
 

 
 

 
 

 توصيف مقررات 
قسم العلوم األساسية



 

  
 كود المقرر
2203613 

  ساعة معتمدة
2 

 اسم المقرر 
  التربية الحركية

 متطلب سابق

، أهاداف بية الحركية لمرحلة رياض األطفاا ، أهمية التر مفهوم )التربية الحركية( نبذة تاريخية عنها يدرس الطالب 
للتعارف علاى   )الوسائ  واألدوات(األساليب المستخدمة فى التربية الحركية  ،بية الحركية لمرحلة رياض األطفا التر 

ويتم دراسة مراح  النمو الحركى للطف  منذ الميالد وحتى سن ست سنوات وكذلك دراسة  المهارات البدنية األساسية
 .يتم عم  برنامج تربية حركية تطبيقىالجهاز الحركى وكذلك العوام  التى تؤثر على النمو الحركى فى األطفا  وفى نهاية المقرر 

 
 كود المقرر

22036100 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تربية القوام 

 متطلب سابق

تعد تربية القوام مادة اساسية فى مرحلة رياض األطفا  وذلك إلنتشار عيوب القوام فى هذه المرحلة نظرًا لوجاود 
 لخاطئة .العيوب الخلقية الغير مكتشفة وكذلك العادات ا

تاثثير و أهميته لجسام الطفا ، أساباب تشاوه القاوام و طارق عاالا تشاوه القاوام،  يتم دراسة مفهوم )القوام السليم(
كمااا يقادم البحااص النصاائر والطاارق الساليمة لتجنااب  النشااط البادنى علااى القاوام و المحافظااة علاى القااوام الساليم

 .ريبات التى تحافظ على القوام السليم لدى الطف مشكالت القوام وفى نهاية المقرر يتم دراسة بعض التد

 
 كود المقرر
2203820 

 ساعة معتمدة
2 

 اسم المقرر 
 اإلضطرابات الحركية 

 متطلب سابق

اإلضطرابات الحركية تعرف بإنها اى خل  فى النمو الحركى سواء بالنسبة للعضالت الكبيرة او العضالت الصاغيرة 
 طرابات الحركية .ويتناو  المقرر طرق إكتشاف اإلض

يتم دراسة )اإلضاطرابات الحركياة( مان حياص المفهاوم، أساباب اإلضاطرابات الحركياة و أنواعهاا والنتاائج المترتباة 
ساائ  المساتخدمة فاى عالجهاا وأيضااًا و علاى اإلضاطرابات الحركياة وكيفياة عالجهاا والاتخل  منهااا واألسااليب وال

 ات الحركية.التطبيق على بعض الحاالت التى تعانى اإلضطراب
وكذلك يتناو  المقرر األمراض المصاحبة لإلضطرابات الحركية وداللة اإلضطرابات الحركية وفى النهاية يتم عم  

 برنامج لعالا اإلضطرابات الحركية  .
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 كود المقرر
2203708 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 اإلتجاهات الحديثة فى المهارات الحركية

 متطلب سابق

 يتناو  المقرر اهداف التربية الحركية وتعريف اللياقة البدنية وكذلك طرق الوصو  الى اللياقة البدنية .
وتقسايماتها المختلفاة، أهمياة المهاارات الحركياة يتم دراسة مفهوم )المهاارات الحركياة( وأناوال المهاارات الحركياة 

وكااذلك العواماا  المااؤثرة علااى  )أدوات وأجهاازة(للطفاا ، إسااتخدام أحاادص الوسااائ  فااى تطبيااق المهااارات الحركيااة 
 ديناميكية الحركة .

 

 
 كود المقرر
2203703 

 ساعة معتمدة 
4 

 اسم المقرر 
 استخدام الكمبيوتر فى مجا  التخص        

 متطلب سابق

 
طفا  و يدرس الطالب اهمية استخدام الكمبيوتر فى مجا  رياض األطفا  و معايير استخدام الكمبيوتر بالنسابة لل

ميااة المقدمااة للطفاا  و كيفيااة تنفيااذ بعااض الباارامج التعليميااة للطفاا  و كيفيااة عماا  بحااص يالباارامج المختلفااة التعل
  باللغة العربية و اللغة األنجليزية عن طريق محركات البحص المختلفة فى مجا  الطفولة.

سااتخدام بعااض باارامج وكااذلك دراسااة المجاااالت المختلفااة للكمبيااوتر وزيااادة مهااارات اسااتخدام الحاسااب  اآللااى وات
 الكمبيوتر وتوظيفها لطف  الروضة . 

 

 
 كود المقرر
2203821 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 الفنون المسرحية 

 متطلب سابق

يشتم  المقارر علاى تعرياف الفناون المسارحية وأهميتهاا بالنسابة للطفا  وكاذلك دور المسار  فاى تنمياة مهاارات 

 ي  المفاهيم من خال  المسر  .الطف  المختلفة وكذلك توص

يدرس الطالب أناوال الفناون المسارحية المختلفاة مثا  المسارحية ومسار  العارائس والمسار  الغناائى وتاثثير هاذه 

الفنااون علااى العمليااة التعليميااة لوطفااا  وتوظيااف جمياا  عناصاار الفنااون المساارحية ماان أجاا  تنميااة المفاااهيم 

 السلوكية والتخاطب من خال  إستخدام الفنون المسرحية. المختلفة وكذلك عالا بعض أنوال الحاالت
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 كود المقرر
2203712 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 اإلتجاهات الحديثة فى متحف الطف 

 متطلب سابق

 
يادرس الطلااب تعريااف المتحااف ونبااذة تاريخيااة عاان إنشااء المتاااحف فااى العااالم وأنااوال المتاااحف ومفهااوم متحااف 

بين متاحف األطفا  ومراكاز األطفاا  وأهمياة متحاف الطفا  و دور المتحاف فاى العملياة التعليمياة  الفرقالطف  و 
متحف الطف  والتصميم الداخلى له وكيفياة إنشااء متحاف لوطفاا  ومفهاوم التربياة المتحفياة وأهادافها مواصفات 

فة للطفا  مان خاال  المتحاف ودور وكذلك يتناو  المقرر تنمية المفاهيم المختل وأهميتها ودورها فى نشر الثقافة
المتحااف فااى تنميااة الموهبااة واإلباادال لاادى الطفاا  وفااى نهايااة المقاارر يااتم عماا  تطبيقااات عمليااة علااى الدراسااة 

