
 توصيف المقررات 

 قسم العلوم التربوية 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)

 توصيف مقرر دراسي : مدخل الى رياض االطفال
  

 الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 a12 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر
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     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 0 :عملى

عدد الوحدات 
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 -أهداف المقرر : -1

 
 تعريف الطالبات بالمبادئ األساسية الخاصة بمؤسسات رياض األطفال. .1

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a39االلمام بماهية و أهداف مؤسسات رياض األطفال ] 

2. [a54االلمام بالمشكالت التي يمكن تواجه معلمة رياض االطفال ] 

3. [a62االلمام بخصائص طفل رياض األطفال ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b13 التمييز بين االدوار ]المختلفة للمعلمة داخل مؤسسات رياض االطفال 

2. [b19تحديد االدوار المختلفة لرواد ومؤسسي رياض االطفال في العالم ] 

3. [b33تطبيق المتطلبات التربويةوخصائص نمو الطفل في أطار عملية التعلم ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج



 
1. [c15 تطبيق المتطلبات التربوية في أطار عملية ]التعلم بالروضة 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d36التعلم النشط التفاعلي المتبادل بين الطالبات في تنفيذ األنشطة ] 

2. [d40اكتساب مهارة التعلم الذاتي ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 الموضوع م
األسبو

 ع

المعار

ف 

الرئيس

 ية

مهارا

ت 

 ذهنية

مهارا

ت 

 مهنية

مهارا

ت 

 عامة

1 
تعريف 
رياض 

 األطفال.

1 a39 b13 c15 d40 

2 

أهمية 
مرحلة 

الطفولة 
 المبكرة.

2 a54 b19 c15 d36 

3 

التعلم من 

خالل 
 اللعب

3 a62 b33 c15 d40 

4 

الطفولة 

عبر العصور 
 المختلفة.

4 a39 b13 c15 d40 

5 

رواد 

الطفولة 
 المبكرة.

5 a54 b19 c15 d36 

6 
خصائص 

 نمو الطفل
6 a54 b33 c15 d40 

7 
معلمةالرو

ضة أدوارها 

 سماتها. –

7 a62 b13 c15 d36 

8 
واقع رياض 

األطفال 

 في مصر .

8 a39 b19 c15 d40 

9 
العالقة بين 

المعلمة 

 واألسرة .

9 a54 b33 c15 d40 

1
0 

رياض 
األطفال 

 عالميا.

10 a62 b13 c15 d36 



 

1

1 

امتحانات 
أعمال 

 السنة.

11 a54 b19 c15 d36 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a39 b13 c15 d40 المحاضرات. 1

 a54 b19 c15 d36 المناقشات. 2

 a62 b33 c15 d40 اإلمتحانات. 3

 a39 b13 c15 d36 الرجوع للمراجع األجنبية والعربية. 4
 

 -التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة :أساليب  -6

 

 المحاضرات .1

 المناقشات .2

 

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 م
االنشطة 

والمصاد

 ر

المعارف 

 الرئيسية

مهارا

ت 

 ذهنية

مهارا

ت 

 مهنية

مهارا

ت 

 عامة

1 
مكتبة 

 الكلية
a39 b19 c15 d36 

2 
كتب 

 مقترحة
a54 b33 c15 d40 

 مذكرات 3
a39,a6

2 
b19 c15 d40 

 

 

 

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a39 b13 c15 d36 مناقشة شفهية. 1

 a54 b19 c15 d40 كتابة البحث . 2

 a62 b33 c15 d36 امتحانات قصيرة . 3

 a39 b13 c15 d40 آخر العام.امتحانات  4
 

 

 التوقيت -ب

 التوقيت -ب

 
 األسبوع الطريقة م



 3 محاضرات 1

 5 كتابة التقارير واألبحاث. 2

 9 شفهي 3

 12 امتحانات آخر العام. 4
 

 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 درجة( 40بواقع)80% امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 درجات ( 10بواقع) % 20 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكراتالدورات 1

 كتب ملزمة الكتب الدراسية المقررة. 2

 دوريات علمية أو نشرات مواقع علي شبكة المعلومات. 3

 كتب ملزمة كتب موصي بها 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 المقررمحتويات  1

 a39 b13 c15 d40 تعريف رياض األطفال.

 a54 b19 c15 d36 أهمية مرحلة الطفولة المبكرة.

 a62 b33 c15 d40 التعلم من خالل اللعب

 a39 b13 c15 d40 الطفولة عبر العصور المختلفة.

 a54 b19 c15 d36 رواد الطفولة المبكرة.

 a54 b33 c15 d40 خصائص نمو الطفل

 a62 b13 c15 d36 سماتها. –معلمةالروضة أدوارها 

 a39 b19 c15 d40 واقع رياض األطفال في مصر .

 a54 b33 c15 d40 العالقة بين المعلمة واألسرة .

 a62 b13 c15 d36 رياض األطفال عالميا.

 a54 b19 c15 d36 امتحانات أعمال السنة.

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a39 b13 c15 d40 المحاضرات.

 a54 b19 c15 d36 المناقشات.



 a62 b33 c15 d40 اإلمتحانات.

 a39 b13 c15 d36 الرجوع للمراجع األجنبية والعربية.

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a39 b19 c15 d36 مكتبة الكلية

 a54 b33 c15 d40 كتب مقترحة

 a39,a62 b19 c15 d40 مذكرات

 تقويم الطالب 4

 a39 b13 c15 d36 مناقشة شفهية.

 a54 b19 c15 d40 كتابة البحث .

 a62 b33 c15 d36 امتحانات قصيرة .

 a39 b13 c15 d40 امتحانات آخر العام.
 

 -اساتذة المادة: 

 

 منال سعدي احمد مغازي .1

 مروة احمد عبد النعيم السيد .2

 -العلمى: رئيس مجلس القسم 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
توصيف مقرر دراسي : مدخل الى العلوم التربوية 

 والنفسيه
  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 a11 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

مدخل الى العلوم 

 التربوية والنفسيه
 :الفرقة

الفرقة 

 االولي

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 0 :عملى

عدد الوحدات 
 :الدراسية
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 -أهداف المقرر : -1

 بالمبادئ األساسية بالتربية وعلم النفس.تعريف الطالبات  .1 



 تعريف الطالبة المعلمة ببعلم النفس كعلم نظري و تطبيقي .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1.أن تتعرف الطالبة علي التربية المقصودة والغير مقصودة ] 

2. [a2أن تتعرف الطالبة علي اإلتجاهات المعاصرة في ] .تربية الطفل 

3. [a3.أن تتعرف الطالبة علي الثقافة ومعناها وخائصها ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1.أن تتمكن الطالبة من توظيف شروط التدريس الجيد للمنهج في عملية التعلم ] 

2. [b2.أن تميز بين أدوار المعلم وخائصه ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c1 أن تطبق الطالبة ].المتطلبات التربوية في عملية التعلم 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d1.تطبيق المفاهيم األساسية علي المواقف التعليمية ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
علم النفس معني التربية وأغراضها . / 

 مراحل تطوره و االتجاهات المعاصرة
1 a1 b1 c1 d1 

2 
دور البيئة في التربية والمجتمع/ مراحل 

 علم النفس
2 a1,a2 b1,b2 c1 d1 

3 
وظيفة التربية / علم النفس الحديث و 

 بداية علم النفس التجريبي
3 a1,a2 b1,b2 c1 d1 

4 
أبعاد تربية اإلنسان / المفاهيم 

 لعلم النفساالساسية 
4 a1,a2 b1,b2 c1 d1 

5 
التربية والتعليم / أصل علم النفس و 

 تعريفاته
5 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 

6 
سمات المعلم ومواصفاته / أهداف علم 

 النفس وعالقته بالعلوم األخري
6 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 

7 
التربية المقصودة وغير المقصودة / أهم 

 النفسمناهج و طرق البحث في علم 
7 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 

8 
اإلتجاهات المعاصرة في تربية الطفل / 

 الدوافع النفسية و أهميتها
8 a2,a3 b1,b2 c1 d1 

 a2,a3 b1,b2 c1 d1 9التغير -الثقافة)معناها وخصائصها( 9



الثقافي )عوامله ومعوقاتة(/ خصائص 
 الدوافع النفسية

10 
شروط التدريس -سبل التطوير التربوي

 الجيد/ تصنيف الدوافع النفسية
10 a2,a3 b1,b2 c1 d1 

11 
مراجعة وتهيئة إلمتحان نهاية الفصل  -

 الدراسي.
11 a2,a3 b1,b2 c1 d1 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 المحاضرات. 1

 a2,a3 b1,b2 c1 d1 المناقشة. 2

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 أبحاث علمية. 3

 a2 b1,b2 c1 d1 الرجوع للمراجع األجنبية والعربية. 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 االوراق البحثية والتقارير 1

 a1,a3 b1 c1 d1 ملف االنجاز لمحتوي المقرر 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1 d1 مناقشة شفهية . 1

 a2,a3 b1,b2 c1 d1 كتابة أبحاث. 2

 a1 b1 c1 d1 امتحانات قصيرة. 3

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 امتحانات آخر العام. 4
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 4 محاضرات. 1

 6 كتابة تقارير وأبحاث. 2

 10 اختبار شفهي. 3

 12 اختبار نهاية الفصل الدراسي. 4
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 
 الوزن الطريقة م



 - امتحان نصف الترم 1

 40 امتحان آخر الترم 2

 - االمتحان الشفوى 3

 - االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 - طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات الكتب الدراسية المقررة. 1

 كتب مفتوحة الكتب 2

3 
,التكيف والصحة النفسية,دار 2008كتب موصي بها. حافظ بطرس ,

( علم النفس 1983المسيرة للنشر,القاهرة/ الفت محمد حقي )

 المعاصر ، االسكندرية ، منشأة المعارف

 كتب ملزمة

 علمية أو نشراتدوريات  الدورات. 4

 مواقع انترنت www.gulfkids.comمواقع علي شبكة المعلومات  5
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

علم النفس معني التربية وأغراضها . / 
 مراحل تطوره و االتجاهات المعاصرة

a1 b1 c1 d1 

دور البيئة في التربية والمجتمع/ مراحل 
 علم النفس

a1,a2 b1,b2 c1 d1 

وظيفة التربية / علم النفس الحديث و 
 بداية علم النفس التجريبي

a1,a2 b1,b2 c1 d1 

أبعاد تربية اإلنسان / المفاهيم االساسية 
 النفسلعلم 

a1,a2 b1,b2 c1 d1 

التربية والتعليم / أصل علم النفس و 
 تعريفاته

a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 

سمات المعلم ومواصفاته / أهداف علم 
 النفس وعالقته بالعلوم األخري

a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 

التربية المقصودة وغير المقصودة / أهم 
 مناهج و طرق البحث في علم النفس

a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 

اإلتجاهات المعاصرة في تربية الطفل / 
 الدوافع النفسية و أهميتها

a2,a3 b1,b2 c1 d1 

التغير الثقافي -الثقافة)معناها وخصائصها(
)عوامله ومعوقاتة(/ خصائص الدوافع 

 النفسية
a2,a3 b1,b2 c1 d1 

شروط التدريس -سبل التطوير التربوي
 الدوافع النفسيةالجيد/ تصنيف 

a2,a3 b1,b2 c1 d1 

مراجعة وتهيئة إلمتحان نهاية الفصل  -
 الدراسي.

a2,a3 b1,b2 c1 d1 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 المحاضرات.

 a2,a3 b1,b2 c1 d1 المناقشة.



 a1,a2 b1,b2 c1 d1 أبحاث علمية.

 a2 b1,b2 c1 d1 والعربية.الرجوع للمراجع األجنبية 

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 االوراق البحثية والتقارير

 a1,a3 b1 c1 d1 ملف االنجاز لمحتوي المقرر

 تقويم الطالب 4

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 مناقشة شفهية .

 a2,a3 b1,b2 c1 d1 كتابة أبحاث.

 a1 b1 c1 d1 امتحانات قصيرة.

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 امتحانات آخر العام.
 

 -اساتذة المادة: 

 

 اشرف محمد عبد الغني محمد شريت .1

 منال سعدي احمد مغازي .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 

 اشرف محمد عبد الغني محمد شريت
 
 
 
 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
  تدريب ميدانيتوصيف مقرر دراسي : 

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 a17 :الرمز الكودى
اسم 
 :المقرر

تدريب 
 ميداني

 :الفرقة
الفرقة 
 االولي

 بكالوريوس رياض االطفال  :التخصص
    

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1

 

 التعرف علي مفهوم التدريب الميداني .1

 التعرف علي خصائص طفل مرحلة رياض األطفال .2

 التدريب علي تصميم وتنفيذ أنشطة التعلم .3



 توضيح كيفية تجهيز بيئة التعلم للطفل .4

 ومهام معلمة رياض األطفالتحديد أدوار  .5

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a25 التدريب علي تصميم و تنفيذ االنشطة المقدمة الطفال المرحلة السنية من ]سنوات 6-4 

2. [a27االلمام بالمتطلبات التربوية كشرط لعملية التدريس في رياض االطفال ] 

3. [a61 االلمام ]بماهية التدريب الميداني كأحد مجاالت التدريب 

4. [a64االلمام بالمراحل المختلفة للتدريب الميداني ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 
1. [b51اكتساب مهارات تحليل أسس التدريب الميداني ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c47تحضير نموذج النشطة برنامج يومي بالروضة ] 

 
 العامة والقابلة لالنتقالالمهارات  -د

 
1. [d20االطالع علي المستحدثات في مجال تعليم طفل الرياض ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a25,a27 b51 c47 1 تعريف مفهوم التدريب الميداني 1

 
 a25,a27 b51 c47 2 أهمية التدريب الميداني 2

 
 a25,a27 b51 c47 3 الخصائص النمائية لطفل الرياض 3

 
 a25,a27,a61 b51 c47 4 خصائص معلمة الروضة و ادوارها 4

 
 a27,a61 b51 c47 5 تجهيز بيئة التعلم 5

 
 a27,a61 b51 c47 d20 6 التعلم النشط مفهومه ودور المتعلم 6

7 
تطبيقات علي تنفيذ وتصميم انشطة 

 التعلم
7 a27,a61 b51 c47 d20 

 a27,a61,a64 b51 c47 8 تجهيز بيئة التعلم 8
 

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 9 تجهيز بيئة التعلم 9

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 10 اهداف تنظيم بيئة التعلم 10

11 
تحديد القواعد العامة الواجب مراعاتها عند 

      تنمية المهارات العقلية
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5



 

مهارات  المعارف الرئيسية االسلوب م

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a25,a27 b51 c47 d20 المناقشة الشفهية 1

 a25,a27 b51 c47 d20 تقويم أوراق العمل 2

 a25,a27 b51 c47 d20 اإلختبارات التحريرية 3

 a25,a27,a61 b51 c47 d20 التعلم النشط 4

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الحوار والمناقشة 5

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات 6
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 العروض العملية .1

 العروض التقديمية .2

 التدريس المصغر .3

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

مهارات  المعارف الرئيسية والمصادراالنشطة  م

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الزيارات الميدانية 1

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 كتب دراسية 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

مهارات  المعارف الرئيسية الطريقة م

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 الحوار والمناقشة 1

  
c47 

 
 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات 2

 a25,a27 b51 عروض لبعض النماذج 3
 

d20 

 a25,a27 b51 امتحانات قصيرة 4
 

d20 

 a25,a27,a61,a64 b51 امتحانات آخر العام 5
 

d20 

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 امتحانات شفوية 6
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 المناقشات 1

 3 اإلختبارات 2

 2 تقديم أوراق العمل 3

 2 التعلم النشط 4
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 5 امتحان نصف الترم 1



 30 امتحان آخر الترم 2

 5 االمتحان الشفوى 3

 10 االمتحان العملى 4

 0 أعمال الترم 5

 إمتحانات شفوية ونظرية أخرى للتقييمطرق  6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات تقوم الطالبات بجمع المادة العلمية تحت إشراف المحاضر 1

