
 
 كلية رياض األطفال

 (21نموذج رقم)
   توصيف مقرر دراسي : مدخل الى رياض االطفال

 81/6/1087 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 

 -بيانات المقرر : -2

 

 a12  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

مدخل الى رياض 

 االطفال
  :الفرقة

الفرقة 

 االولي

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -1

 
 تعريف الطالبات بالمبادئ األساسية الخاصة بمؤسسات رياض األطفال.  .8

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

 

8. [a39 االلمام بماهية و أهداف مؤسسات رياض األطفال ] 

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

3. [a62 االلمام بخصائص طفل رياض األطفال ] 

4.  
 المهارات الذهنية -ب

 

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

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

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

4.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
8. [c15تطبيق المتطلبات التربوية في أطار عملية التعلم بالروضة ] 

1.  
 ابلة لالنتقالالمهارات العامة والق -د

 

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

1. [d40 اكتساب مهارة التعلم الذاتي ] 



 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a39 b13 c15 d40 8 تعريف رياض األطفال.  8

 a54 b19 c15 d36 1 أهمية مرحلة الطفولة المبكرة.  1

 a62 b33 c15 d40 3 التعلم من خالل اللعب  3

 a39 b13 c15 d40 4 الطفولة عبر العصور المختلفة. 4

 a54 b19 c15 d36 5 رواد الطفولة المبكرة. 5

 a54 b33 c15 d40 6 خصائص نمو الطفل 6

 a62 b13 c15 d36 7 سماتها.  –معلمةالروضة أدوارها  7

 a39 b19 c15 d40 1 واقع رياض األطفال في مصر .  1

 a54 b33 c15 d40 9 العالقة بين المعلمة واألسرة .  9

 a62 b13 c15 d36 80 رياض األطفال عالميا. 80

  a54 b19 c15 d36 88 امتحانات أعمال السنة.  88
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a39 b13 c15 d40 المحاضرات. 8

 a54 b19 c15 d36 المناقشات.  1

 a62 b33 c15 d40 اإلمتحانات.  3

  a39 b13 c15 d36 الرجوع للمراجع األجنبية والعربية. 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 المحاضرات .8

 المناقشات .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a39 b19 c15 d36 مكتبة الكلية 8

 a54 b33 c15 d40 كتب مقترحة 1

  a39,a62 b19 c15 d40 مذكرات 3
 

 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 
 الطريقة م

المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a39 b13 c15 d36 مناقشة شفهية.  8



 a54 b19 c15 d40 كتابة البحث .  1

 a62 b33 c15 d36 امتحانات قصيرة .  3

  a39 b13 c15 d40 امتحانات آخر العام. 4
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 3 محاضرات 8

 5 كتابة التقارير واألبحاث.  1

 9 شفهي  3

  81 امتحانات آخر العام. 4
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 0 امتحان نصف الترم 8

 درجة( 40بواقع)10% امتحان آخر الترم 1

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 درجات ( 80بواقع) % 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %800 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

 مذكرات مذكراتالدورات  8

 كتب ملزمة الكتب الدراسية المقررة. 1

 دوريات علمية أو نشرات مواقع علي شبكة المعلومات. 3

  كتب ملزمة كتب موصي بها 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

8 
محتويات 

 المقرر

 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. 

1 
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 .8

 مروة احمد عبد النعيم السيد .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 رحاب صالح محمد برغوث 

 


