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 (13نموذج رقم )
 

 المنيا : جامعة

  التربية للطفولة المبكرة:  كلية

 

 توصيف برنامج دراسي

 

 معلومات أساسية: -أ

 التربية للطفولة المبكرةإعداد معلمة مرحلة  اسم البرنامج: -1  

                        (أحادي  )  طبيعة البرنامج: -2  

 الصحةم قس - -التربية للطفولة المبكرةلية أقسام ك القسم المسئول عن البرنامج: -3

سم ق -الحاسبات والمعلوماتكلية بقسم الحاسب  -طب المجتمع بكلية الطبالعامة و

دريس قسم مناهج وطرق الت ––التربيةاللغة االنجليزية بكلية مناهج وطرق تدريس 

قسم  -قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية –كلية التربية الرياضية ب

 .الجغرافيا والتاريخ بكلية اآلداب

 م2018/ 11 / 12: صفات البرنامجاتاريخ آخر اعتماد لمو   البرنامج: إقرارتاريخ 
 

 معلومات متخصصة: -ب

 ج:ماألهداف العامة للبرنا -1
 بعد إتمام البرنامج بنجاح تصبح الطالبة المعلمة قادرة على أن:

 .بية واستخدامها في حل مشكالت األطفالااللمام بنظريات علم النفس والتر 1/1

 .ةتوظيف االستراتيجيات التعليمية في تخطيط األنشطة المتنوعة داخل وخارج الروض 1/2

 .مع األطفالااللتزام بأخالقيات المهنة وأسس التعامل بحماس واتزان انفعالي  1/3

ة لتعليميفي المواقف اتوظيف المعارف والمعلومات في تقديم حلول مبتكرة ونتاجات جديدة  1/4

 .والحياتية

 .ربط بين الخبرات السابقة والمعارف في مناهج تربية الطفل 1/5

 .طفالاض األتوظيف الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم في خدمة التعليم والتعلم في ري 1/6

 .روضةلالصحية وأسس اإلسعافات األولية لطفل االتربوية والبيئية واإللمام بالثقافة  1/7

 .استيعاب طبيعة النمو الشامل المتكامل لطفل الروضة 1/8

 ممارسة العمليات العقلية المناسبة مع طفل الروضة في المواقف المختلفة. 1/9

 توظيف الفنون وثقافة الطفل لتحقيق النمو الشامل المتكامل للطفل. 1/10

 متكافئة لتالئمها. استيعاب الفروق الفردية بين األطفال وإتاحة فرص تعليمية 1/11

 اإللمام بسلوكيات ودوافع وانفعاالت األطفال وكيفية تقويمها. 1/12

اجات إجادة المهارات والفنيات الالزمة للكشف المبكر عن أطفال الروضة ذوي االحتي 1/13

 الخاصة وكيفية التعامل معهم.

طفال الروضة للتعامل مع أ ي توظيف طرق وفنيات اإلرشاد والعالج النفسي والصح 1/14

 العاديين وذوي االحتياجات الخاصة.

إجادة مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الالزمة للتعامل مع الطفل ومؤسسات المجتمع  1/15
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 المختلفة.

 إجادة المهارات والفنيات الالزمة لكتابة بحث علمي. 1/16

 لها.ها وعمفي حياتاجبات والمحافظة على الحقوق والوممارسة المهارات واألدوار اإلدارية  1/17

 استيعاب المفاهيم األساسية لمنهج رياض األطفال ومجاالته المختلفة. 1/18
    

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج: -2

 من المتوقع في نهاية هذا البرنامج أن تكون الطالبة المعلمة قادرةً علي أن:

 :المعلومات والمفاهيم 2/1

( ، الصحية، الرياضية، االجتماعية، الخلقية، اللغويةالعلمية)المفاهيم ى أحدث عل عرفتت ( 2/1/1)

 المناسبة لطفل الروضة.

 تتعرف على طبيعة اللغة وعالقتها بعلم النفس.(  2/1/2)

 تتعرف نظريات وأساليب اللعب لدي طفل الروضة. (2/1/3)

 مطالب نمو الطفل.على تتعرف  (2/1/4)

 ج البحث العلمي.تتعرف على مناه (2/1/5)

 تتعرف على المؤسسات والمنظمات المعنية بالطفولة واألدوار المنوطة بها. (2/1/6)

لم ية التعتتعرف على أهمية واستخدامات المستحدثات التكنولوجية في تحقيق فاعلية عمل (2/1/7)

 بالروضة.

 تتعرف على العوامل التي تؤثر على صحة الطفل ونموه. (2/1/8)

 لمام بالمضامين الثقافية )المقرؤة والمسموعة والمرئية( للطفل.اإل (2/1/9)

 .لألطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاصةخصائص وحاجات النمو  تتعرف على (2/1/10)

 يين وذويلدى األطفال العادالتي يجب تنميتها  واالنفعالية تعدد العمليات العقلية (2/1/11)

 .االحتياجات الخاصة

 بدور الفنون المختلفة في تحقيق النمو الشامل للطفل. تلم (2/1/12)

 تلم بمفهوم التقويم وأهدافه ووسائله وأنواعه. (2/1/13)

 تتفهم سلوكيات ودوافع وانفعاالت األطفال. (2/1/14)

ع تعامل مالمناسبة لل الصحيتتعرف على المفاهيم األساسية لفنيات اإلرشاد والعالج  (2/1/15)

 أطفال الروضة.

 تتعرف على مهارات وأساليب التواصل مع المؤسسات االجتماعية. (2/1/16)

 تتعرف على أساليب الكشف عن القدرات اإلبداعية لدي الطفل. (2/1/17)

 تتعرف على المفاهيم اإلدارية العامة وتوظيفها في مجال رياض األطفال. (2/1/18)

  اقف المختلفة.بشكل صحيح في الموانفعاالتها  تلم بكيفية إدارة (2/1/19)

 تتعرف على عوامل اآلمن والسالمة عند األطفال. (2/1/20)

 ضة.تلم باالستراتيجيات التعليمية المالءمة لتخطيط األنشطة داخل وخارج الرو (2/1/21)

 تلم بالمعارف والمهارات األساسية في مجال التربية. (2/1/22)

 رف والمناهج الخاصة بالطفولة.تعرف الخبرات السابقة للطفل لربطها بالمعا (2/1/23)

 

 الذهنية: المهارات 2/2
 .تستوعب أحدث المفاهيم العلمية الالزمة لطفل الروضة( 2/2/1)

 .تستنتج آليات تنظيم العمل بقوانين وتشريعات مؤسسات الطفولة( 2/2/2)

 .تحلل المضامين الثقافية المقدمة للطفل )المقرؤة والمسموعة والمرئية(.( 2/2/3)
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 .تلم بأسس وطرق إدارة وتنظيم العمل في مؤسسات الطفولة( 2/2/4)

 تبتكر أساليب جديدة للتعامل مع األطفال والحفاظ على آمنهم وسالمتهم.( 2/2/5)

 .صةات الخاتبتكر أنشطة جديدة تراعي اهتمامات وميول األطفال العاديين وذوي االحتياج( 2/2/6)

  . روضةة المالئمة لتخطيط األنشطة داخل وخارج التستنتج االستراتيجيات التعليمي( 2/2/7) 

 نبية.تقارن بين األوضاع المختلفة إلدارة رياض األطفال في الدول العربية واألج( 2/2/8)

ذوي تحلل االحتياجات في ضوء خصائص النمو المختلفة ألطفال الروضة العاديين و(  2/2/9)

 .االحتياجات الخاصة

 .ةت الخاصقلية المناسبة ألطفال الروضة العاديين وذوي االحتياجاتحلل العمليات الع( 2/2/10)

ت حتياجا( تصنف وسائل التقويم والتشخيص المختلفة ألطفال الروضة العاديين وذوي اال2/2/11)

 الخاصة.
 ة.( تحلل سلوكيات ودوافع وانفعاالت األطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاص2/2/12)
ي يين وذواإلرشاد والعالج النفسي الالزمة للتعامل مع األطفال العاد( تستنتج فنيات 2/2/13)

 االحتياجات الخاصة.
 طفال.( تستنتج عوامل نجاح عملية االتصال الفعال بمؤسسات التنشئة االجتماعية لأل2/2/14)
 ( تحلل أهم أسباب المشكالت المختلفة لدي األطفال وطرق عالجها.2/2/15)
 المناسبة لنمو اإلبداع لدي طفل الروضة. ( تنتقي الوسائل2/2/16)
 روضة.( تنتقي بعض األلعاب واألنشطة المناسبة لتنمية المهارات المختلفة لطفل ال2/2/17)
 ( تحلل بيانات بحوث علمية في مجال الطفولة المبكرة.2/2/18)
 ( تستنتج مميزات وعيوب استخدام المستحدثات التكنولوجية في رياض األطفال.2/2/19)

 ( تستنتج أهمية الفنون في تحقيق النمو الشامل لطفل الروضة.2/2/20)

 ( تنتقي بعض الوجبات والعادات الصحية المناسبة للنمو الجسمي الصحي للطفل.2/2/21)
 

 المهارات: 2/3

 المهنية والعملية المهارات 2/3/1
 .تخطط خبرات تعليمية متكاملة موجهة لألطفال (2/3/1/1) 

