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 كـود المقــرر 
(2201601) 

  ساعة معتمدة
( 1  ) 

 اسم المقرر 
 مدخل إلى رياض األطفال

 متطلب سابق

   نشأة الروضة و تطويرها عالميًا ومحليًا.ـ       مبررات تربية الطفل فى الروضة 

  . الموقع –ـ  رياض األطفال فى مصر : النشأة فلسفة الروضة وأهدافها 

  المرافق الصحية (  –الفناء –أركان قاعة األنشطة  –قاعات النشاط  –المبنى  –) الموقع مواصفات الروضة 

  أدواتها . –أهدافها  –األنشطة الحركية  –األنشطة الفنية 

   األنشطة اللغوية و اإلجتماعية .ـ األنشطة العلمية و الرياضية 

 . ـ الروضة و اإلستعداد للمدرسةاأللعاب فى روضة الطفل 

   الروضة و األسرة والمجتمع . –حب الكتب و األنشطة اإلبتكارية  –ركن المكتبة 

   صفاتها و أدوارها و مهامها . –معلمة الروضة  

 

 كـود المقــرر 
(2201604) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 منهج األنشطة فى رياض األطفال

 متطلب سابق

 ة استخدامه فى الروضةماهية منهج النشاط وفلسف  . 

 . شروط ومحددات منهج النشاط 

 . اإلعتبارات األساسية المؤثرة فى المنهج 

 . أنواع األنشطة التعليمية 

 . مجاالت النمو و التعلم فى المنهج 

  وقياس النمو و أوجه التعلم .تقويم 

 . بعض األنشطة التطبيقية لمنهج النشاط 
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 كـود المقــرر 
(2201607) 

  ساعة معتمدة
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 أساليب التربية فى الروضة

 متطلب سابق

 معنى التربية وخاصة فى رياض االطفال –لمرتبطة بطفل الروضة معنى االساليب وأنماطها ا –معنى التربية   -

 التربية والتعليم والتربية الحديثة -

 التعليم من خالل الطبيعة( –اسلوب االكتشاف  –انواع اساليب التربية ) الوحدات التعليمية  -

 تربية الخالء واالنشطة المرتبطة بها -

  الطريقة ومعنى كل منهما والفرق بينهما األسلوب  

 ) أساليب تعتمد على المتعلم والمعلم معًا ) اإلستكشاف 

 ) أساليب تعتمد على المتعلم فقط ) المشروع 

 ) أساليب تعتمد على المعلم فقط ) المحاضرة 

 

 

 

 

 كـود المقــرر 
(2201608) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 المدخل إلى تكنولوجيا التعليم 

 متطلب سابق

 الت األتصال .ـ مفهوم تكنولوجيا التعليم.مقدمة : تطور مجا 

 . األتصال و عملية التعليم والتعلم ـ لغة التعبير و اإلتصال 

 . مراكز مصادر التعلم  ـ  أجهزة العروض الضوئية 

 . التليفزيون التعليمى و الفيديو  ـ  الحاسب اآللى و البرمجيات التعليمية 

 ها .الهايبرميديا : مفهومها و خصائصها و مميزات 

 . شبكة المعلومات : تعريفها و مفهومها و عناصرها و مكوناتها 
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 كـود المقــرر 
(2201610) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 إنتاج الوسائل التعليمية

 متطلب سابق

  . مفهوم الوسائل التعليمية وتطورها   ـ    سيكولوجية استخدام الوسائل التعليمية 

 ئل التعليمية و تصميماته   ـ   أنتاج الوسائل التعليمية الضوئية .تصنيف الوسا 

  العينات ( . –األشياء المبسطة  –أنتاج الوسائل التعليمية المحسوسة ) المجسمات 

  الكاريكاتير ( . -الملصقات   –السبورات  –أنتاج الوسائل التعليمية الالضوئية ) اللوحات 

 مثيليات بأنواعها المختلفة .الرحالت التعليمية  ـ  انتاج الت 

  . مقدمة عن إنتاج برمجيات الحاسوب فى الروضة  ـ  بعض األنشطة التطبيقية لمنهج النشاط 

 
 كـود المقــرر 

(2201614) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 التربيــة البيئيــة

 متطلب سابق

  : مكوناتها . –مفهومها البيئة 

 ـ   و مفهومهاا التربية البيئية : تعريفه 

 مفهوم التربية البيئية وتطوره عبر التاريخ 

  مفاهيمها  –تعريفها  –التربية البيئية فى اإلسالم 

 الوعى البيئى مفهومه وكيفية تحقيقه من خالل التعلم البيئى 

  ابعاد التربية البيئية واهدافها 

  الوقاية  –الحلول  –اسبابها  –المشكالت البيئية : تعريفها 

 انشطة وممارسات  –ية البيئية لطفل الروضة الترب 

  الوعى البيئى لطفل الروضة من خالل التجارب العملية 

  انشطة تطبيقية للتربية البيئية   
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 كـود المقــرر 
(2201615) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 التربيــة المقارنــة 