 .النظرية 
 

 
 كود المقرر
2203710 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 اإلتجاهات الحديثة فى مسر  الطف  

 متطلب سابق

 
بااذة تاريخياة عان إنشاااء المسار  فااى العاالم وأناوال المساار  و مفهاوم مساار  يادرس الطالاب تعريااف المسار  و ن

المساتخدمة فاى مسر  الطف  وأنوال العرائس المستخدمة فى مسر  الطف  وكيفية صناعة العرائس الطف  وأنوال 
النساابة ودور المساار  العالجااى بالمساار  ودور المساار  فااى العمليااة التربويااة ومفهااوم الاادراما والاادراما اإلبداعيااة 

فان اإللقااء فاى المسار   –يدرس الطالب مقومات أختيار المسرحيات ، الفرق بين المسار  والمسارحيات  للطف .
 المسر  الشعبى . –يدرس الفنون المسرحية وتوظيفها فى الروضة  –

 
 كود المقرر
2203711 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 اإلتجاهات الحديثة فى أدب الطف  

 متطلب سابق

درس الطالب تعريف األدب بصورة عامة وتعريف أدب الطف  وأنوال أدب األطفا  ونماذا من شعر األطفا  ي
ختيار إيدرس الطالب مقومات ونماذا من نثر األطفا  وأهمية أدب األطفا  فى تنمية مهارات اللغة عند الطف . 

 . (شعر واغانى واناشيد الطف  – مسرحيات –اشكا  ادب الطف  ) قصة  –األشكا  األدبية المناسبة للطف  
 –الكمبيااوتر  –اإلذاعااة والتليفزيااون  –المساار   –الكتاااب  –كمااا ياادرس الطالااب وسااائط ادب الطفاا  ) المجلااة 

 مكتبات الطف  ( .
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 كود المقرر
2203618 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 التربية الصحية  

 متطلب سابق

 
ربيااة الصااحية وأهااداف التربيااة الصااحية وأهميتهااا فااى مرحلااة رياااض األطفااا  ياادرس الطالااب مفهااوم الصااحة والت

وأهاادافها فااى رياااض األطفااا  و األسااس الساايكولوجية التااى تقااوم عليهااا التربيااة الصااحية فااى الروضااة ومفاااهيم 
وكااذلك  التربيااة الصااحية فااى مرحلااة رياااض األطفااا  وتعريااف الساالوك الصااحى والساالوك الصااحى لطفاا  الروضااة.

 لمدرسية وأهدافها والخدمات الصحية المقدمة لوطفا  فى مرحلة الطفولة المبكرة . ة االصح
 

 
 كود المقرر
2203631 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 أدب األطفا  

 متطلب سابق

 
يدرس الطالب مفهوم األدب بصفة عامة و تعرياف أدب األطفاا  بصافة خاصاة وأناوال أدب األطفاا  ونمااذا مان 

ونماذا من نثر األطفاا  وأهمياة أدب األطفاا  فاى تنمياة مهاارات اللغاة عناد األطفاا  وكيفياة تقاويم  شعر األطفا 
  أدب الطف  المقدم له بثنواعه المختلفة.

 الطفا وساائط أدب  –كتاب األطفاا   –األناشايد  واألغاانى  –المسرحيات  –: القصة  ادب الطف  المختلفةأنوال 
 .(والتليفزيون اإلذاعة  –الكمبيوتر  –المسر  )
 

 
 كود المقرر

22036101 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 الدراما العالجية 

 متطلب سابق

 
 –الاادراما اإلبداعيااة  (السيساايودراما  -عامااة وانااوال الاادراما ) الساايكودراما بصااورةالاادراما  مفهااومياادرس الطالااب 

فرق بينه وبين انوال الدراما األخرى وأهميتها وطرق العالجية . ثم يتعرف على مفهوم الدراما العالجية والالدراما 
 العالا بها والنظريات التى قامت عليها ثم دراسة لبعض الحاالت المرضية وكيفية العالا بها .
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 كود المقرر
2203651 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 قص  وحكايات األطفا  

 متطلب سابق

 
ختلفااة فااى موأنواعهااا المختلفاة وفاان رواياة القصااة واألسااليب ال األطفااا  يادرس الطالااب تعرياف قصاا  وحكاياات
قوم الطالب بنقد مجموعة من القص  وفقاًا لمعاايير   الجيدة وعلى أن يعرض القصة ومواصفات قص  األطفا

فاان رواياة القصااة  –ار  قصاا  األطفاا  مقوماات اختيا –انااوال قصا  األطفااا   القصاة الجيادة المقدمااة للطفا .
اللغااة الدراميااة  –طاارق روايااة القصااة لوطفااا   –توظيااف القصااة فااى دروس اللغااة العربيااة  –هااا لوطفااا  وروايت

 األساليب الحديثة فى رواية القصة . –ورواية القصة 
 

 
 كود المقرر
2203624 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 أساسيات الكمبيوتر ونظم المعلومات 

 متطلب سابق

 
معنااى نظاام المعلومااات والفاارق بااين البيانااات والمعلومااات ونبااذة تاريخيااة عاان تطااور ياادرس الطالااب مقدمااة عاان 

الكمبيوتر ومقدمة عن أجزاء الكمبيوتر ووظائفها ومميزات و سالبيات إساتخدام الحاساب اآللاى فاى مجاا  ريااض 
 معايير البرمجية الجيدة للطف .الاألطفا  و 

 

 
 كود المقرر
2203693 

 ساعة معتمدة 
2 

 ر اسم المقر 
 اإلسعافات األولية 

 متطلب سابق

 
يدرس الطالب مفهوم الصحة وأهميتها وتعريف اإلسعافات األولية وأهميتها فى مجا  رياض األطفاا  ومواصافات 
المسعف الجيد ودراسة لبعض األمراض واإلصابات والجرو  والكسور والحروق التى يمكن أن تصيب األطفا  فى 

 ويوضاار المقاارر الاانقط األساسااية فااى األسااعاف األولااى لكاا  حالااة حتااى يتجنااب مرحلااة الطفولااة وكيفيااة عالجهااا.
عملاى كيفياة تضاميد الجارو  ورباط المضاعفات الناتجة من اإلصابة ويوضر المقرر مان خاال  الجازء ال المصاب

 كسور وعالا الحروق .ال
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 كود المقرر
2203694 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تربية الوالدية  الثقافة الصحية و ال

 متطلب سابق

 
لدين والطف  وأساليب ايدرس الطالب تعريف الصحة وتعريف الثقافة والثقافة الصحية وأهمية التثقيف الصحى للو 

التثقيااف الصااحى مجاااالت ويشاام  المقاارر علااى  التنشاائة اإلجتماعيااة للطفاا  وأساااليب التربيااة المختلفااة للطفاا .
تطاور والتغذياة والوقاياة مان األماراض ويعارض اهام طارق الوقاياة مان العادوى الهامة للطف  مث  مجا  النماو وال

 وكذلك طرق المحافظة على صحة الطف  .
 

