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 الباب االول

 

 أوالً : الممدمة :

 

إنطاللا من رؤٌة جامعة األسكندرٌة تسعى كلٌة التربٌة للطفولة المبكرةإلى تحمٌك الجودة 

ى لتحتل مكانة متمٌزه كمؤسسة تربوٌة اكادٌمٌة تعمل على تنمٌة المعرفة والحصول على األعتماداآلكادٌم

 التربوٌةمن خالل تطوٌر التعلٌم مما ٌحمك التنمٌة الشاملة والمستدامة للمجتمع المصرى.

إن إعداد كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة لالبحه الداخلٌة الجدٌده لتطوٌر نظام الدراسة بمرحلة 

تح مجاالت تعدد االختٌار امام الطالب فى دراسة الممررات وفما لمدرات وامكانات البكالورٌوس بمصد ف

 ومٌول كل طالبة.

وفى هذا االطار تسعى الكلٌة الى تطبٌك نظام الساعات المعتمدةالمتبعة بالجامعات العالمٌة 

 المبكرة .المتمٌزه وتحدٌث وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة لمواكبة التطور المعرفى فى مجال الطفولة 

 

 

 جامعة األسكندرٌة: –ثانٌاً : نبذه عن تارٌخ كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة 

 1097بالمرار الوزارى رلم  1989أنشبت كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة  باألسكندرٌة عام 

 ، لتموم بدورها فى اعداد معلمة مؤهلة لتربٌة وتعلٌم الطفل فى مرحلة الطفولة 22/10/1989بتارٌخ 

 المبكرة.

وأٌمانا من جامعة اإلسكندرٌة بدور كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة  الحضاري الواسع فى انشاء 

لسنة  389وتاسٌس االجٌال فانطلمت العزابم إلرساء المواعد.الصحٌحة، ثم صدر المرار الجمهوري رلم 

العماللة التً تؤدى رسالتها  بضم كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة  لجامعة اإلسكندرٌة هذه الجامعة 1998

 كمنارة للمعلم المعاصر فً الوطن العربً.

 

 رؤٌة كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة:

 "أن تصبح الكلٌة رابدة فى مجال الطفولة المبكرة ، لادرة على المنافسة العربٌة والعالمٌة".

 

 رسالة كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة:

متمٌزات للعمل فى مجاالت التعلٌم واألدب واألعالم والتربٌة  "تسعى الكلٌة إلى إعداد خرٌجات

 الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة وفماً ألحتٌاجات سوق العمل والمٌم المجتمعٌة."

 

 م:ـــالمٌ

 تعبر رسالة الكلٌة ورؤٌتها ولٌمها عن الطموحات المرجوة للجامعة. -

وهً على النحو لٌم جامعة اإلسكندرٌة  تستند الكلٌة إلى عدد من المٌم المختلفة المنبثمة من -

 التالً:
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 ( اإلبداع واالبتكار:1

تشجع الكلٌة على اكتشاف األفكار اإلبداعٌة للطالبات وتراعً الكلٌة تنمٌة و تطوٌر هذه األفكار من 

 التعلٌم والتعلم والبحث العلمً. خالل مجاالت

 ( الجودة والتمٌٌز:2

ء وفك للمرجعٌة المومٌة الشاملة فً التعلٌم والتعلم ولٌاس األدا تلتزم الكلٌة بتطبٌك معاٌٌر الجودة

 المستمر لكل مخرجات الجامعة التعلٌمٌة والبحثٌة.والتطوٌر

 ( االنتماء وااللتزام:3

 وٌمثل فً ذلن هوٌة الجامعة من حٌث االلتزام بالمواثٌك األخاللٌة والتمالٌد الجامعٌة.

 ( المٌادة والعمل بروح الفرٌك:4

زم الكلٌة بتوفٌر مناخ وثمافة مؤسسٌة تشجع على العمل الجماعً وتعزز وتنمً المهارات تلت

 المٌادٌة للطالبات التً تدفع إلى عجلة التنمٌة االجتماعٌة مع إٌمان الكلٌة بالعمل بروح الفرٌك.

 ( الحرٌة األكادٌمٌة:5

ا تشجع الكلٌة التنوع الفكري فً تدعم الكلٌة حرٌة الفكر األكادٌمً واحترام ولبول الرأي اآلخر، كم

 جمٌع األنشطة العلمٌة والدراسٌة الجامعٌة.

 ( العدالة والنزاهة:6

تلتزم الكلٌة بمبادئ العدالة االجتماعٌة وتكافؤ الفرص، كما تلتزم الكلٌة بالحٌاد واألمانة 

 الموضوعٌة  والثمافٌة فً الممارسات الجامعٌة.

 ( التعلٌم المستمر:7

 بدعم التعلم المستمر داخل مجتمع الكلٌة وخارجها. تلتزم الكلٌة

 ثالثاً: األهداف األستراتٌجٌه لكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة :

إنطاللا من الرؤٌة والرسالة السالف تحدٌدهما تموم الكلٌة من خالل السامها العلمٌه واعضاء 

السٌاسات واألجراءات ها عن طرٌك هٌبة التدرٌس بها بتحمٌك هذه الرؤٌه من خالل الرساله السالف ذكر

 -االتٌه :

 إعداد معلمالطفولة المبكرة من خالل برامج ذات جودة عالٌة لادر على المنافسة العالمٌة. -1

 توفٌر بٌبة تعلٌمٌه وثمافٌة تخدم احتٌاجات الطالب العلمٌه والتربوٌه والثمافٌه. -2

ٌه المطلوبهواالتجاهات العالمٌه تطوٌر المناهج وتحدٌثها فى ضوء االحتٌاجات المهنٌه والعلم -3

 المعنٌه فى مجال الطفولةبما ٌسمح برفع مستوى آداء الكلٌه.وتولعات االطراف 

تحمٌك التنمٌة المهنٌه والعلمٌه المستمره للموارد البشرٌه بالكلٌه )اعضاء هٌبة التدرٌس، هٌبة  -4

 فى االداء . معاونه ، فنٌن، إدارٌٌن( وصوال الى درجة عالٌه من التاهٌل والتمٌز

 اٌجاد بنٌه تحتٌه لوٌه ومتكامله وخدمات مساعده متمٌزه تزٌد من كفاءة العملٌة التعلٌمٌه. -5

تطوٌر استراتٌجٌات تموٌم األداء االكادٌمى والمؤسسى بالكلٌه بما ٌتماشى مع المعاٌٌر المحلٌة  -6

 والدولٌة وبما ٌضمن تحمٌك النمو الشامل للطالبالمعلم.

 رٌن فى الممررات النظرٌة والدروس التطبٌمٌة .دعم الطالب المتعث -7
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مواصفات خرٌجً كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة بناءاً على المعاٌٌر األكادٌمٌة المٌاسٌة  -

 -:arsN 2009المومٌة ل

 

 كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة المواصفات التالٌة: خرٌجً ٌتوافر فً ٌجب أن

 

سٌة والنظرٌات فً تخصصهم والمواد المساندة ٌتمكنوا من المعارف والمفاهٌم األسا .1

 والثمافٌةالمتصلة بتخصصهم.

 ٌمتلكوا مهارات ولٌم وآداب التواصل اإلنسانٌالمهنٌةوالحٌاتٌة وتوظفها داخل الروضة وخارجها. .2

ٌبدوناتجاهاتإٌجابٌة بناءه نحو تخصصه مع االلتزام بأخاللٌاتوآداب مهنه التعلٌم فً تعامالتهم  .3

 وخارجها. داخل المؤسسة

ٌستخدمواإستراتٌجٌات وطرلوأسالٌب تعلٌم وتعلم متوافمة مع ممتضٌات الموالف التعلٌمٌة  .4

 واالتجاهات الحدٌثةوالمستهدفة من تدرٌس تخصصهم.

 االنفعالًو والعملً ٌراعوا الفروق الفردٌة بٌن األطفال فً جمٌع نواحً النمو الجسمً .5

 والثمافً. واالجتماعً

ٌط وتصمٌم وإدارة البٌبات والموالف التعلٌمٌة لتحمٌك أهداف عملٌتً التعلٌم ٌمتلكوا مهارات تخط .6

 والتعلم.

ٌمتلكوا معرفة بمصادر وأدبٌات النمو المهنً وٌجٌدوا مهارات التعامل معها لتحمٌك  .7

 التنمٌةالمهنٌة.

متنوعة ٌكتسبوا مهارات إعداد وتنفٌذ وتموٌم البرامج واألنشطةالتربوٌة واستخدام أسالٌب تموٌم  .8

 لمٌاس نواتج التعلم فً ضوء متطلبات مرحلة الطفولة لذوى اإلعالة والموهٌٌن.

 ٌكتسبوا مهارات توظٌف التكنولوجٌا فً عملٌات التعلٌم والتعلم ودمجها فً ممارستهمالمهنٌة. .9

ٌمتلكوا مهارات التفكٌر المتنوعة ومهارات حل المشكالت واتخاذ المرار وٌوظفها بكفاءةفً  .10

 التعلٌمٌة والمهنٌة.الموالف 
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 انثاَى انثاب

 االحكاو انؼايح
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 (1مادة )

 

 :تتكون كلٌة الترٌه للطفوله بجامعة االسكندرٌة من ثالث السام اكادٌمٌة وهى- 

 الكود اسم المسم م

 01 لسم العلوم التربوٌه 1

 02 لسم العلوم النفسٌة 2

 03 لسم العلوم االساسٌه 3

 

 

 -البرامج الدراسٌة والدرجات العلمٌة الممنحة :-( : 2مادة ) 

 

 اوال /البرامج الدراسٌة بالكلٌة :

 برنامج خاص بإعداد معلم فً الطفولة المبكرة )عام( .أ 

 مصروفات(دون برنامج خاص العداد معلم فى الطفولة المبكرة )مرحلة الحضانة ( )ب .ب 

 االنجلٌزٌة ( )بمصروفات( برنامج خاص العداد معلم فى الطفولة المبكرة )باللغة .ج 

 برنامج خاص العداد معلم فى الطفولة المبكرة )تربٌة خاصة ( )بمصروفات( .د 

 

 ثانٌا / الدرجات العلمٌة التى تمنح للخرٌجٌن :

 فى ٌمنح مجلس جامعة االسكندرٌة بناء على طلب مجلس الكلٌه درجة بكالورٌوس 

 : ( فى التخصصات االتٌهطفوله المبكرة  )التربٌه 

 رٌاض االطفالمعلمة  -1

 الحضانةمعلمة  -2

 التربٌة الخاصةمعلمة  -3

 رٌاض االتطفال باللغة االنجلٌزٌةمعلمة  -4
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 ( 3مادة ) 

 النظام الكودي المستخدم فً ترتٌب الممررات:

 

 
 

 الشروط العامة للمبول -( :4مادة )

ٌة لنظام المبول بالجامعات المصرٌه الحكومٌه وٌمبل الطالب الوافدٌن من كافة تخضع جامعة االسكندر

الدول بعد موافمة االدارة العامه للوافدٌنوالجهات المختصه  فى دولة  االٌفاد بعد ان ٌجتاز الطالب 

 اختبارات المبول للكلٌة والتى تتطلب لوابحها ذلن .

 

 (البرنامج العامالطفوله المبكره : ) شروط المبول لاللتحاق ببرنامج اعداد معلم

 ان ٌجتاز الطالب اختبار الممابلة الشخصٌة (1

 ان ٌكون البماً طبٌا مما ٌثبت لدرته على متابعة الدراسه النظرٌه والعملٌه فى الكلٌه . (2

 ان ٌكون متفرغ للدراسه . (3

 ٌد المحددة.ال ٌعتبر الطالب مسجل اسمه بأى ممرر اال بعد سداد الرسوم الدراسٌه فى المواع (4

ٌشترط لمٌد الطالب ببرنامج معلمً التربٌة للطفولة المبكرة باللغة االنجلٌزٌة أن ٌحمك الطالب  (5

 المستوى الذي ٌحدده مجلس الكلٌة فً اللغة االنجلٌزٌة للمبول فً البرنامج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 99 1 : 4  01 : 03 22 02  

 كود الجامعة كود الكلٌة  كود المسم  كود المستوى  ترلٌم الممرر
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 ثانثانثاب ان

 َظاو انذراصح

 ٔتقٍٍى انطالب
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 الباب الثالث 

 

 لطالب نظام الدراسة وتمٌٌم ا

 

 البحة الدراسة لمرحلة بكالورٌوس التربٌة فى الطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة

 

 

 ( نظام الدراسة:5مادة )

ٌموم النظام الدراسً بالكلٌة على نظام الساعات المعتمدة وتنمسم السنة الدراسٌة إلى فصلٌن 

عشر أسبوعاً وٌجوز لمجلس الكلٌة أن دراسٌٌن أساسٌٌن )الخرٌف والربٌع(، مدة كل فصل منهما خمسة 

بعد موافمة المجلس االعلى للجامعات على ٌمرر فصل دراسً صٌفً مدة الدراسة فٌه ثمانٌة أسابٌع 

على أن ٌتم مضاعفة الساعات الدراسٌة األسبوعٌة المخصصة للممررات التً الفصل الدراسى الصٌفى 

نات )التطبٌمٌة(، وذلن بالمصروفات التً ٌمترحها تدرس فً هذا الفصل وٌعمب األسبوع الثامن االمتحا

 مجلس الكلٌة وٌوافك علٌها وٌعتمدها مجلس الجامعة

 

 

 ( معٌار الساعة المعتمدة:6مادة )

 هً وحدة لٌاس لتحدٌد وزن كل ممرر فً الفصل الدراسً األساسً وهً تعادل :

 ساعة نظرٌة مدتها ساعة واحدة اسبوعٌاً تكافا ساعة واحدة معتمدة. 

 .أو ساعتٌن من التمارٌن أو الدروس العملٌة أسبوعٌاً وتكافا ساعة واحدة معتمدة 

 

 

 ( البرامج الدراسٌة:7مادة )

ٌكون لكل برنامج دراسً خطة دراسٌة متكاملة تحتوي على متطلبات كل من: الجامعة والكلٌة 

تحدد المحتوى والمعلومات والبرنامج )االجبارٌة واالختٌارٌة(، بحٌث ٌكون لكل ممرر دراسً مواصفات 

األساسٌة والمهارات المهنٌة لممرر طبماً لمتطلبات الجودة واالعتماد، وتعد البرامج والخطط الدراسٌة 

والمناهج ومتطلبات البرنامج الدراسً بمعرفة مجلس األلسام وٌمرها مجلس الكلٌة وٌعتمدها مجلس 

طة الدراسٌة لكل برنامج المتطلبات التالٌة وفماً ، وتشمل الخوموافمة المجلس االعلى للجامعات الجامعة

 للجدول التالً:
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 ( 2جدول )

 متطلبات التخرج لنٌل درجة بكالورٌوس 

 التربٌة الطفولة المبكرة

 وصف المتطلب م
 الساعات المعتمدة

 
 اختٌاري إجباري

1 
متطلبات 
 الجامعة 

 ساعات( 10)
4 6 

 ساعات معتمدة( 4متطلبات إجبارٌة )
 ساعة معتمدة( 2االبتكار ورٌادة األعمال ) –لتفكٌر النالد ا

خدمة  –تربٌة عسكرٌة  –حموق االنسان ومكافحة الفساد 
المجتمع وتنمٌة البٌبة )كمتطلب تخرج(وال تحتسب لها ساعات 

 معتمدة
 ساعات معتمدة( 6متطلبات اختٌارٌة )

 )تختار من لابمة الممررات التً تطرحها الجامعة سنوٌاً (

2 
 متطلبات كلٌة 

 
- - 

 (ساعات معتمدة من لسم العلوم التربوٌة8ٌدرس الطالب )) من اجمالى
 . (ساعة معتمدة43

 (ساعات معتمدة من لسم ا6ٌدرس الطالب )من اجمالى  لعلوم النفسٌة(
 ساعة معتمدة ( 32

 (ساعات معتمدة من لسم العلوم األساسٌة6ٌدرس الطالب ) من( 
 ساعة معتمدة ( 35اجمالى 

3 
 متطلبات برنامج 

 ساعة( 134)
110 24 

 ( ساعات 8( ساعة معتمدة إجبارٌة + )34ٌدرس الطالب )
 .)االجمالى ( اختٌارٌة من لسم العلوم التربوٌة

 ( ساعة معتمدة إجبارٌة + 32ٌدرس الطالب )(ساعات 8 )
 .ا)الجمالى (اختٌارٌة من لسم العلوم النفسٌة

 ( ساعة معتمدة إجب35ٌدرس الطالب )( + ساعات 8ارٌة )
 .) االجمالى(اختٌارٌة من لسم العلوم األساسٌة

 144 30 114 المجموع 4

 

 ( مدة الدراسة:8مادة )

 ( ساعة معتمدة.144ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس بعد اجتٌازه بنجاح عدد ) -

 

 ( مستوٌات الدراسة:9مادة )

 الى مستوى أعلى" : " عدد الساعات المعتمدة التى تسمح للطالب باالنتقال 
  0ساعة معتمدة 82يقيد الطالب فى المستوى الثانى اذا اجتاز بنجاح  
  0ساعة معتمدة 62يقيد الطالب فى المستوى الثالث اذا اجتاز بنجاح  
  0ساعة معتمدة 003يقيد الطالب فى المستوى الرابع اذا اجتاز بنجاح  
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 ى مقرر التدريب الميدانى .يبقي الطالب لالعادة فى المستوى الثالث اذا رسب ف 
 . يبقي الطالب لالعادة فى المستوى الرابع اذا رسب فى مقرر التدريب الميدانى 

 

 

 ( العبء الدراسً:10مادة )

 

الحد األدنى لعدد الساعات اللمعتمدة التً ٌسمح للطالب بتسجٌلها فً فصلً الخرٌف والربٌع هو  .1

على التراح لجنة شبون التعلٌم والطالب وموافمة  ساعة معتمدة، فٌما عدا حاالت التخرج بناء 12

 مجلس الكلٌة.

الحد األلصى لعدد الساعات المعتمدة التً ٌسمح للطالب بتسجٌلها فً فصلً الخرٌف والربٌع هو  .2

( ساعة معتمدة وذلن للطالب الذٌن ٌحممون معدالً 20( ساعة معتمدة وٌجوز زٌادتها إلى )18)

 لحاالت التخرج لغٌر الطالب المتعثرٌن. أو 3.333تراكمٌاً ال ٌمل عن 

ساعات  9بالنسبة للفصل الصٌفً ٌكون الحد األلصى لعدد الساعات التً ٌسمح للطالب بتسجٌلها  .3

 معتمدة.

 

 

 ( المرشد األكادٌمً:11مادة )

ٌحدد مجلس شبون التعلٌم والطالب بالكلٌة أو مجلس المسم مرشداً أكادٌمٌاً لكل طالب وٌفضل أن 

أعضاء هٌبة التدرٌس من نفس التخصص كلما أمكن، وذلن لتعرٌف الطالب الخطة الدراسٌة  ٌكون من

ً لتلن الخطة وٌكون  الخاصة به ومتابعة تنفٌذها وإختٌار الممررات الدراسٌة اإلجبارٌة واإلختٌارٌة وفما

ً وغٌر ملزماً، وال ٌعتمد التسجٌل إال بموافمة المرشد األكادٌمً على  رأي المرشد األكادٌمً استشارٌا

 العبء الدراسً للطالب.

 

 ( التمٌٌم والتمدٌرات:12مادة )

 

درجة، وٌحدد مجلس الكلٌة بناءاً على لرارات مجالس  100تحسب النهاٌة العظمى لكل ممرر من  -

األلسام المختلفة نظام توزٌع الدرجات على كل من االمتحانات التحرٌرٌة النهابٌة وأعمال السنة 

لتطبٌمٌة والشفهٌة، وفً جمٌع األحوال درجة االمتحان التحرٌري النهابً تتراوح من واالمتحانات ا

درجة وفماً للطبٌعة الخاصة للمواد والتً تحددها الالبحة، وٌعتبر الطالب راسب البحٌاً  80إلى  50

(F فً الممرر إذا حصل على ألل من )من درجة االمتحان التحرٌري النهابً مهما كان 30 %

رجاته فً األعمال الفصلٌة، وفً كل األحوال التزٌد درجة االمتحان الشفهً إن وجد عن مجموع د

 درجات. 10
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 وٌتم تمٌٌم الطالب فً الممررات النظرٌة والعملٌة بناءاً على األسس التالٌة:

 

 

)ٌحسب بثالث ساعات  التطبٌمى+ )ساعة نظرٌة تمثلها ساعة معتمدة( بالنسبة للممرر النظري -1

% لألعمال 50% من درجات لالمتحان التحرٌري و50: ٌحتسب  م ساعة واحدة معتمدة (وٌمثله

% لالختبارات 10 -النهابًالتطبٌمى % لالمتحان 30 - 10 -% اختبار منتصف الفصل10الفصلٌة )

 والتكلٌفات(. Quizالدورٌة المصٌرة

% من األعمال الفصلٌة 20لالمتحان التحرٌري،  الدرجات % من80:ٌحتسبةٌ للممررالنظر بالنسبة -2

 % لالختبارات الدورٌةالمصٌرة والتكلٌفات(.10 -% اختبار منتصف الفصل10)

  .ٌعمد زمن االمتحان ساعتٌن لجمٌع الممرارت الدراسٌة بالالبحة -3

 ٌبمى الطالب لالعادة فً المستوى الثالث اذا رسب فً ممرر التدرٌب المٌدانً -4

 مستوى الرابع اذا رسب فً ممرر التدرٌب المٌدانًٌبمى الطالب لالعادة فً ال -5

 

 جدول التمٌٌم والتمدٌرت

 

الدالبل الرلمٌة والرمزٌة للدرجات والتمدٌرات التً ٌحصل علٌها الطالبة لكل ممرر دراسً ترصد على  -

 النحو التالً:

 

 ( الدالبل الرلمٌة والرمزٌة للدرجات والتمدٌر للممررات3جدول )

 

 نسبة المبوٌةال النماط الرمز

A 4.00 90 فأكثر 

A- 3.66 85  90إلى ألل من 

B+ 3.33 80  85إلى ألل من 

B 3.00 75  80إلى ألل من 

B- 2.67 70  75إلى ألل من 

C+ 2.33 65  70إلى ألل من 

C 2.00 60  65إلى ألل من 

C- 1.66 56  60إلى ألل من 

D+ 1.32 53  56إلى ألل من 

D 1.00 50 53ن إلى ألل م 

F 0.000  من اجمالى الدرجة50الل ممن % 

(f) 0.000  من درجة النظرى30الل ممن % 
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 بعض المصطلحات الالبحٌة التً ٌتم استخدامها فً نظام الساعات المعتمدة وال ٌحسب لها نماط: -4

 

 Withdrawal W ٌرصد للطالب المنسحب من ممرر.

 Forced withdrawal FW .ٌرصد للطالب المنسحب إجبارٌاً من الممرر

 Incomplete I ٌرصد للطالب الذي لم ٌستكمل متطلبات الممرر.

 Millry withdrawal MW ٌرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرٌة.

 Audit AU ٌرصد للطالب المسجل مستمع.

ٌرصد للطالب المسجل فً ممرر ٌدرس لفصلٌن 

 األول. دراسٌٌن تمدٌر ممٌز فً الفصل الدراسً
In Progress IP 

ٌرصد للطالب المتغٌب فً االمتحان النهابً بدون 

 نمطة. 1000عذر غابب وٌحصل على 
Absent ABS 

 

)متوسط ما ٌحصل علٌه الطالبة من  Grade Point Average GPAٌتم حساب المعدل الفصلً  -

 نماط فً الفصل الدراسً الواحد( طبماً للمعادلة التالٌة:

 

 فصلً =المعدل ال
  عدد ساعاته المعتمدة× مجموع حاصل ضرب نماط كل ممرر 

  مجموع الساعات المعتمدة لهذه الممررات فً الفصل

 وٌمرب الناتج إلى رلمٌن عشرٌٌن..

 

 Commutative Grade Point Average CGPAالمعدل التراكمً العام  حساب ٌتم -

لفصول الدراسٌة التً اجتازها( طبماً )متوسط ما ٌحصل علٌه الطالبة من نماط فً جمٌع ا

 للمعادلة التالٌة:

 

 المعدل التراكمً العام =
  لمعتمدةا عدد ساعاته× مجموع حاصل ضرب نماط كل ممرر تم دراسته 

  مجموع الساعات المعتمدة لكل الممررات التً تم دراستها فً جمٌع الفصول

 

 

تساوي المعدل التراكمً ألوابل الخرٌجٌن ٌتم  وٌمرب الناتج إلى أربعة أرلام عشرٌة، وفً حالة

ً للضوابط والمعاٌٌر المعتمدة من مجلس الجامعة وكافة المواعد والموانٌن واللوابح  المفاضلة بٌنهم طبما

 المنظمة الواردة بمانون تنظٌم الجامعات والبحته التنفٌذٌة.
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 ( مرتبة الشرف:13مادة )

راسته فً الكلٌة فً غضون المدة االعتٌادٌة للتخرج )ما بٌن تمنح مرتبة الشرف للطالبالذي ٌنهً د -

نماط( فً أي  3.333فصول دراسٌة أساسٌة(، بشرط أال ٌمل معدله التراكمً الفصلً عن ) 9 -7

على األلل، وأال ٌكون  3.666فصل من فصول دراسته وأن ٌكون معدله التراكمً العام 

أي عموبة تأدٌبٌة خالل دراسته للحصول على  فً أي ممرر أو ولعت علٌه Fالطالبرسببتمدٌر 

 الدرجة الجامعٌة األولى.

 

 ( تسجٌل الممررات:14مادة )

( ٌحدد مجالس األلسام الممررات اإلجبارٌة واالختٌارٌة التً سوف تطرحها لبل بداٌة الفصل الدراسً 1

ثناء الطالب الذي لم بشهر على األلل وٌتم التسجٌل لبل كل فصل دراسً بأسبوع على األلل وٌجوز است

ٌتمكن فً التسجٌل فى الموعد المحدد بعذر تمبله لجنة شبون التعلٌم والطالب وٌوافك علٌه مجلس 

الكلٌة أن ٌسجل تسجٌالً متأخراً خالل األسبوع الثانً وال ٌسمح للطالب بالتسجٌل فً أي ممرر دراسً 

 .ٌشترط له متطلب سابك إال بعد إجتٌازه لذلن المتطلب السابك

( فً الحاالت التً ٌتخلف فٌها الطالبعن التسجٌل أثناء فترة التسجٌل المعلنة ٌسدد رسم تأخٌر ٌحدده 2

 مجلس الكلٌة باإلضافة إلى رسم التسجٌل العادي.

