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خمتصر توصيف املقرر
اسم المقرر:

تنمية مهارات التفكير للطفل

رقم المقرر:
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اسم ورقم المتطلب السابق:

ال يوجد

مستوى المقرر:

الثالث

الساعات المعتمدة:

2

Development of children's thinking skills

Module Title:

kin 211

Module ID:

There is no

Prerequisite:

3

Level:

2

Credit Hours:

وصف المقرر :
التعرف باتجاىات تعميم التفكير (لطريقة مجردة أو
مدمجة من خالل مقرر دراسي

Module Description
Identify trends in teaching
thinking (abstract way or through
the integrated curriculum

: أهداف المقرر

Module Aims
See the student for facts and
principles and laws of
reflection and the
development of his skills.

تتعرف الطالبة على حقائق و مبادئ

1

. وقوانين التفكير وتنمية مياراتو

Devise some terminology
definitions student thinking
skills and creativity.

تستنبط الطالبة تعريفات بعض مصطمحات

Recognizing the importance
of developing the student's
thinking skills for the
individual and society

تدرك أىمية تنمية ميارات التفكير لمفرد

3

تستخدم أدوات قياس اإلبداع مع االطفال

4

Learn some tools to measure
student creativity

2

. ميارات التفكير واإلبداع

والمجتمع

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
Employment strategies and
programmes of teaching thinking
in the development of thinking

توظف إستراتيجيات وبرامج تعميم التفكير في

Learn the latest techniques and
software development thinking

تتعرف عمي احدث أساليب وبرامج تنمية

Identify patterns and types of
educational technology

1

تنمية التفكير
2

التفكير
تنتقي أنماط وأنواع التقنيات التعميمية
المفيدة في تنمية مهارات التفكير

3

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

صاعات
التدريش

قائمة المىضىعات

)(Weeks

)(Hours

1

2

)(Subjects
تعريف:التفكير ،وأىميتو ،وخصائصو ،والفرق بين التفكير وميارات التفكير،
مراحل النمو العقمي عند بياجيو

2

4

التفكير ر ررر الحدسر ر رري ( ماىيتر ر ررو ،وتعريفر ر ررو ،وطبيعتر ر ررو ،وخصائصر ر ررو ،وأنماطر ر ررو1 ،

2

وافتراضاتو ،وأىمية مياراتو)
التفكير االستداللي ،ومتى يظير ىذا النوع من التفكير ،وخصائص التفكير
االستداللي ،وأشكالو ،وخطواتو ،وأنماطو.

2

4

التفكير الناقد ،ومفيومو ،ومعاييره ،ومكوناتو ،ومياراتو.

1

2

التفكير االبداعي( تعريفو – مياراتو – مراحمو – العوامل المؤثرة )

1

2

حل المشكالت (مفيوم المشكمة -.مفيروم حرل المشركمة وتعريفرو -.م ارحرل حرل 1

2

المشكمة -.استراتيجيات حل المشكمة)
نمرراذج لمترردريب عمررى التفكيررر(برنررامج منتسررور  -برنرامج بسررتالوز  -نمرروذج 2
سكامبر  -نموذج فروبل)

4
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مالحظة :يمكن إضافة مراجع أخرى بحيث ال تتجاوز  3مراجع على األكثر.

