
م
كود 

المقرر
اسم المقرر

العػامل السختبصة باالستعجاد لمقخاءة وشخق تعميع القخاءة1

شخق تعميع الكتابة ومخاحل تعميسيا ومياراتيا2

بخنامج االستعجاد لمقخاءة وأىجافو وتقػيع االستعجاد لمقخاءة3

مخاحل تصػر المغة والعػامل السؤثخة فى الشسػ المغػى4

القرػر والتأخخ المغػى و اإلعجاد المغػي السبكخ5

تحجث عغ مخاحل تصػر الشسػ المغػى عشج االشفال ، ومخاحل إكتداب االلفاظ معانييا1

تعجدت الشطخيات التى فدخت إكتداب المغة أذكخ بالتفريل ثالثة مغ ىحه الشطخيات؟2

؟ (الكتابة – القخاءة – التحجث – االستساع  )تحجث عغ ميارات المغة 3

(دور السعمع – نطخياتو – فمدفتو  )تحجث عغ السجخل الكمى لمغة 4

5
مسيدات – مبادىء الفمدفة  )تحجث عغ فمدفة ماريا مشتدػرى وإستخجام المغة مغ حيث 

(المغة عشج مشتدػرى – إكتذافات ماريا مشتدػرى – شخيقة مشتدػرى 
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بخامج أشفال ما قبل السجرسة وفمدفة تخصيصيا1

2
العادات عشج االشفال وكيفية تكػيشيا و مذكالت أشفال ماقبل السجرسة وكيفية التعامل 

معيا

مخحمة ما قبل السجرسة وشخق تػزيع األشفال والسؤسدات الجاعسة لمصفػلة السبكخةأىسية 3

4
التخبية العخبية اإلسالمية والتخبية في عرخ الشيزة في )أعالم في مجال تخبية الصفل 

.(أوروبا

.شخق تعميع وتعمع أشفال ما قبل السجرسة5

1

والتخبية , وتقجيع السجتسع إلى الفخد, التخبية عسمية يتع فييا تقجيع الفخد إلى السجتسع
تترف 

والبج مغ إجخاءات مخاعاة , (كاندان )بإنيا عسمية إندانية تخاعى خرائز الستعمع
اإلندانية

 فى تخبية الصفل فى الدشػات األولى مغ عسخه

2

كسا أن العسمية التخبػية فى , العسمية اإلعالمية فى بعس جػانبيا ىى عسمية تخبػية
ويسكغ أن تتحقق , فكالىسا يتعامل مع السجتسع وييجف لخجمتو, بعس جػانبيا إعالمية

ىحه الخجمة عشجما يديخ اإلعالم والتخبية فى تأزر وتعاون تغحى فيو التخبية اإلعالم 

3

التخبية عسمية إجتساعية ويطيخ ذلظ فى أن التخبية أيا كانت وسائصيا تذكل الفخد مشح 
وليدت ىحه العسمية مقترخة عمى الفتخة األولى - والدتو فى صػرة يختزى عشيا مجتسعو

وتصبيق , تتع عمى مجى عسخ الفخد, بل إنيا عسمية مدتسخة, مغ حياة الػليج البذخى
.أنػاع التخبية السقرػدة وغيخ السقرػدة

4

وإنيا مشطػمة فخعية تتفاعل ما يحيط بيا مغ , التخبية مشطػمة مغ مشطػمات السجتسع
فالتغيخ سشو مغ سشغ . وألن السجتسع ميسا نخاه مدتقخا فيػ يتغيخ, مشطػمة إجتساعية

إنسا ىى مجتسعات تتغيخ , وحتى السجتسعات التى يقال إنيا مجتسعات التتغيخ, الحياة
ببطء ويشتج عغ ىحا التغيخ اإلجتساعى مذكالت عجيجة سػاء كان التغيخ سخيعا أو بصيئا

5

حزارة االندان السعاصخة والتقجم العطيع الحى تحقق فى جسيع مجاالت السعخفة وبخاصة 
وبجون أى , فى مجاالت العمػم والتكشػلػجيا وإنعكاسات كل ذلظ عمى جسيع مشاحى الحياة

ولو األثخ األكبخ فى , إستثشاء كان لمجامعة دور محػرى وأساسى فى كل تقجم وإزدىار
فيػ تعميع  ذو مػاصفات خاصة تجعمو عاماًل أساسيا , التشسية اإلقترادية واإلجتساعية