  . ق برامج صحية وإرشادية لطفل الروضةتطب( 2/3/1/2) 

 .ختلفةتصمم األنشطة المنوعة التي تنمي المضامين الثقافية وقدرات األطفال الم( 2/3/1/3)

 .تقوم باألدوار اإلدارية المتوقعة منها كمعلمة(  2/3/1/4)

 .تتمكن من إدارة انفعاالتها في المواقف المختلفة( 2/3/1/5)

 .علم النفس والتربية في حل مشكالت المجتمع توظيف نظريات( 2/3/1/6)
 .توظف طرق وأساليب مناسبة لتنمية المهارات اللغوية لطفل الروضة( 2/3/1/7)
 تصمم أنشطة تعليمية تتناسب مع خصائص األطفال العاديين وذوي االحتياجات( 2/3/1/8)

 .الخاصة
 .فسي ألطفال الروضةتطبق فنيات اإلرشاد المختلفة بما يحقق السواء الن( 2/3/1/9)
 .تنوع في أساليب االتصال الفعال مع مؤسسات التنشئة االجتماعية( 2/3/1/10)
 .تجري أبحاث علمية في مجال الطفولة المبكرة( 2/3/1/11)
 .لتوظف المستحدثات التكنولوجية لتحقيق الفاعلية التعليمية برياض األطفا( 2/3/1/12)
 ة.لمختلفة فى تقديم الخبرات المتنوعة لطفل الروض( توظف الثقافة والفنون ا2/3/1/13)
لطفل فة المختلوالقدرات  المهاراتالمفاهيم ومناسبة لتنمية  وأساليبطرق  تستخدم( 2/3/1/14)

 الروضة.



التربية للطفولة المبكرةرحلة برنامج إعداد معلمة م                      يا   جامعة المن – التربية للطفولة المبكرة كلية  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 4 - 

 

 :والمنقولة عامةالمهارات ال 2/3/2
 بيةلتر تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الحصول على المعلومات والمعارف الالزمة( 2/3/2/1)

 .طفل الروضة

 ذوى االحتياجات الخاصة.العاديين و( تتبادل الزيارات مع مؤسسات األطفال 2/3/2/2)

 . تشارك في أنشطة مؤسسات المجتمع الخاصة بالثقافة الصحية للطفل( 2/3/2/3)

 . تمارس االتزان االنفعالي في المواقف الحياتية بفاعلية( 2/3/2/4)

 .مختلف األدوار اإلدارية في حياتها وعملهاالتمكن من القيام ب( 2/3/2/5)

 .تشارك في مواقع ومؤسسات عديدة تخدم فنون األطفال( 2/3/2/6)

  ة. نولوجيية والتكوسائل اإلعالمالتتابع البرامج الموجهة لرعاية وتربية الطفل في  (2/3/2/7)

ذوي ين والعادياألطفال وتعلم تشارك مؤسسات المجتمع في اكتشاف ورعاية  (2/3/2/8)

 االحتياجات الخاصة.

 .تنوع مصادر التعلم التي تعزز المفاهيم والمهارات المختلفة لطفل الروضة( 2/3/2/9)

رشاد يات اإلتتواصل بفاعلية مع المختصين والمهتمين برعاية الطفل لتنفيذ طرق وتقن (10 /2/3/2)

 والعالج النفسي لطفل الروضة. 

 ة للتعرف على وسائل التقويم المختلفة.توظف التقنيات الحديث( 11 /2/3/2)

ؤسسات متتعامل مع إدارة الروضة وفقا للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في ( 12 /2/3/2)

 الطفولة.
 

 المعايير األكاديمية للبرنامج: -3

 :المواصفات العامة للخريج .١
 جتمعمال لالمختلفة داخ يتم اعداد معلمة رياض األطفال بصورة تجعلها قادرة على أداء أدوارها

 . الطفل ت التي تساعدها على التعامل معامتسلحة بمجموعة من المعارف والمهار

فكير شكال التية أتنموويتميز هذا االعداد بالتكامل والتوازن بين المعرفة النظرية والمعرفة المهنية 

الذاتي  لتعلما تان من مهارالتمكو( اإلبداعىالتفكير  ،التفكير الناقد ،المختلفة )التفكير العلمي

ي ة التاألسرة والمشاركة بفاعلية في األنشط والمستمر بصورة تجعلها قادرة على التعامل مع

 . المحلي في اطار معايير الجودة تسعى لتطوير الروضة و خدمة المجتمع

 : يسعى برنامج اعداد معلمة رياض األطفال إلعداد خريجة قادرة على أن

 . ان االنفعاليزفسها، تتمتع باالتواثقة من ن . 1/1

 . محبة لمهنتها و موجهه وقدوة للطفل . 1/2

 .وإمكاناتهم. تقدر احتياجات االطفال وميولهم  1/3

 . ت التعلم الذاتي والتعليم المستمراتمتلك مهار.  1/4

 . عي قواعد االمن والسالمة للطفلاتر . 1/5

 . تاد للمعارف والمهارتمتلك روح القيادة والمباداه والتجدي . 1/6

 . تتمتع بثقافة تكنولوجيا المعلومات لخدمة تربية الطفل . 1/7

 . تتبني االسلوب العلمي في حل مشكالت االطفال . 1/8

 . تتواصل مع الطفل واالسرة والمشاركة االيجابية في الحياة المجتمعية. 1/9
 

 :المعرفة والفهم .٢



التربية للطفولة المبكرةرحلة برنامج إعداد معلمة م                      يا   جامعة المن – التربية للطفولة المبكرة كلية  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 5 - 

 : قادرة علي فهم طفولة المبكرةالتربية لليجب أن تكون خريجة كليات 

 . اللغة القومية واالجنبية وادابها مبادئ. 2/1

 . نظريات علم النفس والتربية. 2/2

 . ساليب تربية الطفلأمج وامناهج و بر. 2/3

 . والبيئة التعليمية األطفالرياض  إدارة. 2/4

 الفلسفية واالجتماعية للتربية . واألصولتاريخ التربية  .2/5

  اصةات الخاالحتياج المعرفة بمشكالت الطفولة واساليب التعامل مع االطفال االسوياء وذوي .2/6

 . خصائص ومظاهر نمو الطفل. 2/7

 . البحث العلمي والقياس النفسي والتربوي أساسيات. 2/8

 . تهيئة الطفل لتعلم المفاهيم المختلفة أسس. 2/9

 . وسائط ثقافة الطفل. 2/10

 . المرتبطة بتعليم الطفل ائيةاألدالفنون . 2/11

 . حقوق المواطنة وتشريعات الطفولة. 2/12

 . مج الحاسب االلي وتكنولوجيا التعليمابر. 2/13

 .األوليةصحة وتغذية االم والطفل ومبادي االسعافات  .2/14
 

  :ت العملية والمهنيةاراالمه .٣

 : ليقادره ع كليات التربية للطفولة المبكرةيجب ان تكون خريجة 
 . تيجيات التعليمية المتنوعة داخل وخارج الروضةاممارسة االستر. 3/1

 . وضع خطة تنفيذية النشطة التعليم والتعلم بصورة امنة ومبتكرة. 3/2

      فة المختل المهنة والمشاركة بايجابية مع مؤسسات وهيئات المجتمع أخالقياتممارسة . 3/3

 . المعنية بالطفولة

 . الطفولة ت البحث العلمي واالبحاث المتطورة لمواجهة وحل مشكالتااراستخدام مه. 3/4

  الفروق وطفال اال عية احتياجاتاكز التعلم بالخامات واالجهزة مراتجهيز البيئة التعليمية ومر. 3/5

 . الفردية بينهم واكتشاف المواهب داخل وخارج الكلية

 . علموالت ليمالتطبيقية المالئمة النشطة التعوالوسائل التعليمية واالعمال  األدوات إنتاج. 3/6

قويم ليب التاسا التعزيز والتشجيع واستثارة دافعية الطفل للتعلم واستخدام أساليباستخدام . 3/7

  المناسبة

طفل ال تااستخدام المفاهيم والمعارف النظرية وتكنولوجيا المعلومات في تنمية مهار. 3/8

 عليمية.وت

 

  :ت الذهنيةاالمهار .٤

 :قادرة علي التربية للطفولة المبكرةيجب ان تكون خريجة كليات 
 .ضوعيةومو تابعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطفل بدقةممالحظة وتحليل وتفسير و. 4/1

 .لحياتية والمهنيةاح الحلول االبداعية لمواجهة المواقف التعليمية وااقتر. 4/2

 . ت المناسبةاالقرارت القيادة واتخاذ اممارسة مهار. 4/3

 .السابقة مج تربية الطفل ودمجها مع الخبرةااستخالص المعارف في مناهج وبر. 4/4

 .تحليل وتقويم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها واالستنباط فيها . 4/5
 

  :ت العامة واالنتقاليةاالمهار .٥
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 :ة عليقادر التربية للطفولة المبكرة يجب ان تكون خريجة كليات
 . استخدام وٕاتقان اللغة القومية واحدي الغات االجنبية . 5/1