 ( طالب/ طالبة.15( ال تفتح البرامج الخاصة أو المسار داخل أي برنامج أللل من عدد )3

 لالزمة لهذا الشأن.( ٌحك لمجلس الكلٌة وضع الضوابط ا4

 

 ( الحذف واإلضافة:15مادة)

ٌحك للطالب أن ٌضٌف أو ٌحذف ممرراً حتى نهاٌة األسبوع الثانً من الفصل الدراسً األساسً 

)األسبوع األول من الفصل الصٌفً(، وذلن بعدد استٌفاء نموذج الحذف واالضافة واعتماده من المرشد 

حذفه فً سجله الدراسً على اال ٌخل الحذف بالعبء الدراسً  األكادٌمً دون أن ٌظهر الممرر الذي تم

 (10) للطالب كما هو منصوص علٌه فً المادة

 

 ( االنسحاب من الممررات:16مادة)

ٌسمح للطالب باالنسحاب من الممرر الدراسً حتى نهاٌة األسبوع الثانً عشر من الفصل 

استٌفاء نموذج االنسحاب واعتماده من  الدراسً األساسً واألسبوع السادس من الفصل الصٌفً بعد

المرشد األكادٌمً وفً هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا الممرر وٌرصد للطالب تمدٌر منسحب 

(W)withdrawal  فً سجله الدراسً بشرط أال ٌكون الطالب لد تجاوز نسبة الغٌاب الممررة لبل

ى لجنة شبون تعلٌم وطالب على اال ٌخل االنسحاب االنسحاب وتعرض حاالت االنسحاب بعد هذا الموعد عل

 (10بالعبء الدراسى للطالب )مادة 



 

18 

 

 ( المواظبة:17مادة )

% على األلل من الساعات التدرٌسٌة 75ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهابً اال اذا حضر 

ذر ممبول وٌحصل % من الساعات التدرٌسٌة للممرر بدون ع15للممرر على أن ٌنظر الطالب بعد غٌاب 

% من الساعات التدرٌسٌة للممرر، وٌحرم الطالب من دخول امتحان نهاٌة 20على إنذار ثانٌاً بعد غٌاب 

% من الساعات التدرٌسٌة للممرر، وٌرصد له فً سجله الدراسً 25الفصل الدراسً إذ تجاوز غٌابه 

 .forced withdrawal( FWتمدٌر )

 

 نهابً بعذر ممبول:( التخلف عن االمتحان ال18مادة)

إذا تمدم الطالب بعذر لهري تمبله لجنة شبون التعلٌم والطالب بالكلٌة عن عدم حضور االمتحان 

 Incompleteالنهابً ألي ممرر خالل ٌومٌن على األكثر ٌحتسب له تمدٌر غٌر مكتمل فً هذا الممرر 

(I)  فصلٌة، وأال ٌكون لد تم % على األلل من درجات  األعمال ال60بشرط أن ٌكون لد حصل على

" وٌتاح للطالب فرصة أداء االمتحان النهابً فً Iحرمانه من دخول االمتحان النهابً، وفً حالة التمدٌر "

الفصل التالً مباشرة وفً الموعد الذي ٌحدده مجلس الكلٌة، )عادة األسبوع األول من الفصل الدراسً( 

ر فً االمتحان النهابً مضافة  إلى الدرجة التً سبك له وتحتسب الدرجة اإلجمالٌة للطالب فً هذا الممر

 الحصول علٌها فً األعمال الفصلٌة.

 

 ( إعادة الممرر:19مادة )

" ٌجب علٌه إعادة دراسة هذا الممرر إذا كان إجبارٌاً وٌحك له Fإذا حصل الطالب على تمدٌر "

ل علٌه. وعند حساب المعدل التراكمً دراسة ممرر بدٌل إذا كان اختٌارٌاً، وٌحتسب له التمدٌر الذي حص

ممررات فمط ٌعٌد الطالب دراستها أما فٌما زاد عن ذلن فٌتم احتساب تمدٌر  8ٌحتسب تمدٌر النجاح ألول 

كل من الرسوب والنجاح فً معدله التراكمً. وإذا تكرر رسوب الطالب فً ممرر ما، ٌكتفً باحتساب 

سجٌل عدد المرات التً أدى فٌها امتحان هذا الممرر فً الرسوب مرة واحدة فً معدله التراكمً مع ت

سجله األكادٌمً. وتدخل النماط الحاصل علٌها فً محاوالته فً حساب المتوسط التراكمً للدرجات 

(CGPA.فً جمٌع الفصول الدراسٌة ) 

 

 ( تغٌٌر البرنامج الدراسً:20مادة )

خالل المستوى األول( فً نفس الكلٌة وذلن ٌجوز للطالب تغٌٌر البرنامج الدراسً بعد لضاءه فترة ) -1

بعد استٌفاء شروط االلتحاق بالبرنامج الجدٌد وأخذ رأي المرشد األكادٌمً وموافمة شبون لجنة 

التعلٌم والطالب بالكلٌة واعتمادها من مجلس الكلٌة وٌجوز احتساب ممررات سبك للطالب دراستها 

الدراسً الجدٌد وال ٌحتسب بالً الممررات ضمن واجتٌازها على أن تكون من متطلبات البرنامج 

 ساعات الممرر الدراسً الجدٌد.

 تحوٌل المسار داخل برنامج التربٌة الخاصة: -2
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ٌجوز للطالب التحوٌل من مسار إلى آخر بناءاً على طلبه خالل فترة لٌده بالكلٌة وذلن طبماً للشروط 

 التالٌة :

 

ة المرشد االكادٌمً للطالب فً ضوء مدى استعداده تمدم طلبات تحوٌل المسار المشفوعة بموافم .1

للدراسة فً التخصص المراد التحوٌل إلٌه خالل األسبوعٌن السابمٌن لبدء التسجٌل فً الفصل 

 الدراسً األساسً.

 توافر أماكن شاغرة فً التخصص الذي ٌرغب فً التحوٌل الٌه. .2

شطب من سجل الطالب جمٌع فً حالة موافمة لجنة شبون تعلٌم وطالب على هذا التحوٌل ت .3

الممررات التً اجتازها الطالب من لبل وال تمع ضمن متطلبات التخصص الجدٌد وال ٌتم احتسابها 

 فً المعدل التراكمً.

 ٌجوز لمجلس الكلٌة فرض رسوم على هذا التحوٌل بعد موافمة مجلس البرامج الخاصة. .4

 

 ( المرالبة األكادٌمٌة:21) مادة

فً نهاٌة  1.666ألل من  CGPAأكادٌمٌاً إذا حصل على معدل تراكمً ٌنذر الطالب وٌرالب  .1

فً أي فصل دراسً آخر بعد  2.000الفصل الدراسً الثانً من التحاله بالبرنامج أو ألل من 

 ذلن.

ٌموم المرشد األكادٌمً بمتابعة أداء الطالب، وٌطلب وضعه تحت المرالبة األكادٌمٌة  .2

Probation ساعة  12الً وال ٌسمح هلل بالتسجٌل فً أكثر من فً الفصل الدراسً الت

 معتمدة.

ٌسمح للطالب الذي على لابمة اإلنذار والمرالبة األكادٌمٌة أن ٌعٌد دراسة ممرر بغرض  .3

 التحسٌن وٌحتسب له أعلى تمدٌر حصل علٌه فً هذا الممرر.

 CGPAإذا حصل الطالب الموضوع تحت المرالبة األكادٌمٌة فً فصل دراسً على متوسط  .4

 أو أكثر ترفع عنه المرالبة األكادٌمٌة. 2.000لدره 

بعد  2.000ألل من  CGPAٌفصل الطالب من الكلٌة فً حالة حصوله على معدل تراكمً  .5

 ثالثة فصول دراسٌة متتالٌة أو أربعة فصول متفرلة

 

 ( إٌماف المٌد:22مادة)

 أكثر وبحد ألصى أربعة فصول  ٌجوز للطالب أن ٌتمدم بطلب ولف لٌد لفصل دراسً أساسً واحد أو

دراسٌة أساسٌة )منفصلة أو متصلة( ألسباب ٌمدرها لجنة شبون التعلٌم والطالب بالكلٌة وٌعتمدها 

 مجلس الكلٌة.

  ٌعتبر الطالب منسحباً من الفصل الدراسً إذا لم ٌسجل أي ممرر دراسً وتحسب ضمن فرص إٌماف

 المٌد األربعة.
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 رنامج الدراسً بعد التسجٌل عند استدعابه ألداء الخدمة العسكرٌة ٌسمح للطالب باالنسحاب من الب

، وال ٌعد هذا military withdrawal( MWوٌرصد له تمدٌر منسحب ألداء الخدمة العسكرٌة )

 االنسحاب ضمن الفرص األربعة المسموح له بها نظامٌاً.

 

 

 ( إلغاء المٌد:23مادة )

مكنه التمدم بطلب إلعادة المٌد خالل أربع فصول دراسٌة الطالب الذى ٌلغى لٌده بناء على طلبه  ٌ

أساسٌة على األكثر على أن ٌوضح فٌه مبررات الغاء المٌد وكذلن مبررات إعادة المٌد وٌعرض على 

مجلس الكلٌة وفً حالة التوصٌة بالموافمة ٌعرض على مجلس الجامعة وٌعامل الطالب معاملة الطالب 

ك فً الكلٌة لبل إلغاء لٌده فً حالة موافمة مجلس الجامعة وال ٌحك له المستمر بناء على وضعه الساب

 إٌماف المٌد بعد ذلن.

 

 ( نظام االستماع:24مادة )

ٌجوز لمجلس الكلٌة بعد أخذ رأي مجالس األلسام العلمٌة المختصة أن ٌمبل حضور طالباً من ذات 

ً لمواعد ٌحددها مجلس  الكلٌة أو من كلٌات أو جامعات أخرى كمستمعٌن لبعض الممررات بالكلٌة وفما

 الكلٌة، وتمنح الكلٌة إفادة بالحضور كمستمع .

 

 :Student Mobility( التبادل الطالبً 25مادة )

ٌجوز للطالب التسجٌل فً ممررات دراسٌة من خارج الكلٌة أو الجامعة أو من جامعة أجنبٌة 

ممررات  وموافمة مجلس الكلٌة بناًء على وٌحتسب ضمن برنامجه الدراسً وذلن بعد معادلة محتوى ال

موافمة مجلس المسم المختص أو مجلس إدارة البرنامج الدراسً على أن تدخل هذه الممررات فً حساب 

% من عدد الساعات الالزمة 25( على أال تزٌد هذه الممررات عن CGPAالمتوسط التراكمى للدرجات )

 للتخرج من البرنامج الدراسً.

هو طالب من خارج الجامعة ٌموم بدراسة بعض الممررات بالكلٌة دون الحصول على  الطالب الزابر

أي درجة بعد أخذ رأي مجالس األلسام العلمٌة المختصة وموافمة لجنة شبون التعلٌم والطالب ووفماً 

 12للمواعد التً ٌحددها مجلس الكلٌة، وٌكون الحد األلصى للتسجٌل فً الفصل الدراسً األساسً هو 

ساعات معتمدة للتسجٌل فً الفصل الصٌفً، وتعطى للطالب شهادة بما درسه وتمدٌرات  9عة معتمدة وسا

 الممررات التً درسها واجتازها بنجاح.
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 :Continuous Learning( التعلم المستمر 26مادة )

ٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على التراح من مجلس األلسام العلمٌة المختصة وبعد موافمة مجلس 

أن ٌعلن عن تدرٌس بعض الممررات أو حزم من الممررات للخرٌجٌن من ذات الكلٌة أو من كلٌات لجامعة ا

أو جامعات أخرى أو من هم فً مستواهم وذلن وفماً للمواعد والنظم التً ٌحددها مجلس الكلٌة بعد موافمة 

ى للتسجٌل فً الفصل ، وٌكون الحد األلص وموافمة المجلس االعلى للجامعات مجلس الجامعة علٌها

ساعات معتمدة للتسجٌل فً الفصل الصٌفً مع مراعاة  9ساعة معتمدة و 12الدراسً األساسً هو 

(، وٌمنح الدارس بعد اجتٌازه فً نهاٌة 19وحتى المادة  14تطبٌك مواد وأحكام هذه الالبحة )من المادة 

التمدٌرات التً حصل علٌها الدارس طبماً  المدة شهادة بما تم دراسته واجتٌازه من الممررات موضحاً فٌها

 ".12للمادة "

 

 (27مادة )

 لمجلس الكلٌة أن ٌتخذ من المرارات ما ٌلزم الستكمال وتنفٌذ هذه الالبحة وتسهٌل إجراءاتها.

 

 ( سرٌان الالبحة:28مادة )

لى الطالب تطبك أحكام هذه الالبحة اعتباراً من العام الجامعً التالً لتارٌخ صدورها واعتمادهاع

المستجدٌن والبالٌن لالعادة بالمستوى االول او الفرلة االولى ؛ اما الطالب الممٌدٌن بالمستوى الثانى 

اواالعلى من ذلن فانهم ٌستمرون فى دراستهم طبما لالبحة التى تم لبولهم علٌها حتى تخرجهم، تطبك 

 ٌه نص فً هذه الالبحة.أحكام لانون تنظٌم الجامعات والبحته التنفٌذٌة فٌما لم ٌرد ف
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 انثاب انزاتغ

 

انطفٕنح تزَايج إػذاد يؼهًح  اخيقزر

نهحصٕل ػهى درجح تكانٕرٌٕس  انًثكزج

فى تزتٍحان  

 )انطفٕنح انًثكزج(

 "تُظاو انضاػاخ انًؼتًذج"

 



 

23 

 الباب الرابع

 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج =  

 أوال: متطلبات الجامعة االجبارٌة :

 ساعات إجبارٌة كمتطلبات جامعة 4الطالب عدد  ٌدرس

 (5جدول رلم )

 كود الممرر
 
 ـــــــــررالممـــــــ

 عدد الساعات المعتمدة عدد الساعات التدرٌسٌة

  المجموع نظرى

 2 2 2 التفكٌر النالد 020000201

 2 2 2 االبتكار ورٌادة األعمال 020000301

 ثانٌاً: متطلبات الجامعة االختٌارٌة :
 ساعات إختٌارٌة معتمدة كمتطلبات جامعة 6ٌدرس الطالب عدد 

 رات من لابمة الممررات التً تطرحها الجامعة سنوٌاً (ممر 3)ٌختار الطالب
 ( متطلب للتخرج020000001)حموق االنسان )

 ( متطلب للتخرج020000002)خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة )

 اوال / متطلبات الكلٌة :

 إجبارٌة ساعة معتمدة اجبارٌة كمتطلبات كلٌة 20ٌدرس الطالب عدد 

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عات الفعلٌةعدد السا

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمى نظرى

1 022201102 
 بٌبة تعلم الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة

Child’s Learning Environment 
(Early Childhood) 

1 3 4 2 - 

2 022201105 
 تخطٌط األنشطة )مرحلة الطفولة المبكرة(
Activities Planning (Early 

Childhood) 
1 3 4 2 022201102 

3 022201201 
 التدرٌس المصغر فى الطفولة المبكرة

Microteaching in  Early Childhood 
1 3 4 2 022201105 

4 022201206 
 موالف تعلٌم وتعلم فى الطفولة المبكرة

Teaching and learning Situations  
in  Early Childhood 

1 3 4 2 022201206 

5 022202102 
 علم نفس  النمو

Developmental Psychology 
2 - 2 2 - 

6 022202104 
 مشكالت الطفولة

Childhood Problems 
1 - 1 1 - 

7 022202301 
 علم نفس التعلم

Learning Psychology 
2 3 5 3 - 

8 022203101 
 صحة االم والطفل

Maternal and Child’s Health 
2 - 2 2 - 

9 022203102 
 لراءات باللغة االنجلٌزٌة

English Language Readings 
2 - 2 2 - 

10 022203305 
 مهارات الحاسب االلى

Computer Skills 
1 3 4 2 - 
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم التربوٌة

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمى نظرى

1.   022201101 
 مدخل إلى العلوم التربوٌة فً الطفولة المبكرة

2 - 2 2   
Introduction to Educational Sciences in Early Childhood 

2.   022201102 
 بٌبة تعلم الطفل )مرحلة الطفولة المبكرة(

1 3 4 2   
Child’s Learning Environment (Early Childhood) 

3.   022201103 
 الفكر التربوى فى الطفولة المبكرة

2 - 2 2   
Educational Thought in  Early Childhood 

4.   022201104 
 أسس المناهج فى الطفولة المبكرة

2 3 5 3   
Foundations of Curricula in Early Childhood 

5.   022201105 
 مرحلة الطفولة المبكرة(تخطٌط األنشطة )

1 3 4 2 022201102 
Activities Planning (Early Childhood) 

6.   022201201 
 التدرٌس المصغر فى الطفولة المبكرة 

1 3 4 2 022201105 
Microteaching in  Early Childhood 

7.   022201202 
 أستراتٌجٌات التعلٌم فى الطفولة المبكرة

1 3 4 2   
Teaching Strategies  in  Early Childhood 

8.   022201203 
 انتاج المواد التعلٌمٌة

1 3 4 2   
Production of Educational Materials  

9.   022201204 
 فنون اللغة فى الطفولة المبكرة

1 3 4 2 022201202 
Language Arts  in  Early Childhood 

10.  
  

022201205 
 مبادىء الرٌاضٌات والعلوم فى الطفولة المبكرة

2 3 5 3 022201202 
Principles of Mathematics and Science  in  Early Childhood 

11.  
  

022201206 
 موالف تعلٌم وتعلم فى الطفولة المبكرة 

1 3 4 2 022201201 
Teaching and learning Situations  in  Early Childhood 

12.  
  

022201301 
 تمنٌات التعلٌم فى الطفولة المبكرة

2 3 5 3 022201203 
Education Techniques  in  Early Childhood 

13.  
  

022201302 
 األصول الثمافٌة واالجتماعٌة للتربٌة

2 - 2 2   
Cultural and Social Foundations of Education 

14.  
  

022201303 
 ) العمل مع األطفال بالروضات(5تدرٌب مٌدانً 

- 4 4 1 022201206 
Field training 5 (working with children in kindergartens) 

15.  
  

022201304 
 معلمة الطفولة المبكرة

1 -- 1 1   
Early Childhood Teacher 

16.  
  

022201305 
 ) العمل مع األطفال بالروضات(6درٌب مٌدانً ت

 - 4 4 1 022201303 
Field training 6 (working with children in kindergartens) 

17.  
  

022201401 
 ) العمل مع األطفال بالروضات(7تدرٌب مٌدانً

- 4 4 1 022201305 
Field training 7 (working with children in kindergartens) 

18.  
  

022201402 
 التربٌة الممارنة

2 - 2 2   
Comparative Education 

19.  
  

022201403 
 البرامج التربوٌة فى الطفولة المبكرة

2 3 5 3 022201104 
Educational Programs in  Early Childhood 
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20.  
  

022201404 
 فال بالروضة()العمل مع األط8تدرٌب مٌدانً

- 4 4 1 022201401 
Field training 8 (working with children in kindergarten) 

21.  
  

022201405 
 إدارة مؤسسات الطفولة المبكرة

2 - 2 2 022201402 
Early Childhood Institutions Management 

22.  
  

022201406 
 مهارات البحث العلمى

1 3 4 2   
Scientific Research Skills 

 

 الممررات  االختٌارٌة لمسم العلوم التربوٌة

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022201106 
 التربٌة الوالدٌة

Parenting Education 
2 - 2 2  

2.  022201107 
 ٌات مهنة التعلٌم فً الطفولة المبكرةأخالل

Ethics of Teaching Profession in Early 
Childhood 

2 - 2 2  

3.  022201108 
 مهارات التواصل الحٌاتٌة فى الطفولة المبكرة

Life Communication Skills in Early 
Childhood 

2 - 2 2  

4.  022201207 
 المٌادة فى الطفولة المبكرة

Leadership in Early Childhood 
2 - 2 2  

5.  022201208 
 التنمٌة المهنٌة لمعلمة الطفولة المبكرة

Professional Development of Early 
Childhood Teacher 

2 - 2 2  

6.  022201209 
 برامج الموهبة واألبداع فى الطفولة المبكرة

Talents and Creativity Programs in Early 
Childhood 

2 - 2 2  

7.  022201306 
 التنمٌة المستدامة فى الطفولة المبكرة

Sustainable Development in Early 
Childhood 

2 - 1 2  

8.  022201307 
 طرق وأسالٌب التموٌم التربوي فى الطفولة المبكرة
Methods and Styles of Educational 

Evaluation in Early Childhood 
2 - 2 2  

9. 3
8 

022201308 
 سات التعلٌم فى الطفولة المبكرةإلتصادٌات وسٌا

Education Economics and Policies in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

10.  022201309 
 الشراكة االسرٌة والمجتمعٌة

Family and Community Partnership 
2 - 2 2 022201106 

11.  022201407 

تصمٌم البرامج لألطفال ذوى احتٌاجات الخاصة بمرحلة الطفولة 
 رةالمبك

Program Design for Special Needs 
Children in Early Childhood 

1 3 4 2 022201307 

12.  022201408 
 مشروعات بحثٌة فى العلوم التربوٌة

Research Projects in Educational 
Sciences 

1 3 4 2  

13.  022201409 
 التربٌة البٌبٌة فى الطفولة المبكرة

Environmental Education in Early 
Childhood 

1 3 4 2  

14.  022201410 
 واالخاللٌة فى الطفولة المبكرة التنمٌة االجتماعٌة

Social and Moral Development in Early 
Childhood 

1 - 1 2 022201107 

15.  022201411 
 الشراكة المهنٌة فى مجال الطفولة

Professional Partnership in the Field of 
Childhood 

1 - 1 2 022201208 

16. 3
8 

022201412 
 لضاٌا تربوٌة فى مجال الطفولة

Educational Issues in the Field of 
Childhood 

2 - 2 2  
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم النفسٌة

 

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

عدد الساعات 
 متطلبات سابمة المعتمدة

  المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022202101 

 مدخل الى العلوم النفسٌة
Introduction to 
Psychological 

Sciences 

2 - 2 2  

2.  022202102 
 علم نفس  النمو

Developmental 
Psychology 

2 - 2 2  

3.  022202103 
 علم نفس اللعب

Psychology of Play 
2 3 5 3  

4.  022202104 
 مشكالت الطفولة

Childhood Problems 
1 - 1 1  

5.  022202201 
 نشبة الطفل وحاجاتةت

Child’s Upbringing and 
Needs 

2 - 2 2 022202138 

6.  022202202 
 علم نفس اللغة

Psychology of 
Language 

2 - 2 2  

7.  022202203 
 مباديء تعدٌل سلون الطفل
Principles of Child 

Behavior Modification 
2 3 5 3 022202140 

8.  022202301 
 علم نفس التعلم

Learning Psychology 
2 3 5 3  

9.  022202302 
 االرشاد النفسى

Psychological 
Counseling 

2 - 2 2  

10.  022202303 
 الفروق الفردٌة  والمٌاس النفسى
Individual Differences 

and Psychometrics 
2 3 5 3  

11.  022202401 
 صعوبات التعلم

Learning Difficulties 
2 3 5 3  

12.  022202402 
 ت الخاصةعلم نفس الفبا

Psychology of 
Exceptional Groups 

2 3 5 3  

13.  022202403 
 الصحة النفسٌة والعالج النفسى

Mental Health and 
Psychotherapy 

2 3 5 3 022202345 
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 الممررات االختٌارٌة لمسم العلوم النفسٌة

 

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 سابمة متطلبات

  المجموع تطبٌمً نظرى

1.  022202105 

نصوص باللغة االنجلٌزٌة فى علم نفس 
 الطفل

English Texts in Child 
Psychology 

2 - 2 2  

2.  022202106 
 تكوٌن المفاهٌم

Concept Formation 
2 - 2 2  

3.  022202204 
 علم نفس االبداع فى الطفولة المبكرة

Psychology of Creativity in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

4.  022202205 
 سٌكولوجٌة الدمج الشامل لالطفال

Psychology of Children’s 
Inclusion 

2 - 2 2  

5.  022202304 
 إضطرابات التواصل فى الطفولة المبكرة

Communication Disorders in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

6.  022202305 
 تحلٌل رسوم االطفال

Analysis of Children’s 
Drawings 

1 3 4 2  

7.  022202306 
 مباديءالعالج النفسى لالطفال

Principles of Children’s 
Psychotherapy 

1 3 4 2  

8.  022202307 
 المعالجة الحسٌة واضطراباتها لالطفال

Children’s Sensory 
Processing and Disorders 

1 3 4 2  

9.  022202404 
 النمو العملى للطفل

Child’s Mental Development 
2 - 2 2  

10.  022202405 
 مبادئ االحصاء النفسى

Principles of Psychological 
Statistics 

1 3 4 2  

11.  022202406 
 السٌكو دراما العالجٌة

Therapeutic Psychodrama 
1 3 4 2 022202355 

12.  022202407 
 التموٌم النفسى

Psychological Evaluation 
1 3 4 2  
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 ممررات االجبارٌة لمسم العلوم األساسٌةال

 

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

عدد الساعات 
 متطلبات سابمة المعتمدة

  المجموع تطبٌمً نظرى

1.  022203101 
 صحة االم والطفل

Maternal and Child’s Health 
2 - 2 2  

2.  022203102 
 لراءات باللغة األنجلٌزٌة

English Language Readings 
2 - 2 2  

3.  022203103 
 المهارات فى التربٌة الحركٌة

Skills in Motor Education 
1 3 4 2  

4.  022203104 
 المهارات فى التربٌة الموسٌمٌة

Skills in Music Education 
1 3 4 2  

5.  022203105 
 المهارات فى التربٌة الفنٌة

Skills in Art Education 
2 3 5 3  

6.  022203201 
 التعبٌر الفنى للطفل فى الطفولة المبكرة

Child’s Artistic Expression in 
Early Childhood 

1 3 4 2 022203105 

7.  022203202 
 التعبٌر الموسٌمى للطفل فى الطفولة المبكرة
Child’s Musical Expression in 

Early Childhood 
1 3 4 2 022203104 

8.  022203203 
 فى الطفولة المبكرةالتعبٌر الحركى للطفل 

Child’s Motor Expression in 
Early Childhood 

1 3 4 2 022203103 

9.  022203204 
 أدب وثمافة الطفل فى الطفولة المبكرة

Child’s Literature and Culture 
in Early Childhood 

1 3 4 2  

10.  022203301 
 لصص وحكاٌات األطفال

Children’s Stories and Tales 
1 3 4 2  

11.  022203302 
 إسعافات أولٌة
First Aids 

1 3 4 2 022203101 

12.  022203303 
 مكتبة الطفل

Child’s Library 
2 - 2 2 022203204 

13.  022203304 
 مسرح الطفل

Child’s Theatre 
1 3 4 2  

14.  022203305 
 مهارات الحاسب االلً

Computer Skills 
1 3 4 2  

15.  022203306 
 ادوات الطفل الموسٌمٌة

Child’s Musical Tools 
1 3 4 2 022203202 

16.  022203401 
 متحف الطفل

Child’s Museum 
1 3 4 2  

17.  022203402 
 المعسكرات و العاب الخالء

Camps and Outdoor Games 
1 3 4 2 022203203 
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 الممررات االختٌارٌة لمسم العلوم األساسٌة
 

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

ساعات عدد ال
 متطلبات سابمة المعتمدة

  المجموع تطبٌمً نظرى

1.  022203106 

 منظمات وتشرٌعات  الطفولة
Childhood 

Organizations and 
Legislations 

2 - 2 2  

2.  022203107 
 تغذٌة الطفل

Child Nutrition 
1 3 4 2  

3.  022203108 
 اللغة العربٌة وادابها

Arabic Language and 
Literature 

2 - 2 2  

4.  022203205 
 الفنون الشعبٌة
Folklore 

1 3 4 2 022203103 

5.  022203206 
 أمراض األطفال

Children’s Diseases 
1 3 4 2 022203101 

6.  022203207 

تطبٌمات األنترنت فى الطفولة 
 المبكرة

Internet Applications in 
Early Childhood 

1 3 4 2  

7.  022203307 
 وسابل إعالم الطفل
Child Media 

2 - 2 2  

8.  022203308 
 الوسابط الثمافٌة  للطفل

Child’s Cultural Media 
2 - 2 2 022203204 

9.  022203309 
 العالج بالفن

Art Therapy 
1 3 4 2 022203201 

10.  022203310 
 المهارات واالشغال الٌدوٌة

Handicrafts and Skills 
1 3 4 2 022203201 

11.  022203403 
 راج المسرحى للطفلالتمثٌل واإلخ

Child’s Theatrical 
Acting and Directing 

1 3 4 2 022203304 

12.  022203404 
 المكتبات الرلمٌة لألطفال
Children’s Digital 

Libraries 
1 3 4 2 022203303 

13.  022203405 
 تصمٌم متاحف ومعارض األطفال
Children’s Museums 

and Exhibitions Design 
1 3 4 2  
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 نموذج لخطة دراسٌة إسترشادٌة لبرنامج اعداد معلمة الطفولة المبكرة

 المستوى األول
 الفصل الدراسى األول :

 (15جدول رلم )

 
 الفصل الدراسى الثانى :

 (16جدول رلم )

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
a. ( 01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
b. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
c. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 

 
 
 
 

 الممررات كود الممرر

 عدد الساعات الفعلٌة
عدد ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

022201101 
فً  علوم التربوٌةمدخل إلى ال

 الطفولة المبكرة
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201102 
بٌبة تعلم الطفل لمرحلة الطفولة 

 المبكرة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 100 80  20 2 2 - 2 الفكر التربوي فى الطفولة المبكرة 022201103

 100 80 - 20 2 2 - 2 المدخل إلى العلوم النفسٌة 022202101

 100 80 - 20 2 2 - 2 لم نفس النموع 022202102

 100 80 - 20 2 2 - 2 صحة االم والطفل 022203101

 100 80 - 20 2 2 - 2 لراءات باللغة االنجلٌزٌة 022203102

 100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات فى التربٌة الحركٌة 022203103