 متطلب سابق

  مفهوم التربية المقارنة 

 ها ونشأتها تاريخ 

  أساليب دراسة التربية المقارنة 

  مناهج دراسة التربية المقارنة 

  مقارنة بين التربية فى الدول المتقدمة والدول النامية 

  أهم الدروس المستفادة من الدول المتقدمة 

  امكانية االفادة بتجارب الدول المتقدمة فى المجتمع المصرى 

  فى مصر فى ضوء التجارب والخبرات الدولية والعالمية مقترحات للنهوض بالتربيةالتوصيات و 

 

 

 كـود المقــرر 
(2201620) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 مناهــج البحـــث

 متطلب سابق

 .  مفهوم البحث العلمى ومسلماته وخطواته 

  المقارنة بين البحث العلمى فى التربية و البحث فى العلوم الطبيعية 

  تعريف باشكال المشكالت البحثية  –على مشكلة بحثية مصادر الحصول 

  ادوات البحث العلمى وكيفية بنائها ) األختيارات التحصيلية و التشخيصية مقـاييس الميـول ا األتجاهـات وأوجـه
 التقدير و بطاقات المالحظة للمهارات و اإلستبيانات و أستطالع الرأى أدوات تحليل المفردات .

 رها و شروطها .العينات : طرق أختيا 

 ) تصنيف مناهج البحث : ) البحوث الوصفية ا بحوث العالقة ا الدراسة المقارنة ا دراسات النمو 

  التصميمات التجريبية ( –البحوث التجريبية ) المنهج التجريبى 

 ) البحوث التاريخية ) نبذة مختصرة مع التمثيل بدراسات تطبيقية 

   لبحث .عناصر تقرير ا   -عناصر خطة البحث 

  

 

60 

 

 



   

 

 كـود المقــرر 
(2201611) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 األصول الفلسفية واإلجتماعية للتربية

 متطلب سابق

 خصائصها . -اهدافها   –ماهيتها  –: مفهومها  أواًل األصول األجتماعية 

  دراسة بعض الظواهر األجتماعية األميـة  –جتماعى التغير األ –التنشئة األجتماعية  –التغير الثقافى  –التربية  –الثقافة
 التربية األستهالكية . -التربية القانونية  –األمية السياسية  –دراسة بعض القضايا التربوية  –البطالة  –

  : ثانيًا األصول الفلسفية  

  منظور دينى .   –خالقية من منظور فلسفى التربية األ –الطبيعة األنسانية  –فلسفة التربية  –عالقة الفلسفة بالتربية  –الفلسفة 

 ) يختار القسم العلمى كل عام المحتوى العلمى من هذه الموضوعات ومن هذا القسم اضافة ما يستجد من موضوعات (

 
 

 كـود المقــرر 
(2201621) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 تاريخ التربية و اإلتجاهات المعاصرة 

 متطلب سابق

  ـ األتجاهات األساسـية فـى تشـيد التـاريخ ـ دراسـة تـاريخ التربية  اهمية دراسة تاريخ  – اهميتهتاريخ و المعنى
اليونانية ـ التربية فى التربية من خالل دراسة العصور و الحضارات ـ التربية الميدانية ـ التربية فى مصر ـ التربية 

 ة اتجاهات الفكر التربوى الحديثسالعصور الوسطى ـ التربية فى المسيحية و اإلسالم ـ درا

 ) يختار القسم العلمى الموضوعات كل عام من هذه الموضوعات (

 

 كـود المقــرر 
(2201622) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 المناهــج و الطرق الخاصة لتعليم الطفل 

 متطلب سابق

  المنهج و مكوناته وتنظيماته واسسه و اهميته .مفهوم 

 ظرية المنهج ونماذجها وتاريخ تطورها و تطبيقاتها .مفهوم ن 

 . تحليل بعض المناهج ونقدها فى ضوء مكوناتها و عناصرها و اسسها وفقًا لنموذج شامل للمنهج فى مرحلة ما قبل المدرسة 

  والت التعليميــة ا الموايــ –الحقائــب التعليميــة  –التعلــيم المصــفر  –تفريـد التعلــيم : تعريفــه ا انماطــه ا ) التعلــيم المبــرمج
 استراتيجيات تفريد التعليم فى الروضة (

  الكتاب األلكترونى . –المدرسة األلكترونية  –التعليم األلكترونى 

  المعامل  –الفصول  –تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى : مفهومها اهمية استخدامها ا عناصرها ادواتها و انماطها ) المدرسة
 تعليم فى الروضة فى ضوء ما سبق .المحاكاة ( واقع و فلسفة ال –

  الجامعة المفتوحة .........إلخ ( –التعليم عن بعد ) التعليم المفتوح 

 . األتجاهات الحديثة عالميًا فى مناهج تعليم طفل ما قبل المدرسة 

 تقويم مناهج طفل ما قبل المدرسة فى ضوء معايير الجودة للمرحلة . 
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 كـود المقــرر 
(2201630) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 تصميم برامج رياض األطفال

 متطلب سابق

 .مفهوم وفلسفة برامج رياض األطفال عند بعض العلماء 

 بــرامج النمــو  -الديســتار -دراســات لنمــاذج لبــرامج الروضــة فــى ضــوء األتجاهــات العالميــة مثــل بــرامج ) هيدســتار
 بعض البرامج العربية (. –امج األجنبية األخرى بعض البر  –منتسورى  –المعرفى لكافى ديفريز 

 . دراسات اسس تصميم برامج رياض األطفال 

  األشـكال  –مراكـز الـتعلم  –األركان التعليميـة  –بيئة التعليم و التعلم فى الروضة ) تهيئة الروضة بالطرق التقليدية
 األشكال المتباعدة ( . –الخلوية 

  اسبوعى (  –شهرى  –نصف سنوى  –وضة : التخطيط طويل المدى ) سنوى دراسات فى تخطيط مناهج وبرامج الر
 التخطيط قصير المدى ) يومى ( .

