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@ @

òß†ÔßZ@ @
جامعة المنصورة من كليات الجامعة الواعدة التي رغم  –تعد كلية رياض األطفال 

حداثة إنشائها قد حجزت لنفسها مكاناً مرموقاً ليس بين كليات جامعة المنصورة فقط ولكن بين 

  .كليات رياض األطفال علي المستوي المحلي والدولي

العشـرين  ستقبلنا القرن الحـادي و او ولكن عندما طوي القرن العشرين صفحته األخيرة ،    
كان من الطبيعي أن نتوقف وقفة نتأمل فيها معطيات الواقع وندرس متغيراته، ونستشرف آفاق 

سـتيعاب  االمستقبل الذي يتطلب من الجامعة خريجين على درجة عالية من الجودة تمكنهم من 
  .تكنولوجيا العصر وقيادة قاطرة التنمية في وطنهم 

وتخريج الدفعة األولي منها فـي العـام    وبعد مضي خمس سنوات علي إنشاء الكلية،

، وفي إطار االستفادة من نتائج تطبيق الالئحة الداخلية للكلية لمرحلـة  ٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 

البكالوريوس وما أفرزته من إيجابيات وسلبيات تتضح من خـالل تقيـيم الطالبـات للعمليـة     

، وكذا من أجل االستفادة من ٢٠١٢حتى  ٢٠٠٨التعليمية بمكوناتها المختلفة خالل الفترة من 

لعمل لخريجي كلية رياض األطفال والتي تمـت مـن خـالل    نتائج دراسة احتياجات سوق ا

، فقد تم إجراء دراسات مستفيضة لآلثـار  QAAP2مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية 

والمعوقات المترتبة علي تطبيق الالئحة الداخلية للكلية خلصت جميعها إلي ضرورة اللحـاق  

الئحة جديدة لمرحلة البكالوريوس بالكلية  بركب التطور العلمي والتكنولوجي والبدء في إنشاء

   .بنظام الساعات المعتمدة

من أجل هذا جاءت إستراتيجية جامعة المنصورة لتوكيد الجودة واالعتماد والتي كـان  
ومدى ارتباطها بـالواقع   هاالكفاءة العلمية والتعليمية بكليات ستقراءاومن أهم أولوياتها مراجعة 
وفى هذا الصدد كان السبق . حيط وكذلك مواكبتها للتطوير العالميالعلمي وحاجة المجتمع الم

لكلية رياض األطفال بجامعة المنصورة في إعادة النظر فـي أهـداف ومحتويـات ونوعيـة     
تقـوم  و برامجها في الئحة تدريسية جديدة تواكب متطلبات العصر وتفي بحاجات سوق العمل

االختيارية إلعطاء الطالب فرصـة للتركيـز   على نظام الساعات المعتمدة وإدخال المقررات 
  .ستيعابالاوالتحصيل وقياس قدرته على 

 ختياريةاولخص هذا النظام الجديد في أن يحقق الطالب نجاحا في مقررات أساسية توي
. ساعة معتمدة، وذلك خالل ثمانية فصول دراسية موزعة على أربع سـنوات   )١٣٥(بواقع 

  .تشمل هذه الساعات مقررات نظرية وعملية وتدريبات تطبيقية في أقسام الكلية المختلفة
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@Òa†çcÛaŠíìİn@Z@ @

  . االرتقاء باألداء المهنى للخريجة كأحد متطلبات سوق العمل  -١
اخ أكاديمي ، يترتب عليه إمداد سـوق العمـل بخريجـة    تحقيق رؤية الكلية فى توفير من -٢

  . متميزة ومزودة بمهارات علمية ومهنية مختلفة تمكنها من المنافسة فى سوق العمل
مواكبة التطورات األكاديمية الحديثة، واألخذ بنظام توكيد الجودة واالعتماد فـى تطـوير    -٣

طوير المهـارات العلميـة والمهنيـة    المقررات، وفقا للمعايير األكاديمية المرجعية، مع ت
  . للخريجة لتلبية احتياجات سوق العمل 

تنمية مهارات االتصال والتعلم الذاتي للقدرة على اتخاذ القرار، وزيـادة وعـى الطالـب     -٤
وحقوق اإلنسان، ، بقضايا قطاع رياض األطفال في مصر، واالتجاهات الحديثة فى المجال

  .األطفالوأخالقيات مهنة معلمة رياض 
استحداث برامج جديدة لمقابلة احتياجات سوق العمل والنمو المتزايـد لـدور الحضـانة     -٥

  . ورياض األطفال
االستفادة من نتائج تطبيق الالئحة الحالية لمرحلة البكالوريوس وما أفرزته من إيجابيـات   -٦

مختلفة خالل الفتـرة  وسلبيات تتضح من خالل تقييم الطالبات للعملية التعليمية بمكوناتها ال
  . ٢٠١٢حتى  ٢٠٠٨من 

االستفادة من نتائج دراسة احتياجات سوق العمل لخريجي كلية رياض األطفال والتي تمت  -٧
  . QAAP2من خالل مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية 

  . زيادة وعى وإدراك الطالبة بالقضايا الثقافية والعلمية والبيئية المعاصرة  -٨
@ @

|ßýß@ŠíìİnÛa@Z@ @

  .إعادة هيكلة المقررات الدراسية للبرنامج العام لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة منه -١
  . التحول من نظام السنوات والمقررات اإلجبارية إلى نظام الساعات المعتمدة  -٢
تطبيق المعايير الخاصة بنظام توكيد الجودة واالعتماد على البـرامج الدراسـية، والـذي     -٣

  .  يركز على إكساب الطالب للمهارات المعرفية والمهارات الذهنية والمهنية والعامة
  . االرتقاء بالمستوى األكاديمي للطالبة وزيادة االحتكاك بمدارس فكرية مختلفة -٤
  .العمل عض المهارات الالزمة لسوقإكساب الخريجات ب -٥
@ @
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üëc@ZÞbÐ þa@bí‰@òîÜ×@òíú‰Z 

تسعى كلية رياض األطفال جامعة المنصورة لتكون من بين أفضل خمس كليات لرياض 
  .٢٠٢٠األطفال في مصر والعالم العربي عام 

  
bîãbq@ZÞbÐ þa@bí‰@òîÜ×@òÛb‰Z 

كلية رياض األطفال جامعة المنصورة مؤسسة تربوية تقدم برامج دراسية متخصصة متطورة 
قادرة على تزويد المجتمع بكفاءات علمية متخصصة ومؤهلة , في مجال رياض األطفال
  .   تستطيع إجراء بحوث علمية متميزة لخدمة المجتمع المحلى والدولي, للمنافسة في سوق العمل

  
brÛbq@Za@Òa†çþaÞbÐ þa@bí‰@òîÜØÛ@òîvîma⁄Z 

السريعة ، أصبح لزاما على كليـة ريـاض    ةفي زمن العولمة والتغيرات التكنولوجي

األطفال أن تقوم بإعادة بناء نفسها حرصا منها على المؤسسات األخرى ذات الصـلة، ولهـذا   

يجب على الكلية تطوير االستراتيجيات واألنظمة الكفيلة بتحقيق أهدافها فكان من الضـروري  

كفاءة خططهـا وبرامجهـا    أن تحدد وبكل بدقه األهداف التي تعمل من خاللها وذلك لضمان

  :العلمية على النحو التالي

خطط وبرامج دراسية في شتى العلوم المرتبطة برياض األطفال تكون مسايرة وضع  - ١

 .للمعايير العالمية ومالئمة ومجدية ومتوافقة مع رسالة الكلية والجامعة

للوصول لمستوى عال من الثقة من خالل نشر  وطلبة الدراسات العليا تأهيل خريج الكلية -٢

متطلبات البحث الوفاء بعلى  ايكون قادرحتى ثقافة اإلبداع ونهج وسائل تعليمية إبداعية 

العلمي والقواعد البحثية المأمولة ذات الصلة بمالحقة التطور السريع والمذهل في شتى 

 .العلوم األساسية

سواء على ضوء الموازنات المتاحة أو التي تعتمد على رتقاء بجودة البرنامج األكاديمي اإل - ٣

جهود التمويل الذاتي ، مع السعي لالرتباط اإلستراتيجي مع الجهات األكاديمية المحلية 

  .والعالمية ، بما ينعكس في شكل برامج ودرجات أكاديمية مشتركة
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لكلية وبما يضمن بناء وتنمية ودوام خطط توفير الدعم المتميز ألعضاء هيئة التدريس با - ٤

  .لهم مستويات دخل تحقق لهم أنماط حياة معيشية راقية

تلتزم الكلية بإتاحة تقديم تقنيات تدريس وتعلم غير تقليدية بما يساعد أعضاء هيئة التدريس  - ٥

 .على تحقيق التنمية الذاتية المستدامة

 بنظم المكتبات المتاحة بالكلية  بما يخدم األغراض البحثية ألعضاء هيئة التدريس االرتقاء - ٦

، ويحقق االرتقاء المنشود على المستوى البحثي والمستوى وطالب البحث العلمي

 .اإلجتماعى

بناء وتطوير نظام لتحسين وتطوير األداء وتطوير جهود تقديم الخدمات على المستويين  - ٧

 . ، وعلى ضوء قواعد المساءلة والتقييم المستمر من قبل متلقي الخدمةالفردي والمؤسسي 

ة وكذلك وضع وتصميم نظم إدارية متقدمة ومتطورة بحيث تضمن تحقيق أهداف الكلي - ٨

  .، مع تعظيم العائد من النفقات التي تتحملها الكلية تقنيات تخطيط الموارد المؤسسيةوضع 

نطالق الناجح والمتميز لخدمة ة بدقة وجعلها نقطة لإلتحديد متطلبات المجتمع الحقيقي - ٩

 . المجتمع على المستوى المحلى والدولي 

مد جسور التعاون في المجاالت البحثية المختلفة واالنفتاح على المدارس البحثية  -١٠

 . المتطورة إلعداد باحث ذو فكر تطبيقي متميز قادر على إنتاج التكنولوجيا الحديثة

نهج أسلوب  التحسين المستمر للبرامج الدراسية للنهوض الدائم بمستوى الخريج القادر  -١١

 . على المنافسة الدائمة في سوق العمل

 .تحقيق أهداف ومخرجات تعليمية تفي بالمعايير األكاديمية المتميزة -١٢

ية لكلية رياض السعي للوفاء بمتطلبات االعتماد األكاديمي كأحد أهم األهداف اإلستراتيج -١٣

  . األطفال جامعة المنصورة

تنظيم المؤتمرات والندوات وبرامج التدريب وورش العمل وإجراء البحوث  -١٤

مجالت علمية دورية وكتب مرجعية ونشرات دورية فى  إصدار وكذلكوالمشروعات فى 

  .مجال التخصص

والمجتمع فى مجال إنشاء وحدات علمية ذات طابع خاص لخدمة أهداف الكلية والجامعة  -١٥

 .التخصص
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ñ…bß@IQH@ZÛapbu‰†@òyìäà½aZ@@ @

فـي   ريوسودرجة البكـال رياض األطفال المنصورة بناء علي طلب مجلس كلية ة تمنح جامع

  .الالئحة همن هذ) ٢(المادة في أحدي البرامج الموضحة في ) رياض أطفال(التربية 

  
ñ…bß@IRHZ@âbÓþa@òîàÜÈÛa@wßaÛaë@òîa‰†ÛaZ@ @

برنامج إعـداد معلمـات ريـاض     في )رياض األطفال(التربية ريوس ودرجة بكالالكلية تمنح 

  ).        البرنامج العام(األطفال 

  :هي قسام علميةأأربعة تضم الكلية و

 .قسم العلوم النفسية )١

 .األساسية العلومقسم  )٢

 .الطفل وطرق تعليم مناهجقسم  )٣

  .تربية الطفلقسم أصول  )٤

  
ñ…bß@ISHZ@òa‰†Ûa@âbÄãZ@@ @

 ، وطار الفصل الدراسي الواحدإدة في معتمالساعات النظام الدراسة المتبع في الكلية هو نظام 
  :ويقوم نظام الساعات المعتمدة المقترح فى هذه الالئحة على األسس التالية 

أسـبوعا،   ١٤تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الواحـد   :  Semesterالفصل الدراسي  -١
والفصل الدراسي هو الفترة الزمنية الممتدة بين بدء الدراسة بالفصل ونهايتها ، ببدء انعقاد 

  . االمتحانات التحريرية 
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يتكون من فصلين دراسيين إجباريين تستمر الدراسة :  Academic yearالعام الجامعي  -٢
  . أسبوعا  ١٤أسبوعا ، ومدة كل منهما  ثمانية وعشرونبهما 

هـو معـدل درجـات جميـع     :  Grade points average  ( GPA ) المعدل الفصلي  -٣
  . المقررات التى يدرسها الطالب ، نجاحا ورسوبا ، فى الفصل الدراسي 

هـو معـدل   :  Cumulative Grade Points Average ( CGPA )المعدل التراكمي  -٤
، حتـى تـاريخ حسـاب    درجات جميع المقررات التى يدرسها الطالب ، نجاحا ورسوبا 

  . المعدل 
هو منهج دراسي محدد األهداف والمحتويات والنشـاطات  :   Moduleالمقرر الدراسي  -٥

  . النظرية والعملية كما هو وحدة تعليمية مرتبطة مع المقررات األخرى 
هى مجموعة من المقررات واألنشطة الدراسية ، نظرية :  Curriculaالمناهج الدراسية  -٦

التربية ريوس وبكالدرجة ، يؤدي النجاح فيها إلى منح الطالب )إجبارية واختيارية(وعملية 
بموجـب   )البرنـامج العـام  (برنامج إعداد معلمات رياض األطفال  في )رياض األطفال(

من )  ٨( إستيفاء الطالب عدد الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج كما هو وارد بالمادة رقم 
  . هذه الالئحة 

قبـل  والنجـاح فيـه   دراسي يجب دراسـته   قررهو م: Prerequisite  طلب السابقالمت -٧
، وال يسمح للطالب بدراسة مقـرر مـا لـه     يعتمد عليه اآلخر الذي قررالتسجيل في الم

  .  للمتطلب السابق بنجاح اجتيازهمتطلب سابق إال بعد 
يختاره القسم العلمي هو عضو هيئة تدريس :   Academic advisor المرشد األكاديمي -٨

الموجودة بهـذه الالئحـة ،    لخطط الدراسيةل اوفققررات ، اختيار الم لمساعدة الطالب في
، ويقوم المرشـد بتوجيـه   ومساعدته على حل المشكالت التى قد تعترضه أثناء الدراسة 

ويخصص المرشـد  .  دراسته حتى يتخرجفترة واجتماعياً طيلة  الطالب وإرشاده أكاديمياً
كاديمي بطاقة لكل طالب يسجل فيها كافة البيانات الالزمة عنه ، والنتائج التى حصـل  األ

يسجل فيها الطالب فى كل فصل دراسي حتـى   التيعليها ، كما يقوم بمراجعة المقررات 
، والطالب هو المسئول كلية  استشارياتخرجه من الكلية ، ويكون رأى المرشد األكاديمي 

   . بالتسجيل فيها بناء على رغبته  عن المقررات التى يقوم
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ألي مقرر هي عبارة عن وحدة تستخدم لقياس أداء الطالب فى المقرر، وهـى   عدد النقاط -٩
ألي مقرر عبارة عن عدد الساعات المعتمدة للمقرر ، مضروبة فى الدرجة التى حصـل  

  .  عليها الطالب فى هذا المقرر 
  

@ñ…bßITHZ@òa‰†Ûa@ñ†ßZ@ @

 هربع سنوات جامعية وتحقـق هـذ  أ األطفالرياض ريوس  في ولنيل درجة البكالسة درامدة ال

المستوى الواحد فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلـة  ويشمل  ،مستويات دراسية أربعةالمدة 

  .حقق متطلبات التخرج إذاإال بالتخرج نصف العام وال يسمح للطالب 

  
@ñ…bßIUHZ@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛa@ñ†ßZ@ @

  :باإلضافة إليسبوعا أر أربعة عشيتكون الفصل الدراسي المعتاد من 

 .واحد سبوعأ مدتها التسجيل فترة  ) أ(

  .أسبوعانالفصل الدراسي مدتها في نهاية  االمتحاناتفترة ) ب(

وذلك بما ال يتعارض مع الخريطة الزمنية التي يقرها المجلس األعلى للجامعـات وفـي   

  .إطار ما يقرره مجلس الكلية

  
ñ…bß@IVHZ@ïÐî–Ûa@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaZ@ @

يجوز لمجلس الكلية عند االقتضاء الموافقة على تدريس بعض المقررات فى فصـل دراسـي   
للطالـب الـذى   ) أسابيع مع مضاعفة عدد الساعات ٨(مؤقت خالل شهري يوليو وأغسطس 