 
 100 80 - 20 2 2 - 2 متطلبات جامعة )ع(

     18 22 6 16 المجموع

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

 100 80 - 20 3 5 3 2 أسس المناهج فى الطفولة المبكرة 022201104

 100 50 30 20 2 4 3 1 تخطٌط األنشطة بمرحلة الطفولة المبكرة 022201105

 100 50 30 20 3 5 3 2 علم نفس اللعب 022202103

 100 80 - 20 1 1 - 1 مشكالت الطفولة 022202104

 100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات فى التربٌة الموسٌمٌة 022203104

 100 50 30 20 3 5 3 2 ٌةالمهارات فى التربٌة الفن 022203105

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 80 - 20 4 - - - متطلبات جامعة )ع(

     18 24 15 9 المجموع
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 سٌة إسترشادٌة لبرنامج اعداد معلمة الطفولة المبكرةنموذج لخطة درا

 المستوى الثانى
 الفصل الدراسى األول :

 (17جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

 100 50 30 20 2 4 3 1 مصغر بمرحلة الطفولة المبكرةالتدرٌس ال 022201201

 100 50 30 20 2 4 3 1 استراتٌجٌات التعلٌم فً الطفولة المبكرة 022201202

 100 50 30 20 2 4 3 1 انتاج المواد التعلٌمٌة 022201203

 100 80 - 20 2 2 - 2 تنشبة الطفل وحاجاتة 022202201

 100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس  اللغة 022202202

 100 50 30 20 2 4 3 1 التعبٌر الفنى فى الطفولة المبكرة 022202201

 100 50 30 20 2 4 3 1 التعبٌر الموسٌمى فى الطفولة المبكرة 022202202

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 80 - 20 4 - - - متطلبات جامعة)ع(

     18 24 15 9 المجموع

 
 الفصل الدراسى الثانى :

 (18جدول رلم )

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
a. (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
b. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
c. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 

 

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

 100 50 30 20 2 4 3 1 فنون اللغة فً الطفولة المبكرة 022201204

 100 50 30 20 3 5 3 2 مبادئ الرٌاضٌات و العلوم فً الطفولة المبكرة 022201205

 100 50 30 20 2 4 3 1 موالف تعلٌم وتعلم فى مرحلة الطفولة المبكرة 022201206

 100 50 30 20 3 5 3 2 مبادىء تعدٌل سلون الطفل 022202203

 100 50 30 20 2 4 3 1 التعبٌر الحركى فى الطفولة المبكرة 022202203

 100 50 30 20 2 4 3 1 بكرةادب وثمافة الطفل فى الطفولة الم 022203204

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (03ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌارى )

     18 27 18 8 المجموع
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 نموذج لخطة دراسٌة إسترشادٌة لبرنامج اعداد معلمة الطفولة المبكرة

 المستوى الثالث
 (19الفصل الدراسى األول :جدول رلم )

 الفصل الدراسى الثانى :
 (20جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

022201302 
األصول الثمافٌة واألجتماعٌة 

 للتربٌة
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201305 
)العمل مع األطفال 6تدرٌب مٌدانً

 بالروضات(
- 4 4 1 10 20 70 100 

 100 80 - 20 2 2 - 2 األرشاد النفسى لألطفال 022202302

 100 50 30 20 3 5 3 2 الفروق الفردٌة  والمٌاس النفسى 022202303

 100 50 30 20 2 4 3 1 مسرح الطفل 022203304

 100 50 30 20 2 4 3 1 اآللىمهارات الحاسب  022203305

 100 50 30 20 2 4 3 1 ادوات الطفل الموسٌمٌة 022203306

 

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - - (03ممرر اختٌارى )

     18 23 16 9 المجموع

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
A. (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
B. (02لوم النفسٌة برمز )ٌرمز لسم الع 
C. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 

 نموذج لخطة دراسٌة إسترشادٌة لبرنامج اعداد معلمة الطفولة المبكرة

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمى نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

 100 50 30 20 3 5 3 2 تمنٌات التعلٌم فى الطفولة المبكرة 022201301

 100 80 - 20 1 1 - 1 معلمة الطفولة المبكرة  022201304

022201303 
)العمل مع األطفال 5تدرٌب مٌدانً 

 بالروضات(
- 4 4 1 - - - - 

 100 50 30 20 3 5 3 2 علم نفس التعلم 022202301

 100 50 30 20 2 4 3 1 لصص وحكاٌات األطفال 022203301

 100 50 30 20 2 4 3 1 اسعافات اولٌة 022203302

 100 80 - 20 2 2 - 2 مكتبة الطفل 022203303

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - -  (02ممرر اختٌارى )

     18 25 16 9 المجموع
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 المستوى الرابع
 

 الفصل الدراسى األول :
 (21جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى مًتطبٌ نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

022201401 
)العمل مع 7تدرٌب مٌدانً

 األطفال بالروضات(
- 4 4 1 - - - - 

 100 80 - 20 2 2 - 2 التربٌة الممارنة 022201402

022201403 
البرامج التربوٌة فً الطفولة 

 المبكرة
2 3 5 3 20 30 50 100 

 100 50 30 20 3 5 3 2 علمصعوبات الت 022202401

 100 80 - 20 3 5 3 2 علم نفس الفبات الخاصة 022202402

 100 50 30 20 2 4 3 1 متحف الطفل 022202401

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (01ممرر أختٌارى)

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌارى)

     18 25 16 9 المجموع

 
 لثانى :الفصل الدراسى ا
 (22جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

022201404 
) العمل 8تدرٌب مٌدانً

 مع األطفال بالروضة(
- 4 4 1 10 20 70 100 

022201405 
فولة إدارة مؤسسات الط

 المبكرة
2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 مهارات البحث العلمً 022201406

022202403 
الصحة النفسٌة والعالج 

 النفسى
2 3 5 3 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 المعسكرات والعاب الخالء 022203402

 

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌارى )

 100 - - - 4 - - - (03ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌارى )

     18 19 13 6 المجموع

 
 ملحوظة )اكواد االلسام(:

a- (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
b- ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 

-C                                             (03ز )ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برم 
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 البرنامج الثانً
 
 

 برنامج إعداد معلمً مرحلة الحضانة
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 البرنامج الثانً
 برنامج إعداد معلمى مرحلة الحضانة

 
 

 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج =  
 أوال: متطلبات الجامعة االجبارٌة :

 تطلبات جامعةساعات إجبارٌة كم 4ٌدرس الطالب عدد 
 
 
 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر
 عدد الساعات المعتمدة عدد الساعات التدرٌسٌة

  المجموع نظرى

 2 2 2 التفكٌر النالد 020000201

 2 2 2 االبتكار ورٌادة األعمال 020000301

 
 
 
 

 ثانٌاً: متطلبات الجامعة االختٌارٌة :
 معتمدة كمتطلبات جامعة ساعات إختٌارٌة 6ٌدرسالطالب عدد 
 ممررات من لابمة الممررات التً تطرحها الجامعة سنوٌاً ( 3)تختارالطالب 

 ( متطلب للتخرج020000001) مادة حموق االنسان )
 ( متطلب للتخرج020000002)مادة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة )

 
 

 أوالً: متطلبات الكلٌة:
 امممررات األلس محتوى البرنامج
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم التربوٌة :
 

 
 

 كود الممرر
 

 الممـــــــــرر

 عدد الساعات
 

 متطلبات سابمة
 الفعلٌة

 المعتمدة
 المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022201109 
 مدخل إلى العلوم التربوٌة و مرحلة الحضانة

Introduction to Educational Sciences and 
Kindergarten Stage 

2 - 2 2  

2.  022201110 
 بٌبة تعلم الطفل بمرحلة الحضانة

Child’s Learning Environment in  
Kindergarten Stage 

2 3 5 3  

3.  022201111 
 أسس بناء مناهج مرحلة الحضانة

Construction Foundations of  
Kindergarten  Curricula 

1 - 1 1  

4.  022201112 
 حضانةبمرحلة ال تخطٌط األنشطة

Activities Planning in  Kindergarten Stage 
2 3 5 3 022201102 

5.  022201113 
 التنمٌة الحسٌة لطفل الحضانة بطرٌمة منتسورى

Sensory Development of Kindergarten 
Child by Montessori Method 

1 - 1 1  

6.  022201210 
 التدرٌس المصغر بمرحلة الحضانة

Microteaching  in  Kindergarten Stage 
2 3 5 3 022201104 

7.  022201211 
 أستراتٌجٌات التعلٌم فى مرحلة  الحضانة

Teaching Strategies  in  Kindergarten 
Stage 

1 3 4 2  

8.  022201212 

 التمنٌات وانتاج المواد التعلٌمٌة لطفل الحضانة
Techniques and  Production of 

Educational Materials for  Kindergarten 
Child 

2 3 5 3  

9.  022201213 
 مبادئ الرٌاضٌات والعلوم واللغة بمرحلة الحضانة

Principles of Mathematics, Science and 
Language  in  Kindergarten Stage 

2 3 5 3  

10.  022201214 
 موالف تعلٌم وتعلم بمرحلة الحضانة

Teaching and learning Situations  in 
Kindergarten Stage 

1 3 4 2 022201206 

11.  022201310 
 تصمٌم و تنفٌذ أدوات منتسورى

Design and Implementation of Montessori 
Tools 

2 3 5 3  

12.  022201311 
 )بالحضانات(5تدرٌب مٌدانً 

Field training 5 (in Kindergartens) 
- 4 4 1 022201210 

13.  022201304 
 معلمة الطفولة

Childhood Teacher 
2 - 2 2  

14.  022201312 
 تطبٌمات لمنهج منتسوري

Montessori Curriculum Applications 
2 3 5 3  

15.  022201302 
 االصول الثمافٌة واالجتماعٌة للتربٌة

Cultural and Social Foundations of 
Education 

2 - 2 2  
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16.  022201313 
 )بالحضانات(6تدرٌب مٌدانً

Field training 6 (in Kindergartens) 
- 4 4 1 022201312 

17.  022201405 
 ادارة مؤسسات الطفولة

Childhood Institutions Management 
2 - 2 2  

18.  022201413 
 البرامج التربوٌة  والتنموٌة لطفل الحضانة

Educational and Developmental 
Programs for Kindergarten Child 

2 3 5 3  

19.  022201414 
 حضانات()بال7تدرٌب مٌدانً

Field training 7 (in Kindergartens) 
- 4 4 1 022201315 

20.  022201415 
 )بالحضانات(8تدرٌب مٌدانً

Field training 8 (in Kindergartens) 
- 4 4 1 022201418 

 

 الممررات االختٌارٌة لمسم العلوم التربوٌة

 م
 

 كود الممرر
 

 الممـــــــــرر

 عدد الساعات
 

 الفعلٌة متطلبات سابمة
 المعتمدة

 المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022201106 
 التربٌة الوالدٌة بمرحلة الطفولة

Parenting Education in Childhood 
Stage 

2 - 2 2  

2.  022201107 
 أخاللٌات مهنة التعلٌم فً الطفولة المبكرة

Ethics of Teaching Profession in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

3.  022201108 
 مهارات التواصل الحٌاتٌة فً الطفولة المبكرة

Life Communication Skills in Early 
Childhood 

1 3 4 2  

4.  022201207 
 المٌادة فى مجال الطفولة

Leadership in the Field of Childhood 
2 - 2 2  

5.  022201208 
 التنمٌة المهنٌة لمعلمة الطفولة

Professional Development of 
Childhood Teacher 

2 - 2 2  

6.  022201209 
 برامج الموهبة واالبداع فً الطفولة

Talents and Creativity Programs in 
Childhood 

1 3 4 2  

7.  022201306 
 التنمٌة المستدامة فى مرحلة الطفولة

Sustainable Development in 
Childhood Stage 

2 - 2 2  

8.  022201307 
 التربوى فى الطفولة المبكرة طرق واسالٌب التموٌم

Methods and Styles of Educational 
Evaluation in Early Childhood 

1 3 4 2  

9.  022201308 
 التصادٌات وسٌاسات التعلٌم فً الطفولة المبكرة

Education Economics and Policies in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

10.  022201309 
 ةالشراكة االسرٌة والمجتمعٌ

Family and Community Partnership 
1 3 4 2 022201122 
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11.  022201407 
 تصمٌم البرامج لالطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة

Program Design for Special Needs 
Children 

1 3 4 2  

12.  022201408 
 مشروعات بحثٌة فى العلوم التربوٌة

Research Projects in Educational 
Sciences 

1 3 4 2 022201225 

13.  022201409 
 التربٌة البٌبٌة فى مرحلة الطفولة

Environmental Education in 
Childhood Stage 

1 3 4 2  

14.  022201410 
 التنمٌة االجتماعٌة والخلمٌة بمرحلة الطفولة

Social and Moral Development in 
Childhood  Stage 

2 - 2 2  

15.  022201411 
 لطفولةالشراكة المهنٌة فى مجال ا

Professional Partnership in the Field 
of Childhood 

2 - 2 2  

16.  022201412 
 لضاٌا تربوٌة فى مجال الطفولة

Educational Issues in the Field of 
Childhood 

2 - 2 2  
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم النفسٌة:

 
 
 
 
 
 

 م
 

 كود الممرر
 

 الممـــــــــرر

 دد الساعاتع
 

 متطلبات سابمة
 الفعلٌة

 المعتمدة
 المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022202101 
 مدخل إلى العلوم النفسٌة

Introduction to Psychological Sciences 
2 - 2 2  

2.  022202102 
 علم نفس اللعب

Psychology of Play 
1 3 4 2  

3.  022202107 
 ته لطفل الحضانةسٌكولوجٌة نمو طفل الحضانة ومشكال

Kindergarten Child’s Developmental 
Psychology and its Problems 

2 - 2 2  

4.  022202108 
 االنفعالٌة –علم نفس  تعلم المهارات االجتماعٌة 

Social- Emotional Skills  Learning 
Psychology 

2 - 2 2  

5.  022202201 
 تنشبة الطفل وحاجاته األساسٌة

Child’s Upbringing and Fundamental 
Needs 

2 - 2 2 022202136 

6.  022202202 
 علم نفس اللغة

Psychology of Language 
2 - 2 2  

7.  022202203 
 مبادئ تعدٌل وبناء السلون لألطفال

Principles of Child Behaviour 
Modification and Building 

1 3 4 2  

8.  022202206 
 المعلمة( -األسرة  –الصحة النفسٌة )الطفل 

Mental Health (Child- Family- Teacher) 
2 - 2 2 022202238 

9.  022202301 
 علم نفس التعلم

Learning Psychology 
1 3 4 2  

10.  022202308 
 صعوبات التعلم النمابٌة

Developmental  Learning Difficulties 
1 3 4 2  

11.  022202302 
 االرشاد النفسً لألطفال

Psychological Counseling for  Children 
1 3 4 2  

12.  022202408 
 التمٌٌم النفسى الطفال الحضانة

Psychological Assessment of 
Kindergarten Children 

1 3 4 2  

13.  022202409 
 علم النفس العصبً

Neuropsychology 
2 3 5 3  

14.  022202410 
 اساسٌات البحث العلمى للبحوث النفسٌة

Fundamentals of Scientific Research in 
Psychology 

1 3 4 2  
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 الممررات االختٌارٌة لمسم العلوم النفسٌة:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م
 

 كود الممرر
 

 الممـــــــــرر

 عدد الساعات
 

 متطلبات سابمة
 الفعلٌة

 المعتمدة
 المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022202106 
 تكوٌن المفاهٌم

Concept Formation 
2 - 2 2  

2.  022202109 
 علم نفس  الموهبة واالبداع  لطفل الحضانة

Psychology of Talent and Creativity of 
Kindergarten Child 

2 - 2 2  

3.  022202207 
 اضطرابات اللغة والتواصل لطفل الحضانة

Language and Communication 
Disorders of  Kindergarten Child 

1 3 4 2  

4.  022202208 
 ل الحضانةسٌكولوجٌة رسوم طف

Psychology of  Kindergarten Child’s 
Drawings 

1 3 4 2  

5.  022202306 
 مبادئ العالج النفسً

Principles of Psychotherapy 
1 3 4 2  

6.  022202307 
 المعالجة الحسٌة واضطراباتها

Sensory Processing and Disorders 
1 3 4 2  

 علم النفس المعرفً 022202309  .7
Cognitive Psychology 

2 - 2 2 022202148 

 مبادئ االحصاء النفسً 022202405  .8
Principles of Psychological Statistics 

1 3 4 2  

 الدراما  العالجٌة للطفل 022202406  .9
Child’s Therapeutic Drama 

1 3 4 2  
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم األساسٌة:

 
 

 

 م
 

 كود الممرر
 
 ـــــــــررالمم

 عدد الساعات
 

 متطلبات سابمة
 الفعلٌة

 المعتمدة
 المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022203101 
 صحة األم والطفل

Maternal and Child’s Health 
2 - 2 2  

2.  022203102 
 لراءات باللغة االنجلٌزٌة

English Language Readings 
2 - 2 2  

3.  022203103 
 الحركٌة للطفلالمهارات فً التربٌة 

Skills in Child Motor Education 
1 3 4 2  

4.  022203109 
 الفنون األدابٌة لطفل الحضانة

Kindergarten Child’s  Performing 
Arts 

1 3 4 2  

5.  022203110 
 األلعاب الغنابٌة والتعلٌمٌة لطفل الحضانة

Kindergarten Child’s Singing and 
Educational Games 

1 3 4 2  

6.  022203104 
 المهارات فً التربٌة الموسٌمٌة

Skills in Music Education 
1 3 4 2 022203160 

7.  022203208 
 التلوٌن والتشكٌل بالعجابن

Colouring and Shaping Pastes 
1 3 4 2  

8.  022203209 
 األلعاب الحركٌة لطفل الحضانة

Kindergarten Child’s Motor Games 
1 3 4 2 022203159 

9.  022203210 
 لصص  اطفال الحضانة

Kindergarten Children’s Stories 
2 3 5 3  

10.  022203302 
 اسعافات أولٌة
First Aids 

1 3 4 2 022203157 

11.  022203311 
 كتب أطفال الحضانة

Kindergarten Children’s Books 
1 3 4 2  

12.  022203305 
 مهارات  الحاسب اآللً
Computer Skills 

1 3 4 2  

13.  022203308 
 الوسابط الثمافٌة للطفل

Child’s Cultural Media 
2 - 2 2  

14.  
022203406 

 متحف ومكتبة الطفل
Child’s Museum and Library 

1 3 4 2  

15.  
022203407 

 حموق الطفل والمواطنة
Child’s Rights and Citizenship 

2 - 2 2  

16.  
022203408 

 مسرح ودراما طفل الحضانة
Kindergarten Child’s Theatre and 

Drama 
1 3 4 2  

17.  
022203409 

 أدب طفل الحضانة
Kindergarten Child’s Literature 

1 3 4 2 022203164 
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 الممررات االختٌارٌة لمسم العلوم األساسٌة:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
 

 كود الممرر
 

 الممـــــــــرر

  عدد الساعات
متطلبات 
 سابمة

 الفعلٌة
 المعتمدة

 جموعالم تطبٌمى نظرى

1.  022203111 
 األلعاب التروٌحٌة لطفل الحضانة

Kindergarten Child’s Recreational 
Games 

1 3 4 2  

2.  022203106 
 منظمات وتشرٌعات الطفولة

Childhood Organisations and 
Legislations 

2 - 2 2  

3.  022203107 
 تغذٌة الطفل

Child Nutrition 
2 - 2 2  

4.  022203108 
 بٌة وآدابهااللغة العر

Arabic Language and Literature 
2 - 2 2  

5.  022203205 
 الفنون الشعبٌة
Folklore 

1 3 4 2  

6.  022203206 
 أمراض األطفال

Children’s Diseases 
2 - 2 2  

7.  022203312 
 المصص االلكترونٌة لطفل الحضانة

Kindergarten Child’s Electronic Stories 
1 3 4 2  

8.  022203313 
 الفنون البصرٌة لطفل الحضانة

Kindergarten Child’s Visual Arts 
1 3 4 2  

9.  022203410 
 المصص الرلمٌة لألطفال

Children’s Digital Stories 
2 - 2 2  

10.  022203411 
 الحضانة  التمثٌل واالخراج المسرحً للطفل

Child’s Theatrical Acting and Directing 
1 3 4 2  

11.  022203405 
 ٌم متاحف ومعارض األطفالتصم

Children’s Museums and Exhibitions 
Design 

1 3 4 2  
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 نموذج لخطة دراسٌة إسترشادٌة
 برنامج إعداد معلمى مرحلة الحضانة

 المستوى األول
 الفصل الدراسى األول

 
 كود الممرر

 
 الممـــــــــرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 زٌع الدرجاتتو

 المجموع تطبٌمى نظرى
االعمال 
 الفصلٌة

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

022201109 
مدخل إلى العلوم التربوٌة و مرحلة 

 الحضانة
2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 3 5 3 2 بٌبة تعلم الطفل بمرحلة الحضانة 022201110

022201113 
رٌمة التنمٌة الحسٌة لطفل الحضانة بط

 منتسورى
1 - 1 1 20 - 80 100 

 100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى العلوم النفسٌة 022202101

022202108 
علم نفس تعلم المهارات االجتماعٌة 

 واالنفعالٌة
2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 80 - 20 2 2 - 2 صحة االم والطفل 022203101

 100 80 - 20 2 2 - 2 لراءات باللغة االنجلٌزٌة 022203102

 100 50 30 20 2 4 3 1 مهارات فً التربٌة الحركٌة 022203103

الممررات 
 االختٌارٌة

 100 80 - 20 2 - - - متطلبات الجامعة )ع(

     18 20 6 14 المجموع

 الفصل الدراسى الثانى

 

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
A. ( 01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
B. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
C. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 

 
 كود الممرر

 
 الممـــــــــرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 توزٌع الدرجات

 المجموع تطبٌمى نظرى
االعمال 
 الفصلٌة

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

 100 80 - 20 1 1 - 1 أسس بناء مناهج مرحلة الحضانة 022201111

 100 50 30 20 3 5 3 2 تخطٌط األنشطة بمرحلة الحضانة 022201112

 100 50 30 20 2 4 3 1 علم نفس اللعب 022202103

022202107 
علم نفس  نمو طفل الحضانة 

 ومشكالته
2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون اآلدابٌة لطفل الحضانة 022203109

022203110 
األلعاب الغنابٌة والتعلٌمٌة لطفل 

 الحضانة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات فى التربٌة الموسٌمٌة 022203104

الممررات 
 االختٌارٌة

 100 80 - 20    2 - - - ة )ع(متطلب جامع

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌاري )

     18 24 15 9 المجموع
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 نـــىالمستوى الثا
 الفصل الدراسى األول

 

 
 كود الممرر

 
 الممـــــــــرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 توزٌع الدرجات

 المجموع تطبٌمى نظرى
االعمال 
 الفصلٌة

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

 100 50 30 20 3 5 3 2 التدرٌس المصغربمرحلة الحضانة 022201210

022201211 
تٌجٌات التعلٌم فى مرحلة  أسترا

 الحضانة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201212 
التمنٌات وانتاج المواد التعلٌمٌة لطفل 

 الحضانة
2 3 5 3 20 30 50 100 

 100 80 - 20 2 2 - 2 تنشبة الطفل وحاجاته األساسٌة 022202201

 100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس اللغة 022202202

 100 50 30 20 2 4 3 1 وتشكٌل العجابنالتلوٌن  022203208

الممررات 
 االختٌارٌة

 100 80 - 20 4 - - - متطلبات الجامعة )ع(

     18 22 12 10 المجموع

 
 

 الفصل الدراسى الثانً

 

 
 كود الممرر

 
 الممـــــــــرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 توزٌع الدرجات

 المجموع تطبٌمى نظرى
االعمال 
 الفصلٌة

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

022201213 
مبادئ الرٌاضٌات والعلوم واللغة فً 

 مرحلة الحضانة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 100 50 30 20 3 5 3 2 موالف تعلٌم وتعلم بمرحلة الحضانة 022201214

 100 50 30 20 2 4 3 1 مبادئ تعدٌل وبناء السلون لألطفال 022202203

022202206 
 -االسرة  –الصحة النفسٌة )الطفل 
 المعلمة(

2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 األلعاب الحركٌة لطفل الحضانة 022203209

 100 50 30 20 3 5 3 2 لصص أطفال الحضانة 022203210

الممررات 
 االختٌارٌة

 100 80 - 20 2 - - - متطلبت جامعة )ع(

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌاري )

     18 24 15 9 المجموع

 
 ملحوظة )اكواد االلسام(:

A. (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
B. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
C. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 
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 المستوى الثالث
 الفصل الدراسى األول

 
 

 كود الممرر
 

 الممـــــــــرر
عدد  ت الفعلٌةعدد الساعا

الساعات 
 المعتمدة

 توزٌع الدرجات

االعمال  المجموع تطبٌمى نظرى
 الفصلٌة

الدرجة  تحرٌرى تطبٌمى
 العظمى

 100 50 30 20 3 5 3 2 تصمٌم وتنفٌذ أدوات منتسوري 022201310

 - - - - 1 4 4 - ( بالحضانات5تدرٌب مٌدانً ) 022201311

022201302 
جتماعٌة االصول الثمافٌة واال
 للتربٌة

2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 علم نفس التعلم 022202301

 100 50 30 20 2 4 3 1 اسعافات أولٌة 022203302

 100 50 30 20 2 4 3 1 كتب أطفال الحضانة 022203311

الممررات 
 االختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌاري )

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌاري )

 100 - - - 2 - - - (03ممرر اختٌاري )

     18 23 16 7 المجموع

 
 

 الفصل الدراسى الثانً

 

 
 كود الممرر

 
 الممـــــــــرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 توزٌع الدرجات

 المجموع تطبٌمى نظرى
االعمال 
 الفصلٌة

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 

 مىالعظ

 100 50 30 20 3 5 3 2 تطبٌمات لمنهج منتسوري 022201312

022201313 
( 6تدرٌب مٌدانً )
 بالحضانات

- 4 4 1 - - - - 

 100 80 - 20 2 2 - 2  معلمة الطفولة 022201304

 100 50 30 20 2 4 3 1 صعوبات التعلم النمابٌة 022202308

 100 50 30 20 2 4 3 1 االرشاد النفسً لألطفال 022202302

 100 50 30 20 2 4 3 1 مهارات  الحاسب اآللً 022203305

 100 80 - 20 2 2 - 2 الوسابط  الثمافٌة للطفل 022203308

 

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌاري )

 100 - - - 2 - - - (03ممرر اختٌاري )

     18 26 16 9 المجموع

 
 ملحوظة )اكواد االلسام(:

A. (01لعلوم التربوٌة برمز   )ٌرمز لسم ا 
B. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
C. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 
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 المستوى الرابع
 الفصل الدراسى األول

 

 الممـــــــــرر كود الممرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 توزٌع الدرجات

 المجموع تطبٌمى نظرى
االعمال 
 ةالفصلٌ

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

 100 80 - 20 2 2 - 2 ادارة مؤسسات الطفولة 022201405

022201413 
البرامج التربوٌة والتنموٌة لطفل 

 الحضانة
2 3 5 3 20 30 50 100 

 100 - - - 1 4 4 - ( بالحضانات7تدرٌب مٌدانً ) 022201414

 100 50 30 20 2 4 3 1 التمٌٌم النفسى الطفال الحضانة 022202408

 100 50 30 20 2 4 3 1 اساسٌات البحث العلمى للبحوث النفسٌة 022202410

 100 50 30 20 2 4 3 1 متحف ومكتبة الطفل 022203406

 100 80 - 20 2 2 - 2 حموق الطفل والمواطنة 022203407

الممررات 
 االختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌاري )

 100 - - - 2 - - - (02ي )ممرر اختٌار

     18 25 16 9 المجموع

 
 

 الفصل الدراسى الثانً

 
 

 كود الممرر
 

 الممـــــــــرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 توزٌع الدرجات

االعمال  المجموع تطبٌمى نظرى
 الفصلٌة

الدرجة  تحرٌرى تطبٌمى
 العظمى

 100 70 20 10 1 4 4 - ضانات()بالح 8تدرٌب مٌدانً  0222014

 100 80 - 20 3 5 3 2 علم النفس العصبً 0222024

 100 50 30 20 2 4 3 1 مسرح ودراما الطفل 0222034

 100 50 30 20 2 4 3 1 أدب طفل الحضانة 0222034

الممررات 
 االختٌارٌة

 100 - - - 4 - - - (01ممرر اختٌاري )