 . التواصل الفعال بأنواعه المختلفة مع المؤسسات المعنية بمجال الطفولة . 5/2

 . إدارة الوقت والموارد في مختلف انشتطها . 5/3

 . اجادة العمل ضمن فريق بصورة فعالة . 5/4

 .ستمرلما ت التعلم الذاتي والتعلماتمرة اعتمادا علي مهارالتنمية المهنية بصفة مس . 5/5

 . استخدام التكنولوجيا الحديثة للحصول علي المعلومات و المعارف. 5/6
 

 العالمات المرجعية: -4
 العالمات المرجعية للبرنامج:

عليم لتودة اتبنى البرنامج المعايير األكاديمية الموضوعة من قبل الهيئة القومية لضمان ج 1/ 4

 . التربية للطفولة المبكرةلخريجي كليات  NARS واالعتماد

 .اليتضمن برنامج البكالوريوس المتطلبات الالزمة لسوق العمل في قطاع رياض األطف  4/2

 هيكل ومكونات البرنامج: -5

 أربعة أعوام            :مدة البرنامج

 مستويات دراسية. 8            هيكل البرنامج:

 

 جمالىا    عملى             نظرى                       :   عات / عدد الوحداتعدد السا

 

                                                             

  ثمانية مقررات اجبارية في كل مستوي دراسي( 8)تسجل الطالبة   إلزامى

 راسي(وي دفي كل مست قسام الكلية الثالثة)تختار الطالبة مقرر واحد اختياري من أحد أ اختيارى

 

 

 

 %                    مقررات العلوم األساسية:                                                      

 

 %                    :                                                      العلوم األساسيةمقررات 

 

 

 %                                                                         :   العلوم التربويةت مقررا

 

 %             :                                                         من علوم أخريمقررات 

 

 

              %                                                   التدريب الميدانى:                               

                                    
 

       مستويات 8مستويات البرنامج )فى نظام الساعات المعتمدة(:    -ج

    144 

22.2 11.1 

33.3 11.1 

11.1 - 

7 - 

 اختياري إجباري

22.2 11.1 
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 موزعة كالتالى: وحدات  6المستوى األول / السنة األولى : يلزم اجتياز 
 

 1متطلب جامعي  1 ـــ     اختيارى     ــــانتقائى        ـــ       4الزامى                   

 

 موزعة كالتالى: وحدات 6المستوى الثانى / السنة الثانية : يلزم اجتياز    
 

 1لب جامعي متط 1اختيارى      انتقائى        ــــــ           4 الزامى                   

 

 ......... ..وهكذا                       
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         محتويات المقررات :                                                 -5
 

 المستوي األول

 اسم المقرر
الرمز 

 الكودي
 المحتوي

 1111ع ت  مدخل إلى العلوم التربوية 

 موضوعات المقرر: 

 مفهوم العلوم التربوية. -1

 ية.أهمية دراسة العلوم التربو -2

 مفهوم وخصائص التربية وأنواع الدراسات التربوية. -3

 دور تربية الطفل في حفظ وتنمية الثقافات والعوامل المؤثرة فيها. -4

 مكونات العملية التعليمية. -5

 الطرق والمجاالت واالتجاهات التربوية المعاصرة في رياض األطفال.  -6

 

 1121ع.ت رياض األطفال إليمدخل 

 موضوعات المقرر:

 لروضة وتطويرها عالمياً ومحلياً.نشأة ا -1

 فلسفة الروضة وأهدافها. -2

أركان  –قاعات النشاط  –المبني  –مواصفات الروضة من حيث )الموقع  -3

 المرافق الصحية( –الفناء  –قاعة النشاط 

 األنشطة العلمية والرياضية ، اللغوية وأيضاً االجتماعية. -4

 درسة.الروضة واالستعداد للم –األلعاب في روضة الطفل  -5

 صفاتها وأدوارها ومهامها. –معلمة الروضة  -6

 

 1132ع.ن مدخل إلي العلوم النفسية 

 موضوعات المقرر:

 ما هية علم النفس وتطوره. -1

 فروع علم النفس. -2

 مناهج البحث في علم النفس. -3

 الشخصية وتفرد السلوك. -4

 اإلدارك واإلحساس. -5

 امتحان نصف الترم. -6

 االنتباه. -7

 التعلم وشروطه. -8

 لوك اإلنساني.دوافع الس -9

 االنفعاالت والعواطف. -10

 االتجاهات والقيم. -11

 

 1142ع.ن علم نفس النمو لألطفال 

 موضوعات المقرر:

 مدخل لدراسة النمو النفسي. -1

 نظرية الحاجات النفسي )ماسلو(. -2

 نظرية االرتقاء المعرفي )بياجيه(. -3

 نظرية النمو األخالقي )كوهليرج(. -4

 قوانين النمو. -5

 امتحان نصف الترم. -6

 لمرحلة الجينية وطفل المهد.ا -7

 راجع استمارات توصيف المقررات
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 مرحلة الطفولة المبكرة. -8

 
 

 1263ع.ا تغذية الطفل 

 موضوعات المقرر:

 المكونات الغذائية الالزمة مثل النشويات والدهون والبروتينات. -1

 العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن. -2

 مكونات الغذاء الصحي المتوازن. -3

 يط الغذائي.أساسيات التغذية السليمة والتخط -4

 .تغذية بعض الفئات الحساسة مثل الرضع واألطفال والحوامل والمرضعات -5

 التغذية المناسبة في األمراض المختلفة. -6

 صحة الطعام. -7

 التثقيف الغذائي أهميته ووسائله. -8

 

في قراءات باللغة األجنبية 

 تربية الطفل 
 1103ع.ا

 موضوعات المقرر:

ة عالميفي الطفولة من خالل المجالت القراءات ألحداث االتجاهات التربوية  -1

 وذلك باللغة االنجليزية والفرنسية.

ة اللغالتربية ومشكالت المجتمع من خالل بعض الظواهر مثل العولمة وذلك ب -2

 االنجليزية.

فال دور التربية في مواجهة بعض الظواهر السلبية مثل ظاهرة عمالة األط -3

 باللغات األجنبية المختلفة.

 جنبية.ة األمثل ثقافة حقوق اإلنسان في القوانين الدولية باللغ ثقافات مختلفة -4

 

 1171ع.ت التدريب الميدانى

 موضوعات المقرر:

 مفهوم التدريب الميداني. -1

 مفهوم بيئة الروضة ومكوناتها. -2

 المعايير القومية لرياض األطفال في مصر. -3

 المشاهدة: أسسها وآدابها. -4

 السجالت اإلدارية وأنواعها بالروضة. -5

 كيفية كتابة التقارير. -6

 

 1232ع.ت علم نفس اللعب

 موضوعات المقرر:

 مفهوم اللعب. -1

 نظريات تفسير ظاهرة اللعب. -2

 مراحل تطور اللعب لدي األطفال. -3

 أنواع اللعب وأشكاله. -4

 اللعب ومجاالت النمو اإلنساني. -5

 امتحان نصف الترم. -6

 اللعب وبعض سمات الشخصية. -7

 العوامل المؤثرة في اللعب. -8

 اد باللعب.اإلرش -9

 التعليم باللعب. -10

 نماذج تطبيقيه من األلعاب. -11

 

المهارات األساسية فى 

 الحركية للطفل التربية 
 1163ع.ا

 موضوعات المقرر:

 أهمية التربية الحركية لمرحلة الروضة. -1

 أهداف التربية الحركية لمرحلة الروضة. -2
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 األساليب المستخدمة في التربية الحركية الوسائل واألدوات. -3

 .عرف علي المهارات البدنية األساسية ومراحل النمو الحركي للطفلالت -4

 العوامل المؤثرة علي النمو الحركي للطفل. -5

 برنامج تربية حركية لألطفال وطريقة تطبيقه. -6

 

المهارات األساسية فى 

 التربية الموسيقية
 1153ع.ت

 

 موضوعات المقرر:

 التربية الموسيقية ومكانتها في التربية. -1

 لمة الروضة والصفات الخاصة بمعلم الموسيقي.خصائص مع -2

 عناصر النوتة الموسيقية البسيطة. -3

 الغناء الصولفائي للمدونات الموسيقية. -3

 العالمات اإليقاعية. -4

 األصوات الحادة الغليظة ، الشدة ، والخفوت. -5

 العذف علي آالت الفرقة اإليقاعية. -6

 

المهارات األساسية فى 

 للطفل  التربية الفنية
 1253اع.