وحدات على األكثر الستيفاء عدد الساعات المعتمـدة الالزمـة للتخـرج،    )  ٩(ينقصه تسعة 
  . سبتمبر من نفس العام ويؤدى الطالب االمتحان فى دور



١٠ 
 

ساعات معتمدة التسـجيل فـي   ) ٦(كما يجوز للطالب الراسبون في مواد رسوب بحد أقصي 
الفصل الدراسي الصيفي طبقاً للضوابط التي يحددها مجلس الكليـة ويوافـق عليهـا مجلـس     

  .الجامعة
  

@ñ…bßIWH@Z@‰bîÈß@òÇbÛa@ñ†ànÈ½aZ@ @

 : النظرية للمحاضرات بالنسبة  ) أ(

سـبوعيا خـالل الفصـل    أواحدة  ساعةمعتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها  ساعةتحتسب 
  .الدراسي الواحد 

 :التطبيقية والتدريبات العملية للدروس بالنسبة  ) ب(

ـ أ ناتتدريبية مدتها سـاع  أومعتمدة واحدة لكل فترة عملية  ساعةتحتسب  بوعيا خـالل  س
  .الفصل الدراسي الواحد

  
@ñ…bßIXH@Z@@ÛbØjÛa@òu‰…@ÝîäÛ@xŠ‚nÛa@pbjÜİnßì@ìí‰Z@ @

توزع  ساعة معتمدة) ١٣٥( هي األطفالفي رياض ريوس ومتطلبات التخرج لنيل درجة البكال
  :يليوفقا لما 

ساعات  ٨ بواقع%) ٦(وتشمل المكون الثقافي الحر ونسبته  :الجامعةمتطلبات ) ١(
  :التاليمعتمدة توزع علي النحو 

@…ìØÛa@‰ŠÔ½a@ @@…†Çñ†ànÈ½a@pbÇbÛa@ @

Unv 101 ٢  .النظم التعليمية الذكيــــــة للطفل  
Unv 102  ٢  ).مقرر ثقافي(اللغة العربيـــــــة  
Unv 203 ٢  .تعبير ومحادثة: قراءات باللغة االنجليزية  
Unv 204 ٢  .حقـــــــــوق الطفـــــل  

pbÇbÛa@…†Ç@ïÛbºg@ @X@ @
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 :متطلبات الكلية )٢(

تـدريب  (سـاعات معتمـدة    ٨بواقع %) ٦(بالروضات ونسبته  الميدانيوتشمل التدريب 
   .وفق الئحة التدريب الميداني )والمستوى الرابع ثالثالمستوي الفي ميدانى 

  :وتشمل :متطلبات التخصص) ٣(
áÔÛa@

@ @

æìØ½a@ @

@âìÜÈÛa

òîbþa@ @

@âìÜÈÛa

òîÐäÛa@ @

@ÖŠ ë@wçbäß

ÝÐİÛa@áîÜÈm@

@òîiŠm@Þì•c

ÝÐİÛa@ @

@…†Ç@ïÛbºg

pbÇbÛa@ @

ï––‚nÛa@ @٧٩  ١٠  ١٧  ٢٠  ٣٠  
ðìiÛa@ @-  ٣٨  ١١  ١٧  ١٢  

@…†Ç@ïÛbºg

pbÇbÛa@ @
SP@ @SR@ @ST@ @RQ@ @QQW@ @

علمي بـين  ة الصلة بالدراسة وذلك للربط القماكن وثياأل إليلمية يقوم الطالب برحالت عو
 .ومعاونيهمهيئة التدريس  أعضاءشراف السادة إالدراسة والتطبيق تحت 

  :مشروع التخرج بالمستوي الرابع) ٤(

ساعة معتمدة ) ١(مشروع التخرج بالمستوي الرابع يخصص له عدد يقوم الطالب بإعداد 
بأحد األقسـام العلميـة بالكليـة    في كل فصل دراسي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس 

  .وبشكل متوازن بين األقسام العلمية بالكلية
  
@ñ…bßIY@Z@HïÛbnÛa@ìzäÛa@óÜÇ@pa‰ŠÔàÜÛ@òí…ìØÛa@âbÓ‰þaë@òîàÜÈÛa@âbÓþa@‹ìß‰@áÄäm@Z@ @

   :الرموز الكودية لألقسام العلمية داخل الكلية -أ
  رمز القسم   القسم

 Eتربية الطفلأصول 
 Cالطفلوطرق تعليم مناهج 

 P  العلوم النفسية
 B  العلوم األساسية

 Pr  مقررات مشتركة بين األقسام
 Unv  متطلب جامعة
 Fac  متطلب كلية

تبين الجداول المرفقة بهذه الالئحة المقررات الدراسية لمرحلـة البكـالوريوس، وعـدد     -ب
الساعات المعتمدة للمحاضرات والتدريبات العملية لكل مقرر ، وترقم األرقـام الكوديـة   

  : للمقررات على النحو التالي
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 فئة الترقيم  المستوى
 1األول
 2الثاني
 3الثالث
 4الرابع

  : يأخذ كل مقرر رقما مكونا من رقمين كما يلي
 ٤إلـى   ١الرقم األيسر من الرقم الكودي للمقرر، يدل على المسـتوى الدراسـي مـن     -١

  .للمستويات األربعة
الرقمان األيمن واألوسط ، يدالن على الرقم المسلسل للمقرر داخل القسم إبتداءا من رقـم   -٢
  .  وحتى أخر رقم مسلسل لمقررات كل قسم ١

الرقمان األيمن واألوسـط يـدالن   + للقسم  الحرف الذي يرمز: بذلك يتكون الرقم الكودي من
  . للداللة على المستوى الدراسيالرقم األيسر + على الرقم المسلسل للمقرر داخل القسم 

  الرقم األيسر الرقم األوسط  الرقم األيمن 
ــى   ــة عل للدالل
المستوى الدراسي 

  رمز القسم

@ @

@ñ…bßIQPHZ@ÛaÛaë@ÞìjÔ@Ýîvnï¹…b×þa@ïa‰†Ûa@õkÈÛaëZ@ @

  :القبول :الأو

علوم (العامة القسم العلمي  الثانويةالطالب الحاصلين علي  األطفالرياض تقبل كلية   ) أ(

وط القبول التي يحددها المجلـس  يعادلها وفقا لشر ما أو دبيألوالقسم ا ،)ورياضيات

 .على للجامعاتاأل

كل عام  فيما يعادلها  أوالعامة  الثانويةيجوز قبول الطالب الوافدين الحاصلين على   ) ب(

  .ة للوافديندارة العامالكلية من اإل إلىترد  التيوفقا للترشيحات  يدراس

  :األكاديميالتسجيل  :ثانيا

ـ إعلي تنفيذ قواعد التسجيل ود وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .يشرف أ  ) أ(  ،هجراءات

توزيـع  و ،الدراسـية  الجـداول عداد وإ ,عداد قوائم الطالب للمجموعات الدراسية إو
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وتجهيـز بطاقـات المقـررات للطـالب      ،ناألكاديمييالطالب علي السادة المرشدين 

 األكاديمية في سجالت خاصة معتمـدة  البياناتل يوالسجل األكاديمي لكل طالب وتسج

  .من بدء الفصل الدراسي لواألسبوع من تسجيل الطالب في األ نتهاءإلاويتم 

  .الثاني األسبوعيتم التسجيل في  أنعذار قهرية أيجوز في حالة وجود   ) ب(

  : األكاديمي رشاداإل :ثالثاً

المواد مع  اختيارعلي  ومساعدتهالطالب دراسيا  لتوجيه ، كاديميأمرشد  يخصص لكل طالب

علـى حـل                     هومساعدت واستعداده هوقدرات هظروفلتحديد عدد الساعات التي يسجل فيها وفقا 

بطاقة لكل طالب يسـجل فيهـا كافـة    وتخصص  ،ةأثناء الدراس تعترضهقد  التيالمشكالت 

 يسجل فيهـا  التي كما يقوم بمراجعة المواد حصل عليها، التيوالنتائج  ه،الالزمة عن البيانات

                                                             .من الكلية تخرجهحتى  دراسيكل فصل  فيالطالب 

  :الدراسيالعبء  :رابعاً

ساعة معتمدة وحد أقصي ال  ١٣بحد أدني معتمدة  اتساع عدديسمح لكل طالب بالتسجيل في 

يتعدي الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي علي حدة في كـل فصـل   

  : ويستثنى من ذلك الحاالت اآلتية دراسي علي حدة

خير األالدراسي الفصل  في الدراسيللعبء  قصىاأليجوز لمجلس الكلية زيادة الحد   ) أ(

                         .لهتمام متطلبات التخرج الالزمة إساعات معتمدة بغرض  ٤ أقصىللطالب بحد 

 ساعة ١٢من  أكثربالتسجيل في فأقل  ١.٠ تراكمي يسمح للطالب الذي له معدل ال) ب(

  .معتمدة في الفصل الدراسي
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يعفي الطالب المحول من كلية مناظرة يتم التـدريس فيهـا    أنيجوز لمجلس الكلية ) ج(

 هأنثبت  إذا والثالث الثانيو لواألات تمدة من بعض مقررات المستويبنظام الساعات المع

عفاء الطالب مـن  إفي الكلية المحول منها وال يجوز قد درس ونجح في مقررات تعادلها 

  .المستوى الرابعي مقرر من مقررات أ

  
ñ…bß@IQQHZ@òÏb™⁄a@Òˆ§aëZ@ @

كثـر حتـى نهايـة    أ أويحذف مقررا  أن األكاديميجوز للطالب بعد موافقة المرشد ي  ) أ(

ـ  بءالعبسبوع الرابع فقط من الدراسة وذلك بما ال يخل األ  هالدراسي المنصوص علي

  .من هذه الالئحة )١٠(في المادة 

سبوع السادس من بـدء  ي مقرر حتى نهاية األأينسحب الطالب من دراسة  أنيجوز  )ب(

هذا المقـرر فـي   ويسجل  األكاديميلدراسي وذلك بموافقة المرشد التسجيل للفصل ا

نسـبة   تجاوزالب قد يكون الط ال أنبشرط " منسحب"بتقدير  األكاديميلطالب اسجل 

بعـد هـذا    ضـطرارية اال االنسحابوتعرض حاالت  .سحابناالالمقررة قبل الغياب 

قرارها من مجلس الكلية إيم والطالب بالكلية للنظر فيها والميعاد علي لجنة شئون التعل

 .من هذه الالئحـة  )١٠(الدراسي للطالب وفقا للمادة  ءبالعب االنسحابال يخل أعلي 

وتحتسب للطالب الدرجة كاملة إذا أستبدل هذا المقرر بمقرر آخر وذلـك فـي حالـة    

  .المقررات االختيارية

  
ñ…bß@IQRHZ@òjÃaì½aZ@ @

فترة عمليـة   أوالطالب في بدء كل محاضرة نظرية ستاذ المقرر تسجيل حضور أيتولى 

  :في سجل معد لذلك من قبل شئون الطالب مع مراعاة مايلي
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مـن مجمـوع سـاعات    % ٢٥ هو لغياب الطالب بدون عذر مقبول هالمسموح بالحد  )أ(

الطالب مرتين وبعـد   إلنذاردارة شئون الطالب إخطار إستاذ المقرر أويتولى  ،المقرر

مـن دخـول    حرمانـه جراءات إتخاذ لطالب علي مجلس الكلية إلذلك تعرض حالة ا

  .المقرر إمتحان

ـ  كانلمقرر وفي ا% ٢٥زادت نسبة الغياب عن  إذا )ب( ه غياب الطالب بدون عذر تقبل

في المقـرر  " محروم":يسجل للطالب تقدير ، مجلس الكلية هلجنة شئون الطالب ويعتمد

في حساب المعدل الفصلي والمعـدل التراكمـي العـام    " محروم"وتدخل نتيجة تقدير 

  .للطالب

شئون التعلـيم   عذر تقبلة لجنةبغياب الطالب  كانو% ٢٥زادت نسبة الغياب عن  إذا )ج(

تـدخل نتيجـة    وال" بعـذر  غائب"والطالب ويعتمدة مجلس الكلية يسجل للطالب تقدير

  .المعدل التراكمي العام للطالب أوفي المعدل الفصلي " بعذر غائب"التقدير 

  
ñ…bß@IQSHZ@áîîÔnÛaZ@ @

  .زمن االمتحان التحريري النهائي ألي مقرر ساعتان -١

  ).مائة درجة(١٠٠كل مقرر من  إمتحانيتم تقييم  -٢

  :ةالتاليعلي العناصر  انظرية والعملية بناءليتم تقييم الطالب في المقررات ا -٣

لألعمـال  % ١٠في حالة المقررات التي تشتمل علي دراسة نظرية فقـط يخصـص    )أ(

مـن  وذلك  تحريريال متحانلال% ٨٠ومنتصف الفصل، المتحانات % ١٠الفصلية، و

  .للمقرردرجة الكلية ال

) التـدريب الميـداني   (  فقـط  في حالة المقررات التي تشتمل علي دراسة عمليـة  )ب(

% ٣٠للمشـرف الفنـي الـداخلي، ونسـبة      من درجة المقرر% ٤٠ نسبة يخصص



١٦ 
 

الحضانة ، ونسـبة   /لمدير أو ناظر الروضة% ١٠للمشرف الفني الخارجي، ونسبة 

ذا المقرر يبقـي لإلعـادة فـي    ، ومن يرسب في هللتقارير واالختبار الشفهي %٢٠

   .المستوي الدراسي الذي رسب فيه، وذلك وفق الئحة التدريب الميداني

يخصـص   دراسة نظرية ودراسـة تطبيقيـة    يفي حالة المقررات التي تشتمل عل )ـج(

لالمتحان التطبيقي % ٢٠المتحان منتصف الفصل، و% ١٠ولألعمال الفصلية، % ١٠

  .  من الدرجة الكلية للمقرروذلك  لالمتحان التحريري%  ٦٠ووالشفهي، 

مـن  %  ٣٠وفي كل األحوال يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر الحصـول علـي   ) د(

  .الدرجة المخصصة لالختبار التحريري النهائي

التحريرية النهائية للمقـرر مـن    واالمتحاناتالشفهية، التطبيقية و االختباراتتكون  )هـ(

هيئة التدريس من بيـنهم   أعضاءمن  بحد أقصي) ٤(بحد أدني و) ٣(لجنة مشكلة من 

 االمتحانـات ويتولى منسق المقرر تنظيم  المقرر، تدريسالقائمين علي علي األقل أحد 

 حاناالمت ويعتبر الطالب الغائب في ،النهائية االمتحاناتسئلة أراق أوعداد إالفصلية و

  .لمقررا با فيائالنهائي غ التحريري االمتحانأو العملي النهائي، 

معتمـدة   ساعة) ١(عدد بالمستوى الرابع يخصص له  لتخرجمشروع ابالنسبة لمقرر ) و(

 ،يةهللمناقشـة الشـف   %٢٠من الدرجة للمـتن،  % ٦٠ويخصص  ،بكل فصل دراسي

  .الدراسيين الفصلين لمواظبة الطالب على جمع المادة العلمية خالل  %٢٠

كثـر عنـد   أ أو ٢.٥الذي يحصل علي معدل تراكمـي   تمنح مرتبة الشرف للطالب )ز(

ي أال يكون قد رسـب فـي   أو ٢.٥ي مستوى عن أفي  هال يقل معدلأ التخرج بشرط

  ).في الكلية المحول منها أو(في الكلية  هر دراسي خالل تسجيلمقر



١٧ 
 

عدم ( سباب قهريةمتطلباتها أل اكتماللمقررات لعدم تؤجل نتيجة مقرر من ا أنيجوز ) ح(

فصـل دراسـي    تتجاوزولمدة ال ) النهائي لمقرر لعذر مقبول االمتحاندخول الطالب 

لم يستكمل الطالب  نإو، )غ م(مكتمل الحالة تقدير غير  هواحد، ويعطي الطالب في هذ

 النهائي للمقررات غيـر المكتملـة   االمتحانمقرر في الفترة التي يعقد بها متطلبات ال

ا ويرصد بيعتبر الطالب راس مباشرة، التاليمن الفصل الدراسي  لواألسبوع وهي األ

  .تقدير راسب هل

  
@ñ…bßIQTH@Z@éÇbj ë@|îz–nÛapbãbznßüaZ@ @

لرصد الدرجات والقيام بجميع األعمال المتعلقة بنتائج  كنترول خاصة بكل برنامج ناتشكل لج