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌاري )

 100 - - - 4 - - - (03ممرر اختٌاري )

     18 17 13 4 المجموع

 
 ملحوظة )اكواد االلسام(:

A. (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
B. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
C. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 
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 ممررات المستوٌات األربعة لبكالورٌوس
 الخاصه فى الطفولة المبكرةالتربٌة 

 والخطط االسترشادٌة لكل تخصص:

 
 إعالة سمعٌة. -   إعالة عملٌة.  -
 اضطرابات طٌف التوحد. -   إعالة بصرٌة.  -
 الموهبة -   صعوبات تعلم.  -
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 ممررات المستوٌات األربعة لبكالورٌوس التربٌة الخاصه 
 فى الطفولة المبكرة والخطط االسترشادٌة 

 صص اإلعالة العملٌةلتخ

 
 )تخصص إعالة عملٌة(

       ******* 
 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج = 

 
 :المستوى األول

 
 ساعة معتمدة(4)متطلبات الجامعة اإلجبارٌة:-
 

 ساعات إجبارٌة كمتطلبات جامعة 4ٌدرس الطالب عدد 
 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر
عدد الساعات  التدرٌسٌةعدد الساعات 

 المجموع تطبٌمً نظري المعتمدة

 2 2 - 2 التفكٌر النالد 02-00-00201

 2 2 - 2 االبتكار ورٌادة االعمال 02-00-00301

 
 ساعة معتمدة (6متطلبات الجامعة االختٌارٌة) -

تً تطرحها الجامعة ساعات اختٌارٌة معتمدة كمتطلبات جامعة من لابمة الممررات ال6ٌدرس الطالب عدد 
 سنوٌا

 
 متطلبات تخرج:-
 

 ٌدرس الطالب ممررات تطرحها الجامعة سنوٌا كمتطلب للتخرج
 
 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر

 التفكٌر النالد 02-00-00201

 االبتكار ورٌادة االعمال 02-00-00301
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 ساعات(: 10متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة )-

 لممررا كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201118 
 بٌبة تعلم اطفال الفبات الخاصة

Speacial GroupsChildren 
learning environment 

1 3 4 2  

2 022201119 
 تخطٌط االنشطةالطفال الفبات الخاصة

Speacial GroupsChildren Plan 
activities 

1 3 4 2 022201118 

3 022202102 
 علم نفس  النمو

Developmental psychology 
2 - 2 2  

4 022202104 
 مشكالت الطفولة

Behavior Problemes Childrens 
2 - 2 2  

5 022203101 
 صحة االم والطفل

Child and Mothers Health 
2 - - 2  

 
 
 ساعة(: 41متطلبات البرنامج اإلجباري )-

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201114 
 مهارات معلم الفبات الخاصة

Special groups' teacher skills 
2 - 2 2  

2 022201115 
 ًالتعلٌم الدمج

Inclusion learning 
2 - 2 2  

3 022201116 
 استراتٌجٌة تعلم أطفال الفبات الخاصة

Learning strategies of special 
groups children 

1 3 4 2  

4 022201117 
 أسس مناهج أطفال الفبات الخاصة

Foundation of special need 
children 

1 3 4 2  

5 022202110 
 مدخل إلى علم النفس الفبات الخاصة
Introduction for special 

groups 
2 - 2 2  

6 022202111 
 التدخل المبكر ألطفال الفبات الخاصة

Special groups children early 
intervention 

2 - 2 2  

7 O22202112 
 اللغة والتواصل علم نفس

Language and 
communications psychology 

2 - 2 2  
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 ساعات  اختٌاري(:4متطلبات اختٌارٌة )-
 

 ساعة معتمدة  اختٌارٌة علوم  اساسٌة2معتمدة  اختٌارٌة علوم  تربوٌة      ساعة2ٌدرس الطالب: 

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201120 
 لفبات الخاصةاالمهارات الحٌاتٌة ألطفال 

Life skills of special groups  
children 

2 - 2 2  

2 022201121 
 اخاللٌات مهنة التعلٌم فً مجال التربٌة الخاصة
Ethics in the special  education 

learning  profession 
2 - 2 2  

3 022203112 
 فسٌولوجٌا االعالة

Physiology of disabilility 
2 - 2 2  

4 022201122 

 منتسوري وتعلٌم اطفال الفبات الخاصة
MONTOSSORI AND LEARNING 
SPECIAL GROUPS CHILDREN 

 

1 3 4 2  

5 022203108 
 اللغة العربٌة وادابها

Arabic language and its 
literature 

2 - 2 2  

 
6 

022203113 
 مبادىء الحاسب االلً

Computer principles 
1 3 4 2  
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 المستوى الثانً

 ساعة(: 2متطلبات  جامعة اختٌارٌة )
ساعة معتمدة اختٌارٌة  كمتطلبات جامعة من لابمة الممررات التً تطرحها الجامعة 2طالب ٌدرس ال
 سنوٌا

 
 ساعات(: 6متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة )

 

 م
 الممرر كود الممرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201215 
 بٌة الخاصةتدرٌس مصغرفً التر

Micro teaching in special 
education 

1 3 4 2  

2 022201216 
 فً التربٌة الخاصة علمتموالف تعلٌم و

Teaching and learning positions 
in special education 

1 3 4 2 022201215 

3 022202209 

نظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال التربٌة 
 الخاصة

Learning theories and their 
applications in the field of 

special  education 

1 3 4 2  

 ساعة(: 22متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

4 022201217 
 خاصةبٌبة التعلٌم والتعلم ألطفال الفبات ال

Learning and learning environments for 
special groups children 

1 3 4 2  

5 022201218 
 إنتاج المواد التعلٌمة ألطفال الفبات الخاصة

Education materials production of special 
groups children 

1 3 4 2  

6 022202210 
 لذوي الطفال الفبات الخاصة علم نفس اللعب

Play psychology special groups children 
1 3 4 2  

7 022202211 
 مشكالت التعلم ألطفال الفبات الخاصة

Learning problem of special groups children 
1 - 1 1 022202209 

8 022202212 
 السلون ألطفال للفبات الخاصة  تعدٌل

Behavior modification for special groups 
children 

1 3 4 2 022202104 

9 022203104 
 فً التربٌة الموسٌمٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in music education 
1 3 4 2  

10 022203211 
 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة

Feeding special groups children 
2 - 4 2  

  2 4 - 2 فً  األساسٌةالمهارات   11



 

52 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

 التربٌة الفنٌة 022203105
Basic Skills in art education 

12 022203103 
 فً التربٌة الحركٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in motor education 
1 3 4 2  

13 022203212 
 مكتبات أطفال الفبات الخاصة

Library for special groups children 
1 3 4 2  

14 022203213 
 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة

Applied Arts for special groups children 
1 3 4 2  

 
 ساعات(: 6متطلبات اختٌارٌة )

ساعة معتمدة علوم 2ساعة معتمدة علوم نفسٌة       2ساعة معتمدة  علوم تربوٌة   2ٌدرس الطالب:
 .اساسٌة

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع مًتطبٌ نظري

1 022202213 
 الدراما العالجٌة ألطفال الفبات الخاصة
Psychodrama for special 

groups children 
1 3 4 2  

2 022203206 
 أمراض أطفال 

children Diseases 
2 - 2 2 022203101 

3 022202214 
 الذكاء والفروق الفردٌة للفبات الخاصة

Speacial groups I.Qand 
Individual differences 

2 - 2 2  

4 022201219 
 استراتٌجٌات ادارة الصف الدامج
Stratgies of inclusion 
classroom mangment 

1 3 4 2 022201115 

 
5 

022203214 
 ادب اطفال الفبات الخاصة

Children literature special 
groups 

1 3 4 2  

6 022203215 
 علم المخ واالعصاب واالعالة

Neuroscience and the brain 
and disabilities 

2 - 2 2  
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 المستوى الثالث
 ساعات(: 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة )

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022203314 

لراءات باللغة االجنبٌة فً 
 خاصةالتربٌة ال

Foreign language 
reading  in special 

education 

2 - - 2  

 
 

 ساعة(: 62متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

 متطلبات سابمة عدد الساعات المعتمدة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201314 

 تصمٌم برامج تربوٌة لذوى اإلعالة االعملٌة

1 3 4 2 022201117 Designing educational program 
for mental intellectual 

2 022201315 

 مبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوى اإلعالة العملٌة

2 3 5 3   Principles of learning 
mathematics and science for 

mental intellectual 

3 022201316 

المفاهٌم االجتماعٌة لذوى اإلعالة  مبادئ تعلم
 العملٌة

2 3 5 3   
Principles of learning social 

concepts for mental intellectual 

4 022201317 

 التدرٌب المٌدانً لذوي اإلعالة العملٌة

    4 1   Practical education for mental 
intelluctual5 

5 022201318 

 6ب المٌدانً لذوي اإلعالة العملٌة التدرٌ

    4 1   Practical education 6 mental 
intellectual 

6 022202310 
 الصحة النفسٌة

2 - 2 2   
Mental Health 

7 022202311 
 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة

2 - 2 2   
Formation of cognitive concepts 

8 022202312 
 ل إلى اإلعالة االعملٌةمدخ

2 - 2 2 022202110 
Introduction to mental intellectual 
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9 022202313 

 اضطرابات النطك والكالم لذوى اإلعالة االعملٌة

1 3 4 2 022202112 Speech disorder for mental 
intellectual 

10 022202314 

 لة العملٌةالمٌاس والتموٌم النفسً لذوى اإلعا

1 3 4 2   Measurement and psychological 
evaluation for mental intellectual 

11 022203315 

 لصص وحكاٌات األطفال الفبات الخاصة

1 3 4 2   Narrative and stories special 
groups children 

12 022203302 
 اسعافات اولٌة

1 3 4 2   
First eid 

13 022203316 

 المعسكرات وألعاب الخالء لذوى اإلعالة العملٌة

1 3 4 2   Camping and Outdoors games for 
mental intellectual 

 
 

 (:اتساع 8متطلبات اختٌارٌة )
 ساعات معتمدة علوم نفسٌة6ساعات معتمدة علوم تربوٌة  2ٌدرس الطالب :

 الممرر كود الممرر م
عدد  ساعات الفعلٌةعدد ال

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201319 
 للفبات الخاصةاألسرٌة التربٌة 

Parental Education for Special Groups 
2 - 2 2  

2 022201320 
 التنمٌة المستدامة لمعلم الفبات الخاصة

Sustainable development of Special 
Groups teacher 

2 - 2 2  

3 022201321 
 فً التربٌة الخاصة مدخل الً المٌادة التربوٌة

Introdducation to Educational 
Leadership in special education 

2 - 2 2  

4 022202315 
 سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لألطفال ذوى اإلعالة االعملٌة

Therapeutic learning 
psychology for mental intellectual 

2 - 2 2  

5 022202316 
 لألطفال ذوى اإلعالة العملٌة ًاضطرابات التكامل الحس

Sensory integration disorders for 
hearning impairment 

1 3 4 2  

6 022202317 
 العالج الوظٌفً لذوي اإلعالة العملٌة

Occupational therapy for mental 
intellectual 

1 3 4 2  

 
7 

022202318 
لضاٌا نفسٌة معاصرة فً مجال التربٌة الخاصة 

Contemporary psychological issues in 
the field of special education 

2 - 2 2  
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 المستوى الرابع

 ساعة(: 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة )

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 

 المجموع تطبٌمً نظري مةساب

1 022203411 
 المهارات االساسٌة المتمدمة  فً الحاسب االلً

Basic Skills advance in 
Computer 

1 3 4 2  

 

 ساعة(: 30متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع مًتطبٌ نظري

2 022201416 
 ادارة مؤسسات التربٌة الخاصة

Management of Speacial 
Education Centers 

2 - 2 2  

3 022201417 
 التكنولوجٌا المساندة لذوى اإلعالة العملٌة

Support Technology for mental 
intellectual 

1 3 4 2  

4 022201418 
 اإلعالة العملٌةاالستعداد للمراءة والكتابة لذوى 

Reading and Writing readiness 
for mental intellectual 

1 3 4 2  

5 022201419 
 7التدرٌب المٌدانً لذوي اإلعالة العملٌة 

Practical education for mental 
intellectual7 

  4 1  

6 022201420 
 8لذوى اإلعالة العملٌة  التدرٌب المٌدانً 

Practical education for mental 
intellectual 8 

  4 1  

7 022202411 
 سٌكولوجٌة الدمج لألطفال ذوى اإلعالات
Inclusion psychology for 

disabilities 
2 - 2 2  

8 022201421 
 الخطة التربوٌة الفردٌة

Individual Educational Plan 
1 3 4 2  

9 022202412 
 ملٌةتحلٌل السلون التطبٌمً لذوى اإلعالة الع

Applied behavior analysis for 
mental intellectual 

1 3 4 2 022202212 

10 022202413 
 دراسة حاله لذوى اإلعالة العملٌة
Case study for mental 

intellectual 
1 3 4 2  

11 022202414 

فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لألطفال ذوى 
 اإلعالة العملٌة

Techniques and applications of 
behavior therapy for mental 

intellectual 
 

1 3 4 2 022202212 
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 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع مًتطبٌ نظري

 
12 

022202415 
 

 االرشاد والتوجٌه النفسً الطفال واسرهم
Psychological counseling and 
guidance for children and their 

families 

2 3 5 3  

13 022203412 

 التربٌة المتحفٌة الطفال الفبات الخاصة
Special groups children's 

musiem education 
 

1 3 4 2  

14 022203413 
 مسرح ودراما لذوى اإلعالة العملٌة

Theater and Drama for mental 
intellectual 

1 3 4 2  

15 022203414 

 المعدلة لذوى اإلعالة العملٌة ةالتربٌة الرٌاضٌ
Physical Education 

modification for mental 
intellectual 

2 3 5 3 022203103 

16 022203415 
 الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة 

Expressive performing arts for 
people with speacial groups 

1 3 4 2  

 
 ساعات اختٌاري(:  4متطلبات اختٌارٌة )

 ٌة            ساعة معتمدة علوم تربو2ساعات معتمدة علوم نفسٌة       2ٌدرس الطالب :

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201422 
 الشراكة المهنٌة فً مجال التربٌة الخاصة

Professional collaboration in special 
educational field 

2 - 2 2  

2 022202419 
 االٌجابً فً مجال التربٌة الخاصةعلم النفس 

Positive psychology in special education field 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
2 

 

4 022202416 
 الفبات الخاصةالعالج النفسً ألطفال 

Psychological therapy for special groups 
2 - - 2  

5 022202417 
 برامج عالجٌة لذوي االعالة العملٌة

Therapetic program for mental intellectual 
1 3 4 2  

6 022202418 
 علم النفس االكلٌنٌكً لالطفال

Clinical psychology for children 
2 - - 2  

7 022203416 
 المشاركة المجتمعٌة للفبات الخاصة

Community Participation for special groups 
2 - 2 2  

8 022203417 
 ل الفبات الخاصةالتمنٌات اإلعالمٌة ألطفا

Media Technology for special groups children 
 

2 - 2 2  

9 022203418 
 التاهٌل الشامل

Comprehensive Rehabilitation 
2 - 2 2  

10 022203419 
 لذوى اإلعالة العملٌةالمابً العالج 

Water Treatment for mental intellectual 
1 3 4 2  
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 ج إعداد معلم التربٌة الخاصة )الطفولة مبكرة(خطة استرشادٌة لبرنام

******* 
 )تخصص إعالة عملٌة(
 )المستوى األول(

 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  )100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعة )اجباري 

022202110  .100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى علم نفس الفبات الخاصة 

022202102  100 80 - 20   2 2 - 2 علم نفس  النمو 

  )100 50 30 20 2 4 3 1 01) اختٌاري تربوي 

022201114  .100 80 - 20 2 2 - 2 مهارات معلم الفبات الخاصة 

022201118  100 50 30 20 2 4 3 1 لخاصةبٌبة تعلم اطفال الفبات ا 

022202111  .100 80 - 20 2 2 - 2 التدخل المبكر ألطفال الفبات الخاصة 

022203101  100 80 - 20 2 2 - 2 صحة أاالم والطفل 

  )100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعة )اختٌاري 

  ساعة معتمدة 18 اجمالً عدد الساعات المعتمدة 

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة ود المادةك

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعة اجباري 

022202104  100 80 - 20 2 2 - 2 مشكالت الطفولة 

022201116 
استراتٌجٌات تعلم أطفال الفبات 

 الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201115  .ً100 80 - 20 2 2 - 2 التعلٌم الدامج 

022201117 
  أسس مناهج أطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201119 
  تخطٌط االنشطة الطفال الفبات

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202112  .100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس اللغة والتواصل 

  100 80 - 20 2 2 2 امعً اختٌاريمتطلب ج 

  )ً100 80 - 20 2 2 -          2 03)اختٌاري اساس 

  ساعة معتمدة18 اجمالً عدد الساعات المعتمدة       
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 )المستوى الثانً(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً بٌمًتط نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202210  100 50 30 20 2 4 3 1 علم نفس اللعب الطفال الفبات الخاصة 

022202212  .100 50 30 20 2 4 3 1 تعدٌل السلون ألطفال الفبات الخاصة 

022201217  .100 80 - 20 2 2 - 2 بٌبة التعلٌم والتعلم الطفال للفبات الخاصة 

022201215 
  (. تدرٌس مصغرفً التربٌة 3العملً )التربٌة

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203211  .100 80 - 20 2 2 - 2 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة 

   )ً100 50 30 20 2 4 3 1 03)اختٌاري اساس 

022202209  100 50 30 20 2 4 3 1 .نظرٌات التعلم وتطبٌماته فً مجال الفبات الخاصة 

  100 80 - 20 2 2 - 2 تٌاريمتطلب جامعة اخ 

 100 80 - 20 2 2 - 2 02)اختٌاري نفسً( 

   اجمالً عدد الساعات المعتمدة 
18 

ساعة 
 معتمدة

     

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022203212  100 50 30 20 2 4 3 1 مكتبات أطفال الفبات الخاصة 

022203104 
  المهارات األساسٌة فً التربٌة

 الموسٌمٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201218 
  إنتاج المواد التعلٌمٌة ألطفال

 الفبات الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201216 
 (ًموالف تعلٌم 4التربٌة العمل.)

 ً التربٌة الخاصةوتعلم ف
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202211 
  مشكالت التعلم ألطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203213  .100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة 

022203103 
  المهارات األساسٌة فً التربٌة

 الحركٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203105  100 50 30 20 2 4 3 1 ت األساسٌة للتربٌة الفنٌةالمهارا 

   )100 50 30 20 2 4 3 1 01)اختٌاري تربوي 

  ساعة معتمدة 18 اجمالً عدد الساعات المعتمدة 
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 )المستوى الثالث(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً ينظر عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202311  .100 80 - 20 2 2 - 2 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة 

022202312  .100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى اإلعالة العملٌة 

022201314  .100 50 30 20 2 4 3 1 تصمٌم برامج تربوٌة لذوي اإلعالة العملٌة 

022201315 
 م لذوي اإلعالة مبادئ تعلم الرٌاضات والعلو

 العملٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022203315  .100 50 30 20 2 4 3 1 لصص وحكاٌات أطفال الفبات الخاصة 

022201317   ً100  -  1 - - - ( لذوي اإلعالة العملٌة5تدرٌب مٌدان 

022203314  100 50 30 20 2 4 3 1 لراءات باللغة االجنبٌة فً التربٌة الخاصة 

  100 80  20 2 2  2 02نفسً(  اختٌاري 

022203317 
 .المعسكرات وألعاب الخالء لذوي اإلعالة العملٌة 

 
1 3 4 2 20 30 50 100 

  ساعة معتمدة18 اجمالً عدد الساعات المعتمدة 

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً رينظ عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202313  .100 50 30 20 2 4 3 1 اضطرابات والنطك والكالم لذوي اإلعالة العملٌة 

022202314  .100 50 30 20 2 4 3 1 المٌاس والتموٌم النفسً لذوي اإلعالة العملٌة 

022201318  ( ًلذوي اإلعالة العملٌة.6تدرٌب مٌدان ) - - 100  -  1 4 

022201316  .100 50 30 20 3 5 3 2 مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي اإلعالة العملٌة 

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

022203302  100 50 30 20 2 4 3 1 اساعافات اولٌة 

022202310  .100 80 - 20 2 3 - 2 الصحة النفسٌة 

   )100 80 - 20 2 2 - 2 01)اختٌاري تربوي 

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

  ساعة معتمدة18 اجمالً عدد الساعات المعتمدة 
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 )المستوى الرابع(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202413  100 50 30 20 1 2 3 1 ة حالة لذوي اإلعالة العملٌة.دراس 

022202415  100 50 30 20 3 5 3 2 اإلرشاد والتوجٌه النفسً الطفال واسرهم 

022201417 
  التكنولوجٌا المساندة لألطفال ذوي اإلعالة

 العملٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201419  (  ًلذوي اإلعالة العملٌة.7تدرٌب مٌدان ) - - - 100    1 

022202414 
  فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي

 اإلعالة العملٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203412  .100 50 30 20 2 4 3 1 التربٌة المتحفٌة الطفال للفبات الخاصة 

022203413  .100 50 30 20 2 4 3 1 مسرح ودراما ذوي اإلعالة العملٌة 

022202412  100 50 30 20 2 4 3 1 لتطبٌمً لذوي اإلعالة العملٌة.تحلٌل السلون ا 

0222023415  100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التعبٌرٌة  االدابٌة للفبات الخاصة 

  ساعة معتمدة 18 اجمالً عدد الساعات المعتمدة 

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 ٌريتحر تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  .)ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

022203414 
  التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي

 اإلعالة العملٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022202411 
  سٌكولوجٌة الدمج لذوي

 االعالات
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203411 
 ساسٌة  المتمدمة فً المهارات اال

 الحاسب االلً
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201420 
 (  ًلذوي 8تدرٌب مٌدان )

 اإلعالة العملٌة.
- - 4 1  -  100 

022201418 
  استعداد المراءة والكتابة لذوي

 اإلعالة العملٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201416 
  ادارة مؤسسات اطفال الفبات

 الخاصة
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201421  .100 50 30 20 2 4 3 1 الخطة التربوٌة الفردٌة 

  .)100 80 - 20 2 2 - 2 01)خ. تربوي 

  ساعة معتمدة18 اجمالً عدد الساعات المعتمدة 
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 ممررات المستوٌات األربعة
 لبكالورٌوس التربٌة الخاصه 

 فى الطفولة المبكرة والخطط االسترشادٌة 
 السمعٌةلتخصص اإلعالة 

 )تخصص إعالة سمعٌة(
         ******* 

 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج = 

 المستوي االول:

 ساعات(4متطلبات الجامعة اإلجبارٌة)-

 ساعات إجبارٌة كمتطلبات جامعة 4ٌدرس الطالب عدد 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر
 عدد الساعات عدد الساعات التدرٌسٌة

 المجموع تطبٌمً نظري المعتمدة

 2 2 - 2 التفكٌر النالد 02-00-00201

 2 2 - 2 االبتكار ورٌادة االعمال 02-00-00301

 

 ساعات(6متطلبات الجامعة اإلختٌارٌة)-

ساعات اختٌارٌة معتمدة كمتطلب جامعة من لابمة الممررات التً تطرحها الجامعة سنوٌا         6ٌدرس الطالب 
 طلبات تخرج:مت-

 ٌدرس الطالب لابمة من الممررات التً تطرحها الجامعة سنوٌا كمتطلب تخرج

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر

 حموق االنسان 02-00-00001

 خدمة مجتمع وتنمٌة المجتمع 02-00-00002
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 ساعات( 10تطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )م

 الممرر كود الممرر م
عدد  ت الفعلٌةعدد الساعا

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201118 
 بٌبة تعلم اطفال الفبات الخاصة

Speacial GroupsChildlren  
learning environment 

1 3 4 2  

2 022201119 
 الطفال الفبات الخاصةتخطٌط االنشطة

Speacial GroupsChildlren Plan 
activities 

1 3 4 2 022201118 

3 022202102 
 علم نفس النمو

Developmental psychology 
2 - 2 2  

4 022202104 
 مشكالت الطفولة

Behavior Problemes Childrens 
1 - 2 2  

5 022203101 
 صحة االم والطفل

Child and Mothers Health 
2 - 2 2  

 
 ساعة(: 14متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )-

 الممرر الممرر كود م

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 نظري سابمة

تطبٌم
 ي

المجم
 وع

1 022201114 
 مهارات معلم الفبات الخاصة

Special groups' teacher 
skills 

2 - 2 2  

2 022201115 
 ًالتعلٌم الدمج

Inclusion learning 
2 - 2 2  

3 022201116 
 علم أطفال الفبات الخاصةاستراتٌجٌة ت

Learning strategies of 
special groups children 

1 3 4 2  

4 022201117 
 أسس مناهج أطفال الفبات الخاصة

Foundation of special need 
children 

1 3 4 2  

5 022202110 
 مدخل إلى علم النفس الفبات الخاصة
Introduction for special 

groups 
2 - 2 2  

6 022202111 
 التدخل المبكر ألطفال الفبات الخاصة
Special groups children 

early intervention 
2 - 2 2  

7 022202112 

 علم نفس  اللغة والتواصل
Language and 

communications 
psychology 

2 - 2 2  
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 ساعات(: 4متطلبات اختٌارٌة )-
 

 ساعة معتمدة علوم اساسٌة2   ساعة معتمدة علوم تربوٌة   2ٌدرس الطالب 
 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201120 
 المهارات الحٌاتٌة ألطفال الفبات الخاصة
Life skills of special groups 

children 
2 - 2 2  

2 022203112 
 عالةفسٌولوجٌا اال

Physiology of disabilility 
2 - 2 2  

3 022201121 

 اخاللٌات مهنة التعلٌم فً الطفولة
Ethics in the early 

childhood education 
profession 

2 - 2 2  

4 022201122 
 منتسوري وتربٌة اطفال الفبات الخاصة
Montossori and learning 
special groups children 

1 3 4 2  

5 
 

022203113 
 مبادئ الحاسب االلً

Computer principles 
1 3 4 2  

6 
 

022203108 
 اللغة العربٌة وادابها

Arabic language and 
literature 

2 - 2 2  
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 المستوى الثانً

 ساعة معتمدة(2)متطلبات جامعة اختٌارٌة :-
 لجامعة سنوٌاساعة معتمدة من المواد التً تمرها ا 2ٌدرس الطالب

 ساعات(: 6متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة )-

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201215 
 تدرٌس مصغرفً التربٌة الخاصة

MICRO TEACHINGin special 
education 

1 3 4 2  

2 022201216 
 فً التربٌة الخاصة علٌم وتعلمموالف ت

Teaching and learning 
positionin special education 

1 3 4 2 022201215 

3 022202209 

نظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال التربٌة 
 الخاصة

Learning theories and their 
applications in the field of 

special education 

1 3 4 2  

 ساعة(: 22نامج اإلجبارٌة )متطلبات البر

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

4 022201217 

 بٌبة التعلٌم والتعلم ألطفال الفبات الخاصة
Learning and learning 

environments for special 
groups children 

1 3 4 2  

5 022201218 

 إنتاج المواد التعلٌمة ألطفال الفبات الخاصة
Education materials 

production of special 
groups children 

1 3 4 2  

6 022202210 

لذوي الطفال الفبات  علم نفس اللعب
 الخاصة

Play psychology special 
groups children 

1 3 4 2  

7 022202211 
 ل الفبات الخاصةمشكالت التعلم ألطفا

Learning problem of special 
groups children 

2 - 2 2 
02220220

9 

8 022202212 
 تعدٌل السلون ألطفال للفبات الخاصة

Behavior modification for 
special groups children 

1 3 4 2 
02220210

4 

9 022203104 

 فً التربٌة الموسٌمٌة األساسٌةالمهارات 
Basic Skills in music 

education 
 

1 3 4 2  
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 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

10 022203211 
 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة

Feeding special groups 
children 

2 - 2 2  

11 022203105 
 فً  األساسٌةالمهارات 

 التربٌة الفنٌة
Basic Skills in art education 

2 - 2 2  

12 022203103 
 فً التربٌة الحركٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in motor 
education 