.مغ عػامل التشسية

31003
فلسفة دور الحضانة 

ورياض األطفال

بوية41111 مدخل للعلوم البر
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تشطيع بيئة تعمع الصفل مغ أجل أحجاث التشسية الذاممة لمصفل ومخاعاة األسذ العمسية1

.تشطيع األركان فى الخوضة ودورىا فى اإلدارة التفاعمية لمبيئة التعميسية بالخوضة2

.تمبية البيئة التعميسية فى الخوضة لحاجات األشفال الشسائية3

4
إدارة سمػك شفل الخوضة مغ زاوية تشسية قجراتو والتعامل مع السذكالت الدمػكية 

لخفزيا

دور الػسائط التعميسية فى تشطيع بيئة تعمع الصفل باستخجام الكسبيػتخ والػسائط الستعجدة5

دور تكشػلػجيا التعميع فى مخحمة رياض االشفال1

أنػاع وأىسية األجيدة التعميسية التى يسكغ استخجاميا فى قاعات رياض األشفال2

دور أفالم الفيجيػ التعميسية واليات استخجاميا مع أشفال الخوضة3

.أىع السدتحجثات التكشػلػجية التى يسكغ استخجاميا فى مخحمة رياض األشفال4

شبكة االنتخنت واثخىا عمى كل مغ السعمسيغ واالشفال فى العرخ الحالى5

51112

تخطيط وتنظيم البيئة 

 
ى

التعليمية للطفل ف

مرحلة الطفولة المبكرة

61123
 

ى
تكنولوجيا التعليم ف

مجال الطفولة المبكرة
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1
بأنػاعيا السختمفة وأبخز السالمح التخبػية لكل  (اإلغخيكية  )اكتب عغ التخبية اليػنانية 

نػع ، مع عخض وجية نطخك فيسا تقػل

2
اعخض ألبخز مالمح الفكخ التخبػي لكل مغ أفالشػن وأرسصػ مع عخض وجية نطخك فى 

.فكخ كل مشيسا خاصة فيسا يتعمق بتخبية الصفل

3
اعخض ألىع السالمح العامة لمتخبية في العرػر الحجيثة خاصة اراء روسػ وأراء جػن 

ديػي في تخبية الصفل

4
تشاول بالذخح الدسات العامة لمتخبية في العرػر الػسصى  مع القاء الزػء عمى تخبية 

.الصفل في ىحه السخحمة مغ وجية نطخك 

5

يعتبخ العرخ اإلسالمى مشعصفا ميسا في تخبية الصفل حيث بخزت قيو أفكار وأراء تخبػية 
اعخض ألىع مالمح التخبية في ىحا العرخ بذئ مغ – لبعس الفالسفة مثل الغدالي 

التفديخ والتحميل

1

التشسية الذاممة الستدنة , مخحمة الصفػلة السبكخة ليا دورىام فى تشسية شخرية الصفل
وذلظ مغ تحجيج أىجاف ىحه السخحمة التى , وأيزا اإلنتساء السختو ومجتسعو ووششو

.تحقق ىحا الشسػ مخاعية خرائز ومتصمبات وقجرات الصفل

2

جعمو فى مفيػم حجيث يشاسب , شخأ عمى السشاىج تغيخات ونطخة عمسية وفكخ تخبػى ججيج
ثقافة السجتسع والتصػر الفكخى تجاه التعميع بسا يتشاسب مع إحتياجات شفل الخوضة فى 

.األلفية الثالثة

3

ُيعج التعمع الشذط أحج اإلتجاىات الحجيثة التى تشادى بالجور اإليجابى لمستعمع فى 
كسا إنو يشسى ميارات التفكيخ والقجرة , وتعتبخه محػر العسمية التعميسية, السػقف التعميسى

ودور السعمع والستعمع تجاه ىحه , عمى حل السذكالت مغ خالل إستخاتيجياتو الستشػعة
.اإلستخاتيجيات

4

إىتست الجول األروبية بإعجاد معمع رياض األشفال وتخبية شفل ماقبل السجرسة وأيزا 
وخاصة تشطيع البيئة التخبػية ومابيا مغ , بتػفيخ السبشى وتجييداتو السشاسبة لمصفل

.مخاكد تعمع مختمفة

5

بسا فيو مغ أنذصة , يتستع شفل الخوضة يػميًا ببخنامج مختمف عغ اليػم الحى قبمو
متشػعة وإستخجام إستخاتيجيات مختمفة وذلظ داخل قاعة الشذاط أو خارج القاعة أو 

