
م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

1

بية عملية يتم فيها تقديم إلفرد ؤىل إلمجتمع بية تتصف , وتقديم إلمجتمع ؤىل إلفرد, إلتر وإلتر

 , (كانسان )بإنهاعملية ؤنسانية ترإىع خصائص إلمتعلم
ى

وإلبد من ؤجرإءإت مرإعاة إؤلنسانية ف

 إلسنوإت إألوىل من عمره
ى

.تربية إلطفل ف

2

 بعض جوإنبها ىه عملية تربوية
ى

 بعض جوإنبها , إلعملية إؤلعالمية ف
ى

بوية ف كما أن إلعملية إلتر

ويمكن أن تتحقق هذه إلخدمة عندما , فكالهما يتعامل مع إلمجتمع ويــهدف لخدمته, ؤعالمية

 ؤطار 
ى

بية ف بية إؤلعالم ويغذى فيه إؤلعالم إلتر  تأزر وتعاون تغذى فيه إلتر
ى

بية ف يستر إؤلعالم وإلتر

.قيم إلمجتمع وأهدإفه

3

 
ى

بية أيا كانت وسائطها تشكل إلفرد منذ وإلدته ف  أن إلتر
ى

بية عملية ؤجتماعية ويظهر ذلك ف إلتر

ة إألوىل من حياة إلوليد - صورة يرتضى عنها مجتمعه وليست هذه إلعملية مقترصة عىل إلفتر

ى بية إلمقصودة وغتر , تتم عىل مدى عمر إلفرد, بل ؤنها عملية مستمرة, إلبشر وتطبيق أنوإع إلتر

.إلمقصودة

4

بية منظومة من منظومات إلمجتمع وإنها منظومة فرعية تتفاعل ما يحيط بها من منظومة , إلتر

ى إلحياة. وألن إلمجتمع مهما نرإه مستقرإ فهو يتغتر, ؤجتماعية وحتر , فالتغتر سنه من سنى

ؤنما ىه مجتمعات تتغتر ببطء وينتج عن هذإ , إلمجتمعات إلتر يقال ؤنها مجتمعات إلتتغتر

.إلتغتر إؤلجتماىع مشكالت عديدة سوإء كان إلتغتر رسيعا أو بطيئا

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر
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حة إلموضوعات إلمقتر
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5

 
ى

 جميع مجاإلت إلمعرفة وبخاصة ف
ى

حضارة إإلنسان إلمعارصة وإلتقدم إلعظيم إلذى تحقق ف

وبدون أى ؤستثناء , مجاإلت إلعلوم وإلتكنولوجيا وإنعكاسات كل ذلك عىل جميع مناىح إلحياة

 كل تقدم وإزدهار
ى

 إلتنمية إؤلقتصادية , كان للجامعة دور محورى وأساىس ف
ى

وله إألثر إألكتر ف

 أساسيا من عوإمل إلتنمية, وإؤلجتماعية
ً
.فهو تعليم  ذو موإصفات خاصة تجعله عامال

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر
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.تنظيم بيئة تعلم إلطفل من أجل أحدإث إلتنمية إلشاملة للطفل ومرإعاة إألسس إلعلمية1

 إؤلدإرة إلتفاعلية للبيئة إلتعليمية بالروضة2
ى

 إلروضة ودورها ف
ى

.تنظيم إألركان ف

 إلروضة لحاجات إألطفال إلنمائية3
ى

تلبية إلبيئة إلتعليمية ف

.ؤدإرة سلوك طفل إلروضة من زإوية تنمية قدرإته وإلتعامل مع إلمشكالت إلسلوكية لخفضها4

 تنظيم بيئة تعلم إلطفل باستخدإم إلكمبيوتر وإلوسائط إلمتعددة5
ى

.دور إلوسائط إلتعليمية ف

1

 مرحلة إلطفولة إلمبكرة، وللمالحظة كأدة 
ى

بوى ف تتعدد وتتنوع أدوإت وأساليب إلتقويم إلتر

بوى للطفل  لتقويم طفل إلروضة أهمية خاصة ، تكلم عن أهم أدوإت وإساليب إلتقويم إلتر

.وناقش أهم مجاإلت تقويم إلطفل بالمالحظة 

2

بوى لطفل إلروضة ، ثم أذكرأهم إؤلختبارإت  ي يحققها إلتقويم إلتر
تكلم عن أهم إألهدإف إلتر