 

 موضوعات المقرر:

 التربية الفنية ومكانتها في التربية. -1

 خصائص معلمة الروضة والصفات الخاصة بمعلم التربية الفنية. -2

 عناصر الفن المختلفة. -3

 الحس الفني في رياض األطفال وأنماط التعبير عنه. -4

 التعلم في رياض األطفال من خالل الفن وطرق العمل بخاماته. -5 -5

لقراءة اعداد الطفل ل

 والكتابة 
 1211ع.ت

 موضوعات المقرر:

 االتجاهات الحديثة في التربية اللغوية للطفل. -1

 األنشطة اللغوية في المنهج الجديد لرياض األطفال. -2

 مهارات تهيئة طفل ما قبل المدرسة للقراءة. -3

 مهارات تهيئة طفل ما قبل المدرسة للكتابة. -4

 صعوبات الكتابة. -5

 

 1221ع.ت اساليب تربية الطفل 

 

 موضوعات المقرر:

 مفهوم التربية وأهميتها. -1

 مؤسسات تربية الطفل في المجتمعات العربية والغربية. -2

 أساليب ترتبط بالنظرة الشرقية إلي الطفولة وطبيعتها. -3

 أساليب ترتبط بالنظرة الغربية إلي الطفولة وطبيعتها. -4

 األساليب الحديثة في تربية الطفل. -5

 ية في تربية أطفالنا.األساليب السوية وغير السو -6

 مبادئ وقواعد التعامل مع الطفل. -7

 

 1271ع.ت التدريب الميدانى

 موضوعات المقرر:

 المعايير القومية لرياض األطفال في مصر. -1

 السمات الشخصية لمعلمات رياض األطفال. -2

 الخصائص المهنية لمعلمات رياض األطفال. -3

 مشاهدة سجالت التخطيط للبرنامج اليومي. -4

 اليب تعامل المعلمة مع الطفل أثناء اليوم الدراسي.مشاهدة أس -5
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 1242 علم نفس اللغة 

 موضوعات المقرر:

 نشأة اللغة البشرية وتطورها. -1

 الفرق بين لغة اإلنسان ولغة الحيوان. -2

 طبيعة اللغة البشرية. -3

 مراحل النمو اللغوي. -4

 نظريات مفسرة للغة. -5

 امتحان نصف الترم. -6

 النمو اللغوي.بعض المتغيرات ذات العالقة ب -7

 بعض الظواهر المرضية في النمو اللغوي. -8

 التنمية اللغوية في رياض األطفال. -9

 منهج التنمية اللغوية لطفل الروضة. -10

 نماذج تطبيقيه ودورها في تنمية اللغة. -11

 

 تطبيقات الحاسب اآللى

 موضوعات المقرر: 1111-ح 

 مكونات الحاسب اآللي ونشأته وتطوره التاريخي. -1

 تمام بالحاسب اآللي في التعليم ووظائفه.دواعي االه -2

 االتصال التعليمي. -3

 برامج الحاسب وكيفية تطبيقها. -4

 استخدام البرامج المختلفة للحاسب. -5

 

 الثقافة البيئية

 موضوعات المقرر: 1211-ج

التوعية الصحية للمخاطر التي يتعرض لها الطفل وطرق المحافظة علي  -1

 البيئة.

 لبيئة وكيفية المحافظة عليها.الكائنات الحية الموجودة با -2

 ي.أنواع النباتات المختلفة ومعرفة األضرار الناتجة عن التلوث البيئ -3

 تأثير التلوث البيئي علي تعليم وصحة الطفل. -4

 البيئة االجتماعية وتأثير علي الطفل. -5

 

 أدب الطفل العالمى

 موضوعات المقرر: 1203ع أ

 تعريف أدب الطفل العالمي. -1

 ال العالمية.أنواع أدب األطف -2

 نماذج من شعر األطفال العالمي. -3

 نماذج من نثر األطفال. -4

 أهمية األدب العالمي وخاصة أدب الطفل العالمي. -5

 أشكال أدب الطفل العالمي. -6

 وسائط أدب الطفل العالمي. -7

 

علم النفس االجتماعى 

 لألطفال

 موضوعات المقرر: 1292ع ن 

 تعريف علم النفس االجتماعي. -1

 النفسية واالجتماعية علي علم النفس االجتماعي. تأثير الدراسات -2

 الفرد والجماعة. -3

 التنشئة االجتماعية. -4

 أهمية العالقات االجتماعية المتبادلة. -5

 القيادة ومبادئها. -6

 العوامل الديناميكية وأهميتها. -7

 نمو الفرد من الناحية االجتماعية. -8
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 االتجاهات النفسية والتعصب. -9

 القيم. -10

 رة.علم النفس ومشكالت األس -11

 

 قراءات فى تربية الطفل

 موضوعات المقرر: 1281ع ت 

 ة.علميقراءات ألحداث االتجاهات التربوية في الطفولة من خالل المجالت ال -1

 التربية  ومشكالت المجتمع من خالل بعض الظواهر مثل العولمة. -2

 دور التربية في مواجهة بعض الظواهر السلبية مثل ظاهرة األمية. -3

 التنمية المهنية. -4

 تربية الطفل في ضوء االتجاهات الحاكمة لمفاهيم ومعايير الجودة. -5

 

مدخل إلى تكنولوجيا 

 التعليم

 موضوعات المقرر: 1181ع ت 

 تطور مجاالت االتصال ، مفهوم تكنولوجيا التعليم. -1

 االتصال وعملية التعليم والتعلم. -2

 مراكز مصادر التعلم. -3

 أجهزة العروض الضوئية. -4

 يفزيون التعليمي.التل -5

 الحاسب اآللي والبرمجيات التعليمية. -6

 شبكة المعلومات تعريفها ومفهومها وعناصرها ومكوناتها -7

 حاجات الطفل النفسية

 موضوعات المقرر: 1192ع ن 

 معني الحاجة. -1

 الحاجات أهميتها ودورها. -2

 تصنيف الحاجات. -3

 ، الحاجة إلي الحب. الحاجة إلي األمن ، الحاجة إلي التقدير -4

 الحاجة إلي المشاركة واحترام الذات ، الحاجة إلي حب االستطالع. -5

 امتحان نصف الترم. -6

 الحاجة إلي االنجاز ، الحاجة إلي اللعب ، الحاجة إلي االنتماء. -7

 مدرسة التحليل النفسي وتفسير الحاجات. -8

 المدرسة السلوكية وتفسير الحاجات. -9

 اإلنساني وتفسير الحاجات.المذهب  -10

 االتجاه  اإلسالمي وتفسير الحاجات. -11
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الثاني لمستويا  
 

 المحتوي الرمز الكودي  اسم المقرر 

 2111ع ت  تنمية المفاهيم لدى الطفل

 موضوعات المقرر:

 المفاهيم وأنواعها وخصائصها. -1

 نظريات النمو وتكوين المفاهيم. -2

 الروضة. طبيعة المعلمة وأطفال -3

 معلمة الروضة فلسفة المفاهيم العلمية والرياضية واللغوية. -4

 المفاهيم العلمية في حياة طفل الروضة. -5

 أهداف تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية. -6

 مقدمة عن دور المفاهيم الخلقية واالجتماعية في المجتمع. -7

 أثر المفاهيم الخلقية واالجتماعية في المجتمع. -8

 كيفية اكتساب القيم األخالقية واالجتماعية. -9

 طبيعة المفاهيم اللغوية وأطفال الروضة.   -10

 

 2121ع ت  التنشئة االجتماعية للطفل

 موضوعات المقرر:

 األهداف( –األهمية  –التنشئة االجتماعية للطفل )المفهوم  -1

 عالقة التنشئة االجتماعية بالتربية. -2

 تنشئة االجتماعية للطفل.وسائط ومؤسسات ال -3

 متطلبات التنشئة االجتماعية والعوامل المؤثرة فيها. -4

 طفل.أساليب المعاملة الوالديه وأثرها في التنشئة االجتماعية لل -5

 

 3132ع ن  المشكالت التنفسية لالطفال

 

 موضوعات المقرر:

 التعريف بمشكالت الطفولة. -1

 طفال.أسباب المشكالت النفسية عند األ -2

 بعض المشكالت النفسية )نوبات البكاء ونوبات الغضب(. -3

 االنطواء واالكتئاب. -4

 الخوف والغيرة. -5

 القلق النفسي. -6

 العناد والخجل. -7

 تأثير المشكالت النفسية علي سلوك الطفل. -8

 عالج المشكالت النفسية. -9

 الوقاية من المشكالت النفسية. -10

 

 3153ع أ  يضهاأمراض األطفال وتمر

 موضوعات المقرر:

 رحلةماألمراض المعدية والوراثية والبيئية التي تصيب األطفال في  -1

 رياض األطفال.

 أمراض األطفال المزمنة والمعدية. –التعرف علي المرض  -2

 األمراض الوراثية لألطفال وسبل التعامل مع األطفال المرضي. -3

 أنواعها وطرق الوقاية منها.األمراض البكتيرية والفيروسية و -4

 أمراض الدم وأمراض الجهاز السقفي. -5

 اإلسعافات األولية وكيفية استخدامها. -6

 تشخيص وطرق الوقاية من بعض األمراض المعدية. -7
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 3143ع ن  النمو العقلى والمعرفى

 موضوعات المقرر:

 النمو العقلي وجوانبه. -1

 جوانب النمو العقلي عند الطفل. -2

 العوامل المؤثرة في تطور التفكير عند الطفل. -3

 نمو الطفل من وجهة نظر بياجيه. -4

 النمو العقلي خالل مرحلة المهد. -5

 خصائص التفكير في مرحلة المهد. -6

 النمو العقلي خالل مرحلة الطفولة المبكرة. -7

 خصائص التفكير في مرحلة الطفولة المبكرة. -8

 التفكير. االتجاهات المعرفية في -9

 قياس التطور الذهني المعرفي. -10

 

 

 3163ع أ  العاب األطفال الحركية

 موضوعات المقرر:

 التعبير الحركي للطفل. -1

 خصائص نمو الطفل الحركية. -2

 المهارات الحركية األساسية. -3

 الطالبة المعلمة من إتقان المهارات الحركية وتعليمها للطفل -4

 والمسابقات المختلفة.

