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وصف المقرر :
تعرَف الطالبة بالهفاهَم االساسَة للفروق الفردَة –
خصائصها -توزَعها -هدي الفروق الفردَة

Module Description
Definition of the student to the basic concepts of
individual differences-characteristicsdistribution-how individual differences

أهداف المقرر :
1

2
3

Module Aims

اكساب الطالبة الههارات التطبَقَة لهفاهَم
وًظرَات الذكاء فً هَداى العهلَة
التعلَهَة
اى تحلل الطالبة هستوَات العهلَات العقلَة
الهعرفَة فً هرحلة الطفولة الهبكرة
تذكر الطالبة المفاهيم االساسية لتعاريف
الذكاء  -المفهوم المغوى -واالجرائى-

Give the student the skills applied to the
concepts and theories of intelligence in the
field of educational process
Employing decision children's theater in the
development of numerous child concepts
remember the student to the basic concepts
of definitions of intelligence-languageand procedural concept-career intelligence

الوظيفى لمذكاء

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

Apply the student the skills applied to the concepts
and theories of intelligence in the field

تطبق الطالبة المهارات التطبَقَة لمفاهَم ونظرَات
الذكاء فً مَدان العملَة التعلَمَة

of educational process

2

تقوم الطالبت بتطبيق الذكاءاث المتعذدة للطفل

You are requesting to apply multiple intelligences of
children

3

تستخذم الطالبت الذكاءاث المتعذدة فٍ االنشطت
المناسبت للطفل

Requesting multiple intelligences used in
appropriate activities for children

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
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)(Weeks

)(Hours

)(Subjects
 -١الوفاهُن األساسُة للفﺮوق الفﺮدَة هي حُﺚ
تعﺮَفاتها،الﺨﺼائﺺ العاهة للفﺮوق الفﺮدَة،
تىزَع الفﺮوق الفﺮدَة  ،هﺪٌ الفﺮوق الفﺮدَة

١

2

الوفاهُن األساسُة لﺘعارَﻒ لﺬكاء  ،الوفهىم

١

2

ً-ﻈﺮَة العىاهﻞ الوﺘعﺪدة للﺬكاء

2

4

ًﻈﺮَة القﺪرات العقلُة األولُة لﺒُﺘﺮسىى

١

2

مﺴﺘىَات العﻤلُات العقلُة الﻤعﺮفُة

3

6

2

4

2

4

اللﻐىٌ ،اﻹﺟﺮائٍ ،الىظُفٍ للذكاء

تعﺮَﻒ الوﺘفىقُي عقلُا ،وطرق اكﺘﺸافهن

أوجﮫ الﺘفﻜُﺮ عﻨﺪ اﻷطفال
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