 
 

 كود المقرر
2203696 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 علم وظائف األعضاء 

 متطلب سابق

 
ة وبعاض األماراض التاى يدرس الطالب مفهوم علم وظائف األعضاء ودراسة تفصيلية عن اجهازة الجسام المختلفا

كيفية عم  اجهزة الجسام المختلفاة ابتاداء مان ويتناو  المقرر  يمكن أن تصيب تلك األجهزة وكيفية الوقاية منها
فسي والتناسلى وكذلك الجهاز الدورى ويوضر المقرر عصاب ومرورًا بالجهاز الهضمى والتنالحواس الخمسة واأل

 .حفاظ على اجهزة الجسم المختلفة الدور التكاملى لوجهزة وكذلك كيفية ال
 

 
 كود المقرر
2203698 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 أمراض األطفا   

 متطلب سابق

يتناااو  المقاارر األمااراض التااى تصاايب الطفاا  فااى الطفولااة المبكاارة واساابابها وكااذلك يقساام المقاارر األمااراض إلااى 
 راض التى تعوق نمو الطف  .امراض معدية وامراض مزمنة وامراض الحساسية وكذلك األم

يدرس الطالب مفهوم الصحة و المارض ودراساة تفصايلية لمجموعاة مان األماراض التاى يمكان أن تصايب الطفا  
 شم  طرق الوقاية ثالثة محاور وت وكيفية عالجها و طرق الوقاية منها.

 بالتطعيم والنظافة الشخصيةأوال من  المرض وذلك 
 ة المناسبة واالرشادات الطبيةباالدويعالا المرض وذلك  ثانيا

 ثالثًا الوقاية من مضاعفات المرض
 

100   



 

 كود المقرر
2203646 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 اإلكتشاف المبكر لإلعاقة 

 متطلب سابق

يعد المقرر احد المقاررات الموازياة للتربياة الخاصاة فاى مجاا  الطفولاة المبكارة ويتنااو  المقارر طارق االكتشااف 
 كر لالعاقة وذلك للحد من انتشار االعاقة.المب

يدرس الطالاب فاى هاذا المقارر اإلرشااد الاوراثى قبا  الازواا وكيفياة معرفاة األماراض الوراثياة التاى تسابب إعاقاة 
ر الوطفا  والرعاية أثنااء الحما  والاوالدة وكاذلك طارق اإلكتشااف المبكار لإلعاقاة والوقاياة منهاا وكاذلك عادم تكار 

المبكار المختلفاة وتشام  تحليا  الهرموناات والكشاف الطباى الادقيق وكذلك طرق االكتشاف  سرة.اإلعاقات فى األ
 حدوص اعاقه لها.واالشعة وذلك للحاالت المتوق  

 

 

 كود المقرر
2203648  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 صحة الطف  غير العادى 

 متطلب سابق

 
رابااة ومشاااك  الحماا  والااوالدة، والمشاااك  الوراثيااة والغذائيااة ياادرس الطالااب أسااباب اإلعاقااة المختلفااة ومنهااا الق

واإلجتماعيااة المختلفااة وكااذلك أهاام أنااوال اإلعاقااات المنتشاارة مثاا  الطفاا  المنغااولى والطفاا  التوحاادى وكااذلك أهاام 
 المشاك  الصحية التى تواجه الطف  غير العادى وطرق التغلب عليها.

 

 
 

 كود المقرر
2203818 

 ساعة معتمدة 
2 

 سم المقرر ا
 البستنة و البيئة التعليمية

 متطلب سابق

 
المداخ  الهامة لتعلايم األطفاا  العااديين و ذوى اإلحتياجاات الخاصاة كماا أن تنسايق الحادائق تعتبر البستنة من 

 يجب أن يتم وفقًا لإلحتياجات التربوية للطف  وهى جزء متمم للبيئة التعليمية.التعليمية 
حديقة الطف  وكيفية توظياف الحديقاة كجازء مان البيئاة التعليمياة وتوظياف البساتنة فاى يدرس الطالب مواصفات 

 اهيم المختلفة للطف  العادى وذوى االحتياجات الخاصة .فاكساب الطف  الم
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 كود المقرر
2203647 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تغذية الطف  غير العادى 

 متطلب سابق

ا ماك على الاتعلم ، السليمةمية التغذية بالنسبة للطف  العادى وغير العادى وكذلك تثثير التغذية يتناو  المقرر اه
مثا  الطفا  التوحادى وطفا  متالزماة داون وكاذلك الطفا   يتناو  المقرر البرامج الغذائياة لابعض الفئاات الخاصاة

 المفرط النشاط .
ذلك أهام المشاكالت الغذائياة التاى تصايب الطفا  غيار الغذائياة المختلفاة وكا يدرس الطالب أهم أنوال المجموعات

 وكيفية التغلب عليها من خال  برامج غذائية متقدمة. نة وضعف البل الشهية والسم مث  شذوذالعادى 

 
 

 كود المقرر
22036110  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 الصحة اإلرشادية لوطفا    

 متطلب سابق

المجااالت الصااحية المختلفاة مثاا   مختلفااة التاى تمثا  طاارق اإلرشااد لوطفااا  فاىالباارامج الصاحية اليادرس الطالاب 

وذلاك مان خاال  األنشاطة المختلفاة مجا  التغذية السليمة وطرق الوقاية من األمراض وطرق الوقاية من الحوادص 

  التى تؤثر على األطفا  ومن أهمها الموسيقى والرسم والمتحف.

 

 

 

 كود المقرر
2203605  

 عتمدة ساعة م
2 

 اسم المقرر 
 صحة المجتم    

 متطلب سابق

يتناو  المنهج العوام  التى تؤثر على صحة الفرد بوجه عام والعاادات الصاحية الساليمة والخاطئاة المنتشارة فاى 

 المجتم  المصري .