اب أللعالطالبة المعلمة من إتقان القصة الحركية وتعليمها للطفل وا -5

 الصغيرة.

 األجهزة واألدوات المستخدمة في األلعاب الحركية. -6

 االعتبارات الخاصة باألمان. -7

 الكفاءة واإلدراك الحركي. -8

 القصة الحركية.  -9

 خصائص أنشطة التربية الحركية لمرحلة الروضة. -10

 أللعاب الحركية القديمة.نماذج من ا -11

 

 (1تدريب ميدانى) مناقشة 

 موضوعات المقرر: 3171ع ت 

 مناقشة مهارات التخطيط للبرنامج اليومي. -1

 مناقشة مهارات التنفيذ للبرنامج اليومي. -2

 -د   ة.  مهارة اإلثار -مهارة التهيئة.   ج -مهارة االستقبال.     ب -أ

 يلة.مهارة عرض الوس

ة مهار -يمهارة الختام واألقفال.    -مهارة المناقشة والحوار.    و -هـ

 التقويم.

 مناقشة مهارات التقويم للبرنامج اليومي. -3

 

 التدريس باستخدام المسرح

 موضوعات المقرر: 3181ع ت   

 مسرح األطفال في كل من العالم والعالم العربي.-1

 أنواع المسرح. -2

 األطفال في الروضة.استخدامه مع  -3

 مسرحية الدمي وكيفية تدريسها. -4

 مسرحة المناهج. -5

 

 سيكولوجية رسوم األطفال
 موضوعات المقرر: 3192ع ن 

 األسس النظرية لرسوم األطفال -1
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 رسوم األطفال من الزاوية الفنية والجمالية -2

 الفروق الفردية فى رسوم األطفال -3

 لتعبير الفنى االبداعىالعوامل المؤثرة على نمو ا -4

 رسوم األطفال كوسيلة لدراسة الشخصية -5

 رسوم األطفال كوسيلة عالجية. -6

 فنون تشكيلية للطفل

 موضوعات المقرر: 31103ع أ 

 .طفالي األالمقصود بالفن التشكيلي لألطفال أنواع الفنون التشكيلية لد -1

 مهارات الفنون التشكيلية لدي األطفال. -2

 العمل الفني التشكيلي لألطفال.عناصر  -3

 العمل الفني والمهارات اإلبداعية لدي األطفال. -4

دي لالي االستراتيجيات الفنية االبداعية ودورها في تنمية الحس الجم -5

 األطفال.

 تقييم األعمال الفنية والتشكيلية لألطفال. -6

 

 التربية السكانية

 موضوعات المقرر: 31110ج 

 ة السكانية وأهميتها وأهدافها وأشكالها.مفهوم التربي -1

 مؤسسات ومصادر التربية السكانية. -2

 الوضع الراهن للتربية السكانية في مصر. -3

 نية.الجهود الدولية واإلقليمية والمحلية في مجال التربية السكا -4

 مشكالت التربية السكانية وطرق مواجهتها. -5

 

 تعليم أدب األطفال

 ت المقرر:موضوعا 2211ع ت 

 قصص األطفال وكيفية روايتها لألطفال. -1

 مسرح الطفل وكيفية مسرحة المناهج. -2

 العوامل الواجب توافرها في كتاب الطفل الجيد. -3

 صحف أطفال مرحلة الرياض. -4

 دور التليفزيون في أدب الطفل وتأثيره علي الطفل. -5

 

 تاريخ تربية الطفل

 موضوعات المقرر: 2221ع ت 

 أسباب دراسة تاريخ التربية. -1

 طرق دراسة تاريخ التربية. -2

 التربية في العصر البدائي. -3

 التربية في العصور المصرية القديمة. -4

 التربية اليونانية. -5

 التربية الرومانية. -6

 التربية المسيحية. -7

 التربية اإلسالمية. -8

 اتجاهات حديثة في تربية الطفل.  -9

 

التعلم فى سيكولوجية 

 الطفولة

 موضوعات المقرر: 2232ع ن 

 ما معني التعلم. -1

 المدرسة السلوكية والتعلم. -2

 االشتراط الكالسيكي. -3

 نظرية االقتران )جاثري(. -4

 النظرية االرتباطية )ثرونديك(. -5

 النظرية الشرطية اإلجرائية )سكنر(. -6
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 السلوكية المعرفية )تولمان(. -7

 الجشتالت. -8

 نظرية معالجة المعلومات. -9

 انتقال أثر التعلم. -10

 الفروق الفردية لألطفال

 موضوعات المقرر: 2242ع ن 

 أهمية دراسة الفروق الفردية. -1

 تطور البحث في الفروق الفردية. -2

تحديد بعض المفاهيم )الفروق الفردية، علم النفس الفارق،  -3

 الشخصية(.

 أنواع الفروق الفردية. -4

 الخصائص العامة للفروق الفردية. -5

 مظاهر الفروق الفردية. -6

 العوامل المسئولة عن ظاهرة الفروق الفردية في الشخصية. -7

 .معدل ثبات الفروق الفردية ، التنظيم الهرمي للفروق الفردية -8

 توزيع الفروق الفردية. -9

 الفروق الفردية في الذكاء. -10

 

 اغانى واناشيد الطفال

 موضوعات المقرر: 2253ع أ 

 الموروث الموسيقي والعولمة. -1

 موروث أغاني وألعاب األطفال الشعبية. -2

 أشكال أغاني وألعاب األطفال الشعبية. -3

 عناصر الغناء ومكانة أغاني وألعاب األطفال الشعبية. -4

 تطبيقات عملية تؤدي بالعزف والحركة والغناء. -5

 اني الشعبية.ابتكار نماذج علي نمط األغ -6

 .توظيف الموروث الموسيقي في الجانب التعليمي والتربوي للطفل -7

 االسعافات الولية للطفل

 موضوعات المقرر: 2263ع أ 

 ( مدخل إلي اإلسعافات األولية للطفل:1

 مفهوم اإلسعافات األولية. -أ     

 خصائص المسعف. -ب    

 مبادئ عامة لإلسعاف. -جـ    

 ت اإلغماء:( إسعافات حاال2

 أنواع اإلغماء المختلفة. -مفهوم اإلغماء.           ب -أ    

 ( التسمم:3

 التسمم بمساحيق الغسيل والتنظيف. -أ   

 التسمم بالمواد الغذائية الفاسدة. -ب  

 التسمم بالدواء.-جـ  

 ( جسم غريب في األنف وفي العين.4

 ( النزيف:  5

 ألنف.نزيف ا -نزيف األذن.     ب -أ    

 ( اإلسعافات األولية للطفل:6

 نصائح حول حفظ األدوية. -صيدلية المنزل.    ب -أ    

 

 (2تدريب ميدانى ) مناقشة 

 موضوعات المقرر: 2271ع ت 

 مناقشة مهارات وضع بعض األهداف للبرامج المقدمة لألطفال. -1

 مناقشة مهارات التمهيد والتخطيط لألنشطة المختلفة. -2

 تصميم الوسائل التعليمية. مناقشة -3
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 مناقشة المطلوبة لممارسة مهنة معلمة الروضة. -4

 األدوار المختلفة للتيارات اإلدارية. -5

 

 التربية األخالقية للطفل

 موضوعات المقرر: 2281ع ت 

 مفهوم التربية األخالقية للطفل.-1

 أسس ومصادر التربية األخالقية للطفل. -2

 القية للطفل.نظريات التربية األخ -3

 مؤسسات التربية األخالقية للطفل. -4

 العوامل المؤثرة علي التربية األخالقية للطفل. -5

 مشكالت التربية األخالقية للطفل وكيفية مواجهتها. -6

 

 تنمية مهارات التفكير

 موضوعات المقرر: 2292ع ن 

 تعريف مهارات التفكير. -1

 مستويات مهارات التفكير. -2

 ت مهارات التفكير.تصنيفا -3

 اتجاهات تدريس مهارات التفكير. -4

 الخصائص المميزة لتفكير طفل الروضة. -5

 طفل الروضة ومهارات التفكير. -6

 مهارات التفكير واتجاهات علم النفس. -7

 مهارات التفكير والحاسب اآللي في رياض األطفال. -8

 مهارات اهتمت بتناول مهارات التفكير. -9

 تنمية مهارات التفكير.برامج  -10

 

جغرافية مصر وتاريخها 

 الحديث

 موضوعات المقرر: 22102ع أ 

 المعالم التاريخية في مصر.  -1

 البيئة والتضاريس في مصر. -2

 توزيع المكان جغرافياً  -3

 المناخ واألرصاد الجوية. -4

 المدن الرئيسية في مصر. -5

 الخرائط الجغرافية لمصر. -6

 صناعية والزراعية الجديدة في مصر.المشروعات ال -7

 تاريخ مصر في العصر الحديث. -8

 حقوق الطفل

 موضوعات المقرر: 22110ج 

 تعريف حقوق الطفل. -1

 حقوق الطفل في اإلسالم. -2

 واالتفاقيات الدولية. قحقوق الطفل في المواثي -3

 منظمات حقوق الطفل ودورها. -4

 تشريعات حقوق الطفل. -5

 ق الطفل في مصر.واقع حقو -6
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 المستوي الثالث
 

