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 تمهيد

ىذه المادة احدى مواد برنامج الدكتوراة في عمم النفس التربوي مسار النمو والتعمم، وما دامت كذلك فأن  
لمغوي وفي نفس الوقت يتناول قضايا ساخنة دارسيا مطالب باالحاطة بتفاصيل كل من النمو المعرفي و النمو ا

ومتقدمة تناوال معمقا من خالل ما نشرمن ابحاث ومقاالت في مجالت متخصصة ويدرسيا دراسة ناقدة متخصصة 
 لعميا تفتح امامو افاقا ارحب عندما يتقدم بمشروع اطروحة الدكتوراه مستقبال .

ادة النمققو المعرفققي والمغقققوي سققواو عمققل مسقققتوى لتحقيققا اليققدو االول عمققل الطالقققب ان لققم يكققن ققققد درس مقق
البكققالوريوس او مسققتوى الماجسققتير ، او درس مققادة ننريققات النمققو وتطبيقاتيققا ، عميققو ان يختققار أي كتققاب فققي النمققو 

 ليقرأه قراوة حرة تمكنو من االحاطة بننريات النمو بعامة والنمو المعرفي والمغوي بخاصة.
حقا من خالل محاضرات ىذه المادة بالمشاركة في الحقوار والمناقشقات التقي اما اليدو الثاني فنأمل ان يت 

ستدار حول كل موضوع من الموضوعات المقترحة، والمساىمة فقي جمقا المعقارو االحقدث مقن خقالل مراجعقة شقبكة 
 االنترنت بشكل خاص المقاالت واالبحاث الحديثة و إعمال ميارات التفكير العميا فييا .

ة الوصققول إلققل المعمومققات ذات العالقققة وفيميققا ال يغنققي عققن ميققارة التطبيققا ، بيققا نونققو ان اكتسققاب ميققار 
المعارو والمعمومات في ثالثة مجاالت ىقي : التفسقيرو التنبقا والضقبط لنقواىر النمقو المعرفقي والنمقو المغقوي ومقا ققد 

، ويشبا في جنباتيا الطمأنينة يعتوره من مشكالت ، وكيو يمكن ان يكون نماو صحيا سميما يبعث في النفس االمل 
 مما ينعكس ايجابا عمل طفل يكون اقدر عمل مواجية تحديات العولمة وااللفية الثالثة .
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 محتوى المادة 
 يتضمن محتوى ىذه المادة سبعة موضوعات ىي :

 الموضوع االول : األسس البيولوجية لمغة اإلنسانية 
The Biological Foundations of Human Language  

 
 القراوات المقررة :

Petitto L.A (2000). On the Biological Foundations of Human Language. Retived 

February 8,2006  from : http://www.dartmouth.edu/ ~Lpetitto/biof.Pdf# 

search=Biologecal%20%20 Foundations%20of 20%human%20Language 

 

 غة الموضوع الثاني : التفكير والم
Thinking and ( in, thwugh,without) Language  

 

 القراوات المقررة 
Thinking and language, Retrieved February 8, 2006 from : 

http://www.rit.edu/~garned/psych/ch1ostudyguide.html  

 

 ع الثالث : المغة والدماغ الموضو 
Language and Brain  

 القراوات المقررة  
- language and brain : Neurocognitive Linguistics ,Retrieved February 8, 2006. From . 

http://www.ruf.rice.edu/~langbrain/main.htm 

- Crain Stephen , language and Brain , Retrieved February 8,2006 from http 

://psikoloji.Fisek.com.tr/psycholiguistic/crain.html  

 
 الموضوع الرابع : معالجة المغة 

Language Processing :speech production  , speech perception, lexical processing, and 

syntactic processing, and grammatical models  

 

 القراوات المقررة 
Kent et al . (1991) Papers in speech Communication: Speech Production, Retived 

February 5, 2006 From : http://asa.aip.org/books/production.html 

 

- Shaffer D.(2002) Developmental Psychology, Chapter(10)  
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Language Acquisition 

 
 القراوات المقررة

Pinker S. Language Acquisition , Retrieved February 8,2006, from: 

http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/papers/py104/pinker.Langacq.html 

 الموضوع السادس : المغة و المعرفة ، الثقافة 
Language, cognition, and culture  

 القراوات المقررة 
Nelson K. Language in Cognitive development, Combridge University press, Part I-1 

 

 الموضوع السابع: الذكاء االصطناعي
Artificial Intelligence  

 ة القراوات المقرر 
Artificial Intelligence, Retrieved February 8.2006 from : 

http://en.wikipedia.org/wiki/artificial-intelligence 

and.http//www.cs.washigton.edu/homes/lazowska/cra/ai.html                                    

artificial intelligence,David L. Walts  

 

 الموضوع الثامن : التفكير والتعقل
How do you think and reason ? 

 القراءات المقررة :
Langston , notes (13)  
Solso, section (7) , part (15) 
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