خارج الخوضة لتعسل عمى التشسية الذاممة الستدنة

تاريــــخ تربية الطفل71124

81231
منهج األنشطة لطفل 

الروضة
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1
اكتب عغ دور األسخة في عسمية التشذئة االجتساعية لمصفل مع عخض ألىع العػامل التى 

.تعػقيا عغ أداء دورىا في ىحا الذأن

2
تػجج مجسػعة مغ العػامل التي تؤثخ عمى عسمية التشذئة االجتساعية لمصفل تشاولي 

.بالتػضيح تمظ العػامل وتأثيخاتيا السختمفة

3
تػجج بعس السذكالت التي تػاجو شفل ماقبل السجرسة مثل العجوان والغيخة والغزب 

اعخض لجور األسخة في كيفية مػاجيتيا لتمظ السذكالت؟– والقمق والخػف 

4
اعخض ألسمػب – تػجج العجيج مغ األساليب لتخبية الصفل في مخحمة ماقبل السجرسة 

.المعب والخحالت السيجانية بذكل واضح  في ىحا الذأن

5

تػجج بعس األدوات السدتخجمة في تقػيع شفل ماقبل السجرسة مثل السالحطة والدجل 
إعخض لتمظ – القرري والسقابمة الذخرية ومقاييذ العالقات االجتساعية وغيخىا 

.األدوات بذكل تفريمي

التجريب السيجاني ىػ حجخ األساس لكميات التخبية1

.الخوضة ىي أول مؤسدة تدتقبل الصفل وليا دور في التخبية الستكاممة2

.األركان التعميسية مغ أىع الصخق لتعميع األشفال في مخحمة الخوضة3

.معمسة الخوضة أىع عشرخ في العسمية التخبػية في مخحمة رياض األشفال4

.مخحمة رياض األشفال أىع مخحمة في حياة اإلندان5

91232
 مرحلة 

ى
بية ف أساليب البر

الطفولة المبكرة

101243
 

ى
مشاهدة - تدريب ميدان

ومناقشة
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1
معػقات )شخق وأساليب تشفيح بخامج شفل الخوضة السختبصة بالخياضيات والعمػم 

.(ومعاييخ

. شخق وأساليب تعمع شفل الخوضة لمخياضيات والعمػم مغ زاوية األىجاف2

3
شخق وأساليب تعمع شفل الخوضة لمخياضيات والعمػم مغ زاوية أعجاد األشفال السدتفيجيغ 

مغ البخنامج

.السفاليع والعسميات الخياضية، وأنذصة مقتخحة لتشسيتيا4

5
السفاليع العمسية والدمػكيات الرحية وميارات عسميات العمع األساسية واالىتسامات 

.العمسية السشاسبة لصفل الخوضة ، وأنذصة مقتخحة لتشسيتيا

التكامل بيغ األسخة والخوضة فى التشذئة االجتساعية لصفل الخوضة1

.دور الخوضة فى التخبية األجتساعية فى مخحمة الخوضة 2

دور القرو فى تشسية السفاليع االجتساعية لصفل الخوضة3

دور السعمسة ووسائل اإلعالم فى اكداب شفل الخوضة السفاليع االخالقية4

دور األنذصة الستكاممة فى إكداب شفل الخوضة مفاليع التخبية األخالقية5

111244
طرق تعليم الرياضيات 

والعلوم

121351

بية اإلجتماعية  البر
 رياض 

ى
واألخالقية ف
األطفال
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1
محكات التذخيز ودورىسا فى الكذف عغ  األشفال  ذوى االتجاىات الشطخية و

صعػبات التعمع

صعػبات التعمع الشسائية وعالقتيا برعػبات التعمع  األكاديسيةالثانى 2

أسباب و درجات و مطاىخ صعػبات القخاءة3

4
مطاىخىا و أنساشيا و مذكالتيا و خصػات وضع بخامج : صعػبات تعمع الخياضيات 

تعجيميا

األسذ العامة لبخامج الخط وشخق عالج صعػبات تعمع الكتابة والتيجئة5

1
تكمع عغ مفيػم التػاصل اإلنداني ،مع تػضيح الفخق بيغ االترال والتػاصل ،وذكخ 

.أىسية التػاصل ، وعشاصخ عسمية التػاصل ،والعػامل السؤثخة فى التػاصل

2
تكمع عغ مفيػم التػاصل األندانى ،مع ذكخ خرائز ميارات التػاصل ،ووضائف 

.ميارات التػاصل،وأشكال التػاصل ،و معػقات التػاصل

.لمتػاصل األندانى(فخويج)اشخح نطخية التحميل الشفدي3

4

تكمع عغ التػاصل المفطى، مع ذكخأنساط  التػاصل المفطى ،ومخاحل نسػ ميارات التػاصل 
وماىى ميارات التػاصل المفطي التى يجب تجريب الصفل عمييا،وذكخدور السعمسة . المفطى