  اجرائية  –سلوكيات  –خاصة  –اهداف رياض األطفال : األهداف العامة لرياض األطفال تصنيفات األهداف ) عامة
 ( شروط الهدف الجيد .

 ط و اإلعداد و التطبيق و التقويم .فى التخطي دراسات عن ادوار معلمة رياض األطفال 

 ) دراسات بعض األنشطة فى رياض األطفال ) العلمية و اللغوية و الرياضيات و الحركية و الموسيقية و الفنية 

  دراســات عــن الوســائل التعليميــة فــى ريــاض األطفــال ) أهميــة الوســيلة و اهــدافها للطفــل و طــرق أنتاجهــا وطريقــة
 عرضها و استخدامها ( .

 سة لبعض األطر المرجعية لبرامج رياض األطفال .درا 

  و اهميـة و اهـداف التقـويم فـى الروضـة وادوات التقـويم ) اختبـارات التفكيـر و  –اساليب التقويم فى رياض األطفال
 البورتفليو ( –المقاييس المصورة و بطاقات المالحظة 

 . دراسات فى برامج اكتشاف و رعاية األطفال الموهوبون بالروضة   

 

 كـود المقــرر 
(2201626) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 قراءات فى مناهج تعليم الطفل 

 متطلب سابق

 .المفاهيم و المصطلحات األساسية فى مناهج وطرق تعليم الطفل 

 . نصوص مختارة فى مجال التخصص 

 . بحوث و دراسات مختارة فى مجال التخصص 

 ى مجال التخصص .المداخل و األتجاهات الحديثة ف 

 . بعض القضايا و المشكالت المتضمنة فى مجال التخصص مع اقتراح حلول واقعية لها 
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 كـود المقــرر 
(2201632) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 قراءات فى تربية الطفل 

 متطلب سابق

 لمحكمة محليًا وعالميًا .قراءات ألحدث األتجاهات التربوية فى الطفولة من خالل المجالت العلمية ا 

 . التربية ومشكالت المجتمع من خالل بعض الظواهر مثل : العولمة و انعكاساتها على تربية الطفل 

  عمالة األطفال . –البطالة  –دور التربية فى مواجهة بعض الظواهر السلبية مثل : ظاهرة األمية 

  قافة الحوارمع اآلخر .ث –ثقافات متطلبة مثل ثقافة حقوق األنسان ثقافة السالم 

 . التنمية المهنية 

 . تربية الطفل فى ضوء األتجاهات الحاكمة لمفاهيم و معايير الجودة فى عصر المعلوماتية 

 

 كـود المقــرر 
(2201633) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 ريـــاض األطفـــال 

 متطلب سابق

 . معنى الروضة و اهميتها فى السلم التعليمى 

 لتأسيس النموذجى للروضة فى ضوء العولمة.ا 

 . األسس النظرية و الفلسفية للتعليم فى رياض األطفال 

 . طفل الروضة : سماته ا خصائصه ا امكاناته ا احتياجاته 

 . اوجه الشبه و اإلختالف بين الطرائق العامة فى التعليم فى الروضة و المراحل المختلفة 

 ية األطفال فى الروضة .اهم الطرق الحديثة لتعليم و ترب 

 . اسس تقييم اداء األطفال فى ضوء المفهوم الجديد للتقويم وفقًا لمعايير جودة التعليم 

 . األتجاهات العالمية الحديثة فى رياض األطفال 
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 كـود المقــرر 
(2201642) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 لعادىتصميم برامج تعلم الطفل غير ا

 متطلب سابق

 . مفهوم وفلسفة برامج الطفل الغير العادى 

 لماذا برامج تعلم الطفل الغير عادى ؟ 

  صعوبات تعلم .... ( –دراسة لبعض نماذج برامج تعلم الطفل الغير العادى ) تخلف عقلى 

 . دراسة بعض نظريات تعلم الطفل الغير عادى 

 . اسس تصميم برامج تعلم الطفل الغير عادى 

 راسات فى تخطيط برامج تعلم الطفل غير العادى .د 

 . دراسات عن دور المعلمة فى تصميم برامج تعلم الطفل غير العادى 

 . األتجاهات و المهارات المتضمنة برامج تعلم الطفل غير العادى 

 . دراسات عن الطرق و الرسائل و األساليب فى برامج تعلم الطفل غير العادى 

  تعلم الطفل غير العادى .اساليب تقويم  برامج 

 

 كـود المقــرر 
(2201649) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 فن الكتابة للطفل 

 متطلب سابق

      المضمون فى الكتابة للطفل .     -اهداف الكتابة للطفل        -دراسة حاجات الطفل و نموه 

  ابة للطفل :                                         شروط يجب مراعاتها عند الكت    -  اهداف الكتابة للطفل 

 الجانب اللغوى فى الكتابة للطفل .     

