ونفسية واجتماعية وروحية من شأنها تعزيز الجوانب العقلية

 لتدريس. والمعرفية لمهنة ا



3. [d3] 3-  تكيف األنشطة مع متطلبات الموقف الدراسي والموارد المتاحة والبحث عن المعرفة

 اإلضافية في حالة األوضاع غير المألوفة. 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 1 ماهية النمو العقلي لألطفال.  1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 2 مستويات العمليات العقلية المعرفية. 2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 3 تكوين ونمو المفاهيم العقلية عند األطفال. 3

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 4 نظريات النمو العقلي لألطفال.  4

 a2,a3 b1,b2 c1,c2 d1 5 نظرية برونر. 5

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d1,d2 6 نظرية أوزوبيل.  6

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d1,d2 7 نظرية جانيه. 7

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d2 8 نظرية جان بياجيه.  8

 a2,a3 b1,b2,b3 c1,c2 d2 9 الذكاء تعريفات، ومراحل نموه.  9

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d2,d3 10 نظرية الذكاءات المتعددة.  10

 a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 11 نظرية العوامل الطائفية.  11

 a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 12 مشكالت النمو العقلي.  12

13 
الوراثة والبيئة وعالقتهم بالنمو العقلي 

 للطفل .
13 a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 

 
 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المناقشات 1

 a1,a3 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المحاضرات 2

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d2,d3 العصف الذهنى  3

  a2,a3 b1,b2 c2 d2,d3 التعلم التعاونى 4
 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 المناقشات .1

 التعلم التعاوني .2

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a1 b2 c2 d1 مكتبة الكلية  1

 a2 b2,b3 c1 d2 مذكرات  2

  a1,a2 b2,b3 c2 d2 شبكات المعلومات 3
 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 الطريقة م 
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 ملف االنجاز للطالبة المعلمة عن محتوى المقرر  1



 a1,a2 b1,b2 c1 d1,d2 تقرير تقدمه الطالبة عن قراءاتها عن محتوى المقرر  2

 a2 b2 c2 d2 االختبار الشفوى  3

  a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 االختبار التحريرى 4
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 3 التقييم االول  1

 5 التقييم الثانى  2

 7 التقييم الثالث 3

 9 التقييم الرابع  4

 11 التقييم الخامس 5

  13 التقييم السادس 6
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 0 امتحان نصف الترم 1

 %80 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 %20 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %100 المجموع
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 

(: النمو العقلي عند الطفل في 1974سيد محمد غنيم )

نظرية بياجيه، حوليات كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

13 ،14 

 كتب ملزمة

2 

(: تطور التفكير عند األطفال 1985سيد محمود الطواب )

من وجهة نظر المدرسة البياجيه، الكويت: مجلة العلوم 

 3، العدد 13االجتماعية بجامعة الكويت، المجلد 

 كتب مفتوحة

3 
(: القدرات العقلية، دار 1985إبراهيم وجيه محمود )

 المعارف، سلسلة علم النفس المعرفي.
 كتب مفتوحة

4 
(: النمو العقلي للطفل، القاهرة: 2005عادل عبد هللا محمد )

 دار الرشاد.
 كتب مفتوحة

5 
الدوريات، مواقع على شبكة المعلومات. 

www.eric.com 
 دوريات علمية أو نشرات

 
 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -10

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 
محتويات 

 المقرر

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 ماهية النمو العقلي لألطفال. 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 مستويات العمليات العقلية المعرفية.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 تكوين ونمو المفاهيم العقلية عند األطفال.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 نظريات النمو العقلي لألطفال. 



 a2,a3 b1,b2 c1,c2 d1 نظرية برونر.

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d1,d2 نظرية أوزوبيل. 

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d1,d2 نظرية جانيه.

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d2 نظرية جان بياجيه. 

 a2,a3 b1,b2,b3 c1,c2 d2 الذكاء تعريفات، ومراحل نموه. 

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d2,d3 نظرية الذكاءات المتعددة. 

 a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 نظرية العوامل الطائفية. 

 a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 مشكالت النمو العقلي. 

الوراثة والبيئة وعالقتهم بالنمو العقلي 

 للطفل .
a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 

2 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المناقشات

 a1,a3 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المحاضرات

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d2,d3 العصف الذهنى 

 a2,a3 b1,b2 c2 d2,d3 التعلم التعاونى

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a1 b2 c2 d1 مكتبة الكلية 

 a2 b2,b3 c1 d2 مذكرات 

 a1,a2 b2,b3 c2 d2 شبكات المعلومات

4 
تقويم 

 الطالب

ملف االنجاز للطالبة المعلمة عن محتوى 

 المقرر 
a1,a2 b1,b2 c1 d1 

تقرير تقدمه الطالبة عن قراءاتها عن 

 محتوى المقرر 
a1,a2 b1,b2 c1 d1,d2 

 a2 b2 c2 d2 االختبار الشفوى 

  a2,a3 b2,b3 c2 d2,d3 االختبار التحريرى
 -اساتذة المادة: 

 

 سمر سعد محمد يوسف الدويني .1

 ايمان علي محمود خضر .2

 اشرف محمد عبد الغني محمد شريت .3

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 اشرف محمد عبد الغني محمد شريت 

 