.فى تشسية ميارات التػاصل المفطى 

5

تكمع عغ مفيػم اضصخاب التػاصل ،وأسباب اضصخاب التػاصل ،وأشكال اضصخاب 
التػاصل ،وخرائز األشفال ذوي اضصخاب التػاصل وكيفية تذخيرػعالج اضصخاب 

.التػاصل

132001
صعوبات التعلم 

االكاديمية

مهارات التواصل142002
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1

تتبع نذأة عمع ديشاميات الجساعة، مػضحًا تعخيف ديشامية الجساعة، مختكداتيا، 
خصػشيا، أساليب البحث بيا، ثع اختتع بحثظ بعقج مقارنة بيغ عػامل ديشامية الجساعة 

.الػضيفية والبشائية

2

تحجث عغ الجساعة، ذاكخًا تعخيفيا، خرائريا، مػضحًا كيف يسكغ التحقق مغ وجػد 
الجساعة، ثع وضح أىسية الجساعة بالشدبة لمفخد ولمسجتسع، وتشاول ترشيفاتيا بالذخح، 

.واعخض مدتخساًل لسذكالت الجساعة

3

اعخض لسفيػم ديشامية الجساعة، ثع اعخض مدتفيزًا لشطخيات ديشاميات الجساعة مغ 
نطخيات فدخت شبيعة العالقات بيغ اعزاء الجساعة، نطخيات فدخت تكػن )حيث 

(الجساعة، وأخخى فدخت تصػر الجساعة

4

تحجث عغ اىع محاور االىتسام في دراسات ديشاميات الجساعة والتي قست بجراستيا، 
ووضح صػر االفادة التصبيكية مغ بحػث ودراسات ديشاميات الجساعة، وال تغفل عغ 

.تشاول الكياس الدػسيػمتخي بالذخح وااليزاح

5

تحجث عغ التفاعل االجتساعي مغ حيث تعخيفو واىسيتو ، ووضح العػامل السؤثخة بو ، 
ثع تشاول نطخية بيمد كأحج اىع الشطخيات التي اىتست بتفديخ التفاعل االجتساعي ، ثع 

وضح الفخق بيغ العسمية االجتساعية والعالقة االجتساعية مدتعخضًا لمعسميات 
(الرخاع- التشافذ - التعاون )االجتساعية التالية

1
التعخيف اإلجخائى لمذخرية ومكػناتيا ونسػ الذخرية فى السخحمة الجشيشية ومخحمة 

.السيج

.نسػ الذخرية فى إشار الشذاط السييسغ عمييا فى مخحمة ما قبل السجرسة2

.إعجاد الذخرية لصفل الخوضة مغ كل جػانبيا3

.خرائز الشذاط السييسغ وىػ الشذاط المعبى ودوره فى نسػ شخرية شفل الخوضة4

5
الشذاط السييسغ الحذ حخكى عمى شفل السيج وكيف يشقل الذخرية الى مخحمة 

.الخوضة إلعجاد خميفتو الشذاط المعبى

ديناميات الجماعة152003

162111
نمو الطفل ومشكالته 

النفسية
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(استخجاماتو – أنػاعو – تعمع و نسػ السفيػم – خرائرو  – السقرػد بو )السفيػم  1