لمنصوص عليهـا فـي الالئحـة    ا اتمتحاناإلقواعد أعمال  أنوتطبق في هذا الش االمتحانات

  .ةبالجامع االمتحاناتأعمال  مالداخلية لتنظي

  
@ñ…bßIQUHZ@apaŠí†ÔnÛaë@pbu‰†ÜÛ@òíŒßŠÛaë@òîàÓŠÛa@püü†ÛZ@ @

  :التاليتقدر الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي علي النحو ) ١(
 التقدير الرمزالنقاطعدد الدرجة

 ممتاز أ٥.٠ إلي ٣.٥% ١٠٠ إلي% ٨٥
 جيد جدا ب٣.٥من قل أ إلي ٢.٥%٨٥قل من أ إلي% ٧٥
 جيد ج٢.٥من قل أ إلي ١.٥%٧٥قل من أ إلي% ٦٥
 مقبول د١.٥من قل أ إلي ١.٠%٦٥قل من أ إلي% ٦٠
 راسب رصفر%٦٠قل من أ إلي% صفر

 غائب غصفر -
 غير مكتمل غ مصفر -
 منسحب منصفر -
 محروم محصفر -

الرسوب مرة  واحـدة فقـط فـي     حتسابإبتكرر رسوب الطالب في مقرر ما يكتفي  إذا) ٢(

 األكـاديمي  هدى فيها هذا المقرر في سجلأالمرات التي التراكمي ولكن تسجل عدد  همعدل

  .متحاناإل إجتيازوتحسب درجة النجاح التي حصل عليها عند 
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نقاط الفصل الدراسـي الواحـد    منالب طال ههو متوسط ما يحصل علي :المعدل الفصلي )٣(

  :رقمين عشريين فقط ويحسب كما يلي إليويقرب 
  

  )المعتمدة هعدد ساعات×نقاط كل مقرر فصلي(مجموع حاصل ضرب                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =المعدل الفصلي

  المقررات في الفصل هحاصل جمع الساعات المعتمدة لهذ                         
                     

  

الطالب مـن نقـاط خـالل الفصـول      هيحصل علي هو متوسط ما:المعدل التراكمي العام )٤(

  :رقمين عشريين فقط كما يلي إليالدراسية ويقرب 
                                  

  
  )عدد ساعاتة المعتمدة×نقاط كل مقرر تم دراستة(مجموع حاصل ضرب                                

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =المعدل التراكمي العام
  حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذة المقررات التي تم دراستها                                

  

%  ٦٠، وهو يمثـل قيمـة النجـاح مـن     ١.٠للمعدل التراكمي للتخرج هو  األدنىالحد  )٥(
  .للطالب

  :عليها الطالب عند تخرجة كما يلي تمنح التقديرات التي يحصل) ٦(

 التقدير الرمز عدد النقاط الدرجة

 ممتاز أ ٥.٠ إلي ٣.٥ %١٠٠ إلي% ٨٥

 جيد جدا ب ٣.٥من قل أ إلي ٢.٥ %٨٥من قل أ إلي% ٧٥

 جيد ج ٢.٥من قل أ إلي ١.٥ %٧٥من قل أ إلي% ٦٥

 مقبول د ١.٥من قل أ إلي ١.٠ %٦٥من قل أ إلي %٦٠

 جانب إليرقمين عشريين  إليية مقربة ئوويبين في شهادة الطالب النقاط المكتسبة والنسبة الم
  .التقدير العام للتخرج

  

@ñ…bßIQVHZ@‰aˆã⁄a@ï¹…b×þa@@ÝÔäÛaëÒbÔí⁄aë@ëg†îÔÛa@õbÌÛZ@ @

  .لواأل اإلنذارواحد ينذر ) ١.٠(قل من أحصل الطالب علي تقدير تراكمي  إذا )١(
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ويعتبـر   الثـاني  اإلنـذار ينذر  تكرر المعدل المتدني للطالب لنفس الفصل الدراسي، إذا )٢(
  .ساعة معتمدة ١٣وهو  األدنىفي الحد  إالبالتسجيل  هيسمح ل وال كاديمياًأ الطالب مراقباً

معتمدة ويسجل فـي   ساعة ٢٠يقل عن  ما ال إجتاز إذا الثانيالمستوى  إليينقل الطالب  )٣(
 إذامعتمدة ويسجل في المستوى الرابع  ساعة ٥٠يقل عن  ال ما إجتاز إذاالمستوى الثالث 

  .الساعات هضمن هذالجامعة تحتسب متطلبات  ساعة معتمدة وال ٨٠يقل عن  ال ما إجتاز
 قـانون عليهـا فـي   المنصوص يتعرض الطالب للفصل من الكلية طبقا لفرص الرسوب ) ٤(

  .تنظيم الجامعات
  

@ñ…bßIQW@Z@H@´jaŠÛa@lýİÛa@Éß@ÝßbÈnÛaë@xŠ‚nÛa@‰ë…@Z@ @

دور التخرج هو الدور الذى يستكمل فيه الطالب عدد الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج ويـتم  
  :  ذلك من خالل دورين على مدى العام هما

انات الفصل الدراسـي  يتم تخرج طالب المستوى الرابع بعد ظهور نتيجة امتح: مايودور  -١
جميع متطلبات التخـرج   استيفاءمن مجلس الجامعة بشرط   واعتمادها) مايودور (الثاني 

الواردة بهذه الالئحة مع نجاح الطالب فى جميع مواد الفصلين الدراسيين للمستوى الرابـع  
  . مقرر دراسي من السنوات الدراسية السابقة أيوعدم تخلفه فى 

المستوى الدراسي النهائي الراسبون فيما ال يزيـد عـن  مقـررين     طالب: دور سبتمبر -٢
، فإنهم يتقدمون لالمتحان فيما رسبوا )ساعات معتمدة على األكثر ٦(دراسيين على األكثر 

فيه خالل شهر سبتمبر من نفس العام، ويتم تخرجهم بعد نجاحهم فى هذه المقررات، فـإذا  
قا لموقع المقرر من خطة الدراسة، وهكذا لحين تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه طب

  . النجاح فى مقررات التخلف
إذا رسب الطالب فى دور سبتمبر يتم امتحانه فيما رسب فيه مع الطالب المنتظمين فـى   -٣

مقررات الصف الدراسي الذى رسب فى مقرراته وفى نفس الفصل الدراسي الذى تدرس 
  .من العام الذى نجح فيه  مايوفيه هذه المقررات ويتم التخرج فى شهر 

@ @
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ñ…bß@IQXHZ@ˆç@@Õjİmê@@òzöýÛa@lýİÛa@ïÜÇòîÜØÛbi@´ÔznÜ½a@…†¦a@ïÛëþa@òÓŠÐÛa@lý@@áç†îÓ@ání@åíˆÛaë@¿

Û@ïÈßb¦a@âbÈÛaòzöýÛa@êˆç@…bànÇbi@ð‰a‹ìÛa@‰aŠÔÛa@‰ë†–@N@ƒí‰bnÛa@ aˆç@ÝjÓ@æë†îÔ½a@lýİÛa@bßc

@òzöýÛa@âbØyc@áèîÜÇ@ðŠnÏ@Ûa@òîÜa†ÛaaìÔznÛa@@¿áèuŠ¥@óny@ÙÛ‡ë@bèÜÃN@ @
  

ñ…bßIQYZH@@ æìØíÝí†Èm@ç@ òzöýÛa@ êˆ@Ćõbäi@a@ ïÜÇ@ åß@aÓLòîàÜÈÛa@ âbÓþa@@…bànÇaë@ òîÜØÛa@Ü©@òÔÏaìßë

òÈßb¦a@Ü©@åß@Ýí†ÈnÛaN@ @
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@ @

@

òîa‰†Ûa@pa‰ŠÔ½a@ @
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Þëþa@ðìn½a@ @
@ @

@ @

  الفصل الدراسي األول

@áÓŠÛa

ð…ìØÛa@
ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ

òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa

@Ñ–ã

ïÜ–Ï@ @

@æbznßa

@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa

ðŠíŠ¤@
Êìà©@

E 101 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢   أصول تربية الطفل  

C 101  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢   منهج األنشطة  

P 101 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢   النمو النفسي  

B 101 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١    أناشيد وأغاني األطفال  

E 102 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢    مدخل إلي العلوم التربوية  

Unv 101  النظم التعليمية الذكية
  للطفل

متطلب 
  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢ جامعة

    ١٣  ٤  ١١    اإلجمالي

  
  
  
  
  
  

  الفصل الدراسي الثاني

@áÓŠÛa

ð…ìØÛa@ @
ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ

òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa

@Ñ–ã

ïÜ–Ï@ @

@æbznßa

@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa

ðŠíŠ¤@
Êìà©@

P 102  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢    مشكالت الطفولة 

C 102  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢   تعليم مصغر 

E 103 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢   تاريخ تربية الطفل 

C 103 
أنشطة المفاهيم 
 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢   االجتماعية

P 103 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢    مدخل إلى علم النفس 

Unv 102  متطلب   اللغة العربية
 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢ جامعة

    ١٤  ٤  ١٢    االجمالي

@ @

@ @

@ @
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ïãbrÛa@ðìn½a@ @

@ @
  الفصل الدراسي األول

@áÓŠÛa

ð…ìØÛa@
ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ

òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa

@Ñ–ã

ïÜ–Ï@ @

@æbznßa

@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa

ðŠíŠ¤@
Êìà©@

E 204  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢    معلمة الروضةإعداد  

B 202  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢    أدب الطفل  

P 204  النمو العقلى  
متطلب 
  سابق
P 101

١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢  

C 204 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢    إعداد الطفل للقراءة  

P 205 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢   سيكولوجية التعلم  

E 205 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  للطفل التربية األخالقية  

B 203   ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢    متحف الطفل  

Unv 203 
التعبير : اللغة اإلنجليزية
  والمحادثة

متطلب 
  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢ جامعة

    ١٩  ٦  ١٦    اإلجمالي

  
  الفصل الدراسي الثاني

@áÓŠÛa

ð…ìØÛa@
ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ

òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa

@Ñ–ã

ïÜ–Ï@ @

@æbznßa

@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa

ðŠíŠ¤@
Êìà©@

P 206 سيكولوجية اللغة  
متطلب 
  سابق

Unv 102
٢  -  ٢  

١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  

B 204  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢   اإلسعافات األولية للطفل  

B 205  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١    مسرح الطفل  

C 205 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢    أنشطة المفاهيم الرياضية  

B 206  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١   المهارات الحركية للطفل  

C 206  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢    مناهج طفل الروضة  

E 206 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢    التربية الوالدية  

Unv 204 حقوق الطفل  
متطلب 
  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢ جامعة

    ١٨  ٨  ١٤    االجمالي
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sÛbrÛa@ðìn½a@ @
  الفصل الدراسي األول

@áÓŠÛa
ð…ìØÛa@

ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ
òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa
@Ñ–ã
ïÜ–Ï@ @

@æbznßa
@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa
ðŠíŠ¤@

Êìà©@

P 307 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢   سيكولوجية اللعب  

P 308  سيكولوجية ذوى
  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢   االحتياجات الخاصة

E 307 اختيار  الدمج التربوي
أحد 
المقررين

١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  

E 308 قضايا معاصرة في تربية
  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  الطفل

B 307 التربية الحركية  
متطلب
  سابق
B 206

١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١  

C 307   ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢    )١(طرق تعليم الطفل  

C 308 اختيار   مراكز تعلم الطفل
أحد 
 المقررين

١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢  

C 309 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢  أنشطة المفاهيم البيئية  

Fac 301  متطلب  )١( التدريب الميداني
  وفقا لالئحة التدريب الميدانى  ٢  ٤  - كلية

    ١٨  ١٤  ١١    اإلجمالي

  
  الفصل الدراسي الثاني

@áÓŠÛa
ð…ìØÛa@

ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ
òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa
@Ñ–ã
ïÜ–Ï@ @

@æbznßa
@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa
ðŠíŠ¤@

Êìà©@

B 308  معالجة الصور والرسوم
  التعليمية

متطلب
  سابق

Unv 101
١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١  

C 310  متطلب إعداد الطفل للكتابة
  سابق
C 204

٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  
١٠٠  

B 309 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢ منظمات الطفولة  

B 310 اختيار مهارات يدوية وفنية
أحد 
المقررين

١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١  

B 311 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١ التعبير الفني للطفل  

B 312  
  قصص وحكايات األطفال

متطلب
  سابق
B 202

٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢  
١٠٠  

E 309  اختيار تربية مقارنة
أحد 
المقررين

١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  

E 310 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢ التنشئة االجتماعية للطفل  

B 313 ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢  اآلداب الدينية  

Fac 302  متطلب )٢( التدريب الميداني
  وفقا لالئحة التدريب الميدانى  ٢  ٤  - كلية

    ١٨ ١٢ ١٢   االجمالي
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aÉiaŠÛa@ðìn½@ @
@الفصل الدراسي األول @

@áÓŠÛa
ð…ìØÛa@

ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ
òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa
@Ñ–ã
ïÜ–Ï@ @

@æbznßa
@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa
ðŠíŠ¤@

Êìà©@

P 409 اختيار  اإلحصاء
أحد 
 المقررين

١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  

P 410 ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  القياس التربوي  

E 411  رياض مؤسسات إدارة
  األطفال

اختيار
أحد 
المقررين

١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢  

E 412 إدارة الجودة الشاملة في
  ١٠٠  ٨٠  -  ١٠  ١٠  ٢  -  ٢ رياض األطفال

C 411  ٢(طرق تعليم الطفل(  
متطلب
  سابق
C 307 

٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  
١٠٠  

B 414 التعبير الموسيقى للطفل  
متطلب
  سابق
B 101 

٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢ ١  
١٠٠  

B 415  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١  إعالم الطفل  

P 411 علم النفس االجتماعي  
متطلب
  سابق
B 103 

١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  

Pr 401  جميع  )١( مشروع تخرج
  ١٠٠  -  -  -  ١٠٠  ١  -  ١ األقسام

Fac 403  متطلب  )٣( ميدانيالتدريب ال
  وفقا لالئحة التدريب الميدانى  ٢  ٤  - كلية

    ١٨  ١٢  ١١    االجمالي

  الفصل الدراسي الثاني

@áÓŠÛa
ð…ìØÛa@

ñ…b½a@ @pbÄyýß@ðŠÄã@ïÜàÇ@†ànÈß@

pbu‰†Ûa@ @

þa@ÞbàÇ
òîÜ–ÐÛa@

@æbznßa
@Ñ–ã
ïÜ–Ï@ @

@æbznßa
@ïÔîjİm

ëðìÐ‘@

@æbznßa
ðŠíŠ¤@

Êìà©@

P 412 تنمية االبتكار  
متطلب
  سابق
P 411

١٠٠  ٦٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  

C 412 اختيار  برامج طفل الروضة
أحد 
 المقررين

١٠٠  ٦٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  

C 413  ١٠٠  ٦٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  تعليم الطفلتصميم برامج  

B 416 أدوات مسرح الطفل  
متطلب
  سابق
B 205

١٠٠  ٦٠  ٢٠  ١٠  ١٠  ٢  ٢  ١  

P 413  اختيار  تقويم طفل الروضة
أحد 
 المقررين

١٠٠  ٦٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  

P 414 ١٠٠  ٦٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  الفروق الفردية للطفل  

C 414 ١٠٠  ٦٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٣  ٢  ٢  أنشطة المفاهيم العلمية  

Pr 402  جميع  )٢( مشروع تخرج
  ١٠٠  -  -  ١٠٠  -  ١  -  ١ األقسام

Fac 404  متطلب  )٤( ميدانيالتدريب ال
  وفقا لالئحة التدريب الميدانى  ٢  ٤  - كلية

    ١٧  ١٤  ١٠    اإلجمالي
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@ @

@ïÜÇ@òîa‰†Ûa@pa‰ŠÔ½a@Éí‹ìm

òîàÜÈÛa@âbÓþa@ @
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Q@M@ÝÐİÛa@òîiŠm@Þì•c@áÓ@pa‰ŠÔßZ@ @