      تنمية لغة الطفل       -الرصيد اللغوى للطفل            -اللغة ووظيفتها 

 . عالقة الثروة اللغوية بالمادة المكتوبة للطفل 

     كتابة مجالت األطفال   -كتابة األغانى       -ابة الشعر   كت   -انواع الكتابة للطفل :  كتابة القصة 

 . استراتيجيات تنمية الكتابة للطفل 
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 كـود المقــرر 
(2201652) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 كتـــاب الطفـــل 

 متطلب سابق

  معايير لتطوير المكتبات المدرسية  –العوامل الواجب توافرها فى كتاب الطفل الجيد  –معايير لكتاب الطفل . 

    الميول القرائية لألطفال .    -كتاب الطفل كوسيط ثقافى 

  : مكونات معايير اختبار كتب األطفال بحسب المراحل العمرية المختلفة من حيث 

 اللغة       -اإلخراج         -المضمون   

    المعمول به فى مكتبات األطفال الحديثة .كتب األطفال المطبوعة و المصنفة بحسب تصنيف ديوى 

 . المادة المطبوعة و الجاذبية النفسية لها و عيوبها 

 . خصائص النمو و متطلباته و التى ترتبط بأشتقاق المعايير ألختيار كتب األطفال منها 

    الطفل و ثقافة العالم المتحضر و تطبيقاتها  .    -مجالت األطفال 

 استخدام التراكيب العربية الفصحى السهلة    -مفهوم الواسع للقراءة   اعداد الكتاب فى ضوء ال 

      قراءات فى دراسات عربية و اجنب     -تحديد اهتمامات األطفال للمادة المقروءة 

 

 

 

 كـود المقــرر 
(2201653) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 وسائط أدب الطفـــل 

 متطلب سابق

 الفنون الصحفية فى صحافة األطفال .    -   ألطفال :  أنواع صحف األطفالدراسات عن صحافة ا .1

 األخراج ( –المضمون  –صحف أطفال مرحلة الرياض  ) الشكل    -إخراج صحف األطفال                      

كتـب األطفـال فـى    -ب الطفـل الجيـد   العوامـل الواجـب توافرهـا فـى كتـا –أنواعها  –دراسات عن كتب األطفال : كتب أطفال ما قبل المدرسة  .2
 كتب األطفال فى العالم العربى   -العالم  

 شكل كتاب طفل الروضة      -شكل الكتاب      -كتب األطفال فى مصر  

 موسوعات ومعاجم و مفكرات األطفال .

  -أنـواع المسـرح                             دراسات عن مسرح الطفل :  مسـرح األطفـال فـى كـل مـن العـالم و العـالم العربـى و مصـر         .3
 النص  .    -الماريونيت      -مسرح العرائس    خيال الظل    -مسرحية الدمى    -استخدامه مع األطفال فى الروضة  

 الصوت فى تربية طفل ما قبل المدرسة  -المسموعة   -برامج األطفال فى األذاعة : دور األذاعة   .4

 مضمونه   اخراجه  .    -ذاعى  شكل البرنامج األ

األعالنــات  دور المشــاهدة التليفزيوينيــة الواعيــة فــى  –بــرامج األطفــال فــى التليفزيــون : دور التلفزيــون فــى ادب الطفــل و تــأثيره علــى الطفــل  .5
 تربية طفل الروضة  

 أفالم األطفال فى السينما و التليفزيون :  األطفال و افالم العنف و الجريمة  .6
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 كـود المقــرر 
(2201661) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 اعداد برامج األطفال اإلعالمية 

 متطلب سابق

  حاجات الطفل ونموه :دراسة 

 اإلعداد  ) معناه و مفهومه ( . -أهمية التليفزيون كوسيلة اعالمية لألطفال  

 ج األطفال التليفزيونية :أهداف برام 

 اذاعة برامج األطفال على الهواء .  -مشاركة األطفال فى بعض البرامج التليفزيونية 

 تدريب القائمين على برامج األطفال التليفزيونية .   -التخطيط لبرامج األطفال   

 أنواع الفقرات و المواد التليفزيونية المقدمة لألطفال .   -مصادر برامج األطفال التليفزيونية  

 العرائس   -افالم األطفال    -اغانى األطفال        -مسلسالت األطفال       -الرسوم المتحركة  

 ية و اإلذاعية فى ج.م.عبرامج األطفال التليفزيونواقع   -األسس التربوية و النفسية لبرامج األطفال 

 تطوير برامج األطفال اإلعالمية .