 كتب مفتوحة مراجع مكتبة الكلية 2

 مواقع انترنت إستراتيجيات حديثة في التدريب الميداني 3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 المعارف الرئيسية التفاصيل العناصر م
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a25,a27 b51 c47 تعريف مفهوم التدريب الميداني
 

 a25,a27 b51 c47 أهمية التدريب الميداني
 

 a25,a27 b51 c47 النمائية لطفل الرياضالخصائص 
 

 a25,a27,a61 b51 c47 خصائص معلمة الروضة و ادوارها
 

 a27,a61 b51 c47 تجهيز بيئة التعلم
 

التعلم النشط مفهومه ودور 
 المتعلم

a27,a61 b51 c47 d20 

تطبيقات علي تنفيذ وتصميم 

 انشطة التعلم
a27,a61 b51 c47 d20 

 a27,a61,a64 b51 c47 بيئة التعلمتجهيز 
 

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 تجهيز بيئة التعلم

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 اهداف تنظيم بيئة التعلم

تحديد القواعد العامة الواجب 

مراعاتها عند تنمية المهارات 
 العقلية

    

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a25,a27 b51 c47 d20 المناقشة الشفهية

 a25,a27 b51 c47 d20 تقويم أوراق العمل

 a25,a27 b51 c47 d20 اإلختبارات التحريرية

 a25,a27,a61 b51 c47 d20 التعلم النشط

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الحوار والمناقشة

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الزيارات الميدانية

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 كتب دراسية

 تقويم الطالب 4

 الحوار والمناقشة
  

c47 
 

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات

 a25,a27 b51 عروض لبعض النماذج
 

d20 



 a25,a27 b51 امتحانات قصيرة
 

d20 

 a25,a27,a61,a64 b51 آخر العامامتحانات 
 

d20 

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 امتحانات شفوية
 

 -اساتذة المادة: 

 

 ماجده مصطفي حافظ .1

 رحاب صالح محمد برغوث .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 

 رحاب صالح محمد برغوث

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 مقرر دراسي : التدريب الميدانيتوصيف 

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 a27 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

التدريب 

 الميداني
 :الفرقة

الفصل  الفرقة االولي

 الدراسي الثاني

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1

 

 التعرف علي مفهوم التدريب الميداني .1

 التعرف علي خصائص طفل مرحلة رياض األطفال .2

 التعلمالتدريب علي تصميم وتنفيذ أنشطة  .3



 توضيح كيفية تجهيز بيئة التعلم للطفل .4

 تحديد ادوار و مهام معلمة رياض االطفال .5

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a93تتعرف الطالبة علي مفهوم التدريب الميداني ] 

2. [a94تعدد الطالبة اهمية التدريب الميداني ] 

3. [a95 تستنتج الطالبة ادوار ]و مهام معلمة الروضة 

4. [a96تحدد الطالبة مكونات مراكز التعلم ] 

5. [a97القدرة علي تمثل كيفية تجهيز بيئة التعلم للطفل ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b64تبتكر الطالبة وتنفذ برنامج االنشطة وفق استراتيجيات التعليم و التعلم ] 

2. [b65 تعد الطالبة عرض عملي مناسب لتعليم مهارة ]معينة 

3. [b66توظف الطالبة نماذج لتجهيز بيئة التعلم ] 

4. [b67تكتسب الطالبة مهارات تحليل أسس التدريب الميداني ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c51العمل داخل مجموعات لتخطيط و تنفيذ انشطة التعلم ] 

2. [c52تدريب الطالبة علي حل المشكالت ] 

3. [c53 تدريب الطالبة علي ]القيادة واتخاذ القرار في االعمال الجماعية 

4. [c54تنفيذ الطالبة للمهام المكلفة بها في المواعيد المحددة ] 

5. [c55تدريب الطالبة علي البحث و التقصي للحصول علي المعلومات من مصادر متعددة ] 

6. [c56توظيف الطالبة لتقنيات التكنولوجية في التخطيط و التنفيذ واعداد االنشطة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d73توظيف الطالبة لمجاالت التربية في تربية الطفل ] 

2. [d74عمل بحوث حول كيفية تعلم الطفل ] 

 -محتويات المقرر : -4

 
 األسبوع الموضوع م

المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 مهارات مهنية ذهنية
مهارات 

 عامة



1 
تعليم و تعلم طفل ما قبل 

 المدرسة
1 a93,a94 b64,b65 c51,c52 

 

2 
التخطيط للتعلم في رياض 

 االطفال
2 a93,a94 b64,b65 c51,c52 

 

3 
اسس تعلم الخبرة لطفل 

 الروضة
3 a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52 

 

4 
تصميم البرامج في رياض 

 االطفال
4 a93,a94 b64,b65 c51,c52,c53 

 

5 
انشطة التعليم و التعلم في 

 الطفولة
5 a94,a95 b64,b65 c53,c54 

 

6 
االتجاهات و الميول لطفل 

 الروضة
6 a94,a95 b64,b65 c53,c54 

 

 a94,a95 b65,b66 c51,c52,c53,c54 7 تجهيز بيئة التعلم 7
 

 a96,a97 b65,b66 c52,c54 8 كيف يتعلم طفل الروضة 8
 

9 
اسس تعليم الخبرة لطفل 

 الروضة
9 a96,a97 b65,b66 c54,c56 

 

 a95,a96,a97 b65,b67 c55,c56 10 المهارات المرتبطة بتعلم الكتابة 10
 

11 
اساليب و طرق التعلم 

 المستخدمة في الروضة
11 a96,a97 b66,b67 c55,c56 

 
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات  مهارات مهنية

 عامة
 a93,a94 b64 c51 d73 المناقشة الشفهية 1

 a93,a94 b64 c51 d73,d74 الحوار وز المناقشة 2

 a94,a95 b64,b65 c52,c53 d73,d74 التعلم النشط 3

 a96,a97 b66,b67 c54,c55,c56 d73,d74 تقويم اوراق العمل 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 العروض العملية .1

 العروض التقديمية .2

 التدريس المصغر .3

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 مهارات ذهنية الرئيسية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52 d73,d74 الزيارات الميدانية 1

 a96,a97 b65,b66,b67 c55,c56 d73,d74 الكتب الدراسية 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ



 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات  مهارات مهنية

 عامة
 a93,a96 b66,b67 c55,c56 d73,d74 الحوار و المناقشة 1

 a93,a96,a97 b64,b65 c52,c53,c54 d73,d74 االمتحانات 2

 a94,a95 b66,b67 c55,c56 d73,d74 امتحانات قصيرة 3
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 المناقشات 1

 3 االختبارات 2

 2 تقديم اوراق العمل 3

 3 التعلم النشط 4

 2 الحوار و المناقشة 5
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 5 امتحان نصف الترم 1

 30 امتحان آخر الترم 2

 5 االمتحان الشفوى 3

 10 االمتحان العملى 4

 0 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 كتب ملزمة مذكرات 1

 كتب مفتوحة الكتب الدراسية 2

 مواقع انترنت الدوريات و مواقع االنترنت 3
 

 المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسيمصفوفة  -21

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 مهارات مهنية مهارات ذهنية الرئيسية
مهارات 

 عامة

1 
محتويات 

 المقرر

تعليم و تعلم طفل ما 

 قبل المدرسة
a93,a94 b64,b65 c51,c52 

 

التخطيط للتعلم في 
 رياض االطفال

a93,a94 b64,b65 c51,c52 
 

اسس تعلم الخبرة لطفل 

 الروضة
a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52 

 

تصميم البرامج في رياض 
 االطفال

a93,a94 b64,b65 c51,c52,c53 
 

انشطة التعليم و التعلم 

 في الطفولة
a94,a95 b64,b65 c53,c54 

 



االتجاهات و الميول لطفل 
 الروضة

a94,a95 b64,b65 c53,c54 
 

 a94,a95 b65,b66 c51,c52,c53,c54 التعلم تجهيز بيئة
 

 a96,a97 b65,b66 c52,c54 كيف يتعلم طفل الروضة
 

اسس تعليم الخبرة 
 لطفل الروضة

a96,a97 b65,b66 c54,c56 
 

المهارات المرتبطة بتعلم 

 الكتابة
a95,a96,a97 b65,b67 c55,c56 

 

اساليب و طرق التعلم 
 المستخدمة في الروضة

a96,a97 b66,b67 c55,c56 
 

2 

أساليب 

التعليم 
 والتعلم

 a93,a94 b64 c51 d73 المناقشة الشفهية

 a93,a94 b64 c51 d73,d74 الحوار وز المناقشة

 a94,a95 b64,b65 c52,c53 d73,d74 التعلم النشط

 a96,a97 b66,b67 c54,c55,c56 d73,d74 تقويم اوراق العمل

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 
 والتعلم

 a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52 d73,d74 الزيارات الميدانية

 a96,a97 b65,b66,b67 c55,c56 d73,d74 الكتب الدراسية

4 
تقويم 
 الطالب

 a93,a96 b66,b67 c55,c56 d73,d74 الحوار و المناقشة

 a93,a96,a97 b64,b65 c52,c53,c54 d73,d74 االمتحانات

 a94,a95 b66,b67 c55,c56 d73,d74 قصيرة امتحانات
 

 -اساتذة المادة: 

 

 املي صادق ميخائيل حنا .1

 لمياء احمد محمد عثمان .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
توصيف مقرر دراسي : منهج االنشطة في رياض 

 االطفال
  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 a25 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

منهج االنشطة في رياض 

 االطفال
 :الفرقة

الفرقة 

 االولي

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 4 :عملى

عدد الوحدات 
 :الدراسية

11      
 

 -أهداف المقرر : -1

 
 تبصير الطالبات بماهية منهج النشاط المقدم للطفل. .1

 للطفل وخاصة منهج النشاط.تتعرف الطالبة على مختلف أنواع المناهج المقدمة  .2



 تتعرف الطالبة على االستراتيجيات التعليمية التي يقدم بها منهج النشاط لطفل الروضة. .3

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a29التعرف علي االسس النظرية لبناء منهج النشاط في رياض االطفال ] 

2. [a9 التعرف على األساليب ].واالستراتيجيات المختلفة لتقديم المنهج بالروضة 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1.تمييز الطالبة بين األنواع المختلفة للمناهج المقدمة لطفل الروضة ] 

2. [b2.تقارن الطالبة بين مختلف االستراتيجيات واألساليب التي يمكن تقديمها لطفل الروضة ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1.تصميم أنشطة مختلفة لتقديم مختلف المهارات والمفاهيم والمعلومات للطفل ] 

2. [c2.تعد أدوات تقويمية تتناسب مع المنهج المقدم تبعا للمرحلة العمرية ] 

3. [c3.تطبق الوسائل والتقنيات التربوية المناسبة مع المنهج المستخدم ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d1 ].توظف الطالبة المجاالت التربوية المختلفة في تربية الطفل في الميدان 

2. [d2.تطبق الطالبة ما تدرسه في التعامل مع مشكالت األطفال ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1 1 ماهية منهج النشاط داخل الروضة. 1

2 
شروط ومحددات منهج األنشطة في 

 الروضة.
2 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1 

3 
بعض االعتبارات االساسية ذات التأثير في 

 المنهج.
3 a29,a9 b1,b2 c1,c3 d1 

 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1,d2 4 أنواع األنشطة التعليمية. 4

 a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 5 أنواع األنشطة التعليمية. 5

 a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 6 مجاالت النمو والتعلم في المنهج. 6

 a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 7 تقويم منهج النشاط في الروضة. 7

8 
االنشطة التطبيقية في منهج النشاط في 

 الروضة.
8 a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 

9 
االنشطة التطبيقية في منهج النشاط في 

 الروضة.
9 a29,a9 b2 c3 d2 

 a29,a9 b2 c3 d2 10االنشطة التطبيقية في منهج النشاط في  10



 الروضة.

11 
االنشطة التطبيقية في منهج النشاط في 

 الروضة.
11 a29,a9 b2 c3 d2 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 المحاضرات 1

 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1 العصف الذهني -التعلم النشط  -المناقشات  2

 a29,a9 b1,b2 c1 d1,d2 التعلم التعاوني -أسلوب المشروع  3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 االوراق البحثية 1

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 العمل في المجموعات 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االسئلة الشفهية 1

 a29 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االختبار النصفي 2

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 االختبار العملي 3

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 االختبار النظري 4
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 المناقشة 1

 6 االوراق البحثية 2
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 40 امتحان نصف الترم 1

 0 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6



 %100 المجموع
 

 الكتب الدراسية والمراجع قائمة -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات :تقوم الطالبات بجمع المادة العلمية تحت إشراف المحاضر. 1

 كتب مفتوحة الكتب الدراسية : مراجع مكتبة الكلية 2

 دوريات علمية أو نشرات الدورات ، موقع على شبكة المعلومات. 3

4 
مهارات التواصل بين  - 2005قنديل كتب موصي بها : محمد متولي 

تخطيط  - 2004عمان ، إبراهيم أحمد مسلم  -دار الفكر  -المدرسة والبيت 

 عمان. -دار الفكر  -المناهج 

 كتب ملزمة
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 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
 مهارات

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1 ماهية منهج النشاط داخل الروضة.

شروط ومحددات منهج األنشطة في 

 الروضة.
a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1 

بعض االعتبارات االساسية ذات التأثير 
 في المنهج.

a29,a9 b1,b2 c1,c3 d1 

 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1,d2 أنواع األنشطة التعليمية.

 a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 أنواع األنشطة التعليمية.

 a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 مجاالت النمو والتعلم في المنهج.

 a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 تقويم منهج النشاط في الروضة.

االنشطة التطبيقية في منهج النشاط 

 في الروضة.
a29,a9 b1,b2 c2,c3 d1,d2 

االنشطة التطبيقية في منهج النشاط 
 في الروضة.

a29,a9 b2 c3 d2 

االنشطة التطبيقية في منهج النشاط 

 في الروضة.
a29,a9 b2 c3 d2 

االنشطة التطبيقية في منهج النشاط 
 في الروضة.

a29,a9 b2 c3 d2 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 المحاضرات

العصف  -التعلم النشط  -المناقشات 
 الذهني

a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1 

 a29,a9 b1,b2 c1 d1,d2 التعلم التعاوني -أسلوب المشروع 

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 االوراق البحثية

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 العمل في المجموعات

 تقويم الطالب 4

 a29,a9 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االسئلة الشفهية

 a29 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االختبار النصفي

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 االختبار العملي

 a29,a9 b1,b2 c1,c2,c3 d1,d2 االختبار النظري
 

 -اساتذة المادة: 



 
 رحاب صالح محمد برغوث .1

 -القسم العلمى: رئيس مجلس 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : تدريب ميداني

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 :الفرقة تدريب ميداني :اسم المقرر b16 :الرمز الكودى
الفرقة 

 الثانية

 بكالوريوس رياض االطفال  :التخصص
    

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

       11 :عدد الوحدات الدراسية

 -أهداف المقرر : -1

 
 التربوية.تنمية قدرات الطالبة وتنمية خبراتها  .1

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 1. [a3 التعرف علي النظريات المتعلقة بنمو طفل المرحلة السنية من ]سنوات 6-4 



2. [a11 التعرف علي األسس التي ينبغي ان يتضمنها برنامج اعداد معلمة رياض األطفال في جانب االعداد ]

 التخصصي

3. [a14 االلمام ]بالقوي و العوامل التي تؤثر علي نظم التعليم في مجال تربية الطفولة المبكرة 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b13التمييز بين االدوار المختلفة للمعلمة داخل مؤسسات رياض االطفال ] 

2. [b14 التمييز بين البرامج التربوية واالستراتيجيات و االساليب التي يمكن استخدامها مع طفل ]الروضة 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c3اكتساب مهارات مهنية تتعلق بتوظيف الفلسفة في اطار العملية التربوية ] 

2. [c4وضع أطر جديدة العداد معلمة رياض األطفال في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d10 تطبيق المفاهيم ]األساسية التي يرتكز عليها التعلم 

2. [d14القدرة علي العمل في فريق ] 

3. [d15توظيف مجاالت الدراسة في التعامل مع مشكالت األطفال ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

المعارف  األسبوع الموضوع م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11 b13 c3 d15 1 تعريف التدريب الميداني 1

 a14 b14 c4 d14 2 اهمية التدريب الميداني 2

 a3 b13 c4 d10 3 اهداف التدريب الميداني 3

 a14 b14 c3 d14 4 التدريس المصغر 4

 a14 b14 c4 d14 5 الوسائل التعليمية 5

 a3 b13 c3 d15 6 استراتيجيات التدريس 6

 a11 b14 c4 d14 7 التقويم 7

 a11 b13 c4 d10 8 اساليب التقويم 8
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11 b13 c4 d10 المناقشات 1

 a14 b14 c4 d14 المحاضرات 2
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6