 اسم المقرر
الرمز 

 الكودي
 المحتوي

ومناهج طفل  تخطيط برامج 

 الروضة 
 3111ع.ت

 

 وضوعات المقرر:م

 مفهوم البرنامج والمنهج في الطفولة المبكرة. -1

 المنهج التكاملي أو منهج الوحدات. -2

 منهج المحاور. -3

 المنهج المطور. -4

 شطة في رياض األطفال.منهج األن -5

 المنهج واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. -6

 طرق تقويم المنهج في الطفولة المبكرة. -7

  دور المعلمة في منهج الطفولة المبكرة -8

 

االصول الفلسفية واالجتماعية 

  لتربية الطفل 
 3121ع.ت

 موضوعات المقرر:

 مفهوم التربية والفلسفة. -1

 ربية والفلسفة.العالقة بين الت -2

 األصول الفلسفية للتربية. -3

رمجماتية.  فة البفلسال -الفلسفة الواقعية.   جـ -الفلسفة المثالية.     ب -أ           

 الفلسفة اإلسالمية. -د

 األصول االجتماعية للتربية. -4

 

 3132ع.ن  صعوبات التعلم عند االطفال 

 موضوعات المقرر:

 علم.مدخل إلي صعوبات الت -1

 أسباب صعوبات التعلم. -2

 المظاهر العامة لذوي صعوبات التعلم. -3

 تشخيص صعوبات التعلم. -4

 النظريات المفسرة لصعوبات التعلم. -5

 أنواع صعوبات التعلم. -6

 صعوبات  االنتباه، صعوبات اإلدراك. -7

 صعوبات التذكر. -8

 صعوبات القراءة ، الكتابة ، الحساب. -9

 بات التعلم.عالج صعو -10

سيكولوجية االبداع فى 

 الطفولة
 3142ع ن 

 موضوعات المقرر:

 مفهوم اإلبداع وسمات الطفل المبدع. -1

 تصنيف األطفال المبدعين. -2

 أساليب الكشف عن األطفال المبدعين. -3

 رعاية األطفال المبدعين. -4

 أساليب تنمية اإلبداع. -5

 ل.مفهوم البيئة اإلبداعية لدي األطفا -6

 المسيرات المؤثرة في البيئة اإلبداعية لألطفال. -7

 المعوقات المؤثرة في جوانب البيئة اإلبداعية. -8

 االتجاهات الحديثة في قياس البيئة اإلبداعية لدي األطفال. -9

 بعض الدراسات في مجال اإلبداع. -10
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المهارات اللغوية لمعلمة 

 الروضة
 3153ع أ 

 موضوعات المقرر:

 المعلمة بين العامية والفصحى. لغة -1

 المجاالت األساسية للمهارات اللغوية. -2

يئة الته –المهارات اللغوية الالزمة لطفل الروضة ) التهيئة لالستماع  -3

 للتحدث(.

ية للغواالمهارات اللغوية الالزمة لمعلمات رياض األطفال إلعداد األنشطة  -4

 لألطفال.

 وية مناسبة لطفل الروضة.تطبيقات عل إعداد أنشطة لغ -5

 

 3163ع أ  قصص وحكايا األطفال

 موضوعات المقرر:

 اصطالحياً. –مفهوم القصة لغوياً  -1

 األهداف التربوية للقصة. -2

 مقومات القصة ، أنواع قصص األطفال. -3

 دور القصة في التدريس. -4

 مشكالت أمام قصص األطفال. -5

 ميتها.أه –القصص اإللكترونية تعريفها   -6

 كيفية استخدام القصص اإللكترونية. -7

 األهمية التربوية للقصص اإللكترونية. -8

 

 3171ع ت  التدريب الميدانى

 موضوعات المقرر:

 مهارات وضع وتنفيذ األهداف العامة والسلوكية للبرامج الشهرية. -1

 مهارة تدريب الطفل علي تطبيق الخبرة التي تعلمها. -2

 لألنشطة المختلفة. مهارة التنفيذ -3

 مهارة النقد الذاتي والموضوعي. -4

 تنمية اتجاه إيجابي نحو المهنة. -5

 

 3181ع.ت اسس بناء منهج الطفل 

 موضوعات المقرر:

 مفهوم المنهج ومكوناته وتنظيماته وأسسه وأهميته. -1

 مفهوم نظرية المنهج ونماذجها وتاريخ تطورها وتطبيقاتها. -2

 ناهج ونقدها في ضوء مكوناتها وعناصرها وأسسها.تحليل بعض الم -3

 االتجاهات الحديثة عالمياً في مناهج تعليم طفل الروضة. -4

 دراسات أسس تصميم برامج رياض األطفال. -5

 تقويم مناهج طفل ما قبل المدرسة في ضوء معايير الجودة للمرحلة. -6

 

سيكولوجية االتصال في 

 الطفولة  
 3192ع.ن

 مقرر:موضوعات ال

 مدخل إلي االتصال. -1

 تعريفات االتصال. -2

 نظريات االتصال. -3

 مهارات االتصال. -4

 ناقالت االتصال )وسائل اإلعالم(. -5

 معوقات االتصال. -6

 عناصر االتصال. -7

 أنواع االتصال. -8

 عوامل نجاح االتصال. -9
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 أهداف االتصال في العملية التعليمية.  -10

 

 

 31103ع.ا قاع لألطفال الموسيقي واالي

 موضوعات المقرر:

 التربية الموسيقية ومكانتها في التربية. -1

 خصائص معلمة الروضة والصفات الخاصة بمعلم الموسيقي. -2

 عناصر الموسيقي. -3

 النوتة الموسيقية البسيطة. -4

 الغناء الصولفائي للمدونات الموسيقية. -5

 العالمات اإليقاعية. -6

 لحادة الغليظة ، الشدة ، والخفوت.األصوات ا -7

 العزف علي آالت الفرقة اإليقاعية. -8

 

 31110ج  الثقافة التربوية لكل مرب 

 موضوعات المقرر:

 مفهوم الثقافة التربوية. -1

 أهداف الثقافة التربوية. -2

 أشكال الثقافة التربوية. -3

 خصائص وصفات المربي وأخالقيات المهنة. -4

 تربوية للمربين وكيفية مواجهتها.المشكالت ال -5

 

تنفيذ برامج ومناهج طفل 

 الروضة 
 3111ع.ت

 موضوعات المقرر:

دراسات عن بعض األنشطة في رياض األطفال )العلمية، اللغوية،  -1

 الرياضية، الحركية، الموسيقية، والفنية( وكيفية تنفيذها.

ها هدافة الوسيلة وأدراسات عن الوسائل التعليمية في رياض األطفال )أهمي -2

 وطرق إنتاجها وطريقة عرضها(.

 دراسة لبعض األطر المرجعية لبرامج رياض األطفال. -3

ت أساليب التقويم في رياض األطفال وأهداف التقويم في الروضة وأدوا -4

 التقويم.

 دراسات في برامج اكتشاف ورعاية األطفال الموهوبون في الروضة. -5

 

الطفال تربية مقارنة لرياض ا

 في العصر الحديث 
 3121ع.ت

 موضوعات المقرر:

 التطور(. –األهمية  –األهداف  –التربية المقارنة )المفهوم  -1

 العوامل المؤثرة في النظم التعليمية في العالم. -2

 األساليب المنهجية المعاصرة في التربية المقارنة. -3

ن مقار واألجنبية وتحليلنظم تربية الطفل الحديثة في بعض الدول العربية  -4

 لها. 

 

 3132ع.ن االرشاد النفسي لألطفال 

 موضوعات المقرر:

 مدخل إلي اإلرشاد النفسي. -1

 تعريفات اإلرشاد النفسي. -2

 خصائص المرشد النفسي. -3

 متطلبات العملية اإلرشادية. -4

 النظريات واالستراتيجيات اإلرشادية. -5

ختبارات اال –دراسة الحالة  –المقابلة  –حظة أدوات جمع المعلومات: )المال -6

 النفسية(.
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 الجماعي(. –طرق وأساليب اإلرشاد النفسي )الفردي  -7

 نماذج لجلسات إرشادية لألطفال. -8

 التشخيص والتقويم في اإلرشاد.  -9

 

 3142ع.ن الصحة النفسية للطفل 

 موضوعات المقرر:

 تعريفات الصحة النفسية. -1

 افق النفسي.مؤشرات التو -2

 األم والصحة النفسية لألبناء. -3

 اآلباء والصحة النفسية لألبناء. -4

 اهتمام الدول بالصحة النفسية. -5

 أخطاء التربية وتأثيرها علي الصحة النفسية لألبناء. -6

 القلق النفسي. -7

 اإلحباط النفسي. -8

 الصراع النفسي. -9

 ميكانيزمات الدفاع. -10

 

 3153ع.ا ية للطفل المهارات اللغو

 موضوعات المقرر:

 طبيعة اللغة البشرية. -1

 مراحل النمو اللغوي. -2

 نظريات مفسرة للنمو اللغوي. -3

 منهج التنمية اللغوية لطفل الرياض. -4

 األلعاب التربوية والتنمية اللغوية. -5

 

