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كلية التربية للطفولة الإطار العام لتطوير برنامج مرحلة البكالوريوس ب

 المبكرة

 برنامج اعداد معلمات الأنشطة المتكاملة )بنظام منتسوري (

 

 :مقدمة

ربمرعددد    جا عدددل رب رةدددمة   دددل كليدددا  ربجا عدددل – كليدددل ربتة يدددل بلالمبدددل رب  كدددة تعددد  

ن بددي   دديل كليددا  جا  ن  ة ملددا مة  عددل رب رةددربتددر ة ددا ة رنددل ارقدداجزا لدد  ةجددا  برلرددزا  كارددا

 علر رب رتمي رب ةلر مرب مبر. ربتة يل بلالمبل رب  كة  فقا مبكل  يل كليا 

ين الاألنننرقنننرح البنننا ل وولكنننن ماننندما قنننول القنننرح الاألنننرين ونننفبتن األلينننرة   واسنننتقبلاا ال    
قنننن و ت مننن  عيينننا ماطينننار الواينننه و ننندرف متايراتنننن  و  تألنننرف  عنننا  كننناح منننن الطبياننن  أح  

ااب الم ننتقب  الننتل يتطلننل مننن الجاماننة لننريجين ملننن  رجننة ماليننة مننن الجننو ة تمكنناي  مننن اسننتي
 تكاولوجيا الاصر وييا ة ياقرة التامية ع  وقاي  .

تننن  لتوكيننند الجنننو ة وا متمنننا  وال ة يطنننال الطفولنننةلجانننمنننن أجننن  هنننتا جننناةر  سنننتراتيجية 
ومننند   بجمينننه الكليننناركننناح منننن أهننن  أولوياتينننا مراجانننة واسنننتقراة الكفننناةة الالمينننة والتاليمينننة 

عنننن هنننتا وارتباقينننا بنننالوايه الالمننن  وتاجنننة المجتمنننه المبنننيل وكنننتلع مواكبتينننا للتطنننوير الانننالم . 
اف مانننة الماصنننورة عننن   منننا ة الا نننر عننن  أهننندبجا كلينننة التربينننة للطفولنننة المبكنننرةيامننن  الصننند  

ر ومبتوينننار و ومينننة برامجينننا عننن   جبنننة تدري نننية جديننندة تواكنننل متطلبنننار الاصنننر وتفننن  بباجنننا
لطالنننل سننو  الامننن  وتقننوم ملنننن   ننام ال نننامار الماتمننندة و  لننا  المقنننررار ا لتياريننة إلمطننناة ا

ال   منننندا  بر ننننام  تبصنننني  ويينننناف يدرتننننن ملننننن ا سننننتيااب و لننننع مننننن لننننعروننننة للتركينننن  وال
  التربية للطفولة المبكرة متخصص لتخري  مالمة  ور البضا ن و

 

ة  ( سنامة ماتمند144ع  مقررار أساسية والتيارية بواينه  للطالل  جاتا  ويبقق هتا الا ام

و لنع لننال  نما يننة عصننو   راسنية موأمننة ملننن أربننه سنناوار. تألنم  هننتر ال ننامار مقننررار   ريننة 
 تطبيقية ع  أي ام الكلية المختلفة.ومملية وتدريبار 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف التطوير: 

ة عننن   نننوة  سنننترتيجية لجانننا رتقننناة بننناأل اة الميانننن للخنننري  ك تننند متطلبنننار سنننو  الامننن   -1

 . يطال الطفولة 
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ة تبقينننق رؤينننة الكلينننة عنننن تنننوعير ماننناع أكنننا يم    يترتنننل ملينننن  مننندا  سنننو  الامننن  بخريجننن -2

  متمي ة وم و ة بميارار ملمية ومياية مختلفة تمكايا من المااع ة عن سو  الام .

تطنننوير  مواكبنننة التطنننورار األكا يمينننة البدي نننة  واأللنننت با نننام توكيننند الجنننو ة وا متمنننا  عنننن -3

ميايننننة ماننننايير األكا يميننننة المرجايننننة  مننننه تطننننوير الميننننارار الالميننننة والالمقننننررار  وعقننننا لل

 للخريجة لتلبية اتتياجار سو  الام  

طالننننل تامينننة ميننننارار ا تصننننا  والننننتال  الننننتات  للقنننندرة ملنننن اتخننننا  القننننرار  وأيننننا ة ومننننن ال -4

قنننو  تو  عنن  مصننر  وا تجاهنننار البدي ننة عنننن المجننا  التربينننة للطفولننة المبكنننرة بقضننايا يطننال

 .التربية للطفولة المبكرة اإل  اح  وألالييار مياة مالمة

 أيا ة ومن و  راك الطالبة بالقضايا ال قاعية والالمية والبيئية المااورة . -5
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 ةـــة ور الـــرؤي

 و البرنامج كلية التربية للطفولة المبكرة 
 

 أو : رؤية ورسالة كلية التربية للطفولة المبكرة:

طفولنة المبكنرة جامانة الماصنورة لتكنوح منن بنين أعضن  كلينار الكلية التربية للطفولة ت ان : الرؤية 

 المبكرة ع  مصر والاال  الارب .
 

 جاماننننة الماصننننورة موس ننننة تربويننننة تقنننندم بننننرام  كليننننة التربيننننة للطفولننننة المبكننننرة: الرسننننالة

 , ينننا رة ملنننن ت ويننند المجتمنننهالتربينننة للطفولنننة المبكنننرة  راسنننية متخصصنننة متطنننورة عننن  مجنننا 

بكفننناةار ملمينننة متخصصنننة وموهلنننة للمااع نننة عننن  سنننو  الامننن , ت نننتطيه  جنننراة ببنننو  ملمينننة 

 لخدمة المجتمه المبلن والدول .   متمي ة 

 :  بر ام  امدا  مالمار األ ألطة المتكاملة  با ام مات ورل (نا يا: رؤية ورسا  

 ني  عن  يالطفولنة المبكنرة عن   قنار القني  اإل  نا ية وبمنا تبقينق التمين  والرينا ة  عن  مجنا    الرؤية

 تبقيق التامية الم تدامن

ة عن  إلمندا  وت هين  كفناةار تربوينة متخصصنة ومتمين  ت ان كلية التربينة للطفولنة المبكنرة الرسالة

ة لمااع اماي  مات ورل ومجا  الطفولة المبكرة , تتمته بميارار أكا يمية ومياية وتقاية تمكايا من 

إلمتما  ع  سو  الام  اإليليم  والمبل  وتا ي   ور الببث الالم  ولدمة المجتمه لتبقيق التمي  وا

 األكا يم   

 

 نال ا: األهداف اإلستراتيجية لكلية التربية للطفولة المبكرة:

مبدددل  يدددل بلالكليدددل ربتةربردددةيعل ص حةددد ا بار دددا علددد   لفدددر ا دددل ربعمب دددل مربتكيدددةر  ربتكرمبمجيددد

مبزددد ر يجددد   حل تقدددما  دعدددا    ردددار رلردددزا ةةةدددا  رزدددا علددد  رب ،رردددا  ر  دددة   ر  ربةدددللص رب  كدددة 

ةدددد   تةمةي حل علدددد  ربكليددددل تاددددمية رورددددتةرتيجيا  مر ري ددددل ربكليلددددل  تةقيدددد  ح دددد رفزا فكددددال  ددددل رب دددد

برةدددم ر يددل علدد  م كددب   لدده ر  دد ر  ربتددر تع دددب  ددل  ابزددا م بدده ب دد ال كلدددار   اازددا م ةر جزددا ربعل

 ابر:ربت

 كدددمل  رددداية ت ابتة يدددل بلالمبدددل رب  كدددة   ادددا م دددةر ي  ةررددديل فدددر قدددت  ربعلدددما رب ةت ادددل  م ددد   -1

 بل عايية ربعاب يل م اج ل م ج يل م تمرفقل    ةرابل ربكليل مربجا عل.

بلمةددمب ب رددتم  عددداب  ددل ربنقددل  دددل  دداب رقددة نقافدددل  مال ددل رب ةررددا  ربعليدددا تأ يددب  ددةيي ربكليدددل -2

 تال ددددا  رب ةدددد  ربعل ددددر ربمفددددار  علدددد   ريكددددمل لددددا ةةتدددد  رإل دددد ره مرزددددي مردددداجب تعلي يددددل ا  رعيددددل 



6 

 

مربقمرعددددد  رب ةنيدددددل رب أ مبدددددل  ر  ربةدددددلل   اةقدددددل ربتادددددمة ربردددددةي  مرب ددددد  ب فدددددر قدددددت  ربعلدددددما 

 ر راريل.

لدددد  ر تعت دددد  عرددددمرر علدددد   ددددمر رب مرارددددا  رب تاةددددل حم ربتددددةتقددددار  جددددم   رب ةرددددا ي ر كددددا ي ر رإل -3

 رب ةليدددددل جزدددددم  ربت ميدددددب ربددددد رتر ص  ددددد  ربردددددعر باةت ددددداا رإلردددددتةرتيجر  ددددد  ربجزدددددا  ر كا ي يدددددل

 مربعاب يل ص   ا يرعك  فر قكب  ةر ي م ةجا  حكا ي يل  قتةكل.

بزدددا   دددا ي ددد لبكليدددل م  ردددار متر يدددل م مرا  ادددا تدددمفية ربددد عا رب ت يدددا  ع دددار  يجدددل ربتددد ةي   ا -4

  رتميا    ب تةق  بزا حر اا ةيا   عيقيل ةرليل.

بتددد ةي  ر  يجدددل رتلتددداا ربكليدددل  دتاةدددل تقددد يا تقريدددا  تددد ةي  متعلدددا  يدددة تقلي يدددل   دددا يرددداع  حع دددا -5

 عل  تةقي  ربتر يل رب رتيل رب رت ر ل.

  ةي  يجددددل ربتدددد  ددددريا رب كت ددددا  رب تاةددددل  ابكليددددل    ددددا ي دددد ا ر  ددددةر  رب ةنيددددل  ع ددددار روةتقددددار -6

 .إلجت اع ص ميةق  روةتقار رب رقم  عل  رب رتم  رب ةنر مرب رتم  رماا  رب ة  ربعل ر

ربلدددددة ي  متادددددمية ريددددداا بتةرددددديل ر  رر متادددددمية جزدددددم  تقددددد يا رب ددددد  ا  علددددد  رب ردددددتمييل اعددددد ر  -7

 .  مر لمرع  رب راربل مربتقييا رب رت ة  ل ل ب  تلقر رب   ل مرب ،ررر ص معل 

 ددد  مل مكددد به م ددد  متةددد يا ريدددا ا رةيدددل  تق  دددل م تادددمة   ةيددد  ت ددد ل تةقيددد  ح ددد ر  ربكليددد -8

 بكليل.رص    تعييا ربعاج   ل ربرلقا  ربتر تتة لزا  تقريا  ت ايا رب مرة  رب ،رريل

ب جت ددد  را ب   دددل رادددال ربرددداجا مرب ت يدددمجعلزدددا رقادددل بإ تة يددد   تال دددا  رب جت ددد  ربةقيقيدددل   لدددل -9

 عل  رب رتم  رب ةل  مرب مبر . 

تادددمة  ةنيدددل رب  ددد  جردددمة ربتعدددامل فدددر رب جددداو  رب ةنيدددل رب  تللدددل مرورلتدددا  علددد  رب ددد رة  رب  -10

 إلع ر   اة   م فكة تا يقر  ت يا لا ة عل  ارتاج ربتكرمبمجيا ربة ينل. 

 ي ربقددددا ةرزددددي حرددددلم   ربتةردددديل رب رددددت ة بل ددددةر ي رب ةرردددديل بلرزددددم  ربدددد رجا   رددددتم  رب ددددةي -11

 عل  رب رافرل رب رج ل فر رمل ربع ب. 

 تةقي  ح  ر  م  ةجا  تعلي يل تلر  اب عايية ر كا ي يل رب ت يا . -12

ة يددددل كليددددل ربتبيل ربرددددعر بلمفددددار   تال ددددا  روعت ددددا  ر كددددا ي ر كأةدددد  ح ددددا ر  دددد ر  رإلرددددتةرتيج -13

 جا عل رب رةمة .  بلالمبل رب  كة 

ةمعا  تريددددديا رب ددددد،ت ةر  مربرددددد مر  م دددددةر ي ربتددددد ةي  ممةم ربع دددددب ماجدددددةرر رب ةدددددم  مرب قددددد -14

  جا  عل يل  مةيل مكت   ةجعيل مرقةر   مةيل ف   جاب ربت ةص. اة رة مك به

 جدددداب  مربجا عددددل مرب جت دددد  فدددد ارقددددار مةدددد ر  عل يددددل  ر  اددددا    دددداص ب   ددددل ح دددد ر  ربكليددددل  -15

 ربت ةص.

 :  بر ام  امدا  مالمار األ ألطة المتكاملة  با ام مات ورل (ل : األهداف اإلستراتيجيةراياا 

 تا عدددل ربتادددمةر  فدددر ربدددريا ربتعلي يدددل رب مبيدددل فدددر  جددداب اعددد ر   عل دددا  ربالمبدددل رب  كدددة  بإردددتلا    -1

  رزا فر تامية رب راة ربتعلي ر بل ةرا ي 
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ل   كدددة  تكدددام دددط  ادددا م دددةر ي  ةررددديل فدددر قدددت  ربعلدددما رب ةت ادددل  اب ةردددا ي م جددداب ربالمبدددل رب -2

 ل .م اج ل م ج يل م تمرفقل    ةرابل ربكليل مربجا ع رايةه بل عايية ربعاب يل 

  جا عددددل بددددل رب  كددددةتقميددددل ربقدددد ة  ربترافردددديل بل ةرددددا ي متةقيدددد   يددددا  ترافردددديل بكليددددل ربتة يددددل بلالم -3

 ةمة  رب ر

 ربمفار   تال ا  رمل ربع ب ك ا مكيلا  ل  عل ا   رترمةي  -4

  .ات ا  ربيا  فعابل بلترمي  بل ةرا ي مايا   حع ر  رب لتةقيل  ه  -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةــالعام امــالأحك

 

  : الدرجار المماوتة:(1  ما ة

ف عننن  ريوو رجنننة البكنننال المبكنننرةكلينننة التربينننة للطفولنننة الماصنننورة باننناة ملننن  قلنننل مجلننن  ة تمننناا جاماننن

 .(  مدا  مالمار األ ألطة المتكاملة با ام مات ورل  بر ام   رياض األقفا  التربية 

  :   ام الدراسة:( 2  ما ة

وم   نام   ويقنقنار الفصن  الدراسن  الواتند ماتمندة عن  ال نامار الهو   نام  البر ام   ام الدراسة المتبه ع  

 عن هتر الالجبة ملن األس  التالية :ال امار الماتمدة المقترح 

 أسنبوما  والفصن  الدراسن  14: ت نتمر الدراسنة بالفصن  الدراسن  الواتند   Semesterالفص  الدراسن   -1

 ريرية . هو الفترة ال ماية الممتدة بين بدة الدراسة بالفص  و يايتيا  ببدة ا اقا  ا متبا ار التب
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ت ننتمر الدراسننة بيمننا نما يننة  رجي ننينكننوح مننن عصننلين  راسننيين : يت Academic yearالاننام الجنناما   -2

 أسبوما .  14ومألروح أسبوما   ومدة ك  مايما 

: هنو ماند   رجنار جمينه المقنررار التنن يدرسنيا  Grade points average  ( GPA ) الماد  الفصل   -3

 الطالل    جاتا ورسوبا   عن الفص  الدراس  . 