1 3 4 2  

13 022203212 
 مكتبات أطفال الفبات الخاصة

Library for special groups 
children 

1 3 4 2  

14 022203213 
 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة

Applied Arts for special 
groups children 

1 3 4 2  

 ساعات(: 6متطلبات اختٌارٌة )-
 ساعة معتمدة علوم اساسٌة2ساعة معتمدة علوم نفسٌة          2ساعة معتمدة علوم تربوٌة        2طالب :ٌدرس ال

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022202213 
 الدراما العالجٌة ألطفال الفبات الخاصة
Psychodrama for special 

groups children 
1 3 4 2  

2 022203206 
 أمراض أطفال 

children Diseases 
2 - 2 2 022203101 

3 022202214 
 الذكاء والفروق الفردٌة للفبات الخاصة

Speacial groups I.Qand 
Individual differences 

2 - 2 2  

4 022201219 
 استراتٌجٌات ادارة الصف الدامج
Stratgies of inclusion 
classroom mangment 

1 3 4 2 022201115 

 
5 

022203214 
 ادب اطفال الفبات الخاصة

Children literature special 
groups 

1 3 4 2  

6 022203215 
 علم المخ واالعصاب واالعالة

Neuroscience and the brain 
and disabilities 

2 - 2 2  
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 المستوى الثالث
 ساعة( 2ات الكلٌة اإلجبارٌة: )متطلب

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022203314 
 لراءات باللغة االجنبٌة فً التربٌة الخاصة

Texts with foreign languagein 
special education 

2 - - 2  

 ساعة(: 62امج اإلجبارٌة )متطلبات البرن
 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

2 022201322 
 السمعٌة اإلعالةتصمٌم برامج تربوٌة لذوى 

Designing educational program for hearing 
impairment 

1 3 4 2 022201117 

3 022201323 
 السمعٌةا اإلعالةمبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوى 

Principles of learning mathematics and 
science for hearing impairment 

2 3 5 3  

4 022201324 
 السمعٌةمبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوى اإلعالة 

Principles of learning social concepts for 
hearing impairment 

2 3 5 3  

5 022201325 
 السمعٌةالتدرٌب المٌدانً لذوي اإلعالة 

Practical education for hearing impairment 5 
  4 1  

6 022201326 
 6 السمعٌةلذوي اإلعالة  التدرٌب المٌدانً 

Practical education forhearing impairment 6 
  4 1  

7 022202310 
 الصحة النفسٌة

Mental Health 
2 - 2 2  

8 022202311 
 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة

Formation of cognitive concepts 
2 - 2 2  

9 022202319 
 مدخل إلى اإلعالة السمعٌة

Introduction to HEARING IMPAIRMENT 
2 - 2 2 022202110 

10 022202320 
 السمعٌةاضطرابات النطك والكالم لذوى اإلعالة 

Speech disorder for hearing impairment 
1 3 4 2 022202112 

11 022202321 

 السمعٌةالمٌاس والتموٌم النفسً لذوى اإلعالة 
Measurement and 

psychological evaluation for Hearning 
impairment 

1 3 4 2  

12 022203315 
 لصص وحكاٌات األطفال الفبات  الخاصة

Narrative and stories special groups children 
1 3 4 2  

13 022203302 
 اسعافات اولٌة
First eid 

1 3 4 2  

14 022203317 
 المعسكرات وألعاب الخالء لذوى اإلعالةالسمعٌة

Camping and Outdoors games for hearing 
impairment 

1 3 4 2  
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 ساعة(: 8متطلبات اختٌارٌة )
 ساعات علوم نفسٌة6دة علوم تربوٌة                       ساعة معتم2ٌدرس الطالب:          

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201319 
 للفبات الخاصةاألسرٌة التربٌة 

Parental Education for 
Special Groups 

2 - 2 2  

2 022201320 
 التنمٌة المستدامة لمعلم الفبات الخاصة
Sustainable development 
of Special Groups teacher 

2 - 2 2  

3 022201321 

مدخل الً المٌادة التربوٌة فً التربٌة 
 الخاصة

Introdducation to 
Educational Leadershipin 

special education 

2 - 2 2  

4 022202322 

م العالجً لألطفال ذوى سٌكولوجٌة التعلٌ
 اإلعالة السمعٌة

Therapeutic learning 
psychology for hearning 

impairment 

2 - 2 2  

5 022202323 

لألطفال ذوى  ًاضطرابات التكامل الحس
 اإلعالة السمعٌة

Sensory integration 
disorders for hearning 

impairment 

1 3 4 2  

6 022202324 
 (1ذوى اإلعالة السمعٌة)لغة اإلشارة ل

Sign Language for hearing 
impairment 

1 3 4 2  

7 
 

022202318 
لضاٌا نفسٌة معاصرة فً مجال التربٌة 

 الخاصة
2 - 2 2  
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 المستوى الرابع
 ساعة( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 تمدةالمع
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022203411 

المهارات االساسٌة  المتمدمة فً 
 الحاسب االلً

Basic advance  Skills in 
   Computer 

1 3 4 2  

 
 ساعة(: 26متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 ت سابمةمتطلبا
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201416 
 ادارة مؤسسات التربٌة الخاصة

Management of Speacial 
Education  Centers 

2 - 2 2  

2 022201417 
 السمعٌةالتكنولوجٌا المساندة لذوى اإلعالة 

Support Technologyfor h earing 
impairment 

1 3 4 2  

3 022201424 

لمراءة والكتابة لذوى اإلعالة االستعداد ل
 السمعٌة

Reading and Writing readiness 
for hearning impairment 

1 3 4 2  

4 022201425 
 7السمعٌة التدرٌب المٌدانً لذوي اإلعالة 

Practical education for hearing 
impairment 7 

  4 1  

5 022201426 
 8التدرٌب المٌدانً لذوى اإلعالة السمعٌة 

Practical education for hearing 
impairment8 

  4 1  

6 022201421 
 الخطة التربوٌة الفردٌة

Individual Educational Plan 
1 3 4 2 

 
 

7 022202415 

االرشاد النفسً والتوجٌه النفسً الطفال 
 واسرهم

Psychology Counseling for 
children and their families 

2 3 5 3  

8 022202420 
 تحلٌل السلون التطبٌمً لذوى اإلعالة السمعٌة
Applied behavior analysis for 

Hearning impairment 
1 3 4 2 022202212 

9 022202421 
 لسمعٌةدراسة حاله لذوى اإلعالة ا

Case study for Hearning 
impairment 

1 3 4 2  
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 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 ت سابمةمتطلبا
 المجموع تطبٌمً نظري

10 022202422 

ذوى  فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لألطفال
 السمعٌةاإلعالة 

Techniques and applications of 
behavior therapy for hearing 

impairment 

1 3 4 2 022202212 

11 022203420 
 السمعٌةمسرح ودراما لذوى اإلعالة 

Theater and Drama for Hearning 
impairment 

1 3 4 2  

12 
 
 
 
 

022203421 

 اإلعالة السمعٌةالمعدلة لذوى  ةالتربٌة الرٌاضٌ
Physical Education 

modification for Hearning 
impairment 

2 3 5 3 022203103 

13 022203415 
 الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة 

Expressive performing arts for 
people with speacial groups 

1 3 4 2  

 
 ساعات( 8متطلبات اختٌارٌة )

 ساعة علوم تربوٌة                     2ساعات علوم نفسٌة              4ٌدرس الطالب :

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201422 

 الشراكة المهنٌة فً مجال التربٌة الخاصة
Professional collaboration in special 

educational  
field 

2 - 2 2  

2 022202419 
 علم النفس االٌجابً فً مجال التربٌة الخاصة

Positive psychology in special education 
field 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
2 

 

3 022202423 
 السمعٌةبرامج عالجٌة لذوي االعالة 

Therapetic program for hearing impairment 
1 3 4 2  

4 022202424 
 (2لغة االشارة لذوي االعالة السمعٌة)

Sign Language for hearing impairment 
1 3 4 2 022202324 

5 022203418 
 التاهٌل الشامل

Comprehensive Rehabilitation 
2 - 2 2  

6 022203416 
 المشاركة المجتمعٌة للفبات الخاصة

Community Participation for special groupsl 
2 - 2 2  

7 022203422 
 لذوى اإلعالة السمعٌةالمابً العالج 

Water Treatment for hearing impairement 
1 3 4 2  

 
8 

022203417 
 التمنٌات االعالمٌة  الطفال الفبات الخاصة

Media technologies for special groups 
children 

2 - - 2  

9 
 

022202418 
 علم النفس االكلٌنٌكً لالطفال

Clinical psychology for children 
2 - 2 2  
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 خطة استرشادٌة لبرنامج إعداد معلم التربٌة الخاصة فً الطفولة مبكرة
 )تخصص إعالة سمعٌة(
 )المستوى األول(

 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعة اجباري 

022202110 
  مدخل إلى علم نفس الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022202102  100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس النمو 

  )100 50 30 20 2 4 3 1 01)اختٌاري تربوي 

022201114 
  مهارات معلم الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201118 
  بٌبة تعلم اطفال الفبات

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202111 
  التدخل المبكر ألطفال

 الفبات الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203101  100 80 - 20 2 2 - 2 صحة أاالم والطفل 

  ) 100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعة)اختٌاري 

 ساعة معتمدة18 ت المعتمدةإجمالً عدد الساعا

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 100 80 - 20 2 2 - 2 )متطلب جامعة اجباري( 

022202104  100 80 - 20 2 2 - 2 مشكالت الطفولة 

022201116 
استراتٌجٌات تعلم أطفال 

 الفبات الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201115  .ً100 80 - 20 2 2 - 2 التعلٌم الدامج 

022201117 
  أسس مناهج أطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201119 
  تخطٌط االنشطةالطفال

 الفبات الخاصة
1 3 4 2 20 20 50 100 

022202112  100 80 - 20 2 2 - 2 م نفس  اللغة والتواصل.عل 

  .100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعً اختٌاري 

  )ً100 80 - 20 2 2 - 2 03)اختٌاري اساس 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
 (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )

 (02برمز     )ٌرمز لسم العلوم النفسٌة 
 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )
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 )المستوى الثانً(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً 
 وشفوي

 تحرٌري
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202210 
علم نفس اللعب الطفال 

 الفبات الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202212 
تعدٌل السلون ألطفال 
 الفبات الخاصة.

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201217 
بٌبة التعلٌم والتعلم الطفال 

 للفبات الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201215 
تدرٌس مصغرفً التربٌة 

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203211 
تغذٌة أطفال الفبات 

 اصة.الخ
2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعً اختٌاري. 

 100 80 - 20 2 2 - 2 02)اختٌاري نفسً( 

 100 50 30 20 2 4 3 1 03)اختٌاري اساسً( 

022202209 
. نظرٌات التعلم 

وتطبٌماتهافً مجال 
 الفبات الخاصة

1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً 
 وشفوي

 تحرٌري
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 100 50 30 20 2 4 3 1 مكتبات أطفال الفبات الخاصة 022203212

022203104 
ٌة المهارات األساسٌة فً الترب

 الموسٌمٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201218 
إنتاج المواد التعلٌمٌة ألطفال الفبات 

 الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201216 
.موالف تعلٌم وتعلم فً التربٌة 

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202211 
مشكالت التعلم ألطفال الفبات 

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة. 022203213

022203103 
المهارات األساسٌة فً التربٌة 

 الحركٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 100 50 20 20 2 4 3 1 المهارات األساسٌة للتربٌة الفنٌة 022203105

 100 50 30 20 2 4 3 1 01)اختٌاري تربوي( 

 ساعة معتمدة18 مدةإجمالً عدد الساعات المعت 

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
 (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز    )
 (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )
 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )
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 )المستوى الثالث(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 ٌريتحر تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 100 80 - 20 2 2 - 2 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة. 022202311

 100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى اإلعالة السمعٌة. 022202319

022201322 
تصمٌم برامج تربوٌة لذوي اإلعالة 

 السمعٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201323 
تعلم الرٌاضات والعلوم لذوي مبادئ 

 اإلعالة السمعٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022203315 
لصص وحكاٌات أطفال الفبات 

 الخاصة .
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201325 
( لذوي اإلعالة 5تدرٌب مٌدانً  )

 السمعٌة
- - - 1  -  100 

022203314 
لراءات باللغة االجنبٌةفً التربٌة 

 الخاصة
2 -  2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 2  2 02)خ. نفسً(.  

022203317 
المعسكرات وألعاب الخالء لذوي 

 اإلعالة السمعٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 يتحرٌر تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202320 
اضطرابات والنطك والكالم لذوي 

 اإلعالة السمعٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202321 
المٌاس والتموٌم النفسً لذوي اإلعالة 

 السمعٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202326 
( لذوي اإلعالة 6تدرٌب مٌدانً  )

 السمعٌة.
- - - 1  -  100 

022201324 
مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي 

 اإلعالة السمعٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

 100 50 30 20 2 3 3 1 02)خ. نفسً(. 

 100 50 30 20 2 2 - 2 اسعافات اولٌة 022203302

 100 80 - 20 2 2 - 2 الصحة النفسٌة. 022202310

 100 80 - 20 2 2 - 2 01)اختٌاري تربوي( 

 100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفسً( 

 ساعة معتمدة  18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
 (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
 (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )
 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )
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 )المستوى الرابع(

 لفصل الدراسً األول:ا

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202421  .100 50 30 20 2 4 3 1 دراسة حالة لذوي اإلعالة السمعٌة 

022202415 
  اإلرشادوالتوجٌه النفسً لالطفال

 واسرهم.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022201423 
  التكنولوجٌا المساندة لألطفال ذوي

 اإلعالة السمعٌة.
1 3 3 2 20 30 50 100 

022201425 
 (  ًلذوي اإلعالة 7تدرٌب مٌدان )

 السمعٌة.
- - 4 1  -  100 

022202422 
  فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي

 االعالة السمعٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203420  .100 50 30 20 2 4 3 1 مسرح ودراما ذوي اإلعالة السمعٌة 

  .)ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري. نفس 

022202420 
  تحلٌل السلون التطبٌمً لذوي اإلعالة

 السمعٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203415  100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة 

 ساعة معتمدة 18 د الساعات المعتمدةإجمالً عد

 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

   .)ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري. نفس 

022203421 
  اإلعالة التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي

 السمعٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022202411  100 80 - 20 2 2 - 2 سٌكولوجٌة الدمج الطفال لذوي االعالات 

022203411 
  المهارات االساسٌة فً استخدام الحاسب

 اآللً.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201426  ( ًلذوي اإلعالة السمعٌة.8تدرٌب مٌدان ) - - - 100  -  1 

022201424 
  استعداد المراءة والكتابة لذوي اإلعالة

 السمعٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201416  100 50 30 20 2 4 3 1 ادارة مؤسسات التربٌة الخاصة 

022201421  . 100 50 30 20 2 4 3 1 الخطة التربوٌة الفردٌة 

  )100 80  20 2 2 - 2 01.)اختٌاري  تربوي 

 عتمدةساعة م18 إجمالً عدد الساعات

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
 (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
 (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )
 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )
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 ممررات المستوٌات األربعة لبكالورٌوس التربٌة الخاصه 
 فى الطفولة المبكرة والخطط االسترشادٌة 

 لتخصص اإلعالة البصرٌة
 

 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج = 
 المستوى األول

 ساعات(4متطلبات الجامعة اإلجبارٌة)-
 ساعات إجبارٌة كمتطلبات جامعة 4ٌدرس الطالب عدد 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات التدرٌسٌة

 المجموع تطبٌمً نظري المعتمدة

 2 2 - 2 التفكٌر النالد 02-00-00201

 2 2 - 2 االبتكار ورٌادة االعمال 02-00-00301

 
 ساعات(6متطلبات الجامعة االختٌارٌة)-

 ساعات اختٌارٌة معتمدة  من لابمة الممررات التً تطرحها الجامعة سنوٌا6ٌدرس الطالب عدد 
 

 متطلبات تخرج:-
 معة سنوٌا كمتطلب تخرجٌدرس الطالب لابمة من الممررات التً تطرحها الجا

 

 كود الممرر
 

 الممــــــــــــــــرر

02-00-00001 
 

 حموق االنسان

02-00-00002 
 

 خدمة مجتمع وتنمٌة المجتمع

 
 ساعات إجبارٌة( 10متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )-

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً ظرين

1 022201118 
 بٌبة تعلم اطفال الفبات الخاصة

Speacial Groups children  
learning environment 

1 3 4 2  

2 022201119 
 الطفال الفبات الخاصةتخطٌط االنشطة

Speacial Groups children 
Plan activities 

1 3 4 2 022201118 

3 022202102 
 النمو علم نفس

Developmental psychology 
2 - 2 2  

4 022202104 
 مشكالت الطفولة

Behavior Problemes 
Childrens 

2 - - 2  

5 022203101 
 صحة االم والطفل

Child and Mothers Health 
2 - - 2  
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 ساعة(: 14متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )-
 

 
 م

 الممرر كود الممرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعا
ت 

لمعتمدا
 ة

 متطلبات سابمة
 نظري

تطبٌم
 ي

المجمو
 ع

1 022201114 
 مهارات معلم الفبات الخاصة

Special groups' 
teacher skills 

2 - 2 2  

2 022201115 
 ًالتعلٌم الدمج

Inclusion learning 
2 - 2 2  

3 022201116 

استراتٌجٌة تعلم أطفال الفبات 
 الخاصة

Learning strategies 
of special groups 

children 

1 3 4 2  

4 022201117 

أسس مناهج أطفال الفبات 
 الخاصة

Foundation of 
special need 

children 

1 3 4 2  

5 022202110 

مدخل إلى علم النفس الفبات 
 الخاصة

Introduction for 
special groups 

2 - 2 2  

6 022202111 

التدخل المبكر ألطفال الفبات 
 الخاصة

Special groups 
children early 
intervention 

2 - 2 2  

7 022202112 

 علم نفس  اللغة والتواصل
Language and 

communications 
psychology 

2 - 2 2  
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 ساعات اختٌارٌة4متطلبات اختٌارٌة:
 ساعة معتمدة علوم اساسٌة2ساعة معتمدة علوم تربوٌة    2ٌدرس الطالب:

 الممرر ركود الممر م

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 نظري

تطبٌ
 لً

المجمو
 ع

1 022201120 

المهارات الحٌاتٌة ألطفال 
 الفبات الخاصة

Life skills of special 
groups children 

2 - 2 2  

2 022203112 

 فسٌولوجٌا االعالة
Physiology of 

disabilility 
 

2 - 2 2  

3 022201121 

اخاللٌات مهنة التعلٌم فً مجال 
 التربٌة الخاصة المبكرة

Ethics in the special 
 education learning  

profession 

2 - 2 2  

4 022201122 

منتسوري وتعلٌم اطفال الفبات 
 الخاصة

Montossori and 
learning special 
groups children 

1 3 4 2  

 
5 

022203108 
 العربٌة وادابهااللغة 

Arabic language and 
literature 

2 - 2 2  

 
6 

022203113 
 مبادئء الحاسب االلً

Computer principles 
1 3 4 2  
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 المستوى الثانً
 ساعات إجبارٌة( 6متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )-

 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 دةالمعتم

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201215 
 تدرٌس مصغرفً التربٌة الخاصة

Micro teachingin special education 
1 3 4 2  

2 022201216 
 موالف تعلٌم وتعلم فً التربٌة الخاصة

Teaching and learning positions in 
special groups 

1 3 4 2 022201215 

3 022202209 
 نظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال التربٌة الخاصة

Learning theories and their applications 
in the filed of special education 

1 3 4 2  

 
 ساعة(: 22متطلبات البرنامج اإلجبارٌة ) -

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

4 022201217 
 بٌبة التعلٌم والتعلم ألطفال الفبات الخاصة

Learning and learning environments 
for special groups children 

1 3 4 2  

5 022201218 
 إنتاج المواد التعلٌمٌة ألطفال الفبات الخاصة

Education materials production of 
special groups children 

1 3 4 2  

6 022202210 
 لذوي الطفال الفبات الخاصة علم نفس اللعب

Play psychology special groups 
children 

1 3 4 2  

7 022202211 
 مشكالت التعلم ألطفال الفبات الخاصة

Learning problem of special groups 
children 

2 - 2 2 022202209 

8 022202212 
 طفال للفبات الخاصةتعدٌل السلون أل

Behavior modification for special 
groups children 

1 3 4 2 022202104 

9 022203104 
 فً التربٌة الموسٌمٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in music education 
1 3 4 2  

10 022203211 
 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة

Feeding special groups children 
2 - 2 2  

11 022203105 
 التربٌة الفنٌة فً األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in art education 
1 3 4 2  

12 022203103 
 فً التربٌة الحركٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in motor education 
1 3 4 2  

13 022203212 
 مكتبات أطفال الفبات الخاصة

Library for special groups children 
1 3 4 2  

14 022203213 
 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة

Applied Arts for special groups 
children 

1 3 4 2  
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 (معتمدة  ساعات6متطلبات اختٌارٌة:)
 ساعة علوم اساسٌة2ساعة علوم نفسٌة      2ساعة علوم تربوٌة   2ٌدرس الطالب

 الممرر كود الممرر م

عدد  ٌةعدد الساعات الفعل
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 نظري

تطبٌ
 لً

المجمو
 ع

1 022202213 

الدراما العالجٌة ألطفال الفبات 
 الخاصة

Psychodrama for 
special groups 

children 

1 3 4 2  

2 022203206 
 أمراض أطفال 

children Diseases 
2 - 2 2 022203101 

3 022202214 

للفبات  فردٌةالذكاء والفروق ال
 الخاصة

Speacial Groups 
I.Qand Individual 

differences 

2 - 2 2  

4 022201219 

استراتٌجٌات ادارة الصف 
 الدامج

Stratgies of 
inclusionclassrom 

management 

1 3 4 2 022201115 

5 022203214 
 ادب الطفال الفبات الخاصة

Childrens literature 
special categories 

1 3 4 2  

6 022203215 
 علم المخ واالعصاب واالعالة
Neuroscience, brain 

and disability 
2 - 2 2  
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 المستوى الثالث
 ساعة( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022203314 
 لراءات باللغة االجنبٌة فً التربٌة الخاصة
Texts with foreign language 

in special groups 
2 - - 2  

 

 ساعة(: 26متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )
 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

2 022201327 
 البصرٌة اإلعالةتصمٌم برامج تربوٌة لذوى 

Designing educational program for 
visual impairment 

1 3 4 2 022201117 

3 022201328 
 البصرٌة اإلعالةمبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوى 

Principles of learning mathematics 
and science for visual impairment 

2 3 5 3  

4 022201329 
 البصرٌةمبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوى اإلعالة 

Principles of learning social concepts 
for visual impairment 

2 3 5 3  

5 022201330 
 5 البصرٌةالتدرٌب المٌدانً لذوي اإلعالة 

Practical education for visual 
impairment 5 

  4 1  

6 022201331 
 6 البصرٌةب المٌدانً لذوي اإلعالة التدرٌ

Practical education for visual 
impairment 6 

  4 1  

7 022202310 
 الصحة النفسٌة

Mental Health 
2 - 2 2  

8 022202311 
 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة

Formation of cognitive concepts 
2 - 2 2  

9 022202325 
 البصرٌةمدخل إلى اإلعالة 

Introduction to visual impairment 
2 - 2 2 022202110 

10 022202326 
 اضطرابات النطك والكالم لذوى اإلعالة البصرٌة

Speech disorder for visual 
impairment 

1 3 4 2 022202112 

11 0222023327 
 المٌاس والتموٌم النفسً لذوى اإلعالة البصرٌة

Measurement and psychological 
evaluation for visual impairment 

1 3 4 1  

12 022203315 
 لصص وحكاٌات األطفال الفبات  الخاصة

Narrative and stories special groups 
children 

1 3 4 2  

12 022203302 
 اسعافات اولٌة
First eid 

1 3 4 2  

13 022203318 
 المعسكرات وألعاب الخالء لذوى اإلعالة البصرٌة

Camping and Outdoors games for 
visual impairment 

1 3 4 2  
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 ساعات(8متطلبات اختٌارٌة)

 ساعات معتمدة علوم نفسٌة6ساعات معتمدة علوم تربوٌه    2ٌدرس الطالب :
 

 الممرر كود الممرر م

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 نظري

تطبٌم
 ي

المجمو
 ع

1 022201319 
 للفبات الخاصةاألسرٌة التربٌة 

Parental Education for 
Special Groups 

2 - 2 2  

2 022201320 
 التنمٌة المستدامة لمعلم الفبات الخاصة
Sustainable development 
of Special Groups teacher 

2 - 2 2  

3 022201321 

مدخل الً المٌادة التربوٌة فً مجال 
 التربٌة الخاصة

Introdducation to 
Educational Leadership in 

special education 

2 - 2 2  

4 022202328 

سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لألطفال ذوى 
 اإلعالة البصرٌة

Therapeutic learning 
psychology for visual 

impairment 

2  2 2  

5 022202329 

لألطفال ذوى  ًاضطرابات التكامل الحس
 ٌةاإلعالة البصر

Sensory integration 
disorders for visual 

impairment 

1 3 4 2  

6 

022202330 
 
 
 

 (1)لغة براٌل لذوي اإلعالة البصرٌة
Brail Language for visual 

impairment 
1 3 4 2  

7 022202318 

لضاٌا نفسٌة معاصرة فً مجال التربٌة 
 الخاصة

Contemporary 
psychological  issues in 

the field of special 
education 

2 - 2 2  
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 المستوى الرابع
 ساعة( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022203411 
 المهارات االساسٌة المتمدمة  فً الحاسب االلً

Basic Skills advance in 
Computer 

1 2 3 2  

 
 ساعة(: 30متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201416 
 ادارة مؤسسات اطفال الفبات الخاصة

Management of Speacial Groups Centers 
2 - 2 2  

2 022201427 
 Support البصرٌةالتكنولوجٌا المساندة لذوى اإلعالة 

Technology for visual impairment 
1 3 4 2  

3 022201428 
 البصرٌةاالستعداد للمراءة والكتابة لذوى اإلعالة 

Reading and Writing readiness for visual 
impairment 

1 3 4 2  

4 022201429 
 7 لبصرٌةرٌب المٌدانً لذوي اإلعالة االتد

Practical education for visual impairment 7 
  4 1  

5 022201430 
 8 البصرٌةالتدرٌب المٌدانً لذوى اإلعالة 

Practical education for visual impairment 8 
  4 1  

6 022202411 
 سٌكولوجٌة الدمج لذوي االعالات

Inclusion psychology for disabilities 
2 - 2 2  

7 022201421 
 الخطة التربوٌة الفردٌة

Individual Educational Plan 
1 3 4 2  

8 022202415 
 االرشاد والتوجٌه  النفسً لالطفال واسرهم

Psychological Counseling and guidance 
for children and their families 

2 3 5 3  

9 022202425 
 التطبٌمً لذوى اإلعالة البصرٌةتحلٌل السلون 

Applied behavior analysis for visual 
impairment 

1 3 4 2 022202212 

10 022202426 
 دراسة حاله لذوى اإلعالة البصرٌة

Case study for visual impairment 
1 3 4 2  

11 022202427 
 البصرٌةفنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لألطفال ذوى اإلعالة 

Techniques and applications of behavior 
therapy for visual impairment 

1 3 4 2 022202212 

12 02220342 
 مسرح ودراما لذوى اإلعالة البصرٌة

Theater and Drama for visual impairment 
1 3 4 2  

13 022203412 
 التربٌة المتحفٌة الطفال الفبات الخاصة

Special groups children musiem education 
1 3 4 2  

14 022203424 
 المعدلة لذوى اإلعالة البصرٌة ةالتربٌة الرٌاضٌ

Physical Education modification for visual 
impairment 

2 3 5 3 022203103 

15 022203415 
 Expressive الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة 

performing arts for people with speacial 
groups 

1 3 4 2  
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 ساعات6متطلبات اختٌارٌة:
 ساعة علوم تربوٌة    2علوم نفسٌة                                  ساعات معتمدة 4ٌدرس الطالب :

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201422 

 الشراكة المهنٌة فً مجال التربٌة الخاصة
Professional collaboration 

in special educational  
field 

2 - 2 2  

2 022202419 

علم النفس االٌجابً فً مجال التربٌة 
 الخاصة

Positive psychology in 
special education field 

2 - 2 2  

4 022202428 
 عالة البصرٌةبرامج عالجٌة لذوي اال

Therapetic program for 
visual impairment 

1 3 4 2  

5 022202429 
 (2لغة براٌل لذوي االعالة البصرٌة)

Brail Language for visual 
impairement 

1 3 4 2 
02220233

0 

6 022203416 
 المشاركة المجتمعٌة للفبات الخاصة

Community Participation 
for special groups children 

2 - 2 2  

7 022203417 
 التمنٌات  اإلعالمٌة ألطفال الفبات الخاصة

Media Technology for 
special groups children 

2 - 2 2  

8 022203418 
 التاهٌل الشامل

Comprehensive 
Rehabilitation 

2 - 2 2  

10 

 
 
 

022203425 

 البصرٌةلذوى اإلعالة المابً العالج 
Water Treatment for visual 

impairment 
1 3 4 2  

11 022202416 
 العالج النفسً الطفال الفبات الخاصة

Psychotherapy for special 
groups children 

2 - 2 2  
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 خطة استرشادٌة لبرنامج إعداد معلم التربٌة الخاصة )الطفولة مبكرة(

 )تخصص إعالة بصرٌة(
 )المستوى األول(
 :الفصل الدراسً األول

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  )100 80 - 20 2 2 - 2 )متطلب جامعة اجباري 

022202110 
  مدخل إلى علم نفس الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022202102  100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس النمو 

  )100 50 30 20 2 4 3 1 01)اختٌاري تربوي 

022201114  .100 80 - 20 2 2 - 2 مهارات معلم الفبات الخاصة 

022201118  100 50 30 20 2 4 3 1 بٌبة تعلم اطفال الفبات الخاصة 

022202111 
  التدخل المبكر ألطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203101  100 80 - 20 2 2 - 2 االم والطفلصحة أ 

 
 متطلب جامعة 

 )اختٌاري( 
2 - 2 2 20 - 80 100 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 100 80 - 20 2 2 - 2 )متطلب جامعة اجباري( 

022202104  100 80 - 20 2 2 - 2 مشكالت الطفولة 

022201116 
استراتٌجٌات تعلم أطفال الفبات 

 الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201115  .ً100 80 - 20 2 2 - 2 التعلٌم الدامج 

022201117 
  أسس مناهج أطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201119 
  تخطٌط االنشطة الطفال.