تما  الصاحية التاى تاؤثر علاى صاحة الفارد والمجأهم الظاواهر فى المجتم  و يدرس الطالب أهم المشاك  الصحية 

وتشااتم  الماادة أيضاًا علااى صاحة المجتما  النفسااية واإلجتماعياة وتااثثير وطارق الوقاياة ماان األماراض المختلفاة 

 على صحة الفرد وكذلك الخدمات الصحية المقدمة للمجتم  وكيفية اإلستفادة منها.العوام  المختلفة 
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 كود المقرر
2203816  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 ذية والتعلم   التغ

 متطلب سابق

يااة المختلفااة وأهاام المزايااا لكاا  مجموعااة غذائيااة وكااذلك أهميااة الغااذاء بالنساابة لوطفااا  ذأنااوال التغياادرس الطالااب 
ستخدام النظم الغذائية  وعالا بعض الحاالت المرضية مث  السمنة المفرطة والهزا  وكذلك بعض فوائد الغاذاء فاى وات

 وكذلك بعض أنوال الحساسية من الغذاء وطرق التغلب عليها.والتعلم مساعدة الطف  على التركيز 
 لنماو الما  كما يتناو  المقرر العناصر الالزمة للتعلم واهمية التغذية لك  عنصر مثا  العناصار الغذائياة الالزماة

 السليم . لزيادة اإلنتباه والتركيز والعناصر الغذائية التى تساعد على السلوكوالعناصر الغذائية الالزمة 

  

 

 كود المقرر
2203692  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 فنون الطف    

 متطلب سابق

أهميتهااا للطفاا  فااى مرحلااة رياااض األطفااا ، تثثيرهااا علااى  –أنااوال الفنااون  –و فيهااا ياادرس الطالااب مفهااوم الفنااون 
 منة للطف  الخامات اآل –بالعالا النفسى للطف   إرتباط الفنون –أهداف الفنون  – الطف 

 جيات تدريس الفنون لطف  الروضة .تيإسترا
 المدارس الفنية وعالقتها بثدوات الطف  الفنية : -

 فن التشكي  بالعجائن  –فن التلوين  –فن الكوالا 

 

 كود المقرر
2203657  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 رسومات األطفا    

 متطلب سابق

التعبيار الفناى مان خاال   ،تحلي  رسوم األطفا  فى ضاوء المادارس الفنياة  ،رسوم األطفا يةالطالب أهمفيها يدرس 
 ، الخاماااتفااى الرسااوم المسااتخدمةالفنيااة خامااات وأهااداف رسااوم األطفااا ، تحلياا  رسااوم األطفااا ، الالرساام باااأللوان 

 بة الخامات لعمر الطف  فى مرحلة رياض األطفا .ساآلمنة، مدى منا الفنية
 وم األطفا التعبيرات الحرة فى رس

 عة فى رسوم األطفا  يالطب
 األشخا  فى رسوم األطفا 
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 كود المقرر
2203819  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تنمية الذكاء بالفن   

 متطلب سابق

ساتخدام  منهاا فاى  فاى عما  أشاكا  مختلفاة و اإلساتفادة األلاوان و الخاماات المتنوعاةيدرس الطالب مفهوم الفان وات
تهدف إلاى تنمياة الاذكاء لادى الطفا  وتنمياة رو  اإلبتكاار و اإلبادال  عم  ألعاب –لعاب، األلعاب التربوية عم  األ 

 وتنمية التفكير اإلبداعى.

 استراتيجيات تنمية الذكاء من خال  الفن  -

 انوال الفنون فى عالقتها بذكاء الطف   -

 لى ودوره فى تنمية الذكاء لطف  الروضةالفن التشكي -

 ودورها فى تنمية الذكاء الموسيقى  -

 الفنون الحركية ودورها فى تنمية الذكاء  -

 االدب ودوره فى تنمية ذكاء الطف  -

 تصميمات االلعاب الحركية لتنمية ذكاء طف  الروضة -

 تصميمات االلعاب الموسيقية لتنمية ذكاء طف  الروضة -

 تصميمات االلعاب الفنية التشكيلية لتنمية ذكاء طف  الروضة -
 

                                                                                           
 كود المقرر
2203619  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 التربية الفنية   

 متطلب سابق

 
 -النفا  التاى تهادف إلاى الجماا  و ماهية الفن وأنوال الفنون والفناون التشاكيلية والتطبيقياة و الطالب  فيها يدرس

 والتى تهدف إلى الجما  ويدرس أيضًا أهمية التربية الفنية وأهداف التربية الفنية. الفنون الجميلة

 استراتيجيات تدريس التربية الفنية لمعلمة الروضة  -

 اإلتجاهات الحديثة فى مجا  التربية الفنية  -
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 كود المقرر
2203709  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 هات الحديثة فى فنون الطف    اإلتجا

 متطلب سابق

 
وأدواتهااا التااى ظهاارت فااى مجااا  الفنااون ماان خااال  هااذه المااادة يتعاارف الطالااب علااى أهاام اإلتجاهااات الحديثااة 

وكيفياة تطبيقهاا واإلساتفادة مان الخاماات المختلفاة وأحادص  المختلفة وأهميتهاا للطفا  فاى مرحلاة ريااض األطفاا 
 الخامات.

 يا الفن والتكنولوج -

 االنتاا الفنى التكنولوجى لطف  الروضة -

 التصوير الفوتوغرافى وطف  الروضة  -
 

 

 كود المقرر
2203699  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 العالا بالموسيقى    

 متطلب سابق

 ت العديد من الدراسات الحديثة دور األنشطة الموسيقية فى عالا العديد من الصعوبات ومنها :أثبت
 . عالا المشكالت السلوكية مث  العدوان ، العنف ، الكذب ، العزلة وغيرها من انماط السلوك المشك صعوبات ا 

 ا عالا حاالت ذوى األحتياجات الخاصة :
 حاالت التوحد  ،   حاالت األضطراب العقلى     ،    حاالت اإلعاقة السمعية 

 مث  : ا استخدام الموسيقى فى تنمية بعض المفاهيم الصعبة المجردة
 المفاهيم الرياضية  ، المفاهيم اللغوية  ،   المفاهيم العلمية 

 وغيرها من الصعوبات التى قد يجد طف  الروضة صعوبة فى فهمها .