 

 المناقشات .1

 المحاضرات .2

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11 b14 c3 d10 مكتبة الكلية 1

 a14 b13 c4 d10 شبكة المعلومات 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
أن تقدم الطالبة المعلمة ملف يتضمن نماذج لأللعاب 

المختلفة والعرائس وفائدتها التربوية لطفل الروضة من 

 المراجع المختلفة

a3 b13 c4 d14 

 a14 b13 c3 d10 تجميع بورتفوليو عن نماذج لباترونات العرائس لتنفيذها 2

3 

نحو يتيح للطالبة المعلمة أن تعبر  االمتحان الشفوى على

عن ذاتها وفهمها وتصورها لأللعاب والعرائس المقدمة لطفل 

 الروضة

a14 b14 c4 d15 

4 
إختبار تحريرى نهائى لتقييم نتائج التعلم المستهدفة 

 لمحتوى المقرر الدراسى
a3 b14 c4 d14 

 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 التقييم االول 1

 5 التقييم الثاني 2

 7 التقييم الثالث 3

 9 التقييم الرابع 4

 11 التقييم الخامس 5

 13 التقييم السادس 6
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 50 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 30 االمتحان العملى 4

 20 أعمال الترم 5

 0 للتقييمطرق أخرى  6

 %100 المجموع
 



 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 
(: الطفل وألعاب الروضة، القاهرة: مكتبة 1995هدى محمد قناوي )

 األنجلو المصرية.
 كتب ملزمة

2 
(: عالج األطفال باللعب )ترجمة: 1997موستاكس ) -كالرك

 دار زهراء الشرق.عبدالرحمن سيد سليمان(، القاهرة: 
 كتب ملزمة

 مواقع انترنت www.gulfkids/.comالدوريات، مواقع على شبكة المعلومات.  3
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 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
محتويات 

 المقرر

 a11 b13 c3 d15 تعريف التدريب الميداني

 a14 b14 c4 d14 اهمية التدريب الميداني

 a3 b13 c4 d10 اهداف التدريب الميداني

 a14 b14 c3 d14 التدريس المصغر

 a14 b14 c4 d14 الوسائل التعليمية

 a3 b13 c3 d15 استراتيجيات التدريس

 a11 b14 c4 d14 التقويم

 a11 b13 c4 d10 اساليب التقويم

2 
أساليب 

 التعليم والتعلم

 a11 b13 c4 d10 المناقشات

 a14 b14 c4 d14 المحاضرات

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a11 b14 c3 d10 مكتبة الكلية

 a14 b13 c4 d10 شبكة المعلومات

 تقويم الطالب 4

نماذج أن تقدم الطالبة المعلمة ملف يتضمن 

لأللعاب المختلفة والعرائس وفائدتها التربوية 

 لطفل الروضة من المراجع المختلفة

a3 b13 c4 d14 

تجميع بورتفوليو عن نماذج لباترونات العرائس 

 لتنفيذها
a14 b13 c3 d10 

االمتحان الشفوى على نحو يتيح للطالبة 
المعلمة أن تعبر عن ذاتها وفهمها وتصورها 

 والعرائس المقدمة لطفل الروضةلأللعاب 

a14 b14 c4 d15 

إختبار تحريرى نهائى لتقييم نتائج التعلم 
 المستهدفة لمحتوى المقرر الدراسى

a3 b14 c4 d14 
 

 -اساتذة المادة: 

 
 املي صادق ميخائيل حنا .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
توصيف مقرر دراسي : المدخل الى تكنولوجيا التعليم 

 في رياض االطفال
  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 b25 :الرمز الكودى
اسم 
 :المقرر

المدخل الى تكنولوجيا التعليم 
 في رياض االطفال

 :الفرقة
الفرقة 
 الثانية

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 4 :عملى

عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1

 للوسائل التكنولوجية.التعرف على األنواع المختلفة  .1 



 تنمية مهارات انتاج وسيلة تكنولوجية جيدة بطرق مختلفة. .2

 اإللمام بأهمية تكنولوجيا التعليم. .3

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1.أن تتعرف الطالبة على المفاهيم التكنولوجية المختلفة ] 

2. [a2 أن تتعرف الطالبة على أنواع ].الوسائل التكنولوجية المختلفة 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1.أن تنتج الطالبة وسيلة تكنولوجية جيدة ] 

2. [b2.أن تخطط الطالبة لألنشطة باستخدام الوسيلة التكنولوجية ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1.أن تصمم الطالبة وسائل تكنولوجية لطفل الروضة ] 

2. [c2 أن تطبق ].الطالبة الوسائل التكنولوجية في عملية التعلم 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d1.أن توظف الطالبة الوسائل التكنولوجية في رياض األطفال ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 1 التكنولوجيا 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 2 التكنولوجيا في التعليم 2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 3 أنواع الوسائل التكنولوجية 3

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 4 أهمية الوسائل التكنولوجية 4

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 5 توظيف الوسائل التكنولوجية 5

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 6 األجهزة التكنولوجية 6

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 7 االختبار األول 7

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 8 استخدام الكمبيوتر في التعليم 8

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 9 استخدام الكمبيوتر في التعليم 9

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 10 استخدام الكمبيوتر في التعليم 10

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 11 التقويم النهائي 11
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 
مهارات مهارات مهارات المعارف  االسلوب م



 عامة مهنية ذهنية الرئيسية
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 المحاضرات 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 التعلم الذاتي -المناقشات  2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 طريقة المشروع 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم في اطار المجموعات .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
الوسائل التعليمية المعتمدة علي استخدام تكنولوجيا 

 التعليم
a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1 b1,b2 c1,c2 d1 مناقشة شفهية 1

 a2 b2 c2 d1 امتحانات قصيرة 2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 االمتحان التطبيقي 3

 a2 b2 c2 d1 واألبحاثالتكليفات  4

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 االمتحان النظري 5
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 مناقشة شفهية 1

 5 امتحانات قصيرة 2

 8 االمتحان التطبيقي 3

 10 التكليفات واألبحاث 4

 12 االمتحان النظري 5
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 الترم امتحان نصف 1

 525 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 15 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 



 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات : الكتب الدراسية الموصي بها. 1

 كتب مفتوحة مكتبة الكلية. الكتب الدراسية : مراجع 2

 دوريات علمية أو نشرات الدوريات مواقع على شبكة المعلومات. 3

4 
تصميم وانتاج الوسائل  2000كتب موصي بها : محمود الحويلة 

 التعليمية دار المسيرة عمان
 كتب ملزمة
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 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 التكنولوجيا

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 التكنولوجيا في التعليم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 أنواع الوسائل التكنولوجية

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 أهمية الوسائل التكنولوجية

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 توظيف الوسائل التكنولوجية

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 األجهزة التكنولوجية

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 االختبار األول

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 استخدام الكمبيوتر في التعليم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 استخدام الكمبيوتر في التعليم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 استخدام الكمبيوتر في التعليم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 التقويم النهائي

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 المحاضرات

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 التعلم الذاتي -المناقشات 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 طريقة المشروع

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

الوسائل التعليمية المعتمدة علي 

 استخدام تكنولوجيا التعليم
a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 

 تقويم الطالب 4

 a1 b1,b2 c1,c2 d1 مناقشة شفهية

 a2 b2 c2 d1 امتحانات قصيرة

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 االمتحان التطبيقي

 a2 b2 c2 d1 التكليفات واألبحاث

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 االمتحان النظري
 

 -اساتذة المادة: 

 
 ماجده محمود محمد صالح .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : اساليب تربة الطفل

  

 18/12/2015 -إلدارة جودة التعليم والتعلم الفارابى 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 b23 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

اساليب تربة 

 الطفل
 :الفرقة

الفرقة 

 الثانية

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 4 :عملى

عدد الوحدات 
 :الدراسية

11      
 

 -أهداف المقرر : -1



 

 تعريف الطالبة أساليب التربية لطفل الروضة. .1

 إكساب الطالبة معرفة بكيفية تنفيذ األساليب المتنوعة لتربية طفل الروضة. .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1 ].تتعرف الطالبة علي مصطلح أساليب التربية لطفل الروضة 

2. [a2.تتعرف الطالبة علي األنواع المختلفة من أساليب التربية الحديثة ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1.تقارن بين أساليب التربية المتنوعة ] 

2. [b2.تكتشف األسلوب األمثل في تربية طفل الروضة ] 

3. [b3 تخطط ألنشطة تحقق ].األساليب المتنوعة للتربية 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1.تتمكن من تصميم بعض األساليب الحديثة لطفل الروضة ] 

2. [c2.تتمكن من إعداد األساليب المتنوعة لتربية طفل الروضة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d1 تطبيق أساليب التربية في تربية طفل ]الروضة 

2. [d11.التعلم النشط التفاعلي المتبادل بين الطالبات في تنفيذ األنشطة ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 1 التعرف بالمادة والمهام المطلوبة. 1

2 
الفرق بين  –األساليب  –ماهية التربية 

 التربية والتعليم .
2 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 3 أهمية الروضة في تربية الطفل 3

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 4 أساليب متنوعة في تربية طفل الروضة. 4

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 5 أساليب تربوية مبنية علي الكالم واإلستماع. 5

6 
أساليب تربوية مبنية علي العرض 

 واإلستكشاف.
6 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 

7 
دور معلمة الروضة في تصميم وإعداد 

 األساليب التربوية.
7 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 8 أساليب تربوية مبنية علي عمل الطالبات. 8

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 9 أسلوب اللعب . 9



 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 10 أسلوب القصة. 10

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 11 أسلوب القصة. 11
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 المحاضرات. 1

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 المناقشات. 2

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التعلم النشط. 3

 a2 b3 c2 d11 العصف الذهني. 4

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التعلم التعاوني. 5

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 أسلوب المشروع. 6
 

 -المحدودة :أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات  -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التقارير البحثية 1

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 المناقشات 1

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التقارير البحثية 2
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 6 األسئلة الشفهية. 1

 8 اإلختبار النصفي. 2

 10 اإلختبار العملي. 3

 12 اإلختبار النظري. 4
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 25 امتحان آخر الترم 2

 15 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5



 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات. تقوم الطالبات بجمع المادة العلمية تحت إشراف المحاضر 1

 كتب مفتوحة الكتب الدراسية مراجع مكتبة الكلية. 2

 دوريات علمية أو نشرات الدوريات. مواقع علي شبكة المعلومات 3

4 
كتب موصي بها فرماي محمد,حياة الماجدي :مناهج وبرامج وطرق تدريس 

هدي الناشف :استراتيجيات التعليم والتعلم في  -2004األطفال,رياض 

 1997الطفولة المبكرة 

 كتب ملزمة

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 بالمادة والمهام المطلوبة.التعرف 

الفرق بين  –األساليب  –ماهية التربية 

 التربية والتعليم .
a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 أهمية الروضة في تربية الطفل

أساليب متنوعة في تربية طفل 

 الروضة.
a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 

أساليب تربوية مبنية علي الكالم 
 واإلستماع.

a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d11 

أساليب تربوية مبنية علي العرض 

 واإلستكشاف.
a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 

دور معلمة الروضة في تصميم وإعداد 

 األساليب التربوية.
a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 

أساليب تربوية مبنية علي عمل 
 الطالبات.

a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 أسلوب اللعب .

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 أسلوب القصة.

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 أسلوب القصة.

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 المحاضرات.

 a1,a2 b2,b3 c1,c2 d1,d11 المناقشات.

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التعلم النشط.

 a2 b3 c2 d11 العصف الذهني.

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التعلم التعاوني.

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 أسلوب المشروع.

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التقارير البحثية

 تقويم الطالب 4
 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 المناقشات

 a1,a2 b1,b2,b3 c1,c2 d1,d11 التقارير البحثية
 



 -اساتذة المادة: 

 

 جنات عبد الغني ابراهيم البكاتوشي .1

 مروة احمد عبد النعيم السيد .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : تاريخ تربية الطفل

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 b24 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

تاريخ تربية 

 الطفل
 :الفرقة

الفرقة 

 الثانية

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 :عملى

 
عدد الوحدات 

 :الدراسية
12      

 



 -أهداف المقرر : -1

 

 االلمام باالتجاهات االساسية لتاريخ الفكر التربوي .1

 مجال الطفولةااللمام بالفكر التربوي عبر العصور في  .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a13االلمام بتاريخ الفكر التربوي في مجال تربية الطفل ] 

2. [a14االلمام بالقوي و العوامل التي تؤثر علي نظم التعليم في مجال تربية الطفولة المبكرة ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1 التمييز بين ]القوي و العوامل التي تؤثر علي االنظمة التعليمية 

2. [b4المقارنة بين النظم المختلفة للتربية في مختلف العصور ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c5وضع رؤيا شاملةحول تاريخ الفكر التربوي في مجال الطفولة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d59اكتساب مهارة ] التعلم الذاتي 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a13 b1,b4 c5 d59 1 معني التاريخ و ماهية تاريخ التربية 1

 a13 b1,b4 c5 d59 2 االتجاهات االساسية في تفسير التاريخ 2

 a13 b1,b4 c5 d59 3 التربية البدائية 3

 a13 b1,b4 c5 d59 4 التربية في مصر القديمة 4

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 5 التربية في اليونان) اثينا ( 5

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 6 التربية في اليونان)اسبرطة( 6

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 7 التربية الرومانية 7

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 8 تربية الطفل في العصور الوسطي 8

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 9 تربية الطفل في االسالم 9

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 10 تربية الطفل في االسالم 10

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 11 تربية الطفل في العصر الحديث 11
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 
المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة



 a13,a14 b1,b4 c5 d59 المحاضرة 1

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 العروض التقديمية 2

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 المناقشة وتحليل وجهات النظر 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 الحوار و المناقشة .1

 العروض التقديمية .2

 -التعليم والتعلم :أنشطة ومصادر  -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a13,a14 b1,b4 c5 d59 الرجوع للمراجع االجنبية 1

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a13,a14 b1,b4 c5 d59 اوراق عمل 1

 a14 b4 c5 d59 تقارير دورية 2
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 اوراق عمل 1

 3 مناقشات شفهية 2

 6 ابحاث 3
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 40 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 كتب مفتوحة بول مترو ، تاريخ التربية 1

 كتب مفتوحة ثناء العاصي ، تاريخ التربية 2

 مواقع انترنت شبكة المعلومات العالمية 3



 كتب ملزمة تاريخ الفكر التربوي في الطفولة 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a13 b1,b4 c5 d59 معني التاريخ و ماهية تاريخ التربية

 a13 b1,b4 c5 d59 االتجاهات االساسية في تفسير التاريخ

 a13 b1,b4 c5 d59 التربية البدائية

 a13 b1,b4 c5 d59 التربية في مصر القديمة

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 التربية في اليونان) اثينا (

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 التربية في اليونان)اسبرطة(

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 التربية الرومانية

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 تربية الطفل في العصور الوسطي

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 تربية الطفل في االسالم

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 تربية الطفل في االسالم

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 تربية الطفل في العصر الحديث

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 المحاضرة

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 العروض التقديمية

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 المناقشة وتحليل وجهات النظر

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a13,a14 b1,b4 c5 d59 الرجوع للمراجع االجنبية

 تقويم الطالب 4
 a13,a14 b1,b4 c5 d59 اوراق عمل

 a14 b4 c5 d59 تقارير دورية
 

 -اساتذة المادة: 

 

 ايمان العربى محمد النقيب .1

 ممدوح عبد الرحيم احمد حسن .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 مقرر دراسي : تدريب ميدانيتوصيف 

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 b26 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

تدريب 

 ميداني
 :الفرقة

الفصل  الفرقة الثانية

 الدراسي الثاني 

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 
 :الدراسية

13      
 



 -أهداف المقرر : -1

 
 تنمية الخبرات التربوية لدى الطالبة. .1

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a3 التعرف علي النظريات ] سنوات 6-4المتعلقة بنمو طفل المرحلة السنية من 

2. [a12 التعرف علي األسس التي ينبغي ان يتضمنها برنامج اعداد معلمة رياض األطفال في جانب االعداد ]