: هننو مانند   رجننار جميننه  Cumulative Grade Points Average ( CGPA )المانند  التراكمنن   -4

 المقررار التن يدرسيا الطالل    جاتا ورسوبا   تتن تاريخ ت اب الماد  . 

ينة : هو ماي   راسن  مبند  األهنداف والمبتوينار والاألناقار الا رينة والامل  Moduleالمقرر الدراس   -5

 ر األلر  . كما هو وتدة تاليمية مرتبطة مه المقررا

بارينة : هن مجمومة من المقررار واأل ألطة الدراسية     رية ومملينة   ج Curriculaالمااه  الدراسية  -6

 عن  (مبكنرة التربينة للطفولنة الالتربينة  ريوف وبكالوالتيارية(  يو ل الاجاح عييا  لن ماا الطالل  رجة 

 بموجننل  سننتيفاة الطالننل منند  ال نننامار ( بر ننام  امنندا  مالمننار األ ألننطة المتكاملننة با ام مات نننورل

 ( من هتر الالجبة .  8الماتمدة الالأمة للتخرج كما هو وار  بالما ة ري    

 قنرريبن  الت نجي  عن  الموالاجناح عينن  راسن  يجنل  راسنتن  قنرر: هو مPrerequisite  المتطلل ال ابق -7

لمتطلنل ن متطلنل سنابق    باند اجتيناأر ل  و  ي نما للطالنل بدراسنة مقنرر منا لن ياتمند ملينن اآللر النتل

 .  ال ابق باجاح

لنل : هو مضو هيئة تدري  يختارر الق   الالم  لم نامدة الطا  Academic advisor المرشد األكا يم  -8

الر التنن الموجو ة بيتر الالجبة   وم امدتن ملن تن  المألنك لخطل الدراسيةل اوعققررار   التيار الم ع 

  راسنتنعتنرة  واجتماميا  قيلنة   ويقوم المرشد بتوجين الطالل و رشا ر أكا يميا  يد تاتر ن أنااة الدراسة 

  . ويخصننص المرشنند األكننا يم  بطايننة لكنن  قالننل ي ننج  عييننا كاعننة البيا ننار الالأمننة ماننن  تتننن يتخننرج

اس  تتن تص  ملييا   كما يقوم بمراجاة المقررار الت  ي ج  عييا الطالل عن ك  عص   روالاتاج  التن 

قنررار تخرجن من الكلية   ويكوح رأ  المرشد األكنا يم  استألناريا   والطالنل هنو الم نئو  كلينة منن الم

  التن يقوم بالت جي  عييا بااة ملن رغبتن . 

بنارة م تخدم لقياف أ اة الطالنل عنن المقنرر  وهنن ألل مقنرر مد  الاقاق ألل مقرر ه  مبارة من وتدة ت -9

   .من مد  ال امار الماتمدة للمقرر   مضروبة عن الدرجة التن تص  ملييا الطالل عن هتا المقرر 
 

 مدة الدراسة: :( 3ة    ما 

ر نننام  ب جاماينننة  م نننتويارربنننه أ التربينننة للطفولنننة المبكنننرة عننن ريوف وسنننة لايننن   رجنننة البكنننالدرامننندة ال

  سنننيةم نننتويار  را أربانننةالمننندة  روتبقنننق هنننت  مننندا  مالمنننار األ ألنننطة المتكاملنننة   با نننام مات نننورل (

ويألنننننم  الم نننننتو  الواتننننند عصنننننلين  راسنننننيين يفصننننن  بيايمنننننا مطلنننننة  صنننننن الانننننام و  ي نننننما للطالنننننل 

 تقق متطلبار التخرج. بالتخرج      ا

 مدة الفص  الدراس : :(4ما ة  
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 باإل اعة  ل :سبوما أر أرباة مأليتكوح الفص  الدراس  الماتا  من 

 .واتد سبولأ مدتيا الت جي  عترة (أ 

ريطنة و لنع بمنا   يتانارض منه الخ ( اسنبول3-2 ع   ياية الفص  الدراس  مندتيا  ا متبا ارعترة  (ب 

 ال ماية الت  يقرها المجل  األملن للجاماار وع   قار ما يقررر مجل  الكلية.

 : الفص  الدراس  الصيف :(5  ما ة

 لال  شيرل ويف يجوأ لمجل  الكلية ماد ا يتضاة المواعقة ملن تدري  باض المقررار عن عص   راس  

ر ملنن األك ن(  وتدار 10  مألرةياقصن أسابيه مه مضامفة مد  ال امار( للطالل الت   8يوليو وأغ ط   

 لاام. ا ستيفاة مد  ال امار الماتمدة الالأمة للتخرج  ويو   الطالل ا متباح عن  ور سبتمبر من  ف  

ماتمننندة الت نننجي  عننن  الفصننن   ( سنننامار6أيصننن   كمنننا يجنننوأ للطنننالب الراسنننبوح عننن  منننوا  رسنننوب ببننند 

 جل  الجاماة.الدراس  الصيف  قبقا  للضوابل الت  يبد ها مجل  الكلية ويواعق ملييا م

 الماتمدة: ال امة مايار : (6ما ة  

 : الا رية للمبا رار بالا بة (أ 

 .سبوميا لال  الفص  الدراس  الواتد أتبت ل سامة ماتمدة واتدة لك  مبا رة مدتيا سامة واتدة 

 :التطبيقية والتدريبار الاملية للدروف بالا بة (ب 

اسن  سنبوميا لنال  الفصن  الدرأ حاتتدريبينة مندتيا سنام أوتبت ل سامة ماتمدة واتندة لكن  عتنرة مملينة 

 .الواتد

 ت جي  األكا يم  والالة الدراس :قبو  والال :(7ما ة  

 القبو : : أو

لالمنننن  االطننننالب الباوننننلين ملنننن  ال ا ويننننة الاامننننة الق نننن   كليننننة التربيننننة للطفولننننة المبكننننرةتقبنننن   (أ 

لمجلننن  لألنننروق القبنننو  التننن  يبننند ها اياا لينننا وعقنننا  منننا أو   والق ننن  األ بننن  ملنننوم وريا نننيار(

 ملن للجاماار.األ

ام  راسنن  يجننوأ يبننو  الطننالب الواعنندين الباوننلين ملننن ال ا ويننة الاامننة أو مننا ياا ليننا عنن  كنن  منن (ب 

 وعقا للترشيبار الت  تر   لن الكلية من اإل ارة الاامة للواعدين.

 الت جي  األكا يم : نا يا:

ن  جراةاتننننن التالننننني  والطنننننالب ملننننن  تافيننننت يوامننننند الت نننننجي  ويألننننرف أ.  وكيننننن  الكلينننننة لألننننئوح  (أ 

ب توأيننننه الطننننالو  منننندا  الجننننداو  الدراسننننيةو  منننندا  يننننواج  الطننننالب للمجمومننننار الدراسننننية , و

م  وتجيينننن  بطايننننار المقننننررار للطننننالب وال ننننج  األكننننا ي  ناألكننننا يمييملنننن  ال ننننا ة المرشنننندين 

  منننن ت نننجي اإل تيننناةوينننت   لاونننة ماتمننندة  البيا نننار األكا يمينننة عننن  سنننجالر يلكننن  قالنننل وت نننج

 سبول األو  من بدة الفص  الدراس .الطالب ع  األ

 ال ا  . األسبوليت  الت جي  ع   أحمتار ييرية أيجوأ ع  تالة وجو   (ب 
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 : األكا يم  اإلرشا  :نال ا  

المننننوا  مننننه تبدينننند منننند   التيننننارملنننن   وم ننننامدتنالطالننننل  راسننننيا  لتوجيننننن   كننننا يم أيخصننننص مرشنننند 

                            ملننننننننن تنننننننن               نوم ننننننننامدت واسننننننننتادا ر نويدراتنننننننن ن روعننننننننلال ننننننننامار التنننننننن  ي ننننننننج  عييننننننننا وعقننننننننا 

 اروتخصنننص بطاينننة لكننن  قالنننل ي نننج  عيينننا كاعنننة البيا ننن  ةأناننناة الدراسننن تاتر ننننيننند  التننن المألنننكالر 

كننن   ل عننن الطالننن ي نننج  عييننا التننن  يقنننوم بمراجاننة المنننوا كمنننا  والاتننناج  التننن  تصنن  مليينننا  ن الالأمننة ماننن

                                                                                       .من الكلية تخرجنتتن   راس عص  

 الالة الدراس : :راباا  

 تند أيصن    يتاندل البندسنامة ماتمندة و 13ببند أ  ن  ماتمندة  ارسنام مند ي ما لكن  قالنل بالت نجي  عن  

 وي ت ان من  لع البا ر اآلتية: األيصن لاد  ال امار الماتمدة ع  ك  عص   راس  مل  تدة 

د ليننر للطالننل ببنناألالدراسنن  الفصنن  يجننوأ لمجلنن  الكليننة أيننا ة البنند األيصننن للاننلة الدراسنن  عنن   (أ 

 لن تمام متطلبار التخرج الالأمة  سامار ماتمدة بارض  5 أيصن

لفصن  ماتمدة ع  ا سامة 13من  أك ربالت جي  ع  ع ي   1.0تراكم   ي ما للطالل التل لن ماد    ب( 

 الدراس .

  األوار ياف  الطالل المبو  منن كلينة مانا رة منن بانض مقنررار الم نتوي أحيجوأ لمجل  الكلية  ج( 

مفناة  وأ و  ماينا و  يجنيد  رف و جا ع  مقررار تاا ليا عن  الكلينة المبن أ ننب     ا وال الث وال ا  

 ل مقرر من مقررار الم تو  الرابه.أالطالل من 
 

 

 

 :ريوف ومتطلبار التخرج لاي   رجة البكال  : (8ما ة  

            كاملننة منندا  مالمننار األ ألننطة المت التربيننة للطفولننة المبكننرة عنن ريوف ومتطلبننار التخننرج لاينن   رجننة البكننال

 سامة ماتمدة توأل وعقا لما يل :( 144 ه     با ام مات ورل (

  سنننامار ماتمنننندة تنننوأل ملنننن 7وتألننننم  المكنننوح ال قنننناع  البنننر بوايننننه  متطلبنننار الجامانننة:( 1 

 :الابو التال 

 مد  ال امار الماتمدة المقرر الكو  
Unv 101 2 ربلكل ربعة يل 

2Unv 20  2 تطبيقار الباسل ع  الطفولة 
3Unv 20 2 ةقمل ربالب 
4Unv 20 1 رإلرجليايل: ربتع ية مرب ةا نل ربلكل 

 7  جمال  مد  ال امار
 

 متطلبار الكلية:( 2 

ل النننث سنننامار ماتمننندة  تننندريل ميننندا ن عننن  الم نننتول ا 8بواينننه  بالبضنننا نوتألنننم  التننندريل الميننندا   

اسننن  سنننامن ( ماتمننندة عننن  كننن  عصننن   ر 2ابنننه( وعنننق  جبنننة التننندريل الميننندا   بواينننه  والم نننتو  الر

ي ننننناد إلشنننننراف الفاننننن  واإل ارل ي ننننن  ماننننناه  وقنننننر  تالننننني  الطفننننن  تينننننث التننننندري  وا,ويخنننننتص ب

 ياين اإلشراف الفا  واإل ارل من يب  مجل  ي   مااه  وقر  تالي  الطف  التدري  و

 مقررات متطلبات الكليــــة 



11 

 

الري  

 الكو ل
 ماتمد ممل    رل مالت ار الما ة

 الدرجار

األمما  

 الفصلية

امتباح 

 صن 

 عصل 

امتباح 

تطبيق  

 وشفول

امتباح 

 تبريرل
 مجمول

Fac 301 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 1  (1)  ابةم ل ربت ةي  رب ي ررر 

Fac 302 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 1  (2)  ابةم ل ربت ةي  رب ي ررر 

Fac 403 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 1  (3)  ابةم ل ربت ةي  رب ي ررر 

Fac 404 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 1  (4)  ابةم ل ربت ةي  رب ي ررر 

 اج ابر ع   ربراعا 
 4 8 8  

ن منتايين المألنرف الفانن اإل ار  مجلن  ي ن  ماناه  وقنر  تالني  الطفن  ع  يختص  التدريل الميدا ن :

ين  الميانن ويطبق  جبة امدا  مالمار رياض األقفا  باللاة اإل جلي ية وامندا  مالمنار الت هأمضاجة بين 

( بتننناريخ 558لألقفنننا   أ  اإلتتياجنننار الخاونننة والتنننن تننن  تانننديليا بمجلننن  الجامانننة بجل نننتة ريننن   

28/10/2019 . 

 :وعقا للجداو  التالية  التخصصمتطلبار  (3 

 

 * الطفل تعليم وطرق مناهج لقسم الدرا ية المقررات

 

كو  

 المقرر
 

 المقـــــــــرر
مد  

 ال امار

كو  

 المقرر
 

 المقـــــــــرر
مد  

 ال امار

C101 3 التربية الب ية ماد مات ورل C102 3 ماي  مات ورل 

C103 3 مااقق مات ورل C104 3 تا ي  يامة مات ورل 

C205 3 الميارار اللاوية C206 3 (1ي  الالمية  هأ ألطة المفا 

C207 )3 تالي  اللاة  يراةر /الكتابة C208 3 أ ألطة الميارار البياتين 

C209   2 (1ا ألطة المفاهي  الريا ية C210 ) 2 تالي  مصار  مالت ة ومألاهدة 

C311   3 (2أ ألطة المفاهي  الالمية C312    3 (1قر  تالي  الطف 

C313 3 مات ورل تطبيقار C314 
 3 اإلجتمامية ع  ماي  مات ورلتامية الميارار 

C315   3 (2ا ألطة المفاهي  الريا ية C316 2 حرقال رب لا يا رب يجيل 

C317 2 تالي  اللاة اإل جلي ية وعقا لماي  مات ورل C418 3 تصمي  البرام  التاليمية وعق ماي  مات ورل 

C419 3 أ ألطة المفاهي  الجاراعية والتاريخية C420  3 التالي  والتال  ستراتيجيار 

C421  3 ماي  مات ورل ع  التالي  الما ل    
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ئة اة هي ا ة أمضوياين مدير البر ام  من الي   مااه  وقر  تالي  الطف  هو الق   المقدم للبر ام  *

 التدري  بالق   وكتلع مدير المرتلة.