وط  ي إإلختبار ورسر
ى

بوية إلمناسبة لتقويم طفل إلروضة ، وعدد أهم إلعوإمل إلمؤثرة ف إلتر

.إؤلختبارإلجيد 

21102

تخطيط و تنظيم إلبيئة 

 
ى

إلتعليمية للطفل ف

مرحلة إلطفولة إلمبكرة

31103
ي 

ى
بوي ف إلتقويم إلتر

مرحلة إلطفولة إلمبكرة
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3
بوى للطفل ، ثم أذكرأهم أدوإت إلتقويم إلمناسبة وإلشائعة إؤلستخدإم  ناقش أهمية إلتقويم إلتر

 إلروضة
ى

بوى للطفل ف  رياض إألطفال ، ثم تتبع ؤجرءإت إلتقويم إلتر
ى

ف

4
  

ى
ون ى متطلبات ؤعدإد كل من ملف إؤلنجاز إلعادى وملف إؤلنجاز إؤللكتر   و E-Portfolioقارن بنر

بوى للطفل   إلتقويم إلتر
ى

.أساليب إلتعامل مع كل منهما ، ثم ناقش أهمية كل منهما ف

5

أذكر أهم خمسة أدوإت تقويم  ألدإء إلطفل من خالل إلنشاط ، ثم تتبع مرإحل تقويم مدى 

إضى لتقويم  أدإء إلطفل من  تحقيق إلطفل لالهدإف إلسلوكية للنشاط مع ؤعطاء نموذج ؤفتر

.خالل إلنشاط

31103
ي 

ى
بوي ف إلتقويم إلتر

مرحلة إلطفولة إلمبكرة
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ة وعالقته بالوسائل إلتعليمية1 .مخروط إلختر

.معوقات إستخدإم إلوسائل إلتعليمية2

.أنوإع إلتنظيم إلمختلفة دإخل إلروضة3

.أنوإع إلوسائل إلتعليمية إلمناسبة لطفل إلروضة4

ي إلبيئة إلتعليمية5
ى

.مرإحل إلتعليم إلفعال ف

1

 تنمية شخصية إلطفل
ى

نة وأيضا , مرحلة إلطفولة إلمبكرة لها دورهام ف ى إلتنمية إلشاملة إلمتر

وذلك من تحديد أهدإف هذه إلمرحلة إلتر تحقق هذإ إلنمو , إؤلنتماء إلرسته ومجتمعه ووطنه

.مرإعية خصائص ومتطلبات وقدرإت إلطفل

2

إت ونظرة علمية وفكر تربوى جديد  مفهوم حديث يناسب , طرأ  عىل إلمناهج تغتر
ى

جعله ف

 إأللفية 
ى

ثقافة إلمجتمع وإلتطور إلفكرى تجاه إلتعليم بما يتناسب مع ؤحتياجات طفل إلروضة ف

.إلثالثة

3

 إلموقف 
ى

عد إلتعلم إلنشط أحد إؤلتجاهات إلحديثة إلتر تنادى بالدور إؤليجانر للمتعلم ف
ُ
ي

ه محور إلعملية إلتعليمية, إلتعليم كما ؤنه ينم مهارإت إلتفكتر وإلقدرة عىل حل , وتعتتر

إتيجياته إلمتنوعة إتيجيات, إلمشكالت من خالل ؤستر .ودور إلمعلم وإلمتعلم تجاه هذه إؤلستر

41104
ي 

ى
بوية ف إلتقنيات إلتر

إلبيئة إلتعليمية

منهج إألنشطة لالطفال51205



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة
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4
ؤهتمت إلدول إألروبية بإعدإد معلم رياض إألطفال وتربية طفل ماقبل إلمدرسة وأيضا بتوفتر 

إته إلمناسبة للطفل ى بوية ومابها من مرإكز تعلم مختلفة, إلمبتى وتجهتر .وخاصة تنظيم إلبيئة إلتر

5

نامج مختلف عن إليوم إلذى قبله  بتر
ً
بما فيه من أنشطة متنوعة , يتمتع طفل إلروضة يوميا

إتيجيات مختلفة وذلك دإخل قاعة إلنشاط أو خارج إلقاعة أو خارج إلروضة  وإستخدإم ؤستر

نة ى .لتعمل عىل إلتنمية إلشاملة إلمتر

منهج إألنشطة لالطفال51205



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة
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م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