 الثقافي

3. [a14االلمام بالقوي و العوامل التي تؤثر علي نظم التعليم في مجال تربية الطفولة المبكرة ] 

4. [a23االلمام بالمتطلب ]ات التربوية كشرط لعملية التدريس في رياض االطفال 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b15التخطيط لالنشطة في رياض األطفال باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية ] 

2. [b18التخطيط الساليب تربوية متنوعة تسهم في تربية طفل رياض االطفال ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c9 تحضير ]األنشطة المرتبطة بالخبرات التربوية لرياض األطفال 

2. [c10تطبيق نماذج ألنشطة البرنامج يومي بالروضة ] 

3. [c11تصميم الوسائل التعليمية المالئمة لطفل الروضة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d14القدرة علي العمل في فريق ] 

2. [d15توظيف مجاالت الدراسة في التعامل ] مع مشكالت األطفال 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a12 b15 c11 d15 1 تعريف التدريب الميداني 1

 a14 b18 c10 d15 2 اهمية التدريب الميداني 2

 a3 b18 c9,c10 d14 3 أهداف التدريب الميداني 3

 a23 b18 c10 d14 4 استراتيجيات التدريس 4

 a14 b15 c10 d15 5 الوسائل التعليمية 5

 a14 b15 c10 d15 6 تعريف التقويم 6

 a3 b18 c9 d15 7 اساليب التقويم 7

 a12 b18 c10 d14 8 التدريس المصغر 8



 a14 b15 c10 d15 9 اهداف التدريس المصغر 9
 

 -:أساليب التعليم والتعلم  -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a12 b18 c10 d15 المناقشات 1

 a3 b18 c10 d14 المحاضرات 2

 a12 b15 c10 d15 الدروس العملية 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 المناقشات .1

 المحاضرات .2

 -ومصادر التعليم والتعلم :أنشطة  -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a3 b18 c10 d15 مكتبة الكلية 1

 a12 b15 c10 d14 شبكة المعلومات 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
ملف االنجاز للطالبة المعلمة عن قراءاتها حول محتوى 

 المقرر
a12 b15 c10 d14 

2 
االختبار الشفوى عن تصورات الطالبة المعلمة وتفهمها 

 نحو محتوى المقرر
a12 b18 c11 d15 

3 
االختبار العملى للوسائل التى تنفذها الطالبة عن 

 محتوى المقرر
a14 b15 c9 d14 

4 
االختبار التحريرى النهائى للتحقق من نتائج التعلم 

 المستهدفة
a3 b18 c9 d15 

 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 التقييم االول 1

 5 التقييم الثاني 2

 7 التقييم الثالث 3

 9 التقييم الرابع 4

 11 التقييم الخامس 5

 13 التقييم السادس 6
 

 
 الدرجاتتوزيع  -ج



 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 50 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 30 االمتحان العملى 4

 20 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 
مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية (: 1989مجدي عزيز إبراهيم )

 والنفسية، مكتبة األنجلو المصرية.
 كتب ملزمة

2 
(: مناهج البحث العلمي في 2003محمود عبد الحليم منسي )

 المجاالت التربوية والنفسية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
 كتب ملزمة

 مواقع انترنت www.gulfkids.comالدوريات، مواقع على شبكة المعلومات.  3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a12 b15 c11 d15 تعريف التدريب الميداني

 a14 b18 c10 d15 اهمية التدريب الميداني

 a3 b18 c9,c10 d14 أهداف التدريب الميداني

 a23 b18 c10 d14 استراتيجيات التدريس

 a14 b15 c10 d15 الوسائل التعليمية

 a14 b15 c10 d15 تعريف التقويم

 a3 b18 c9 d15 اساليب التقويم

 a12 b18 c10 d14 التدريس المصغر

 a14 b15 c10 d15 اهداف التدريس المصغر

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a12 b18 c10 d15 المناقشات

 a3 b18 c10 d14 المحاضرات

 a12 b15 c10 d15 الدروس العملية

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a3 b18 c10 d15 مكتبة الكلية

 a12 b15 c10 d14 شبكة المعلومات

 تقويم الطالب 4

للطالبة المعلمة عن ملف االنجاز 

 قراءاتها حول محتوى المقرر
a12 b15 c10 d14 

االختبار الشفوى عن تصورات الطالبة 
 المعلمة وتفهمها نحو محتوى المقرر

a12 b18 c11 d15 

االختبار العملى للوسائل التى تنفذها 

 الطالبة عن محتوى المقرر
a14 b15 c9 d14 

للتحقق من االختبار التحريرى النهائى 
 نتائج التعلم المستهدفة

a3 b18 c9 d15 
 



 -اساتذة المادة: 

 
 املي صادق ميخائيل حنا .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 للقراءة والكتابةتوصيف مقرر دراسي : اعداد الطفل 

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 :الرمز الكودى
 

اسم 

 :المقرر

اعداد الطفل للقراءة 

 والكتابة
 :الفرقة

الفرقة 

 الثالثة

 :التخصص

 رياض  بكالوريوس

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 
 :الدراسية

13      
 

 -أهداف المقرر : -1

 تبصير الطالبات بأهمية القراءة والكتابة في حياة الطفل .1 



والكتابة لدي تتعرف الطالبات علي المهارات الالزمة واإلستراتيجيات الخاصة بتدريس وتنمية مهارات القراءة  .2

 طفل الروضة

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 
1. [a22االلمام بالمهارات واالستراتيجيات الالزمة لتعليم الطفل مبادئ القراءة و الكتابة ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 
1. [b2 التمييز بين االستراتيجيات المختلفة لتعلم الطفل القراءة و ]الكتابة 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c2تصميم االنشطة المختلفة العداد الطفل للقراءة و الكتابة ] 

2. [c10تخطيط و تنفيذ أنشطة التعلم ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d13اكتساب مهارات التعلم الذاتي ] 

2. [d24 عمل بحوث حول كيفية تعلم الطفل القراءة و ]الكتابة 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a22 b2 c2 d13 1 التعرف بالمادة والمهام المطلوبة 1

 a22 b2 c2 d13 2 أهمية القراءة وفوائدها 2

 a22 b2 c2 d13 3 مراحل تعلم القراءة 3

 a22 b2 c2 d13 4 أسباب ضعف القراءة 4

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 5 إستراتيجيات تعلم القراءة 5

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 6 اإلختبار األول 6

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 7 تعربفها ( -الكتابة )أهدافها  7

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 8 أهمية الكتابة و فوائدها 8

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 9 مراحل تعلم الكتابة 9

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 10 المهارات المرتبطة بتعلم الكتابة 10

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 11 االستراتيجيات المختلفة لتعلم الكتابة 11

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 12 مشكالت القراءة و الكتابة 12

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 13 االتجاهات الحديثة في تعلم القراءة و الكتابة 13
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 
مهارات مهارات مهارات المعارف  االسلوب م



 عامة مهنية ذهنية الرئيسية
 a22 b2 c2 d13 المناقشة الشفهية 1

 a22 b2 c2 d13,d24 تقويم أوراق العمل 2

 a22 b2 c2,c10 d24 اإلختبارات التحريرية 3

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 التعلم النشط 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 العروض العملية .1

 العروض التقديمية .2

 التدريس المصغر .3

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a22 b2 c2 d13,d24 الزيارات الميدانية 1

 a22 b2 c2 d13,d24 كتب دراسية 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 الحوار والمناقشة 1

  
c2 

 
 اإلمتحانات 2

  
c2 

 
 عروض لبعض النماذج 3

 
b2 

  
 امتحانات قصيرة 4

 
b2 

  
 امتحانات آخر العام 5

 
b2 

   

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 المناقشات 1

 3 اإلختبارات 2

 2 تقديم أوراق العمل 3

 3 التعلم النشط 4

 2 الحوار والمناقشة 5
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 5 امتحان نصف الترم 1

 30 امتحان آخر الترم 2

 5 الشفوىاالمتحان  3



 10 االمتحان العملى 4

 - أعمال الترم 5

 إمتحانات شفوية ونظرية طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات تقوم الطالبات بجمع المادة العلمية تحت إشراف المحاضر 1

 كتب ملزمة مراجع مكتبة الكلية 2

 مواقع انترنت إستراتيجيات حديثة في تعلم القراءة والكتابة 3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a22 b2 c2 d13 التعرف بالمادة والمهام المطلوبة

 a22 b2 c2 d13 أهمية القراءة وفوائدها

 a22 b2 c2 d13 مراحل تعلم القراءة

 a22 b2 c2 d13 أسباب ضعف القراءة

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 إستراتيجيات تعلم القراءة

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 اإلختبار األول

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 تعربفها ( -الكتابة )أهدافها 

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 أهمية الكتابة و فوائدها

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 مراحل تعلم الكتابة

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 المهارات المرتبطة بتعلم الكتابة

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 االستراتيجيات المختلفة لتعلم الكتابة

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 مشكالت القراءة و الكتابة

االتجاهات الحديثة في تعلم القراءة و 
 الكتابة

a22 b2 c2,c10 d13,d24 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a22 b2 c2 d13 المناقشة الشفهية

 a22 b2 c2 d13,d24 تقويم أوراق العمل

 a22 b2 c2,c10 d24 اإلختبارات التحريرية

 a22 b2 c2,c10 d13,d24 التعلم النشط

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a22 b2 c2 d13,d24 الزيارات الميدانية

 a22 b2 c2 d13,d24 كتب دراسية

 تقويم الطالب 4

 الحوار والمناقشة
  

c2 
 

 اإلمتحانات
  

c2 
 

 عروض لبعض النماذج
 

b2 
  

 امتحانات قصيرة
 

b2 
  

 امتحانات آخر العام
 

b2 
   

 -اساتذة المادة: 



 

 رحاب صالح محمد برغوث .1

 املي صادق ميخائيل حنا .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 فتح التوصيف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
توصيف مقرر دراسي : االصول الفلسفية واالجتماعية 

 للتربية
  

 18/12/2015 -إلدارة جودة التعليم والتعلم  الفارابى

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 c15 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

االصول الفلسفية 

 واالجتماعية للتربية
 :الفرقة

الفرقة 

 الثالثة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 :عملى

 
عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1



 

 التعرف علي مفهوم التربية و وظائفها .1

 االلمام باصول التربية االجتماعية و الفلسفية .2

 تمكين الطالبة من ادراك طبيعة العالقة بين التربية و مجاالت العلوم االخري .3

 -التعلم المستهدفة للمقرر :نواتج  -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a20. االلمام باالصول االجتماعية و الفلسفية للتربية ] 

2. [a21التعرف علي االدوار المختلفة للمؤسسات المجتمعية و دورها في تربية طفل رياض االطفال ] 

3. [a100التعرف علي االصول التي تستند اليها التربية ] 

 
 الذهنيةالمهارات  -ب

 

1. [b59تربط بين النظرية والتطبيق ] 

2. [b68التمييز بين الجوانب المختلفة للثقافة ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c57ان تطبق الطالبة ما درسته في صياغه فلسفة تربوية لطفل الرياض ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d13 اكتساب مهارات التعلم ]الذاتي 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a20,a21 b59,b68 c57 d13 1 مفهوم التربية و اهميتها 1

2 
اهمية دراسة المعلم الصول التربية 

 االجتماعية و الفلسفية
2 a20,a21 b59,b68 c57 d13 

 a20,a21 b59,b68 c57 d13 3 ماهيةالثقافة 3

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 4 جوانب الثقافة وخصائصها 4

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 5 عالقة التربية بالثقافة 5

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 6 التربية و التغير الثقافي 6

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 7 ماهية الفلسفة 7

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 8 بين التربية و الفلسفةالعالقة  8

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 9 تربية الطفل في الفلسفات المختلفة 9

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 10 تربية الطفل في الفلسفات المختلفة 10

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 11 التربية االخالقية 11
 

 -والتعلم :أساليب التعليم  -5



 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المحاضرة 1

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 العروض التقديمية 2
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 العروض التقديمية 1

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المناقشات 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المحاضرة 1

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 العروض التقديمية 2

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المناقشة و الحوار 3
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 العروض التقديمية 1

 4 االوراق البحثية 2
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 40 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 كتب ملزمة محمد لبيب النجيحي ، التربية أصولها االجتماعية و الثقافية 1

 كتب ملزمة ابراهيم عصمت مطاوع، في اصول التربية 2



 كتب ملزمة جاك ديلور ، التعليم ذلك الكنز المكنون 3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a20,a21 b59,b68 c57 d13 مفهوم التربية و اهميتها

اهمية دراسة المعلم الصول التربية 

 االجتماعية و الفلسفية
a20,a21 b59,b68 c57 d13 

 a20,a21 b59,b68 c57 d13 ماهيةالثقافة

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 الثقافة وخصائصهاجوانب 

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 عالقة التربية بالثقافة

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 التربية و التغير الثقافي

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 ماهية الفلسفة

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 العالقة بين التربية و الفلسفة

تربية الطفل في الفلسفات 

 المختلفة
a21,a100 b59,b68 c57 d13 

تربية الطفل في الفلسفات 
 المختلفة

a21,a100 b59,b68 c57 d13 

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 التربية االخالقية

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المحاضرة

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 العروض التقديمية

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 العروض التقديمية

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المناقشات

 تقويم الطالب 4

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المحاضرة

 a21,a100 b59,b68 c57 d13 العروض التقديمية

 a20,a21,a100 b59,b68 c57 d13 المناقشة و الحوار
 

 -اساتذة المادة: 

 

 ممدوح عبد الرحيم احمد حسن .1

 ايمان العربى محمد النقيب .2

 هالة عمر محمد محمود عوض .3

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21رقم)نموذج 
 4توصيف مقرر دراسي : تدريب ميداني

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 d18 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

تدريب 

 4ميداني
 :الفرقة

الفرقة 

 الرابعة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :نظري

 
 :فصل

 
 4 :عملى

عدد الوحدات 
 :الدراسية
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 -أهداف المقرر : -1



 
 يهدف المقرر الي تنمية المهارات المهنية للطالبة من خالل العمل في الميدان .1

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 
1. [a21 التدريب علي تصميم و تنفيذ االنشطة المقدمة الطفال المرحلة السنية من ]سنوات 6-4 

 
 المهارات الذهنية -ب

 
1. [b8ابتكار و تنفيذ برامج متعددة وفقا الستراتيجيات التعليم و التعلم ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c7تخطيط و تنفيذ أنشطة التعلم ] 

 
 العامة والقابلة لالنتقالالمهارات  -د

 
1. [d13اكتساب مهارات التعلم الذاتي ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
تصميم وتنفيذ انشطة تعلم لالطفال وفًقا 

 للبرنامج
1-12 a21 b8 c7 d13 

 

 -والتعلم :أساليب التعليم  -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a21 b8 c7 d13 التدريب العملي 1

 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التدريب العملي .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a21 b8 c7 d13 التدريب العملي 1

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 
 الطريقة م

المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة



 a21 b8 c7 d13 المشرف الداخلي 1

 a21 b8 c7 d13 المشرف الخارجي 2

 a21 b8 c7 d13 مدير المدرسة 3
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 12-1 المتابعة الدورية 1

 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 0 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 50 االمتحان العملى 4

 0 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 كتب ملزمة منهج وزارة التربية و التعليم حقي العب اتعلم ابتكر 1

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1
تصميم وتنفيذ انشطة تعلم لالطفال 

 وفًقا للبرنامج
a21 b8 c7 d13 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم
 a21 b8 c7 d13 التدريب العملي

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم
 a21 b8 c7 d13 التدريب العملي

 تقويم الطالب 4

 a21 b8 c7 d13 المشرف الداخلي

 a21 b8 c7 d13 المشرف الخارجي

 a21 b8 c7 d13 مدير المدرسة
 

 -اساتذة المادة: 

 

 ايمان العربى محمد النقيب .1

 رحاب صالح محمد برغوث .2

 لمياء احمد محمد عثمان .3

 امل محمد محمد أحمد .4

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 



 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : تربية مقارنة

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 الفرقة الرابعة :الفرقة تربية مقارنة :اسم المقرر d21 :الرمز الكودى

