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 a16  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

 -قراءات باللغة االجنبية 

 التعبير بالمحادثة
  :الفرقة

الفرقة 

 االولي

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 
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 -أهداف المقرر : -1

 
 تدريس منهج خاص بالطفولةشامل باللغة االجنبية مع دراسة المصطلحات .8

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3
 المعرفة والفهم -أ 

 
8. [a43االلمام بالمصطلحات الخاصة بمجال الطفولة من خالل قراءات مختلفة في التخصص بلغة اجنبية ] 

1.  
 المهارات الذهنية -ب

 

8. [b28 تحليل المصطلحات االجنبية في مجال الطفولة ] 

1. [b55 تحليل المصطلحات المختلفة باللغة االجنبية ] 

3.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

8. [c42ترجمة المعلومات من االنجليزية إلي العربية ] 

1. [c34 ترجمة النصوص المتعلقة بالمجال من اللغة األجنبية إلي العربية ] 

3.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

8. [d1 القدرة علي التدريس باستخدام لغة أجنبية ] 

1. [d32اعداد بحث باللغة األجنبية ] 

 -محتويات المقرر : -4



 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a43 b28 c42 d1 االول توقعات التعليم في اللغة االجنبية 8

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 الثاني توقعات التعلم في الرياضيات والعلوم 1

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 الثالث النمو والتطور في الطفولة المبكرة 3

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 الرابع النمو الحركي 4

 a43 b28 c42,c34 d1 الخامس النمو اللغوي 5

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 السادس النمو االجتماعي 6

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 السابع العوامل المؤثرةعلى النمو والتطور 7

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 الثامن صعوبات النعلم 1

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 التاسع اصابات االطفال 9

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 العاشر اعداد الطفل للروضة 80

 تقييم نمو وتطور االطفال 88
الحادي 

 عشر
a43 b28,b55 c42,c34 d1 

 تغذية الطفل 81
الثاني 

 عشر
a43 b28,b55 c42,c34 d32 

 المجموعات الغذائية 83
الثالث 

 عشر
a43 b28,b55 c42,c34 d1 

 قراءات حرة 84
الرابع 

 عشر
a43 b28,b55 c34 d32 

 
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 محاضرات 8

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 عصف ذهني 1

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 عروض فيديو 3

  a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 عمل ابحاث 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 الصور التوضيحية .8

 المصادر المسموعه والمرئية .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 كتاب قراءات باللغة االنجليزية 8

 a43 b28,b55 c34 d1,d32 مواقع على شبكة المعلومات 1

 a43 b28 c42,c34 d1,d32 الكتب االضافية بالمكتبة 3



  a43 b28,b55 c42,c34 d32 الوسائل السمعية والبصرية 4
 

 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a43 b28 c42 d1 اسئلة االختيار من متعدد 8

 a43 b55 c34 d32 اسئلة مقالية 1

 a43 b28 c42 d1 تطبيقات عملية 3

 a43 b55 c34 d32 عصف ذهني 4

  a43 b28 c42 d1 تقييم البحث 5
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 الثالث اسئلة االختيار من متعدد 8

 السادس عصف ذهني 1

 السابع اسئلة االختيار من متعدد 3

 الحادي عشر تقييم البحث 4

  الرابع عشر اسئلة مقالية 5
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 0 امتحان نصف الترم 8

 40 امتحان آخر الترم 1

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 80 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %800 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

 كتب ملزمة كتاب قراءات باللغة االجنبية 8

 مواقع انترنت مواقع االنترنت 1

 كتب مفتوحة الكتب االضافية بالمكتبه 3

 مذكرات الوسائل السمعية والبصرية 4

  دوريات علمية أو نشرات مجالت طبية 5
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21



 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

8 
محتويات 

 المقرر

 a43 b28 c42 d1 توقعات التعليم في اللغة االجنبية

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 توقعات التعلم في الرياضيات والعلوم

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 النمو والتطور في الطفولة المبكرة

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 النمو الحركي

 a43 b28 c42,c34 d1 النمو اللغوي

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 النمو االجتماعي

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 العوامل المؤثرةعلى النمو والتطور

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 صعوبات النعلم

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 اصابات االطفال

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 اعداد الطفل للروضة

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 تقييم نمو وتطور االطفال

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 تغذية الطفل

 a43 b28,b55 c42,c34 d1 المجموعات الغذائية

 a43 b28,b55 c34 d32 قراءات حرة

1 
أساليب التعليم 

 والتعلم

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 محاضرات

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 عصف ذهني

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 عروض فيديو

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 عمل ابحاث

3 

أنشطة 

ومصادر 

 التعليم والتعلم

 a43 b28,b55 c42,c34 d1,d32 كتاب قراءات باللغة االنجليزية

 a43 b28,b55 c34 d1,d32 مواقع على شبكة المعلومات

 a43 b28 c42,c34 d1,d32 الكتب االضافية بالمكتبة

 a43 b28,b55 c42,c34 d32 الوسائل السمعية والبصرية

 تقويم الطالب 4

 a43 b28 c42 d1 اسئلة االختيار من متعدد

 a43 b55 c34 d32 اسئلة مقالية

 a43 b28 c42 d1 تطبيقات عملية

 a43 b55 c34 d32 عصف ذهني

  a43 b28 c42 d1 تقييم البحث
 

 -اساتذة المادة: 

 
 هاله ابراهيم محمد الجروانى .8

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 هشام محمد الصاوي محمد 

 