 

 

 كـود المقــرر 
(2201687) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 تصميم متاحف األطفال 

 متطلب سابق

       الوسائط المرسومة و المكتوبة و المصورة    -النماذج و العينات 

     لتعليمى  المتحف ا   -األجهزة التعليمية و موادها 

     مكونات متحف الطفل    -تصميم متحف الطفل 

  استخدام الكمبيوتر و عروض  -استخدام التقنيات الحديثة للعرض فى متحف الطفلDVD . فى المتحف 

 

 

 كـود المقــرر 
(2201806) 

 ساعة معتمدة 
 (3  ) 

 اسم المقرر 
 دراسات احصائية متقدمة 

 متطلب سابق

  العينات و تتضمن  :   -األحصائية    األدلة 

  ف "   2توزيعات "ت"  " كاى "  "T, X 2, F    distributions )  ) 

 : مقارنة المتوسطات و تتضمن 

          العينات المتعددة        -مقارنة بين عينتين معلومة تباينهماMultiple sample  
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 كـود المقــرر 
(2201702) 

  ساعة معتمدة
 (4  ) 

 المقرر  اسم
 استخدام الكمبيوتر فى التحليل األحصائى  

 متطلب سابق

  برمجيات و معدات الحاسب و اإلنترنت. 

      الحاسبات كوسيلة للتحليل اإلحصائى     -بعض مبادىء البرمجة 

    الحزقة اإلحصائية        -بعض حزم البرامج اإلحصائيةSPSS 

   (  الورقات و المتغيرات و الحاالتSheets  ,  Variables  &  Cases  ) 

   أختيار العينة العشوائية   -إدخال البيانات-  ( حساب األدلة اإلحصائيةStatistical indices ) 

    عرض النتائج و تحليلها .    -التحليل 

 

 

 كـود المقــرر 
(2201701) 

  ساعة معتمدة
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 دراسات إحصائية 

 متطلب سابق

 مفهوم المتغير العشوائى   -حتماالت و حسابها     مفهوم األ 

       مقاييس التشتت         -العينات        -مقاييس النزعة المركزية 

     مقارنة متوسطة عينة بقيمة ثابتة .     -مقاييس النزعة المركزية 

 

 

 كـود المقــرر 
(2201663) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 فل مجالت و صحف الط

 متطلب سابق

 

ــين صــحف و مجــالت  ــات ب ــدرس مقارن ــال و ي ــات األساســية للمجــالت وصــحف األطف ــب المكون ــدرس الطال ي
  األطفال الموجمدة حاليًا  ثم يقوم الطالب بتصميم نموذج مثالى لصحيفة او مجلة للطفل .

 

 

 كـود المقــرر 
(2201662) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 فلفن اإلعالم للط

 متطلب سابق

  وسائل اإلعالم المختلفة بصفة عامـة ثـم يـدرس وسـائل اإلعـالم الخاصـة بالطفـل و تـأثير يدرس الطالب
وســائل اإلعــالم عليــه وكــذلت دراســة تحليليــة ألهــم البــرامج التليفزيونيــة و اإلذاعيــة الخاصــة بالطفــل و 

  توضيح اإليجابيات و السلبيات فى كال منها .
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 ر كـود المقــر 
(2201807) 

 ساعة معتمدة 
 (3  ) 

 اسم المقرر 
 تصميم البحوث  

 متطلب سابق

 يدرس فيها الطالب معنى البحوث العلمية و الشروط الواجب توافرها فى البحث العلمى الجيد ..  

ثــم يــدرس انــواع البحــوث المختلفــة و يقــوم بتصــميم بحــث كمــى و كخــر كيفــى مــن وضــع مشــكلة البحــث و الفــروض و 

 هداف و األهمية و المصطلحات ووضع اطار نظرى للبحوث ووضع برامج للبحوث التجريبية .األ

 

 

 كـود المقــرر 
(2201705) 

 ساعة معتمدة 
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 إختبارات و مقاييس 

 متطلب سابق

 

اءهـا و خصائصـها تقنينهـا يدرس الطالب : تعريفات لإلختبارات و المقاييس و الفرق بينهما و كـذلت انواعهمـا و كيفيـة بن

و اهــم األختبــارات و المقــاييس المقدمــة للطفــل فــى مرحلــة مــا قبــل المدرســة و حســاب الصــدق و الثبــات ألى مقيــاس او 

 اختبار و تحديد الهدف منهم ثم قيام الطالب بعمل نموذج إلختبار مقياس فى ضوء ما تقدم .

 

 

 كـود المقــرر 
(2201686) 

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 سم المقرر ا
 تربية متحفية 

 متطلب سابق

 

يــدرس الطالــب تعريــف التربيــة و تعريــف المتحــف و انــواع التــاحف و تعريــف متــاحف األطفــال و مواصــفاتها و 

تعريــف التربيــة المتحفيــة و اهميتهــا ووظائفهــا ودور المتحــف فــى التعلــيم و يــدرس الطالــب عــدة بــرامج للتربيــة 

 و األنفعالية و الوجدانية . المتحفية العقلية و األجتماعية
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 كـود المقــرر 
(676 2201) 

 ساعة معتمدة 
 (2 ) 

 اسم المقرر 
 تصميم مكتبات الطفل

 متطلب سابق

 

ــب  ــدرس الطال ــل و ضــرورة مراعــاة ي ــات الطف ــل والشــروط الواجــب توافرهــا فــى مكتب ــات الطف ــة تصــميم مكتب كيفي

 .  (وحاجاته المختلفة ودور مكتبات الطفل فى نمو شخصية الطفلالعقلية  –الجسمية  –خصائص الطفل ) النفسية 

 

 

 

 كـود المقــرر 
(685 2201) 

 ساعة معتمدة 
 (2 ) 

 اسم المقرر 
 تكنولوجيا التعليم

 متطلب سابق

معنــى تكنولوجيــا التعلــيم و انــواع الوســائل التكنولوجيــة المختلفــة التــى يمكــن ان تبســط المفــاهيم يــدرس الطالــب 

للطفــل و اهميــة تلــت الوســائل بالنســبة لطفــل الروضــة و يقــوم بوضــع بــرامج تربويــة مختلفــة مســتعينًا  المختلفــة

 بتكنولوجية التعليم .