 3163ع.ا اسس التعبير الفني 

 موضوعات المقرر:

 ل  وانماط التعبير عنه الحس الفني في رياض االطفا -1

 معايير التعبير الفني للطفل  -2

 شروط التعبير الفني للطفل  -3

 التعلم في رياض االطفال من خالل الفن وطرق العمل بخطته  -4

 مجاالت الفن التعبيري برياض االطفال  -5

 معوقات التعبير الفني لالطفال   -6

 

 3171ع ت  2تدريب ميدانى

 موضوعات المقرر:

 نشطة المختلفة.مهارة تنفيذ األ -1

 مهارة النقد الذاتي والموضوعي. -2

 تنمية اتجاه إيجابي نحو المهنة. -3

 

 3181ع ت  التربية البيئية للطفل

 موضوعات المقرر:

 مفهوم التربية البيئية. -1

 أهمية التربية البيئية. -2

 أهداف التربة البيئية. -3

 …..(.الهواء –التصحر  –مشكالت البيئة)المياه  -4

 كيفية مواجهة مشكالت البيئة. -5

 االهتمام العالمي بمشكالت البيئة. -6

 

 3192ع ن  علم نفس الفسيولوجى
 موضوعات المقرر:

 تاريخ علم نفس فسيولوجي. -1
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 الخلية والوراثة. -2

 الجهاز الهضمي. -3

 الجهاز العضلي. -4

 الجهاز التنفسي. -5

 الجهاز الحسي. -6

 الجهاز الغددي. -7

 هاز العصبي.الج -8

 الجهاز الدوري. -9

 الجهاز العظمي. -10

 31103ع أ  الثقافة الصحية للطفل

 موضوعات المقرر:

 الصحة والتثقيف الصحي. -1

 مهارات االتصال. -2

 الصحة العامة. -3

 الصحة البيئية. -4

 االنفلونزا. -5

 التغذية الصحية. -6

 

 3211ج  قراءات فى الثقافة العربية

 قرر:موضوعات الم

 مفهوم الثقافة العربية. -1

 جوانب الثقافة العربية. -2

 مؤسسات الثقافة العربية وأدوارها. -3

 العوامل المؤثرة في الثقافة العربية. -4

 المتغيرات المعاصرة والثقافة العربية.  -5
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 المستوي الرابع

 اسم المقرر
الرمز 

 الكودي
 المحتوي

طرق تعليم الفئات 

 الخاصة

ع ت 

4111 

 موضوعات المقرر:

 دراسة لبعض نماذج برامج تعلم الطفل الغير العادي. -1

 دراسة لبعض نظريات تعلم الطفل الغير العادي. -2

 أسس تصميم برامج تعلم الطفل الغير العادي. -3

 دراسات في تخطيط برامج تعليم الطفل الغير العادي. -4

 لغير العادي.دراسات عن دور المعلمة في برامج تعلم الطفل ا -5

 االتجاهات الحديثة عالمياً في طرق تعليم الفئات الخاصة. -6

 

معلمة مرحلة الطفولة 

 المبكرة

ع ت 

4121 

 موضوعات المقرر:

 تعريف معلمة مرحلة الطفولة المبكرة. -1

 فلسفة إعداد المعلم. -2

 فلسفة إعداد معلمة مرحلة الطفولة المبكرة. -3

 لة المبكرة.إعداد معلمة مرحلة الطفو -4

 خصائص ومهارات المعلمة. -5

 مهام وأدوار معلمة مرحلة الطفولة المبكرة. -6

 إعداد معلمة مرحلة الطفولة المبكرة في الدول المتقدمة. -7

 بحث نفسى تعليم الطفال
ع ن 

4132 

 موضوعات المقرر:

 مفهوم البحث العلمي. -1

 مناهج وأساليب البحث النفسي. -2

 مقدمته.عنوان البحث و -3

 مشكلة البحث وتساؤالته. -4

 أهداف البحث وأهمية حدوده. -5

 الفروض وصياغتها. -6

 أدوات البحث النفسي وتقنيتها. -7

 العينات وأنواعها وطرق اختيارها. -8

 عرض وتحليل البيانات. -9

 تفسير نتائج البحث ، توثيق البحث العلمي.  -10

 

علم نفس الفئات 

 الخاصة

ع ن 

4142 

 عات المقرر:موضو

 تعريف اإلعاقة، فئات األطفال غير العاديين، أهداف التربية الخاصة. -1

أسس التربية الخاصة، مراحل تطور خدمات األفراد غير العاديين،  -2

 استراتيجيات التعامل مع غير العاديين.

 اإلعاقة البصرية )تعريفها، تصنيفها، أسبابها، تشخيصها(. -3

 اقين بصرياً، الخدمات المقدمة للمعاقين بصرياً.خصائص األطفال المع -4

 اإلعاقة السمعية )تعريفها، تصنيفها، أسبابها، تشخيصها(. -5

 خصائص األطفال المعاقين سمعياً، الخدمات المقدمة للمعاقين سمعياً. -6

 اإلعاقة العقلية )تعريفها، تصنيفها، أسبابها، تشخيصها(. -7

 ياً، الخدمات المقدمة للمعاقين عقلياً.خصائص األطفال المعاقين عقل -8

 الموهبة: تعريفها، تصنيفها، العوامل المؤثرة فيها. -9

 التوحد: تعريفه، أسبابه، العوامل المؤثرة فيه. -10

 

مهارات التعبير الفنى 

 للطفل
 4153ع أ 

 موضوعات المقرر:

 طفال ألة لالعوامل المستمدة لخبرة الطالبة المعلمة في مجال األنشطة الفني -1
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 تطبيق أنشطة فنية جاهزة  -2

 األنشطة الفنية من منظور النظريات المعاصرة -3

 اتحاد أنشطة فنية ألطفال الروضة وفني مجاالت الفن -4

 

 4163ع أ  التعبير الحركى للطفل

 موضوعات المقرر:

 تعريف التعبير الحركي للطفل. -1

 األنشطة الحركية ودورها في تنمية أجهزة جسم الطفل. -2

 تنمية وتطوير اللياقة البدنية للطفل. -3

 برامج التربية الحركية لطفل الروضة. -4

 تربية القوام ويتناول درجات تشوهات. -5

 

 3تدريب ميدانى 
ع ت 

4171 

 موضوعات المقرر:

 مهارات وضع وتنفيذ األهداف العامة والسلوكية. -1

 مهارات تدريب الطفل علي تطبيق الخبرة التي تعلمها. -2

 مهارات التنفيذ لألنشطة المختلفة. -3

 مهارات النقد الذاتي والموضوعي. -4
 تنمية اتجاه إيجابي نحو المهنة. -5

 المنهج وبيئة الطفل
ع ت 

4181 

 موضوعات المقرر:

 بيئة الطفل مفهومها ومكوناتها. -1

 منهج  الطفل وكيفية إعدادها. -2

 لتعلم البيئي.الوعي البيئي مفهومه وكيفية تحقيقه من خالل ا -3

 أبعاد التربية البيئية ومنهج طفل الروضة. -4

 أثار البيئة علي منهج رياض األطفال. -5

 التربية البيئية لطفل الروضة أنشطة وممارسات. -6

 

االختبارات النفسية 

 لألطفال 
 4192ع.ن

 موضوعات المقرر:

 مفهوم القياس التربوي ووظيفته ومستوياته. -1

 )مقاييس النزعة المركزية(.مبادئ إحصائية  -2

 مقاييس التشتت. -3

 مقاييس العالقة. -4

 الداللة اإلحصائية والصدفة. -5

 االختبارات اإلحصائية. -6

 صدق االختبار. -7

 ثبات درجات االختبار. -8

 تحليل مفردات االختبار. -9

 موضوعية االختبار. -10

 المعايير والدرجات المشتقة لدرجات االختبار. -11

 اختبارات الذكاء. -12

 اختبارات القدرات الخاصة. -13
 تقدير وقياس الشخصية. -14

صحف ومجاالت 

 االطفال 
 41103ع.ا

 موضوعات المقرر:

 نشأة وتطور مجالت األطفال في مصر وبعض الدول العربية. -1

 أهداف مجالت األطفال. -2

 أهمية مجالت األطفال. -3

 وظائفها. –خصائصها  –أنواع مجالت األطفال  -4

 واقع مجالت األطفال في مصر وبعض الدول العربية. -5
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 الصحافة المدرسية. -6

 أقسامها. –أهدافها  –ماهية الصحافة المدرسية  -7

 الصحافة المدرسية والتطوير المستقبلي. -8

 القيم التربوية للصحافة المدرسية. -9

 نقد لدور ووظيفة الصحافة المدرسية. -10

 

 

هوية العولمة وال

 الثقافية 
 4111ج

 موضوعات المقرر:

 مفهوم العولمة ونشأتها وأبعادها. -1

 الثقافة العربية وخصوصياتها. -2

 التغيرات والتطورات العالمية المعاصرة. -3

 أثر العولمة علي الهوية الثقافية. -4

 مشكالت العولمة في المجتمعات العربية. -5

 لمة.الهوية الثقافة والتكيف مع العودور مؤسسات المجتمع في الحفاظ علي  -6

 