 

  
 

 كود المقرر
2203702  

 ساعة معتمدة 
4 

 اسم المقرر 
 مشكالت البيئة والتعلم   

 متطلب سابق

 م البيئة الشام  ثم يتنااو  تاثثيراتكافة الجوانب فهو اواًل يتناو  مفهو  يتناو  المقرر تثثير البيئة على التعلم من
مشكالت البيئة اإلجتماعية مث  الطالق والهجرة على تعليم األطفا  وكذلك يتناو  المقارر تاثثير التغذياة الساليمة 

م . ويتناو  المقرر ايضا موضول رفض الطف  ذلك تثثير سوء التغذية على التعلعلى التحصي  الدراسى للطف  وك
 م .ى التعلللمدرسة وكيفية ح  هذه المشكلة وايضا يدرس الطالب تثثير التلوص عل
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 كود المقرر
2203707  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 اإلتجاهات الحديثة فى الموسيقى    

 متطلب سابق

 وسيقى فى ح  كثير من المشكالت .الموسيقى هى لغة ك  الشعوب ويمكن استخدام الم
 و مخاطر البيئة استخدام الموسيقى و ربطها بالحاسب اآللى  ا استخدام الموسيقى فى الوعى بمشكالت 

 . استخدام الموسيقى فى تنمية عالقات التواص  اإلجتماعى ا استخدام الموسيقى فى تعزيز فهم الطف  لونفعاالت
 ا استخدام الموسيقى فى تعزيز الرسم .ى استخدام الفنون فى تعليم الموسيق

توظيف اساليب و طرق علماء الموسايقى فاى خدماة اإليقاال ، الصاولفيج ، األلحاان ، األغاانى الشاعبية ودورهاا 
 فى ترسي  األنتماء والثقافات و العادات األصيلة فى المجتم  .

 

 كود المقرر
2203817  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 علم    الموسيقى و الت

 متطلب سابق

تسهم الموسيقى فى تعلم العديد من المفاهيم الصعبة المجردة بطريقة شيقة ممتعة تعتمد على األستمال الموسيقى 

، األلحان و األيقال ، القص  الموسيقية ، األلعاب الموسيقية ، قدرة الموسيقى على توصي  العدياد مان المفااهيم 

ال الاتعلم المرغاوب تعزيازه لادى اطفاا  الروضاة : المفااهيم اللغوياة والموسايقى ومن بين انو  بطريقة شيقة وممتعة 

م األطفا  العلوم م  تدعيم انوال التعلم المختلفاة مان خاال  الموسايقى طف  الروضة وكذلك تعللوالمفاهيم الرياضية 

 التعلم الجماعى . –التعلم الفردى  –

 
 

 كود المقرر
2203706  

 ساعة معتمدة 
2 

 قرر اسم الم
 أمراض المهنة لمعلمة الروضة     

 متطلب سابق

ويشاام  المقاارر دراسااة ألهاام أركااان مهنااة المعلمااة و كااذلك واجبااات المعلمااة المختلفااة و تااثثير هااذه الواجبااات علااى 

الحالة الصحية و النفسية و اإلجتماعية للمعلمة من حيص عادد األطفاا  و أنتشاار األماراض مان الطفا  للمعلماة و 

لمعلماة و ضاغوط العما  عليهاا و لكثيرة للمعلمة اثناء عملها كما يوضر تثثير العم  على الحالة النفساية لالحركة ا

 . ك مدى التقدير األجتماعى لمعلمة الروضة كذل
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 كود المقرر
2203705  

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 اتجاهات حديثة فى علم الوقائيات     

 متطلب سابق

تعريف علم الوبائيات وهو علام يشاتم  علاى إحصاائيات األماراض المختلفاة فاى الادو  وكاذلك طارق  يتناو  المقرر

يشاام  المقارر طارق انتقااا  األماراض باين األطفااا  و اساباب انتشااار انتشاارها وكاذلك المضاااعفات الناتجاة عنهاا و 

ماراض التاى تصايب األطفاا  األمراض فى المجتم  و كذلك طرق الوقاية من األمراض المختلفة و استعراض اهم األ

 وطرق الوقاية منها وكذلك دور المجتم  و الدولة فى الحد من انتشار األمراض .

 

 
 كود المقرر
2203671 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 مكتبة الطف  و موادها 

 متطلب سابق

 وفيها يدرس الطالب :

 ا أهمية المكتبة لطف  الروضة          ا الخدمات و األنشطة المكتبية التى يمكن تقديمها          

 ا التصنيف و الفهرسة                                 ا المواصفات البنائية المناسبة لمكتبة الطف 

 ا المواد المطبوعة و المواد غير المطبوعة بالمكتبة        ا اهمية ادخا  التقنيات الحديثة بالمكتبة

و المواصفات البنائياة كتبة و اهدافها و تنظيمها و التصنيف و الفهرسة بالمكتبة همية المأوفيها يدرس الطالب 

همياااة ادخااا  الخااادمات و األنشاااطة المكتباااة المناساابة لطفااا  الروضاااة ، اساااتخدام أالمناساابة لمكتباااة الطفااا  ، و 

 التقنيات الحديثة بالمكتبة .

  فى مكتبة الطف   التربوية تصميم مكتبة الطف  واأللعاب -

 كتبة الطف  والعروض التكنولوجية فى مكتبة الطف  مشرف م -
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 كود المقرر
2203684 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تنظيم و صيانة المتحف       

 متطلب سابق

همياااة المتحاااف فاااى العملياااة التعليمياااة و اناااوال متااااحف األطفاااا  و اهميتهاااا يااادرس الطالاااب تعرياااف المتحاااف و أ
 تنظيم المتاحف و متاحف األطفا  بصفة خاصة و طرق صيانة المتحف . ومواصفتها و كيفية

 تقنيات صيانة المتحف -

 تنظيم وصيانة المتاحف الفنية وتنظيم وصيانة المتاحف المفتوحة  -

 تنظيم وصيانة المتاحف األثرية وتنظيم وصيانة المتاحف العلمية -
 

 

 

 

 كود المقرر
2203814 

 ساعة معتمدة 
5 

 اسم المقرر 
 دام األنترنت فى مجا  التخص  استخ

 متطلب سابق

وفيها يدرس الطالب كيفياة عما  بحاص باللغاة العربياة و اللغاة األنجليزياة  عان طرياق محركاات البحاص المختلفاة و 

 كيفية توثيق تلك الملفات و حفظها وكيفية وض  الكلمات المفتاحية بطرق مختلفة لخدمة البحص .