1
ي عملية إلتنشئة إإلجتماعية للطفل مع عرض ألهم إلعوإمل إلتر تعوقها 

ى
إكتب عن دور إألرسة ف

ي هذإ إلشأن
ى

عن أدإء دورها ف

2
ي تؤثر عىل عملية إلتنشئة إإلجتماعية للطفل تناوىلي بالتوضيح 

توجد مجموعة من إلعوإمل إلتر

إتها إلمختلفة تلك إلعوإمل وتأثتر

3
ة وإلغضب وإلقلق  ي توإجه طفل ماقبل إلمدرسة مثل إلعدوإن وإلغتر

توجد بعض إلمشكالت إلتر

ي كيفية موإجهتها لتلك إلمشكالت؟– وإلخوف 
ى

إعرض لدور إألرسة ف

4
ي مرحلة ماقبل إلمدرسة 

ى
بية إلطفل ف إعرض ألسلوب إللعب – توجد إلعديد من إألساليب لتر

ي هذإ إلشأن
ى

.وإلرحالت إلميدإنية بشكل وإضح  ف

61206
 مرحلة 

ى
بية ف أساليب إلتر

إلطفولة إلمبكرة



م
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5

ي تقويم طفل ماقبل إلمدرسة مثل إلمالحظة وإلسجل 
ى

توجد بعض إألدوإت إلمستخدمة ف

ها  إعرض لتلك إألدوإت – إلقصضي وإلمقابلة إلشخصية ومقاييس إلعالقات إإلجتماعية وغتر

.بشكل تفصيىلي

ي ضوء إؤلتجاهات إلحديثة1
ى

مهارإت إلتعليم إلمصغر لمعلمات إلروضة ف

.طرق تعلم إطفال إلروضة إلمفاهيم وإلمهارإت إللغوية2

ي ضوء إلعرص إلرقمي3
ى

إمج إليومية ألطفال إلروضة ف طرق تنظيم إلتر

إمج أطفال إلروضة4 أنوإع إلتخطيط لتر

إمج أطفال إلروضة5 .طرق إلتقييم وإلتقويم إلرقمية لتر

.طرق تعليم إلقرإءة وإلكتابة تفصيليا1

تقويم إإلستعدإد للقرإءة وإلكتابة عند إألطفال2

مشكالت إلقرإءة وإلكتابة وطرق إلتغلب عليها ودور إألرسة3

.إإلستماع وإلتحدث وكيفية تنميتهما4

 تعليم إألطفال إلقرإءة وإلكتابة5
ى

إإلتجاهات إلعالمية ف

تعليم مصغر1207

81208
- عرنر)طرق تعليم إللغة

ى ى (إنجلتر

61206
 مرحلة 

ى
بية ف أساليب إلتر

إلطفولة إلمبكرة

7



م
كود 
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طرق وأساليب تعلم طفل إلروضة للرياضيات وإلعلوم وإلدرإسات إإلجتماعية من زإوية إألهدإف1

2
طرق وأساليب تعلم طفل إلروضة للرياضيات وإلعلوم وإلدرإسات إإلجتماعية من زإوية أعدإد 

نامج إألطفال إلمستفيدين من إلتر

حة لتنميتها3 .إلمفاهيم وإلعمليات إلرياضية، وأنشطة مقتر

4
إلمفاهيم إلعلمية وإلسلوكيات إلصحية ومهارإت عمليات إلعلم إألساسية وإإلهتمامات إلعلمية 

حة لتنميتها .إلمناسبة لطفل إلروضة ، وأنشطة مقتر

حة لتنميتها5 .إلمفاهيم وإلمهارإت وإإلتجاهات إإلجتماعية ، وأنشطة مقتر

1
حيث ؤنها تعتتر منظومة فرعية لمنظومة أكتر , ؤدرإة عملية إلتعليم وإلتعلم دإخل قاعة إلنشاط

.ىه ؤدإرة إلروضة

روضة إألطفال كمنظومة تعليمية تعمل عىل تحقيق إؤلشباع للطفل2

3
بوى , إألدوإر وإلمهام وإلتكليفات إلمطلوبة من معلمة مرحلة رياض إألطفال لتوضيح دورها إلتر

, وإلتعليم
ى

.إؤلدإرى وإؤلجتماىع وإؤلنسان

4
 روضة إلطفل من جهة إؤلدإرة إلعامة وإلتعليمية وإؤلدإرة إلمدرسية من جهة 

ى
إلعمليات إؤلدرإية ف

.أخرى

91309

طرق تعليم إلرياضيات و 

إلعلوم و إلدرإسات 

إإلجتماعية

101310
إدإرة دور إلحضانة و 

رياض إألطفال
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ية بالروضة5  توظيف إلموإرد إلبشر
ى