@ð…ìØÛa@áÓŠÛa‰ŠÔ½a@ @ÊìäÛa@ @ôìn½a 
@Ý–ÐÛa

ïa‰†Ûa 
@@ÕibÛa@kÜİn½a

E 101 ١١  أصول تربية الطفل−−−−

E 102 ١ ١  مدخل إلي العلوم التربوية −−−− 

E 103  ٢ ١  الطفلتاريخ تربية −−−− 

E 204 ١ ٢  إعداد معلمة الروضة −−−− 

E 205 ١ ٢ للطفل التربية األخالقية −−−− 

E 206 ٢ ٢  التربية الوالدية −−−− 

E 307 ١ ٣א  الدمج التربوي −−−− 

E 308 ١ ٣א  قضايا معاصرة في تربية الطفل −−−− 

E 309  
 −−−− ٢ ٣א مقارنةتربية

E 310 
 −−−− ٢ ٣א التنشئة االجتماعية للطفل

E 411  ١ ٤א  رياض األطفال مؤسسات إدارة −−−− 

E 412 ١ ٤א  إدارة الجودة الشاملة في رياض األطفال −−−− 
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RM@@áÓ@pa‰ŠÔß@áîÜÈm@ÖŠ ë@wçbäßÝÐİÛaZ@ @

@ð…ìØÛa@áÓŠÛa‰ŠÔ½a@ @ÊìäÛa@ @ôìn½a 
@Ý–ÐÛa

ïa‰†Ûa 
@@ÕibÛa@kÜİn½a

C 101  ١١  منهج األنشطة−−−−

C 102 ١ ١  تعليم مصغر −−−− 

C 103 ١ ١  أنشطة المفاهيم االجتماعية −−−− 

C 204 ٢ ١  إعداد الطفل للقراءة −−−− 

C 205 ٢ ٢  أنشطة المفاهيم الرياضية −−−− 

C 206  ٢ ٢  مناهج طفل الروضة −−−− 

C 307   ١ ٣  )١(طرق تعليم الطفل −−−− 

C 308 ١ ٣א  مراكز تعلم الطفل −−−− 

C 309 ١ ٣א  أنشطة المفاهيم البيئية −−−− 

C 310  ٢ ٣  إعداد الطفل للكتابة C 204 

C 411  ١ ٤  )٢(طرق تعليم الطفل C 307 

C 412 ٢ ٤א  برامج طفل الروضة −−−− 

C 413  ٤٢א  تعليم الطفلتصميم برامج−−−−

C 414 ٢ ٤  أنشطة المفاهيم العلمية −−−−

  
  

  

@ @
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SM@@áÓ@pa‰ŠÔßòîÐäÛa@âìÜÈÛaZ@ @

@ð…ìØÛa@áÓŠÛa‰ŠÔ½a@ @ÊìäÛa@ @ôìn½a 
@Ý–ÐÛa

ïa‰†Ûa 
@@ÕibÛa@kÜİn½a

P 101 ١١  النمو النفسي−−−−

P 102  ٢ ١  مشكالت الطفولة −−−− 

P 103 ٢ ١  مدخل إلى علم النفس −−−− 

P 204  ١ ٢  النمو العقلى P 101 

P 205 ١ ٢  سيكولوجية التعلم −−−− 

P 206 ٢ ٢  سيكولوجية اللغة Unv 102 

P 307 ١ ٣  سيكولوجية اللعب −−−− 

P 308  ١ ٣  سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة −−−− 

P 409 ١ ٤א  اإلحصاء −−−− 

P 410 ١ ٤א  القياس التربوي −−−− 

P 411 ١ ٤  علم النفس االجتماعي P 103 

P 412 ٢ ٤  تنمية االبتكار P 411 

P 413  ٤٢א  تقويم طفل الروضة−−−−

P 414 ٢ ٤א  الفروق الفردية للطفل −−−−

  
  

  

@ @
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TM@@áÓ@pa‰ŠÔßòîbþa@âìÜÈÛaZ@ @

@ð…ìØÛa@áÓŠÛa‰ŠÔ½a@ @ÊìäÛa@ @ôìn½a 
@Ý–ÐÛa

ïa‰†Ûa 
@@ÕibÛa@kÜİn½a

B 101 ١١  أناشيد وأغاني األطفال−−−−

B 202  ١ ٢  أدب الطفل −−−− 

B 203  ١ ٢  متحف الطفل −−−− 

B 204  ٢ ٢  اإلسعافات األولية للطفل −−−− 

B 205  ٢ ٢  مسرح الطفل −−−− 

B 206  ٢ ٢  المهارات الحركية للطفل −−−− 

B 307 ١ ٣  التربية الحركية B 206 

B 308 ٢ ٣  معالجة الصور والرسوم التعليمية Unv 101 

B 309  ٢ ٣  منظمات الطفولة −−−− 

B 310 ٢ ٣א  مهارات يدوية وفنية −−−− 

B 311 ٢ ٣א  التعبير الفني للطفل −−−− 

B 312  ٢ ٣  قصص وحكايات األطفال B 202 

B 313 ٣٢  اآلداب الدينية−−−−

B 414 ١ ٤  التعبير الموسيقى للطفل B 101 

B 415  ١ ٤  إعالم الطفل −−−− 

B 416 ٢ ٤  أدوات مسرح الطفل B 205

@ @
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UM@òÈßb¦a@pbjÜİnßZ@ @

@ð…ìØÛa@áÓŠÛa‰ŠÔ½a@ @ÊìäÛa@ @ôìn½a 
@Ý–ÐÛa

ïa‰†Ûa 
@@ÕibÛa@kÜİn½a

Unv 101  ١١  النظم التعليمية الذكية للطفل−−−−

Unv 102  ٢ ١  اللغة العربية −−−− 

Unv 203  ١ ٢  التعبير والمحادثة: اللغة اإلنجليزية −−−− 

Unv 204  ٢ ٢  حقوق الطفل −−−− 

  
VM@òîÜØÛa@pbjÜİnßZ@ @

ð…ìØÛa@áÓŠÛa ‰ŠÔ½a@ @ÊìäÛa@ @ôìn½a 
@Ý–ÐÛa

ïa‰†Ûa 
ÕibÛa@kÜİn½a 

Fac 301  ٣١  )١( التدريب الميداني−−−−

Fac 302  ٢ ٣  )٢( التدريب الميداني −−−− 

Fac 403  ١ ٤  )٣( ميدانيالتدريب ال −−−− 

Fac 404  ٢ ٤  )٤( ميدانيالتدريب ال −−−− 

  
WM@@òîÜØÛa@âbÓc@Éîº@´i@ò×’ß@pa‰ŠÔßIxŠ‚nÛa@ÊëŠ’ßHZ@ @

@ð…ìØÛa@áÓŠÛa‰ŠÔ½a@ @ÊìäÛa@ @ôìn½a 
@Ý–ÐÛa

ïa‰†Ûa 
@@ÕibÛa@kÜİn½a

Pr 401  ٤١  )١( مشروع تخرج−−−−

Pr 402  ٢ ٤  )٢( مشروع تخرج −−−− 
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@

pa‰ŠÔàÜÛ@ïàÜÈÛa@ðìna@ @
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Q@M@ÝÐİÛa@òîiŠm@Þì•c@áÓ@pa‰ŠÔßZ@ @

E 101@@M@ÝÐİÛa@òîiŠm@Þì•cZ@ @

وصلتها بالعلوم يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمفهوم التربية وأهدافها، وضرورتها، 
وذلك بالتركيز علي  األخرى مع إبراز دور التربية في التغير االجتماعي والتطور االقتصادي

كما يهدف هذا المقرر إلى تنمية االتجاهات السليمة نحو مهنة التدريس مع . مجال تربية الطفل
معلـم  تقديم فكرة عامة عن االتجاهات التربوية المعاصرة في موضـوع إعـداد وتـدريب ال   

والمعلمة، وتحديد قسمات واقع التربية في العالم العربي من أجل تقـديم تصـورات عمليـة    
  .لمواجهة التحديات المتجددة

 - بعض القواعد في تربية الطفل - األصول التربوية لغة واصطالحالمقرر تناول وي
التربيـة   -أهم موضوعات األصول - أهمية دراسة األصول التربوية - قواعد تربوية عالمية

مصادر  - أهداف التَّربية -تحليل ومناقشة تعريفات التربية - التربية اصطالحاً -التأديب – لغة
األصـول   - األصول الدينيـة  -دعائم التربية بال حدود - التربية بال حدود - اشتقاق األهداف

  .األصول االجتماعية - األصول النفسية - اإلدارية
@ @

E 102@@M@òíìiÛa@âìÜÈÛa@ïÛg@Ý†ßZ@ @

أهمية وطبيعة العملية التربوية، ، ومفهوم التربيةيهدف هذا المقرر إلي التعريف ب
 . التربية كضرورة اجتماعيةوالتربية والنمو المتكامل للفرد، والتربية في حياة الفرد والمجتمع، 

المجتمعات وفي المجتمعات الشرقية القديمة،  تطور المفاهيم التربويةكما يهدف إلي التعريف ب
الحديثة،  تربويةالمفاهيم الوالتربية األوروبية المسيحية قبل عصر النهضة، والغربية القديمة، 

   .التربية المعاصرةوتطور التربية العربية اإلسالمية، و
، التربية غير "البيئة المحيطة"التربية التلقائية : أنواع التربيةويتطرق المقرر لتناول 

علم والفلسفة، والتاريخ، مثل  عالقة علم التربية بالعلوم األخرى، والنظامية، التربية النظامية
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مثل  المؤسسات التربويةويتناول المقرر كذلك  .علم النفس، وعلم االقتصادواالجتماع، 
، األسرة، دور العبادة، وسائل االتصال واإلعالم، المكتبات العامة، النوادي والمجتمعات

  ). المدرسة، الجامعةالروضة، ( المؤسسات التعليميةو
والتدريس داخل  لمةعالم: (في المجتمعروضة نشاط البويهدف المقرر أيضاً للتعريف 

ة البيئة والمجتمع ونشاط خدم علمة، المروضةوالنشاط غير الصفي في ال علمةالفصل، الم
ة، الناجحعلمة الصفات الشخصية والكفايات التربوية للمويؤكد المقرر علي  ).روضةالمحلي لل

بالمهن األخرى، آداب المهنة وأخالقياتها، مهنة التدريس وعالقتها ( :مهنة التدريسعلمة والمو
     .)االنتماء إلى المهنة، عوامل النمو المهني ووسائله

   
E 103@M@ÝÐİÛa@òîiŠm@ƒí‰bmZ@ @

ر التاريخي والتطبف يالتعرالطفل، و تاريخ تربيةبف يالتعريهدف هذا المقرر إلي   
العصور ( الخبرة التاريخية لتربية الطفل على مر العصور المختلفةبف يالتعر، ولتربية الطفل

التمييز ، و)العصر اإلسالمي –الفكر الروماني  –التربية اإلغريقية  –مصر القديمة  –البدائية 
عبر العصور والمجتمعات  بين العوامل والقوي التى توجه أسس وأساليب تربية الطفل

أهم اآلراء الخاصة ببعض الفالسفة والمفكرين فى بف يالتعرالمختلفة، كما يهدف المقرر إلي 
، )جون لوك، جان جاك روسو، فروبل، جون ديوي، ماريا منتسوري( جال تربية الطفلم
االستفادة من التطورات فى األفكار والرؤي التربوية فى استنباط ما يتناسب مع مجتمعنا و

تربية الطفل فى الشرق العربي اإلسالمي فى كما يتناول المقرر  .وظروف العصر الحالى
 –الواقع الحالي مميزاته وعيوبه  –التطورات ( لطفل المصري تربية ا، العصور الحديثة
    . )تطلعات المستقبل

  
E 204@–@@…a†Çgò™ëŠÛa@òàÜÈßZ@ @

تطور الحاجة إلي معلمة رياض األطفال عبر العصور بف يتعريهدف هذا المقرر لل
، الروضةالتى يجب أن تتصف بها معلمة والكفيات األدائية أهم الخصائص ، ووالدول المختلفة

أهم أساليب ونظم إعداد وتدريب المعلمة قبل وفى ، واألدوار المطلوبة من معلمة الروضةو
الوضع الحالي كما يهدف المقرر للتعريف ب .أثناء الخدمة فى دول عربية وأجنبية مختلفة

نظم إعدادها، شروط تعيينها، : من حيث) االيجابيات والسلبيات( لمعلمة الروضة فى مصر
، ويهدف المقرر مستوي أدائها ألدوارها، التشريعات المصرية الخاصة بها تدريبها،أساليب 
  .التحديات والمشكالت التى تواجه معلمة رياض األطفال فى عملهابف يلتعرأيضاً ل
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E 205@–@ÝÐİÜÛ@òîÓýþa@òîiÛaZ@ @

األخالق في إطار فكري متكامل يحـدد عالقتهـا   بالطالب يهدف المقرر إلي تعريف 
باألوضاع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ويبرز العالقة الوثيقة بين أسس األخـالق وبقيـة   
المكونات المعرفية ويوضح إسهامات المفكرين في وضع مالمح عالقة األخالق بـالقيم ودور  

دور ، والخلقية لألطفـال  أهمية التربيةويتناول المقرر  .التربية في دعم وغرس القيم األخالقية
عريـف  ت، والالتربية األخالقية للطفل بين البيئـة والوراثـة  ، والخلقية للطفل ب في التربيةاأل
تربيـة األخالقيـة   الأهداف ، وخالقاألدور المجتمع في بناء ، واألخالق االجتماعية المذمومةب

 التـزان السـلوكي  لأهمية األخالق ، واألخالقيطفل أهم خصائص ال، ووخصائصها التربوية

 .للطفل
@ @

E 206@–@òí†ÛaìÛa@òîiÛaZ@ @

خصائص ومقومات التربية ، وماهية التربية الوالديةيهدف هذا المقرر للتعريف ب
مقترحات وحلول ألساليب التربية ، إلي جانب مشاكل ومعوقات التربية الوالدية، والالوالدية
علي تكوين  ويهدف المقرر أيضاًَ للتعريف بأساليب وأنماط التربية الوالدية وأثرها .الوالدية

األسلوب الديموقراطي، األسلوب المتسلط، أسلوب الحماية (شخصية الطفل وسلوكه وقيمه 
واألثار السلبية واإليجابية لألساليب المختلفة ) الزائدة، األسلوب المتزمت، األسلوب المعنف

  . فية تفاديهاويتناول المقرر كذلك أساليب التربية الوالدية المؤدية للجنوح وكي. للتربية الوالدية
  

E 307@–@ðìiÛa@wß†ÛaZ@ @

بمفهوم الدمج التربوي وأهميته، وأساليبه، مدخل بف يلتعريهدف المقرر ل
وإستراتجياته، ومشكالته، واألسس التي يقوم عليها، وكيفية دمج األطفال ذوي االحتياجات 

األطفال، الخاصة في رياض األطفال، وبرامج تقديم خدمات التربية الخاصة في رياض 
واإليجابيات والسلبيات المرتبطة بالدمج، وأسباب تطوير مدارس الدمج وخصائصها، 
ومتطلبات الدمج في الفصول العادية، وأشكاله، وفريق البرنامج التربوي الفردي، 

  .واإلستراتيجيات المستخدمة في الصف الدراسي العادي المساعدة في عملية الدمج
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E 308@–@ÝÐİÛa@òîiŠm@¿@ñŠ•bÈß@bíbšÓZ@ @

بأهم القضايا المثارة في الوقت الراهن في هذا المجال مدخل بف يلتعريهدف المقرر ل
وتضم تداخل المصطلحات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع األطفال، وأهم المشكالت التي 

تجارب الحديثة في تعترض تربية الطفل، وكيفية مواجهتها، كما يهدف المقرر إلي التعريف بال
  .مختلف دول العالم في مجال تربية الطفل

  
E 309@–@òã‰bÔß@òîiŠmZ@ @

، )المفهوم، األهداف، المشكالت(مدخل دراسة التربية المقارنة بف يلتعريهدف المقرر ل
المقارنة بين النظم التربوية ، والتطورات فى المفاهيم والنظريات المتعلقة بالتربية المقارنةو

المقارنة بين مؤسسات تربية الطفل، ، ووالتعليمية فى بعض الدول عبر العصور المختلفة
األوضاع المختلفة لواقع بف يالتعركما يهدف المقرر  .ورياض األطفال فى الدول المختلفة

االستفادة من الخبرات ، و)نقاط القوة والضعف(رياض األطفال فى مصر والدول العربية 
 . ياض األطفال فى مصر فى ضوء امكانيات وقيم وأهداف مجتمعناالدولية فى تطوير ر

  

E 310@–@Ûa@ò÷’änÛ@òîÇbànuüaÝÐİÜZ@ @

التنشئة االجتماعية وما يرتبط بها من مفاهيم مثل وسائط بف يالتعريهدف المقرر إلي 
عملية التنشئة االجتماعية  ةتكوين اتجاه ايجابي نحو أهمي، وأساليب وأساليب التنشئة وغيرها

للطفل باستخدام االساليب  ةدور األسرة والرياض فى التنشئة االجتماعي، وبكل مصادرها
تعريف الطالبة المعلمة على االساليب المختلفة عند ، كما يهدف إلي الخاصة للتعامل معة