 بكالوريوس رياض االطفال  :التخصص
    

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 :عملى

 
       11 :عدد الوحدات الدراسية

 -أهداف المقرر : -1

 االلمام بعلم التربية المقارنة .1 



 االلمام بالفلسفات التربوية لتربية طفل رياض االطفال في مختلف دول العالم .2

 -التعلم المستهدفة للمقرر :نواتج  -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a14االلمام بالقوي و العوامل التي تؤثر علي نظم التعليم في مجال تربية الطفولة المبكرة ] 

2. [a15التعرف علي العوامل التي تشكل النظم التعليمية المختلفة فيما يختص برياض االطفال ] 

3. [a99 طرح الجانب النظري للدراسات ]المقارنة في بعض النظم التعليمية في عدد من الدول 

 
 المهارات الذهنية -ب

 
1. [b1التمييز بين القوي و العوامل التي تؤثر علي االنظمة التعليمية ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c1المقارنة بين النظم التعليمية لمرحلة رياض األطفال في البلدان العربية و االجنبية ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d13اكتساب مهارات التعلم الذاتي ] 

2. [d14القدرة علي العمل في فريق ] 

3. [d16وضع تصور مقترح لتطوير برامج رياض األطفال ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a14,a15 b1 c1 d13 1 التربية المقارنة النشأة و التطورعلم  1

 a14,a15 b1 c1 d13 2 أهداف التربية المقارنة 2

 a14,a15 b1 c1 d13 3 مناهج البحث في التربية المقارنة 3

4 
القوي و العوامل التي تؤثر في النظم 

 التعليمية
4 a14,a15 b1 c1 d13,d14 

5 
في النظم القوي و العوامل التي تؤثر 

 التعليمية
5 a14,a15 b1 c1 d13,d14 

 a14,a15 b1 c1 d13,d14 6 نظام التعليم في مصر 6

 a14,a15 b1 c1 d13,d14 7 نظام التعليم في مصر 7

 a14,a15 b1 c1 d13,d14 8 نظم التعليم في بعض دول العالم المتقدم 8

 a14,a15 b1 c1 d14,d16 9 نظم التعليم في بعض دول العالم المتقدم 9

 a14,a15 b1 c1 d14,d16 10 نظم التعليم في بعض دول العالم العربي 10

 a14,a15 b1 c1 d14,d16 11 نظم التعليم في بعض دول العالم العربي 11
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5



 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a14,a15,a99 b1 c1 d13,d14 المحاضرات 1

 a15,a99 b1 c1 d14,d16 العروض التقديمية 2

 a15,a99 b1 c1 d14,d16 الحوار و المناقشة 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
 المعارف

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
االطالع علي الكتب االجنبية في مجال التربية 

 المقارنة
a14,a15,a99 b1 c1 d13,d14 

2 
االطالع علي رسائل الماجستير و الدكتوراة في 

 المجال
a15,a99 b1 c1 d14,d16 

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a14,a15,a99 b1 c1 d14,d16 المناقشة الشفهية 1

 a14,a15 b1 c1 d13,d14 العروض التقديمية المقدمة من الطالب 2
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 العروض التقديمية 1

 2 المناقشة 2
 

 
 الدرجاتتوزيع  -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 40 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 كتب ملزمة المقارنةمحمد منيرمرسي ، التربية  1



 كتب ملزمة عبد الغني عبود، في التربية المقارنة 2

 كتب مفتوحة رسائل الماجستير و الدكتوراة في التربية المقارنة 3

 مواقع انترنت المواقع علي الشبكة العالمية 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a14,a15 b1 c1 d13 علم التربية المقارنة النشأة و التطور

 a14,a15 b1 c1 d13 أهداف التربية المقارنة

 a14,a15 b1 c1 d13 مناهج البحث في التربية المقارنة

في النظم القوي و العوامل التي تؤثر 

 التعليمية
a14,a15 b1 c1 d13,d14 

القوي و العوامل التي تؤثر في النظم 
 التعليمية

a14,a15 b1 c1 d13,d14 

 a14,a15 b1 c1 d13,d14 نظام التعليم في مصر

 a14,a15 b1 c1 d13,d14 نظام التعليم في مصر

نظم التعليم في بعض دول العالم 
 المتقدم

a14,a15 b1 c1 d13,d14 

نظم التعليم في بعض دول العالم 

 المتقدم
a14,a15 b1 c1 d14,d16 

نظم التعليم في بعض دول العالم 
 العربي

a14,a15 b1 c1 d14,d16 

نظم التعليم في بعض دول العالم 

 العربي
a14,a15 b1 c1 d14,d16 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a14,a15,a99 b1 c1 d13,d14 المحاضرات

 a15,a99 b1 c1 d14,d16 العروض التقديمية

 a15,a99 b1 c1 d14,d16 الحوار و المناقشة

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

االطالع علي الكتب االجنبية في 

 مجال التربية المقارنة
a14,a15,a99 b1 c1 d13,d14 

االطالع علي رسائل الماجستير و 

 الدكتوراة في المجال
a15,a99 b1 c1 d14,d16 

 تقويم الطالب 4

 a14,a15,a99 b1 c1 d14,d16 المناقشة الشفهية

العروض التقديمية المقدمة من 
 الطالب

a14,a15 b1 c1 d13,d14 
 

 -اساتذة المادة: 

 

 ايمان العربى محمد النقيب .1

 ممدوح عبد الرحيم احمد حسن .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 برغوثرحاب صالح محمد 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : تشريعات وتنظيمات الطفولة

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 :الرمز الكودى
 

اسم 

 :المقرر

تشريعات وتنظيمات 

 الطفولة
 :الفرقة

الفرقة 

 االولي

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 ----- :عملى ----- :فصل 4 :نظري



عدد الوحدات 
 :الدراسية

12      
 

 -أهداف المقرر : -1

 

 بالنسبة لحقوق الطفلتعريف الطالبة باحكام الشريعة االسالمية  .1

 تعريف الطالبة علي قانون الطفل المصري وأهم معالمه .2

 التعرف علي جهود بعض الهيئات العاملة في مجال الطفولة .3

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a36االلمام باهم التشريعات الخاصة باالطفال علي المستويين المحلي و الدولي ] 

2. [a37التعرف علي اهم المنظمات العاملة في مجال الطفولة علي المستويين المحلي و الدولي ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b23. مناقشة و تحليل حقوق الطفل في التشريعات و القوانين ] 

2. [b60تحلل قانون الطفل المصري واتفاقيات حقوق الطفل ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c28 ] االستفادة مهنيًا من معرفة حقوق الطفل في توفير المتطلبات المترتبة عليها في مؤسسات رياض

 األطفال

2. [c33تطبيق حقوق األنسان في العمل مع األطفال داخل رياض األطفال ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d13اكتساب مهارات التعلم الذاتي ] 

2. [d59 اكتساب مهارة ]التعلم الذاتي 

 -محتويات المقرر : -4

 

المعارف  األسبوع الموضوع م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a36 b23 c28 d13 1 مرحلة الطفولة 1

 a36 b23 c28 d13 2 حق الطفل في االسالم قبل مولده 2

 a36 b23 c28 d13 3 حق الطفل في االسالم بعد مولده 3

 a36 b23 c28,c33 d13,d59 4 عن قانون الطفل المصري مقدمة 4

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 5 الباب االول و الثاني من قانون الطفل 5

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 6 الباب الثالث و الرابع من قانون الطفل 6

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 7 الباب الخامس والسادس من قانون الطفل 7



 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 8 الباب السابع من قانون الطفل 8

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 9 الباب الثامن والتاسع من قانون الطفل 9

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 10 اتفاقيات حقوق الطفل 10

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 11 ظاهرة أطفال الشوارع 11
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 اسلوب المناقشة )حلقات بحث ( 1

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 اساليب التعلم االلكتروني 2

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 المحاضرات 3

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 المشاهدات االيضاحية واالستنتاج و حل المشكالت 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 ال يوجد .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 المكتبة وشبكة االنترنت 1

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 التقويم كل محاضرة 1

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 تقويم من خالل امتحان الميد تيرم 2

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 تقويم نهائي من خالل امتحان اخر الترم 3
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 8 امتحان نصف الترم 1

 12 امتحان اخر الترم 2
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 20 امتحان نصف الترم 1

 0 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 80 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6



 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 كتب مفتوحة اتفاقية حقوق الطفل 1

 كتب ملزمة التشريعات الخاصة بالطفولة العربية 2

 كتب ملزمة عالم عربي جدير باالطفال 3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a36 b23 c28 d13 مرحلة الطفولة

 a36 b23 c28 d13 حق الطفل في االسالم قبل مولده

 a36 b23 c28 d13 حق الطفل في االسالم بعد مولده

 a36 b23 c28,c33 d13,d59 مقدمة عن قانون الطفل المصري

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 الباب االول و الثاني من قانون الطفل

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 الرابع من قانون الطفلالباب الثالث و 

الباب الخامس والسادس من قانون 

 الطفل
a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 الباب السابع من قانون الطفل

الباب الثامن والتاسع من قانون 
 الطفل

a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 اتفاقيات حقوق الطفل

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 ظاهرة أطفال الشوارع

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 اسلوب المناقشة )حلقات بحث (

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 اساليب التعلم االلكتروني

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 المحاضرات

المشاهدات االيضاحية واالستنتاج و 

 حل المشكالت
a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 المكتبة وشبكة االنترنت

 تقويم الطالب 4

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 التقويم كل محاضرة

 a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 تقويم من خالل امتحان الميد تيرم

تقويم نهائي من خالل امتحان اخر 
 الترم

a36,a37 b23,b60 c28,c33 d13,d59 
 

 -اساتذة المادة: 

 
 حنان عبده يوسف غنيم .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 الصاوي محمدهشام محمد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : معلمة الروضة

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 الفرقة الرابعة :الفرقة معلمة الروضة :اسم المقرر d23 :الرمز الكودى

 بكالوريوس رياض االطفال  :التخصص
    

 :عدد الساعات

 
 2 :عملى ----- :فصل 2 :نظري

       12 :عدد الوحدات الدراسية

 -أهداف المقرر : -1

 
 إعداد معلمة رياض األطفال الناجحة .1

 إعداد معلمةرياض االطفالمواكبة المعلمة لالتجاهات الحديثة في  .2



 التعرف علي المشكالت التي تواجه معلمة رياض األطفال .3

 تزويد الطالبة بمعلومات حول االدوار المختلفة التي تلعبها كمعلمة رياض أطفال .4

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1 اعداد معلمات لرياض االطفال في ضوء االتجاهات ] العالمية الحديثة للتعامل مع طفل المرحلة السنية من

 سنوات 4-6

2. [a10 التعرف علي األسس التي ينبغي ان يتضمنها برنامج اعداد معلمة رياض األطفال في جانب االعداد ]

 المهني

3. [a11 التعرف علي األسس التي ينبغي ان يتضمنها برنامج اعداد معلمة رياض األطفال في جانب االعداد ]

 خصصيالت

4. [a12 التعرف علي األسس التي ينبغي ان يتضمنها برنامج اعداد معلمة رياض األطفال في جانب االعداد ]

 الثقافي

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b4اكتساب السمات و المهارات التي يجب ان تتصف بها معلمة رياض االطفال ] 

2. [b18 التمييز بين االدوار المختلفة للمعلمة داخل مؤسسات ]رياض االطفال 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c4وضع أطر جديدة العداد معلمة رياض األطفال في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d14القدرة علي العمل في فريق ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1 b4 c4 d14 1 طبيعة نمو الطفل في مرحلة رياض األطفال 1

 a1 b4 c4 d14 2 طبيعة مؤسسات رياض االطفال 2

3 
إعداد معلمة رياض األطفال في ضوء طبيعة 

 نمو الطفل و طبيعة مؤسسة رياض األطفال
3 a1 b4 c4 d14 

 a10 b18 c4 d14 4 رياض األطفالجوانب اعداد معلمة  4

5 
االتجاهات العالمية المعاصرة في اعداد 

 معلمة رياض االطفال
5 a11 b18 c4 d14 

 a11 b18 c4 d14 6االتجاهات العالمية المعاصرة في اعداد  6



 معلمة رياض االطفال

 a11 b18 c4 d14 7 إعداد معلمة رياض األطفال في مصر 7

8 
األطفال في الدول إعداد معلمة رياض 

 العربية
8 a11 b4,b18 c4 d14 

9 
إعداد معلمة رياض األطفال في الدول 

 العربية
9 a11,a12 b4,b18 c4 d14 

10 
إعداد معلمة رياض األطفال في الدول 

 المتقدمة
10 a10,a12 b4,b18 c4 d14 

11 
إعداد معلمة رياض األطفال في الدول 

 المتقدمة
11 a11,a12 b18 c4 d14 

12 
التحديات العالمية والمحلية وأثرها علي 

 المعلمة
12 a11,a12 b18 c4 d14 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1 b4 c4 d14 المحاضرات 1

 a10 b18 c4 d14 الحوار والمناقشة 2

 a10,a11 b4,b18 c4 d14 العروض التقديمية 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 العصف الذهني .1

 التقارير الدورية .2

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11 b4,b18 c4 d14 للروضاتالزيارات الميدانية  1

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

مهارات  المعارف الرئيسية الطريقة م

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a10,a11,a12 b4 c4 d14 التقارير الدورية 1

 a11,a12 b4,b18 c4 d14 العروض التقديمية 2
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 التقاريرالدورية 1

 

 
 توزيع الدرجات -ج

 
 الوزن الطريقة م



 0 امتحان نصف الترم 1

 50 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 30 االمتحان العملى 4

 20 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 
 2003هدى محمود الناشف : معلمة الروضة ، دار الفكر العربي ، 

 القاهرة .
 كتب مفتوحة

2 
واقع و مستقبل اعداد معلمة رياض االطفال في مصر و سبل 

 تطويره ، رسالة دكتوراة ، كلية التربية ، جامعة االسكندرية
 كتب مفتوحة

 مواقع انترنت مصر العربيةوزارة التربية و التعليم ، جمهورية  3

 مواقع انترنت المنظمات الدولية المتعلقة باعداد معلم الطفولة المبكرة 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 المعارف الرئيسية التفاصيل العناصر م
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

نمو الطفل في مرحلة رياض  طبيعة

 األطفال
a1 b4 c4 d14 

 a1 b4 c4 d14 طبيعة مؤسسات رياض االطفال

إعداد معلمة رياض األطفال في ضوء 
طبيعة نمو الطفل و طبيعة مؤسسة 

 رياض األطفال

a1 b4 c4 d14 

 a10 b18 c4 d14 جوانب اعداد معلمة رياض األطفال

المعاصرة في االتجاهات العالمية 

 اعداد معلمة رياض االطفال
a11 b18 c4 d14 

االتجاهات العالمية المعاصرة في 
 اعداد معلمة رياض االطفال

a11 b18 c4 d14 

 a11 b18 c4 d14 إعداد معلمة رياض األطفال في مصر

إعداد معلمة رياض األطفال في 

 الدول العربية
a11 b4,b18 c4 d14 

رياض األطفال في إعداد معلمة 

 الدول العربية
a11,a12 b4,b18 c4 d14 

إعداد معلمة رياض األطفال في 
 الدول المتقدمة

a10,a12 b4,b18 c4 d14 

إعداد معلمة رياض األطفال في 

 الدول المتقدمة
a11,a12 b18 c4 d14 

التحديات العالمية والمحلية وأثرها 
 علي المعلمة

a11,a12 b18 c4 d14 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a1 b4 c4 d14 المحاضرات

 a10 b18 c4 d14 الحوار والمناقشة



 a10,a11 b4,b18 c4 d14 العروض التقديمية

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a11 b4,b18 c4 d14 الزيارات الميدانية للروضات

 تقويم الطالب 4
 a1,a10,a11,a12 b4 c4 d14 التقارير الدورية

 a11,a12 b4,b18 c4 d14 العروض التقديمية
 

 -اساتذة المادة: 

 
 ايمان العربى محمد النقيب .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : انتاج الوسائل التعليمية

  

 18/12/2015 -إلدارة جودة التعليم والتعلم الفارابى 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 c14 :الرمز الكودى
اسم 
 :المقرر

انتاج الوسائل 
 التعليمية

 :الفرقة
الفرقة 
 الثالثة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1



 

 أن تتعرف الطالبة على أنواع المجسمات. .1

 أن تتعرف الطالبة على أنواع اللوحات التعليمية. .2

 أن تتعرف الطالبة على الرسوم الكاريكاتيرية. .3

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 والفهمالمعرفة  -أ

 