 

 
 كود المقرر
2203650 

 تمدة ساعة مع
2 

 اسم المقرر 
 أغانى و أناشيد الطف   

 متطلب سابق

وفيهاا ياادرس الطالااب بعاض المهااارات الموساايقية المختلفاة ودراسااة النوتااة الموسايقية لخطااوط ومسااافات الماادرا 
 الموسيقية ودراسة اللوحة اإليقاعية وما تضمه من لوحات ودراسة لبعض األناشيد العربية واإلنجليزية .

 –أدوات الطفاا  الموساايقية بشاارط إصاادار صااوت منهااا يوضاار بعااض المفاااهيم الموساايقية ) حاااد إبتكااار بعااض 
 قوى (.  –بطىء  –سري   -غليظ

 يكتسب الطالب مهارة عزف وغناء األناشيد آنيًا . -
 يقية الطريقة الصحيحة لتدريس األناشيد فى الروضة بما يتضمن الكلمة واللحن واإليقال والمصاحبة الموس -
 الت الباند لغناء األناشيد فى إيقاعات بسيطة .مصاحبة آ -
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 كود المقرر
2203679 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 التعليم الغير رسمى       

 متطلب سابق

يدرس الطالب ك  ما يتعلق بالتعليم غير الرسمى للطف  من خال  الرحالت و األنشطة و الوسائ   وفى هذا المقرر 
انشطة مختلفة تساعد الطف  على التواص  م  المجتم  وكذلك دراسة سموعة هذا باإلضافة إلى عم  المرئية و الم

  طرق التعلم عن بعد .
م المختلفاة فاى سامى ويتنااو  المقارر اسااليب الاتعلاستخدام الحاسب اإللكترونى واإلنترنت كوسايلة للتعلايم غيار الر 

 ف  والفائدة المرجوة من ك  أسلوب .األساليب م  الط هذهرياض األطفا  وكيفية تحقيق 
 

 

 

 كود المقرر
2203570 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 االعالم وموسيقى األطفا  

 متطلب سابق

فزيونيااة المقترحااة والخاصااة بموساايقى الطفاا  و المناساابة لطفاا  الروضااة يانااوال الباارامج التلوفيهااا ياادرس الطالااب 
م بوسااائ  اإلعااالم المختلفااة وتخصااي  باارامج موساايقية خاصااة بالطفاا  وماادى مالئمتهااا سااماعيًا للطفاا  واألهتمااا

 . فزيونية المقترحة باإلعالم العربىيودراسة بعض النماذا من البرامج التل
 إبتكار برنامج موسيقى شام  يمكن تقويمه بهدف توصي  المفاهيم الموسيقية المختلفة .

 مية اإلبتكار والتخي  عند الطف  .إستخدام التعبير الموسيقي فى إعداد برامج تهدف لتن
 

 
 كود المقرر
2203672 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 خدمات المكتبات والمعلومات  

 متطلب سابق

 يدرس الطالب كيفية خدمة المكتبات والمعلومات وهى :
 تقديم حزمة األستعارة الداخلية -
 استعارة خارجية -

 التكشيف  -

 األستخال    -

 دد على المكتبة .للمستفيد الذى يتر   
 للمعلومات ويفيد المستفيد بك  جديد فى المكتبة فى الموضوعات التى تشغ  المستفيد .البص اإلنتقائى 
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 كود المقرر
2203660 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 وسائ  إعالم الطف        

 متطلب سابق

الطفا  علاى الخصاو  ويادرس أناوال وساائ  اإلعاالم يدرس الطالب مفهاوم وساائ  اإلعاالم عموماًا ووساائ  إعاالم 

السمعية والبصرية والسمعية بصرية وعالقة ك  منهما وتثثيرهم على طف  الروضة ويدرس تثثير لنمااذا منهاا مثا  

التليفزيون والكمبيوتر والقص  وغيرها مان وساائ  اإلعاالم المختلفاة ثام نقاد لوساائ  اإلعاالم المتاحاة والتاى يتاثثر 

 . بها الطف 

 

 كود المقرر
2203669 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 االعالم و الطفولة اآلمنة 

 متطلب سابق

توظيف األعالم فى المساهمة فى الطفولة اآلمنة وذلك بالتوعية المباشرة و القص  التوعوية وفيها يدرس الطالب 
 م .غير المباشرة و التحذير من األخطار التى تحيط بالطف  من خال  األعال

م  المقرر علاى نقاد الماادة تويش وعلى الجانب اآلخر يجب تنقية وسائ  األعالم من ك  ما يؤدى لإلضرار بالطف  .
المقاارر بعااض المااواد  األغااانى او باارامج األطفااا  او األفااالم الكرتونيااة ويقتاار  فااى ميااة المقدمااة للطفاا  سااواءاالعال

 تساعد على تنمية مفهوم األمن والسالمة لدى األطفا  . ة التى التسبب اضرار للطف  وكذلكاإلعالمية الهادف
 

 
 كود المقرر
2203682 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 جغرافيا مصر  

 متطلب سابق

يدرس الطالب األنشطة و الصناعات المختلفة التى يمارسها السكان فى جمهورية مصر العربية وكاذلك التضااريس 
ان وطريقة معيشتهم وكذلك البيئاات المختلفاة  مثا  البيئاة السااحلية و الزراعياة و المناخ وتثثيرهم على نشاط السك

والصااناعية و الصااحراوية و توظيااف هااذه الوسااائ  لتعلاايم الطفاا  فااى مرحلااة رياااض األطفااا  ماان خااال  األنشااطة 
 المختلفة  .

والزياارات الميدانياة للبيئاات  االستراتيجيات العلمية لإلستفادة من الطبيعاة الجغرافياة لمصار -وكذلك التعرف على : 
 الجغرافية المتعددة والجغرافيا السياحية لجمهورية مصر العربية والبعد اإلقتصادى لجغرافيا مصر .
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 كود المقرر
2203683 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تاري  مصر

 متطلب سابق

التااى ماارت علااى مصاار و خصااائ  كاا  مرحلااة ماان  وفااى هااذا المقاارر ياادرس الطالااب الفتاارات التاريخيااة المختلفااة
الفراعنة حتى العصر الحديص وكذلك أهم الشخصيات التى أثرت على تاري  مصر القديم و الحديص و األحداص التاى 
غيرت مجرى التااري  علاى مار العصاور مان خاال  هاذه المعلوماات يمكان توصاي  الطفا  معلوماات بسايطة ليتعارف 

 وكذلك التعرف على : . قديمة و الحديثة على تاري  بلده وحضارتها ال
اسااتراتيجيات تقااديم التاااري  المصاارى لطفاا  الروضااة وكااذلك اإلسااتفادة ماان الجوانااب العلميااة واإلجتماعيااة  -

 واإلقتصادية فى تاريخنا المصرى .

