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Module Description
Determining the concept of
creativity and the importance of
studying it. Knowing theories that
explain creativity and the stages
of its development .Knowing the
relation between creativity and
leadership and new pedagogical
trends and the important
application of it in childhood.

Module Aims
Concept of creativity , its
importance
Theories of creativity
Stages of creativity and the
relation with leadership and
modern educational methods
Ways to develop creativity n
children

: وصف المقرر
التعريف بمفهوم االبداع واهمية دراسته االبداع وتعرف نظريات
تفسير االبداع وتعرف مراحل االبداع وعالقته بالقيادة واساليب
التربية الحديثة وتعرف طرق تنمية االبداع وتطبيقاتها في مجال
الطفولة

: أهداف المقرر
 تحديد مفهوم االبداع واهمية دراسته.

1

تشرح نظريات تفسير االبداع

2

تقارن بين مراحل االبداع
تجد العالقة بين االبداع و القيادة واساليب التربية
الحديثة

3

تصمم طرق لتنمية االبداع و

4

تطبق طرق تنمية االبداع في مجال الطفولة

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:
1

2

3

تصف الطالبت هفهىم االبتكار

Describe the concept of creativity

تحدد الطالبت اهويت دراست االبتكار

Determine the importance of
studying creativity

تقارى الطالبت بيي ًظرياث الوفسرة لالبتكار

Compare between the theories
explaining creativity

تربظ الطالبت بيي هراحل االبتكار والقيادة

Find the relation between the stages
of creativity and leadership

Relate between the creativity and
تربظ الطالبت بيي االبتكار واساليب التربيت الحديثت
modern educational methods
تصون طرق تٌويت االبتكار

Design methods of developing
creativity

تطبك طرق تٌويت االبتكار في الطفىلت

Apply methods of developing
creativity in early childhood

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات

)(Weeks

)(Hours

)(Subjects
 -مفهوم االبتكار

1

 -التطور التاريخي للمفهوم عبر الدراسات

2

 -اهمية دراسة االبتكار

1

2

 -نظريات تفسير االبتكار

1

2

 -العملية االبتكارية ومراحلها

2

4

 -طرق تنمية االبتكار

3

6

 -تطبيقات طرق تنمية االبتكار في مجال الطفولة

2

4

-

2

4

 -طرق تقويم االطفال المبتكرين
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