 الفبات الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202112  .100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس اللغة والتواصل 

  .100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعً اختٌاري 

  )ً100 80 - 20 2 2 - 2 03)اختٌاري اساس 

 معتمدة ساعة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
 (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز    )
 (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )
 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )
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 )المستوى الثانً(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202210 
  علم نفس اللعب الطفال

 الفبات الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202212 
  تعدٌل السلون ألطفال

 الفبات الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201217 
  بٌبة التعلٌم والتعلم الطفال

 للفبات الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201215 
  تدرٌس مصغرفً التربٌة

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203211 
  تغذٌة أطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

  .100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعً اختٌاري 

  )ً100 80 - 20 2 2 - 2 .02)اختٌاري نفس 

   )ً100 50 30 20 2 4 3 1 03)اختٌاري اساس 

022202209 
 التعلم وتطبٌماتها  نظرٌات

 فً مجال التربٌة الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022203212  .100 50 30 20 2 4 3 1 مكتبات أطفال الفبات الخاصة 

022203104 
  المهارات األساسٌة فً التربٌة

 الموسٌمٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201218 
  إنتاج المواد التعلٌمٌة ألطفال الفبات

 الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201216  100 50 30 20 2 4 3 1 موالف تعلٌم وتعلم فً التربٌة الخاصة 

022202211  .100 80 - 20 2 2 - 2 مشكالت التعلم ألطفال الفبات الخاصة 

022203213  .100 50 30 20 2 4 3 1 فنون تطبٌمٌة للفبات الخاصة 

022203103  100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات األساسٌة فً التربٌة الحركٌة 

022203105  100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات األساسٌة للتربٌة الفنٌة 

  )100 50 30 20 2 4 3 1 01ا)اختٌاري تربوي 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
 (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز    )
 (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )
 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )



 

85 

 )المستوى الثالث(
 

 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202311  .100 80 - 20 2 2 - 2 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة 

022202325  .100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى اإلعالة البصرٌة 

022201327  .100 50 30 20 2 4 3 1 تصمٌم برامج تربوٌة لذوي اإلعالة البصرٌة 

022201328 
  مبادئ تعلم الرٌاضات والعلوم لذوي اإلعالة

 البصرٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022203315  100 50 30 20 2 4 3 1 لصص وحكاٌات األطفال الفبات الخاصة 

022201330  ( ًلذوي اإلع5التدرٌب المٌدان )100  - 0 1 - - - الة البصرٌة 

022203314 
  لراءات باللغة االجنبٌة فً مجال التربٌة

 الخاصة
2 - - 2 20  80 100 

  .)ً100 80 - 20 2 2  2 02)خ. نفس 

022203318 
  المعسكرات وألعاب الخالء لذوي اإلعالة

 البصرٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 مدةساعة معت 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202326 
  اضطرابات والنطك والكالم لذوي اإلعالة

 البصرٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202327 
 ذوي اإلعالة المٌاس والتموٌم النفسً ل

 البصرٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201331  (  ًلذوي اإلعالة البصرٌة.6التدرٌب المٌدان ) - - - 100  -  1 

022201329 
  مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي اإلعالة

 البصرٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

   .)ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)خ. نفس 

022203302  100 50 30 20 2 4 3 1 ولٌةاساعافات ا 

022202310  .100 80 - 20 2 2 - 2 الصحة النفسٌة 

  )100 80 - 20 2 2 - 2 01)اختٌاري تربوي 

022202330  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
 (01رمز    )ٌرمز لسم العلوم التربوٌة ب

 (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )
 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )
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 )المستوى الرابع(

 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202426  100 50 30 20 2 2 3 1 راسة حالة لذوي اإلعالة البصرٌة.د 

022202415  . 100 80 - 20 3 5 3 2 اإلرشاد  والتوجٌه النفسٌى لالطفال واسرهم 

022201427 
  التكنولوجٌا المساندة لألطفال ذوي اإلعالة

 البصرٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201429  (  ًلذوي اإلعالة ا7التدرٌب المٌدان ).100  -  1 4 - - لبصرٌة 

022202427 
  فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي االعالة

 البصرٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203412  .100 50 30 20 2 4 3 1 التربٌة المتحفٌة للفبات الخاصة 

022203423  .100 50 30 20 2 3 3 1 مسرح ودراما ذوي اإلعالة البصرٌة 

022202425  100 50 30 20 2 4 3 1 لون التطبٌمً لذوي اإلعالة البصرٌة.تحلٌل الس 

  100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 

 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

 تحرٌري تطبٌمً
ة درج
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

022203424 
  التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي اإلعالة

 البصرٌة.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022202411  100 80 - 20 2 2 - 2 سٌكولوجٌة الدمج لالطفال ذوي االعالات 

022203411  100 50 30 20 2 4 3 1 ساسٌة فً الحاسب االلًالمهارات اال 

022201430  (  ًلذوي اإلعالة البصرٌة.8التدرٌب المٌدان ) - - - 100  -  1 

022201428 
  استعداد المراءة والكتابة لذوي اإلعالة

 البصرٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201416  100 80 - 20 2 2 - 2 ادارة مؤسسات التربٌة الخاصة 

022201421  100 50 30 20 2 4 3 1 الخطة التربوٌة الفردٌة 

  )100 80  20 2 1 - 2 01)اختٌاري تربوي 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 ملحوظة )اكواد االلسام(:

 (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز    )
 (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )

 (03اسٌة برمز   )ٌرمز لسم العلوم األس
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 ممررات المستوٌات األربعة لبكالورٌوس التربٌة الخاصه 
 

 فى الطفولة المبكرة والخطط االسترشادٌة 
 

 لتخصص اضطراب التوحد
 

 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج = 
 المستوى األول

 ساعات(4متطلبات الجامعة اإلجبارٌة) -
 إجبارٌة كمتطلبات جامعة ساعات 4ٌدرس الطالب عدد 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات التدرٌسٌة

 المجموع تطبٌمً نظري المعتمدة

 2 2  2 التفكٌر النالد 02-00-00201

 2 2  2 االبتكار ورٌادة االعمال 02-00-00301

 ساعات معتمدة(6متطلبات الجامعة االختٌارٌة:)-
 ساعات اختٌارٌة معتمدة  كما تمررها جامعة االسكندرٌة سنوٌا كمتطلبات جامعة6طالب عدد ٌدرس ال

 متطلبات تخرج :    -
 ٌدرس الطالب من الممررات التً تمرها الجامعة سنوٌا  للتخرج

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر

 حموق انسان 02-00-00001

 ٌبةخدمة المجتمع وتنمٌة الب 02-00-00002

 
 ساعة إجبارٌة( 10متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201118 
 بٌبة تعلم اطفال الفبات الخاصة

Speacial GroupsChildren 
learning environment 

1 3 4 2  

2 022201119 
 الطفال الفبات الخاصةتخطٌط االنشطة

Special groups children plan 
activities 

1 3 4 2 022201118 

3 022202102 
 النمو علم نفس 

Developmental psychology 
2 - 4 2  

4 022202104 
 مشكالت الطفولة

Behavior Problemes Childrens 
1 3 4 2  

5 022203101 
 صحة االم والطفل

Child and Mothers Health 
2 - - 2  

 
 ساعة( 14ثانٌا: متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )
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 م

 الممرر كود الممرر

 عدد الساعات الفعلٌة

عدد الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 تطبٌمً نظري سابمة

ع
مو
ج
لم
ا

 

1 022201114 
 مهارات معلم الفبات الخاصة

Special groups' teacher skills 
2 - 2 2  

2 022201115 
 ًالتعلٌم الدمج

Inclusion learning 
2 - 2 2  

3 022201116 
 استراتٌجٌة تعلم أطفال الفبات الخاصة

Learning strategies of special 
groups children 

1 3 4 2  

4 022201117 
 أسس مناهج أطفال الفبات الخاصة

Foundation of special need 
children 

1 3 4 2  

5 022202110 
 مدخل إلى علم النفس الفبات الخاصة

Introduction for special groups 
2 - 2 2  

6 022202111 
 التدخل المبكر ألطفال الفبات الخاصة

Special groups children early 
intervention 

2 - 2 2  

7 022202112 
 علم نفس  اللغة والتواصل

Language and communications 
psychology 

2 - 2 2  

 
 ساعات4متطلبات اختٌارٌة:

 ساعة علوم اساسٌة2ساعة علوم  تربوي      2ٌدرس الطالب 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201120 
 المهارات الحٌاتٌة ألطفال الفبات الخاصة
Life skills of special groups 

children 
2 - 2 2  

2 022203112 
 فسٌولوجٌا االعالة

Physiology of disabilility 
2 - 2 2  

3 022201121 
 اخاللٌات مهنة التعلٌم فً مجال التربٌة الخاصة
Ethics in thespeacial education 

learning profession 
2 - 2 2  

4 022201122 
 ت الخاصةمنتسوري وتعلٌم  الفبا

Montossori and learning special 
groups children 

1 3 4 2  

5 022203108 
 اللغة العربٌة وادبها

Arabic and literature 
2 - 2 2  

6 022203113 
 مباديء الحاسب االلً

Computer principles 
1 3 4 2  
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 المستوى الثانً
 ساعات معتمدة( 2متطلبات الجامعة االختٌارٌة:)-

 ساعات اختٌارٌة معتمدةكما تمررها جامعة االسكندرٌة سنوٌا كمتطلبات جامعة2ٌدرس الطالب عدد 
 ساعات( 6متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )-

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201215 
 بٌة الخاصةتدرٌس مصغرفً التر

Micro teaching in special education 
1 3 4 2  

2 022201216 
 فً التربٌة الخاصة موالف تعلٌم وتعلم

Teaching and learning positions in 
special education 

1 3 4 2 022201215 

3 022202209 

 نظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال التربٌة الخاصة
Learning theories and their 

applicationsin the field of special 
education 

1 3 4 2  

 
 ساعة( 22ثانٌا: متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201217 
 بات الخاصةبٌبة التعلٌم والتعلم ألطفال الف

Learning and learning environments 
for special groups children 

1 3 4 2  

2 022201218 
 إنتاج المواد التعلٌمة ألطفال الفبات الخاصة

Education materials production of 
special groups children 

1 3 4 2  

3 0222022210 
 اصةلذوي الطفال الفبات الخ علم نفس اللعب

Play psychology special groups 
children 

1 3 4 2  

4 022202211 
 مشكالت التعلم ألطفال الفبات الخاصة

Learning problem of special groups 
children 

2 - 2 2 022202209 

5 022202212 
 تعدٌل السلون ألطفال للفبات الخاصة

Behavior modification for special 
groups children 

1 3 4 2 022202104 

6 022203104 
 فً التربٌة الموسٌمٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in music education 
1 3 4 2  

7 022203211 
 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة

Feeding special groups children 
2 - 2 2  

8 022203105 
 فً التربٌة الفنٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in art education 
2 - 2 2  

9 022203103 
 فً التربٌة الحركٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in motor education 
1 3 4 2  

10 022203212 
 مكتبات أطفال الفبات الخاصة

Library for special groups children 
1 3 4 2  

11 022203213 
 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة

Applied Arts for special groups 
children 

1 3 4 2  
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 ساعات6متطلبات اختٌارٌة:
 

 ساعة معتمدة علوم اساسٌة2ساعة معتمدة علوم نفسٌة             2ساعة معتمدة علوم تربوٌة         2ٌدرس الطالب 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً ظرين

1 022202213 

الدراما  العالجٌة ألطفال 
 الفبات الخاصة

Psychodrama 
for special 

groups children 

1 3 4 2  

2 022203206 
         أمراض أطفال 

Children 
Diseases 

2 - 2 2 022203101 

3 022202214 

الذكاء والفروق الفردٌة 
 للفبات الخاصة

Special groups 
I.Q and 

individual 
differences 

2 - 2 2  

4 022201219 

استراتٌجٌات ادارة الصف 
 الدامج

Inclusive class 
management 

strategies 
 

1 - 2 2 022201115 

5 022203214 

 ادب اطفال الفبات الخاصة
Children 

literature special 
groups 

1 3 4 2  

6 022203215 

علم المخ واالعصاب 
 عالةواال

Brain 
neuroscience 

and disabilties 

2 - 2 2  
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 المستوى الثالث
 ساعات( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 تطبٌمً نظري

المجمو
 ع

1 022203314 
 خاصةلراءات باللغة االجنبٌة فً التربٌة ال

Texts with foreign language 
in special groups 

2 - - 2  

 ساعة( 62ثانٌا: متطلبات البرنامج اإلجبارٌة: )

 
 م

 الممرر كود الممرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 نظري

تطبٌم
 ي

المجمو
 ع

1 022201332 
 حداضطراب التوتصمٌم برامج تربوٌة لذوى 

Designing educational program for 
Autism 

1 3 4 2 022201117 

2 0222013333 
 اضطراب التوحدمبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوى 

Principles of learning mathematics 
and science for Autism 

2 3 5 3  

3 022201334 
اضطراب التوحد مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوى 

Principles of learning social 
concepts for Autism 

2 3 5 3  

4 022201335 
 5 اضطراب التوحدالتدرٌب المٌدانً لذوي 

Practical education for Autism 5 
  4 1  

5 022201336 
 6 اضطراب التوحدالتدرٌب المٌدانً لذوي 

Practical education for Autism 6 
  4 1  

6 022202310 
 ة النفسٌةالصح

Mental Health 
2 - 2 2  

7 022202311 
 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة

Formation of cognitive concepts 
2 - 2 2  

8 022202331 
 اضطراب التوحدمدخل إلى 

Introduction to Autism 
2 - 2 2 022202110 

 
9 

022202332 
 اضطرابات النطك والكالم لذوي اضطراب التوحد

Speech disorder for autism 
1 3 4 2 022202112 

 
10 

022202333 
 المٌاس والتموٌم النفسً لذوي اضطراب التوحد
Measurement and psychology 

evaluation for autism 
1 3 4  2  

11 022203315 
 لصص وحكاٌات األطفال الفبات  الخاصة

Narrative and stories special groups 
children 

1 3 4 2  

12 022203302 
 اسعافات اولٌة
First eid 

1 3 4 2  

13 022203319 
 المعسكرات وألعاب الخالء اضطراب التوحد

Camping and Outdoors games for 
Autism 

1 3 4 2  
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 ساعات معتمدة8متطلبات اختٌارٌة:
 ساعات معتمدة علوم نفسٌة 4ساعات معتمدة علوم تربوٌة          4ٌدرس الطالب :

 الممرر الممرركود  م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201319 

 للفبات الخاصةاألسرٌة التربٌة 

Parental Education for Special 
Groups 

2 - 2 2  

2 022201320 

 التنمٌة المستدامة لمعلم الفبات الخاصة

Sustainable development of 
Special Groups teacher 

2 - 2 2  

3 022201321 

 مدخل الً المٌادة التربوٌةفً التربٌة الخاصة

Introdducation to Educational 
Leadership in special groups 

2 - 2 2  

4 022202334 

اضطراب سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لألطفال ذوى 
 التوحد

Therapeutic learning 

psychology for Autism 

2  2 2  

5 022202335 
اضطراب لألطفال ذوى  ًاضطرابات التكامل الحس

 Sensory integration التوحد
disorders for Autism 

1 3 4 2  

6 022202336 
 اضطراب التوحدالعالج الوظٌفً لذوي 

Occupational therapy for Autism 
1 3 4 2  

 

7 
022202318 

 فً مجال التربٌة الخاصةلضاٌا نفسٌة معاصرة 

Contemporary psychological 
issues in the field of special 

education 

2 - 2 2  
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 المستوى الرابع
 ساعات( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م

 عدد الساعات الفعلٌة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 تطبٌمً نظري

المجمو
 ع

1 022203411 

المهارات االساسٌة  المتمدمة 
 فً الحاسب االلً

Basic Skills 
advance  in 

Computer 

1 3 4 2  

 ساعة(: 30ثانٌا: متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201416 
 ادارة مؤسسات اطفال الفبات الخاصة
Management of Speacial 

Groups Centers 
2 - 2 2  

2 022201431 
 اضطراب التوحدالتكنولوجٌا المساندة لذوى 

Support Technology for Autism 
1 3 4 2  

3 022201432 
اضطراب االستعداد للمراءة والكتابة لذوى 

 Reading and Writing التوحد
readiness for Autism 

1 3 4 2  

4 022201433 
 7 اضطراب التوحدالتدرٌب المٌدانً لذوي 

Practical education for Autism 
7 

  4 1  

5 022201434 
 8 اضطراب التوحدالتدرٌب المٌدانً  لذوى 

Practical education for Autism 
8 

  4 1  

6 022202411 
 عالاتسٌكولوجٌة الدمج لالطفال ذوي اال

Inclusion psychology for 
disabilties 

2 - 2 2  

7 022201421 
 الخطة التربوٌة الفردٌة

Individual Educational Plan 
1 3 4 2  

8 022202432 

فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لألطفال ذوى 
 اضطراب التوحد

Techniques and applications of 
behavior therapy for Autism 

1 3 4 2 022202212 

9 022202430 
 اضطراب التوحدتحلٌل السلون التطبٌمً لذوى 

Applied behavior analysis for 
Autism 

1 3 4 2 022202212 

10 022202431 
 Case اضطراب التوحددراسة حاله لذوى 

study for Autism 
1 3 4 2  
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 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

  3 5 3 2 االرشاد والتوجٌه النفسً لالطفال واسرهم 022202415 11

12 022203412 
 ألطفال الفبات الخاصة ةالتربٌة المتحفٌ

Museum Education for special 
groups 

1 3 4 2  

13 022203426 
 اضطراب التوحدمسرح ودراما لذوى 

Theater and Drama for Autism 
1 3 4 2  

14 022203427 
 اضطراب التوحدالمعدلة لذوى  ةالتربٌة الرٌاضٌ

Physical Education 
modification for Autism 

2 3 5 3 022203103 

15 022203415 
 الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة 

Expressive performing arts for 
people with speacial groups 

1 3 4 2  

 
 ساعات6متطلبات اختٌارٌة:
 علوم تربوٌة            ساعة معتمدة 2ساعات معتمدة علوم نفسٌة         4ٌدرس الطالب :

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022202419 
 علم النفس االٌجابً فً مجال التربٌة الخاصة

Positive psychology in special education 
field 

2 - 2 2  

2 022202416 
 Psychologicalالنفسً ألطفال الفبات الخاصة العالج 

therapy for special groups children 
1 3 4 2  

  2 2 - 2 المشاركة المجتمعٌة للفبات الخاصة 022203416 3

4 022202418 
 علم النفس االكلٌنٌكً

Clinical psychology for children 
1 3 4 2  

5 022202433 
 التوحد برامج عالجٌة لذوي اضطراب 

Therapetic program for autism 
1 3 4 2  

6 022203417 
 التمنٌات اإلعالمٌة ألطفال الفبات الخاصة

Media Technology for special groups 
children 

2 - 2 2  

7 022203418 
 التاهٌل الشامل

Comprehensive Rehabilitation 
2 - 2 2  

8 02220344428 
 طراب التوحداضلذوى المابً العالج 

Water Treatment for Autism 
1 3 4 2  

9 022202434 

 اسالٌب التواصل البدٌل لالطفال ذوي اضطراب التوحد
Alternative communication methods for 

children with autism 
 

1 3 4 2  

 
10 

022201422 
 الشراكة المهنٌة فً مجال التربٌة الخاصة

Professional partnership in the field of 
special education 

2 - 2 2  
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 خطة استرشادٌة لبرنامج إعداد معلم التربٌة الخاصة فً الطفولة مبكرة

 )تخصص اضطراب توحد(
 )المستوى األول(

 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً ينظر عظمى

ساعات 
 معتمدة

 
  متطلب جامعة(

 اجباري(
2 - 2 2 20 - 80 100 

022202110 
  مدخل إلى علم

نفس الفبات 
 الخاصة.

2 - 2 2 20 - 80 100 

022202102  100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس النمو 

 
  اختٌاري(

 10تربوي(
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201114 
  مهارات معلم

 لخاصة.الفبات ا
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201118 
  بٌبة تعلم ااطفال

 الفبات الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202111 
  التدخل المبكر

ألطفال الفبات 
 الخاصة.

2 - 2 2 20 - 80 100 

022203101 
  صحة أاالم

 والطفل
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
 متطلب جامعة 

 )اختٌاري( 
2 - 2 2 20 - 80 100 

 ساعة معتمدة18 عدد الساعات المعتمدة إجمالً

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 
)متطلب جامعة 

 اجباري(
2 - 2 2 20 - 80 100 

022202104  100 80 - 20 2 2 - 2 مشكالت الطفولة 

022201116 
استراتٌجٌات تعلم 
أطفال الفبات 
 الخاصة.

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201115  .ً100 80 - 20 2 2 - 2 التعلٌم الدامج 

022201117 
  أسس مناهج

أطفال الفبات 
 الخاصة.

2 - 2 2 20 - 80 100 
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 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022201119 
  تخطٌط

االنشطةالطفال 
 الفبات الخاصة

1 3 4 2 20 30 50 100 

022202112 
  علم نفس اللغة

 والتواصل.
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
  ًمتطلب جامع

 اختٌاري.
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
  اختٌاري(

 03اساسً(
2 - 2 2 20 - 80 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:

 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) (02العلوم النفسٌة برمز    )ٌرمز لسم  (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز  )
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 )المستوى الثانً(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202210 
  علم نفس اللعب الطفال الفبات

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202212  .100 50 30 20 2 4 3 1 تعدٌل السلون ألطفال الفبات الخاصة 

022201217 
  بٌبة التعلٌم والتعلم الطفال للفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201215  100 50 30 20 2 4 3 1 تدرٌس مصغرفً لتربٌة الخاصة 

022203211  .100 80 - 20 2 2 - 2 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة 

  .100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعً اختٌاري 

  )ً100 80 - 20 2 2 - 2 02)اختٌاري نفس 

   )ً03)اختٌاري اساس 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202209 
  نظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال

 التربٌة الخاصة.
1 3 4 2 20 - 30 50 100 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 الفصل الدراسً الثانً:

 ملحوظة )اكواد االلسام(:

 (03( ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )02( ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز)01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز )

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022203212  100 50 30 20 2 4 3 1 مكتبات أطفال الفبات الخاصة 

022203104 
  المهارات األساسٌة فً التربٌة

 الموسٌمٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201218 
  إنتاج المواد التعلٌمٌة ألطفال الفبات

 الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201216  100 50 30 20 2 4 3 1 موالف تعلٌم وتعلم فً التربٌة الخاصة 

022202211  100 80 - 20 2 2 - 2 فبات الخاصة.مشكالت التعلم ألطفال ال 

022203213  .100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة 

022203103  100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات األساسٌة فً التربٌة الحركٌة 

022203105  100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات األساسٌة للتربٌة الفنٌة 

  )100 50 30 20 2 4 3 1 01)اختٌاري تربوي 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة
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 )المستوى الثالث(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 ساعات الفعلٌةعدد ال
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202311  .100 80 - 20 2 2 - 2 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة 

022202331  .100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى اضطراب التوحد 

022201332 
  تصمٌم برامج تربوٌة لذوي اضطراب

 التوحد.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201333 
  مبادئ تعلم الرٌاضات والعلوم لذوي

 اضطراب التوحد.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022203315  100 50 30 20 2 4 3 1 لصص وحكاٌات األطفال الفبات الخاصة 

022201335  ( ًلذوي اضطراب التوحد5التدرٌب المٌدان ) - - 100  -  1 4 

022203314 
 االجنبٌة فً مجال التربٌة  لراءات باللغة

 الخاصة
2 -  2 20 - 80 100 

022202334  )ً100 80 - 20 2 2 - 2 .02)اختٌاري نفس 

022203319 
  المعسكرات وألعاب الخالء لذوي اضطراب

 التوحد.
1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202332 
  اضطرابات والنطك والكالم لذوي

 اضطراب التوحد.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202333 
  المٌاس والتموٌم النفسً لذوي

 اضطراب التوحد.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201336 
 ( ًلذوي 6التدرٌب المٌدان )

 اضطراب التوحد.
- - - 1  -  100 

022201336 
  مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة

 لذوي اضطراب التوحد.
2 3 5 3 20 30 50 100 

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 .02)اختٌاري نفس 

022203302  .100 50 30 20 2 4 3 1 اساعافات اولٌة 

022202310  .100 80 - 20 2 2 - 2 الصحة النفسٌة 

  )100 80 - 20 2 2 - 2 01)اختٌاري تربوي 

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:

 (03( ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     ) (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
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 )المستوى الرابع(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202431  .100 50 30 20 2 4 3 1 دراسة حالة لذوي اضطراب التوحد 

022202415  . 100 60 30 20 3 5 3 2 اإلرشاد والتوجٌه النفسً لالطفال واسرهم 

022201431 
  التكنولوجٌا المساندة لألطفال ذوي اضطراب

 التوحد.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201433  ( ًلذوي اضطراب التوحد.7التدرٌب المٌدان ) - - - 100  -  1 

022202432 
 لعالج السلوكً لذوي فنٌات وتطبٌمات ا

 اضطراب التوحد .
1 3 4 2 20 30 50 100 

  .100 50 30 20 2 4 3 1 التربٌة المتحفٌة للفبات الخاصة 

022203426  .100 50 30 20 2 4 3 1 مسرح ودراما ذوي اضطراب التوحد 

022202430 
  تحلٌل السلون التطبٌمً لذوي اضطراب

 التوحد.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203415  100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التعبٌرٌةو االدابٌة للفبات الخاصة 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 .02)اختٌاري نفس 

022203427 
  التربٌة الرٌاضٌة المعدلة

 لذوي اضطراب التوحد.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022202411 
  سٌكولوحٌة الدمج لذوي

 االعالات
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203411 
  المهارات االساسٌة الحاسب

