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           Module Description      وصف المقرر :

معنى  - والنظريات األخرى منهج بياجيه في البحث
كيف تتكون البنية  -  النمو العقمي عند بياجيه

 مقاييس لقياس النمو العقمي . -المعرفية

Piaget's approach to research and other 
theories - meaning mental growth at 
Piaget - how cognitive structure 
composed - metrics to measure mental 
development. 

 



 
 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

نظرية بياجية لمنمو العقمي من  تتعرف عمى 1
 –الوظيفة  –خالل ) البناء العقمي 

الصور  –التمثيل والموائمة  –المحتوي 
 .اإلجمالية(

Recognize Piaget's theory of 
growth through mental 
(mental construction - 
Occupation - content - 
representation and alignment 
- images total). 

 تحدد العوامل المؤثرة في النمو العقمي. 2
 

Identify the factors affecting 
the mental growth 

مراحل  و لمطفل  مظاهر النمو تربط بين 3
 .هالنمو العقمي لدي بياجي

Linking aspects of the child's 
growth and mental 
development stages have 
Piaget. 

منهج بياجية واالنتقادات  تقارن بين 4
 الموجهة له.

 

Comparing the approach 
Piaget and criticisms against 
him 

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على: ابعد دراسته ةٌفترض بالطالب

العوامل المؤثرة في النمو العقمي  تصف 1
 المعرفي

Describe the factors affecting the 
mental development of cognitive  

 

2 

مراحل النمو العقمي والمعرفي خالل توضح 
 مرحمة الطفولة المبكرة .

 
Describes the stages of mental 
development and cognitive 
development during early 
childhood.  

3 

أساليب تنمية المفاهيم المختمفة  تنوع في
 مراحل النمو العقمي والمعرفي لمطفل .ل

Diversity in the methods of the 
development of the different 
concepts of the stages of mental 
development and cognitive 
development of the child. 

التطبيقات التربوية المرتبطة بعممية  توظف 4
 في مرحمة الطفولة المبكرةالنمو العقمي 

Employ educational applications 
associated with mental 
development in early childhood 



 
 

 )ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس(محتوى المقرر

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 مفاهيم بياجيه في النمو المعرفي -*

 2 1 العوامل المؤثرة في النمو العقمي -*

 4 2 مراحل النمو المعرفي -*

 4 2 مظاهر النمو المعرفي لدى الطفل حديث الوالدة  -*

 2 1 مظاهر النمو المعرفي لدى طفل المهد   -*  

النمو المعرفي في مرحمة الطفولة المبكرة )مرحمة ما قبل  -*
 العمميات(

1 2 

 2 1 مظاهر النمو المعرفي لطفل ما قبل المدرسة  -*

 2 1 خصائص التفكير في مرحمة رياض االطفال

 2 1 قياس النمو المعرفي لطفل ما قبل المدرسة  -*

 4 2 التطبيقات التربيوية لنظرية بياجيه في النمو المعرفي  

 ساعت62 أسبوع31 
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