 

 

 

 كـود المقــرر 
  2201703 

 ساعة معتمدة 
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 قراءات فى التخصص باللغة االجنبية

 متطلب سابق

طة بالتخصص واالطالع على أحدث القـراءات االجنبيـة فـى مجـال يدرس الطالب أهم المصطلحات االجنبية المرتب

التخصــص مــع القيــام بترجمــة أحــد القــراءات باللغــة االجنبيــة الــى العربيــة واســتخدام النــت واالطــالع علــى أحــدث 

 المراجع االجنبية والقيام بكتابة بحث فى مجال التخصص باللغة االجنبية

 69 

 

 

 



   

 كـود المقــرر 
 2201664 

 معتمدة ساعة 
2   

 اسم المقرر 
 البرامج المرئية والمسموعة للطفل 

 متطلب سابق

 تعريف عن ماهية البرامج المسموعة والمرئية  -

 أثر الصوت على تعليم وتعلم االطفال  -

 األذاعة ودورها األعالمى فى ثقافة الطفل ونمو أدراكة  -

 إعداد البرامج اإلذاعية للطفل  -

 كساب الخبرات لألطفال أثر المرئيات على أ -

 ستبصار فى إدرات أهمية البرامج التليفيزيونية دور التعلم باأل -

 مواصفات البرامج التليفيزيونية لألطفال  -

 تأثير السينيما والمسرح على حياة االطفال  -

 دور البرنامج المرئى فى تربية االطفال  -

 الوسائط التكنولوجية المرئية األمنة للطفل  -

 عولمة بين البرامج المسموعة والمرئية ال -
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 كـود المقــرر 
 2201675 

 ساعة معتمدة 
 2  

 اسم المقرر 
 تكنولوجيا المكتبات

 متطلب سابق

 تعريفات  -

 التربية المكتبية والمهارات المكتبية  -

 مكتبات الطفل التقليدة والمطورة  -

 ة المكتبية األهداف العامة للتربي -

 المكتبات الحديثة للطفل  -

 تكنولوجيا التعليم فى مكتبات االطفال  -

 البيئة التعليمية والتثقيفية والترفيهية  -

 المعدات التكنولوجية الالزمة لمكتبات االطفال  -

 المواد المطبوعة وغير المطبوعة فى مكتبات االطفال  -

 الكتب اإللكترونية , ...... إلخ ( –المدمجة  التقنيات الحديثة فى المكتبة ) األقراص -

  المكتبة الشاملة لألطفال -
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 كـود المقــرر 
2201665  

 ساعة معتمدة 
2   

 اسم المقرر 
 تكنولوجيا إعالم الطفل   

 متطلب سابق

 تعريفات  -

 دور تكنولوجيا التعليم فى مواجهة تحديات العصر الحديث  -

 وأشكالة وقنواتة إعالميًا األتصال  -

 دور األتصال الجماهيرى فى تحقيق األهداف التربوية لألطفال  -

 المساهمة الوالدية مع وسائل اإلعالم لحل المشكالت  -

 دور وسائل اإلعالم فى أكتشاف المواهب  -

 دور الصحافة ومجالت االطفال فى دعم الوعى الثقافى لهم  -

   

 

 كـود المقــرر 
2201809  

  ساعة معتمدة
4   

 اسم المقرر 
 تكنولوجيا التعليم وتصميم برامج رياض االطفال   

 متطلب سابق

 تكنولوجيا التعليم وعولمة برامج الطفولة  -

 التخطيط والتنفيذ بتفعيل دور التكنولوجيا فى التعليم  -

 المالمح المؤثرة فى تصميم وأنتاج البرامج التعليمية لألطفال  -

 التعلم القائم على الحاسوب برامج  -

 األنترنت وبرامج االطفال  -

 تنفيذ ( –يجهيز  –مراحل أنتاج البرمجيات التعليمية لألطفال ) تصميم  -

   تقويم وأختيار البرمجيات التعليمية لالطفال  -

  

 

 

72 

 



   

 

 

 كـود المقــرر 
2201712  

 ساعة معتمدة 
2   

 اسم المقرر 
 لطفولة المبكرة   تصميم مراكز التعلم فى ا

 متطلب سابق

 أنواعها  -بيئة التعلم للطفوله المبكرة  -

 الفلسفات واألهداف لبيئات تعلم األطفال الصغار  -

 مراكز التعلم كبيئة لتعلم الطفل وعالقتها بنموه المتكامل  -

 تخطيطها وتنظيمها  –تصميم مراكز التعلم  -

 مراكز التعلم وأهداف التعلم  -

 راكز التعلم خواص م -

 ومراكز التعلم –دور المعلمة فى بيئات تعلم الطفل  -

 تقويم بيئة التعلم فى مراكز التعلم -

 دراسة لبعض مراكز التعلم للطفولة المبكرة وتصميمها   -
   

 