 

  الطفل أصول تربيةالمقررات الدرا ية لقسم 

كو  

 المقرر
 

 المقـــــــــرر
 مد 

 ال امار

 كو 

 المقرر

 

 المقـــــــــرر
 مد 

 ال امار

E101 
 2  ور البضا ن ورياض أقفا  مات ورل E102 2 التاألئة اإلجتمامية ع  ماي  مات ورل

E103 
 2 مالمة مات ورل E204 2 وعق ماي  مات ورل  أوو  تربية الطف

E305 2 التربية األلاليية وعق ماي  مات ورل E306 2 التربية الوالدية وعق ماي  مات ورل 

E407 2 الدم  التربول E408 2 تربية مقار ة 

E409 2   ارة الجو ة الألاملة E410 2 التامية المياية للمالمة 

 

  العلوم النفسيةلمقررات الدرا ية لقسم ا

كو  

 المقرر
 

 المقـــــــــرر
مد  

 ال امار

 كو 

 المقرر

 

 

 المقـــــــــرر
 مد 

 ال امار

P101 
 سيكولوجية  ول اإلتتياجار الخاوة

2 P102   2 الامو الاف 

P103 
 مل   ف  اللال

2 P204 2 مألكالر الطفولة 

P205 2  رشا  أولياة األمور P306 3 تامية الميارار الاقلية 

P407 2 الفرو  الفر ية P408  2 تقوي  ويياف الطف 

P409 2  كتألاف الطف  وعقا لمات ورل P410 2 تادي  و بااة ال لوك 

P411 2 أ ماق التدل  المبكر P412 2 اإلبتكار ع  مات ورل 

P413  2 واوبار التال    

 

 

 

 

 

 العلوم الأ ا يةالمقررات الدرا ية لقسم 
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كو  

 المقرر
 

 المقـــــــــرر
 مد 

 ال امار

B101 2 الميارار األساسية عن التربية البركية 

B102  3 الفايةالميارار األساسية عن التربية 

B103 
 3 الميارار األساسية ع  التربية الموسقية

B204   2 (1تصمي  أ وار مات ورل 

B205 2 ما مار قفولة 

B206   2 (2أ وار مات ورل 

B307  3 يصص األقفا 

B308 )3 م رح و راما الطف   ع 

B309 )3 م رح الطف   ع 

B310 2 األل  ع  التربية الموسيقية تطبيقار الباسل 

B311  2 التألكي  بالخامار الفاية للطف 

B412 2 نقاعة الطف  ع  ماي  مات ورل 

B 413 2 غرف وأنا  مات ورل 

 

 

  ( : تا   رموأ األي ام الالمية واألريام الكو ية للمقررار ملن الابو التال :9ما ة  
 الرموأ الكو ية لألي ام الالمية  ال  الكلية:  -أ

 

 ة ا ربقرا  ربقرا

 E حةمب تة يل ربالب

 C  را ي ماةل تعليا ربالب

 P ربعلما ربرلريل

 B ربعلما ر راريل

 Unv  تال  جا عل

 Fac  تال  كليل

ومنننننند   تبننننننين الجننننننداو  المرعقننننننة بيننننننتر الالجبننننننة المقننننننررار الدراسننننننية لمرتلننننننة البكننننننالوريوف  -ب

ال نننننننننامار الماتمننننننننندة للمبا نننننننننرار والتننننننننندريبار الاملينننننننننة لكننننننننن  مقنننننننننرر   وتنننننننننري  األرينننننننننام 

 الكو ية للمقررار ملن الابو التال : 

 فجل ربتةليا رب رتم 

 1 ر مب
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 2 ربنارر

 3 ربناب 

 4 ربةر  

 ي لت ك  مقرر ريما مكو ا من ريمين كما يل : 

 باة.للم تويار األر 4 لن  1الري  األي ر من الري  الكو ل للمقرر  يد  ملن الم تو  الدراس  من  -1

تنن ألنر رين  وت 1الريماح األيمن واألوسل   يد ح ملن الري  الم ل   للمقرر  ال  الق    بتداةا من ري   -2

  .  م ل   لمقررار ك  ي 

  الم ل ن  بتلع يتكوح الري  الكو ل من: البرف التل يرم  للق   + الريماح األيمن واألوسل يد ح ملن الري

 للمقرر  ال  الق   + الري  األي ر للد لة ملن الم تو  الدراس . 
 

 الري  األيمن
 

 الري  األوسل
 الري  األي ر

 للد لة ملن الم تو  الدراس 

 

 رم  الق  

 والبتف: اإل اعة :(10  ا ةم
ل سننننبوك ننننر تتننننن  يايننننة األأيجننننوأ للطالننننل بانننند مواعقننننة المرشنننند األكننننا يم  أح يبننننتف مقننننررا أو  (أ 

 (10عننن  المنننا ة   نالدراسننن  الماصنننو  مليننن لةالانننبالرابنننه عقنننل منننن الدراسنننة و لنننع بمنننا   يخننن  

 .من هتر الالجبة

ي  منننن بننندة الت نننج الرابنننهيبننن   ياينننة األسنننبول ل مقنننرر أيجنننوأ أح يا نننبل الطالنننل منننن  راسنننة   ب(

للفصنننن  الدراسنننن  و لننننع بمواعقننننة المرشنننند األكننننا يم  وي ننننج  هننننتا المقننننرر عنننن  سننننج  الطالننننل 

بننن  ي  نننبة الايننناب المقنننررة  تجننناوأيكنننوح الطالنننل يننند  األكنننا يم  بتقننندير "ما نننبل" بألنننرق أح  

ي  باننند هنننتا الميانننا  ملننن  لجانننة شنننئوح التالننن  نننطراريةا   نننباب ا وتانننرض تنننا ر  . نننباب ا 

 ةبالاننننل ا   ننننباب  يخنننن  أيرارهننننا مننننن مجلنننن  الكليننننة ملنننن   والطننننالب بالكليننننة للا ننننر عييننننا و

ا وتبت ننننل للطالننننل الدرجننننة كاملننننة    .مننننن هننننتر الالجبننننة (10الدراسنننن  للطالننننل وعقننننا للمننننا ة  

 ة.أستبد  هتا المقرر بمقرر  لر و لع ع  تالة المقررار ا لتياري

 الموا بة: :(11  ما ة

  عتننرة ممليننة عنن  سنننج أوسننتا  المقننرر ت ننجي  تضننور الطننالب عنن  بننندة كنن  مبا ننرة   ريننة أيتننولن 

 ماد لتلع من يب  شئوح الطالب مه مراماة مايل :

  % منننن مجمنننول سنننامار المقنننرر25 هنننو لايننناب الطالنننل بننندوح منننتر مقبنننو  نالبننند الم نننموح بننن  أ(

تالنننة  الطالننل منننرتين وبانند  لنننع تاننرض إل نننتار ارة شنننئوح الطننالب  لطننار  سننتا  المقنننرر أويتننولن 

 المقرر.  متباحمن  لو   ترما نجراةار  تخا  الطالل مل  مجل  الكلية إل

لجاننننة ن % عنننن  المقننننرر وكنننناح غينننناب الطالننننل بنننندوح مننننتر تقبلنننن25أا ر   ننننبة الاينننناب مننننن    ا  ب(

مبروم" عنننن  المقننننرر وتنننندل  "ي ننننج  للطالننننل تقنننندير:   مجلنننن  الكليننننة رشننننئوح الطننننالب وياتمنننند

  تيجة تقدير "مبروم" ع  ت اب الماد  الفصل  والماد  التراكم  الاام للطالل.

انننننتر تقبلنننننة لجانننننة شنننننئوح التالننننني  بغيننننناب الطالنننننل  كننننناح% و25أا ر   نننننبة الايننننناب منننننن    ا  ج(

ير تننندل   تيجنننة التقنننند " و باننننتر والطنننالب وياتمننندة مجلننن  الكليننننة ي نننج  للطالنننل تقننندير"غاجل

 الماد  التراكم  الاام للطالل. أو" ع  الماد  الفصل  باتر اجل"غ

 :التقيي  :(12  ما ة



15 

 

 أمن ا متباح التبريرل الاياج  ألل مقرر سامتاح. -1

  ماجة  رجة(.100يت  تقيي   متباح ك  مقرر من  -2

 مل  الاااور التالية: اا رية والاملية بااةليت  تقيي  الطالل ع  المقررار ا -3

% 10% لألممنا  الفصننلية  و10عن  تالنة المقننررار التن  تألنتم  ملنن   راسنة   رينة عقننل يخصنص   أ(

 من الدرجة الكلية للمقرر.و لع  تبريرلال % لالمتباح80 متبا ار ماتصن الفص   و

% 40   نبة يخصنص  التندريل الميندا   (  عقنل ع  تالة المقررار الت  تألتم  ملن   راسنة مملينة  ب(

% 10% للمألننرف الفانن  الخننارج   و  ننبة 30للمألننرف الفانن  النندالل   و  ننبة  مننن  رجننة المقننرر

ا لتبننار الألننفي   ومننن يرسننل عنن  هننتا % 10للتقننارير و %10لمنندير أو  ننا ر البضننا ة   و  ننبة 

  .المقرر يبق  لإلما ة ع  الم تول الدراس  التل رسل عين  و لع وعق  جبة التدريل الميدا  

لألممننا  % 10يخصننص   راسننة   ريننة و راسننة تطبيقيننة   عنن  تالننة المقننررار التنن  تألننتم  ملنن (جــ )

%  60الألننننفي   و وأ% لالمتبنننناح التطبيقنننن  20%  متبنننناح ماتصننننن الفصنننن   و10الفصننننلية  و

 .  من الدرجة الكلية للمقررلالمتباح التبريرل و لع 

% مننن الدرجننة المخصصننة  30البصننو  ملنن    ( وعنن  كنن  األتننوا  يألننترق لاجنناح الطالننل عنن  أل مقننرر 

 لاللتبار التبريرل الاياج .

ببند انة مألنكلة التبريرية الاياجية للمقرر من لج الألفيية  وا متبا ار وأالتطبيقية  ا لتبارارتكوح  (هـ 

ري  تندالقاجمين ملن  مل  األي  أتد هيئة التدري  من بياي   أمضاةمن  ( ببد أيص 4و  , (2  أ   

  ياجينةالا ا متبا نارسنئلة أرا  أومندا   الفصنلية و ا متبا نارويتولن ما نق المقنرر تا ني   المقرر 

 لمقرر.ا  با عاجالاياج  غ التبريرل ا متباحأو ا متباح الامل  الاياج    وياتبر الطالل الااجل ع 

قن    يأ بألنرق ك نر ماند التخنرجأ أو 2.5تماا مرتبة الألرف للطالل النتل يبصن  ملن  ماند  تراكمن   (أ 

 أوعن  الكلينة   نل مقنرر  راسن  لنال  ت نجيلأ  يكوح يد رسنل عن  أو 2.5ل م تو  من أع   نمادل

 ع  الكلية المبو  مايا(.

طالنل  مندم  لنو  ال سنباب ييرينةمتطلباتينا أل اكتمنا توج   تيجة مقرر من المقررار لاندم  أح( يجوأ ح 

 رتالايناج  لمقنرر لانتر مقبنو ( ولمندة   تتجناوأ عصن   راسن  واتند  وياطن  الطالنل عن  هن ا متباح

د بيننا مكتمنن   م م(  و ح لنن  ي ننتكم  الطالننل متطلبننار المقننرر عنن  الفتننرة التنن  ياقننالبالننة تقنندير غيننر 

  رةمباشنن التنال سنبول األو  مننن الفصن  الدراسن  وهن  األ ا متبناح الايناج  للمقنررار غيننر المكتملنة

 تقدير راسل. نا ويرود لبياتبر الطالل راس

 

 

 :لد  ر الريمية والرم ية للدرجار والتقديرارا :(31ما ة  

 :تقدر الدرجار الت  يبص  ملييا الطالل ع  ك  مقرر  راس  مل  الابو التال ( 1)

 ربتق ية ربة ا ع   ربرقاا رب ةجل

   تاا ح 5.0 ابر 3.5 %100 ابر% 85

 جي  ج ر   3.5لب  ل ح ابر 2.5 %84 ل لب ح ابر% 75

 جي  ج 2.5لب  ل ح ابر 1.5 %74لب  ل ح ابر% 65

  ق مب   1.5لب  ل ح ابر 1.0 %64لب  ل ح ابر% 60

 ةرر  ة 1اب  رلب  ل ةلة %59لب  ل ح ابرةلة% 

  اج  غ ةلة -

  ية  كت ب غ ا ةلة -

  ررة   ل ةلة -
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 ربتق ية ربة ا ع   ربرقاا رب ةجل

  ةةما  ا ةلة -

 نالرسننننوب مننننرة  واتنننندة عقننننل عنننن  مادلنننن بإتت ننننابتكننننرر رسننننوب الطالننننل عنننن  مقننننرر مننننا يكتفنننن     ا( 2)

رجنننة  األكننا يم  وتب ننل  ن   عيينننا هننتا المقننرر عنن  سننجلأالتراكمنن  ولكننن ت ننج  منند  المننرار التنن  

 اإلمتباح.  جتياأالاجاح الت  تص  ملييا ماد 

 

منين ق الفصن  الدراسن  الواتند ويقنرب  لن  ري قنا مننالل طال نهو متوسل ما يبص  ملي الماد  الفصل : (3)

 مألريين عقل ويب ل كما يل :
 

 الماتمدة( نمد  سامات×مجمول تاو   رب   قاق ك  مقرر عصل                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =الماد  الفصل    
 المقررار ع  الفص  رتاو  جمه ال امار الماتمدة ليت                            

                 

 لن   الطالنل منن  قناق لنال  الفصنو  الدراسنية ويقنرب نيبصن  ملين :هو متوسل مناالماد  التراكم  الاام (4)

 ريمين مألريين عقل كما يل :

                           

 مد  ساماتة الماتمدة(×مجمول تاو   رب   قاق ك  مقرر ت   راستة                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =الماد  التراكم  الاام    

 ال امار الماتمدة ليتة المقررار الت  ت   راستياتاو  جمه                                   

 

 % للطالل. 60  وهو يم   ييمة الاجاح من 1.0للماد  التراكم  للتخرج هو األ  ن البد  (5 

 ملييا الطالل ماد تخرجة كما يل : ( تماا التقديرار الت  يبص 6 

 التقدير الرم  مد  الاقاق الدرجة

 ممتاأ أ 5.0 ل   3.5 %100%  ل  85

 جيد جدا ب 3.5ي  من أ  ل  2.5 %84ي  من أ  ل % 75

 جيد ج 2.5ي  من أ  ل  1.5 %74ي  من أ  ل % 65

 مقبو    1.5ي  من أ  ل  1.0 %64ي  من أ  ل  60%

ا نننل جريمنننين مألنننريين  لننن    لننن ينننة مقربنننة ئوويبنننين عننن  شنننيا ة الطالنننل الاقننناق المكت نننبة والا نننبة الم

 التقدير الاام للتخرج.

 :لااة القيد و واإليقافاإل تار األكا يم  والاق  : (41ما ة  
 ( واتد ياتر اإل تار األو .1.0ي  من  أتراكم   ماد   ا تص  الطالل مل   (1)

الطالننننل  ياننننتر اإل ننننتار ال ننننا   وياتبننننر   ا تكننننرر المانننند  المتنننند   للطالننننل لنننناف  الفصنننن  الدراسنننن   (2 

 سامة ماتمدة. 13ع  البد األ  ن وهو    بالت جي   ني ما ل و  كا يميا  أ مرايبا  

 سننننامة ماتمنننندة وي ننننج  عننننن  27يقنننن  مننننن  منننننا    جتنننناأياقنننن  الطالننننل  لنننن  الم ننننتو  ال ننننا     ا  (3 

  جتننناأ   اسنننامة ماتمننندة وي نننج  عننن  الم نننتو  الرابنننه  63يقننن  منننن    منننا  جتننناأالم نننتو  ال النننث   ا 

 ال امار. ر من هتالجاماة متطلبار تبت ل  سامة ماتمدة و  98يق  من    ما
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ملييننننا عنننن  يننننا وح تا نننني  الماصننننو  ( يتاننننرض الطالننننل للفصنننن  مننننن الكليننننة قبقننننا لفننننر  الرسننننوب 4 

 الجاماار.

 ( :  ور التخرج والتاام  مه الطالب الراسبين : 51ما ة  
ن لنال   ور التخرج هو الدور الت  ي تكم  عينن الطالنل مند  ال نامار الماتمندة الالأمنة للتخنرج وينت   لنع من

  ورين ملن مد  الاام هما:  

 ور منايو( يت  تخرج قالب الم تو  الرابه باد  يور  تيجة امتبا ار الفص  الدراس  ال ا      ور مايو: -1

اح يفاة جميننه متطلبننار التخننرج الننوار ة بيننتر الالجبننة مننه  جننوامتما هننا مننن مجلنن  الجاماننة بألننرق  اسننت

 ناوار الطالل عن جميه موا  الفصلين الدراسيين للم تو  الرابه ومدم تخلفن عن أل مقرر  راس  منن ال

 الدراسية ال ابقة. 