.إألدوإر إؤلدرإية للمعلم ودوره  إلهام ف

1
بية إليونانية  بوية لكل نوع  مع  (إؤلغريقية  )إكتب عن إلتر بأنوإعها إلمختلفة وأبرز إلمالمح إلتر

عرض وجهة نظرك فيما تقول

2
 فكر كل 

ى
بوي لكل من أفالطون وأرسطو مع عرض وجهة نظرك ف إعرض ألبرز مالمح إلفكر إلتر

بية إلطفل .منهما خاصة فيما يتعلق بتر

3
ي 

ى
ي إلعصور إلحديثة خاصة إرإء روسو وأرإء جون ديوي ف

ى
بية ف  إعرض ألهم إلمالمح إلعامة للتر

.تربية  إلطفل

4
ي 

ى
ي إلعصور إلوسىط  مع إلقاء إلضوء عىل تربية إلطفل ف

ى
بية ف ح إلسمات إلعامة للتر  تناول بالشر

.هذه إلمرحلة من وجهة نظرك 

5
ي تربية إلطفل حيث برزت قيه أفكار وأرإء تربوية لبعض 

ى
يعتتر إلعرص إؤلسالىم منعطفا مهما ف

ئ من إلتفستر وإلتحليل– إلفالسفة مثل إلغزإىلي  ي هذإ إلعرص بشر
ى

بية ف .إعرض ألهم مالمح إلتر

بية إلحديثة111411 تاريــــخ إلتر

101310
إدإرة دور إلحضانة و 

رياض إألطفال



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

ي مجال تربية إلطفل1
ى

ى ف بوينر .إنجازإت إألعالم إلتر

بية وإلتعليم مع إلتطبيق عىل رياض إألطفال2 ي إلتر
ى

.معايتر ؤدإرة إلجودة إلشاملة ف

3
بوية لمرحلة ما قبل إلمدرسة و إلعوإمل إلتر أدت ؤىل إلحاجة ؤىل دور إلحضانة  إألهمية إلتر

.ورياض إألطفال

فة طفل إلحضانة4 .خصائص مشر

 رياض إألطفال5
ى

.مفهوم إلدمج ف

(إلنظريات إلمفشة للتنشئة إإلجتماعية– إلمقصود بها )إلتنشئة إإلجنماعية  1

إســـاليب إلتنشئه إإلجتماعيه إلصحيحة2

إســـاليب إلتنشئه إإلجتماعيه إلخاطئة3

ي إلتنشئة إإلجتماعية للطفل4
ى

إلعوإمل إإلجتماعية إلخارجية إلمؤثرة ف

ي إلتنشئة إإلجتماعية للطفل5
ى

إلعوإمل إإلجتماعية إلدإخلية إلمؤثرة ف

وأنوإع إلتعزيز عند سكيتى. مفهوم إلنظرية1

طية2 .خصائص إإلستجابة إلشر

بوية لنظرية 3 إلجشطلت (إلتعلم باإلستبصار )إلتطبيقات إلتر

بوية لنظرية 4 ىط إلكالسيىك )إلتطبيقات إلتر إيفان بافلوف(إإلرتباط إلشر

14

132102
إلتنشئة إؤلجتماعية 

للطفل

2203
 

ى
نظريات و تطبيقات ف

إلطفولة إلمبكرة

121412
فلسفة دور إلحضانة و 

رياض إألطفال



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

مصادر إلتعلم إإلجتماىع لدى باندورإ5

1

 مرحلة طفل إلروضة بوصفه 
ى

ى لعب إلطفل ولعب إلحيوإن وخصائص إلنشاط إللعتر ف إلفرق بنر

 عن نقل شخصية إلطفل إىل مرحلة ما قبل 
ً
 من محددإت نمو إلشخصية ومسئوال

ً
محددإ

.إلمدرسة

2
 تنمية شخصية طفل إلروضة 

ى
أدوإت إللعب ونمو إلمسئولية إؤلجتماعية ودور إلنشاط إللعتر ف

 ونفسًيا وعقلًيا
ً
.ؤجتماعيا

3
 تشخيص طفل إلروضة وتوجيه نشاطه إللعتر لتجنب أى 

ى
إلمقاييس إلتر إستخدمت ف

 شخصيته
ى

.مشكالت ف

4
ا وجه نظر 

ً
ى إلسلوك إللعتر عند إلحيوإن موضح وضح أهمية إلنشاط إللعتر وقارن بينه وبنر

 لنمو شخصية طفل إلروضة
ً
 إلنشاط إللعتر بوصفه محددإ

ى
.إلنظرية إألجتماعية إلتاريخية ف

5
 مناقشة نظريات إللعب إلكالسيكية مثل نظرية إلرإحه وتجديد إلنشاط ونظرية 

ى
وضح رأيك ف

 منها
ً
.فضل إلطاقة ونظرية إؤلعدإد للحياة إلمستقبلية موضحا نقد كال

1
-  لالطفال  المضطربإلسلوك-  لالطفال  السويإلسلوك- خصائصه – إلمقصود به  )إلسلوك 

(معايير الحكم عىل السلوك المضطرب

2
آليات إلتوإفق -  إلنظريات إلمفشة له– مجاإلته و مكوناته و أبعاده - إلمقصود به )إلتوإفق 