االتجاىات الشطخية لبياجيو وفيجػتدكي السفدخة لتكػيغ السفاليع2

تشسية السيارات و السفاليع العمسية ألشفال ماقبل السجرسة3

تشسية السيارات و السفاليع الخياضية ألشفال ماقبل السجرسة4

تشسية السيارات و السفاليع المغػية ألشفال ماقبل السجرسة5

.عالقة التشذئة االجتساعية باكداب االشفال الدمػكيات الدػية1

2
دوراالسخة في تشسية الدمػكيات االيجابية لؤلشفال مغ خالل اساليب التشذئة واشباع 

الحاجات الشفدية واالجتساعية

.دوراالسخة في التغمب عمي السذكالت  الدمػكية لؤلشفال3

.كيفية التغمب عمي السذكالت االسخية وعالقتو بالتشذئة الدميسة لالشفال4

5
أىسية التشذئة االجتساعية لؤلشفال في ضػء اساليب التشذئة ومؤسداتيا الستعجدة 

.وحاجات االشفال

تنمية المفاهيم172112

182123
التنشئة اإلجتماعية 

للطفل
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1

الفخق بيغ لعب الصفل ولعب الحيػان وخرائز الشذاط المعبى فى مخحمة شفل الخوضة 
بػصفو محجدًا مغ محجدات نسػ الذخرية ومدئػاًل عغ نقل شخرية الصفل الى مخحمة 

.ما قبل السجرسة

2
أدوات المعب ونسػ السدئػلية اإلجتساعية ودور الشذاط المعبى فى تشسية شخرية شفل 

.الخوضة إجتساعيًا ونفدًيا وعقمًيا

3
السقاييذ التى استخجمت فى تذخيز شفل الخوضة وتػجيو نذاشو المعبى لتجشب أى 

.مذكالت فى شخريتو

4

وضح أىسية الشذاط المعبى وقارن بيشو وبيغ الدمػك المعبى عشج الحيػان مػضًحا وجو 
نطخ الشطخية األجتساعية التاريخية فى الشذاط المعبى بػصفو محجدًا لشسػ شخرية شفل 

.الخوضة

5
وضح رأيظ فى مشاقذة نطخيات المعب الكالسيكية مثل نطخية الخاحو وتججيج الشذاط 

.ونطخية فزل الصاقة ونطخية اإلعجاد لمحياة السدتقبمية مػضحا نقج كاًل مشيا

(مجاالتو – أىجافو – خرائرو– مفيػمو  )الكياس 1

(أنػاعو- أسدو - مدتػياتو – مفيػمو )التقػيع 2

(خصػات بشاء االختبار - شخوط االختبار الجيج - أنػاعيا )االختبارات 3

(ثبات االختبار– صجق االختبار )الخرائز الديكػمتخية لالختبار 4

(قياس الحكاء  – قياس االتجاىات – قياس سسات الذخرية )تصبيقات عمى الكياس 5

علم نفس اللعب192231

202232
 

ى
القياس والتقويم ف
الطفولة المبكرة
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1

, واألخرائي الكميشيكي, تعخيف دراسة الحالة مع تػضيح عالقتيا بعمع الشفذ الكميشيكي 
, التذخيز والتشبؤ فى الصخيقة الكميشيكية, السقابمة الكميشيكية, التذخيز الكميشيكى

التجخل السبكخ, الفخوق الفخدية,الجراسة الكميشيكية الستعسقة

.مرادر السعمػمات في دراسة الحالة مع تػضيح نسػذج ليا2

3

الفخق بيغ التقييع والتقػيع والكياس والتغحية الخاجعة وأىجافيع والذخوط الػاجب تػافخىا 
في مقاييذ األداء  مع تػضيح عالقتيع بجراسة الحالة وأساليب التقػيع السدتخجمة في 

رياض األشفال

4
الكياس وأنػاع األدوات السدتخجم في الكياس والتقػيع مع تػضيح أسذ ترشيف 

.االختبارات الشفدية وعالقتو بجراسة الحالة

دراسة الحالة وكتابة التقخيخ وتقػيع الذخرية5

تعخيفات االبتكار ومكػناتو وعسمياتو1

الشطخيات السفدخة لالبتكار2

خرائز التفكيخ االبتكاري لجى االشفال3

عشاصخ البيئة االبتكارية4

سسات وخرائز معمسة السػىػبيغ والسبتكخيغ5

دراسة حالة212243

تنمية القدرات اإلبتكارية222351
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1
الدمػك السزصخب - الدمػك الدػي لالشفال - خرائرو – السقرػد بو  )الدمػك 
(معاييخ الحكع عمى الدمػك السزصخب- لالشفال 