 

 

 

 كـود المقــرر 
2201818  

 ساعة معتمدة 
4   

 اسم المقرر 
 قضايا بحثية فى مناهج الطفولة المبكره   

 لب سابقمتط

 الخلط بين البرنامج والمنهج فى الطفولة المبكرة -

ـــنهج التكـــاملى او مـــنهج الوحـــدات  - ـــنهج المحـــاور  –الم مـــنهج  –المـــنهج المطـــور  –م
 األنشطة فى رياض األطفال

 المنهج واألطفال ذوى االحتياجات الخاصة -

 يحتوى المنهج فى الطفولة المبكرة -

 تعلم أم تعليم -

 فولة المبكرهطرق تقويم المنهج فى الط -

 تقويم المنهج  –دور المعلمة فى منهج  الطفولة المبكرة  -
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 كـود المقــرر 
2201710  

 ساعة معتمدة 
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 تصميم وتطوير مناهج طفل الروضة   

 متطلب سابق

 الخلط بين البرنامج والمنهج فى الطفولة المبكرة -

ـــنهج التكـــاملى او مـــنهج الوحـــدات  - ـــ –الم مـــنهج  –المـــنهج المطـــور  –نهج المحـــاور م
 األنشطة فى رياض األطفال

 المنهج واألطفال ذوى االحتياجات الخاصة -

 يحتوى المنهج فى الطفولة المبكرة -

 تعلم أم تعليم -

 طرق تقويم المنهج فى الطفولة المبكره -

 تقويم المنهج  –دور المعلمة فى منهج  الطفولة المبكرة  -

 

 كـود المقــرر 
2201822  

 ساعة معتمدة 
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 نظريات المنهج ونماذجه    

 متطلب سابق

 التعلم فى مرحله ماقبل المدرسة -

 النضج والتعلم -

 نظرية التفتح الطبيعى للطفل  -

 التعلم من خالل الحواس -

 النظرية السلوكية ) المثير واإلستجابة ( -

 نظرية التعلم اإلجتماعى ) باندورا ( -

 نائى  ) بياجيه (نظرية التعلم الب -

 نظريات اللعب ) بياجيه ( -

 دور المعلمة فى تعليم الطفل فى ضوء نظريات المنهج ونماذجه وتصميم المنهج -

 دراسة لبعض نماذج من مناهج طفل رياض األطفال فى ضوء اإلتجاهات الحديثة -

 -نماذج لبعض المناهج : -

 المنهج الموجه معرفيًا ) هاى سكوب (  -الهيدستارت  منهج 

 منهج المشروع  - منهج الديستار 

  اتجاه بنت ستريت النمائى التفاعلى - اإلتجاه الجمالى لمدارس والدورف - منهج ريجبواميليا
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 كـود المقــرر 
2201817  

  ساعة معتمدة
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 اإلتجاهات الحديثة للبحث العلمى فى رياض األطفال   

 متطلب سابق

 البحث كعملية –علمى خصائص البحث ال -

 وخصائصه –وانماطه  –وتاريخه  –البحث التربوى  -

 مراحل البحث العلمى فى رياض األطفال -

 المبادئ التى تحكم البحث التربوى فى رياض األطفال -

 أخالقيات البحث التربوى  -

 تصميم البحث العلمى فى رياض األطفال فى ضوء اإلتجاهات الحديثة -

 افتجاهات الحديثة دراسة لبعض البحوث فى ضوء  -

 

 

 كـود المقــرر 
2201819  

 ساعة معتمدة 
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 تصميم المواد التعليمية

 متطلب سابق

 : مقدمة تتناول- 

 ماهى المواد التعليمية المستعان بها فى أنظمة التعليم 

 ة فى عملية التعليم والتعلم ، و ما شروط يما دور المواد التعليم

 جاالت المتعددةإختيارها فى الم

 األنواع المستحدثة تعليمياً فى ضوء متغيرات العولمة 

  إنتاج البرامج المحوسبة التى تدعم النمو الشامل لطفل الروضة ، يراعى منها

:- 

  خطة التعليم –اإلستراتيجية التعليمية  –األهداف 

  ار لعب األدو –السمات األساسية ألنشطة التعليم التعاونى ) التفاعل المحاكاة

 جلسات تقويمية ( –عصف ذهنى  –

 أداء المهام االلكترونية و اإلستجابات داخل البرامج 

 تجميعى ( –تقويم األداء الكترونياً ) تكوينى  -
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 كـود المقــرر 
2201820  

 ساعة معتمدة 
 (4  ) 