1. [a11.تتعرف الطالبة على كيفية انتاج الوسائل التعليمية ] 

2. [a14.تتعرف الطالبة على أهم الخامات المستخدمة في انتاج الوسائل التعليمية ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 
1. [b18.أن تصنف الطالبة مجموعة الخامات وخامات البيئة إلى مجموعات ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c34.أن تتمكن الطالبة من تصميم الوسائل التعليمية ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d62.تصميم برنامج يمكن الطالبة من انتاج بعض الوسائل التعليمية ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11,a14 b18 c34 d62 1 المدخل إلى الوسائل التعليمية. 1

 a11,a14 b18 c34 d62 2 المدخل إلى الوسائل التعليمية. 2

 a11,a14 b18 c34 d62 3 معايير اختيار المواد التعليمية. 3

 a11,a14 b18 c34 d62 4 معايير اختيار المواد التعليمية. 4

 a11,a14 b18 c34 d62 5 التمثيليات. 5

 a11,a14 b18 c34 d62 6 التمثيليات. 6

 a11,a14 b18 c34 d62 7 المجسمات. 7

 a11,a14 b18 c34 d62 8 المجسمات. 8

 a11,a14 b18 c34 d62 9 اللوحات التعليمية. 9

 a11,a14 b18 c34 d62 10 اللوحات التعليمية. 10

 a11,a14 b18 c34 d62 11 الرسوم الكاريكاتيرية والتكوينات الخطية. 11
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11 b18 c34 d62 العصف الذهني. 1



 a14 b18 c34 d62 الحوار والمناقشة. 2

 a11 b18 c34 d62 الرجوع للمراجع األجنبية. 3
 

 -والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة :أساليب التعليم  -6

 

 المحاضرات. .1

 عرض النماذج. .2

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11 b18 c34 d62 الزيارات الميدانية للروضات. 1

 a14 b18 c34 d62 الكتب الدراسية المقررة. 2

 a11 b18 c34 d62 الدورات. 3
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a11 b18 c34 d62 االمتحانات الشفهية. 1

 a14 b18 c34 d62 عروض لبعض النماذج. 2

 a11 b18 c34 d62 امتحانات قصيرة. 3

 a14 b18 c34 d62 الدورات. 4
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 المناقشات. 1

 5 االختبارات. 2

 8 عرض النماذج. 3

 11 التقويم. 4
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 25 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 15 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9



 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات 1

 كتب ملزمة الكتب الدراسية 2

 دوريات علمية أو نشرات الدوريات ومواقع االنترنت 3

 كتب ملزمة كتب موصي به 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a11,a14 b18 c34 d62 المدخل إلى الوسائل التعليمية.

 a11,a14 b18 c34 d62 المدخل إلى الوسائل التعليمية.

 a11,a14 b18 c34 d62 معايير اختيار المواد التعليمية.

 a11,a14 b18 c34 d62 معايير اختيار المواد التعليمية.

 a11,a14 b18 c34 d62 التمثيليات.

 a11,a14 b18 c34 d62 التمثيليات.

 a11,a14 b18 c34 d62 المجسمات.

 a11,a14 b18 c34 d62 المجسمات.

 a11,a14 b18 c34 d62 التعليمية.اللوحات 

 a11,a14 b18 c34 d62 اللوحات التعليمية.

الرسوم الكاريكاتيرية والتكوينات 

 الخطية.
a11,a14 b18 c34 d62 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a11 b18 c34 d62 العصف الذهني.

 a14 b18 c34 d62 الحوار والمناقشة.

 a11 b18 c34 d62 الرجوع للمراجع األجنبية.

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a11 b18 c34 d62 الزيارات الميدانية للروضات.

 a14 b18 c34 d62 الكتب الدراسية المقررة.

 a11 b18 c34 d62 الدورات.

 تقويم الطالب 4

 a11 b18 c34 d62 االمتحانات الشفهية.

 a14 b18 c34 d62 عروض لبعض النماذج.

 a11 b18 c34 d62 امتحانات قصيرة.

 a14 b18 c34 d62 الدورات.
 

 -اساتذة المادة: 

 
 ماجده محمود محمد صالح .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 العلمية والبيئيةتوصيف مقرر دراسي : تنمية المفاهيم 

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 c21 :الرمز الكودى
اسم 
 :المقرر

تنمية المفاهيم العلمية 
 والبيئية

 :الفرقة
الفرقة 
 الثالثة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1

 تعريف الطالبة بكيفية المفاهيم والمهارات العلمية والبيئية لدى طفل الروضة من خالل األنشطة المختلفة. .1 



 أهداف وتنفيذ األنشطة العلمية والبيئية.إكساب الطالبة المعرفة بكيفية تحديد  .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1.أن تتعرف الطالبة علي مصطلح العلوم وارتباطه بطفل الروضة ] 

2. [a2.أن تتعرف الطالبة علي المفاهيم والمهارات العلمية والبيئية التي يجب تنميتها لدي طفل الروضة ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1.أن تصنف الطالبة المفاهيم العلمية والبيئية ] 

2. [b2. أن تخطط الطالبة ألنشطة تالءم الخبرات العلمية والبيئية ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1 أن تتمكن الطالبة من تصميم األنشطة العلمية والبيئية التي تسهم في تنمية المفاهيم ] والمهارات

 العلمية والبيئية .

2. [c2.أن تتمكن من تقييم اكتساب األطفال المفاهيم العلمية والبيئية ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d1.تصمم برنامج لألنشطة العلمية والبيئية ] 

2. [d2.التعلم النشط التفاعلي المتبادل بين الطالبات في تنفيذ األنشطة ] 

 -المقرر : محتويات -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 1 ماهية برامج العلوم. 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 2 أهمية المفاهيم العلمية والبيئية. 2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 3 أهمية المفاهيم العلمية والبيئية. 3

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 4 تصنيف المفاهيم العلمية والبيئة. 4

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 5 تصنيف المفاهيم العلمية والبيئة. 5

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 6 تنمية التفكير العلمي لدي الطفل. 6

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 7 تنمية التفكير العلمي لدي الطفل. 7

8 

األساسية المستخدمة في العملية العلمية المهارات 

)المالحظة ,المقارنة ,التصنيف ,القياس ,اإلتصال 
,التجريب ,الربط ,اإلستنتاج ,التطبيق......(األهداف 

المعرفية والوجدانية والمهارية وبرامج العلوم لطفل 

 الروضة .

8 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 

9 
المهارات األساسية المستخدمة في العملية العلمية 

)المالحظة ,المقارنة ,التصنيف ,القياس ,اإلتصال 
9 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 



,التجريب ,الربط ,اإلستنتاج ,التطبيق......(األهداف 
المعرفية والوجدانية والمهارية وبرامج العلوم لطفل 

 الروضة .

10 
فية الطالبة بتنفيذ مفهوم تصميم برنامج أنشطة تقوم 

 علمي وآخر بيئي.
10 a1,a2 b1,b2 c2 d1,d2 

11 
تصميم برنامج أنشطة تقوم فية الطالبة بتنفيذ مفهوم 

 علمي وآخر بيئي.
11 a1,a2 b1,b2 c1 d1,d2 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المحاضرات. 1

 a1 b1 c1 d1 المناقشة. 2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 تعلم نشط. 3

 a2 b2 c2 d2 العصف الذهني. 4

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 اسلوب المشروع. 5

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التعلم التعاوني. 6
 

 -ذوى القدرات المحدودة :أساليب التعليم والتعلم للطالب  -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التقارير البحثية 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 انشطة المجموعات 2
 

 -الطالب :تقويم  -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1 b1 c1 d1 كراسات العملي. 1

 a2 b2 c2 d2 اإلختبار النصفي. 2

 a1 b1 c1 d1,d2 اإلختبار العملي 3

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 اإلختبار النظري. 4
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 أنشطة مختلفة متنوعة . 1

 6 تكليفات وأسئلة شفهية. 2

 7 اإلختبارات التطبيقية 3

 11 التقييم النظري. 4



 14 اختبار نهاية الفصل الدراسي. 5
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 25 امتحان آخر الترم 2

 0 الشفوىاالمتحان  3

 15 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات 1

 كتب ملزمة الكتب الدراسية المقررة. 2

 كتب مفتوحة مراجع بمكتبة الكلية 3

 نشراتدوريات علمية أو  الدوريات 4

 مواقع انترنت مواقع علي شبكة المعلومات 5
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المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
محتويات 

 المقرر

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 ماهية برامج العلوم.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المفاهيم العلمية والبيئية.أهمية 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 أهمية المفاهيم العلمية والبيئية.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 تصنيف المفاهيم العلمية والبيئة.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 تصنيف المفاهيم العلمية والبيئة.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 الطفل. تنمية التفكير العلمي لدي

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 تنمية التفكير العلمي لدي الطفل.

المهارات األساسية المستخدمة في العملية 
العلمية )المالحظة ,المقارنة ,التصنيف ,القياس 

,اإلتصال ,التجريب ,الربط ,اإلستنتاج 
والمهارية  ,التطبيق......(األهداف المعرفية والوجدانية

 وبرامج العلوم لطفل الروضة .

a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 

المهارات األساسية المستخدمة في العملية 
العلمية )المالحظة ,المقارنة ,التصنيف ,القياس 

,اإلتصال ,التجريب ,الربط ,اإلستنتاج 

,التطبيق......(األهداف المعرفية والوجدانية والمهارية 
 لطفل الروضة .وبرامج العلوم 

a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 

تصميم برنامج أنشطة تقوم فية الطالبة بتنفيذ 

 مفهوم علمي وآخر بيئي.
a1,a2 b1,b2 c2 d1,d2 

تصميم برنامج أنشطة تقوم فية الطالبة بتنفيذ 

 مفهوم علمي وآخر بيئي.
a1,a2 b1,b2 c1 d1,d2 



2 
أساليب 
التعليم 

 والتعلم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المحاضرات.

 a1 b1 c1 d1 المناقشة.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1 تعلم نشط.

 a2 b2 c2 d2 العصف الذهني.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 اسلوب المشروع.

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التعلم التعاوني.

3 

أنشطة 
ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التقارير البحثية

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 انشطة المجموعات

4 
تقويم 
 الطالب

 a1 b1 c1 d1 كراسات العملي.

 a2 b2 c2 d2 اإلختبار النصفي.

 a1 b1 c1 d1,d2 اإلختبار العملي

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 اإلختبار النظري.
 

 -اساتذة المادة: 

 
 ابراهيم البكاتوشيجنات عبد الغني  .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 2 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : حلقة بحث

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 الفرقة الرابعة :الفرقة حلقة بحث :اسم المقرر d17 :الرمز الكودى

 بكالوريوس رياض االطفال  :التخصص
    

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

       13 :عدد الوحدات الدراسية

 -أهداف المقرر : -1

 
 المختلفة. تعريف الطالبة بالمناهج البحثية - .1

 تعريف الطالبة بأساليب فرض الفروض البحثية. .2



 تعريف الطالبة بكيفية كتابة البحثة العلمى. - .3

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1] 1- .أن تتعرف وتفهم الطالبة المعلمة محتوى المقرر 

2. [a2] 2- التاريخي(. -التجريبي -أن يعرف أنواع المناهج )الوصفي 

3. [a3] 3- .أن يفهم طبيعة الدراسات والبحوث النفسية 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1] 1- .أن يستدل على بعض المشكالت الموجودة في المجتمع خالل العملية البحثية 

2. [b2] 2- .إدراك خطوات اختبار وتحديد المشكلة البحثية 

3. [b3] 3- السابقة واستخدامها خالل العملية البحثية. التمييز بين الدراسات والبحوث 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1] 1- .تطبيق واستخدام كروت البحث في المكتبة 

2. [c2] 2- .عمل مسح عن الدراسات السابقة 

3. [c3] 3- .استخدام مسائل القياس وجمع المعلومات 

4. [c4] 4- .كتابة بحث ألحد موضوعات علم النفس 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d1] 1-  تطبيق مفاهيم البحث العلمي في الروضة وتحديد الشخص المناسب لتقديم دورات في مجال حلقة

 البحث.

2. [d2] 2- .متابعة ومراجعة مستوى الكفاءة القائم لمهارات التفكير العلمي 

3. [d3] 3- العمل وبعدم التبعية والتغير الذي يطرأ في  إدارة الذات بما في ذلك الوقت الشخصي وإدارة عبء

 المهنة.

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a2 b3 c2,c4 d2,d3 1 تعريف مناهج البحث. 1

 a2,a3 b2 c2,c4 d2 2 أنواع المناهج. 2

 a2 b3 c3 d3 3 المنهج الوصفي. 3

 a3 b1,b3 c3,c4 d2 4 المنهج التجريبي. 4

 a2 b3 c2 d3 5 المنهج التاريخي. 5



 a3 b2 c1 d1 6 طبيعة الدراسات والبحوث النفسية. 6

 a2,a3 b2,b3 c1,c3,c4 d2 7 خطوات اختيار وتحديد المشكلة. 7

 a2 b1 c3 d1,d3 8 دراسة الفرض العلمي وأنواع الفروض. 8

 a1,a3 b1,b3 c2 d1,d2,d3 9 القياس وجمع المعلومات.دراسة مسائل  9

 a2 b3 c1,c3 d2,d3 10 تطبيقات تربوية )عمل واستخدام كروت(. 10

 a2 b2 c2,c3 d3 11 البحث في المكتبة. 11

 a1,a2 b3 c2 d2,d3 11 عمل مسح عن الدراسات السابقة. 12

 a2 b1 c4 d2 12 اختيار موضوع البحث. 13

 a3 b2,b3 c2 d3 12 مشكلة ومصطلحات البحث.تحديد  14

 a2 b1 c4 d2 13 تحديد أهمية البحث وأهدافه. 15

 a3 b2,b3 c2 d2,d3 13 تجميع اإلطار النظري والدراسات السابقة. 16
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a2 b2,b3 c2 d1 المناقشة 1

 a2,a3 b2 c3 d1,d3 المحاضرة 2

 a2 b1,b2 c2,c4 d1,d3 التعلم التعاونى 3

 a1 b2 c1,c3,c4 d2 العصف الذهنى 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 المناقشات -1 .1

 التعلم التعاونى -2 .2

 -: أنشطة ومصادر التعليم والتعلم -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a3 b2 c1,c3 d2 مكتبة الكلية 1

 a2,a3 b3 c2 d2,d3 شبكات المعلومات 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
تقدم الطالبة المعلمة خطة بحث علمى عن موضوع 

 خاص بمجال علم نفس الطفل
a2 b3 c2,c3 d2 

2 
تقديم ملف البحث العلمى باالطار النظرى والدراسات 

 السابقة وأدوات القياس والمراجع
a1 b2,b3 c2 d3 

 a2,a3 b2 c2,c3 d1 االختبار الشفوى عن محتوى البحث العلمى المقدم 3

4 
االختبار العملى عن كيفية تطبيق أدوات البحث العلمى 

 المقدم من الطالبة المعلمة
a3 b3 c4 d1,d3 



5 
االختبار التحريرى النهائى للتحقق من النتائج المستهدفة 

 للمقرر
a2,a3 b1 c1 d1,d2 

 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 3 التقييم االول 1

 5 التقييم الثاني 2

 7 التقييم الثالث 3

 9 التقييم الرابع 4

 11 التقييم الخامس 5

 13 التقييم السادس 6
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 %50 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 %30 االمتحان العملى 4

 %20 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 
(: مناهج البحث العلمي في العلوم 1989مجدي عزيز إبراهيم )

 التربوية والنفسية، مكتبة األنجلو المصرية.
 كتب ملزمة

 كتب ملزمة ( منهجية البحث التربوي والنفسي.2006كمال زيتون ) 2

3 
(: منهجية البحث التربوي والنفسي 2006الحميد زيتون )كمال عبد 

 من المنظور الكمي والكيفي، مكتبة الكتب العربية.
 كتب ملزمة

4 
(: حلقة البحث، المكتب العلمي 2004حزم علي عبد الواحد )

 للكمبيوتر.
 كتب ملزمة

5 
(: البحوث 1983إبراهيم وجيه محمود، محمود عبد الحليم منسي )

 ربوية، القاهرة: دار المعارف.النفسية والت
 كتب ملزمة

6 
(: البحث التربوي وكيفية تصميمه، 1990محمد منير مرسي )

 القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع.
 كتب ملزمة

7 
(: مناهج البحث في العلوم النفسية 1999رجاء محمد أبو عالم )

 والتربوية، القاهرة، دار النشر للجامعات.
 كتب ملزمة

 مواقع انترنت www.gulfkids.comالدوريات، مواقع على شبكة المعلومات.  8
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 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a2 b3 c2,c4 d2,d3 تعريف مناهج البحث. محتويات المقرر 1



 a2,a3 b2 c2,c4 d2 أنواع المناهج.

 a2 b3 c3 d3 المنهج الوصفي.

 a3 b1,b3 c3,c4 d2 المنهج التجريبي.

 a2 b3 c2 d3 المنهج التاريخي.

 a3 b2 c1 d1 طبيعة الدراسات والبحوث النفسية.

 a2,a3 b2,b3 c1,c3,c4 d2 خطوات اختيار وتحديد المشكلة.

 a2 b1 c3 d1,d3 الفرض العلمي وأنواع الفروض.دراسة 

دراسة مسائل القياس وجمع 
 المعلومات.

a1,a3 b1,b3 c2 d1,d2,d3 

تطبيقات تربوية )عمل واستخدام 

 كروت(.
a2 b3 c1,c3 d2,d3 

 a2 b2 c2,c3 d3 البحث في المكتبة.

 a1,a2 b3 c2 d2,d3 عمل مسح عن الدراسات السابقة.

 a2 b1 c4 d2 اختيار موضوع البحث.

 a3 b2,b3 c2 d3 تحديد مشكلة ومصطلحات البحث.

 a2 b1 c4 d2 تحديد أهمية البحث وأهدافه.