( عنإ ي  سنامار ماتمندة 9قالب الم تو  الدراس  الاياج  عيمنا   ي يند منن    :(سبتمبر الصيفن    ور  -2

  يتقدموح لالمتباح لال  شير سبتمبر من  ف  الاام  ويت  تخرجي  باد  جاتي  عن هتر المقررار.

 ور مايو(  يت  تخرج قالب الم تو  الرابه باد  يور  تيجة امتبا ار الفص  الدراس  ال ا     ور يااير : -3

اح الننوار ة بيننتر الالجبننة مننه  جننوامتما هننا مننن مجلنن  الجاماننة بألننرق  اسننتيفاة جميننه متطلبننار التخننرج 

 ناوار الطالل عن جميه موا  الفصلين الدراسيين للم تو  الرابه ومدم تخلفن عن أل مقرر  راس  منن ال

 الدراسية ال ابقة.

يننت  يينننده   والنننتين قنننالب الفريننة األولننن  الجنند  الملتبقنننين بالكليننةملنن  الالجبنننة  رتطبنننق  هننت :(61  مننا ة

ب بامتمنننننا  هنننننتر الالجبنننننة. أمنننننا الطنننننال التنننننال  القنننننرار النننننوأارلعنننن  الانننننام الجننننناما  لصننننندور 

لينننا  عننن   التبقنننواالداللينننة التننن  المقيننندوح يبننن  هنننتا التننناريخ عت نننرل ملنننيي  أتكنننام الالجبنننة 

 و لع تتن تخرجي .

  الكلينننة ومواعقنننة مجلننن األي نننام الالمينننة باننناة  ملننن  ايتنننراح منننن  تر الالجبنننة هننن يكنننوح تاننندي  (:71منننا ة 

 ي  من مجل  الجاماة.وامتما  التاد

 

 

 

 

 
  ة     المق             ررات الدراسي       
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 الم تول األو 
 ربلةب رب ةررر ر مب

كو  

 المقرر
 

 المقـــــــــرر
 مالت ار

 

ال امار  مد  ال امار الفالية

 الماتمدة

ة مد توأيه الدرجار

تطبيق   ر  ا متباح

  

المجم

 ول

ا مما  

 الفصلية

تطبيق

  

ماتصن 

 الفص 
تبرير

  

الدرجة 

 الا من

C101 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  ماد مات ورل التربية الب ية 

C102  راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  ماي  مات ورل 

E101 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  التاألئة اإلجتمامية ع  ماي  مات ورل 

E102  راعتال 100 80 10 - 10 2 2 ــــ 2   ور البضا ن ورياض أقفا  مات ورل 

P101 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 ــــ 2  سيكولوجية  ول اإلتتياجار الخاوة 

B101 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  الميارار األساسية عن التربية البركية 

B102  راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  الفايةالميارار األساسية عن التربية 

  17    المجمول
 

 ربلةب رب ةررر ربنارر

كو  

 المقرر

ال امار  مد  ال امار الفالية مالت ار المقـــــــــرر

 الماتمدة

 ة ا متباحمد توأيه الدرجار

تطبيق   ر 

  

ا مما   المجمول

 الفصلية

ماتصن  تطبيقن

 الفص 

الدرجة  تبرير 

 الا من

C103 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  مااقق مات ورل 

C104 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  تا ي  يامة مات ورل 

E103 
وعق ماي    و  تربية الطفأو

 مات ورل 

 2 2 ــــ 2 
10 - 10 80 100 

 راعتال

P102    راعتال 100 80 10 - 10 2 2 ــــ 2  الامو الاف 

P103 
  مل   ف  اللال

 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1

B103 ميارار األساسية ع  التربية ال

 الموسقية

 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2 

UNV10
 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 ــــ 2  ربلكل ربعة يل 1

  17  المجمول

 

  لم تول ال ا  ا
 ربلةب رب ةررر ر مب

كو  

 المقرر

مد   مد  ال امار الفالية مالت ار المقـــــــــرر

ال امار 

 الماتمدة

ة مد توأيه الدرجار

تطبيق   ر  ا متباح

  

المجمو

 ل

ا مما

  

الفصلي

 ة

تطبيق

  

ماتصن 

 الفص 
تبرير

  

الدرجة 

 الا من
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C205 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  الميارار اللاوية 

E204 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  مالمة مات ورل 

P204 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  كالر الطفولة مأل 

P205 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2  شا  أولياة األمور ر 

B204   راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  (1تصمي  أ وار مات ورل 

C206  راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  (1  الالمية  هيألطة المفاأ 

UNV202 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  تطبيقار الباسل ع  الطفولة 

  16    المجمول

 

 ربلةب رب ةررر ربنارر

 

 كو  المقرر

 

 المقـــــــــرر
مد   مد  ال امار الفالية مالت ار

ال امار 

 الماتمدة

  توأيه الدرجار

المجمو تطبيقن   ر  ة ا متباحمد

 ل

ا مما  

 الفصلية

ماتصن  تطبيقن

 الفص 

تبرير

  
الدرجة 

 الا من

C207 )راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  تالي  اللاة  يراةر /الكتابة 

C208 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  أ ألطة الميارار البياتين 

C209   راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  (1ا ألطة المفاهي  الريا ية 

B205 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2  ما مار قفولة 

B206   راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  (2أ وار مات ورل 

C210 ) راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  تالي  مصار  مالت ة ومألاهدة 

UNV203  راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2  تقو  الطف 

UNV204 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2  اللاة اإل جلي ية: التابير والمبا نة 

  18    المجمول
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 لثالم تول ال ا
 

 ربلةب رب ةررر ر مب

 

كو  

 المقرر

مد   مد  ال امار الفالية مالت ار المقـــــــــرر

ال امار 

 الماتمدة

ة مد توأيه الدرجار

المجمو تطبيقن   ر  ا متباح

 ل

ا مما

  

الفصلي

 ة

تطبيق

  

ماتصن 

 الفص 
تبرير

  

الدرجة 

الا م

  

C311   راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  (2أ ألطة المفاهي  الالمية 

C312    راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  (1قر  تالي  الطف 

B307  راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  يصص األقفا 

C313 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  مات ورل تطبيقار 

B308  لتيار أتد  م رح و راما الطف 

 المقررين

 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2

B309   راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2 م رح الطف 

P306 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  تامية الميارار الاقلية 

Fac301 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 2 1  (1  التدريل الميدا   بالرو ة  

  20    المجمول

 

 ربلةب رب ةررر ربنارر

 

 كو  المقرر

 

 المقـــــــــرر
 مالت ار

 

مد   مد  ال امار الفالية

ال امار 

 الماتمدة

  توأيه الدرجار

ة مد

 ا متباح
تطبيق   ر 

  

ا مما   المجمول

 الفصلية

ماتصن  تطبيقن

 الفص 

تبرير

  

الدرجة 

 الا من

C314 
تامية الميارار اإلجتمامية ع  

 ماي  مات ورل

 2 2 3 3 
 راعتال 100 60 10 20 10

C315   راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  (2ا ألطة المفاهي  الريا ية 

E305  لتيار أتد  التربية األلاليية وعق ماي  مات ورل 

 المقررين
 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2

E306 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2 التربية الوالدية وعق ماي  مات ورل 

B310 
تطبيقار الباسل األل  ع  التربية 

 الموسيقية 

 1 2 2 2 
10 20 10 60 100 

 راعتال

C316 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  حرقال رب لا يا رب يجيل 

B311 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  تألكي  بالخامار الفاية للطف  ال 

C317 
تالي  اللاة اإل جلي ية وعقا لماي  

 مات ورل
 1 2 2 2 10 20 10 60 100 

 راعتال

Fac302 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 2 1  (2  التدريل الميدا   بالرو ة  

  18    المجمول

 

 الرابهالم تول 
 

 ربلةب رب ةررر ر مب

 

كو  

 المقرر

مد   مد  ال امار الفالية مالت ار المقـــــــــرر

ال امار 

 الماتمدة

ة مد توأيه الدرجار

المجمو تطبيقن   ر  ا متباح

 ل

ا مما  

 الفصلية

ماتصن  تطبيقن

 الفص 

تبرير

  

الدرجة 

 الا من
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C418 
تصمي  البرام  التاليمية وعق ماي  

 مات ورل

 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2 

C419 راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  أ ألطة المفاهي  الجاراعية والتاريخية 

C420  راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2   ستراتيجيار التالي  والتال 

E407 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2  الدم  التربول 

P407  راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  الفرو  الفر ية 

P408   راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  تقوي  ويياف الطف 

P409 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1   كتألاف الطف  وعقا لمات ورل 

Fac403 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 2 1  (3  التدريل الميدا   بالرو ة  

  19    المجمول

 

 ربلةب رب ةررر ربنارر
 

 

 كو  المقرر

 

 المقـــــــــرر
 مالت ار

 

مد   مد  ال امار الفالية

ال امار 

 الماتمدة

  توأيه الدرجار

ة مد

 ا متباح

المجم تطبيقن   ر 

 ول

ا مما  

 الفصلية

ماتصن  تطبيقن

 الفص 

تبرير

  

الدرجة 

 الا من

C421  راعتال 100 60 10 20 10 3 3 2 2  ماي  مات ورل ع  التالي  الما ل 

E408  لتيار أتد  تربية مقار ة 

 المقررين
 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1

E409  راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2   ارة الجو ة الألاملة 

P410  لتيار أتد  تادي  و بااة ال لوك 

 المقررين
 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 2 1

P411 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 2 1 أ ماق التدل  المبكر 

B412 100 60 10 20 10 2 2 2 1  نقاعة الطف  ع  ماي  مات ورل 
 راعتال

P412 100 60 10 20 10 2 2 2 1  اإلبتكار ع  مات ورل 
 راعتال

P413  100 80 10 - 10 2 2 2 1  واوبار التال 
 راعتال

B 413 راعتال 100 60 10 20 10 2 2 2 1  مات ورل أنا غرف و 

E410 راعتال 100 80 10 - 10 2 2 - 2  التامية المياية للمالمة 

Fac404 مفقا باجةل ربت ةي  رب ي رر  2 2 2 1  (4  التدريل الميدا   بالرو ة  

  19    المجمول
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المحتوى العلمي للمقررات 

 الدراسي                   ة
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 المستوي الأول
 

101C الب ننن   منننن مفينننوم التننندريلييننندف المقنننرر  لنننن ت ويننند الطالنننل بمالومنننار  :التربينننة الب نننية ماننند مات نننورل

 قفنننا  ,كنننتلعوأهميتنننن لننند  قفننن  الرو نننة وتننندريل الطالنننل ملنننن  سنننتخدام األ وار الالأمنننة لتامينننة اإل راك الب ننن  لننند  األ

 تصمي  األ ألطة الت  ت ي  ع  تامية اإل راك الب   لد  الطف 

عنننن رينننناض   ر  م نننتويار الامليننننار الاقلينننة المارعينننة  مانننند الطفننن    مفينننوم التربيننننة الب نننيةرلمق  اومبت نيتضمكنننتلع 

يبار لطفننن    تننندراا قفنننا    التننندريبار اللم نننية   تننندريبار لم نننية بصنننرية   تننندريبار سنننماية لتامينننة ا  تبنننار ال نننمان لننند  

 اف والج   و ا قراف. ت ية لتامية تاسة التتو   والأل    و تارف الطف  ملن  اتن  من تيث البو

 C102 بنننة كبف –الم نننتويار المختلفنننة للمننناي   –مكو اتنننن  –اهميتنننن  –مفينننوم مننناي  مات نننورل  : مننناي  مات نننورل

التقنننوي   تو نننيا كننن   نننول منننن أ نننوال –النننتكاةار المتاننند ة وقنننر  يياسنننيا  –التاامننن  منننه األقفنننا  وعقنننا لمننناي  مات نننورل 

 ع  القياف وتبقيق  وات  التال 

 E101  : ة ومننننا يينننندف المقننننرر  لنننن  التاريننننن بالتاألننننئة ا جتمامينننن التاألننننئة اإلجتماميننننة عنننن  منننناي  مات ننننورل

يجننناب    وأسننناليل تكنننوين اتجنننار اوعنننق مننناي  مات نننورل  ينننرتبل بينننا منننن مفننناهي  م ننن  وسننناجل وأسننناليل التاألنننئة وغيرهنننا

فننننن  لتاألنننننئة ا جتمامينننننة للط بنننننو أهمينننننة مملينننننة التاألنننننئة ا جتمامينننننة بكننننن  مصنننننا رها  و ور األسنننننرة والريننننناض عنننننن ا

امننن  ة مانند التاباسننتخدام ا سنناليل الخاونننة للتاامنن  ماننة  كمنننا يينندف  لننن  تاريننن الطالبننة المالمنننة ملننن ا سنناليل المختلفننن

رتبطننة مفنناهي  الممننه الطفنن   واوجننة ا سننتفا ة مننن ا سنناليل المختلفننة للتاامنن  مننه الطفنن . ويتانناو  المقننرر المالومننار وال

لتننننن ت ننننامد ميننننة وماليتيننننا باتتياجننننار األقفننننا   وشننننروق التاألننننئة ا جتماميننننة المالجمننننة  والاوامنننن  ابالتاألننننئة ا جتما

مامينننة  و الطفننن  ملنننن التكينننن والتواعنننق منننه البيئنننة المبيطنننة منننن لنننال  التاألنننئة ا جتمامينننة  وموس نننار التاألنننئة ا جت

ا  عننن   شنننبامي لفنننة  ور التاألنننئة ا جتمامينننةا تجاهنننار الوالدينننة وأنرهنننا عنننن تيننناة الطفننن  الاف نننية  وتاجنننار الطفننن  المخت

 .والاتاج  المترتبة مل  مدم  شبال الباجار المختلفة لألقفا   واألسلوب ال و  عن المااملة الوالدية

 
E102  :ييننننندف المقنننننرر  لنننننن  لقننننناة الضنننننوة و التارينننننن برو نننننة   ور البضنننننا ن وريننننناض أقفنننننا  مات نننننورل

 ايا وبين رياض األقفا  التقليدية و ور أولياة األور بيا .مات ورل وأهداعيا ومبا جيا واإللتالف بي

 
P101 التين األشخا : ييدف المقرر  ل  ت ويد الطالبة بالمالومار الالأمة تو  سيكولوجية  ول اإلتتياجار الخاوة  

من  هتر الفئة تمي  الت  يطلق مليي  الفئار الخاوة والماايير الت  يت  ملن  وجيا تبديد تلع الفئار  وما ه  ال مار الاف ية

ي  ن  والمفاهلماايياالااف وتبديد اتتياجاتيا وكيفية التاام  مايا. كما ييدف المقرر  ل  التارين بالتطور التاريخ  لرماية 

لطالبار ارين ااألساسية كماان اإلماية ومفيوم التارف  ومفيوم ولصاجص ك  عئة من عئار اإلماية. كما ييدف المقرر  ل  ت

ن التفو .  ية  لسباب المو ية لإلمايار مامة و أسباب ك   ماية لاوة  ومفيوم ولصاجص المتفويين مقليا والاوام  الموباأل

خلن ايين  والت  الماويتااو  المقرر التطور التاريخ  لرماية الماايين  ومفيوم التارف واستراتيجياتن وبرامجن  و رشا  وت هي

ن مقليا  لمتخلفيلالخصاجص(  واإلرشا  الاف   لوالدل الطف  المتخلن  واإلرشا  الاف   -ينالتصا –األسباب-الاقل   المفيوم

ية إلماية البركالخصاجص(  وا –األسباب  –الخصاجص(  واإلماية ال ماية  المفيوم  –التصاين  -واإلماية البصرية  التارين

-مالمفيو الخصاجص(  والتفو  الاقل   -التصاين -باألسبا -الخصاجص(  وواوبار التال   المفيوم -الم اهر - المفيوم

رابار الخصاجص(  و ور األسرة ع  الكألن من الطف  الموهوب وتاميتن ورمايتن  وا  ط -الاوام  المونرة -التصاين

 الخصاجص(  والموهوبوح م  وجو الخصووية. -األسباب -التصاين -ا  فاالية  المفيوم

 

 B101البركة القة بييدف هتا المقرر الن ت ويد الطالبار بمالومار مت ربية البركية :الميارار األساسية عن الت

 ا وأغرا ياه  ييمي جوا بيا(  والتربية البركية وماااها  ولما ا التبكير بتقدي  التربية البركية وما -أباا ها – مفيوميا 

رك  الاألاق البالبة بوالبرام  المتصلة بيا  وعن التدري  للتربية البركية واأل ألطة البركية. كما ييدف المقرر  ل  تارين الط

البركية.  لتربيةبقار و ما ج أل ألطة تركية  والامو البد   والبرك   وأساليل تدري  االمتكام  لطف  الرو ة  والااب وم ا

ية رك   األهماك البكما يتااو  المقرر المدل  التاليم  للتربية البركية  وامتبارار ع  بر ام  تال  البركة  وبر ام  اإل ر

لطالية بر ام  الجيد للطف (  وقريقة عبص يوام الطف   وأ ألطة مقترتة(  وميكا يكية الج   والقوام  القوام ا –التربوية 

 البركية   ل  جا ل امتبارار األماح وامتبارار قر  التدري .