 اسم المقرر 
 إستخدام الكمبيوتر فى بناء وتعليم المنهج لألطفال

 متطلب سابق

 -: لطالب ما يلىيدرس ا

 أهمية إستخدام تكنولوجيا الحاسبات فى مجال الطفولة 

 ر إستخدام الحاسب اآللى لطفل الروضةيمعاي 

 البرامج التعليمية المتعددة والتى تتوافق وإمكاناته 

 تنفيذ بعض البرامج البسيطة فى مجاالت تربية طفل الروضة 

تحادي  منااهج طفال  اإلستعانة باالمواع  المختلفاة علاى شابكة االنترنا  فاى -

 (الروضة

 

 

 

 كـود المقــرر 
2201821  

 ساعة معتمدة 
 (2  ) 

 اسم المقرر 
 التنمية المهنية لمعلم طفل ما قبل المدرسة

 متطلب سابق

 -تقوم الطالبة المعلمة باآلتى :

 التعرف على األفكار واآلراء والخبرات السابقة 

 ارسة وزيارة هذه األماكنالتعرف على بعض األماكن العملية من خالل المم 

 إكتشاف مايعرفه المشاركون معها فى البرنامج 

 استخدام الموعف التعليمى بصورة فعالة وهادفة 

 تصميم وتطبيق اداة لتقويم القدرات القيادية لدى المعلمة 

 إعداد وتنفيذ عوائم وخرائط المفاهيم القيادية 

 ية عن طريق المنتديات تعزيز التفاعل بين عناصر العملية التعليمية والتربو

 والمجالت وزيادة فرص تبادل الخبرات.
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 كـود المقــرر 
2201711  

 ساعة معتمدة 
 (2 ) 

 اسم المقرر 
 تصميم واعداد وادارة مؤسسات الطفولة

 متطلب سابق

  أهدافها ( –مفهوم مؤسسات رياض األطفال ) أهميتها 

  صائصها (خ –مفهوم اإلدارة التعليمية ) أنماطها 

  أنماطها ( –وظيفتها  –اهميتها  –اإلدارة المدرسية ) أهدافها 

  األدوار ( –المؤهل  –مديرة الروضة ) التعريف 

 . الجودة الشاملة فى رياض األطفال 

  التقويم ( –الرقابة  –التوجيه  –التنظيم  –عناصر العملية اإلدارية ) التخطيط 

 فى إدارة مؤسسه رياض األطفال . كيفية إستخدام عناصر العملية اإلدارية 

 . دراسة تقويمية لمؤسسات رياض األطفال 
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 كـود المقــرر 
2201713  

 ساعة معتمدة 
 (2 ) 

 اسم المقرر 
 تربية الطفل ومشكالت المجتمع

 متطلب سابق

  الخصائص ( –طفل ما قبل المدرسة ) التعريف 

 تعريف التربية 

  الطفل تعريف تربية 

  تربية الطفل أهمية 

  أنماط تربية الطفل 

  المؤسسات التى تؤثر فى تربية الطفل 

  أهم مشكالت الطفل 

  ماهية المجتمع 

 تعريف المجتمع 

  انواع المجتمعات 

  الصحية .... (  –التعليمية  –السياسية  –اهم المشكالت المجتمعية ) االقتصادية 

 ربيته اثر مشكالت المجتمع فى تنشئة الطفل وت 

  اهم المشكالت المجتمعية التى تؤثر فى تربية الطفل 

  اساليب مواجهة المشكالت المجتمعية المؤثرة فى تربية الطفل 

  تأثيراتها على الطفل ( –أنواعها  –مشكالت المجتمع ) مفهومها 

 . نعكاساتها على التربية  دراسة تحليلية لبعض مشكالت الطفولة وا 
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 ر كـود المقــر 
2201716  

 ساعة معتمدة 
 (2 ) 

 اسم المقرر 
 اإلتجاهات الحديثة فى تربية الطفل

 متطلب سابق

  اهمية تربية الطفل وضرورتها 

  تربية الطفل على مر العصور المختلفة 

 تربية الطفل فى الدول المتقدمة 

  الصين  –انجلترا  –فى الواليات المتحدة تربية الطفل 

  ية الطفل فى المجتمعات المتقدمة ترب منالدروس المستفادة 

  المقترحات المقدمة لتطوير تربية الطفل فى المجتمع المصرى فى ضوء الخبرات األجنبية 

 

 كـود المقــرر 
2201715  

 ساعة معتمدة 
 (2 ) 

 اسم المقرر 
 الكفاءات األدائية لمعلمة الروضة

 متطلب سابق

 مفهوم الكفاءة 

 تصنيفات الكفاءات 

 ات ومستوياتهاخصائص الكفاء 

 مركبات الكفاءات 

 اسس بناء الكفاءات 

 الكفاءات األدائية لمعلمة الروضة 

 

 كـود المقــرر 
2201714  

 ساعة معتمدة 
 (2 ) 

 اسم المقرر 
 التربية الوالدية

 متطلب سابق

  الخصائص ( –التربية الوالدية ) المفهوم 

  المحددات ( –التربية الوالدية ) األهداف 

 آلليات الخاصة بالتربية الوالدية .األساليب وا 

 . المشاكل والتحديات الكبرى التى تواجه التربية الوالدية 

 . المقترحات والحلول الخاصة بما يواجه التربية الوالدية من مشكالت 
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