(إلشعوري وإلالشعوري

علم نفس إللعب152204

162205
مهارإت إلسلوك إلتوإفقر

142203
 

ى
نظريات و تطبيقات ف

إلطفولة إلمبكرة



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

(إلمهارإت إللغوية- إلمهارإت إإلجتماعية – إلمهارإت إلشخصية )مهارإت إلسلوك إلتوإفقر 3

4
خصائصها و أنوإعها و إلنظريات –  إلمقصود باإلضطرإبات إلسلوكية )مظاهر إلسلوك إلئلتوإفقر 

(فنيات تعديلها– إلمفشة لها 

إتيجيات تنميتها- تصنيفاتها – أهدإف تعلمها –  إلمقصود بها )إلمهارإت إلحياتية 5 (إستر

1

ي إلكلينيىكي, تعريف درإسة إلحالة مع توضيح عالقتها بعلم إلنفس إلكلينيىكي 
ئ

, وإألخصان

 إلطريقة إلكلينيكية, إلمقابلة إلكلينيكية, إلتشخيص إلكلينيىك
ى

إلدرإسة , إلتشخيص وإلتنبؤ ف

.إلتدخل إلمبكر, إلفروق إلفردية,إلكلينيكية إلمتعمقة

ي درإسة إلحالة مع توضيح نموذج لها2
ى

مصادر إلمعلومات ف

3

ي 
ى

وط إلوإجب توإفرها ف ى إلتقييم وإلتقويم وإلقياس وإلتغذية إلرإجعة وأهدإفهم وإلشر إلفرق بنر

ي رياض 
ى

مقاييس إألدإء  مع توضيح عالقتهم بدرإسة إلحالة وأساليب إلتقويم إلمستخدمة ف

إألطفال

4
ي إلقياس وإلتقويم مع توضيح أسس تصنيف إإلختبارإت 

ى
إلقياس وأنوإع إألدوإت إلمستخدم ف

.إلنفسية وعالقته بدرإسة إلحالة

درإسة إلحالة وكتابة إلتقرير وتقويم إلشخصية5

162205
مهارإت إلسلوك إلتوإفقر

درإسة حالة172206



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

تعريفات إإلبتكار ومكوناته وعملياته1

إلنظريات إلمفشة لالبتكار2

خصائص إلتفكتر إإلبتكاري لدى إإلطفال3

عنارص إلبيئة إإلبتكارية4

ى وإلمبتكرين5 سمات وخصائص معلمة إلموهوبنر

(مجاإلته – أهدإفه – خصائصه– مفهومه  )إلقياس 1

(أنوإعه- أسسه - مستوياته – مفهومه )إلتقويم 2

وط إإلختبار إلجيد - أنوإعها )إإلختبارإت 3 (خطوإت بناء إإلختبار - رسر

ية لالختبار 4 (ثبات إإلختبار– صدق إإلختبار )إلخصائص إلسيكومتر

(قياس إضطرإبات إإلنتباه  – قياس صعوبات إلتعلم ) تطبيقات عىل إلقياس 5

مناهج إإلرشاد إلنفشي رؤية نظرية وأمثلة تطبيقية1

.إإلرشاد إلنفشي وعالقته بالتغلب عىلي إلمشكالت إلسلوكية لالطفال2

.عالقة إإلرشاد إلنفشي بالتغلب عىلي إلمشكالت إإلرسية3

ى إلمفهوم ونوعية إلمشكالت وإلفنيات إلمستخدمة4 .إإلرشاد إلنفشي وإلعالج إلنفشي بنر

شد5 ى إلمفاهيم وأدوإر كل من إلمرشد وإلمستر . .طرق إإلرشاد إلنفشي بنر

تنمية إلقدرإت إإلبتكارية182307

192308
 

ى
إلقياس و إلتقويم ف

إلطفولة إلمبكرة

إرشاد إألطفال و أرسهم202309



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

1

ح وإلتوضيح أهم إلمفاهيم إألساسية إلمرتبطة بدرإسة إلفئات إلخاصة، مع تناول  تناوىل بالشر