 

 كود المقرر
2203681 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 متحف الطف  

 متطلب سابق

ف المتحااف ودوره فااى التعلاايم وكااذلك الوظااائف المختلفااة للمتاااحف و أنااوال المتاااحف تعريااوفيهااا ياادرس الطالااب 
التعليمية و متاحف األطفا  و المشاركة بين المتحف و المدرسة فى توصي  المعلوماات للطفا  و اهاداف وواجباات 

ضااة ماان قباا  وكااذلك تقنيااات العماا  بمتاااحف األطفااا  وكيفيااة تقااديم الخدمااة المتحفيااة لطفاا  الرو متحااف الطفاا  .
متخصصين اكاديميين فى مجا  المتحف وتوضير اهمياة كا  ناول مان اناوال المتااحف فاى تكاوين الجاناب المعرفاى 

 والمهارى والوجدانى لطف  الروضة .

 
 كود المقرر
2203673 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تكوين وتنمية المكتبات   

 متطلب سابق

الفهرساة الوصافية و الموضاوعية و التحليا  الموضاوعى و ياص يادرس الطالاب المعالجة الفنية ألوعية المعلومات ح
 المعالجة المواد السمعية و البصرية .

التزويااد و األقتناااء بالنساابة للفهرسااة الوصاافية تشاام  اعااداد بطاقااات و فهااارس خاصااة ببيانااات ووعاااء المعلومااات 
 بالنسبة للتحلي  الموضوعى .

 لوعاء المعلومات .يعطى فكرة على المحتوى الموضوعى 
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 كود المقرر
2203674 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 و التصنيف نظم المعلومات الببلوجرافيا

 متطلب سابق

 البيلوجرافية هى عبارة عن قاعدة من رؤوس الموضوعات فى مجا  محدد.
 التصنيف مث  خطة ديوى العشرى و خطة تصنيف الكونجرس 

 طى لوعاء المعلومات و تصنف تبعًا لهذه الرموز .تعتبر ارقام و رموز تع

 

 

 كود المقرر
2203636 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 صحة الطف  العادى 

 متطلب سابق

المقررات التى تساعده على معرفاة الجواناب الصاحية المختلفاة للطفا  مثا  اماراض الطفولاة و وفيها يدرس الطالب 
للطف  واألسرة وكذلك جوانب من نمو وتطور الطفا  و المشاكالت حية الالزمة امراض الحساسية وكذلك الرعاية الص

التى يتعرض لها الطف  وكاذلك الرعاياة المتكاملاة للمعااقين ومعرفاة اساباب اإلعاقاة المختلفاة وكاذلك دراساة الوقاياة 
 من األمراض و تقديم بيئة سليمة للطف  فى الروضة .

 
 كود المقرر
2203628 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 قراءات فى مجا  التخص  باللغة األجنبية   

 متطلب سابق

يدرس الطالب المصطلحات األجنبياة المختلفاة الالزماة للدراساة العلمياة وكاذلك احادص المواضاي  األجنبياة المختلفاة 
ألبحااص المنشاورة الالزمة للدراسة العلمية وكذلك احدص المواضي  األجنبية فى مجا  الطفولة م  اإلسنعانة باحدص ا

لغة الباحاص وكاذلك لزياادة مداركاه العلمياة واعاداده مساتقبليًا إلساتخدامه األبحااص األجنبياة باللغة األجنبية لتحسين 
 المنشورة و الوسائ  و البحوص المختلفة .

 

 

 كود المقرر
2203690 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 الثقافة البيئية

 متطلب سابق

درس فيها الطالب كا  ماا يحايط اإلنساان مان ظاروف بيئياة وكاذلك التوعياة الصاحية للمخااطر التاى الثقافة البيئية ي
يتعرض لها الطف  و طرق المحافظة على البيئة و التعرف على الكائنات الحية الموجودة بالبيئاة وكيفياة المحافظاة 

وتاثثير التلاوص البيئاى علاى تعلايم البيئى عليها ومعرفة انوال النباتات المختلفة ومعرفة األضرار الناتجة عن التلوص 
 .طف  الوصحة الطف  وكذلك دراسة البيئة اإلجتماعية وتثثيرها على 
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 كود المقرر
2203691 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 المتحف المدرسى 

 متطلب سابق

  لمدرسي والنظريات التى قامت عليهيدرس الطالب مفهوم المتحف ا

 اعداد مسئو  المتحف المدرسى .و متحف مدرسى كيفية اعداد و 
 تصنيف مقتنيات المتحف وفق المجاالت . -

 التربية المتحفية . –تثهي  المعلم متحفيًا  -

 أسس التربية المتحفية واساليب تطبيقها . -

 . الشراكة ما بين المتحف و الدراسة -     الوسائ  المستعدة للتربية المتحفية . -

 
 

 كود المقرر
2203659 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 نظم االعالم و نظرياته    

 متطلب سابق

 نظريات األعالم و اعالم الطفولة  وفلسفة األعالم يدرس الطالب 
 رها عليهوتثثيوسائط االعالم المتعددة الموجهة للطف  

لواجااب توافرهااا لإلعااالم الشااروط اماا  اإلعااداد السااليم لوسااائط اعااالم الطفاا  وفقااًا لوعمااار الساانية ثاام ياادرس كيفيااة 
 الموجه للطف  و األه  و المجتم  .