 B102 ماد األقفا  الفا مرات  تطور التابير : ييدف هتا المقرر  ل  التارين ب الميارار األساسية عن التربية الفاية  

التدريل ملن استخدام   والفاية  بالمفاهيلتالي  الطف  البقاجق والميارار المرتبطة  المتاومةالتدريل ملن استخدام الطر  و
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. قفا األلد   الجمال تامية الب   ع رها ومارعة ا ستراتيجيار الفاية و الفا   والتكوين  ع وال النية الباد  ال ااجيةالموا  

قر  تالي  الطف  البقاجق والميارار الفا   و راسة التابير  وأهميةاألقفا   ماد  التابير الفا  مرات  تطورويتااو  هتا المقرر 

  للطف  ألمقدمنالموا  ال ااجية وال النية الباد   وساوار( 6-4الفاوح والبرف لألقفا  من    والمرتبطة بالمفاهي  الفاية

 .المقدمة لطف  الرو ة ةالفايالمألرومار   والفاية األ ألطةتطبيقار و

 C103 أل ألطة ييدف المقرر ملن تومية الطالبة بفل فة مات ورل ومااقق الام  بيا من مااقق ا:   ورلمااقق مات

المااقق  ة بااة تلع  كيفيالبياتية , ومااقق التامية الب ية , ماطقة الالوم , ماطقة الريا يار , وماطقة عاوح اللاة , كما يتااو

 وتا يميا ومبتوياتيا .

 C104  جبارووا وميام   تا ي  يامة مات ورل مبا ئ ملن التارف رلمقرا  مبتو نيتضم : تا ي  يامة مات ورل 

 بيئة ع  مراماتيا لواجلا والمواوفار   للبيئة التربوية ا هداف يبقق بما التاليمية للبيئار المختلفة التا يمار المال   الطالل

 ف التربوية.ا يبقق ا هداامدا  و تا ي  وا ارة البيئة التاليمية بمال  ميارار الم الطالل واك اب   ليا التخطيل وكيفية التال  

   األ ألطة يامة رةو  ا التفكير  وتامية الطف   مو ملن أنرها   وتصايفيا التاليمية البيئة مفيوم رلمقرا مبتو  نيتضمكتلع 

التاليمية   ركاحاأل وتا ي    للطف  التال  بيئة لتا ي  الالمية األس  الطف   تال  لبيئة واألماح ال المة موام  وتوعير

أمة لخفض تربوية الاليئة الاستراتيجيار   ارة وتا ي  الوي    انارة  اعاية الطف  للتال    والبواع  وأساليل التا ي   وتوعير الب

 المتاد ة.   والوساجللتاليوجيا اا  طرابار ال لوكية للطف .ماايير تقوي  بيئة تال  الطف . تا ي  بيئة تال  الطف  بإستخدام تكاول

 

E103 رورتيا  ييدف هتا المقرر  لن التارين بمفيوم التربية وأهداعيا  و وعق ماي  مات ورل :  أوو  تربية الطف 

بنالتركي   وولتيا بالالوم األلر  وعق ماي  ما ورل  مه  براأ  ور التربية عن  التاينر ا جتمنام  والتطنور ا يتصنا ل و لنع

امنة منن مجا  تربينة الطفن . كمنا ييندف هنتا المقنرر  لنن تامينة ا تجاهنار ال نليمة  بنو ميانة التندري  منه تقندي  عكنرة ممل  

ج  أالارب  من  ا تجاهار التربوية المااورة ع  مو ول  مدا  وتدريل المال  والمالمة  وتبديد ي مار وايه التربية ع  الاال 

 ر المتجد ة.تقدي  تصورار مملية لمواجية التبديا

األوو  أهمية  راسة  - يوامد تربوية مالمية - باض القوامد ع  تربية الطف  - األوو  التربوية لاة واوطالحويتااو  المقرر 

 - أهداف التَّربية -وماايألة تاريفار التربيةتبلي   - التربية اوطالتا   -الت  يل – التربية لاة -أه  مو ومار األوو  - التربوية

 -األونو  الاف نية  -األونو  اإل ارينة  -األونو  الدياينة  - ماج  التربية بال تندو  - التربية بال تدو  - مصا ر اشتقا  األهداف

 األوو  ا جتمامية

ينا مات نورل كتلع ت ويد الطالبة ع  هتا المقرر بفل فة مات ورل من تيث تياتيا واألعنرا  النتين تن نرر بين  , و كتألناعار مار

منو الطبيان  مل وينوا ين الالقوا يايا ,الاوام  الداللية عن  الطفن  والفتنرار الب اسنة عن  مراتن   منو الطفن  , والاقن  الم نتو

 مادمات ورل  وتكوين اإلرا ة و مو التكاة 
 

 P102   ر عكرة ب الطالباييدف هتا المقرر تارين الطالبة بم اهر الصبة الاف ية لد  قف  الرو ة  و ك ا:    الامو الاف

لمقرر اا ييدف للامو الاف   للطف . كممن لصاجص  مو الطف  كموشر للصبة الاف ية أو مدميا لد  الطف   والفترار البرجة 

بة لو ك اب الطا  ل  تارين الطالبة بالامو الاف   ا  فاال  لطف  الرو ة و لع مات المرتلة الجاياية وتتن ويتن الراهن 

 ن  لمجتمهلالوم  ب نر مطالل الامو و واعه ال لوك ملن الصبة الاف ية للطف   وييمة تبقيق وبة  ف ية للطف  ومن ن  

ة  و لقاة لمت لرلألباب الم تقب . ويتااو  المقرر  راسة مرات   مو الطف  مات بدة عترة البم  تتن  ياية مرتلة الطفولة ا

الامو  م   والضوة ملن الخصاجص ال يكولوجية لك  مرتلة من مرات  الامو  مه  راسة لم اهر الامو المختلفة: الامو الج

 ا جتمام .الاقل   والامو ا  فاال   والامو 

P103 يننار يينندف هننتا المقننرر  لنن  تاريننن الطالبننار ب هميننة و ننرورة اللاننل بالا ننبة لألقفننا   والا ر : ملنن   فنن  اللاننل

ة البركينة  ال يكولوجية للال  وأ وال اللال  ومالينة اللانل باإلبندال  وكيفينة تخطنيل مناي  اللانل واأل ألنطة  و مندا  األ ألنط

ل وأهداعنن  واأللاناب التربوينة  وكنتا أسناليل الانالج منن قرينق اللانل. ويتاناو  المقنرر مفينوم اللانألااب التألكي  والوساج  و

 دال  واللانلواألس  التن ياتمد ملييا اللال  والا ريار المتاد ة للال  وأ نوال اللانل  واللانل وقنر   راسنتن  واللانل واإلبن

ة ألانناب البانناالنندراما اإلبداميننة  واأل ألننطة البركيننة واإلبداميننة  وا جتمننام . كمننا يتانناو  أيضننا  تخطننيل وبانناة منناي  اللاننل  و

 والتألكي   واأللااب التربوية وكيفية  مدا ها.
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 B103لخاوة ماارف اييدف هتا المقرر  ل  ت ويد الطالبة المالمة بال : الميارار األساسية ع  التربية الموسقية

رار الميا والتدرب مل  الا ف والاااة  واستخدام اآل ر وتطبيق بالفل فار وأتد  قر  تدري  الموسيق  لطف  الرو ة 

كيفية   ولموسيقنتاريخ و أل ة ا  ومفيوم الموسيقن تاريخ ومالية الموسيقنالموسيقية الخاوة بطف  الرو ة. ويتااو  المقرر 

لميارة اتارين رر كما يتااو  المق الاااة.  وا ستمال  والا فالتالي   و ك اب الطالبة ميارار  ع أ اة الموسيقن لدورها 

لباية يرار الوالتتو  الموسيقن( وتالمن الم  ا ستمالالموسيقية  أ وال الميارار الموسيقية المرغوب تاليميا  ميارة 

ر  ف با وتالي  الطف  أ وال مختلفة للا  والموسيقية المختلفة  يو  و اين  سريه وبطئ  متقطه ومتص   تا  وغليظ(

 الب يطة. األغا   الطبلة  م لث  جالج   ك تا ي ( و تالي  الطف  لميارة غااة  اإليقاميةالفرية 

 UNV101 ليل وبة وأساييدف هتا المقرر  ل  تارين الطالبة بخصاجص اللاة الفصبن الماطوية والمكت : اللاة الاربية

ام  والاو وم اهر الامو اللاول لد  الطف  الايوض بيا  وم تويار الفصبن وموام  ال يولة والصاوبة ع  الاص اللاول 

إلبدامية  ة واللاة الو يفيالمونرة ع  هتا الامو. كما ييدف المقرر  ل  التارين بكيفية تبلي  البااة اللاول لكتاب الطف  واللاة ا

  لمقدمة لطفا بية ح األواإللمام بميارار التييئة اللاوية ومااور ا تصا  اللاول ال لي . ويتااو  هتا المقرر أيضا  الفاو

   صووا د وتتوالرو ة واأل ألطة اللاوية  وكتابة التقرير والتلخيص ومن مصر ن األسلوب وتفصيا الاامية  والقراةة والاق

ت لين و ة  و  رية وشارية لكتاب وشاراة مااورين    اعة  ل  تبلي  و قد أمما  وأ ألطة أ بية ولاوية مقدمة لطف  الر

 ااسبة لطف  الرو ة تقدم من لال  وساجل تاليمية وتقايار متقدمة.  ما ج لاوية م

 الثاني :المستوي 
 

 C205  ما يام  اللاوية ك ييدف المقرر  لن تارف الطالبة ب همية اللاة الماطوية وماهية الميارار:   الميارار اللاوية

يقة . كما ه الدييدرتيا ملن تصمي  تدريبار البركة للطف  سواة البركار الكبر  لل رامين او تركة عبضة اليد وتركة األواب

يق ملن , التال الألكر( التابير من المألامر –اإلستئتاح  يألم  أيضا تدريبيا ملن  مدا  باض المواين اإلجتمامية   مبارار

 اتدا  جارية ,أسما البروف , األلااب الصوتية , المطابقة 
 

E204 ا يينننندف المقنننرر  لنننن  مننندا  مالمننننة مميننن ة وتوجييينننا وعننننق مننناي  مات نننورل , و منننندا ه:  مالمنننة مات نننورل

مينننة وار التاليللبيئنننة التاليمينننة التننن  تواعنننق منننه هنننتا المننناي  وتمننناا للطفننن  البرينننة الكاملنننة لألقفنننا  والتانننرف ملنننن األ 

تمكنننين  يننناة األمنننور كنننتلعالمااسنننبة لتلنننع الفل نننفة منننن  شنننراف ومالت نننة وتقيننني  , وتالننن   اتننن  للطفننن  وتواوننن  منننه أول

 الطالبة من  مدا  األ وار التاليمية المااسبة وتاميتيا لد  الطف  اإلبدال الخال  

الطامنننة . وكنننتلع ت ويننند الطالبنننة المالمنننة ب  وارهنننا وعنننق مننناي  مات نننورل منننه تنننوعير جنننو المببنننة والبرينننة واإلسنننتقاللية 

 وت ويد البطالبة ع  التفام  مه األه  .

 

 P204  يتارض تنال وال لوكية الاف ية المألكالرمل   ارفمن الت الطالبة تمكين الن المقرر هتا ييدف : الطفولةمألكالر 

يندف ي. كمنا وال نلوكن الاف نن الانالج واسن  المألنكالر تلنع م نببار  و منوه  قنور عن ا سوياة وغير ا سوياة ا قفا  ليا

 وكيفيننة ةالخاون ا تتياجنار  و ا قفننا  بمألنكالر الطالبنة نيننتارو  ال نلوكن الاف نن الاننالج بطنر  الطالبنة المننامالمقنرر  لن  

ال  لطفن  مألنكالر ال نلوك ا  فان  وال لوك المألك  لطف  الرو نة  أمرا نن والاوامن  الم نببة لنن(. ويتااو  المقرر ماالجتيا

 –  را لالالالتبو   –  اعراألويض   األوابهمص  –الخوف  –الايرة  –الخج  وا طراب التجال  –الرو ة  ا طرابار الكالم 

لطالبة من ا  وتتمكن ال رية( –الاضل  –الااا   –لطف  الرو ة  الادواح  ا جتمام مألكالر ال لوك الادوا ن وغير   والكتب(

 .( راسة البالة –المقابلة  –تألخيص باض المألكالر ماد قف  الرو ة من لال   المالت ة لال   راسة هتا المقرر من 

 

P205 ية المختلفة  يتضمن مبتو  المقرر  مفيوم األسرة والمجتمه   أ وال األسر واأل ماق األسر :   رشا  أولياة األمور 

ة النومن وأهمين ة ور وواجبار ك  من األسرة  والمجتمه   التانرف ملنن أسناليل التربينة األسنرية ا يجابينة او الخاقئنة ولاون

 .بدور ك  من األسرة والمجتمه عن تياة الطف 
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 B204  تلنننع  لنننن  لقننناة الضنننوة ملنننن أ وار مات نننورل و الألنننركار الماتجنننة ل:ييننندف المقنننرر  (1أ وار مات نننورل

ينننن ليكنننوح مطابقنننا لمانننايير الجنننو ة وال نننالمن وونننفار تلنننع األولنننن كمنننا ييننندف  لنننن تار AMTاأل وار وعنننق مخططنننار 

 ألنننة , أجنننرافالطالبنننة بننن  وار مات نننورل وماينننا : ملنننل األشنننكا  اليادسنننية , ألنننواح اللمننن  ,النننواح الصنننافرة , ملبنننة األيم

 صنننايه أ وارتصنننرل واأللنننواح , متدرجنننة الاامنننار ,ألنننواح  ار أوأاح مختلفنننة , أ ألنننطة الصنننل وال قننن  , أ وار التمييننن  الب

 تصدر أووار , الاصياح ال الل  , المرايا , أجاجار الروايا .