 إإلتجاة إإليجانر 
ى

ى  عقليا كفئة طرفية عىل إلمنحتى إإلعتدإىل من إلناحية إلعقلية ف إلمتفوقنر

ح وإؤليضاح .بالشر

2

ح وإلتوضيح أهم إلمفاهيم إألساسية إلمرتبطة بدرإسة إلفئات إلخاصة، مع تناول  تناوىل بالشر

 إإلتجاة إلسلتر 
ى

إإلعاقة إلعقلية كفئة طرفية عىل إلمنحتى إإلعتدإىل من إلناحية إلعقلية ف

ح وإؤليضاح .بالشر

3
ح وإلتوضيح أهم إلمفاهيم إألساسية إلمرتبطة بدرإسة إلفئات إلخاصة، مع تناول  تناوىل بالشر

ح وإؤليضاح .إإلعاقة إلبرصية كاعاقة حسية بالشر

4
ح وإلتوضيح أهم إلمفاهيم إألساسية إلمرتبطة بدرإسة إلفئات إلخاصة، مع تناول  تناوىل بالشر

ح وإؤليضاح .إإلعاقة إلسمعية كاعاقة حسية بالشر

5
ح وإلتوضيح أهم إلمفاهيم إألساسية إلمرتبطة بدرإسة إلفئات إلخاصة، مع تناول  تناوىل بالشر

ح وإؤليضاح .إإلعاقة إلجسمية بالشر

.إضطرإبات إألنتباه وأنوإعه وإلعوإمل إلمؤثرة وعالقته بزيادة إلنشاط إلحرك1

.مفهوم إللغة وعالقته بصعوبات إلتعلم إلنمائية ونمو إللغة وعيوب إلكالم2

.أساليب تهيئة طفل إلروضة للمدرسة وإلتغلب عىل صعوبات إلتعلم إلنمائية3

212410
علم نفس إلفئات 

إلخاصة

صعوبات إلتعلم إلنمائية222411



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

ها4 ى ة وطويله إلمدى وطرق عالجها وتمتر .إضطرإبات إلذإكره وأنوإعها إلقصتر

ى إلخمسة وطرق عالجها5 .إضطرإبات إؤلدرإك ومظاهر إضطرإبات إلتميتر

1
ة، وما أهم  ة وغتر إلمبارسر بية إلرياضية ، وما نوإتج إلتعلم إلمرتبطة بالحركة إلمبارسر مفهوم إلتر

بية إلبدنية  بوية؟" إلحركية"إدوإر إلتر إلتر

2
، وماإإلعتبارإت إلهامة : تكلمي عن بية إلحركية،وأهدإفها، وتقسيم إلمجال إلنفس حركي إلتر

بية إلحركية؟ لمقدىم برإمج إلتر

ي تنمية أجهزة جسم إلطفل : تكلمي عن3
ى

.إألنشطة إلحركية ودورها ف

.إلمهارإت إلحركية إألساسية للطفل  :تكلمي عن4

.إلنشاط إلحركي إلمتكامل للطفل :تكلمي عن5

بية إلفنية للطفل1 .معوقات تدريس إلتر

.إألدوإت وإلخامات إلمناسبة لطفل إلروضة2

.إلمهارإت إلفنية إلمناسبة لطفل رياض إألطفال3

.إنتجر وسيط تربوى برصى لطفل إلروضة مع إلرسم4

5
ى

.معلمة رياض إألطفال وإلجانب إلثقاف

24

إلمهارإت إلحركية للطفل233101

إلمهارإت إلفنية للطفل3103

صعوبات إلتعلم إلنمائية222411



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

1
تكلم عن إلمحاور إألربعة إلتر توىل إؤلهتمام بطفل إلروضة مؤكدإ عىل جهود إلدول إألجنبية 

 أعدإد معلمة إلروضة
ى

.وإلعربية وتجاربــهم ف

2

بية إلموسيقية وهو إلعزف  تنمية إلطفل سمعيا ونفسيا , تكلم عن فرع من فروع إلتر
ى

ودوره ف

.وموسيقيا وتربويا

 مصاحبة إألغنية
ى

.مع عرض مثال ألغنية من إلكتاب إلمقرر وإستخدم آإلت باند إألطفال ف

3
 إإلطفال

ى
بية إلموسيقية وأهميتة وخصائص أغان . ؤذكر إألهدإف إلعامة وإلخاصة للتر

. ثم ؤختر أغنية من إلكتاب إلمقرر ووظفها لطفل إلروضة من إبتكارإتك

4
بوية لالطفال  ح فرع إأللعاب إلموسيقية وأهميتها إلنفسية وإلتر وإذكر أنوإعها مع إلتطبيق ,إرسر