مواصفات األعالنات الموجهة للطف  من خاال  الوساائط اإلعالمياة  –مواصفات الوسائط األعالمية للطف  ثم يدرس 
 تقنيات اإلعالم و فنياته . –

 

 

 كود المقرر
2203637 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 تغذية الطف 

 متطلب سابق

ياادرس الطالااب انااوال المجموعااات الغذائيااة المختلفااة واهميااة كااال منهااا وكااذلك المكونااات الغذائيااة السااليمة الالزمااة 

للطف  و المشكالت الغذائية فى مرحلة الطفولة وكيف يمكن التغلب عليها وتمكن هذه المادة الطالب علاى اإلشاراف 

ة الهارم الغاذائى واماراض ساوء التغذياة وتاثثير التغذياة وكذلك دراس . على التغذية فى الحضانات و رياض األطفا  

 على التعلم فى الطفولة المبكرة .
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 كود المقرر
2203658 

  ساعة معتمدة
2 

 اسم المقرر 
  لغة الطف 

 متطلب سابق

ت يدرس الطالب فى هذا المقرر الخصائ  اللغوية للطف  منذ الوالدة و حتى سن سات سانوات و كاذلك المشاكال

اللغوية التى قد يتعرض لها الطف  و كذلك الفروق بين األطفا  فى اللغة و الدالالت التاى تاد  عليهاا لغاة الطفا  

 . و كذلك تنمية اللغة عن طريق األنشطة المختلفة و طرق األنشطة المختلفة وطرق معالجة المشاك  اللغوية 

 
 كود المقرر
2203681 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 ن الشعبية     الفنو

 متطلب سابق

فااى مصاار مثاا  النوبااة و األسااكندرية وبورسااعيد و كااذلك  محافظااةياادرس الطالااب الرقصااات الشااعبية الخاصااة بكاا  
 والتعرف على ازياء الشعوب وتصميماتها واإلكسسوارات وكذلك فن التجمي  المكم  . الرسومات الشعبية األجنبية .

 كام  ألحد هذه الفنون .و تكتم  الدراسة بعم  مشرول فنى مت

 

 

 كود المقرر
2203704 

 ساعة معتمدة 
4 

 اسم المقرر 
 اللغة األجنبية 

 متطلب سابق

 لمصااطلحات العمليااة وكااذلك التطبيقاااتياادرس الطالااب اهاام المواضااي  المتعلقااة بالتخصاا  باللغااة األجنبيااة واهاام ا

 ا  التخص  .العملية و األطالل على احدص المقاالت األجنبية المنشورة فى مج

 114 

 

 

 كود المقرر
2203701 

 ساعة معتمدة 
4 

 اسم المقرر 
 دراسات متقدمة فى مجا  التخص   

 متطلب سابق

يادرس الطالااب احاادص األبحاااص و الدراسااات العمليااة كاااًل حساب تخصصااه وذلااك بتوجيهااات اسااتاذ المااادة و يطلاا  
 على احدص الرسائ  العلمية فى مصر و خارا مصر . 



 

 

 

 

 المقرركود 
2203695 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 الصحة المدرسية   

 متطلب سابق

ات  طافيها يدرس الطالب الوصفات الصاحية للمدرساة وأهام الخادمات الصاحية التاى تقادم لوطفاا  و كاذلك األحتيا

ذلك دور الواجب توفرها لتحسين صحة الطفا  . المواضاي  الصاحية التاى يجاب ان تتضامنها المنااهج الدراساية كا

فاى سان المدرساة  وكذلك األمراض التى تنشاى   اهم القائمين على صحة المدرسين للمحافظة على صحة الطف  .

 اإلسعافات األولية السريعة فى حالة األصابات المدرسية .طرق ومواصفات المدرسة اآلمنة و 

 
 
 

 كود المقرر
2203612 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
    الموسيقى و اإليقال   

 متطلب سابق

 يقوم طالب أو طالبة الدراسات العليا بدراسة : 

معنى الموسيقى  ا معنى المدرا الموسيقى  ا معناى اللوحاة اإليقاعياة بماا تتضامنه مان عالقاات ايقاعياة و طريقاة 

 ادائها بالتصفيق بالرتب بانوال متعددة تابعة لطريقة كار  اورف .

 ية األدائية .اداء بعض التمارين اإليقاعية الحرك

 تمثي  مواقف موسيقية حركية تعبيرية باإليقال .

 دراسة بعض األغانى الشعبية وتحويلها الى مواقف حركية غنائية .
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 كود المقرر
2203822 

  ساعة معتمدة
2 

 اسم المقرر 
 التدخ  المبكر لإلعاقة     

 متطلب سابق

حدوص اعاقة وكذلك التشاخي  ل فة ومعرفة أكثر الفئات المستهدفة يهدف المقرر إلى معرفة أسباب اإلعاقة المختل

الهادف األساساى منهاا تخفياف مضااعفات اإلعاقاة المبكر لإلعاقات المختلفة ووضا  خطاط وبارامج للتادخ  المبكار 

وكذلك الوصو  بالطفا  الاى اقارب درجاات النماو الطبيعاى وكاذلك معرفاة الادور الترباوى لمعلماة ريااض االطفاا  فاى 

 مجاالت التدخ  المبكر من خال  اعداد البرامج الالزمة لذلك . 
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 كود المقرر
22036103 

 ساعة معتمدة 
2 

 اسم المقرر 
 الموسيقى و المهارات الحياتية    

 متطلب سابق

لق بمادة الموسيقى التربوية و كيفياة توظيفهاا فاى خدماة المهاارات الحياتياة و تتضمن هذه المادة دراسة ك  ما يتع

الثقة بالنفس ، المشاركة ، التعاون ، اإلحساس بالمسئولية ، اإلحساس بالنجاا  و ياتم  مبادأة وتتضمن مهارات ال

فاا  الحياتيااة ، و تنفيااذ تلااك المفاااهيم و القاايم خااال  اشااتراك الطااالب فااى اداء مشاارول جماااعى لخدمااة مهااارات الط

الحفاظ علاى النظافاة الشخصاية و التفاعا  اإلجتمااعى و القايم المختلفاة باإلضاافة الاى مهاارات النجاا  فاى الحيااة 

 :خال  

 ا أداء األغانى .

 ا تمثي  القص  

 ا اداء األلعاب الشعبية 

 ا تمثي  األدوار اإلجتماعية المختلفة بما تضم من :

 اجتماعية . ادوار سرية ، مهنة ، مهارات 



 

 

 

 

 كود المقرر
2203823 

 ساعة معتمدة 
2 

 ر اسم المقر 
 فسيولوجية التعلم     

 متطلب سابق

ما  وكاذلك دراساة كياف يعما  كااًل مان فصاين الما  األيسار واأليمان وكاذلك تعلام الطارق دراسة التعلم عن طرياق ال

المختلفة لتنمية قدرات الطف  للتعلم ودراسة فوائد التعلم بالنسبة للطف  وكيف يمكن تنمية الشبكات العصابية باالم  

واقتارا  طارق سباب المختلفة لصعوبات التعلم وكيف يمكن عم  برامج تعليمية بديلة للتغلب عليها وكذلك دراسة األ

 مختلفة للتعلم واستخدام اكثر من اسلوب فى التعليم .
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