 4211ع.ت االلعاب التعليمية للطفل 

 موضوعات المقرر:

 أنواعها. –األلعاب التعليمية تعريفها  -1

 دو األلعاب التعليمية في عملية التعليم والتعلم. -2

 شروط اختيار اللعبة التعليمية في المجاالت المتعددة. -3

 ياً في ضوء متغيرات المجتمع.األنواع المستحدثة تعليم -4

 السمات األساسية ألنشطة األلعاب التعليمية للطفل. -5

 كيفية تقويم األلعاب التعليمية للطفل داخل الروضة. -6

 

ادارة رياض االطفال 

 وجودتها 
 4221ع.ت

 موضوعات المقرر:

 تعريف اإلدارة. -1

 نظريات اإلدارة في رياض األطفال. -2

 المهام(. –ة داخل الروضة )الهيكل اإلداري األدوار اإلداري -3

 المهارات اإلدارية الالزمة لمعلمة رياض األطفال. -4

 االتجاهات الحديثة والمعاصرة في جودة إدارة رياض األطفال. -5

 

القياس والتقويم 

 النفسي لالطفال 
 4232ع.ن

 موضوعات المقرر:

 التقييم والقياس والتقويم النفسي. -1

 فهومه ومستوياته وطرقه.القياس، م -2

 التقويم مفهومه وأنواعه. -3

 االختبارات والمقاييس النفسية. -4

 شروط االختبارات النفسية. -5

 ثبات االختبارات. -6

 صدق االختبارات. -7

 مدخل إلي اإلحصاء النفسي. -8

 معامل االرتباط بين متغيرين. -9

 حساب الفروق بين المتوسطات. -10

 

ة سيكولوجية شخصي

 الطفل
 4242ع.ن

 موضوعات المقرر:

 الشخصية )تعريفها، محدداتها، أنماطها(. -1

 الشخصية والتكيف. -2

 نظرية التحليل النفسي لفرويد. -3
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 النظرية التحليلية لكارل يونج. -4

 نظرية ادلر. -5

 نظرية السمات. -6

 نظرية المجال لكبرت ليفن. -7

 نظرية التعلم االجتماعي لباندورا. -8

 نظرية العامل لريموند كاتل. -9

 طرق قياس الشخصية. -10

 

 4253ع.أ متحف ومكتبة الطفل

 موضوعات المقرر:

 مفهوم المتحف. -1

 التعريف بأهمية متاحف األطفال. -2

 دور متاحف الطفل في تنمية اإلحساس باالنتماء. -3

 التعريف بأهمية الحضارة والثقافة وإبداعاتهما. -4

 فل.وظائف متحف الط -5

 التطور التاريخي لمتاحف األطفال في العصور المختلفة. -6

 . أهمية المكتبة للطفل 7

 . أنواع مكتبات األطفال 8

 .وظائف مكتبات األطفال9
 . التطور التاريخي لمكتبات األطفال  10

 4263ع.أ مسرح الطفل

 موضوعات المقرر:

 التعريف بمسرح الطفل داخل الروضة. -1

 العرائس. -2

 سرح العرائس.م -3

 التعريف بالدراما اإلبداعية للطفل وعناصرها. -4

 التدريب علي إنتاج وتوظيف مسرحيات عرائيسية داخل الروضة. -5

 التدريب علي استخدام الدراما اإلبداعية مع طفل الروضة. -6

 4271ع.ت (4تدريب ميداني)

 موضوعات المقرر:

 كية.مهارات وضع وتنفيذ األهداف العامة والسلو -1

 مهارات تدريب الطفل علي تطبيق الخبرة التي تعلمها. -2

 مهارات التنفيذ لألنشطة المختلفة. -3

 مهارات النقد الذاتي والموضوعي. -4

 تنمية اتجاه إيجابي نحو المهنة. -5

 

الجودة الشاملة في 

 الطفولة المبكرة
 4281ع.ت

 موضوعات المقرر:

 ة المبكرة.مفهوم الجودة التعليمية في الطفول -1

 أسس الجودة التعليمية. -2

 نظم الجودة التعليمية. -3

 أدوات الجودة التعليمية. -4

 طرق قياس الجودة التعليمية -5

 

علم النفس المهني في 

 الطفولة
 4292ع.ن

 موضوعات المقرر:

 نشأة علم النفس المهني. -1

 تعريف علم النفس المهني وأهدافه. -2

 التوافق المهني. -3

 ل المهنية.الميو -4

 األمية النفسية واالجتماعية في علم النفس المهني. -5
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 تنمية الوعي المهني. -6

 أدوات جمع المعلومات في علم النفس المهني. -7

 مفهوم االختيار المهني وأهميته. -8

 نظريات االختيار المهني. -9

 اإلعداد والتدريب المهني.  -10

 

 42103ع.أ فن الكتابة للطفل

 المقرر:موضوعات 

 مشاهير كتاب الطفل. -1

 أنواع فنون أدب األطفال. -2

 معايير الحكم علي فنون الكتابة لألطفال. -3

 أسس الكتابة للطفل. -4

 كتابة قصص األطفال. -5

 كتابة األناشيد واألغاني لألطفال. -6

 

 4211ج االبداع الفني

 موضوعات المقرر:

 مفهوم اإلبداع الفني. -1

 ي لألطفال.دوافع اإلبداع الفن -2

 معوقات اإلبداع الفني لألطفال. -3

 األدوات المستخدمة في اإلبداع الفني لألطفال. -4

 التذوق الفني عند األطفال. -5

 دور المعلم في دعم اإلبداع الفني لألطفال. -6

 مراحل نمو اإلبداع الفني لألطفال. -7

 
 

 (ا لما هو مذكور بالالئحةبق)ط                                                                  

 
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:  )من الالئحة( -6

 (:5مادة )

 يشترط في قيد الطالب لنيل درجة بكالوريوس التربية في رياض األطفال: 

ن ملتعليم زير اأن يكون حاصال علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في حدود ما يقرره و -أ

 جلس األعلي المختص.شروط بعد أخذ رأي الم

 أن يجتاز االختبارات التي يقررها مجلس الكلية. -ب

ا لتي يضعهعد اأن يكون الئقا طبيا بما يثبت صالحيته لمتابعة الدراسة في الكلية وفقا للقوا -ج

 المجلس األعلي المختص.

 أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراسة. -د

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -هـ

 

 قواعد المنظمة الستكمال البرنامج:ال -7

 (:6مادة )

ة( كما هو فصول دراسي 8مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس التربية رياض األطفال أربع سنوات )

 (.12وارد في جداول المقررات الدراسية الواردة في مادة )
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 (:11مادة )

و فيها أ متحانالتي أدي االينقل الطالب إلي الفرقة األعلي إذا كان ناجحا في مقررات الفرقة  -أ

 كان راسبا في مقررين كحد أقصي.

قررين مد عن يعقد دور ثان للطلبة الراسبين في الفرقة الرابعة في شهر نوفمبر فيما ال يزي -ب

ب الطال دراسيين ويكون تقدير النجاح في الدور الثاني "مقبوال" في مواد الرسوب ويمنح

 أعلي درجة في المقبول.

لعاديين بة االب في امتحان الدور الثاني يمتحن فيما رسب فيه بعد ذلك مع الطلإذا رسب الط -ج

 وفي الفصل الدراسي الذي يتم فيه االمتحان.

 (:12مادة )

% من درجة 30يعتبر الطالب راسبا بتقدير ضعيف جدا إذا حصل علي درجة تقل عن  -أ

رجات ل السنة أو داالمتحان التحريري ، وفي هذه الحالة ال تضاف للطالب درجات أعما

 االمتحان التطبيقي إلي درجة التحريري.

ؤدي ييقدر نجاح الطالب في المقرر الدراسي الواحد وكذلك في الفرقة الدراسية التي  -ب

 االمتحان فيها بأحد التقديرات التالية:

 % فأكثر من النهاية العظمي85 ممتاز

 % من النهاية العظمي85% إلي أقل من 75 جيد جدا

 % من النهاية العظمي75% إلي أقل من 65 جيد

 % من النهاية العظمي65% إلي أقل من 50 مقبول

 % من النهاية العظمي50% إلي أقل من 30 ضعيف

 % من النهاية العظمي30أقل من  ضعيف جدا

راسة ت الديمنح الطالب مرتبة الشرف إذا حصل علي تقدير عام "جيد جدا" في جميع السنوا -ج    

 قل.علي األ

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج: -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 نواتج التعلم الوجدانية )المهارات العامة والمنقولة( االختبارات الشفوية -1

 قولة لمننواتج التعلم في المهارات المهنية  , والمهارات  العامة وا االختبارات األدائية -2

 نواتج التعلم في المعرفة والفهم والمهارات الذهنية  االختبارات التحريرية -3

 طرق تقويم البرنامج: -9

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 طالبة   استبيانات طالب  الفرقة النهائية -1

 طالبة   + مقابالت جماعية   استبيانات الخريجون -2

 طالبة   ابالت فردية + مقاستبيانات أصحاب األعمال -3

 مقيم   استبيانات  مقيم خارجى  -4

  ------------- طرق أخرى -5
 

 يخ  المسئول عن البرنامج                 التوقيع                     التار        
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 أ.د / حنان محمد صفوت     

         