 اآللً.
1 3 4 2 20 30 60 100 

022201434 
 ( لذوي 8رٌب المٌدانً )التد

 اضطراب التوحد.
- - - 1  -  100 

022201432 
  استعداد المراءة والكتابة

 لذوي اضطراب التوحد.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201416 
  ادارة مؤسسات التربٌة

 الخاصة
2  2 2 20  80 100 

022201421  . 100 50 30 20 2 4 3 1 الخطة التربوٌة الفردٌة 

  )100 80  20 2 2 - 2 02.)خ.تربوي 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:

(ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     ) (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
(03) 
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 ممررات المستوٌات األربعة لبكالورٌوس التربٌة الخاصه 
 

 فى الطفولة المبكرة والخطط االسترشادٌة 
 

 لتخصص صعوبات التعلم

 
 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج = 

 المستوي االول

 ساعات(4متطلبات الجامعة اإلجبارٌة:) -

 ساعات إجبارٌة كمتطلبات جامعة 4ٌدرس الطالب عدد 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر
 درٌسٌةعدد الساعات الت

عدد الساعات 
 المعتمدة

 المجموع تطبٌمً نظري

 2 2  2 التفكٌر النالد 02-00-00201

 2 2  2 االبتكار ورٌادة االعمال 02-00-00301

 ساعات معتمدة(6متطلبات الجامعة االختٌارٌة:) -

 كندرٌة كمتطلبات جامعة.ساعات اختٌارٌة معتمدة  من لابمة الممررات التً تمرها االس6جامعة ٌدرس الطالب عدد 

 متطلبات تخرج :-

 ٌدرس الطالب من الممررات التً تمرها الجامعة سنوٌا  للتخرج

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر

 حموق انسان 02-00-00001

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة 02-00-00002

- 
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 ساعات إجبارٌة( 10متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر ود الممررك م

عدد  عدد الساعات الفعلٌة
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 نظري

تطبٌم
 ي

المجمو
 ع

1 022201118 

بٌبة تعلم اطفال الفبات 
 الخاصة

Special groups 
children learning 

environment 

1 3 4 2  

2 022201119 

 الطفال الفباتتخطٌط االنشطة
 الخاصة

Special groups 
children plan 

activties 

1 3 4 2 022201118 

3 022202102 
 علم نفس النمو

Developmental 
psychology 

2 - 4 2  

4 022202104 

 مشكالت الطفولة
Behavior 

Problemes 
Childrens 

1 3 4 2  

5 022203101 
 صحة االم والطفل

Child and Mothers 
Health 

2 - - 2  

 
 ساعة( 14بارٌة )متطلبات البرنامج اإلج

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201114 
 مهارات معلم الفبات الخاصة

Special groups' teacher skills 
2 - 2 2  

2 022201115 
 ًالتعلٌم الدمج

Inclusion learning 
2 - 2 2  

3 022201116 
 استراتٌجٌة تعلم أطفال الفبات الخاصة

Learning strategies of special groups 
children 

1 3 4 2  

4 022201117 
 أسس مناهج أطفال الفبات الخاصة

Foundation of special need children 
1 3 4 2  

5 022202110 
 مدخل إلى علم النفس الفبات الخاصة

Introduction for special groups 
2 - 2 2  

6 022202111 
 التدخل المبكر ألطفال الفبات الخاصة

Special groups children early 
intervention 

2 - 2 2  

7 022202112 
 علم نفس  اللغة والتواصل

Language and communications 
psychology 

2 - 2 2  
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 ساعات4متطلبات اختٌارٌة:

 ساعة معتمدة علوم اساسٌة2ة علوم تربوٌة                                         ساعة معتمد2ٌدرس الطالب 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201120 
 المهارات الحٌاتٌة ألطفال الفبات الخاصة

Life skills of special groups 
children 

2 - 2 2  

 
2 

022201121 

اخاللٌات مهنة التعلٌم فً مجال التربٌة 
 Ethics of the teaching الخاصة

profession in the field of 
special education 

 

2 - 2 2  

3 022203112 
 فسٌولوجٌا االعالة

Physiology of disabilility 
 

2 - 2 2  

4 022201122 
 اطفال الفبات الخاصة منتسوري وتعلٌم

Montossori and learning 
special groups children 

1 3 4 2  

5 022203108 
 الللغة العربٌة وادابها

Arabic and literature 
2 - - 2  

6 022203113 
 مبادئء الحاسب االلً

Computer skills 
1 3 4 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 

 
 المستوي الثانً

 ساعة معتمدة(2امعة االختٌارٌة : )متطلبات الج -
 ساعة معتمدة من الممررات التً تفرضها الجامعة سنوٌا 2ٌدرس الطالب 
 ساعات إجبارٌة( 6متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )-

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

 فً التربٌة الخاصةتدرٌس مصغر 022201215 1
Micro teaching in special education 

1  3 2  

2 022201216 
 موالف تعلٌم وتعلم فً التربٌة الخاصة

Teaching and learning positions 
special groups 

1 3 4 2 022201215 

3 022202209 

نظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال التربٌة 
 Learning theories and theirالخاصة

application in the field of special 
education s 

1 3 4 2  

 ساعة( 22متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201217 
 الفبات الخاصةبٌبة التعلٌم والتعلم ألطفال 

Learning and learning environments for 
special groups children 

1 3 4 2  

2 022201218 
 إنتاج المواد التعلٌمة ألطفال الفبات الخاصة

Education materials production of special 
groups children 

1 3 4 2  

3 022202210 
 لخاصةلذوي الطفال الفبات ا علم نفس اللعب

Play psychology special groups children 
2 - 2 2  

4 022202211 
 مشكالت التعلم ألطفال الفبات الخاصة

Learning problem of special groups 
children 

2 - 2 2 022202209 

5 022202212 
 تعدٌل السلون ألطفال للفبات الخاصة

Behavior modification for special groups 
children 

1 3 4 2 022202104 

6 022203104 
 فً التربٌة الموسٌمٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in music education 
1 3 4 2  

7 022203211 
 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة

Feeding special groups children 
2 - 2 2  

8 022203105 
 فً  األساسٌةالمهارات 

 التربٌة الفنٌة
Basic Skills in art education 

1 3 2 2  

9 022203103 
 فً التربٌة الحركٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in motor education 
1 3 4 2  

10 022203212 
 مكتبات أطفال الفبات الخاصة

Library for special groups children 
1 3 4 2  

11 022203213 
 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة

Applied Arts for special groups children 
1 3 4 2  

 ساعات6متطلبات اختٌارٌة:
 ساعة  معتمدة نفسٌة                          2                                      ساعة معتمدة تربوٌة            2ٌدرس الطالب :
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 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 مدةالمعت
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

1 022203206 
 أمراض أطفال 

  Children Diseases               
     

2 - 2 2 022203101 

2 022202213 
 ألطفال الفبات الخاصة  العالجٌة الدراما 

Psychodrama for special 
groups children 

1 3 4 2  

3 022202214 
 الفردٌة للفبات الخاصة الذكاء والفروق

Speacial groups I.Q and 
individual differences 

2 - 2 2  

4 022201219 
 استراتٌجٌات ادارةالصف الدامج

Inclusive grade 
management strategies 

1 3 4 2 022201115 

5 022203214 
 ادب اطفال الفبات الخاصة

Children literature special  
groups 

1 3 4 2  

6 022203215 
 علم المخ واالعصاب واالعالة

Brain neuroscience and 
disabilities 

2 - 2 2  
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 المستوى الثالث
 ساعة( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022203314 
 فً التربٌة الخاصةاءات باللغة االجنبٌةلر

Texts with foreign language in 
speacil education 

2 - - 2  

 ساعة(: 62متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201337 
 صعوبات التعلمبرامج تربوٌة لذوى تصمٌم 

Designing educational program for 
Learning Disabilities 

1 3 4 2 022201117 

2 022201338 
 صعوبات التعلممبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوى 

Principles of learning mathematics 
and science for Learning Disabilities 

2 3 5 3  

3 022201339 
 صعوبات التعلممبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوى 

Principles of learning social 
concepts for Learning Disabilities 

2 3 5 3  

4 022201340 

 5 صعوبات التعلمالتدرٌب المٌدانً لذوي 
Practical education for Learning 

Disabilities 5 
 

  4 1  

5 022201341 
 6 صعوبات التعلمب المٌدانً  لذوي التدرٌ

Practical education for Learning 
Disabilities 6 

  4 1  

6 022202310 
 الصحة النفسٌة

Mental Health 
2 - 2 2  

7 022202311 
 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة

Formation of cognitive concepts 
2 - 2 2  

8 022202337 
 صعوبات التعلممدخل إلى 

Introduction to mental intellectual 
2 - 2 2 022202110 

9 022202338 
 صعوبات التعلماضطرابات النطك والكالم لذوى 

Speech disorder for Learning 
Disabilities 

1 3 4 2 022202112 

10 022202339 
 صعوبات التعلمالمٌاس والتموٌم النفسً لذوى 

Measurement and psychological 
evaluation for Learning Disabilities 

1 3 4 2  

11 022203315 
 لصص وحكاٌات األطفال الفبات الخاصة

Narrative and stories special groups 
children 

1 3 4 2  

12 022203302 
 اسعافات اولٌة

First eid 
1 3 4 2  

13 022203320 
 المعسكرات وألعاب الخالء لذوى صعوبات التعلم

Camping and Outdoors games for 
Learning Disabilities 

1 3 4 2  
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 ساعات 8ثالثا: متطلبات اختٌارٌة:
 ساعات معتمدة نفسٌة6ساعات  معتمدة تربوٌة                                               2ٌدرس الطالب 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 ت سابمةمتطلبا
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201319 
 للفبات الخاصةاألسرٌة التربٌة 

Parental Education for Special 
Groups 

2 - 2 2  

2 022201320 
 التنمٌة المستدامة لمعلم الفبات الخاصة

Sustainable development of 
Special Groups teacher 

2 - 2 1  

3 022201321 
 المٌادة التربوٌة فً التربٌة الخاصةمدخل الً 

Introdducation to Educational 
Leadership 

2 - 2 2  

4 022202340 

سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لألطفال ذوى 
 صعوبات التعلم

Therapeutic learning 
psychology for Learning 

Disabilities 

2  2 2  

5 022202341 

فال ذوى لألط ًاضطرابات التكامل الحس
 صعوبات التعلم

Sensory integration disorders 
for Learning Disabilities 

1 3 4 2  

6 
 

022202342 

 العالج الوظٌفً لذوي صعوبات التعلم
Occupational  therapy for 

people with learning 
disabilities 

1 3 4 2  

7 
 

022202318 

لضاٌا نفسٌة معاصرة فً مجال التربٌة 
 Contemporary اصةالخ

Psychological issues in            
   the field of special   

education 
 

2 - 2 2  
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 المستوى الرابع
 ساعة( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022203411 
 المهارات االساسٌة المتمدمة  فً الحاسب االلً

Basic advance  Skills in Computer 
1 3 4 2  

 ساعة(: 30متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201416 
 ؤسسات اطفال الفبات الخاصةادارة م

Management of Speacial Groups Centers 
2 - 2 2  

2 022201435 
 التكنولوجٌا المساندة لذوى صعوبات التعلم

Support Technology for Learning Disabilities 
1 3 2 2  

3 022201436 
 Reading and صعوبات التعلماالستعداد للمراءة والكتابة لذوى 

Writing readiness for Learning Disabilities 
1 3 2 2  

4 022201437 
 7 صعوبات التعلمالتدرٌب المٌدانً لذوي 

Practical education for Learning Disabilities 
7 

  4 1  

5 022201438 
 8 صعوبات التعلمالتدرٌب المٌدانً لذوى 

Practical education for Learning Disabilities 
8 

  4 1  

6 022201421 
 الخطة التربوٌة الفردٌة

Individual Educational Plan 
1 3 4 2  

7 022202411 
 سٌكولوجٌة الدمج لألطفال لذوى االعالات

Inclusion psychology for disabilities 
2 - 2 2  

8 022202415 
 Counselingاالرشاد  والتوجٌه النفسً  لالطفال واسرهم 

and guideness  for children and their 
families s 

2 3 5 3  

9 022202435 
 Applied صعوبات التعلمتحلٌل السلون التطبٌمً لذوى 

behavior analysis for Learning Disabilities 
1 3 4 2 022202212 

10 022202437 
 صعوبات التعلمفنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لألطفال ذوى 

Techniques and applications of behavior 
therapy for Learning Disabilities 

1 3 4 2 022202212 

11 022203412 
 ألطفال الفبات الخاصة ةالتربٌة المتحفٌ

Museum Education for special groups 
1 3 4 2  

12 022203429 
 صعوبات التعلممسرح ودراما لذوى 

Theater and Drama for Learning Disabilities 
1 3 4 2  

13 022203430 
 Physical صعوبات التعلمالمعدلة لذوى  ةالتربٌة الرٌاضٌ

Education modification for Learning 
Disabilities 

2 3 5 3 022203103 

12 022203415 

 Expressive الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة 
performing arts for people with speacial 

groups 
 

1 3 4 2  

 ساعة6:متطلبات اختٌارٌة
 ساعة معتمدة تربوٌة2ساعات معتمدة علوم نفسٌة             4ٌدرس الطالب :
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 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022202419 
 الخاصةعلم النفس االٌجابً فً مجال التربٌة 

Positive psychology in special 
education field 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
2 

 

2 022202438 
 صعوبات التعلمبرامج عالجٌة لذوي 

Therapetic program for Learning 
Disabilities 

1 3 4 2  

3 022202439 
 صعوبات التعلم الموهبٌن

Gifted Learning Disabilties 
2 - 3 2  

5 022203416 
للفبات المشاركة المجتمعٌة 

 Community Participationالخاصة
forspecial groups 

1 - 1 1  

6 022203417 
 اإلعالمٌة ألطفال الفبات الخاصة التمنٌات 

Media Technology for special 
groups children 

1 - 1 1  

7 022203431 
 صعوبات التعلملذوى المابً العالج 

Water Treatment for Learning 
Disabilities 

1 3 4 2  

8 022202416 
 الطفال الفبات الخاصةالعالج النفسً 

Psychological therapy for 
Learning Disabilities 

1 3 4 2  

9 022202440 

صعوبات التعلم فً ضوء النظرٌات النفسٌة 
Learning dissablties in light of 

psychological theories 
 

2 - 2 2  

10 022202441 

 االسالٌب التشخٌصٌة المتمدمة لصعوبات التعلم
Advanced diagnostic methods 

for learning disablties 
 

1 3 4 2  

11 022201422 
 الشراكة المهنٌة فً مجال التربٌة الخاصة

Professional partnership in the 
field of special education 

2 - 2 2  

12 022203418 
 هٌل الشاملالتا

Comprehensive rehabilitation 
2 - 2 2  
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 خطة استرشادٌة لبرنامج إعداد معلم التربٌة الخاصة فً الطفولة مبكرة

 )تخصص صعوبات التعلم(
 )المستوى األول(

 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  )100 80 - 20 2 2 - 2 )متطلب جامعة اجباري 

022202110  .100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى علم نفس الفبات الخاصة 

022202102  100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس النمو 

  )100 50 30 20 2 4 3 1 01)اختٌاري تربوي 

022201114  100 80 - 20 2 2 - 2 لفبات الخاصة.مهارات معلم ا 

022201118  100 50 30 20 2 4 3 1 بٌبة تعلم اطفال الفبات الخاصة 

022202111 
  التدخل المبكر ألطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203101  100 80 - 20 2 2 - 2 صحة أاالم والطفل 

 
 متطلب جامعة 

 )ااختٌاري( 
2 - 2 2 20 - 80 100 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 100 80 - 20 2 2 - 2 )متطلب جامعة اجباري( 

022202104  100 80 - 20 2 2 - 2 مشكالت الطفولة 

022201116 
استراتٌجٌات تعلم أطفال الفبات 

 الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201115  .ً100 80 - 20 2 2 - 2 التعلٌم الدامج 

022201117 
  أسس مناهج أطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201119 
  تخطٌط االنشطة الطفال

 الفبات الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202112  .100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس اللغة والتواصل 

  .100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعً اختٌاري 

  )ً100 80  20 2 2 - 2 03)اختٌاري اساس 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:

 (03( ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )02لسم العلوم النفسٌة برمز ) ( ٌرمز01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز)
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 )المستوى الثانً(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202210 
 طفال الفبات علم نفس اللعب ال

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202212 
  تعدٌل السلون ألطفال الفبات

 الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201217 
  بٌبة التعلٌم والتعلم الطفال

 للفبات الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201215 
  تدرٌس مصغرفً التربٌة

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203211  ٌ100 80 - 20 2 2 - 2 ة أطفال الفبات الخاصة.تغذ 

  .100 80 - 20 2 2 - 2 متطلب جامعً اختٌاري 

 100 80 - 20 2 2 - 2 02)خ نفسً( 

   )ً100 50 30 20 2 4 3 1 03)اختٌاري اساس 

022202209 
  ًنظرٌات التعلم وتطبٌماتها ف

 التربٌة الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة18 المعتمدةإجمالً عدد الساعات 

 
 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022203212  .100 50 30 20 2 4 3 1 مكتبات أطفال الفبات الخاصة 

022203104 
 فً التربٌة  المهارات األساسٌة

 الموسٌمٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201218 
  إنتاج المواد التعلٌمٌة ألطفال

 الفبات الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201216 
 (ًموالف تعلٌم 4التربٌة العمل.)

 وتعلم
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202211 
  مشكالت التعلم ألطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203213  .100 50 30 20 2 4 3 1 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة 

022203103 
  المهارات األساسٌة فً التربٌة

 الحركٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203105  100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات األساسٌة للتربٌة الفنٌة 

  )100 50 30 20 2 4 3 1 01)اختٌاري تربوي 

 ساعة معتمدة18 ات المعتمدةإجمالً عدد الساع

 ملحوظة )اكواد االلسام(:

(     ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   02(    ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز    )01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
(03) 
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 )المستوى الثالث(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202311  .100 80 - 20 2 2 - 2 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة 

022202337  .100 80 - 20 2 2 - 2 مدخل إلى صعوبات التعلم 

022201337 
  تصمٌم برامج تربوٌة لذوي

 صعوبات التعلم.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201338 
  مبادئ تعلم الرٌاضات والعلوم

 لذوي صعوبات التعلم.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022203315 
  لصص وحكاٌات اطفال الفبات

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201340 
 (ًلذوي 5التدرٌب المٌدان )

 صعوبات التعلم
- - - 1  -  100 

022203314 
  لراءت باللغة االجنبٌة فً مجال

 ة الخاصةالتربٌ
2 - - 2 20 - 80 100 

  )ً100 80 - 20 2 2 - 2 .02)اختٌاري نفس 

022203320 
  المعسكرات وألعاب الخالء

 لذوي صعوبات التعلم.
1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات

 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

طبٌمً/ ت
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202338 
  اضطرابات والنطك والكالم لذوي

 صعوبات التعلم.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202339 
  المٌاس والتموٌم النفسً لذوي صعوبات

 التعلم.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201341 
 (  ًلذوي6التدرٌب المٌدان )  صعوبات

 التعلم.
- - - 1  -  100 

022201339 
  مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي

 صعوبات التعلم.
2 3 5 3 20 30 50 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 02. )اختٌاري نفسً( 

 100 50 30 20 2 4 3 1 اساعافات اولٌة. 0222033302

022202310  .100 80 - 20 2 2 - 2 الصحة النفسٌة 

  100 80 - 20 2 2 - 2 01ختٌاري تربوي( )ا 

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 لحوظة )اكواد االلسام(:م

مز   (     ٌرمز لسم العلوم األساسٌة بر02(     ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
(03) 
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 )المستوى الرابع(
 الفصل الدراسً األول:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

022202436  .100 80 - 20 2 4 3 1 دراسة حالة لذوي صعوبات التعلم 

022202415  100 50 30 20 3 5 3 2 وجٌة النفسً الطفال واسرهم .اإلرشاد  والت 

022201435 
  التكنولوجٌا المساندة لألطفال ذوي صعوبات

 التعلم.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201437  (  ًلذوي صعوبات التعلم.7تدرٌب مٌدان ) - - - 100  -  1 

022202437 
  فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي

 صعوبات التعلم
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203412  .100 50 30 20 2 4 3 1 التربٌة المتحفٌة للفبات الخاصة 

022203429  .100 50 30 20 2 4 3 1 مسرح ودراما ذوي صعوبات التعلم 

022202435 
  تحلٌل السلون التطبٌمً لذوي صعوبات

 التعلم.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203415 
 الطفال الفبات  الفنون التعبٌرٌة االدابٌة

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 تحرٌري عملً

درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

  )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02)اختٌاري نفس 

022203430 
  التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي صعوبات

 التعلم.
2 3 5 3 20 30 50 100 

022202411  100 80 - 20 1 1 - 1 سٌكولوجٌة الدمج لذوي االعالات 

022203411  .ً100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات االساسٌة فً الحاسب اآلل 

022201438 
 ( ًلذوي8التدرٌب المٌدان )  صعوبات

 التعلم.
- - - 1 0   100 

022201436 
  استعداد المراءة والكتابة لذوي صعوبات

 التعلم.
1 3 4 2 20 20 50 100 

022201416  .100 80 - 20 2 2 - 2 ادراة مؤسسات التربٌة الخاصة 

022201421  100 50 30 20 2 4 3 1 الخطة التربوٌة الفردٌة 

  )100 80 - 20 2 2 - 2 01)خ تربوي 

 ساعة معتمدة 18 اجمالى عدد الساعات المعتمدة

 لحوظة )اكواد االلسام(:م

(     ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   02(     ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز     )01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
(03) 
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 مررات المستوٌات األربعة لبكالورٌوس التربٌة الخاصه م
 

 ة المبكرة والخطط االسترشادٌة فى الطفول
 

 لتخصص الموهبة

 
 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج = 

 المستوي االول

 ساعات معتمدة(4متطلبات الجامعة اإلجبارٌة:)-

 ساعات إجبارٌة كمتطلبات جامعة 4ٌدرس الطالب عدد 

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر
 عدد الساعات التدرٌسٌة

د الساعات عد
 المعتمدة

 المجموع تطبٌمً نظري

 2 2  2 التفكٌر النالد 02-00-00201

 2 2  2 االبتكار ورٌادة االعمال 02-00-00301

 

 ساعات معتمدة(6متطلبات الجامعة االختٌارٌة:)-

 امعةساعات اختٌارٌة معتمدة   من الممررات التً تمرها الجامعة سنوٌا كمتطلبات ج6ٌدرس الطالب عدد 

 متطلبات تخرج-

 ٌدرس الطالب من الممررات التً تمرها الجامعة سنوٌا  للتخرج

 الممــــــــــــــــرر كود الممرر

 حموق انسان 02-00-00001

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة 02-00-00002
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 ساعات إجبارٌة( 10متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م

عدد  عات الفعلٌةعدد السا

الساعات 

 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201118 

 بٌبة تعلم اطفال الفبات الخاصة 

Special groups Childdren 

learning environment  

1 3 4 2  

2 022201119 

  الطفال الفبات الخاصة تخطٌط االنشطة

Special groups children plan 

actvities 

1 3 4 2 022201118 

3 022202102 
 علم نفس  النمو

Developmental psychology 
2 -  2 2  

4 022202104 
 مشكالت الطفولة

Behavior Problemes Childrens 
1 3 4 2  

5 022203101 
 صحة االم والطفل

Child and Mothers Health 
2 - - 2  

 

 ساعة( 14متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 

 م
 الممرر كود الممرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 

 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 عالمجمو تطبٌمً نظري

1 022201114 
 مهارات معلم الفبات الخاصة

Special groups' teacher skills 
2 - 2 2  

2 022201115 
 ًالتعلٌم الدمج

Inclusion learning 
2 - 2 2  

3 022201116 

 ٌة تعلم أطفال الفبات الخاصةاستراتٌج

Learning strategies of special 

groups children 

1 3 4 2  

4 022201117 

 أسس مناهج أطفال الفبات الخاصة

Foundation of special need 

children 

1 3 4 2  

5 022202110 
 مدخل إلى علم النفس الفبات الخاصة

Introduction for special groups 
2 - 2 2  

6 022202111 

 التدخل المبكر ألطفال الفبات الخاصة

Special groups children early 

intervention 

2 - 2 2  

7 022202112 

 علم نفس اللغة والتواصل

Language and communications 

psychology 

2 - 2 2  

 ساعات اختٌارٌة(4متطلبات اختٌارٌة:)-

 ساعة معتمدة علوم اساسٌة2علوم تربوٌة                                       ساعة معتمدة 2ٌدرس الطالب        
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 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

متطلبات 
 المجموع تطبٌمً نظري سابمة

1 022201120 
 المهارات الحٌاتٌة ألطفال الفبات الخاصة

Life skills of special groups 
children 

2 - 2 2  

 
2 

022201121 

اخاللٌات مهنة التعلٌم فً مجال التربٌة الخاصة  
Ethics of the teaching profession 

in the field of special education 
 

2 - 2 2  

3 022203112 

 فسٌولوجٌا االعالة
Physiology of disabilility 

 
2 - 2 2  

4 022202348 
 لموهبة نظرٌات االبداع وا

Theories of creativity and gifted 
2 - 2 2  

5 
 022201122 

 منتسوري وتعلٌم اطفال الفبات الخاصة 
Montessori and learning children 

of special groups 
1 3 4 2  

 
6 022203108 

 اللغة العربٌة وادابها
Arabic and literature 

2 - 2 2  

7 022203113 
 اللً مباديء الحاسب ا

Computer principles 
1 3 4 2  
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 المستوى الثانً
 ساعة معتمدة(2متطلبات الجامعة االختٌارٌة :)-

 ساعة معتمدة اختٌارٌة من الممررات التً تفرضها الجامعة سنوٌا.2ٌدرس الطالب 
 ساعة إجبارٌة( 6متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )-

 الممرر كود الممرر م
عدد  لٌةعدد الساعات الفع

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201215 
 تدرٌس مصغر فً التربٌة الخاصة

Micro teachingin special groups  
1 3 4 2  

2 022201216 
 موالف تعلٌم تعلم فً التربٌة الخاصة 

Teaching and learning positionsin 
special groups 

1 3 4 2 022201215 

3 022202209 
 نظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال التربٌة الخاصة 

Learning psychologys  
1 3 4 2  

 ساعة( 22متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201217 
 ٌبة التعلٌم والتعلم ألطفال الفبات الخاصةب

Learning and learning environments for 
special groups children 

1 3 4 2  

2 022201218 
 إنتاج المواد التعلٌمة ألطفال الفبات الخاصة

Education materials production of 
special groups children 

1 3 4 2  

3 022202210 
 لذوي الطفال الفبات الخاصة اللعب علم نفس

Play psychology special groups 
children 

1 3 4 2  

4 022202211 
 مشكالت التعلم ألطفال الفبات الخاصة

Learning problem of special groups 
children 

2 - 2 2 022202209 

5 022202212 
 تعدٌل السلون ألطفال للفبات الخاصة

Behavior modification for special 
groups children 

1 3 4 2 022202104 

6 022203104 
 فً التربٌة الموسٌمٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in music education 
1 3 4 2  

7 022203211 
 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة

Feeding special groups children 
2 - 2 2  

8 022203105 
 ً التربٌة الفنٌةف األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in art education 
1 3 4 2  

9 022203103 
 فً التربٌة الحركٌة األساسٌةالمهارات 

Basic Skills in motor education 
1 3 4 2  

10 022203212 
 مكتبات أطفال الفبات الخاصة

Library for special groups children 
1 3 4 2  

11 022203213 
 تطبٌمٌة للفبات الخاصةالفنون ال

Applied Arts for special groups children 
1 3 4 2  

 ساعات معتمدة(6متطلبات اختٌارٌة: ) -
 ساعة معتمدة اساسٌة 2ساعة معتمدة نفسٌة                   2ساعة معتمدة تربوٌة                          2ٌدرس الطالب:
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 الممرر كود الممرر م