 C206  لامو وتطبيقيا لد تامية يدرة الطالبة وكيفية تامية مفاهي  اييدف هتا المقرر  لن  :(1أ ألطة المفاي  الالمية 

   جر , أمضاة بيوا االمتاومة , أج اة الج   , الوجن , ال الطف  بالتطبيق مليي  تيث تالي  الطو  ملن أ ف ي  وكتلع األغتية

, أاتة  ي  , الطفولماااقااإل  ام , أورا  الألجر , الجتور , الادسار المكبرر , الكاجاار البية , مفيوم     باإل اعة  لن مفيوم 

ة , ا ألطة لمختلفاإلستكألاف المالم  االماة أ ألطة الصل و الاق  المختلفة للوساج  والموا  الصلبة , أ ألطة غير األووار ,

 اللال بالماة والرم  والاجيان .

 UNV202لوجينا ييدف هتا المقرر  لن تارين الطالبار بكن  منا هنو جديند عن  مجنا  تكاو : تطبيقار الباسل ع  الطفولة

ولوجينة م ن  التالي  سواة ع  بصورة   رية من لال    ريار تكاولوجيا التالي  ألبدي ن وكنتلع الم نتبدنار منن األجين ة التكا

ما ك .التاليمية وم تبدنار جديدة تفيد الامليةال بورة التكية  وأجي ة الاارض البصرل  والكاميرار الديجيت  .. الخ من أجي ة 

ييننندف  لنننن تارينننن الطالبنننار بمفينننوم التكاولوجينننا الريمينننة وماهيتينننا منننه تو نننيا بانننض األم لنننة لتطبيقنننار التكاولوجينننا 

ولنة بينة للطفالكاميرار واألجي ة النديجيت  ..النخ منه تو نيا كيفينة تو ينن تلنع األجين ة عن  التر – برام  الكمبيوتر   الريمية

 .المبكرة

 ام بناألجي ةويتااو  هتا المقنرر مفينوم القنراةة ا لكترو ينة وأهميتينا و ورهنا عن  التربينة للطفولنة المبكنرة منه اإللمن

منا يتاناو  ك .مه  جراة تطبيقار مختلفة إل تناج كتناب الكترو ن  لطفن  الرو نة والم تبدنار الم تخدمة ع  القراةة ا لكترو ية

لتندريل لطف  الرو ة من لال  التارين بباض البرام  الم تخدمة ع    تناج الرسنوم المتبركنة منه ا تصمي  الرسوم المتبركة

 .ملن كيفية   تاج باض برام  الرسوم المتبركة المااسبة لطف  الرو ة

 –ية تيراريكاكرسوم  -ملصقار  -مصورار  -ويتااو  المقرر أيضا  المرجيار ال ابتة وأهميتيا وأ واميا   وور عوتوغراعية 

اج ماايير   تبطالبار ... الخ( مه تبديد  ورها وكيفية استخداميا ع  مواين التالي  والتال   ل  جا ل تارين ال-رسوم تخطيطية 

 تاج باض يفية  موايه األقفا  ا لكترو ية مه تو يا باض البرام  الم تخدمة ع  تصمي  موايه ا  تر   مه التدريل ملن ك

 فا  الرو ةموايه ا  تر   ألق

 

 

C207 )ة وعقننا لمنناي تاميننة ميننارة الطالبننة عنن  تنندريل الطفنن  ملننن الكتابننيينندف هننتا المقننرر  لننن  : تالنني  اللاننة  يننراةر /الكتابننة 

ا تامن  ملنن مات ورل بإمدا  تدريبار يوالل التصمي  بتتبه لل ماين بالرس  مبا اة الألك  و المأل  ملن الخل و الضال ملن األسفا  كم

 إتجنار مقناارببب م ع القل  بإتجار ال نامة والرسن  تامية مضالر الطن من لال  تدريبار  ق  الخرأ بإستخدام الملقاق عتا ترابي  األبوا

الك ر (  –ض  ال –الفتا  0ال امة , تصبيا و ستخدام بطايار كرور ال جاج تصمي  و ستخدام بطايار األبجدية المتاقلة للبركار   ال كوح

ا كلمنة منن مندة أتنرف وكتابتين ,  صمي  و ستخدام كرور الصافرة وكنرور البنروف وملنل الامنا ج البنروف األولنن و الوسنطن وتكنوين

 بالتاقيل أو الرما  .

ث تدرب لرين تيتامية وم  الطالبة بدور القراةة ع  تبا  الماارف ووق  الميارار و ق  األعكار لألييدف المقرر  لن كتلع 

الصوت   الم جو  الطالبة ملن تامية الوم  الصوت  و مياراتن وقريقة تق ي  الجم  ملن كلمار والكلمار  لن مقاقه والتااي

الجم  ,  لااب الكرور,والتاام  الوتدار الصوتية والكلية والمقطان , تدريل الطف  ملن تركيل المكاح , الفص  . اإلس  , الصفة 

لمو ث المتكر وا ستخداماألسمية والفالية , كتلع تصمي  و ستخدام الكرور األبجدية الممااطة , و ستخدام األبجدية الماقدة , وإل

 ماة اإلشارة وأس

C208 م ملييا لت  تقوييدف المقرر  لن تامية الميارار البياتية لد  األقفا  و األس  ا : أ ألطة الميارار البياتين

تركي  ,  ضباق واللي  اإلوأ واميا وي و  الطالبة بتمارين البياة الاملية والت  يبتاجيا ع  ممارسة األ ألطة اليومية ببياتي  وتا

  ف  والبيئةية بالااف , المالب  وملم يا كتلع تمارين الاااوأ ألطة البواف ,  ستكألاف اإلت اإلستقاللية .اإلمتااة بالبيئة 
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C209   ا  و  راجيا  من ييدف هتا المقرر  لن تارين الطالبة بطر  تالي  الطف  اإلمد : (1ا ألطة المفاهي  الريا ية

رموأ لكميار والبين ا األ ألطة اليومية تيث يتال  الطف  الربل بين الاد  ومدلولن بإستخدام أ وار مات ورل ع  الكميار , الفر 

ن لال  لت ل   ما –المطابقة  –ال  تمارين التصاين , تتكر األريام الاايصن .تيث يت  تييئة الطف  لبر ام  الريا يار من ل

 الموا  لمب وسة والتارف ملن األشكا  اليادسية , األتجام األ ماق وتتكر الااليار المكا ية 

 

B205  :فولةمار الطهمية رماية الطف  والاااية بن, أهمية ما ييدف هتا المقرر لتارين الطالبة ب  ما مار الطفولة  

 ة وماليتيا  المتبدهيئة األموالتطوير التاريخ  لبقو  الطف , و أل ة التا ي  الدول  وسماتن, وأ وال الما مار وتق يماتيا, و

جيو ها ع  لدولية و ما ج لباض الما مار امه تااو  الما مار الدولية, كما ييدف المقرر  ل  التارين ب بالما مار المختلفة.

  ما ج لباضو ليميةياإلالما مار   وا مة وادو    قا  األقفا , اليو  كو, ما مة الصبة الاالمية(مجا  الطفولة  اليو  ين, م

مار األم دم  ما ما مة الخلي  الارب  ل  الما مار اإليليمية وجيو ها ع  مجا  الطفولة  المجل  الارب  للطفولة والتامية

 .لباض الما مار المبلية وجيو ها ع  مجا  الطفولة ما ج والما مار المبلية, . كما يتااو  المقرر المتبدة

 

 

B206  وكيفيننة تصننايايا يينندف المقننرر ملننن تاميننة ينندرة الطالبننة ملننن تصننمي  أ وار مات ننورل :  (2أ وار مات ننورل

  لنا  الكنرارو لتبار جو تيا وتتقيمن ملن تلع األ وار المصافة بخامار  ار تكلفة أي  وتألنم  : تصنايه أ وار لتوجينن اليند إل

 –لمقنبض تصنايه اإلسنطوا ار  ار ا -تصنايه اإلسنطوا ار  ار المقبضنين  –تصايه الاصياح  –لتصايه ال الل   –رأسيا وأعقيا 

 األبراج  –الباأ    تيوا ار /  باتار / .........  لخ (  –اجار الرواجا أج –تدرج األلواح 

 C210) افيت تلال  أمن   ك اب الطالل المال  الميارار الالأمة من  ررلمقا  ومبت نيتضم : تالي  مصار  مالت ة ومألاهدة

الفروة    وهو يم   وورة مصارة للاألاق تب   روف م بوقن م بقا  إلمطاة المالمة (microteaching)المصارالتالي  الاألاق و 

يت   ضير   التافوالتب للبصو  ملن تاتية راجان بأل ح الموين التاليمن . ومن لال   مرات  التالي  المصار  األرشا  والتوجين   المألاهدة

ر ارار األلتيامي –لتبضير تراتيجية المااسبة( ك اب الطالل :  ميارار األمدا  واتبديد ا س–التقوي   – ما ة التافيت  –البوار والماايألة 

 ميارار التقوي  ( –ميارار التافيت  –

 UNV203  يننن تاريننن الطالبننة المالمنة بكيفيننة  منندا  أ ألننطة لتاريننن الطفنن  ببقويينندف هننتا المقننرر  لنن   : تقننو  الطفنن

ي ا  المية ع  الميلق  الضوة ملن تقو  الطف  ع  الموانيق الدولية واإلتفاييار الاوواجباتن ,كتلع تقو  الطف  ع  اإلسالم كما 

 األوروب  والارب  و ستاراض باض المألاريه الاربية لإلهتمام ببقو  الطف  .

   رش الجا أقفا  الألوارل يضايا التب –و ييدف  لن تومية الطالبة المالمة بباض المألاك  المجتماية م   ممالة األقفا  

تلع ت ويند كوتدريل الطالبة ملن كيفية تخطيل وتصمي  األ ألطة للتومية بكيفية مواجية اتلع المألكالر الموجو ر والم تبدنن 

لين بقو  اإلتصاالطالبة بباض البرام  التاليمية لتامية وم  الطف  ببقوين وواجباتن ومد  ت نيرها ملن الجا ل الاف   لن و ال

 المختلفة لتامية تلع البقو   للطف  و ما ج من األ ألطة

 UNV204:ييندف هننتا المقنرر  لن  ت ويند الطالبنة المالمنة بالمينارار والماننارف  اللانة اإل جلي ينة: التابينر والمبا ننة

اإل جلي ينة  والتوون  لمالومنار مبند ة واسنتاتاجار منن ينراةة وا تجاهار الخاوة بميارار القراةة والكتابة والتبد  باللانة 

/  Comprehension Passage/ Sentence Skills  Comprehension Passageاننة. ويتانناو  المقننرر أجنن اة ماي

Word Order  Beginning and ending conversations    Introducing the paragraph writing  

Introducing Children's poetry  Making introductions  Kinds of Children's Poetry  

Comprehension Passage/ Tenses  Reporting what someone has said  Tenses  Writing a 

paragraph  Asking for and giving information  Short Passages for translation  

Comprehension passage/ Tenses  Word Families  Short Passages for translation. 
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 الثالث :المستوي 
 C311  وايه ال من وتامية ال : ييدف هتا المقرر  لن تامية يدرة الطالبة  لن كيفية  مو مفيوم (2أ ألطة المفاهي  الالمية

لبيوا ار ورة تياة اكة ,  التات  للتال  لد  الطف  , تامية يدرة الطف  ملن  تخا  القرار وتابا   األعكار ويألم  أيضا مفيوم البر

مفاهي  متالقة بالمية المختلفة , القياح بباض التجارب المختلفة التاليوأ واميا و موها ,  م  األلواح ,التارف ملن الاباتار ال

لالوم فا  تجار او  األقكتلع تبفي  عضالالمية   التجا  والتااعر /الطفو /التوباح / لصاجص الصخور و الصدف الديداح ........ ( 

   ومالت تني  الطقوتصايفاتي  , التارف ملن مفاهمن لال  مألاريه اإلكتألاف والتجارب و راستي  للملكة البيوا ية والاباتية 

 وتايراتن .

C312    تبديدالي   ولتاقريقة  أهميةتو يا التالي   و قر ييدف هتا المقرر  ل  التارين بمفيوم  ( :1قر  تالي  الطف 

ر الواجل الكفايااألقفا   وخصاجص مالمة رياض الي   وكتا التارين بالواجل مراماتيا ماد التيار قريقة الت الاامةالقوامد 

  لي  والتال  التااإللمام بطرتواعرها لد  مالمة الرو ة  وأ وار وميام مالمة رياض األقفا  ماد التباييا بالرو ة, وكيفية 

يل رلتدا  و ل   والفرالخصاجص الممي ة لك  من التال  التااوبن يالتاروييدف المقرر كتلع  ل   المااسبة للاألاق المقدم للطف .

 وتافيت  روف تااو ية. تصمي , ملن

B307  وال سة  وأ ييدف هتا المقرر  ل  التارين بماهية القصة ولصاجصيا وأهميتيا لطف  ما يب  المدر :يصص األقفا

امية تر  ل  يصص األقفا  وأهداف ك  مايا  واألساليل والطر  المختلفة لرواية القصص وكيفية تقديميا. كما ييدف المقر

لخاوة ايارار ار الخاوة بتبلي  مضموح القصة  واستخدام الوساجل التاليمية ع  رواية القصة   ل  جا ل تامية المالميار

 بكيفية تو ين القصة  ال  الرو ة.

C313 : يتضنننمن مبتنننو  المقنننرر عل نننفة مات نننور    أهنننداف مات نننور    كيفينننة تصنننمي  عصننن  تطبيقنننار مات نننورل 

ضنننمن المات نننور   مرتلنننة البضنننا ة (  مبنننا ئ المو ت نننور  الموجنننن   البنننواف كمنننا يتالمات نننور    الطفننن  عنننن سنننيا  

تقلينننند   مارعننننة األ وار بامننننق و  ورهننننا و قريقننننة اسننننتخدام قفنننن  البضننننا ة ليننننا و  لننننع بالتنننندري  . مالت ننننة الطفنننن    ال

ة و  لننننع تقنننناح ا  االتجريننننل   الممارسننننة   ننننن  يافننننت باسننننتخدام لبرتننننن ال ننننابقة و يمكننننن لننننباض ا قفننننا  الووننننو  الننننن ا

ووننننو  الننننن باسننننتخدام ا  وار  وح م ننننامدة مننننن المالمننننة .و توكنننند المالمننننة ملننننن الميننننارار البياتيننننة للطفنننن  تجريبيننننا لل

 تييئتن للاة و مبا ئ الب اب بطريقة مات ور .

 

B308  راجيةملية اإللوالاالمخرج ييدف هتا المقرر  لن  مطاة الطالبة للفية عن اإللراج  و :  ع( م رح و راما الطف  

البركة  أ وال  والبركة الم رتية  والبروعة   و  ارةالاوام  الم امدة عن التيار الاص  والتيار الاص  والمخرج وأ وار

الاوام  و    ملماأل وار الداللية والخارجية ل  والمم    و الت كيد( الفا وساج  المخرج عن البصو  التكوين   والم رتية

ا من ةة وغيرهالم رت   وكتا الديكور  واإل االاااور المكملة للارض   وتدريل المم    و ورر أ اةالم امدة للمم   عن 

 أ وار الفن الم رت .