تجميع اإلطار النظري والدراسات 
 السابقة.

a3 b2,b3 c2 d2,d3 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a2 b2,b3 c2 d1 المناقشة

 a2,a3 b2 c3 d1,d3 المحاضرة

 a2 b1,b2 c2,c4 d1,d3 التعلم التعاونى

 a1 b2 c1,c3,c4 d2 العصف الذهنى

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a3 b2 c1,c3 d2 مكتبة الكلية

 a2,a3 b3 c2 d2,d3 شبكات المعلومات

 تقويم الطالب 4

تقدم الطالبة المعلمة خطة بحث 

علمى عن موضوع خاص بمجال علم 
 الطفلنفس 

a2 b3 c2,c3 d2 

تقديم ملف البحث العلمى باالطار 

النظرى والدراسات السابقة وأدوات 
 القياس والمراجع

a1 b2,b3 c2 d3 

االختبار الشفوى عن محتوى البحث 

 العلمى المقدم
a2,a3 b2 c2,c3 d1 

االختبار العملى عن كيفية تطبيق 
أدوات البحث العلمى المقدم من 

 المعلمةالطالبة 

a3 b3 c4 d1,d3 

االختبار التحريرى النهائى للتحقق من 
 النتائج المستهدفة للمقرر

a2,a3 b1 c1 d1,d2 
 

 -اساتذة المادة: 

 
 حزم علي عبد الواحد وافي .1

 فاتن ابراهيم عبد اللطيف علي .2



 سهام محمد بدر محمد .3

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 شريتاشرف محمد عبد الغني محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : برامج طفل ما قبل المدرسة

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 d24 :الرمز الكودى
اسم 
 :المقرر

برامج طفل ما قبل 
 المدرسة

 :الفرقة
الفرقة 
 الرابعة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 

 :الدراسية
10      

 

 -أهداف المقرر : -1



 

 االلمام بخصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة .1

 القدرة علي تخطيط برامج أطفال ماقبل المدرسة .2

 تنمية معارف الطالبة بتصنيف وتطور البرامج التعليمية لرياض األطفال .3

 تعريف الطالبة بأنواع الخبرات التعليمية في رياض األطفال .4

 عرض الطالبة لبعض الدراسات الخاصة بالبرامج التعليمية في رياض األطفال .5

 -ة للمقرر :نواتج التعلم المستهدف -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a28االلمام بمختلف المناهج المقدمة الطفال رياض االطفال ] 

2. [a68االلمام بكيفية تطوير البرامج التعليمية لرياض األطفال ] 

3. [a77التعرف علي المبادئ األساسية لتصميم رياض األطفال ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b10توظيف المعرفة المرتبطة ] بالبرامج التربوية في تخطيط و تنفيذ برامج لطفل رياض االطفال 

2. [b14التمييز بين البرامج التربوية واالستراتيجيات و االساليب التي يمكن استخدامها مع طفل الروضة ] 

3. [b41التمكن من توظيف المعرفة المرتبطة ببرامج طفل ما قبل المدرسة في تنمية تعلم الطفل ] 

4. [b46ابتكار وتن ]فيذ برنامج أنشطة وفق استراتيجيات التعليم و التعلم 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c12تخطيط نماذج مبتكرة من برامج رياض األطفال ] 

2. [c44التخطيط لنماذج من برامج رياض األطفال ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d62 توظيف المعرفة العلمية في أطار برامج ] طفل ما قبل المدرسة في وضع حلول لمشكالت معلمات رياض

 األطفال

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 مهارات ذهنية الرئيسية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a28 b10 c12 d62 1 ماهيةبرامج رياض األطفال 1

2 
خصائص النمو في مرحلة الطفولة 

 المبكرة
2 a28 b10 c12 d62 

 a28 b10 c12 d62 3 تخطيط برامج رياض األطفال 3

 a68 b10,b14 c12 d62 4 تخطيط برامج رياض األطفال 4



 a28,a68 b10,b14 c12,c44 d62 5 تطور البرامج التعليمية برياض األطفال 5

 a28,a68 b10,b41,b46 c12,c44 d62 6 تطور البرامج التعليمية برياض األطفال 6

 a28,a68 b14,b41,b46 c12,c44 d62 7 البرامج التعليمية لرياض االطفالتصنيف  7

8 
الخبرات التربوية للبرامج التعليمية برياض 

 االطفال
8 a68,a77 b41,b46 c12,c44 d62 

9 
الخبرات التربوية للبرامج التعليمية برياض 

 االطفال
9 a68,a77 b41,b46 c12,c44 d62 

 a68,a77 b46 c12,c44 d62 10 التعليميةأنواع الخبرات  10

 a68,a77 b46 c12,c44 d62 11 دراسات لبعض البرامج التعليمية 11
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a28 b10 c12,c44 d62 المحاضرة واإللقاء 1

 a28,a77 b14,b46 c12,c44 d62 عرض نماذج 2

 a28,a68 b14 c44 d62 التعلم الذاتي 3

 a68,a77 b46 c44 d62 الحوار والمناقشة 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 التعلم التعاوني .1

 التعلم اإللكتروني .2

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 والمصادراالنشطة  م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a28,a68 b10 c12,c44 d62 الزيارات الميدانية 1

 a28,a68,a77 b14 c12,c44 d62 كتب دراسية 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a28 بطاقات 1

 
c12 d62 

 a28,a68,a77 b10 c12,c44 d62 اإلمتحانات الشفهية 2

 a68 b14 c12,c44 d62 عروض لبعض النماذج 3

 a68 b41 c12,c44 d62 امتحانات قصيرة 4

 a28,a68,a77 b46 c12,c44 d62 امتحانات آخر العام 5
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 المناقشات 1



 4 اإلختبارات 2

 3 عرض النماذج 3

 3 التقويم 4
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 5 % امتحان نصف الترم 1

 25 % امتحان آخر الترم 2

 10 % االمتحان الشفوى 3

 10% االمتحان العملى 4

 0 أعمال الترم 5

 إمتحانات شفوية ونظرية طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات تقوم الطالبات بجمع المادة العلمية تحت إشراف المحاضر 1

 كتب مفتوحة مراجع مكتبة الكلية 2

 مواقع انترنت البرامج الحديثة المقدمة لطفل الروضة 3
 

 المستهدفة من المقرر الدراسيمصفوفة المعارف والمهارات  -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات  مهارات ذهنية

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a28 b10 c12 d62 ماهيةبرامج رياض األطفال

خصائص النمو في مرحلة الطفولة 
 المبكرة

a28 b10 c12 d62 

 a28 b10 c12 d62 تخطيط برامج رياض األطفال

 a68 b10,b14 c12 d62 تخطيط برامج رياض األطفال

تطور البرامج التعليمية برياض 
 األطفال

a28,a68 b10,b14 c12,c44 d62 

تطور البرامج التعليمية برياض 

 األطفال
a28,a68 b10,b41,b46 c12,c44 d62 

تصنيف البرامج التعليمية لرياض 
 االطفال

a28,a68 b14,b41,b46 c12,c44 d62 

الخبرات التربوية للبرامج التعليمية 

 برياض االطفال
a68,a77 b41,b46 c12,c44 d62 

الخبرات التربوية للبرامج التعليمية 

 برياض االطفال
a68,a77 b41,b46 c12,c44 d62 

 a68,a77 b46 c12,c44 d62 أنواع الخبرات التعليمية

 a68,a77 b46 c12,c44 d62 دراسات لبعض البرامج التعليمية

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a28 b10 c12,c44 d62 المحاضرة واإللقاء

 a28,a77 b14,b46 c12,c44 d62 عرض نماذج

 a28,a68 b14 c44 d62 التعلم الذاتي



 a68,a77 b46 c44 d62 الحوار والمناقشة

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a28,a68 b10 c12,c44 d62 الميدانيةالزيارات 

 a28,a68,a77 b14 c12,c44 d62 كتب دراسية

 تقويم الطالب 4

 a28 بطاقات
 

c12 d62 

 a28,a68,a77 b10 c12,c44 d62 اإلمتحانات الشفهية

 a68 b14 c12,c44 d62 عروض لبعض النماذج

 a68 b41 c12,c44 d62 امتحانات قصيرة

 a28,a68,a77 b46 c12,c44 d62 العام امتحانات آخر
 

 -اساتذة المادة: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : تنمية المفاهيم الرياضية

  

 18/12/2015 -التعليم والتعلم الفارابى إلدارة جودة 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 c22 :الرمز الكودى
اسم 
 :المقرر

تنمية المفاهيم 
 الرياضية

 :الفرقة
الفرقة 
 الثالثة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1



 

 تعلم المفاهيم الرياضية األساسية المتطلبة لطفل الروضة. .1

 اإللمام بالخبرات التربوية الرياضية الموجودة بالكون. .2

 تنمية المهارات الرياضية للطفل. .3

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 والفهمالمعرفة  -أ

 

1. [a1.التعرف على المفاهيم الرياضية األساسية المتطلبة لطفل الروضة ] 

2. [a2.التعرف على الخبرات التربوية الرياضية الموجودة بالكون ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1.القدرة على تصنيف المفاهيم الرياضية ] 

2. [b2.القدرة على التخطيط ألنشطة المفاهيم الرياضية للطفل ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1.تصميم وسائل تعليمية الكساب بعض المفاهيم الرياضية ] 

2. [c2.تطبيق المهارات الرياضية على طفل الروضة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d1.القدرة على العمل في فريق ] 

2. [d2.اكتساب مهارات التعلم الذاتي وااللكتروني ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1 c1 d1 1 ماهية المفاهيم الرياضية لطفل الروضة 1

 a1,a2 b1 c1 d1 2 أهداف تعلم الطفل للمفاهيم الرياضية. 2

 a1,a2 b1 c1 d1 3 نمو وتكوين المفاهيم الرياضية لدى الطفل. 3

4 
طرق وأساليب اكتساب المفاهيم الرياضية 

 لألطفال.
4 a1,a2 b1 c1 d1 

 a1,a2 b1 c1 d1 5 المفاهيم الهندسية المتطلبة لطفل الروضة 5

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 6 المفاهيم الهندسية المتطلبة لطفل الروضة 6

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 7 ..مفهوم العدد. 7

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 8 الزمن.مفهوم  8

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 9 تطبيقات رياضية بيئية 9

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 10 تطبيقات رياضية بيئية 10

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 11 تقويم نهائي 11
 



 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المحاضرات 1

 a2 b1,b2 c1 d1,d2 العصف الذهني. -التعلم النشط  -المناقشات  2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التعلم التعاوني. 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 ال توجد بيانات .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االوراق البحثية 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 العمل في المجموعات 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1 d1 المناقشة 1

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التطبيقات العملية 2

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االمتحان التطبيقي 3

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االمتحان النظري 4
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 المناقشة و الحوار 1

 3 المجموعاتاعمال  2
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 25 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 15 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9



 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات 1

2 
الكتب الدراسية : المفاهيم الرياضية ، محمد متولي قنديل ، دار 

 .2006الفكر العربي ، 
 كتب مفتوحة

3 
كتب موصي بها : تنمية المفاهيم الرياضية لطفل الروضة ، 

 2008ماجدة محمود صالح ، دار الفكر العربي ، 
 كتب ملزمة

 كتب ملزمة الدورات ، مواقع على شبكة المعلومات. 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a1,a2 b1 c1 d1 ماهية المفاهيم الرياضية لطفل الروضة

 a1,a2 b1 c1 d1 أهداف تعلم الطفل للمفاهيم الرياضية.

نمو وتكوين المفاهيم الرياضية لدى 
 الطفل.

a1,a2 b1 c1 d1 

طرق وأساليب اكتساب المفاهيم 

 الرياضية لألطفال.
a1,a2 b1 c1 d1 

المفاهيم الهندسية المتطلبة لطفل 
 الروضة

a1,a2 b1 c1 d1 

المفاهيم الهندسية المتطلبة لطفل 

 الروضة
a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 ..مفهوم العدد.

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 مفهوم الزمن.

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 تطبيقات رياضية بيئية

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 تطبيقات رياضية بيئية

 a1,a2 b1,b2 c2 d2 تقويم نهائي

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 المحاضرات

العصف  -التعلم النشط  -المناقشات 

 الذهني.
a2 b1,b2 c1 d1,d2 

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التعلم التعاوني.