2
آليات - الشطخيات السفدخة لو – مجاالتو و مكػناتو و أبعاده - السقرػد بو )التػافق 

التػافق الذعػري والالشعػري

3
السيارات - السيارات االجتساعية – السيارات الذخرية )ميارات الدمػك التػافقى 

(المغػية

4
خرائريا و أنػاعيا و –  السقرػد باالضصخابات الدمػكية )مطاىخ الدمػك الآلتػافقى 

(فشيات تعجيميا– الشطخيات السفدخة ليا 

(استخاتيجيات تشسيتيا- ترشيفاتيا – أىجاف تعمسيا –  السقرػد بيا )السيارات الحياتية 5

1
إذكخ األىجاف العامة والخاصة ألغانى وأناشيج األشفال وأىسيتيا وخرائريا والسجاالت 

إختخ أغشية مغ الكتاب السقخر ووضفيا لصفل الخوضةو , التى تدتعسل فييا

2
وجػانبيا السختمفة ووضح ذلظ عمى أغشية مسا درست تكمع عغ شبيعة األغشية الحخكية 

.فى الكتاب السقخر مع تػضيفيا واإلستفادة مشيا فى ثالث مجاالت  لصفل الخوضة

3

مع , إشخح الصخق واألستخاجيات التى تتبعيا السعمسة لتجريذ أغانى وأناشيج األشفال 
عخض مثال ألغشية مغ الكتاب السقخر وشخق تػضيفيا فى السجاالت العمسية والتخبػية 

.والشفدية

4
تكمع عغ مجاالت  وأنػاع أغانى وأناشيج األشفال مع اختيار أغشية مغ الكتاب السقخر 

وتػضيفيا فى أى مغ ىحه السجاالت بأفكار مبتكخة مغ عشجك تفيج شفل الخوضة

5
اختخ مغ الكتاب السقخر , إحج وسائط تعميع الصفلالقرز السػسيكية الغشائية الحخكية 

.أغشية قررية ووضفيا فى ثالث مجاالت مغ مشيج الخوضة

232352
مهارات السلوك التواففر

 وأناشيد األطفال243001
ى

أغان



م
كود 

المقرر
اسم المقرر

نامج  بية للطفولة ـ الطفولة المبكرة)مقررات التعليم المدمج لبر م الصيفى ـ دور مايو  (كلية البر 2020ـ التبر

حة الموضوعات المقبر

طرق تعليم اللغة العربية11001

مالية األنذصة التذكيمية وفائجتيا والفخق بيشيا وبيغ األنذصة التقميجية1

األنذصة التذكيمية القررية وأىسيتيا وشخق تػضيفيا مع شفل الخوضة2

األنذصة التذكيمية الجرامية وأىسيتيا وشخق تػضيفيا مع شفل الخوضة3

األنذصة التذكيمية الفشية وأىسيتيا وشخق تػضيفيا مع شفل الخوضة4

الجور التذخيري لؤلنذصة التذكيمية مع األشفال العادييغ وغيخ العادييغ5

1
ناقر فمدفة واىسية و وضائف ,  أدب االشفال مغ األداب الحجيثة لو سساتو وخرائرة

أدب األشفال

2
يعتبخ مػضػع معاييخ أدب األشفال مغ أشج وأقػى السػضػعات التى يثار فييا الخالف 

.ناقر معاييخ أدب األشفال, والججل 

3
ناقر مفيػم قرز , تعج القرة الذكل األدبى األكثخ قبػال لجى الستمقيغ صغارا وكبارا

.األشفال وأىجافيا التخبػية ودور السعمع أثشاء رواية القرة

4
تمعب القرة دورا ميسا فى اكداب االشفال السفاليع والسيارات وعمى السعمع ان يجرك 

.ناقر عشاصخ البشاء الفشى لمقرز,عشاصخ بشاء القرز

5
ناقر خرائز , كل ما يكتب لمصفل يجب أن يداعجه عمى فيع نفدو وفيع االخخيغ

.الكتابو الجيجة لمصفل وعػامل نجاح فغ رواية القرة لؤلشفال

253002
األنشطة التشكيلية 

اإلنمائية

فن رواية وقراءة القصة263003
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.معاييخ تقجيخ الشز األدبي لؤلشفال1

.البشاء الفشي لقرز األشفال2

.أشعار األشفال وأناشيجىع3

مدخح األشفال4

مجالت األشفال5

1
مفيػم التخبية الخياضية ، وما نػاتج التعمع السختبصة بالحخكة السباشخة وغيخ : عغتكمسي 