 B309 )أ وال   ومواوفار م رح قف   وم رح قف وأهداف ماهية : ييدف هتا المقرر  ل  التارين ب م رح الطف   ع

 أ والرر . ويتااو  المقم رتيار التيارمقومار   وقر  تجيي  م رح وم رتيار مالجمة  والمااسبة لألقفا الم رتيار 

ة ا اإلبداميالدرامبطف . كما يتااو  المقرر التارين تطور م رح ال  وأهداف  راما الطف   وأهمية  راما الطف   و راما الطف 

بدامية ما اإلرتيار مراج ية  ال  الرو ة  والتدريل ملن استخدام الدراللطف  ومااورها  والتدريل ملن   تاج وتو ين م 

 . مه قف  الرو ة    اعة  ل  الاراج   وم رح الاراج 

P306 ييدف هتا المقرر  لن ت ويد الطالبار بخلفية وا بة من  أل ة  راسة القدرار الاقلية  :: تامية الميارار الاقلية

والتفريق بين مختلن الا ريار والتوجيار الت   يرر مات القرح التاسه مألر تتن ويتاا وتاميتيا  ومرات  تطور يياسيا 

 مو ج المصفوعة  –الامو ج اليرم   -الاوام  المتاد ة  –الااملين  –البال  م   التوجيار والا ريار التالية  ا تجار  األتا ل 

 مو ج  –الما ور الكيف   بياجية(  –ريار تجيي  المالومار    – مو ج التكاةار المتاد ة  – مو ج ستير بير   –لجليفور  
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جلماح للتكاة الااقف (  والتركي  ملن أهمية هتر الا ريار ع  المجا ر التاليمية المختلفة  لن جاب التطر   لن أه  المااه  

 لدراسة القدرار الاقلية.

Fac301   األهداف أهميتيا ووبالتربية الاملية ييدف هتا المقرر  لن تارين الطالبار  ( :1التدريل الميدا   بالبضا ن

البة و  الطالت  و ا  من أجليا واألقراف المألاركة عييا واإلتجاهار البدي ة لتطبيق التدريل الميدا   مالوة ملن تق

 وواجباتيا والصفار الت  يجل أح تتبلن بيا .

يفيا لع تاركما ييدف المقرر  لن ت ويد الطالبة بباض التوجيار الت  تبتاجيا ع  عترة المألاهدة والتدري  , كت

طالبة الفاا  لل لتدريلابإستمارة المألاهدة والقوامد الفاملة ع  الدريل الميدا   وبرام  التربية الاملية كما ييدف المقرر  لن 

 وتجيي اتيا ومواوفاتيا ملن تقدي  القصص وتا ي  غرف الاألاق 

 تركة األقفا ,كتلع يتااو  المقرر باض اإلرشا ار للطالبة أنااة اللقاة األو  مه األقفا  من تيث جلوف المالمة 

 اإليجاب   لتفام ا,اإل ارة الصبيبة للقامة وكيفية اإلستبوا  ملن   تبار األقفا  وميارار ت  المألكالر  ال  الصن لتبقيق 

 

C314 : و يفية  مكييدف هتا المقرر  لن م امدة الطالبار ملن  تامية الميارار اإلجتمامية ع  ماي  مات ورل

لرو ة ومن قف  ا مفيوم التار وتفام  التار ع  المواين ا جتمامية والدياية ع   قار ال يا  التل يايش عين أو يتال  عين

ياة خدم أشكألن عييا األقفا  وجيار   ر متاد ة تو  أعكار, وت تلال  ماي  مات ورل  وتوعر أ ألطة لال غير رسمية ي ت

راشدين فا  ومه اله األقم لوعة لتوسيه اللاة والفي , وتتخت القرارار بااة ملن يوامد اللابة, وتتال  الطالبار كيفية التاام  م

المفاهي  طف   و   أل ة الضمير ماد الع  مواين متاومة ل يا ة عيمين للتار ولآللرين. ويتااو  المقرر أهمية القي  ومرات

      اعة  لالطف  ا جتمامية واأللاليية ع  الطفولة  والميارار ا جتمامية ماد األقفا   وكيفية تطور الألاور الديا  ماد

 التاألئة ا جتمامية لطف  الرو ة.

 ييمة الام ولية وام القوا ين وتبم  الم ئكتلع تدريل األقفا  ملن رماية من ه  أوار ساا مالوة ملن تامية اإل ضباق و تتر

 وأهمية الا ام والترتيل 

C315   طف  ملن الامليار تامية يدرة الطالبة بكيفية تدريل الييدف هتا المقرر  ل  :  (2ا ألطة المفاهي  الريا ية

طف  لتامية ومن ا بالمواين البياتية ,الطرح ( بإستخدام أ وار مات ورل , ت  باض الامليار الب ابية المتالقة  –الب ابية   الجمه 

الاألرار  تة األتا  ور , لوباألمدا  ال وجية /الفر ية , الا ام الاألرل , الك ور /الضرب , الق مة , اإلتصاجيار , اإلتتما ر , ت  المألكال

ي  لاملية وتصمالبيار ن لال  تدريبار ا, كما ييدف  لن تامية يدرة الطالبة ملن مالج  وات  القصور المتالقة بالب اب وتقوية التاكرة م

وملن  رف مليياالترتيل و الببث من أ ماق مالوة ملن   راكن وتمي ة األشكا  اليادسية والتا –األلااب التاليمية ع  مجا  الاد  

 لصاجصيا .

E305 ار عكنننرل  قنننييننندف المقنننرر  لننن  تارينننن الطالنننل بننناأللال  عننن    ع( : التربينننة األلاليينننة وعنننق مننناي  مات نننورل

ار بقينننة المكو نننومتكامننن  يبننند  ماليتينننا باألو نننال ال قاعينننة وا جتمامينننة وا يتصنننا ية ويبنننرأ الاالينننة الونيقنننة بنننين أسننن  األلنننال  

لاليينننة. المارعينننة ويو نننا  سنننيامار المفكنننرين عننن  و نننه مالمنننا مالينننة األلنننال  بنننالقي  و ور التربينننة عننن   مننن  وغنننرف القننني  األ

للطفننن  بنننين البيئنننة  الخلقينننة للطفننن   والتربينننة األلاليينننة الخلقينننة لألقفنننا   و ور األب عننن  التربينننة تربينننةويتاننناو  المقنننرر أهمينننة ال

ا يينننة ولصاجصنننيوالوراننننة  والتارينننن بننناأللال  ا جتمامينننة المتمومنننة  و ور المجتمنننه عننن  باننناة األلنننال   وأهنننداف التربينننة األلال

 للطف . ال  لالت اح ال لوك التربوية  وأه  لصاجص الطف  األلالي   وأهمية األل

 

 E306 جص ومقومنار ييدف هتا المقرر للتارين بماهية التربية الوالدينة  ولصنا : وعق ماي  مات ورل ع( التربية الوالدية

ً  مقرر التربية الوالدية  والمألاك  وماويار التربية الوالدية   ل  جا ل مقترتار وتلو  ألساليل التربية الوالدية. وييدف ال َ لتارين لأيضا

ل  أسنلوب ب ساليل وأ ماق التربية الوالدية وأنرهنا ملن  تكنوين شخصنية الطفن  وسنلوكن وييمنن  األسنلوب النديمويراق   األسنلوب المت نل

لمقنرر كنتلع ة. ويتاناو  االبماية ال اجدة  األسلوب المت م   األسلوب الماان( واألنار ال لبية واإليجابية لألساليل المختلفة للتربية الوالدين

 أساليل التربية الوالدية المو ية للجاوح وكيفية تفا ييا.

 B310 ييندف هنتا المقنرر  لنن ت ويند الطالبنن المالمنة بمانارف متقدمنة منن : الباسل األل  ع  التربينة الموسنيقية تطبيقار

 -تطبيقنار بنرام  التندوين الموسنيق  –ة أساسيار الموسيقن ومل  الصور ويوامدها الا رية وكيفية تو ينن بانض التطبيقنار التكاولوجين
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  ملن الباسل األل  ع  تافيت األ ألطة الاااجية الموسيقية ع  الموس ار التربوية ,وت ويد الطالبة ب تد  قر  تالي  الموسيقن لطف  ما يبن

و شنارار اإللتصنار عن  مندو ار المدرسة ,كما ييدف  لنن تامينة مينارة اإلسنتمال و التنتو  الموسنيق  وتالن  المنونرار اللباينة المتاومنة 

 األقفا  

 

 16C3:ن لبيئينة  وتصنايييندف هنتا المقنرر  لن  تارينن الطالبنة بن  وال المفناهي   واهمينة تالن  المفناهي  ا أ ألطة المفاهي  البيئينة

 سنة  والاوامن يبن  المدرالمفاهي  مل  اساف و يفة المفيوم  و  ريار الامو وتكوين المفناهي   وكياينة تالن  وتايمنة المفناهي   قفنا  منا 

د قفن  ر تكوياينا مانالمونرة ع  تالي  وتكوين المفيوم. كما ييدف المقرر  ل  تارين الطالبة بكيفية تكوين وتامية المفاهي  البيئية  ولطوا

لمفاهي   ة استخدام اكيفي الرو ة    اعة  ل  م تويار  مو المفاهي   والاوام  المونرة ع   مو المفاهي  ماد ا قفا . ويتااو  المقرر أيضا  

 وام لة لتامية باض المفاهي  البيئية   ورها ع  تامية ممليار التال .

 

 B311 دنن ( يدينة والم نتبييدف هتا المقرر  ل  التارين بالخامار الطبياية و الصاامية  التقل : التألكي  بالخامار الفاية للطف

لإلبندال عن   وأسناليل وتقاينار التافينت المختلفنة للخامنار وقنر  تألنكيليا .الخامنار كوسنيل –ع  الفاوح التألكيلية للطف  ومرات  تطورها 

 خامننار بقنندرارر الطفنن  المختلفننة عنن  التاألننئة والتربيننة المتكاملننة و رتبنناق المجننا ر الفاننوح المختلفننة , ارتبنناق الخامننار الفايننة بمجننا 

 و ستخدامار الطف  ليا 

 

C317  ييدف هتا المقرر  لن تامية وم  الطالبة باأل ألطة الت  يام  بيا تالي  اللاة اإل جلي ية وعقا لماي  مات ورل :

( ن  يت  تدريل الطالبة ملن كيفية اإل تقا  من اللاة  metol – insets – sound paper – LMA boxمات ورل إلمدا  الطف  للكتابة  

( ومن ن   cat – mat – hatالألفيية  لن اللاة المكتوبة تيث يتال  الطف  وور البروف ن  ياتق   لن كتابة الكلمار من نالنة أترف   

ملن يراةة كتيبار وايرر ومن ن  األ ألطة ن أح يت  تدريبن وهاا يكوح الطف  م ااد لكتابة جملة يصيرة  ل  sight wordsيتال  الطف  

 sand paper leturs – wor building  - finding letters – making words with picturesالت  تتدرب الطالبة ملييا   

box – making pictures with name toy – wordlist – secret box – story booklet  هتا المقرر  ( كتلع تدريل الطالبة ع

 وكين بدأر بالكتابة و  تقل  مايا للقراةة ملن جميه أ ألطة مات ورل ع  اللاة   سواة عر ية أو جمامية 

Fac302   يجننننل أح  تاريننننن الطالبننننار بالميننننارار التنننن يينننندف هننننتا المقننننرر  لننننن  ( :2التنننندريل المينننندا   بالبضننننا ن

ارهننا لجينندر و لتياالمبكننرة وأسنناليل تطننوير تلننع الميننارار كمننا يتبننا   تنندريل الطالبننة ملننن القصننص  تمتلكيننا مالمننة التربيننة للطفولننة

 يمينننة وكيفينننةو مننندا  الوسننناج  لينننا وقنننر  روايتينننا وتقنننديميا منننن لنننال  مواينننن عالينننن  الننن  الرو نننة ,يتاننناو  المقنننرر البيئنننة التال

لة تابانننة األسنننئ  وتننندة , التمييننند واإل تقنننا  للاألننناق  الالتنننق ومتا ننني  المجمومنننار الصنننايرة وتننندريل الطالبنننة ملنننن مينننارار  سنننتقبا

 الصفية و ستخدام أساليل التا ي  .

ة لتننن لر كمنننا ييننندف  لنننن تننندريل الطالبنننة ملنننن قنننابور الصنننباح بتقننندي  بانننض األ ألنننطة التننن  تمنننارف عينننن كنننتلع بانننض الطنننر  الاالجيننن

 األقفا  مان .
 

 :المستوي الرابع

C418  وعق فالياض األقييدف هتا المقرر  ل  التارين ب س  بااة برام  ر:  التاليمية وعق ماي  مات ورلتصمي  البرام

يير ة ومااوأهداف برام  رياض األقفا   ومبتو  برام  رياض األقفا . كما ييدف المقرر  ل  تدي   ما ج من أ ألط ماي  مات ورل

لمبكرة  اة  للطفولة لريا يافولة المبكرة  وعاوح اللاة للطفولة المبكرة  والمفاهي  برام  رياض األقفا  ع  مجا ر المفاهي  ا جتمامية للط

 المفاهي  الالمية للطفولة المبكرة  والتربية البد ية والصبية للطفولة المبكرة.

C419 اتن  تكوياينا ومركنتلع ييندف المقنرر  لنن التارينن بماانن المفناهي  الجاراعينة  : أ ألطة المفاهي  الجاراعية والتاريخية

ة لتامينة كتلع ييدف  لن التانرف ملنن الممارسنار المااسنبة عن   ك ناب قفن  منا يبن  المدرسنة للمفناهي  الجاراعينة , تصنمي  أ ألنطة تربوين

ام اينفن  بمفينوم   لنن ت ويند الط‘, كتلع ييدف المقنرر .كتلع التارين بالمفاهي  التاريخية لد  الطف   المفاهي  الجاراعية لد  قف  الرو ة

م القنارة و األمناكن الجاراعينة ومفينو –األمينا  والمااسنبار  –الامنو بنين الما ن  و البا نر  –مفيوم ال نامة  –عصو  ال ان  –األسبول 

 الدولة ( 

 C420 مفيننوم   سننتراتيجيار تالنني  و تالنن  الطفنن    مرامنناة التيننار   ررلمقا  ومبت نيتضم:   سننتراتيجيار التالنني  والننتال

يجية ا ستراتيجية تبا ا إلتتياجار األقفا  ولصاجصي    أساليل و ستراتيجيار التالي  والتال  ع  رياض ا قفا   ألتيار األسلوب واألسترات



32 

 

النتال   –النتال  بنالطين  –تن  المألنكالر  –    أسلوب اللال المااسبة للموين التاليمن   تافيت الطالب لمجمومة أساليل و ستراتيجيار م 

 األ ألطة والواجبار الما لية ... لخ (. –باأليراح 

 E407 تن  ن  ومألكالييدف المقرر للتارين بمدل  بمفيوم الدم  التربول وأهميتن  وأساليبن  و ستراتجيات : الدم  التربول

خاوة ع  بية الواألس  الت  يقوم ملييا  وكيفية  م  األقفا   ول ا تتياجار الخاوة ع  رياض األقفا   وبرام  تقدي  لدمار التر

  الاا ية  الفصو لدم   وأسباب تطوير مدارف الدم  ولصاجصيا  ومتطلبار الدم  ع رياض األقفا   واإليجابيار وال لبيار المرتبطة با

 . الدم  وأشكالن  وعريق البر ام  التربول الفر ل  واإلستراتيجيار الم تخدمة ع  الصن الدراس  الاا ل الم امدة ع  مملية

 P407يينا  ومجنا ر   الفر ينة وأ وامينا والاوامن  المنونرة عييدف هتا المقرر  ل  تارين الطالبة بمفينوم الفنرو :الفرو  الفر ية

ا لتبارار الفرو  الفر ية عن الألخصية ومد  ات اميا  ومفيوم التكاة ولصاجصن و  رياتن ومواملن  و  ريار التكاة من تيث الاياة و

اجصن م القياف ولصاستراتيجيار تاميتن  ومفيووالاتاج  والاقد الموجن. كما ييدف المقرر  ل  التارين بمفيوم ا بتكار ويدراتن ومراتلن و

تينث اليندف  وأ واتن  ومفيوم القياف ولصاجصن وأ واتن. ويتااو  المقرر مفيوم التقوي  التربو  وأ وامن ولطواتن  وأ نول التقنوي  منن

 وأمن التطبيق والمبتو .