ويتناول المقرر  .الطفلاوجة االستفادة من االساليب المختلفة للتعامل مع ، والتعامل مع الطفل
شروط ، والمعلومات والمفاهيم المرتبطة بالتنشئة االجتماعية وعالقتها باحتياجات األطفال

العوامل التى تساعد الطفل على التكيف والتوافق مع البيئة ، والتنشئة االجتماعية المالئمة
االتجاهات الوالدية  ، ومؤسسات التنشئة االجتماعية، والمحيطة من خالل التنشئة االجتماعية

، حاجات الطفل المختلفة دور التنشئة االجتماعية في إشباعها، ووأثرها فى حياة الطفل النفسية
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األسلوب السوى فى المعاملة ، وعدم إشباع الحاجات المختلفة لألطفالالمترتبة علي نتائج وال
   .الوالدية

  
  

E 411@–@ÞbÐ þa@bí‰@pbûß@ñ‰a…gZ@ @

من  مدخل مفاهيمي لإلدارة العامة واإلدارة التعليميةالطالب بف يتعريهدف المقرر إلي 
المفاهيم المتعلقة بإدارة ، والوظائف، واألنماط، وكذا التطوراتو الخصائص،والمفهوم، حيث 

) الهيكل التننظيميو التنظيم اإلدارى(منظومة إدارة رياض األطفال ، ورياض األطفال
ف يالتعركما يهدف المقرر إلي  .ية وأجنبية مختلفةلمؤسسات رياض األطفال فى دول عرب

الوضع ، واألدوار اإلدارية للعاملين برياض األطفال بصورة عامة والمعلمة بصورة خاصةب
التحديات التى تواجه ، وكذا )االيجابيات والسلبيات(الحالي إلدارة رياض األطفال فى مصر 

رة والتي يمكن توظيفها فى رياض إدارة رياض األطفال، واالتجاهات اإلدارية المعاص
  .األطفال

@ @

E 412@–@ÞbÐ þa@bí‰@¿@òÜßb’Ûa@ñ…ì¦a@ñ‰a…gZ@ @

بمفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها في رياض  الطالبف يتعريهدف المقرر إلي 
واألهداف مؤسسة رياض األطفال صياغة رؤية ورسالة ، وكيفية أهمية ثقافة الجودةاألطفال، و

إتباع أسلوب فعال في اإلدارة ، كما يهدف المقرر إلي التعريف بكيفية لهااإلستراتيجية 
في مؤسسات رياض األطفال، إضافة  إنشاء نظام فعال إلدارة الجودة وتحسينه، ووالحوكمة

  .إلي طرق الرقابة علي الجودة، والتدريب وأهميته في مجال إدارة الجودة الشاملة
  
RM@@áÓ@pa‰ŠÔß@áîÜÈm@ÖŠ ë@wçbäßÝÐİÛaZ@ @

C 101@–@òİ’ãþa@wèäßZ@ @

الخصائص منهج األنشطة في رياض األطفال، و مفهوميهدف هذا المقرر للتعريف ب
تخطيط وتنظيم ، وكيفية االسس التي يقوم عليها منهج االنشطة، والتي تميز منهج األنشطة
محتوي ، واالهداف العامة واالجرائية التعليمية وطرق صياغتها، ومنهج االنشطة في الروضة

كما يتناول المقرر المنهج . اساليب وطرق التقديم، والوسائل التعليمية المناسبة، ومنهج األنشطة
أهداف ، وماهية المنهج المتكاملمن حيث " ألعب، أتعلم أبتكر: حقي"الجديد لرياض األطفال 
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للنمهج االشكال المختلفة ، وسمات وخصائص المنهج المتكامل للطفل، والمنهج المتكامل للطفل
ويهدف المقرر كذلك إلي تعريف . اسس وضع منهج متكامل للطفل، عالوة علي المتكامل
منهج النشاط وطبيعة النمو ، واألساليب والنظريات التي تؤثر في عمله مع األطفالالطالب ب

، وكيفية بين مجاالت األنشطة المختلفة ةتفرق، وكيفية الوالتعلم في مرحلة رياض األطفال
، م أنشطة متنوعة داخل األركان التعليميةيتصم، ونشطة في المجاالت المختلفةصميم األت

وظف ما تم اكتسابه من المقررات ، إضافة إلي تط إلعداد البيئة التعليمية للطفليتخطوكيفية 
    .السابقة في عمل أنشطة مختلفة

  
C 102@–@ŠÌ–ß@áîÜÈmZ@ @

المصغر ومراحله وخصائصه  ماهية التدريسيهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب ب  
 ،األسس التربوية التى يقوم عليها التعليم المصغر، وواستخداماته في برامج اعداد المعلم

المراحل كما يتناول المقرر . مهارات التخطيط للتدريس، وماهية التدريس ومراحله ومهارتهو
درجة سيادة لها طبقا تصنيفوطرائق التدريس ، و)التخطيط والتنفيذ والتقويم(الثالثة للتدريس 

، كما يتناول المقرر مختلفة االحجام طفالالمعلم فيها ومدى مالءمة استعمالها مع مجموعة األ
الطريقة ، وبين طرائق التحدث واالستماع وطرائق القراءة والكتابة وطريقة المالحظة الفروق

  . العلمية وخطواتها ومهارات طرح االسئلة خالل التدريس
@ @

C 103@–@òîÇbànu⁄a@áîçbÐ½a@òİ’ãcZ@ @

يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالبات على كيفية نمو مفهوم الذات وتفاعل الذات في 
المواقف االجتماعية والدينية في إطار السياق الذي يعيش فيه أو يتعلم فيه طفل الروضة وتوفر 

وتستخدم , كارأنشطة لعب غير رسمية يستكشف فيها األطفال وجهات نظر متعددة حول أف
وتتعلم الطالبات , وتتخذ القرارات بناء على قواعد اللعبة, أشياء مألوفة لتوسيع اللغة والفهم

. كيفية التعامل مع األطفال ومع الراشدين في مواقف متنوعة لزيادة فهمهن للذات ولآلخرين
ماعية واألخالقية المفاهيم االجت، وأهمية القيم ومراحل نشأة الضمير عند الطفلويتناول المقرر 

، كيفية تطور الشعور الديني عند الطفل، والمهارات االجتماعية عند األطفال، وفي الطفولة
  . التنشئة االجتماعية لطفل الروضةإضافة إلي 
  

C 204@–@ñõaŠÔÜÛ@ÝÐİÛa@…a†ÇgZ@ @
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، اهداف تعليم القراءة للطفل، وماهية القراءةيهدف هذا المقرر لتعريف الطالبة ب
، طرق تعليم القراءة، و)انواع االستعداد –مراحلة (االستعداد للقراءة ، والقراءةانواع و
مساعدة الطالبات على استكشاف كما يهدف المقرر إلي . قرائية لدي االطفاللالمشكالت او

ويوفر ، استخدامهن الشخصي للغة وفهمهن لألدب كونهن متوجهات للعمل مع أطفال الروضة
ويركز المقرر على قيام . والخطوات التالية للتحسين, قوة لديهنلهن فرص معرفة جوانب ال

الطالبات بمراجعة األدبيات اللغوية ذات الصلة بأطفال الروضة التي يمكن أن تساعدهن في 
من خالل وتتعرف الطالبات . اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية ألطفال الروضةقراءة تعليم 

والحروف , دراك المطبوعاتإو, التركيز على األصواتو, يةعلى كيفية اكتساب لغة ثانالمقرر 
ويتناول المقرر  .و القراءة واالستماع, واألصوات في اللغة العربية, الهجائية اإلنجليزية

معلومات شاملة عن مجال صعوبات القراءة و تطوره التاريخي بما في ذلك تعريفات 
لقراءة وطرق تعلمها والتقييم وأهميته مراحل ا، وصعوبات القراءة والمسميات التي عرف بها

التعريف بالبرامج العالجية لصعوبات التعلم و العوامل المؤثرة في االستيعاب ، وكذا ومراحله
 .و إستيراجيات تطويره

  
C 205@–@òî™bíŠÛa@áîçbÐ½a@òİ’ãcZ@ @

التصنيف علي اساس وظيفة ، وانواع المفاهيمإلي التعريف بهذا المقرر يهدف 
، قبل المدرسة تعلم وتنيمة المفاهيم ألطفال ما، ونظريات النمو وتكوين المفاهيم، والمفهوم

المفاهيم (تكوين وتنمية المفاهيم الرياضية ، والعوامل المؤثرة في تعليم وتكوين المفهومو
ويتناول المقرر . وخطوات تكوينها عند طفل الروضة )مفاهيم االشكال الهندسية - التكنولوجية

استخدام ، وكيفية العوامل المؤثرة في نمو المفاهيم عند االطفال، ونمو المفاهيممستويات كذلك 
اهمية تعلم المفاهيم العلمية ، وتنمية بعض المفاهيم الرياضيةلكيفية امثلة ، عالوة علي المفاهيم
مفاهيم التصنيف كما يتناول المقرر . المفاهيم الرياضية وتنمية عمليات العلم، والرياضية
فهوم تكافؤ ، وم)التناظر االحادى(المجموعات والمقارنة والترتيب والمقابلة وتكوين 

  .مفاهيم القياس، ومفهوم العدد، ومفهوم حفظ التكافؤ، والمجموعات
  

C 206@–@ÝÐ @wçbäß@ò™ëŠÛaZ@ @

، األسس الفلسفية(رياض األطفال مناهج أسس بناء يهدف هذا المقرر للتعريف ب
لبرامج ، اخصائص نمو األطفالالمناهج وو، النفسية واالجتماعيةاألسس ، المبادئ األساسية

كما يهدف المقرر إلي . )نظريات التعلمالمناهج والبرامج و ،واستعدادات النمووالمناهج 
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، مستويات األهداف، مصادر اشتقاق األهداف(أهداف برامج رياض األطفال التعريف ب
ويتناول المقرر . )والمناهج وى البرامجمحت، األهداف الخاصة باألنشطة، تصنيف األهداف

رياض ومناهج محتوى برامج ، وتدريبات علي صياغة األهداف في شكل سلوكيكذلك 
طرق ووسائل وأنشطة ، محتوىالتحليل ، محتوىالتنظيم ، محتوىالمعايير اختيار (األطفال 
، معايير ونواتج التعلم(محتوى المعايير ويتطرق المقرر ل). األنشطة التعليمية، تصميم، الالتعليم
، مفهوم التقويم(تقويم الوعمليات ، محتوىالألهداف ولالمستويات المعيارية ، معاييرالوثيقة 
سائل وو خطواتو أسسالتقويم،  أنواع، مجاالت التقويم، وظائف التقويم، تقويمالأهمية 
  ).التقويم

  
C 307@–@@ÝÐİÛa@áîÜÈm@ÖŠIQZH@ @

عليم، طريقة الت أهميةتوضيح التعليم، و طرقمفهوم يهدف هذا المقرر إلي التعريف ب
خصائص بف يالتعرعليم، وكذا الواجب مراعاتها عند اختيار طريقة الت العامةتحديد القواعد و

أدوار ومهام معلمة ، والكفايات الواجب توافرها لدى معلمة الروضة، واألطفالمعلمة رياض 
اإللمام بطرق التعليم والتعلم المناسبة للنشاط وكيفية  ,رياض األطفال عند التحاقها بالروضة

الخصائص المميزة لكل من التعلم التعاوني بف يالتعرويهدف المقرر كذلك إلي  .المقدم للطفل
  .وتنفيذ دروس تعاونية ,تصميم لتدريب علىا، ووالفردي

  
C 308@–@ÝÐİÛa@áîÜÈm@Œ×aŠßZ@ @

األطفال، وأهداف مراكز يهدف هذا المقرر إلي تعريف مراكز مصادر التعلم لدي 
ومصادر التعلم، وطرق إكتساب األطفال كيفية التعامل مع مراكز ومصادر التعلم وكيفية 

كما يهدف المقرر إلي التعريف بأنواع مراكز مصادر التعلم، واألنشطة في . اإلستفادة منها
لمة في إستخدام مراكز تعلم الطفل، وأنواع مراكز التعلم المناسبة للطفل، إضافة إلي دور المع

  .مراكز التعلم في تنمية عمليات التعلم لدي طفل الروضة
  

C 309@–@òî÷îjÛa@áîçbÐ½a@òİ’ãcZ@ @

بيئية، اهمية تعلم المفاهيم ال، ونواع المفاهيميهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالبة بأ
تعلم ، وكيغية نظريات النمو وتكوين المفاهيم، وعلي اساس وظيفة المفهومالمفاهيم تصنيف و

كما . العوامل المؤثرة في تعليم وتكوين المفهوم، وقبل المدرسة وتنيمة المفاهيم الطفال ما
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خطوات تكوينها عند بيئية، وكوين وتنمية المفاهيم اليهدف المقرر إلي تعريف الطالبة بكيفية ت
مفاهيم عند العوامل المؤثرة في نمو ال، وستويات نمو المفاهيم، إضافة إلي مطفل الروضة

بيئية، تنمية بعض المفاهيم اللامثلة ، واستخدام المفاهيمويتناول المقرر أيضاً كيفية . االطفال
  .علمتعمليات الدورها في تنمية 

C 310@–@òibnØÜÛ@ÝÐİÛa@…a†ÇgZ@ @

انواع ، وللطفل الكتابةاهداف تعليم ، والكتابةماهية يهدف هذا المقرر لتعريف الطالبة ب
لدي  لكتابيةالمشكالت ا، والكتابةطرق تعليم كتابة، واالستعداد للمراحل وأنواع ، والكتابة
مراجعة األدبيات اللغوية ذات الصلة علي الطالبات مساعدة كما يهدف المقرر إلي . االطفال

اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية  كتابةبأطفال الروضة التي يمكن أن تساعدهن في تعليم 
دراك وإ, على كيفية اكتساب لغة ثانيةمن خالل المقرر وتتعرف الطالبات . ألطفال الروضة

معلومات شاملة عن ويتناول المقرر  .العربيةو والحروف الهجائية اإلنجليزية, المطبوعات
والمسميات  الكتابةو تطوره التاريخي بما في ذلك تعريفات صعوبات  الكتابةمجال صعوبات 
التعريف ، وكذا وطرق تعلمها والتقييم وأهميته ومراحله الكتابةمراحل ، والتي عرف بها

 .بالبرامج العالجية لصعوبات التعلم و العوامل المؤثرة في االستيعاب و إستيراجيات تطويره

  
C 411@–@@ÝÐİÛa@áîÜÈm@ÖŠIRZH@ @

، تعليم الطفلتمكين الطالب من وصف ومناقشة طرق مختلفة ليهدف هذا المقرر إلي 
، كما يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطـالب مـن   الطفل مختلفة من عملية تعلممناقشة أوجه و

يتناول هذا المقرر و .خطيط وبناء برامج مناسبة إلعداد الطفلتبربط األهداف وعمليات التعلم 
اكتسـاب فكـرة   لبات وهو يتيح للط، تعلم األطفال المهارات الشفهية و القراءة والكتابةطرق 

بالمبـادئ واألسـس    البةكما يزود الط، راسات في مجال تعلم األطفالعامة عن البحوث والد
النظرية التي تؤثر على الطرق الحالية في تعليم األطفال، وكيفية وصف وتحليل وتقويم سلسلة 

لـدى   المختلفـة مهارات المن طرق التدريس، واألنشطة والمهام والمواد المتعلقة بها لتطوير 
  .األطفال

تعلم ومرئيات التعلم المرتبطـة بطـرق   للى النظريات األساسية لذا المقرر عويركظ ه
عملية التعلم، وأيضـاً تطـور   يشتمل على لمحة عامة عن جوانب معالجة أخطاء ، وتدريسال

  .والفروق الفردية التعلم
  

C 412@–@ò™ëŠÛa@ÝÐ @wßaŠiZ@ @
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انـواع البـرامج    ، ومعني برنامج واسسه واهميتـه يهدف هذا المقرر إلي التعريف ب
األسس النفسـية  ، والفلسفات التي تقوم عليها البرامج، والمختلفة التي تقدم لجميع فئات االطفال
صـياغة األهـداف   ، وكيفيـة  التخطيط للبرامج، وكيفية واالجتماعية التي تقوم عليها البرامج

تحديـد  كما يهدف المقرر أيضاً إكساب الطالبة مهـارات  . )غايات، أغراض، أهداف سلوكية(
لكل فئة علي حدي تصميم برامج مختلفة ، عالوة علي تنفيذ وتقويم البرنامج، ومحتوي البرامج