 مجال أحد أنوإع إلنموللطفل
ى

.إلعمىل للعبة مما درست ووظيفها ف

5
 أو 

ى
 أنوإع إلنمو لطفل إلروضة مع أعطاء مثال تطبيقر من إألغان

ى
بية إلموسيقية ف ح دور إلتر إرسر

.إأللعاب من إلكتاب إلمقرر

.فوإئد إلرضاعة إلطبيعية1

بية إلصحية2 مجاإلت إلتر

.أثر سوء إلتغذية عىل إلطفل3

253104
إلمهارإت إلموسيقية 

للطفل

صحة إلطفل و تغذيته263205



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

أسباب وقوع إلحوإدث للطفل4

.إلعادإت إلصحية إلسيئة لدى إلطفل وكيفية عالجها5

.من حيث تعريفه، و سماته، ووظائفة ، وماأهميته لطفل إلروضة:تكلمي عن إللعب 1

.تكلمي عن أنوإع إأللعاب وتصميم لعبه لكل نوع2

ي لعب إألطفال : تكلمي عن3
ى

.آرإء إلفالسفة ف

4
ي تفستر إللعب،مع توضيح أوجه إلشبه وإإلختالف فيما بينها، : تكلمي عن

ى
إلنظريات إلمختلفة ف

.إن وجد

ي عملية إلنمو،:تكلمي عن5
ى

، وإإلنفعاىلي)أثر إللعب ف ،وإلحشي ،وإإلجتماىعي ،وإلحركي (إلعقىلي

.تدريس إلفن للطفل1

إلتشكيل بالخامات مع إألطفال2

توظيف فن إلبولينج3

إلرموز ودإللتها لطفل إلروضة4

 إلروضة5
ى

إلخامات إلمستخدمة ف

طفل إلروضة وإلموسيقر1

.أدوإت إلطفل إلموسيقية2

ألعاب إلفناء273206

283307
إلتشكيل بالخامات 

إلبيئية

أدوإت إلطفل إلموسيقية29

صحة إلطفل و تغذيته263205



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

إآلإلت إلموسيقية ونماذج لتصنيع إآلإلت إلموسيقية3

.إآلإلت إؤليقاعية ونماذج لتصنيع إآلإلت إؤليقاعية4

.إلعرإئس وتصنيع إلعرإئس5

1
يعتتر أدب إألطفال وإحد من أهم وسائط إإلتصال مع إلطفل وتنمية إلعديد من جوإنب إلنمو  "

ي ، وإإلجتماىعي ، وإلعقىلي ، فش مع إإلستشهاد بتوظيف إحد أشكال أدب إلطفل 
ى

. "، إلمعرف

2

ي تنشئة إلطفل ، فما 
ى

ي توظف ف
إت ، وإلمعلومات إلتر إلكتاب وإحد من مصادر إلمعرفة ، وإلختر

ي تقدم للطفل ، وكيفية إإلستفادة 
ي يتكون منها ، وإنوإع إلكتب إلتر

يقصد بالكتاب ، وإلعنارص إلتر

.منها 

3

ي وإإلجتماىعي 
ى

ي  مصادر هامة لنمو إلطفل إلثقاف تشكل إشكال إألدب إلشعتر

ي وإإلجتماىعي ، وكيف تحقق بمن خالل إإلشكال إلمختلفة لالدب 
ى

، فما إلمقصود بالنمو إلثقاف

ي  "إلشعتر

4

ي إلطفولة إلمبكرة عىل قدرإت إلمعلمة من جهة ، وتنوع إإلنشطة خاصة 
ى

تعتمد تنشئة إلطفل ف

إإلدبية 

ي مرإحل 
ى

من جهة إخرى ، وضج مع ذكر إهم خصائص إلمعلمة وإإلنشطة إلمستخدمة ف

إلطفولة إلمبكرة

أدب و قصص إألطفال303309

أدوإت إلطفل إلموسيقية29



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

5

كوسيلة هامة للتعامل مع إلطفل ، وأخرون (روإية إلقصة  )هناك من يؤيد إلحىكي إلشفاىهي 

يؤيدون إلقرإءة لهم من إلكتاب ، مع ذكر أهمية كل من روإية إلقصة ، وقرإءتها ، وإألساليب 