 P408  ر ينا ومالت نةعبكيفية تقوي  الطف  ومرايبة تطور الطفن  تارين الطالبة التقوي  ييدف هتا المقرر  لن :تقوي  ويياف الطف 

و ار أو ن سواة باللرتفاملن مه البيئة المادر لتالمن وتونيق المالت ار الت  ت امدها  لن  تخا  القرارار بأل ح توجية الطف  أو تادي  بيئت

ا  منور وينت    لنتينث يتصن  المالن  والمندير وأوليناة األ الما   , كما يألم  أيضا  منا ج البنرام  اإللكترو ينة مااسنبة أك نر إل ارة الفصنو 

 البيا ار عييا بصور متاومة   يومية وأسبومية ( باإل اعة  لن ال جالر اليدوية المطبومة 

 ف  طتلفة لد  الكتلع تدريل الطالبة ملن أساليل التقوي  المختلفة لقياف مد  عاالية أ وار مات ورل ع  تامية المفاهي  والميارار المخ

همينة الببنث القياف ييدف هتا المقرر  ل  التارين بالقياف التربول ومفيومن وأهميتن  وكتا التارين بماان الالن  وأهداعنن  وأ

رر منا ييندف المقنالالم   واستخدام مصا ر الببث الالم   وكيفية التيار مياة الببث  و ستخدام أ وار الببث الالم  ا سنتخدام األم ن . ك

يا نار ية  وتبلين  بروح الام  الجمام  والتااوح والام  بروح الفريق. ويتااو  المقرر أيضا  المفاهي  اإلتصاجية األساسن  ل  تامية و أكاة

يننر الببننث الببننث الالمنن   وأسنناليل ومانناه  الببننث الالمنن     نناعة  لنن  التيننار األسننلوب اإلتصنناج  المااسننل لبيا ننار الببننث  وكتابننة تقر

 ع  ماالجة البيا ار ويراةتيا  وتف يرها. SPSSلطالبة ميارة استخدام البر ام  اإلتصاج  وتقويمن.  ل  جا ل  ك اب ا

 

P409 : عنن   ييندف المقنرر  لنن تاميننة ومن  مالمنة الرو نة ب سنئلة األقفنا  التن  تندور كتألناف الطفن  وعقنا لمات نورل

ا ار باتار , تيوف  من ألواح ,مالب  , أ وار ,  أ ها ي  واإلجابة ملييا . كتلع تتدرب المالمة ملن  كتألاف البيئة من تو  الط

 افملن اإلكتأل , بألر , أودياة , مبا   , كما تتدرب المالمة ملن  ستخدام الطر  و ستراتيجيار ت امد ملن تامية يدرة األقفا 

 Fac403  النننتالم  عننن   ييننندف المقنننرر  لنننن ت ويننند الطالبنننة بننناأل وار الم نننتقبلة لينننا :(3التننندريل الميننندا   بالبضنننا ن

المننة األقفننا  كننتلع تو ننيا  تتياجننار الننتال  بالرو ننة وال ننلوكيار والمفنناهي  التنن  يجننل أح تنندرب الم اإللكترو نن  ,وكننتلع تو ننيا

ة األمننننور ملييننننا ,وت وينننندها بننننباض البننننرام  اإللكترو يننننة وملننننن اإل جنننناأ "البرتوعيليننننو" اإللكترو نننن  وقننننر  التواونننن  مننننه أوليننننا

 والموجية والمديرة 

منناق    ويو ننا أ وة ملننن تاميننة ميننارار التفامنن  اللف نن  وغيننر اللف نن  بيايننا وبننين األقفننا  أنانناة ممارسننة التنندريل الميننداهننتا مننال

 التفام  اللف   الفام  .

إلتتفنا ر ا ديد من برام ويتااو  المقرر تدريل الطالبة ملن اإلتتفا  باألميا  والمااسبار المختلفة الدياية واإلجتمامية  وت و  الطالبة بالا

 لتكوح  مو جا ت ترشد بيا

C421 :  ث عل نننفتن ييننندف المقنننرر  لنننن تارينننن الطالبنننة بنننالتالي  الما لننن  منننن تينننمننناي  مات نننورل عننن  التالننني  الما لننن

 ختلفننة و مننندا تألننجيه الطفنن  ملنننن الننتال  الننتات  مننن لنننال  األلانناب الما ماقننن والفننر  بننين التالننني  المدرسنن  كمننا يركنن  ملنننن قننر  

ا ين أح يضننامفيمااسننبة لمات ننورل كمننا يامنن  ملننن تقننوي  باننض األلانناب الب ننيطة مننن القنني  المبليننة التنن  ت ننتطيه الوالنندبيئننة تالنن  

 ب  ف ي   وح  رها  مي ا يتي 
 

E408 ييدف المقرر للتارين بمدل   راسة التربية المقار ة  المفيوم  األهداف  المألكالر(  والتطورار عن :  ع(  تربية مقار ة

قار ة المفاهي  والا ريار المتالقة بالتربية المقار ة  والمقار ة بين الا   التربوية والتاليمية عن باض الدو  مبر الاصور المختلفة  والم

قفا  عن الدو  المختلفة. كما ييدف المقرر التارين باألو ال المختلفة لوايه رياض األقفا  عن بين موس ار تربية الطف   ورياض األ

مصر والدو  الاربية   قاق القوة والضان(  وا ستفا ة من الخبرار الدولية عن تطوير رياض األقفا  عن مصر عن  وة امكا يار ويي  

 وأهداف مجتمااا. 
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E409  )ض األقفا   ا ع  رياييدف المقرر  ل  تارين الطالل بمفيوم   ارة الجو ة الألاملة وأهميتي :  ارة الجو ة الألاملة  ع

التارين  رر  ل وأهمية نقاعة الجو ة  وكيفية وياغة رؤية ورسالة موس ة رياض األقفا  واألهداف اإلستراتيجية ليا  كما ييدف المق

ة  ل  قر       اع  ام عاا  إل ارة الجو ة وتب يان ع  موس ار رياض األقفابكيفية  تبال أسلوب عاا  ع  اإل ارة والبوكمة  و  ألاة 

 الريابة مل  الجو ة  والتدريل وأهميتن ع  مجا    ارة الجو ة الألاملة.

P410 : )الاالج؟   متن ياد سلوك الطف  مألكلة ت تدم –قر  تادي  ال لوك  -مفيوم تادي  ال لوك تادي  و بااة ال لوك  ع  

راج  لألرق  واإلجاألساليل البدي ة الم تخدمة ع  الاالج الاف   وال لوك  لمااه  الاالج المألتقة من   ريار التبلي  الاف   والتال  ا

 وا جتمام  عضال من األساليل المارعية ا  فاالية

P411 )لتدل  ار برام  مبرراتن   وكتلع مرات  تطو  وأهمية التدل  المبكر: ييدف هتا المقرر  ل   أ ماق التدل  المبكر ع

التقيي   أ وال لمقرراتااو  يالمبكر  وأه  برام  التدل  المبكر  ويتطر  أله  مااور التدل  المبكر لألقفا   ول الت لر الاماج  المبكر  كما 

 مبكر لت قينتدل  ال" البر ام  الما ل  لل ن   يقدم  بر ام  "بورت   ع  برام  التدل  المبكر  ويألير  لن باض برا م  التدل  المبكر

ماغ    الألل  الدير تقييمفيوم الألل  الدماغ   ومااي  لألل  الدماغ  من تيثييدف المقرر أيضا   ل  التارين باأميار األقفا  الماويين.  و

تية ومألاك   للتادماغ   ويتطر  أيضا  والمألكالر واإلمايار المصاتبة لن  كما يارض أسلوب تربية وتالي  األقفا  المصابين بالألل  ال

لتوتد ر تقيي  اأماية التوتد من تيث  ماهيتة ومااييالمقرر يتااو  والتاتية ومم  الجياأ اليضم  للطف  المصاب بالألل  الدماغ . 

و  المقرر . ويتااتوتدين بالمصابيوكتلع تالي  األقفا  التوتديين  وكيفية تقيي  التاتية والوجبة الاتاجية لألقفا  ال  والمألاك  المصاتبة لن

  والتاتية لماايينامألكلة أوابة الطف  باإلماية ويتااو  المألكلة من تيث مفيوميا  وأ واميا   وأسبابيا  وقر  تالي  األقفا  أيضا  

 ومألكالر التاتية للطف  المصاب بإماية مقلية.

بة  ليا  ر المصات  وماايير تقيي  اإلمايار البركية واإلوابااإلمايار البركية من تيث: مفيوميا  وا وامياويتااو  المقرر 

يوم تيث مفمن ة لمتاد امألكلة أوابة الطف   باألمايار   ووكيفية تقيي  الوجبة الاتاجية والتاتية لألقفا  المصابين  باألمايار البركية

  ة.ومألكالر التاتية ع  اإلمايار المتاداألمايار المتاد ة  وتالي  األقفا   ول اإلمايار المتاد ة  وكتلع التاتية 

B412 تن وتامية ف  ببيئييدف هتا المقرر  لن تامية يدرة المالمة ملن أيا ة المارعة الط:  نقاعة الطف  ع  ماي  مات ورل

    راكن للماال  من تولن وتامية تل الطف  لتبم  الم ئولية وتوسيه يدرار الطف  التاليمية

P412 لموهبننننة ار مفيننننوم ا بتكنننار و اإلبنننندال  تبننند  أسنننناليل الكألنننن مننننن لمقر  امبتويتضننننمن  : اإلبتكنننار عنننن  مات نننورل

يننننة اليل التربوومنننند  ا هتمننننام بننننالموهوبين و البننننرام  المااسننننبة لي .أشننننكا  وميننننارار التفكيننننر   سننننمار األقفننننا  المبتكننننرين  األسنننن

صننننمي  ت ور المبتمننننه وموس نننناتن عننننن رمايننننة الطفنننن  الموهننننوب  و   -و ننننة  الم ننننتخدمة لتاميننننة ا بتكننننار واإلبنننندال مننننه قفنننن  الر

 بر ام  للتفكير ا بتكار  لطف  الرو ة.

P413  طرابار الاطنننقيتاننناو  المقنننرر التارينننن بالصننناوبار التننن  يننند تواجنننن الطفننن  أناننناة مملينننة النننتال    ننن:  وننناوبار النننتال 

لتطبيقينة وأهميتننن اواللاننة  و لنع منن لننال  تارينن ملن  اللاويننار  الاقنن  بننين الم نتخدمة  والااليننة بالاملينار تاريفنة والكنالم قرينق

  وألانننناب ومصنننا رر ومجا تننننن   بنننتة مختصننننرة منننن ملنننن  اللاويننننار التطبيقينننة ,  ننننطرابار البركنننة واأل ألننننطة البركينننة واإلبداميننننة

 البااة والتألكي  , القدرار الاقلية ,الفرو  الفر ية .

B413 اننناب األلدف هنننتا المقننرر  لنننن تاميننة ينندرة الطالبنننة ملننن و نننه  يكننورار سننواة منننن تيننث يينن : غننرف وأنننا  مات نننورل

صننناه ت,األ نننوار , األننننا  لانننرف األقفنننا  ملنننن قنننراأ مات نننورل كمنننا تننندرب الطالبنننة ملنننن ممننن  منننا كيتنننار لانننرف الطفننن  , كنننتلع 

ضنننا لتا نننيق ميمار مبتكنننرة أيوو نننه تصنننتصنننميمار تالجننن  القننني  المصنننرية للقامنننار الدراسنننية  الننن  الرو نننة وكيفينننة تا ننني  مااققينننا 

 الرو ة

E410 ييننندف المقنننرر  لنننن ت ويننند الطالبنننة وتاريفينننا بمفينننوم التامينننة المياينننة ومبا جينننا :  التامينننة المياينننة للمالمنننة

منننن أجننن  اإلرتقننناة بم نننتو  أ اة المالمنننة وإلك نننابيا الاديننند منننن المينننارار الالأمنننة وت ويننندها بالمالومنننار و اإلتجاهنننار 

ملنننن مجنننا ر التامينننة المياينننة  اإليجابيننة لتب نننين مياراتينننا  سنننتجابة للمتاينننرار و الباجنننار المجتمنننه , وينننت   لقننناة الضنننوة

لمالمنننة مات نننورل وبرامجينننا , كمنننا يوكننند المقنننرر ملنننن أهمينننة التامينننة المياينننة للمالمنننة منننن مراتننن   مننندا ها يننن  الخدمنننة 
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وعنن  أنااجينننا كمنننا يننت  تو نننيا األ وار التكاملينننة التا ننيقية للاااونننر البألنننرية التنن  لينننا مالينننة بالتاميننة المياينننة الم نننتدامة 

ينننث تبديننند أ وار الاااونننر البألنننرية التننن  تامننن  عننن  الا نننام التربنننول وتكاملينننا و   ألننناجيا والمافنننتة لبنننرام  للمالمنننار منننن ت

 –مننننندير المدرسنننننة  –المألنننننرعوح  –مديرينننننة التربينننننة و التالننننني   –التامينننننة المياينننننة  الم نننننتدامة للمالمنننننار   النننننوأارة 

الت نننة ومتابانننة الطفننن  ومالت نننة مننند  تقدمنننن عننن  األقفنننا  (   ننناعة  لنننن ت ويننند الطالبنننة المالمنننة بكيفينننة م –المالمنننوح 

 الميارار المختلفة . 

 
Fac404   مفنناهي  تندريل الطالبنة ملنن كيفينة تامينة بانض الييندف هنتا المقنرر  لننن :  (4التندريل الميندا   بالبضنا ن

  الطالبنة الصبية ومفاهي  األماح وال المن لد  قف  الرو ة كمنا يو نا شنروق األمناح وال نالمن للبيئنة التاليمينة .كنتلع تن و

ض تنرف هجناة مر –البيئة الصبية  –اللقاة األلير  -بإستمارار تقيي  الام  بالرو ة ع  المجا ر المختلفة : مكتبة الوساج  

 ألااب األوابه . –األركاح  –األلااب الما مة  –  ارة الصن  –

ر ي  وال ياراوييدف المقرر  لن تبديد أ وار اإلشراف التربوية ع  مجا  تخطيل الدروف والما ة الالمية وقر  التدري  والتقو

 اإلشراعية والااليار اإل  ا ية

إليتصا ية مالوة ملن تدريل الطالبة ملن مواجية باض المألكالر ال لوكية ومارعة أسبابيا ومالجيا وتامية باض ال لوكيار ا

 لد  قف  الرو ة بإستخدام األ ألطة المختلفة . 

 

 
(بالم ننننتو  الرابننننه بواينننه سننننامة تدري ننننية بكنننن  عصنننن  2( ومألننننرول التخننننرج  1ينننت    نننناعة مقننننررل مألننننرول التخنننرج  

 كمقرر  جاح ورسوب  وح الم اف بالمجمول أو الماد  التراكم  أو الا بة المئوية  راس 

 
 