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االوراق البحثية

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 العمل في المجموعات

 تقويم الطالب 4

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 المناقشة

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 التطبيقات العملية

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االمتحان التطبيقي

 a1,a2 b1,b2 c1,c2 d1,d2 االمتحان النظري
 

 -اساتذة المادة: 

 
 ماجده محمود محمد صالح .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : ادارة رياض االطفال

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 d12 :الرمز الكودى
اسم 
 :المقرر

ادارة رياض 
 االطفال

 :الفرقة
الفرقة 
 الرابعة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 :عملى

 
عدد الوحدات 

 :الدراسية
11      

 

 -أهداف المقرر : -1



 

 رياض األطفالالتعرف علي كيفية تطبيق أساسيات علم االدارة في مؤسسات  .1

 االلمام بأسس ومبادئ االدارة داخل المؤسسات التعليمية .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a16االلمام باالتجاهات الحديثة في نظم ادارة المؤسسات التعليمية ] 

2. [a89االلمام باالتجاهات الحديثة في نظم ادارة مؤسسات رياض االطفال ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b13التمييز بين االدوار المختلفة للمعلمة داخل مؤسسات رياض االطفال ] 

2. [b69التمييز بين االنماط المختلفة لالدارة في مؤسسات رياض االطفال ] 

3. [b70التمييز بين االنماط المختلفة للقيادة في مؤسسات رياض االطفال ] 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c58وضع رؤيا حول كيفية ادارة مؤسسات رياض االطفال ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d55رفع مستوي الوعي االداري لدي الطالبات المعلمات ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a16,a89 b13,b69 c58 d55 1 االدارةماهية علم  1

 a16,a89 b13,b69 c58 d55 2 االدارة التعليمية علم و فن 2

 a16,a89 b13,b69 c58 d55 3 مكونات العملية االدارية 3

 a16,a89 b13 c58 d55 4 البيئة المادية في مؤسسات رياض االطفال 4

 a16,a89 b13,b69 c58 d55 5 انماط االدارة في مؤسسات رياض االطفال 5

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 6 مدارس االدارة 6

7 
االشراف التربوي في مؤسسات رياض 

 االطفال
7 a16,a89 b69,b70 c58 d55 

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 8 القيادة التربوية ، ماهيتها 8

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 9 القيادة في مؤسسات رياض االطفال 9

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 10 الجودة الشاملةمدخل  10

11 
تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات 

 رياض االطفال
11 a16,a89 b69,b70 c58 d55 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5



 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات  مهارات ذهنية

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 المحاضرات 1

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 العروض التقديمية 2
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 مهارات ذهنية الرئيسية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 و االوراق البحثيةالتقارير  1

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 القراءات في المجال بلغة اجنبية 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

المعارف  الطريقة م

 الرئيسية
مهارات  مهارات ذهنية

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 االوراق و التقارير البحثية 1

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 العروض التقديمية 2
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 االوراق و التقارير البحثية 1

 3 العروض التقديمية 2
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 40 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 كتب ملزمة االدارة التربوية ، احمد ابراهيم 1

 كتب ملزمة االدارةالتربوية و المدرسية، احمد اسماعيل حجي 2

 مواقع انترنت مواقع علي الشبكة العالمية 3



 مذكرات مذكرات 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات  مهارات ذهنية

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

 a16,a89 b13,b69 c58 d55 ماهية علم االدارة

 a16,a89 b13,b69 c58 d55 االدارة التعليمية علم و فن

 a16,a89 b13,b69 c58 d55 مكونات العملية االدارية

البيئة المادية في مؤسسات رياض 
 االطفال

a16,a89 b13 c58 d55 

انماط االدارة في مؤسسات رياض 

 االطفال
a16,a89 b13,b69 c58 d55 

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 مدارس االدارة

االشراف التربوي في مؤسسات 

 رياض االطفال
a16,a89 b69,b70 c58 d55 

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 القيادة التربوية ، ماهيتها

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 القيادة في مؤسسات رياض االطفال

 a16,a89 b69,b70 c58 d55 مدخل الجودة الشاملة

الشاملة في  تطبيق الجودة

 مؤسسات رياض االطفال
a16,a89 b69,b70 c58 d55 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 المحاضرات

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 العروض التقديمية

3 
أنشطة ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 التقارير و االوراق البحثية

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 القراءات في المجال بلغة اجنبية

 تقويم الطالب 4
 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 االوراق و التقارير البحثية

 a16,a89 b13,b69,b70 c58 d55 العروض التقديمية
 

 -اساتذة المادة: 

 

 ايمان العربى محمد النقيب .1

 ممدوح عبد الرحيم احمد حسن .2

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : تنمية المفاهيم اللغوية

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفال:الكلية 

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 c24 :الرمز الكودى
اسم 

 :المقرر

تنمية المفاهيم 

 اللغوية
 :الفرقة

الفرقة 

 الثالثة

 :التخصص

  بكالوريوس رياض

     االطفال

 :عدد الساعات

 
 :فصل 2 :نظري

 
 2 :عملى

عدد الوحدات 
 :الدراسية

11      
 

 -أهداف المقرر : -1

 إلمام الطالبه بالمفاهيم اللغوية وأهميتها لطفل الروضه. .1 



 تعريف الطالبات بالمهارات الالزمه لتنمية المفاهيم اللغوية لطفل الروضه. .2

 تعريف الطالبة باالستراتيجيات الخاصة بتنمية المفاهيم اللغوية لطفل الروضة. .3

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1.أن تتعرف الطالبة علي دور اللغة في حياة الطفل ] 

2. [a7.أن تتعرف الطالبة علي معني اللغة ووظائفها في حياة األفراد والطفل ] 

3. [a11.أن تتعرف الطالبة علي مهارات اللغه ] 

4. [a13. أن تتعرف الطالبة علي استراتيجيات تنمية المهارات اللغوية لطفل الروضة ] 

 
 الذهنيةالمهارات  -ب

 

1. [b6.أن تتمكن الطالبة من توظيف المعرفة المرتبطه بمادة تنمية المفاهيم اللغوية في تنمية عملية التعلم ] 

2. [b10.أن تميز الطالبة بين المهارات المرتبطه بتنمية المفاهيم اللغوية ] 

3. [b16 أن تبتكر الطالبة أساليب تعليمية يمكن استخدامها في تنمية المفاهيم ]. اللغوية 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c6. أن تمارس الطالبة األساليب التعليمية المختلفة في تنمية المهارات اللغوية مع الطفل ] 

2. [c18.أن تستخدم اإلستراتيجيات الخاصة بتنمية المفاهيم اللغوية مع الطفل ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d10 استخدام ]مهارة حل المشكالت في معالجة بعض الموضوعات المرتبطة بتنمية المفاهيم اللغوية 

2. [d15.تطبيق المفاهيم األساسيةبمحتوي المادة في تنمية اللغة عند األفراد وطفل الروضة ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a7,a11 b6,b10 c6,c18 d10,d15 1 وظائفها –معناها –اللغة  1

 a1,a7,a11 b6,b10 c6,c18 d10,d15 2 تطور اإلهتمام بدراسة اللغة . 2

 a1,a7,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 3 أهمية المفردات اللغوية–أهمية اللغة  3

4 
اللغة  –وظائف المفاهيم  –المفاهيم 

 والمفاهيم.
4 a7,a11,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 

5 
طرق اكتساب الطفل –المفاهيم اللغوية 

 للمفاهيم اللغوية.
5 a1,a7,a11 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 

 a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 6 اإلختبار األول 6

 a7,a11,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 7 مهارات اإلستماع.–مهارات اللغة  7



8 

بعض التدريبات لتنمية  –مهارات القراءة 
 –مهارات الكتابة  -لتنمية مهارات القراءة 

بعض التدريبات لتنمية لتنمية مهارات 

 الكتابة.

8 a7,a11,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 

9 

نماذج لبعض األنشطة والتدريبات اللغوية 

نماذج لبعض األلعاب التربوية  -لطفل الروضة

 هارات اللغوية.إلكساب الطفل الم

9 a7,a11,a13 b10,b16 c6,c18 d10,d15 

10 

كيفية تضمين المفاهيم اللغوية في منهج 

عمل نماذج األنشطة  -رياض األطفال

لتنمية المفاهيم اللغوية ضمن منهج رياض 
 األطفال.

10 a7,a11,a13 b10,b16 c6,c18 d10,d15 

11 
اإلتجاهات الحديثة في تنمية المفاهيم 

 اإلختبار الثاني. -اللغوية
11 a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 المحاضرات. 1

 a7,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 المناقشة العلمية في المجموعات. 2

 a11,a13 b6,b16 c6,c18 d10 التدريبات العملية والتطبيقية الجماعية. 3

 a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 الرجوع للمراجع األجنبية والعربية. 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -التعليم والتعلم :أنشطة ومصادر  -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a7,a11 b6,b10 c6,c18 d10,d15 المناقشات 1

 a7,a11,a13 b10,b16 c6,c18 d10,d15 التقارير البحثية 2
 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a11 b6,b10,b16 c6,c18 d10 مناقشة شفهية. 1

 a1,a7 b10 c6,c18 d10,d15 التدريبات العملية والتطبيقات. 2

 a7,a11 b6,b16 c6,c18 d10,d15 اإلمتحان التطبيقي 3

 a1,a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 اإلمتحان النظري. 4
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 2 محاضرات 1



 3 المناقشات 2

 5 التطبيقات التربوية في مجال المادة 3

 12 امتحان آخر الفصل الدراسي 4
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 25 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 15 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م
 مذكرات مذكرات الكتب الدراسية المقررة. 1

 كتب مفتوحة الكتب 2

 دوريات علمية أو نشرات الدوريات مواقع علي شبكة المعلومات. 3

4 
موصي بها : كريمان بدير ,وإملي صادق تنمية المهارات اللغوية كتب 

 2000لطفل الروضة ,عالم الروضة ,عالم الكتب ,القاهرة ,
 كتب ملزمة

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

مهارات  مهارات ذهنية المعارف الرئيسية التفاصيل العناصر م

 عامةمهارات  مهنية

1 
محتويات 

 المقرر

 a1,a7,a11 b6,b10 c6,c18 d10,d15 وظائفها –معناها –اللغة 

 a1,a7,a11 b6,b10 c6,c18 d10,d15 تطور اإلهتمام بدراسة اللغة .

 a1,a7,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 أهمية المفردات اللغوية–أهمية اللغة 

اللغة  –وظائف المفاهيم  –المفاهيم 
 والمفاهيم.

a7,a11,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 

طرق اكتساب الطفل –المفاهيم اللغوية 
 للمفاهيم اللغوية.

a1,a7,a11 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 

 a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 اإلختبار األول

 a7,a11,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 مهارات اإلستماع.–مهارات اللغة 

بعض التدريبات لتنمية  –مهارات القراءة 
 –مهارات الكتابة  -لتنمية مهارات القراءة 

 بعض التدريبات لتنمية لتنمية مهارات الكتابة.
a7,a11,a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 

نماذج لبعض األنشطة والتدريبات اللغوية 
نماذج لبعض األلعاب التربوية  -لطفل الروضة

 الطفل المهارات اللغوية.إلكساب 
a7,a11,a13 b10,b16 c6,c18 d10,d15 

كيفية تضمين المفاهيم اللغوية في منهج 
عمل نماذج األنشطة لتنمية  -رياض األطفال

 المفاهيم اللغوية ضمن منهج رياض األطفال.
a7,a11,a13 b10,b16 c6,c18 d10,d15 

اإلتجاهات الحديثة في تنمية المفاهيم 
 اإلختبار الثاني. -اللغوية

a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 

 a1,a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 المحاضرات.أساليب  2



التعليم 
 والتعلم

 a7,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 المناقشة العلمية في المجموعات.

 a11,a13 b6,b16 c6,c18 d10 التدريبات العملية والتطبيقية الجماعية.

 a13 b6,b10 c6,c18 d10,d15 الرجوع للمراجع األجنبية والعربية.

3 

أنشطة 
ومصادر 
التعليم 
 والتعلم

 a1,a7,a11 b6,b10 c6,c18 d10,d15 المناقشات

 a7,a11,a13 b10,b16 c6,c18 d10,d15 التقارير البحثية

 تقويم الطالب 4

 a1,a11 b6,b10,b16 c6,c18 d10 مناقشة شفهية.

 a1,a7 b10 c6,c18 d10,d15 التدريبات العملية والتطبيقات.

 a7,a11 b6,b16 c6,c18 d10,d15 اإلمتحان التطبيقي

 a1,a7,a11,a13 b6,b10,b16 c6,c18 d10,d15 اإلمتحان النظري.
 

 -اساتذة المادة: 

 
 لمياء احمد محمد عثمان .1

 -العلمى: رئيس مجلس القسم 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 
 

 

 
 جامعة اإلسكندرية

 (21نموذج رقم)
 توصيف مقرر دراسي : التربية البيئية

  

 18/12/2015 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -2

 

 :اسم المقرر d15 :الكودىالرمز 
التربية 

 البيئية
 الفرقة الرابعة :الفرقة

 بكالوريوس رياض االطفال  :التخصص
    

 :عدد الساعات

 
 :فصل 4 :نظري

 
 :عملى

 
       11 :عدد الوحدات الدراسية

 -أهداف المقرر : -1

 
 معرفة الطالبات مفهوم وأهمية التربية البيئية للمعلمة ولطفل الروضة. .1

 إلمام الطالبات بأنواع المشكالت البيئية وكيفية حلها والوقاية منها. .2



 إكساب الطالبات مهارات الوعي البيئي. .3

 معرفة كيفية تخطيط وإعداد األنشطة البيئية لطفل الروضة. .4

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3

 
 المعرفة والفهم -أ

 

1. [a1تتعرف الطالبات لمعنى ومفهوم التربية ] .البيئية 

2. [a2.تتعرف الطالبات أنواع المشكالت البيئية ] 

3. [a3.تتعرف الطالبات كيفية إعداد األنشطة البيئية لطفل الروضة ] 

 
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1.تربط الطالبة بين وجهات النظر المختلفة للنظريات البيئية ] 

2. [b2.تفسر الطالبة أسباب حدوث المشكالت البيئية ] 

3. [b3 ].تبتكر الطالبة حلوال للمشكالت البيئية 

 
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
1. [c1.تكتسب مهارة اعداد األنشطة البيئية لطفل الروضة ] 

 
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d1.أن تعد الطالبة برنامجا للتربية البيئية يتناسب وطفل الروضة ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

1 
التعريف بالمادة والمهام والمتطلبات 

 األساسية.
1 a1,a2 b1 c1 d1 

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 2 مفهوم التربية البيئية 2

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 3 مجاالتها. -أهدافها  -التربية البيئية  3

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 4 التربية البيئية في االسالم.مفهوم  4

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 5 الوعي البيئي ودور المعلمة فيه. 5

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 6 الوعي البيئي ودور المعلمة فيه. 6

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 7 المسئولية البيئية. 7

8 
التربية البيئية لطفل الروضة والثقافة البيئية 

 واالخالق والسلوك والمشكالت البيئية.
8 a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 

9 
التربية البيئية لطفل الروضة والثقافة البيئية 

 واالخالق والسلوك والمشكالت البيئية.
9 a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 

10 
تخطيط واعداد األنشطة البيئية لطفل 

 الروضة.
10 a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 



11 
األنشطة البيئية لطفل تخطيط واعداد 

 الروضة.
11 a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

المعارف  االسلوب م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 المحاضرات 1

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 العصف الذهني -التعلم النشط  -المناقشات  2

 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 التعلم التعاوني -أسلوب المشروع  3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 
 التعلم التعاوني .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

المعارف  االنشطة والمصادر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 اوراق بحثية 1

 

 -تقويم الطالب : -8

 
 األساليب المستخدمة -أ

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة
 a1,a2 b1,b2 c1 d1 األسئلة الشفهية 1

 a2,a3 b2,b3 c1 d1 تكليفات عملية 2

 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 االختبار النظري 3
 

 
 التوقيت -ب

 

 األسبوع الطريقة م
 4 األسئلة الشفهية 1

 8 تكليفات عملية 2

 12 االختبار النظري 3
 

 
 توزيع الدرجات -ج

 

 الوزن الطريقة م
 0 امتحان نصف الترم 1

 40 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

 %100 المجموع
 



 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 
مذكرات : تقوم الطالبات بجمع المادة العلمية تحت إشراف 

 المحاضر.
 كتب مفتوحة

 كتب ملزمة الكتب الدراسية : مراجع مكتبة الكلية. 2

 دوريات علمية أو نشرات الدوريات : مواقع على شبكة المعلومات. 3

4 
التربية البيئية لطفل  1998كتب موصي بها : وفاء محمد سالمة 

 الروضة دار الفكر العربي القاهرة.
 كتب ملزمة

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

المعارف  التفاصيل العناصر م

 الرئيسية
مهارات 

 ذهنية
مهارات 

 مهنية
مهارات 

 عامة

 محتويات المقرر 1

التعريف بالمادة والمهام والمتطلبات 

 األساسية.
a1,a2 b1 c1 d1 

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 مفهوم التربية البيئية

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 مجاالتها. -أهدافها  -التربية البيئية 

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 مفهوم التربية البيئية في االسالم.

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 البيئي ودور المعلمة فيه.الوعي 

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 الوعي البيئي ودور المعلمة فيه.

 a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 المسئولية البيئية.

التربية البيئية لطفل الروضة والثقافة 
البيئية واالخالق والسلوك والمشكالت 

 البيئية.

a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 

التربية البيئية لطفل الروضة والثقافة 
البيئية واالخالق والسلوك والمشكالت 

 البيئية.

a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 

تخطيط واعداد األنشطة البيئية لطفل 
 الروضة.

a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 

تخطيط واعداد األنشطة البيئية لطفل 

 الروضة.
a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 

2 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 المحاضرات

العصف  -التعلم النشط  -المناقشات 

 الذهني
a1,a2,a3 b1,b2 c1 d1 

 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 التعلم التعاوني -أسلوب المشروع 

3 
أنشطة ومصادر 
 التعليم والتعلم

 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 اوراق بحثية

 تقويم الطالب 4

 a1,a2 b1,b2 c1 d1 الشفهية األسئلة

 a2,a3 b2,b3 c1 d1 تكليفات عملية

 a1,a2,a3 b1,b2,b3 c1 d1 االختبار النظري
 

 -اساتذة المادة: 

 
 جنات عبد الغني ابراهيم البكاتوشي .1



 -رئيس مجلس القسم العلمى: 

 
 رحاب صالح محمد برغوث

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