 احدث البرامج العالمية المقدمة لطفل، وإطالع الطالبات علي مرحلة رياض األطفالمن فئات 
   .الروضة

  
C 413@–@Ûa@áîÜÈm@wßaŠi@áîà–mÝÐİZ@ @

أهداف برامج ، وأسس بناء برامج رياض األطفالإلي التعريف بالمقرر يهدف هذا 
نماذج من كما يهدف المقرر إلي تديم  .محتوى برامج رياض األطفال، ورياض األطفال

، المفاهيم االجتماعية للطفولة المبكرةفي مجاالت  برامج رياض األطفالومعايير أنشطة 
المفاهيم العلمية للطفولة ، لمفاهيم الرياضية  للطفولة المبكرةاو المبكرة،فنون اللغة للطفولة و

  .التربية البدنية والصحية للطفولة المبكرة، والمبكرة
  

C 414@–@òîàÜÈÛa@áîçbÐ½a@òİ’ãcZ@ @

المقرر إلى تعريف الطالبة بكيفية تنمية المفاهيم والمهارات العلمية لدى هذا يهدف 
خالل األنشطة المختلفة التي تعدها الطالبة للطفل في مختلف األركان قبل المدرسة من ا طفل م

تحديد يهدف المقرر إلي إكساب الطالبة مهارة كذلك  ,التعليمية والموجودة داخل البيئة الصفية
، استخدام المصطلحات العلميةويتناول المقرر  .األهداف وتنفيذ األنشطة في هذه المادة العلمية

تحقيق هدف كل تجربة ، وبطريقة صحيحة والتعامل معها وترتيبها وتنظيفهااستخدام األدوات و
 .كيفية إيصال المفهوم العلمي للطفل، عالوة علي علمية

  
SM@@áÓ@pa‰ŠÔßòîÐäÛa@âìÜÈÛaZ@ @

P 101@–@ïÐäÛa@ìàäÛaZ@ @

إكساب ، ومظاهر الصحة النفسية لدى طفل الروضةبالطالبة يهدف هذا المقرر تعريف 
، فكرة عن خصائص نمو الطفل كمؤشر للصحة النفسـية أو عـدمها لـدى الطفـل    الطالبات 

ـ  كما يهدف المقرر إلي تعريف الطالبة .لفترات الحرجة للنمو النفسي للطفلوا النمو النفسـي  ب
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، وإكسـاب الطالبـة   االنفعالي لطفل الروضة وذلك منذ المرحلة الجنينية وحتى وقته الـراهن 
قيمة تحقيـق صـحة   ، وفع السلوك على الصحة النفسية للطفلأثر مطالب النمو ودواالوعي ب

دراسة مراحل نمو الطفـل  ويتناول المقرر  .شباب المستقبلللمجتمع ثم لنفسية للطفل ومن ثم 
منذ بدء فترة الحمل حتى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة، وإلقاء الضـوء علـى الخصـائص    

النمو الجسمي، : سة لمظاهر النمو المختلفةالسيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو، مع درا
  .والنمو العقلي، والنمو االنفعالي، والنمو االجتماعي

  
P 102@–@òÛìÐİÛa@pýØ’ßZ@ @

 والسلوكية النفسية المشكالتعلي  عرفمن الت الطالبة تمكين الى المقرر هذا يهدف  
 المشكالت تلك مسببات، ونموهم طور فى االسوياء وغير االسوياء االطفال لها يتعرض التى

 النفسى العالج بطرق الطالبة المامكما يهدف المقرر إلي . والسلوكى النفسى العالج واسس
 .معالجتها وكيفية الخاصة االحتياجات ذو االطفال بمشكالت الطالبة فيتعر، والسلوكى

ت مشكال، و)أعراضه والعوامل المسببة له(السلوك المشكل لطفل الروضة ويتناول المقرر 
 –الغيرة  –الخجل واضطراب التجنب  –اضطرابات الكالم (السلوك االنفعالي لطفل الروضة 

مشكالت السلوك ، و)الكذب – الالإراديالتبول  – األظافروقضم  األصابعمص  –الخوف 
، وتتمكن )السرقة –الغضب  –العناد  –العدوان (لطفل الروضة  االجتماعيالعدوانى وغير 

تشخيص بعض المشكالت عند طفل الروضة من الطالبة من خالل دراسة هذا المقرر من 
  .)دراسة الحالة –المقابلة  –المالحظة (خالل 

  
P 103@–@ÐäÛa@áÜÇ@ïÛg@Ý†ßZ@ @

 أسس ومبادئ علم النفسو، ماهية علم التفسبف يالتعريهدف هذا المقرر إلي 
 –االبتكار  –الذاكرة (الموضوعات المتعلقة بعلم النفس ، والنظريات المختلفة لعلم النفسو

ماهية علم النفس ويتناول المقرر . خصائص مرحلة الطفولة المبكرة، و)مهارات التفكير
خصائص مراحل نمو ، ونظريات علم النفس المعرفية، ونظريات على النفس القديمة، وومبادئه
إكساب كما يتناول المقرر  .يز المعلوماتالذاكرة ونظرية تجه، إلي جانب االبتكار، والطفل

، ويستهدف فهم جوانب الشخصية والسلوك اإلنساني، والطالبة مفاهيم علم النفس بصور عامة
  .علم النفس في العملية التعليمية دوربلطالبة المقرر زيادة وعي ا

  
P 204@–@ïÜÔÈÛa@ìàäÛaZ@ @
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المعارف المتصلة بالنظرية بيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالبات بمعلومات متعلقة 
كما يهدف  .نظرية بياجيه والنظريات األخرى، ومنهج بياجيه في البحث، والنمائية المعرفية

العوامل ، وكيف تتكون البنية المعرفية، ومعنى النمو العقلي عند بياجيهالمقرر التعريف ب
المرحلة (مرحلة المهد  النمو العقلي خاللويتناول المقرر  .المؤثرة في النمو العقلي المعرفي

مراحل النمو العقلي والمعرفي خالل مرحلة الطفولة ، و، مراحلها، ومكتسباتها)الحس حركية
، أساليب تنمية المفاهيم المختلفة خالل مراحل النمو العقلي والمعرفي للطفلإلي جانب  المبكرة

    .التطبيقات التربوية المرتبطة بعملية النمو العقليويشمل المقرر 
  

P 205@–@áÜÈnÛa@òîuìÛìØîZ@ @

اهية سيكولوجية التعلم من حيث التعريف واالهمية يهدف هذا المقرر إلي التعريف بم
) المعرفية والوجدانية والمهارية(مكونات السلوك األنسانى ، ووالمجاالت ومناهج البحث فيها

ي تعريف الطالبة كما يهدف المقرر إل. فى العملية التعليمية ةدور المعلم، ووالتفاعل بينها
 ةالطالب، وكيفية إستفادة الشخصية طمعنى البروفيل النفسى والنظريات المختلفة لدراسة انماب

طبيعة العالقه ويتناول المقرر أيضاً . المفهوم التعلم وقوانينة فى مجال تخصصه امن دراسته
لومات وتطبيقها فى المفاهيم األساسيه لتجهيز المع، وبين النضج والممارسه والدافعية والتعلم

أهمية التفكير االبتكارى وطرق تنميته لمواجه ، إلي جانب مجال حل المشكالت التعليميه
  .المشكالت
  

P 206@–@òÌÜÛa@òîuìÛìØîZ@ @

 تعريفة طريق عن اللغة علم بسيكولوجية ةالطالب تعريفيهدف هذا المقرر إلي 

تعريف علم اللغويات ، وذلك من خالل واللغة العقل بين العالقة، والمستخدمة بالعمليات
تعريف علم ، ختصرة عن علم اللغويات التطبيقيةنبذة م، طبيقية وأهميته ومصادره ومجاالتهالت

، االكتساب اللغوي ونظريات تعلم اللغة، وأهميته ومجاالته وعالقته بالعلوم األخرى اللغةنفس 
م اللغة االجتماعي وأهميته ومجاالته تعريف عل -، وعمليات استيعاب اللغة وفهمها وإنتاجهاو

االزدواجية اللغوية والتخطيط اللغوي والثنائية اللغوية ودور السياق في ، واهتماماته المنهجية
  وعلمويتناول المقرر مدخل لعلم  .اللغةنفس الجوانب التربوية لعلم  ، عالوة عليفهم المعنى

نفقس  علم مجال فى تشترك التى لعلوم، وا اللغةنفس  بعلم وعالقتها اللغة مكونات، واللغةنفس 
 اللغة اكتساب، واللغة انتاجو فهمو ادراك عملية، ووتطبيقاته  اللغةنفس  علم ابعاد، والنفسى اللغة

 اللغة تعليم، ولفظى والغير اللفظى التواصلو اللغوية المعرفة، والتواصل بمشكالت وعالقته
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، اللغة بمشكالت وعالقته اللغة انتاج، واللغة نمو فى تؤثر التى العوامل، والثانية اللغة واكتساب
 وعالقتها اللغوية النظريات، واللغة واضطرابات بمشكالت النفسى اللغةنفس   علم عالقةو

 مشكالت مجال فى النفسى اللغة نفس علم وتطبيق تصور، إلي جانب اللغة باكتساب

  .اللغة واضطرابات
  

P 307@–@kÈÜÛa@òîuìÛìØîZ@ @

، أهمية وضرورة اللعـب بالنسـبة لألطفـال   بالطالبات يهدف هذا المقرر إلي تعريف 
ط مـنهج  يتخط، وكيفية عالقة اللعب باإلبداع، وأنواع اللعب، والنظريات السيكولوجية للعبو

، وكذا ائل واأللعاب التربويةسألعاب التشكيل والوواألنشطة الحركية، ، وإعداد اللعب واألنشطة
األسس التى يعتمـد  ، ومفهوم اللعب وأهدافهويتناول المقرر  .عن طريق اللعب أساليب العالج
اللعـب  ، واللعب وطـرق دراسـته  ، وأنواع اللعب، والنظريات المتعددة للعب، وعليها اللعب
، الدراما اإلبداعية، وتخطيط وبناء منهج اللعبكما يتناول أيضاً  .اللعب االجتماعي، وواإلبداع

 .األلعاب التربوية وكيفية إعدادها، وألعاب البناء والتشكيل، وواإلبداعيةاألنشطة الحركية و
@ @

P 308@–@ò•b¨a@pbubîny⁄a@ðë‡@òîuìÛìØîZ@ @

بالمعلومات الالزمة حول األشخاص الذين يطلق عليهم طالبة د اليزويهدف المقرر إلي ت
هي السمات النفسية الفئات الخاصة والمعايير التي يتم على ضوئها تحديد تلك الفئات، وما 

كما يهدف المقرر إلي  .التي تميز هذه الفئة من الناس وتحديد احتياجاتها وكيفية التعامل معها
المفاهيم األساسية كمعنى اإلعاقة ومفهوم ، والتطور التاريخي لرعاية المعاقينالتعريف ب
ريف الطالبات كما يهدف المقرر إلي تع .مفهوم وخصائص كل فئة من فئات اإلعاقة، والتعرف

مفهوم وخصائص المتفوقين ، واألسباب المؤدية لإلعاقات عامة و أسباب كل إعاقة خاصةب
مفهوم ، والتطور التاريخي لرعاية المعاقينويتناول المقرر  .عقليا والعوامل المؤدية إلى التفوق
- ومالمفه(التخلف العقلي ، وإرشاد وتأهيل المعاقين، والتعرف واستراتيجياته وبرامجه

اإلرشاد النفسي ، واإلرشاد النفسي لوالدي الطفل المتخلف، و)الخصائص-التصنيف –األسباب
اإلعاقة السمعية ، و)الخصائص –التصنيف  -التعريف( اإلعاقة البصرية، وللمتخلفين عقليا

، )الخصائص -المظاهر -المفهوم(اإلعاقة الحركية ، و)الخصائص –األسباب  –المفهوم (
-المفهوم(التفوق العقلي ، و)الخصائص -التصنيف - األسباب -المفهوم( صعوبات التعلمو

دور األسرة في الكشف عن الطفل الموهوب ، و)الخصائص -العوامل المؤثرة -التصنيف
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، )الخصائص - األسباب -التصنيف -المفهوم(االضطرابات االنفعالية ، ووتنميته ورعايته
  .الموهوبون مزدوجو الخصوصيةو

P 409@–@õb–y⁄aZ@ @

دد أنواع يحهدف هذا المقرر إلي التعريف بأهمية علم اإلحصاء في التربية، وكيفية تي
لها بيانيا يمثتب بيانات إحصائية من الحقل التربوي ويبو، وكيفية تالمتغيرات وطرق قياسها

البيانات ذات المتغير كما يهدف المقرر إلي التعريف ب .ص معلومات وظيفية منهاستخالإو
ر البيانات يستفصف و، ووالواحد باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت وااللتواء

، وكذا التحقق التربوية ذات المتغيرين باستخدام معامالت االرتباط واالنحدار الخطي البسيط
إلي جانب  ).معلمية وال معلمية( الفروض اإلحصائية باستخدام الطرق اإلحصائية المناسبةمن 

في معالجة البيانات وقراءتها   SPSSالبرنامج اإلحصائي طالبة مهارة إستخدام إكساب ال
  .وتفسيرها
  

P 410@–@ðìiÛa@bîÔÛaZ@ @

بالقياس التربوي ومفهومه وأهميته، وكذا التعريف ف يالتعريهدف هذا المقرر إلي 
كيفية اختيار ، واستخدام مصادر البحث العلمي، وأهمية البحث العلمي، وم وأهدافهلمعنى العب

تنمية كما يهدف المقرر إلي  .م أدوات البحث العلمي االستخدام األمثلاستخد، وإعينة البحث
مفاهيم ويتناول المقرر أيضاً ال .والتعاون والعمل بروح الفريق الجماعيروح العمل  وإزكاء

، إضافة البحث العلميومناهج  أساليب، وتحليل بيانات البحث العلمي، وساسيةاألحصائية اإل
إلي  .كتابة تقرير البحث وتقويمه، واختيار األسلوب اإلحصائي المناسب لبيانات البحثإلي 

في معالجة البيانات وقراءتها   SPSSالبرنامج اإلحصائي جانب إكساب الطالبة مهارة استخدام 
  .وتفسيرها
  

P 411@–@ïÇbànuüa@ÐäÛa@áÜÇZ@ @

النظريات النفسية التي تفسر أسس التأثير المتبادل بين ب يهدف هذا المقرر إلي التعريف
الفرد والجماعة ونظرية الدور في السلوك االجتماعي ومفهوم الذات والتعصب والتحيز 

كما يتناول المقرر استعراض بعض البحوث والدراسات , وديناميات الجماعة واالتجاهات
ح أهم مفاهيم يتوضلمقرر إلي كما يهدف ا. والتطبيقات في مجال علم النفس االجتماعي
تعريف الطالبات بأهم البحوث والدراسات عن ، وومصطلحات ونظريات علم النفس االجتماعي
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إكساب الطالبات القدرة التحليلية والنقدية لبعض ، وديناميات الجماعة واالتجاهات والرأي العام
  .البحوث في علم النفس االجتماعي

P 412@–@‰bØniüa@òîàämZ@ @

أساليب الكشف عن و مفهوم االبتكار واإلبداع،هذا المقرر إلي التعريف بيهدف 
سمات ، وشكال ومهارات التفكيرأ، والموهبة ومدى االهتمام بالموهوبين و البرامج المناسبة لهم

األساليب التربوية المستخدمة لتنمية ح يتوضكما يهدف المقرر أيضاً إلي . األطفال المبتكرين
، دور المحتمع ومؤسساته فى رعاية الطفل الموهوب، ومع طفل الروضة االبتكار واإلبداع

تعريف ويتناول المقرر . تفكير االبتكارى لطفل الروضةللبرنامج م يتصمإلي جانب كيفية 
مكونات ، وخصائص االبتكار، واالختبارات التى تقيس االبتكار، واالبتكار أبعاد، واالبتكار

طرق ومهارات ، وشكال ومهارات التفكيرأ، وكير االبتكارىقدرات التف، والتفكير االبتكارى
، االبتكار ورياض األطفال، واالتجاهات المعرفية فى التفكير االبتكارى، والتفكير االبتكارى

خصائص كما يتناول المقرر  .المبتكرين األطفالدور المعلمة مع ، وسمات األطفال المبتكرينو
أهمية مرحلة الطفولة فى تنمية ، وكار ألطفال الروضةتنمية القدرة على االبت، والمبتكرين

أهمية مرحلة الطفولة فى تنمية ، والصفات االبتكارية عند األطفال، والقدرات االبتكارية
المشكالت والحاجات التى تعوق ، وعند األطفال اإلبداعيةالصفات ، والقدرات االبتكارية

