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 نظريات النمو وتطبيقاتها اسم المادة ورقمها
(081081) 

 اسم المحاضر: د. رغدة شريم

 ragdashreim@yahoo.com 3 عدد الساعات المعتمدة

 المتطمبات السابقة 11 عدد االسابيع
 

 االهداف:
 القدرة عمى تفسير ظاىرة النمو بابعادىا المتعددة 

 تنبؤ والضبط لظاىرة النموادارك اىمية االطار النظري في التفسير وال 

 االلمام باالتجاىات او التيارات المتعددة في نفس الظاىرة النمائية 

 استخدام االطار النظري في تحميل السموك 

 ادارك العالقة بين النظرية والتطبيق العممي ليا 

 
 المخرجات النهائية

 اواًل: المهارات االكاديمية االساسية )المعرفة والفهم(:
 مصطمحات الخاصة بالنظريات المتعددةاستيعاب ال .1

 ادارك اسباب التعددية في الطروحات النظرية في تفسير النمو .2

 تشخيص المشكالت النمائية باالستنادًا لالطار النظري .3

 التعرف الى الطرق واالساليب المستخدمة في جمع البيانات المتعمقة بالظاىرة النمائية .4

 
 ية:ثانيًا: المهارات التحميمية واالدارك

 القدرة عمى تحميل الظاىرة النمائية .1
 القدرة عمى استخدام النظرية لتحميل مسار النمو .2
 القدرة عمى التنبؤ بالمشاكل النمائية واقتراح الحمول لمواجيتيا .3
 القدرة عمى تحميل مضمون النظرية واستنتاج مدى فعالية تطبيقيا في البيئة المحمية .4
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 ثالثًا: المهارات الخاصة بالموضوع:
 القدرة عمى اختيار وتحديد النظرية االنسب لتفسير وفيم ظاىرة نمائية معينة .1
 القدرة عمى ربط االطار النظري بواقع الحياة العممية اليومية لدى تفسير الظاىرة النمائية .2
 القدرة عمى طرح خطة عالجية انطالقا من اطار نظري معين لمعالجة حالة معينة .3
 محكم عمى فعالية او جودة النظريةالقدرة عمى استخدام المعايير ل .4

 

 رابعًا: المهارات التحويمية
 القدرة عمى استخدام التفكير التحميمي والناقذ في مواقف اخرى .1

 تطوير الميارة عمى مالحظة السموك في المواقف المختمفة .2

 القدرة عمى تحميل الظواىر التي يشاىدىا الطالب في المجتمع .3

 ي واستنتاج الحمول المناسبةالقدرة عمى تحميل الموقف السموك .4

 
 طرائق التدريس

 يعتمد التدريس في ىذا المساق عمى :
 الحوار والنقاش 

 المجموعات التعاونية 

 العصف الذىني 

 تحميل حاالت او مواقف 

 ميام/واجبات تتناول البحث واالستقصاء 

 
 مهام / واجبات

 القراءة المساندة لمموضوعات المطروحة 

 نده او مشتقة من النظريات المطروحةاالطالع عمى الدراسات مست 

 اختيار مشكمة/حالة وتحميميا من منطمق النظرية المطروحة 

 مالحظة حاالت واقعية وتحميميا من منطمق النظرية 
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 التقييم
 33  اختبار نصف الفصل% 

 13  المشاركة الصفية% 

 23  ورقة بحثية ومناقشتيا% 

  43  امتحان نياية الفصل% 

 
 الساعات الموضوع االسبوع

 3 مقدمة وتمييد وعرض الخطة ومناقشة مفرداتيا ( 18/9) .1

 3 مفيوم النظرية في النمو اىميتيا ومضامينيا ومعايير تقويميا (25/9)  .2

 3 النظريات المبكرة في النمو )روسو، لوك وجيزيل( (2/13) .3

 3 النظرية االيثولوجية  (9/13) .4

  احتمال عيد الفطر (16/13) .5

 3 بياجيو في النمو المعرفي نظرية (23/13) .6

 3 نظرية كوبرج في النمو االخالقي (33/13) .7

 3 نظرية التعمم االجتماعي لباندورا (6/11) .8

  امتحان منتصف الفصل (13/11) .9

 3 النظرية االجتماعية التاريخية في النمو العقمي لفيجوتسكي (23/11) .13

 3 النظرية السيكوجنسية لفرويد (27/11) .11

 3  ية السيكواجتماعية الريكسونالنظر  (4/12) .12

 3 نظريات التعمم (11/12) .13

  عرض ومناقشة الوراق الطمبة (18/12) .14

 3 عيد الميالد المجيد (25/12) .15

 3 رأس السنة الميالدية (1/1) .16

  عرض ومناقشة الوراق الطمبة ( 8/1) .17
 3 االمتحان النيائي  (15/1) .18
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