التخبػية؟" الحخكية"السباشخة، وما أىع ادوار التخبية البجنية 

2
التخبية الحخكية،وأىجافيا، وتقديع السجال الشفذ حخكي، ومااالعتبارات : عغتكمسي 

اليامة لسقجمى بخامج التخبية الحخكية؟

األنذصة الحخكية ودورىا في تشسية أجيدة جدع الصفل :عغتكمسي 3

السيارات الحخكية األساسية لمصفل  :عغتكمسي 4

.الشذاط الحخكي الستكامل لمصفل :عغتكمسي 5

فنيات الكتابة للطفل273004

المهارات الحركية للطفل283111
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1
 مغ 29 و 28السادة – حقػق الصفل – الحق  )أتفاقية حقػق الصفل مػضحة مفيػم 

(األتفاقية 

2
الحساية القانػنية لجور الحزانة و  مقػمات الشطام القانػني الخاص بتعميع الصفل 

السرخي

3
و الزػابط – فخوعيا – أىسية الثقافة  )الحساية القانػنية لثقافة الصفل مػضحة 

(الخاصة بيا 

4
و - مرادرىا – أىسيتيا – تعخيفيا  )التشذئة الدياسية لصفل الخوضة مغ حيث 

(العسميات التى يسخ بيا الصفل أثشاء نسػه الدياسى

5
سسات السػاشغ – تعخيفات السػاششة  )كيفية إكداب السػاششة ألشفال الخوضة مغ حيث 

(السػاششة و الفكخ التخبػى الجيسقخاشى – مكػنات و أبعاد السػاششة – 

.أنػاع العجائغ األمشو لمصفل1

.السيارات الفشية لؤلشفال2

.الػسائط الستعجدة لفشػن الصفل3

.كيفية أنتاج وسيمة تخبػية فشية4

.تعخضى بالذخح ألنػاع العجائغ5

حقوق الطقل والمواطنة293122

المهارات الفنية للطفل303123
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شفل رياض األشفال والسػسيقى1

السيارات السػسيكية ومعمسة الخوضة2

.السيارات السػسيكية والصفل3

4
العدف والغشاء أحج السيارات السػسيكية تحجث عشيسا مع ذكخ أىسية كل مشيع لصفل 

.الخوضة

 القرز السػسيكية واأللعاب السػسيكية5

تقييع الحالة الرحية لالشفال1

صحة الصفل2

الغحاء الرحى لؤلشفال3

البيئة الرحية االمشة لؤلشفال4

السعمسة ودورىا في تجعيع وتشسية الػعى الرحى لؤلشفال5

313231
المهارات الموسيقية 

للطفل

صحة الطفل وتغذيته323242
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.ناقر سسات المعب وفػائجه,يؤكج العمساء و السخبيػن عمى مجى اىسية المعب 1

2

تذكل االلعاب مشيجا تخبػيا يداعج عمى الشسػ الستكامل ناقر دور السعمع فى اسمػب 
التعمع بالمعب مع ترسيع 

.(لغػية-  رياضية - عمسي)العاب لتشسية أحج السفاىييع لجى األشفال 

3
ناقر ثالثو مغ ,تداعج الشطخيات السفدخه لممعب السعمع عمى تفديخ سمػكيات  االشفال

.ىحه الشطخيات

4
ناقر االىسية التخبػية أللعاب ,اللعاب الفشاء دور فى تخبية الرفات البجنية لمصفل 

.الفشاء ودور مؤسدات السجتسع فى دعع المعب التخبػى

5
ناقر مػاصفات , عمى السعمع ان يػضف كل االمكانات الستاحة بالخوضة لرالح الصفل

.مالعب األشفال

.فغ بخم الػرق والتذكيل بالخامات البيئية1

.فغ الكػليشج والتذكيل الفشى2

.ماىى الجالالت التخبػية والفشية لمخمػز مع ذكخ أمثمة3

.ماىى صعػبات مادة التذكيل بالخامات فى الخوضات4

.التذكيل بالخامات الجانب الثقافى لسعمسة رياض األشفال5

ألعاب الفناء333243

التشكيل بالخامات البيئية343351
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.السيارات االساسية لمتخبية السػسيكية الالزمة لمسعمسة1

اىسية الغشاء و االناشيج لصفل الخوضة2

.االت الفخقة االيقاعية و شفل الخوضة3

.أىسية و أنػاع االلعاب السػسيكية لمصفل4

.أىسيتيا- االنذصة السػسيكية أونػعيا5

أدوات الطفل الموسيقية363352