دور المحتمع ، وحواجز التفكير االبتكارى، والمعوقات التى تواجه المبتكرين، والمبتكرين
األساليب التربوية المستخدمة لتنمية االبتكار واإلبداع ، وومؤسساته فى رعاية الطفل الموهوب

  .برنامج التفكير االبتكارى لطفل الروضة، ومع طفل الروضة
@ @

P 413@–@ò™ëŠÛa@ÝÐ @áíìÔmZ@ @

باألسس والحقائق العلمية والنظرية للقياس  الطالبةزويد لى تإيهدف هذا المقرر 
والتقويم في مجال نمو أطفال ما قبل المدرسة، وتعريفها بالطرق المتبعة لتقييم األطفال، 
ووسائل جمع المعلومات، وأدوات قياس القدرات والمهارات وتدريب الطالبة على استخدام 

األسس النظرية لتقييم طفل ما قبل ويتناول المقرر . أساليب القياس والتقييم في مجال عملها
الفروق ، و)طبيعته في المجال النفسي، مجاالته مفهومه،( القياس والتقييم  والتقويم، والمدرسة
الجوانب المالحظة أثناء عملية ، وقضايا تتعلق في تقويم طفل ما قبل المدرسة، والفردية
لمقاييس الرسمية وغير مقرر أيضاً كما يتناول ال. استخدامات وأهمية عملية التقييم، والتقييم

، ملف الطفل، دراسة الحالة، االستبانة وقوائم التقدير، المالحظة، المقاييس المعيارية( الرسمية
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أهم المعالجات اإلحصائية ، إلي جانب )كتابة التقرير، االختبارات االسقاطية، تقدير األداء
 .المستخدمة في مجال القياس والتقويم

 P 414@–@ëŠÐÛa@òí…ŠÐÛa@ÖÝÐİÜÛZ@ @

مفهوم الفروق الفردية وأنواعها والعوامل يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالبة ب  
مفهوم الذكاء ، ومجاالت الفروق الفردية فى الشخصية ومدى اتساعها، والمؤثرة فيها

نظريات الذكاء من حيث العينة واالختبارات والنتائج والنقد ، ووخصائصه ونظرياته وعوامله
مفهوم االبتكار وقدراته ومراحله واستراتيجيات كما يهدف المقرر إلي التعريف ب .الموجه
ويتناول  .مفهوم القياس وخصائصه وأدواته، ومفهوم القياس وخصائصه وأدواته، وتنميته

أنوع التقويم من حيث الهدف وزمن ، ومفهوم التقويم التربوى وأنواعه وخطواتهالمقرر 
 . التطبيق والمحتوى

  
TM@@áÓ@pa‰ŠÔßòîbþa@âìÜÈÛaZ@ @

B 101@–@ÞbÐ þa@ïãbËcë@†î‘bãcZ@ @

مـوروث أغـاني   ، والموروث الموسيقي والعولمةإلي التعريف ب  يهدف هذا المقرر
عناصر الغنـاء ومكانـة   ، وأشكال أغاني والعاب األطفال الشعبية، ووألعاب األطفال الشعبية

تطبيقـات عمليـة تـؤدي بـالعزف     ، كما يتناول المقرر أغاني وألعاب األطفال الشعبية منها
ابتكار نمـاذج علـي نمـط    ، ووالحركة والغناء من الموروث ألغاني وألعاب األطفال الشعبية

توظيف الموروث الموسيقي في الجانـب التعليمـي والتربـوي    ، واألغاني واأللعاب الشعبية
من المعرفة بأساسـيات الموسـيقى    بأكبر قدر ممكنالطالبة إلمام ويركز المقرر علي  .للطفل

التعرف على أنماط الموسيقى والغنـاء فـي   ، وكذا وقواعدها النظرية مع التدرج في الصعوبة
 . القرن العشرين، مع الربط بين أهمية الموسيقى بالنسبة للطفل وبالنسبة للمجتمع المعاصر

  
B 202@–@ÝÐİÛa@l…cZ@ @

مفهوم و، بمعلومات متعلقة بنشأة أدب األطفاليهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالبات 
الفروق بين أدب الكبار وأدب ، وأهداف أدب األطفال ووظائفه، وأدب األطفال محليا وعالميا

، خصائصه، عناصره: مسرح الطفل، وعناصر القصة وروايتها، ووسائط األدب، والصغار
 على تحليل بعض النماذج األدبية ةتنمية مهارة الطالبكما يهدف المقرر إلي  .مسرح العرائسو

التعرف على رواد أدب ، والتعرف على أشكال أدب األطفال، وللتعرف على خصائصها الفنية
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الوقوف عند نماذج للتحليل شعرا ونثرا؛ مع بيان القيم السلوكية واالخالقية التى تفيد ، واألطفال
 . صية المتكاملة للطفلالتعرف على دور أدب األطفال فى بناء الشخ، إلي جانب الطفل

B 203@–@ÝÐİÛa@ÑznßZ@ @

 ،وأنواعها ،مفهوم المتاحفبيهدف المقرر الى تزويد الطالبات بالمعلومات المتعلقة 
ومتاحف األطفال بمصر ومواصفاتها، كما تتضمن تعريف التربية  ،وأهميتها ،وأهدافها
ومثال لبرنامج أنشطة ، وأنواعها، وتعريفها، واألنشطة المتحفية ،وأهميتها ،وأهدافها ،المتحفية
متحف الطفل ومحتوياته ويتناول المقرر كذلك . وأهمية ممارسة األنشطة المتحفية ،متحفية

الفرق بين المتحف التقليدي والمتحف ، وكأحد مصادر التعلم العلمية والبيئة الطبيعية للطفل
، معارض األطفال، وممتاحف األطفال كأحد مصادر التعل، كما يتناول المقرر االلكتروني

من  عرض أعمال الطالبات وتقييمهاويتضمن المقرر . متاحف األطفال االلكترونية ووظائفهاو
 .عالممتاحف األطفال على مستوى اللنماذج مجسمة 

  
B 204@–@ÝÐİÛa@òîÛëþa@pbÏbÈ⁄aZ@ @

طفال لجميع األ األولية باإلسعافاتالقيام يهدف هذا المقرر علي إكساب الطالبة مهارة 
ويتناول . المحتاجينلجميع  األولية باإلسعافاتالقيام  وكذلك, الدين لديهم مشاكل تهدد الحياة

 بأنواعلنفل الطفل المصاب  ةالالزمالطرق ، واألولية لإلسعافات األساسيةالمبادئ المقرر 
في حاالت  األولية اإلسعافاتجميع ، وض ومبادئ انقاد الحياةاغر، أاإلصاباتمختلفة من 
وضع ويستهدف المقرر أيضاً إكساب الطالبة مهارة . تقسيم الحاالت المهددة للحياة، والطوارئ
 األولية اإلسعافاتالتخطيط المناسب لعمل ، والنقاد الحياة في حاالت الطوارئ األولويات
المصابين لمعرفة  األطفالتقييم ، والطارئة واإلمراضوالخبطات  اإلصاباتفي حالة  لألطفال
القلب الرئوي السريع النقاد  اإلنعاشعمل ، واألولوياتل وتقسيمهم علي حسب المشاك
 لألطفال األولية اإلسعافات إمداد، إضافة إلي الالزمة النقاد الحياة األفعال تنفيذو، األطفال

في حاالت النزيف والجروح  لألطفال األولية اإلسعافات تنفيذو، المصابين بمشاكل في التنفس
، وإكتساب المصابين بالشرقة و التشنجات لألطفال األولية اإلسعافات إمدادو، والكسور

  .المهارات العملية في التعامل مع حاالت الطوارئ
  

B 205@–@ÝÐİÛa@ŠßZ@ @
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، مواصفات مسرح طفل، ومسرح طفلوأهداف ماهية يهدف هذا المقرر إلي التعريف ب
مقومات ، ومسرح ومسرحيات مالئمةطرق تجهيز ، وأنواع المسرحيات المناسبة لألطفالو

أهداف دراما ، وأهمية دراما الطفل، وأنواع دراما الطفلويتناول المقرر . مسرحيات اختيار
للطفل  اإلبداعيةالتعريف بالدراما كما يتناول المقرر . طفلتطور مسرح ال، والطفل

التدريب ، ووتوظيف مسرحيات عرائسية داخل الروضة إنتاجالتدريب على ، ووعناصرها
  .مسرح العرائس، والعرائس، إضافة إلي مع طفل الروضة اإلبداعيةعلى استخدام الدراما 

  
B 206@–@ÝÐİÜÛ@òî×Š§a@pa‰bè½aZ@ @

الطالبة بأنواع المهارات الفنية والحركية، وقدرتها يهدف هذا المقرر إلي ـعريف 
والتخطيط لها بصورة تمكن من بناء األنشطة ، والالروضةعلى تنميتها وتطويرها لدى طفل

تمكين الطالبة المعلمة من إتقان المهارات الحركية كما يهدف المقرر إلي  .تتفق مع نمو الطفل
إتقان القصة الحركية وتعليمها للطفل واأللعاب يمها للطفل والمسابقات المختلفة، ووتعل

ات اإلعداد مهار، ومعلومات جديدة في مجال المعسكرات وألعاب الخالء، وإكتساب الصغيرة
إتقان مهارات تدريب األطفال على تحمل المسئولية وأداء ، إلي جانب للمعسكر وقيادته وإدارته

  .األعمال المناسبة لهم
  

B 307@–@òî×Š§a@òîiÛaZ@ @

 -أبعادها –مفهومها (يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالبات بمعلومات متعلقة بالحركة 
لماذا التبكير بتقديم التربية الحركية وما هي قيمها ، وومعناهاالتربية الحركية ، و)جوانبها

كما  .فن التدريس للتربية الحركية واألنشطة الحركية، ووأغراضها والبرامج المتصلة بها
العاب ومسابقات ، والنشاط الحركي المتكامل لطفل الروضةيهدف المقرر إلي تعريف الطالبة ب

كما يتناول  .أساليب تدريس التربية الحركية، وني والحركيالنمو البد، وونماذج ألنشطة حركية
برنامج ، والمدخل التعليمي للتربية الحركية  واعتبارات في برنامج تعلم الحركةالمقرر 

القوام الجيد ( ميكانيكية الجسم والقوام، و)أنشطة مقترحة –األهمية التربوية (اإلدراك الحركي 
 اعتبارات األمان، إلي جانب برنامج الطالقة الحركية، وطريقة فحص قوام الطفل، و)للطفل

  .اعتبارات طرق التدريسو
  

B 308@–@òîàîÜÈnÛa@âìŠÛaë@‰ì–Ûa@ò¦bÈßZ@ @
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برامج الرسم والتصميم والرسم الحاسوبي، بتعريف هذا المقرر إلي اليهدف 
تعريف نقطة ومجاالت استخدام تطبيقات برامج الرسوم، ووالتطبيقات األخرى، 

، أنواع برامج الرسم Vector ، التمثيل اإلشعاعيBit Map ، الخريطة النقطية Pixel الرسم
وخصائصها، األجهزة المستخدمة إلدخال وإخراج الرسوم، أنواع الملفات الرسومية والصور، 
تقنيات ضغط الملفات الرسومية، النماذج التقنية لأللوان، استخدام أدوات الرسم والتحديد 

معالجة الصور الفوتوغرافية، تعريف الطبقات والفالتر والقنوات، إضافة والتلوين، أدوات 
ويتناول المقرر أيضاً  .التأثيرات الحركية على الرسومات، الحركة البينية، المشاكلة، التشويه

أنواع األجهزة المستخدمة في إدخال ، ويفات المتعلقة بالرسم على الحاسبالمصطلحات والتعر
أنواع البرمجيات والتقنيات المستخدمة في  ، ومات على الحاسبوإخراج الصور والرسو

أنواع ملفات الرسوم والصور، وتقنيات ، وكذلك تكوين الصور والرسومات على الحاسب
المواصفات الفنية والتعليمية التي يجب بف يالتعركما يتناول المقرر  .ضغط الملفات الرسومية

كيفية معالجة الصورة الرقمية ، والصورة الرقميةتوافرها بالصورة الرقمية وطرق إنتاج 
وتطبيقاته  Adobe Photo Shopالتعليمية باستخدام برامج الجرافيك المختلفة أمثلتها برنامج 

  . المختلفة
  

E 309@–@òÛìÐİÛa@pbàÄäßZ@ @

أهمية منظمات , همية رعاية الطفل والعناية بهبأف الطالب يعريهدف هذا المقرر لت
التطوير التاريخي و, نشأة التنظيم الدولي وسماتهو, أنواع المنظمات وتقسيماتها، والطفولة

كما يهدف المقرر إلي  .هيئة األمم المتحدة وعالقتها بالمنظمات المختلفةو, لحقوق الطفل
نماذج لبعض المنظمات الدولية وجهودها في مجال مع تناول , المنظمات الدوليةالتعريف ب
، )منظمة الصحة العالمية, اليونسكو, نظمة صندوق إنقاذ األطفالم, اليونسيف(الطفولة 

المجلس (نماذج لبعض المنظمات اإلقليمية وجهودها في مجال الطفولة و قليميةاإلالمنظمات و
كما يتناول المقرر . منظمة الخليج العربي لدعم منظمات األم المتحدة، العربي للطفولة والتنمية

  .لبعض المنظمات المحلية وجهودها في مجال الطفولةنماذج و, المنظمات المحلية
@ @

B 310@–@òîäÏë@òíë†í@pa‰bèßZ@ @

التدريب ، وعند األطفال الفنيمراحل تطور التعبير يهدف هذا المقرر إلي التعريف ب
، الفنية مبالمفاهيلتعليم الطفل الحقائق والمهارات المرتبطة  المتنوعةعلى استخدام الطرق 
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معرفة االستراتيجيات ، والفنيالتكوين  فيوالثالثية البعد  الثنائيةالتدريب على استخدام المواد و
التعبير  مراحل تطورويتناول هذا المقرر  .طفالاأللدى  الجماليتنمية الحس  فيرها والفنية ود
والمهارات طرق تعليم الطفل الحقائق ، والفنيدراسة التعبير  أهميةو، األطفالعند  الفني

المواد الثنائية ، و)سنوات ٦-٤(الفنون والحرف لألطفال من ، والمرتبطة بالمفاهيم الفنية
المقدمة لطفل  ةالفنيالمشروعات ، والفنية األنشطةتطبيقات ، وللطفل ألمقدمهوالثالثية البعد 

 .الروضة

  
B 311@–@ÝÐİÜÛ@ÐÛa@jÈnÛaZ@ @

يهدف هذا المقرر إلي تزويد الطالبة المعلمة بمستوي مناسب من المعارف والمهارات   
في التربية الفنية، والتعرف علي دوافع ومعوقات التعبير الفني لألطفال، وأنواع التعبير الفني 

ويتناول المقرر المقصود بالتعبير الفني للطفل، وسيكولوجية . لألطفال، وأهم العلوم المتصلة به
ورسوم األطفال انعكاس لمراحل نموهم، والتعبير الفني في ضوء مستويات ون األطفال، فن

كما . التعبير اإلنساني، والمداخل التفسيرية لرسوم األطفال، والتفسير التكاملي لرسوم األطفال
الفني عند األطفال في مراحل النمو المختلفة، واإلسهامات يتناول المقرر كذلك مميزات التعبير 

     . تربوية والعالجية للفن في برامج المعوقين، وقياس الذكاء من خالل الرسومال
  

B 312@–@ÞbÐ þa@pbíbØyë@—–ÓZ@ @

إلي التعريف بماهية القصة وخصائصها وأهميتها لطفل ما قبل  يهدف هذا المقرر  
المدرسة، وأنواع قصص األطفال وأهداف كل منها، واألساليب والطرق المختلفة لرواية 

كما يهدف المقرر إلي تنمية المهارات الخاصة بتحليل مضمون . القصص وكيفية تقديمها
صة، إلي جانب تنمية المهارات الخاصة الوسائط التعليمية في رواية الق واستخدامالقصة، 

  .بكيفية توظيف القصة داخل الروضة
  

B 313@–@òîäí†Ûa@la…ŁaZ@ @

ألطفال ما قبل ثارة اهتمام الطالبات بأساليب التربية الدينية إلي المقرر هذا هدف ي
 .األطفالالوقوف على السمات العامة للنمو الديني لدى ، والحاجات الدينية لألطفالالمدرسة، و

إكساب الطالبات االتجاهات والمهارات الالزمة للتعامل مع السلوك الديني كما يهدف المقر إلي 
فهم الطالبة ألهداف التربية الدينية للفرد عامة وللطفل ، ولألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة
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عند إكساب الطالبة المعلومات الوظيفية عن خصائص الشعور الديني ، عالوة علي خاصة
همية تعميق فهم الطالبة وإدراكها أل، واألطفال ومراحل تطوره وأهم العوامل المؤثرة فيه