ي كل منها ، حددي إيهما أفضل ؟
ى

إلمختلفة ف

1
ح موضحة  ي إرتبطت بمناسبات دينية وحياتية ، إرسر

عرف إلعالم إشكال متنوعة من إلعرإئس إلتر

ي يمكن إضافتها
ي إلعملية إلتعليمية ، وما إلتعديالت إلتر

ى
هل يمكن إإلستفادة من هذه إلعرإئس ف

2

ي إلطفولة إلمبكرة ، ويحقق نمو عدد من إلمهارإت لدى إلطفل 
ى

يؤدى مشح إلعرإئس دورإ هاما ف

ي يمكن إنماءها من خالل  إلتعامل 
، فما  إهم إنوإع  إلعرإئس إلمستخدمة ، وما جوإنب إلنمو إلتر

مع مشح إلعرإئس

3
إلدرإما إإلبدإعية شكل من أشكال لعب إإلطفال إلموجه ، ويعتمد عىل إلمعلمة ذإت إلقدرإت 

ح ما إلمقصود بالدرإما إإلبدإعية وإشكالها ، وخصائص إلمعلمة إلخاصة ، إرسر

أدب و قصص إألطفال303309

313310
إلمشحيات و إلدرإما 

إإلبدإعية لالطفال



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

4

إل يوجد عرضا مشحيا بدون نص ، وإلنص إلمشىحي إلذى نتعامل به مع إلطفل له خصائص 

محدد ة، فما إهم خصائص إلنص من حيث إلهدف ، إلموضوع ، إلشخصيات ، إللغة ، إلحبكة 

،وإختيار إلمشح إلمناسب

5
ين  ى خيال إلظل ، وعرإئس إلقفاز ، فأي نوع تختر ي لتقديم عرضا مشحيا للعرإئس ، ما بنر

ر
ن لو ختر

".ولماذإ ؟ وضج خصائص كطل نوع ، وتصنيع إلعروسة ، وإدوإت إلعرض 

1
، أنوإعه مع ذكر أمثلة، ومكوناته، وأنوإع إلذإكرإت إلمختلفة بالحاسب   ماهية إلحاسب إآلىلي

 بالتفصيل؟
ً
ح إلفروق بينهم جميعا إآلىلي مع رسر

2

ى منهجيات إلتعلم  أنوإع برمجيات إلحاسب إلمختلفة مع ذكر أمثلة توضيحية، وإلتفرقة بنر

ير إختيار أحدهم للتطبيق مع كل فئة من فئات إألطفال إلمختلفة  باستخدإم إلحاسب مع تتر

ذإت خصائص معينة؟

313310
إلمشحيات و إلدرإما 

إإلبدإعية لالطفال

323311
تطبيقات إلحاسب إآلىل 

 إلطفولة إلمبكرة
ى

ف



م
كود 

إلمادة
إسم إلمـــــــــــادة

نامج  بية للطفولة إلمبكرة / كلية)موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لتر ؤعدإد معلمي - إلتر

م إلبيتى ـ دور  مايو  (إلطفولة إلمبكرة 2020ـ إلتتر

حة إلموضوعات إلمقتر

بوية11101 مدخل للعلوم إلتر

3
، مع توضيح 

ً
إمج إألكتر شيوعا أنوإع برمجيات إلوسائط إلمتعددة بالتفصيل مع ذكر أسماء إلتر

مرإحل ؤعدإد برمجية وسائط متعددة ألطفال إلروضة؟

4
ونية لطفل إلروضة باستخدإم برنامج إلدإيركتور مع ذكر أسم كل أمر  مرإحل ؤعدإد لعبة ؤلكتر

ي إللعبة؟
ى

وكيفية توظيفه ف

5
ي برمجية أعدتها لطفل إلروضة باستخدإم 

ى
ي تستخدم ف

ح كافة إألوإمر إلتفاعلية بالتفصيل إلتر رسر

مجية إىلي تطبيق  ؟ application (.exe)برنامج إلدإيرتكتور، وكيفية تحويل هذه إلتر

إإلنحرإف إلقوإىم وإنوإعه وإسبابه1

ي إلقوإم إلمنتصب2
ى

إلعوإمل إلمؤثرة ف

مفهوم إلقوإم وتعريفه3

ي مرحلة إلطفولة4
ى

إإلنحرإفات وإلتشوهات إلقوإمية إلشائعة ف

مفهوم كل من إلغذإء وإلبدإنة5

قوإم إلطفل333412

323311
تطبيقات إلحاسب إآلىل 

 إلطفولة إلمبكرة
ى

ف