إكساب الطالبة مهارات السلوك الديني اإلسالمي ودور المعلمة في ، إلي جانب التربية الدينية
  .تنميته لدى طفل الروضة

  
B 414@–@ÝÐİÜÛ@ïÔîì½a@jÈnÛaZ@ @

إلي تزويد الطالبة المعلمة بالمعارف الخاصة بالفلسفات وأحدث  يهدف هذا المقرر  
طرق تدريس الموسيقي لطفل الروضة، والتدرب علي العزف والغناء، واستخدام اآلالت 

الموسيقى تاريخ  مفهومويتناول المقرر . وتطبيق المهارات الموسيقية الخاصة بطفل الروضة
التعليم، وإكساب  فيكيفية أداء الموسيقى لدورها و، تاريخ ونشأة الموسيقى، ووعالقة الموسيقى
تعريف المهارة الموسيقية، كما يتناول المقرر  .الغناء، واالستماعو، العزفالطالبة مهارات 

وتعلمه ) والتذوق الموسيقى االستماعمهارة (أنواع المهارات الموسيقية المرغوب تعليمها 
وضعيف، سريع وبطئ، متقطع ومتصل، حاد قوى (المثيرات اللحنية والموسيقية المختلفة 

الطبلة، مثلث، جالجل، ( اإليقاعيةوتعليم الطفل أنواع مختلفة للعزف باالت الفرقة  ،)وغليظ
  .البسيطة األغانيو تعليم الطفل لمهارة غناء ) كستانيت

  
B 415@–@ÝÐİÛa@âýÇgZ@ @

بنشأة وسائل اإلعالم وتطورها، وصـحافة األطفـال    يهدف هذا المقرر إلي التعريف  
أساليب وفنون الكتابة الصـحفية فـي صـحافة     –المفهوم والدور  -النشأة والتطور(التربوية 

كما يتناول المقرر ). القيم لدى المصري إدراكعلى  األطفالأثر التعرض لصحافة  األطفال، و
 –لتليفزيون (ل، والوسائط المرئية للطفل نظريات اإلعالم في الطفولة، وتحرير مجالت األطفا

، )الصـحافة ، اإلذاعـة ، التليفزيـون   ( ، و إعداد المادة اإلعالمية للطفل )حالمسر –السينما 
  وتخطيط اإلعالم التربوي للطفل، وتحليل المضمون اإلعالمي لألطفال

  
B 416@–@ÝÐİÛa@Šß@paë…cZ@ @

، المخرج والعملية اإلخراجية، واإلخراجفن خلفية البة إلى إعطاء الطهذا المقرر يهدف 
، البروفة إدارة، والعوامل المساعدة فى اختيار النص، واختيار النص، والمخرج أدواتو
 الفنيوسائل المخرج فى الحصول التكوين ، والحركة المسرحية أنواع، والحركة المسرحيةو
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 أداءالعوامل المساعدة للممثل فى ، وثلماألدوات الداخلية والخارجية للم، والممثل، و)التأكيد(
 ، وكذا الديكور، واإلضاءةالمسرحيالعناصر المكملة للعرض ، وتدريب الممثل، ودوره

 .من أدوات الفن المسرحي وغيرها
@ @

UM@òÈßb¦a@pbjÜİnßZ@ @

Unv 101@–@ÝÐİÜÛ@òî×ˆÛa@òîàîÜÈnÛa@áÄäÛaZ@ @

مجال تكنولوجيا التعلـيم   فيتعريف الطالبات بكل ما هو جديد  إلىيهدف هذا المقرر 
وكذلك المستحدثات مـن   ألحديثهبصورة نظرية من خالل نظريات تكنولوجيا التعليم  فيسواء 
.. والكاميرات الديجيتل  ،البصريالعارض  وأجهزة ،التكنولوجية مثل السبورة الذكية األجهزة
تعريـف الطالبـات    إلـى يهدف كما  .ومستحدثات جديدة تفيد العملية التعليمية أجهزةالخ من 

  لتطبيقات التكنولوجيا الرقميـة  األمثلةبمفهوم التكنولوجيا الرقمية وماهيتها مع توضيح بعض 
الخ مع توضـيح كيفيـة توظيـف تلـك     ..الديجيتل  واألجهزةالكاميرات  –برامج الكمبيوتر (

  .األطفالرياض  في األجهزة
 األطفـال رياض  فيودورها  وأهميتهامفهوم القراءة االلكترونية ويتناول هذا المقرر 

تطبيقـات   إجـراء مـع   القراءة االلكترونية فيوالمستحدثات المستخدمة  باألجهزة اإللماممع 
صميم الرسـوم المتحركـة لطفـل    كما يتناول ت .لطفل الروضة الكترونيكتاب  إلنتاجمختلفة 
مع التدريب  المتحركةالرسوم  إنتاج فيالتعريف ببعض البرامج المستخدمة من خالل  الروضة

  .بعض برامج الرسوم المتحركة المناسبة لطفل الروضة إنتاجعلى كيفية 
 -صـور فوتوغرافيـة   (  وأنواعهـا  وأهميتهاالمرئيات الثابتة ويتناول المقرر أيضاً 

مع تحديد دورهـا  ) الخ... -رسوم تخطيطية  –رسوم كاريكاتيرية  -ملصقات  -مصورات 
مواقـع   إنتاجتعريف الطالبات بمعايير جانب  إلي والتعلماقف التعليم مو فيوكيفية استخدامها 

تصميم مواقـع االنترنـت مـع     فيااللكترونية مع توضيح بعض البرامج المستخدمة  األطفال
  .الروضة ألطفالبعض مواقع االنترنت  إنتاجالتدريب على كيفية 

  
Unv 102@–@òîiŠÈÛa@òÌÜÛaZ@ @

خصائص اللغة الفصحى المنطوقة والمكتوبة الطالبة بيهدف هذا المقرر إلي تعريف 
، مستويات الفصحى وعوامل السهولة والصعوبة في النص اللغوي، ووأساليب النهوض بها

كما يهدف المقرر إلي  .مظاهر النمو اللغوي لدى الطفل والعوامل المؤثرة في هذا النموو
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، واإللمام ة الوظيفية واللغة اإلبداعيةالبناء اللغوي لكتاب الطفل واللغالتعريف بكيفية تحليل 
الفنون ويتناول هذا المقرر أيضاً  .مهارات التهيئة اللغوية وعناصر االتصال اللغوي السليمب

كتابة التقرير والتلخيص ومن عصرنه ، واألدبية المقدمة لطفل الروضة واألنشطة اللغوية
نثرية وشعرية لكتاب وشعراء تذوق نصوصا ، والقراءة والنقد واألسلوب وتفصيح العامية

 أليفت، ول ونقد أعماال وأنشطة أدبية ولغوية مقدمة لطفل الروضةيتحل، إضافة إلي معاصرين
   .نماذج لغوية مناسبة لطفل الروضة تقدم من خالل وسائط تعليمية وتقنيات متقدمة

  
Unv 203@–@òíŒîÜ¬⁄a@òÌÜÛa@Zòq…baë@jÈnÛaZ@ @

 واالتجاهاتيهدف هذا المقرر إلي تزويد الطالبة المعلمة بالمهارات والمعارف   
بمهارات القراءة والكتابة والتحدث باللغة اإلنجليزية، والتوصل لمعلومات محددة الخاصة 

/ Comprehension Passageويتناول المقرر . واستنتاجات من قراءة أجزاء معينة
Sentence Skills ،Comprehension Passage  /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.  
  

Unv 204@–@@ÖìÔyÝÐİÛaZ@ @

، الطفلماهية حقوق : الطفلمفاهيم أساسية حول حقوق يهدف هذا المقرر إلي تقديم 
: الطفلنشأة ومصادر حقوق ، وحقوق الشعوب الطفل، حقوق الطفلأهمية دراسة حقوق 

 التيوالقيود  الطفلأنواع حقوق . ، المصدر الدوليالوطنيالمصدر  :المصادر. التطور والنشأة
 الطفل، حقوق واالجتماعية االقتصاديةالحقوق المدنية والسياسية، الحقوق : الحقوق: ترد عليها

ظل الظروف العادية، القيود  فيالقيود : القيود. ة اإلسالمية وفى الشرائع األخرىالشريع في
التنظيمية المؤسسية، اآلليات  اآلليات: الطفلآليات حماية حقوق . االستثنائيةظل الظروف  في

اآلليات التشريعية على . آليات قانونية، آليات قضائية: الوطنيالتشريعية على المستوى 
، الهندسيالمجال  في، الطبيالمجال  في: الطفل، الجوانب التطبيقية لحقوق الدوليالمستوى 

مجال البحوث والعلم، دراسة حاالت  في، والتربوي الفكريالمجال  في، الزراعيالمجال  في



٥٦ 
 

حقوق الطفل بوجه عام والقرارات كما يتناول هذا المقرر .ودولياًداخلياً  الطفللحقوق 
 فيهذا المجال من هيئة الدولة وكذلك حقوق الطفل المعاق  في صدرت التيوالتشريعات 

  .الحياة الكريمة والصحة والتعليم
  

VM@òîÜØÛa@pbjÜİnßZ@ @

Fac 301@–@@ïãa†î½a@kí‰†nÛaIQZH@ @

إجراء مالحظات ميدانية حول أطفال كيفية الطالبات بتعريف يهدف هذا المقرر إلى 
ويتضمن القيام بمالحظة موجهة و ، المدرسيصفى الروضة األول و الثاني خالل اليوم 

بصورة غير رسمية مع  ، كما يشجع على تفاعل الطالبةالتفاعل مع التالميذ بصورة فردية
ويتم توزيع المتدربات على رياض األطفال من قبل عضو هيئة التدريس الذي يعد , التالميذ

  .ةالمالحظات  الموجه
و التي تشمل , رص مشاهدة صفوف الروضةكما يهدف المقرر إلى تزويد الطالبات بف

مشاهدات موجهة وتفاعالت فردية مع أطفال بصورة فردية مع أطفال الروضة بصورة 
ويتم التركيز في هذا المقرر على أدب األطفال الصغار و يشمل ذلك قراءة قصص . رئيسية

ربات فى ويتم توزيع المتد. لألطفال وطرح أسئلة استيعاب وربط القصص بخبرات األطفال
هذا المقرر تحت إشراف أساتذة الجامعة الذي يعد المالحظات الموجهة  وتشرف معلمة صف 

  .الروضة على تفاعالت المتدربة مع تالميذ الروضة
  
Fac 302@–@@ïãa†î½a@kí‰†nÛaIRZH@ @

يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالبات على ربط ما درسته في المقررات النظرية 
حيث يقمن بمشاهدة األطفال في صفوف الروضة عند تعلم تلك اسي الدرفي هذا الفصل 

ويطلب منهن أن يالحظن أداء معلمة الروضة عن قرب وهى تعلم تلك  المواد  قررات،الم
بناء على تلك المشاهدات خطة حول ما يتعلمه  يضعنثم ، نتيجة أدائها على تعلم األطفال

ويخططن , ى ذلك ما الذي يجب تعلمه تالياويتقو عن بناء عل, األطفال وما الذي تعلمونه
  .ثم يساعدن األطفال على تعلم محتواها, دروسا

كذلك يهدف هذا المقرر إلى توفير فرصة تدريب ميداني للطالبات لمدة فصل دراسي 
فتقوم الطالبات بالتدريس مع معلمة متعاونة ومجموعة من أطفال الروضة ويشمل ذلك ، كامل

وتدريس المجموعة الصغيرة من استعداد لتحمل مسئولية  ،التخطيطو, والتقييم, المالحظة
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 ٢-١التدريس كاملة لمجموعة األطفال في الصف وذلك مع نهاية الفصل الدراسي لمدة مابين 
وتقوم المتدربة و المعلمة المتعاونة قبل وبعد التدريس معا لكسب أكبر فائدة من . أسبوع
  .التدريب

  
Fac 403@–@@ïãa†î½a@kí‰†nÛaISZH@ @

إجراء مالحظات ميدانية حول أطفال كيفية الطالبات بتعريف يهدف هذا المقرر إلى 
ويتضمن القيام بمالحظة موجهة و ، صفى الروضة األول و الثاني خالل اليوم المدرسي

بصورة غير رسمية مع  ، كما يشجع على تفاعل الطالبةالتفاعل مع التالميذ بصورة فردية
ويتم توزيع المتدربات على رياض األطفال من قبل عضو هيئة التدريس الذي يعد , التالميذ

  .ةالمالحظات  الموجه
و التي تشمل , كما يهدف المقرر إلى تزويد الطالبات بفرص مشاهدة صفوف الروضة
ضة بصورة مشاهدات موجهة وتفاعالت فردية مع أطفال بصورة فردية مع أطفال الرو

ويتم التركيز في هذا المقرر على أدب األطفال الصغار و يشمل ذلك قراءة قصص . رئيسية
ويتم توزيع المتدربات فى . لألطفال وطرح أسئلة استيعاب وربط القصص بخبرات األطفال

هذا المقرر تحت إشراف أساتذة الجامعة الذي يعد المالحظات الموجهة  وتشرف معلمة صف 
  .تفاعالت المتدربة مع تالميذ الروضةالروضة على 

  
Fac 404@–@@ïãa†î½a@kí‰†nÛaITZH@ @

يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالبات على ربط ما درسته في المقررات النظرية 
حيث يقمن بمشاهدة األطفال في صفوف الروضة عند تعلم تلك الدراسي في هذا الفصل 

الروضة عن قرب وهى تعلم تلك  المواد  ويطلب منهن أن يالحظن أداء معلمة قررات،الم
بناء على تلك المشاهدات خطة حول ما يتعلمه  يضعنثم ، نتيجة أدائها على تعلم األطفال

ويخططن , ويتقو عن بناء على ذلك ما الذي يجب تعلمه تاليا, األطفال وما الذي تعلمونه
  .ثم يساعدن األطفال على تعلم محتواها, دروسا

المقرر إلى توفير فرصة تدريب ميداني للطالبات لمدة فصل دراسي كذلك يهدف هذا 
فتقوم الطالبات بالتدريس مع معلمة متعاونة ومجموعة من أطفال الروضة ويشمل ذلك ، كامل

وتدريس المجموعة الصغيرة من استعداد لتحمل مسئولية  ،والتخطيط, والتقييم, المالحظة
 ٢-١وذلك مع نهاية الفصل الدراسي لمدة مابين  التدريس كاملة لمجموعة األطفال في الصف
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وتقوم المتدربة و المعلمة المتعاونة قبل وبعد التدريس معا لكسب أكبر فائدة من . أسبوع
  .التدريب

WM@xŠ‚nÛa@ÊëŠ’ßZ@ @

Pr 401@–@@xŠ¥@ÊëŠ’ßIQZH@ @

يهدف المقرر إلى توفير فرصة للطالبات للتفكير في األسس النظرية للتدريس التي 
وتركيز تفكيرهن على الربط بين النظرية و الممارسة , ككل درسنها في مقررات البرنامج

وتقوم الطالبات بدراسة ومناقشة ما يحدث فى الروضة و الطرق  ،خالل التدريب الميداني
مهارة ويهدف هذا المقرر أيضاً إلكساب الطالبة  .الكاملة للتدريس ةاألفضل لتحمل المسؤولي

 تعلم، وتعتبر هذه المهارة ضرورية في الحياة العملية بعد التخرج، حيث العمل ضمن فريق
الخ ... ، واإلدارة الصفية، والتقويم التربوي، وتصميم ألعاب تربوية مهارة العرض الشفوي

  .من مجاالت العمل داخل الروضة
  
Pr 402@–@@xŠ¥@ÊëŠ’ßIRZH@ @

األسس النظرية للتدريس التي يهدف المقرر إلى توفير فرصة للطالبات للتفكير في 
وتركيز تفكيرهن على الربط بين النظرية و الممارسة , ككل درسنها في مقررات البرنامج

وتقوم الطالبات بدراسة ومناقشة ما يحدث فى الروضة و الطرق  ،خالل التدريب الميداني
مهارة لطالبة ويهدف هذا المقرر أيضاً إلكساب ا .الكاملة للتدريس ةاألفضل لتحمل المسؤولي

 تعلم، وتعتبر هذه المهارة ضرورية في الحياة العملية بعد التخرج، حيث العمل ضمن فريق
الخ ... ، واإلدارة الصفية، والتقويم التربوي، وتصميم ألعاب تربوية مهارة العرض الشفوي

  .من مجاالت العمل داخل الروضة
  

 
 