عدد  الفعلٌةعدد الساعات 

الساعات 

 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022202213 

ألطفال الفبات  العالجٌة الدراما

 الخاصة

Psychodrama for 

special groups 

children 

1 3 4 2  

2 022203206 
 أمراض أطفال

Diseases    Children 
2 - 2 2 022203101 

3 022202214 

فروق الفردٌة للفبات الذكاء وال

 الخاصة

Intelligence and 

differences 

2 - 2 2  

4 022201219 

استراتٌجٌات ادارة الصف 

 الدامج

Inclusive class 

management 

strategies 

1 3 4 2 022201115 

5 

 
022203214 

 ادب اطفال الفبات الخاصة

Special 

groupsChildren 

literature 

1 3 4 2  

6 022203215 

 علم المخ واالعصاب واالعالة

Neuroscience and 

disability 

2 - 2 2  
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 المستوى الثالث
 ساعة إجبارٌة( 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة: )

 الممرر كود الممرر م

عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 

 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022203314 

جنبٌة فً لراءات باللغة اال

 التربٌة الخاصة

Texts with foreign 

language in special 

groups 

2 - - 2  

 ساعة(: 62متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 

 م
 الممرر كود الممرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 

 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201342 

ى تصمٌم برامج تربوٌة لذو

 الموهبة

Designing 

educational program 

for Gifted 

1 3 4 2 022201117 

2 022201343 

مبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم 

 الموهبةلذوى 

Principles of 

learning 

mathematics and 

science for Gifted 

2 3 5 3  

3 022201344 

مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة 

 Principles لذوى الموهبة

of learning social 

concepts for Gifted 

2 3 5 3  

4 022201345 

التدرٌب المٌدانً لذوي 

 5الموهبة 

Practical education 

for Gifted 5 

  4 1  

5 022202346 

التدرٌب المٌدانً لذوي 

 6الموهبة 

Practical education 

for Gifted 6 

  4 1  

6 022202310 
 الصحة النفسٌة

Mental Health 
2 - 2 2  

7 022202311 

 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة

Formation of 

cognitive concepts 

2 - 2 2  
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 م
 الممرر كود الممرر

عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 

 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

8 022202343 

 مدخل إلى الموهبة

Introduction to 

Gifted 

2 - 2 2 022202110 

9 022202344 

 الذكاءات المتعددة والموهبٌن

Speech disorder for 

Gifted 

1 3 4 2  

10 022202345 

لمٌاس والتموٌم النفسً لذوى ا

 Measurement الموهبة

and psychological 

evaluation for Gifted 

1 3 4 2  

11 022203315 

لصص وحكاٌات األطفال الفبات 

 الخاصة

Narrative and 

stories special 

groups children 

1 3 4 2  

12 022203302 
 اسعافات اولٌة

First eid 
1 3 4 2  

13 022203321 

المعسكرات وألعاب الخالء 

 لذوى الموهبة

Camping and 

Outdoors games for 

Gifted 

1 3 4 2  
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 ساعات( 8متطلبات اختٌارٌة: )

 ساعات معتمدة علوم  نفسٌة 6ساعات معتمدة علوم تربوٌة                                  2ٌدرس الطالب:

 الممرر كود الممرر م
عدد  ت الفعلٌةعدد الساعا

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201319 

للفبات األسرٌة التربٌة 
 الخاصة

Parental Education 
for Special Groups 

2 - 2 2  

2 022202346 

سٌكولوجٌة الموهبٌن 
 االستثنابٌن

The psychology of 
the exceptional 

gifted 

2 - 2 2  

3 022201320 

التنمٌة المستدامة لمعلم الفبات 
 الخاصة

Sustainable 
development of 
Special Groups 

teacher 

2 - 2 2  

4 022201321 

فً  مدخل الً المٌادة التربوٌة
 التربٌة الخاصة

Introdducation to 
Educational 

Leadership in 
special education 

2 - 2 2  

5 022202347 
 العمل والموهبةعادات 

Gifted and mental 
habbites 

2 - 2 2  

 
6 022202318 

لضاٌا نفسٌة معاصرة فً 
 مجال التربٌة الخاصة
Contemporary 
psychological 

issues in the field of 
special education 

2 - 2 2  
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 المستوى الرابع
 ساعة إجبارٌة( : 2متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة )

 الممرر ركود الممر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022203411 

المهارات االساسٌة المتمدمة  فً 
 الحاسب االلً

Basi c  advance Skills 
in Computer 

1 3 4 2  

 ساعة(: 30متطلبات البرنامج اإلجبارٌة )

 
 م

 الممرر كود الممرر

عدد  لساعات الفعلٌةعدد ا
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
المجمو تطبٌمً نظري

 ع

1 022201416 

ادارة مؤسسات اطفال الفبات 
 الخاصة

Management of 
Speacial Groups 

Centers 

2 - 2 2  

2 022201439 

التكنولوجٌا المساندة لذوى 
 الموهبة

Support Technology 
for Gifted 

1 3 4 2  

3 022201440 

االستعداد للمراءة والكتابة لذوى 
 Reading and الموهبة

Writing readiness for 
Gifted 

1 3 4 2  

4 022201441 

التدرٌب المٌدانً لذوي الموهبة 
7 

Practical education 
for Gifted 7 

  4 1  

5 022201442 

التدرٌب المٌدانً لذوى الموهبة 
8 

Practical education 
for Gifted 8 

  4 1  

6 022202411 

سٌكولوجٌة الدمج لذوى 
 االعالات

Inclusion psychology 
for disabilties 

2 - 2 2  

7 022202415 

االرشاد والتوجٌه  النفسً 
 الطفال واسرهم

Psychological 
Counseling and 

Guidance for 
children and their 

families 
 

1 3 2 2  

8 022202443 
 ج النفسٌة للتفكٌر االبداعًالبرام

Psychological 
1 3 2 2  
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 م

 الممرر كود الممرر

عدد  لساعات الفعلٌةعدد ا
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
المجمو تطبٌمً نظري

 ع

programs for creative 
thinking 

 

9 022202442 
 دراسة حاله لذوى الموهبة

Case study for Gifted 
1 3 4 2  

10 022203412 

ألطفال الفبات  ةالتربٌة المتحفٌ
 الخاصة

Museum Education 
for special groups 

1 3 4 2  

11 022203432 
 مسرح ودراما لذوى الموهبة
Theater and Drama 

for Gifted 
1 3 4 2  

12 022203433 

المعدلة لذوى  ةالتربٌة الرٌاضٌ
 Physical الموهبة

Education 
modification for 

Gifted 

2 3 5 3 022203103 

13 022201421 
 الخطة التربوٌة الفردٌة

Individual 
Educational Plan 

1 3 4 2  

14 022202444 

فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً 
 لألطفال ذوى الموهبة

Techniques and 
applications of 

behavior therapy for 
Gifted 

 

1 3 4 2 022202212 

15 022203415 

الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات 
 Expressive الخاصة 

performing arts for 
people with speacial 

groups 

1 3 4 2  
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 ساعات6متطلبات اختٌارٌة:

 ساعة علوم تربوٌة                                2ساعات علوم نفسٌة             4ٌدرس الطالب 

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمً نظري

1 022201422 

لمهنٌة فً مجال التربٌة الشراكة ا
 الخاصة

Professional 
collaboration in 

special educational  
field 

2 - 2 2  

2 022202445 
 التفكٌر اإلبداعً وتطبٌمات

Creative thinking and 
Application 

1 3 4 2  

3 022202419 

علم النفس االٌجابً فً مجال 
 التربٌة الخاصة

Positive psychology in 
special education field 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 022202446 

 اسالٌب الكشف عن الموهبٌن

Detection methods for 
the gifted 

2 - 2 2  

5 022202447 

 سٌكولوجٌة االبداع الفنً لالطفال

Psychology of artistic 
creativity for children 

1 3 4 2  

6 022203416 

طفال الفبات المشاركة المجتمعٌة ال
 الخاصة

Community 
Participation for 
special groups 

2 - 2 2  

7 022203417 

التمنٌات  اإلعالمٌة ألطفال الفبات 
 الخاصة

Media Technology for 
special groups 

children 

2 - 2 2  

8 022203434 

 مهارات ٌدوٌة واشغال فنٌة متمدم
Manual skills and 

advanced craft 
 

1 3 4 2  

9 022203435 

لضاٌا فً مجال ذوي المواهب 
 Issues in the االدبٌة والفنٌة

field of literary and 
artistic gifted 

 

2 - 2 2  
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 خطة استرشادٌة لبرنامج إعداد معلم التربٌة الخاصة فً الطفولة مبكرة                          

 )تخصص الموهبة(
 )المستوى األول( 

 صل الدراسً األول: الف

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 عملً

 تحرٌري
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 
  متطلب ج(

 اجباري(
2 - 2 2 20 - 80 100 

022202110 
  مدخل إلى علم

نفس الفبات 
 الخاصة.

2 - 2 2 20 - 80 100 

022202102 
 ولوجٌة سٌك

 النمو
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
  اختٌاري(

 01تربوي(
1 3 4 2 20 30 80 100 

022201114 
  مهارات معلم

 الفبات الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201118 

  ًالتربٌة العمل
( بٌبة تعلم 1)

اطفال البات 
 الخاصة

1 3 4 2 20 30 50 100 

022202111 
  التدخل المبكر

ألطفال الفبات 
 ة.الخاص

2 - 2 2 20 - 80 100 

022203101 
  صحة أاالم

 والطفل
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
  متطلب جامعة

 اختٌاري
 

2 - 2 2 20 - 80 100 

 ساعة معتمدة18  إجمالً عدد الساعات المعتمدة 
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 لفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 عدد الساعات الفعلٌة
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 عملً

 ريتحرٌ
درجة 
 إجمالً تطبٌمً نظري عظمى

ساعات 
 معتمدة

 
)متطلب جامعة 

 اجباري(
2 - 2 2 20 - 80 100 

022202104  100 80 - 20 2 2 - 2 مشكالت الطفولة 

022201116 
استراتٌجٌات تعلم 
أطفال الفبات 
 الخاصة.

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201115  .ً100 80 - 20 2 2 - 2 التعلٌم الدامج 

022201117 
  أسس مناهج

أطفال الفبات 
 الخاصة.

2 - 2 2 20 - 80 100 

022201119 
  تخطٌط االنشطة

الطفال الفبات 
 الخاصة

1 3 4 2 20 30 50 100 

022202112 
  علم نفس اللغة

 والتواصل.
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
  ًمتطلب جامع

 اختٌاري.
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
  اختٌاري(

 03اساسً(
2 - 2 2 20 - 80 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة 

 ملحوظة )اكواد االلسام(:      

 

 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )     (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز   )    (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )
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 )المستوى الثانً( 

 الفصل الدراسً األول: 

 اسم المادة  مادة كود ال

 عدد الساعات الفعلٌة 
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 عملً

 تحرٌري
درجة 
 إجمالً  تطبٌمً نظري  عظمى 

ساعات 
 معتمدة 

022202210 
  علم نفس اللعب

الطفال الفبات 
 الخاصة

1 3 4 2 20 30 50 100 

022202212 
  تعدٌل السلون

ألطفال الفبات 
 الخاصة.

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201217 
  بٌبة التعلٌم والتعلم

الطفال للفبات 
 الخاصة.

2 - 2 2 20 - 80 100 

022201215 
 (ً3التربٌة العمل )

تدرٌس مصغر فً 
 التربٌة الخاصة

1 3 4 2 20 30 50 100 

022203211 
  تغذٌة أطفال الفبات

 الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

 
  ًمتطلب جامع

 اختٌاري.
2 - 2 2 20 - 80 100 

  )ً100 80 - 20 2 2 - 2 02)خ نفس 

 
  )ًاختٌاري اساس(

03 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202209 
  نظرٌات التعلم

وتطبٌماتها فً مجال 
 التربٌة الخاصة .

1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة
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 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة كود المادة

 د الساعات الفعلٌةعد
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 عملً

 تحرٌري
درجة 
 إجمالً  تطبٌمً نظري  عظمى

ساعات 
 معتمدة 

022203212 
  مكتبات أطفال الفبات

 الخاصة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203104 
  ًالمهارات األساسٌة ف

 التربٌة الموسٌمٌة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201218 
 لتعلٌمٌة إنتاج المواد ا

 ألطفال الفبات الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201216 

  ًالتربٌة العمل
(.موالف تعلٌم 4)

وتعلم فً التربٌة 
 الخاصة

1 3 4 2 20 30 50 100 

022202211 
  مشكالت التعلم ألطفال

 الفبات الخاصة.
2 - 2 2 20 - 80 100 

022203213 
  الفنون التطبٌمٌة

 للفبات الخاصة.
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203103 
  ًالمهارات األساسٌة ف

 التربٌة الحركٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203105 
  المهارات األساسٌة

 للتربٌة الفنٌة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 
 

 )خ تربوي( 
1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

 ملحوظة )اكواد االلسام(:

 

 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )       (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز)      (01لسم العلوم التربوٌة برمز )ٌرمز 
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 )المستوى الثالث( 

 الفصل الدراسً األول: 

 اسم المادة  كود المادة 

 عدد الساعات الفعلٌة 
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 عملً

 تحرٌري
درجة 
 جمالً إ تطبٌمً نظري  عظمى 

ساعات 
 معتمدة 

022202311 
  تكوٌن المفاهٌم

 المعرفٌة. 
2 -  2 2 40 -  60 100 

022202343 
  مدخل إلى الموهبة

 والتفوق 
2 -  2 2 20 -  80 100 

022201342 
  تصمٌم برامج

تربوٌة لذوي 
 الموهبة. 

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201343 
  مبادئ تعلم

الرٌاضات والعلوم 
 وهبة. لذوي الم

1 3 4 2 20 30 50 100 

022203315 
  لصص وحكاٌات

األطفال الفبات 
 الخاصة 

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201345 
   ًالتدرٌب المٌدان
 ( لذوي الموهبة5)

-  -  -  1  -   100 

 
  اختٌاري(

  01تربوي(
1  1 1 20  80 100 

022203314 
  الراءات باللغة

االجنبٌة فً التربٌة 
 الخاصة

2 -  2 2 20 -  80 100 

 
  اختٌاري(

 . 02نفسً(
2 -  2 2 20 0 80 100 

022203321 
  المعسكرات وألعاب

الخالء لذوي 
 الموهبة.

1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة
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 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة  كود المادة 

 عدد الساعات الفعلٌة 
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 

 عملً
 تحرٌري

درجة 
 إجمالً  تطبٌمً نظري  عظمى 

ساعات 
 معتمدة 

022202344 
  الذكاءات المتعددة

 والموهبٌن. 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202345 
  المٌاس والتموٌم

النفسً لذوي 
 الموهبة. 

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201346 
  ًالتدرٌب المٌدان
 ( لذوي الموهبة.6)

-  -  -  1  -   100 

022201344 
  مبادئ تعلم المفاهٌم

االجتماعٌة لذوي 
 الموهبة. 

2 3 5 3 20 30 50 100 

 
  اختٌاري(

 . 02نفسً(
2 -  2 2 20 -  80 100 

022203302   100 80  - 20 2 2  - 2 اسعافات اولٌة 

022202310   .100 80  - 20 2 2  - 2 الصحة النفسٌة 

 100 80  - 20 2 2  - 2  01)اختٌاري تربوي ( 

 100 80 0 - 20 2 2  - 2 02)اختٌاري نفسً(- 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة

(ٌرمز لسم العلوم األساسٌة 02(ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز )01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز   )ملحوظة )اكواد االلسام(:      

 (03برمز   )
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 )المستوى الرابع(  

 الفصل الدراسً األول: 

 اسم المادة  كود المادة 

 عدد الساعات الفعلٌة 
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 عملً

 تحرٌري
درجة 
 إجمالً  تطبٌمً نظري  عظمى 

ساعات 
 معتمدة 

022202442 
  دراسة حالة لذوي

 الموهبة. 
1 3 2 2 20 30 50 100 

022202415 
 جٌه  اإلرشاد والتو

النفسً الطفال 
 والسرهم . 

2 3 5 3 20 30 50 100 

022201439 
  التكنولوجٌا

المساندة لألطفال 
 ذوي الموهبة. 

1 3 4 2 20 30 50 100 

022201441 
  ًالتدرٌب المٌدان
 ( لذوي الموهبة. 7)

-  -  -  1  -   100 

022203412 
  التربٌة المتحفٌة

 للفبات الخاصة. 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203432 
  مسرح ودراما ذوي

 الموهبة. 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022202444 
  فنٌات وتطبٌمات

العالج السلوكً 
 للموهبٌن

1 3 4 2 20 30 50 100 

022202443 
  البرامج النفسٌة

 للتفكٌر االبداعً . 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022203415 
  الفنون التعبٌرٌة

االدابٌة للفبات 
 الخاصة 

1 3 4 2 20 30 50 100 

 ساعة معتمدة 18 إجمالً عدد الساعات المعتمدة 
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 الفصل الدراسً الثانً:

 اسم المادة  كود المادة 

 عدد الساعات الفعلٌة 
أعمال 
 سنة

تطبٌمً/ 
 عملً

 تحرٌري
درجة 
 إجمالً  تطبٌمً نظري  عظمى 

ساعات 
 معتمدة 

   )ً100 50 30 20 2 4 3 1 02.)ح نفس 

022203433 
  التربٌة الرٌاضٌة المعدلة

 لذوي الموهبة. 
2 3 5 3 20 30 50 100 

022202412 
  سٌكولوجٌة الدمج لذوي

 االعالات.
2 -  2 2 20 -  80 100 

022203411 
المهارات االساسٌة فً 

 الحاسب اآللً 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201442 
 ( ً8التدرٌب المٌدان )

 لذوي الموهبة. 
-  -  4 1 20 30  70 100 

022201440 
  استعداد المراءة والكتابة

 لذوي الموهبة. 
1 3 4 2 20 30 50 100 

022201416 
  ادارة مؤسسات التربٌة

 الخاصة
2 -  2 2 20 -  80 100 

022201421   100 50 30 20 2 4 3 1 الخطة التربوٌة الفردٌة 

  )100 80  20 2 2 - 2 01.)خ تربوي 

 ساعة معتمدة 18 د الساعات المعتمدةإجمالً عد

 ملحوظة )اكواد االلسام(:      

 

 (03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز   )        (02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز)    (01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز)
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 انًثكزج تانهغح االتجهٍزٌح انطفٕنحً الئحح تزَايج اػذاد يؼهً

 

 ساعة معتمدة 144عدد الساعات المعتمدة للبرنامج =  

 أوال: متطلبات الجامعة االجبارٌة :

 ساعات إجبارٌة كمتطلبات جامعة 4الطالب عدد  ٌدرس

 

 كود الممرر
 

 الممــــــــــــــــرر
 عدد الساعات المعتمدة عدد الساعات التدرٌسٌة

  المجموع نظرى

 2 2 2 التفكٌر النالد 020000201

 2 2 2 االبتكار ورٌادة األعمال 020000301

 ثانٌاً: متطلبات الجامعة االختٌارٌة :
 ساعات إختٌارٌة معتمدة كمتطلبات جامعة 6ٌدرس الطالب عدد 

 ممررات من لابمة الممررات التً تطرحها الجامعة سنوٌاً ( 3)ٌختار الطالب
 ( متطلب للتخرج020000001)حموق االنسان )

 ( متطلب للتخرج020000002)خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة )

 اوال / متطلبات الكلٌة :

 إجبارٌة ساعة معتمدة اجبارٌة كمتطلبات كلٌة 20ٌدرس الطالب عدد 

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمى نظرى

1 022201102 
 بٌبة تعلم الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة

Child’s Learning Environment 
(Early Childhood) 

1 3 4 2 - 

2 022201105 
 تخطٌط األنشطة )مرحلة الطفولة المبكرة(
Activities Planning (Early 

Childhood) 
1 3 4 2 022201102 

3 022201201 
 المبكرةالتدرٌس المصغر فى الطفولة 

Microteaching in  Early Childhood 
1 3 4 2 022201105 

4 022201206 
 موالف تعلٌم وتعلم فى الطفولة المبكرة

Teaching and learning Situations  
in  Early Childhood 

1 3 4 2 022201206 

5 022202102 
 علم نفس  النمو

Developmental Psychology 
2 - 2 2 - 

6 022202104 
 مشكالت الطفولة

Childhood Problems 
1 - 1 1 - 

7 022202301 
 علم نفس التعلم

Learning Psychology 
2 3 5 3 - 

8 022203101 
 صحة االم والطفل

Maternal and Child’s Health 
2 - 2 2 - 

9 022203102 
 لراءات باللغة االنجلٌزٌة

English Language Readings 
2 - 2 2 - 

10 022203305 
 مهارات الحاسب االلى

Computer Skills 
1 3 4 2 - 
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم التربوٌة

 الممرر كود الممرر م
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة
 المجموع تطبٌمى نظرى

1.   022201101 
 مدخل إلى العلوم التربوٌة فً الطفولة المبكرة

2 - 2 2   
Introduction to Educational Sciences in Early Childhood 

2.   022201102 
 بٌبة تعلم الطفل )مرحلة الطفولة المبكرة(

1 3 4 2   
Child’s Learning Environment (Early Childhood) 

3.   022201103 
 الفكر التربوى فى الطفولة المبكرة

2 - 2 2   
Educational Thought in  Early Childhood 

4.   022201104 
 أسس المناهج فى الطفولة المبكرة

2 3 5 3   
Foundations of Curricula in Early Childhood 

5.   022201105 
 تخطٌط األنشطة )مرحلة الطفولة المبكرة(

1 3 4 2 022201102 
Activities Planning (Early Childhood) 

6.   022201201 
 التدرٌس المصغر فى الطفولة المبكرة 

1 3 4 2 022201105 
Microteaching in  Early Childhood 

7.   022201202 
 أستراتٌجٌات التعلٌم فى الطفولة المبكرة

1 3 4 2   
Teaching Strategies  in  Early Childhood 

8.   022201203 
 اج المواد التعلٌمٌةانت

1 3 4 2   
Production of Educational Materials  

9.   022201204 
 فنون اللغة فى الطفولة المبكرة

1 3 4 2 022201202 
Language Arts  in  Early Childhood 

10.  
  

022201205 
 مبادىء الرٌاضٌات والعلوم فى الطفولة المبكرة

2 3 5 3 022201202 
Principles of Mathematics and Science  in  Early Childhood 

11.  
  

022201206 
 موالف تعلٌم وتعلم فى الطفولة المبكرة 

1 3 4 2 022201201 
Teaching and learning Situations  in  Early Childhood 

12.  
  

022201301 
 بكرةتمنٌات التعلٌم فى الطفولة الم

2 3 5 3 022201203 
Education Techniques  in  Early Childhood 

13.  
  

022201302 
 األصول الثمافٌة واالجتماعٌة للتربٌة

2 - 2 2   
Cultural and Social Foundations of Education 

14.  
  

022201303 
 ) العمل مع األطفال بالروضات(5تدرٌب مٌدانً 

- 4 4 1 022201206 
Field training 5 (working with children in kindergartens) 

15.  
  

022201304 
 معلمة الطفولة المبكرة

1 -- 1 1   
Early Childhood Teacher 

16.  
  

022201305 
 ) العمل مع األطفال بالروضات(6تدرٌب مٌدانً 

 - 4 4 1 022201303 
Field training 6 (working with children in kindergartens) 

17.  
  

022201401 
 ) العمل مع األطفال بالروضات(7تدرٌب مٌدانً

- 4 4 1 022201305 
Field training 7 (working with children in kindergartens) 

18.  
  

022201402 
 التربٌة الممارنة

2 - 2 2   
Comparative Education 

19.  
  

022201403 
 البرامج التربوٌة فى الطفولة المبكرة

2 3 5 3 022201104 
Educational Programs in  Early Childhood 
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20.  
  

022201404 
 )العمل مع األطفال بالروضة(8تدرٌب مٌدانً

- 4 4 1 022201401 
Field training 8 (working with children in kindergarten) 

21.  
  

022201405 
 إدارة مؤسسات الطفولة المبكرة

2 - 2 2 022201402 
Early Childhood Institutions Management 

22.  
  

022201406 
 مهارات البحث العلمى

1 3 4 2   
Scientific Research Skills 

 

 وٌةالممررات االختٌارٌة لمسم العلوم الترب

 الممرر كود الممرر م
عدد الساعات  عدد الساعات الفعلٌة

 المعتمدة
 متطلبات سابمة

 المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022201106 
 التربٌة الوالدٌة

Parenting Education 
2 - 2 2  

2.  022201107 
 أخاللٌات مهنة التعلٌم فً الطفولة المبكرة

Ethics of Teaching Profession in Early 
Childhood 

2 - 2 2  

3.  022201108 
 مهارات التواصل الحٌاتٌة فى الطفولة المبكرة

Life Communication Skills in Early 
Childhood 

2 - 2 2  

4.  022201207 
 المٌادة فى الطفولة المبكرة

Leadership in Early Childhood 
2 - 2 2  

5.  022201208 
 التنمٌة المهنٌة لمعلمة الطفولة المبكرة

Professional Development of Early 
Childhood Teacher 

2 - 2 2  

6.  022201209 
 برامج الموهبة واألبداع فى الطفولة المبكرة

Talents and Creativity Programs in Early 
Childhood 

2 - 2 2  

7.  022201306 
 التنمٌة المستدامة فى الطفولة المبكرة

Sustainable Development in Early 
Childhood 

2 - 1 2  

8.  022201307 
 طرق وأسالٌب التموٌم التربوي فى الطفولة المبكرة
Methods and Styles of Educational 

Evaluation in Early Childhood 
2 - 2 2  

9. 3
8 

022201308 
 إلتصادٌات وسٌاسات التعلٌم فى الطفولة المبكرة

Education Economics and Policies in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

10.  022201309 
 الشراكة االسرٌة والمجتمعٌة

Family and Community Partnership 
2 - 2 2 022201106 

11.  022201407 

تصمٌم البرامج لألطفال ذوى احتٌاجات الخاصة بمرحلة الطفولة 
 المبكرة

Program Design for Special Needs 
Children in Early Childhood 

1 3 4 2 022201307 

12.  022201408 
 مشروعات بحثٌة فى العلوم التربوٌة

Research Projects in Educational 
Sciences 

1 3 4 2  

13.  022201409 
 التربٌة البٌبٌة فى الطفولة المبكرة

Environmental Education in Early 
Childhood 

1 3 4 2  

14.  022201410 
 مبكرةواالخاللٌة فى الطفولة ال التنمٌة االجتماعٌة

Social and Moral Development in Early 
Childhood 

1 - 1 2 022201107 

15.  022201411 
 الشراكة المهنٌة فى مجال الطفولة

Professional Partnership in the Field of 
Childhood 

1 - 1 2 022201208 

16. 3
8 

022201412 
 لضاٌا تربوٌة فى مجال الطفولة

Educational Issues in the Field of 
Childhood 

2 - 2 2  
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم النفسٌة

 

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

عدد الساعات 
 متطلبات سابمة المعتمدة

  المجموع تطبٌمى نظرى

1.  022202101 

 مدخل الى العلوم النفسٌة
Introduction to 
Psychological 

Sciences 

2 - 2 2  

2.  022202102 
 علم نفس  النمو

Developmental 
Psychology 

2 - 2 2  

3.  022202103 
 علم نفس اللعب

Psychology of Play 
2 3 5 3  

4.  022202104 
 مشكالت الطفولة

Childhood Problems 
1 - 1 1  

5.  022202201 
 تنشبة الطفل وحاجاتة

Child’s Upbringing and 
Needs 

2 - 2 2 022202138 

6.  022202202 
 علم نفس اللغة

Psychology of 
Language 

2 - 2 2  

7.  022202203 
 مباديء تعدٌل سلون الطفل
Principles of Child 

Behavior Modification 
2 3 5 3 022202140 

8.  022202301 
 علم نفس التعلم

Learning Psychology 
2 3 5 3  

9.  022202302 
 االرشاد النفسى

Psychological 
Counseling 

2 - 2 2  

10.  022202303 
 الفروق الفردٌة  والمٌاس النفسى
Individual Differences 

and Psychometrics 
2 3 5 3  

11.  022202401 
 صعوبات التعلم

Learning Difficulties 
2 3 5 3  

12.  022202402 
 علم نفس الفبات الخاصة
Psychology of 

Exceptional Groups 
2 3 5 3  

13.  022202403 
 والعالج النفسى الصحة النفسٌة

Mental Health and 
Psychotherapy 

2 3 5 3 022202345 
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 الممررات االختٌارٌة لمسم العلوم النفسٌة

 

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 متطلبات سابمة

  المجموع تطبٌمً نظرى

1.  022202105 

فس نصوص باللغة االنجلٌزٌة فى علم ن
 الطفل

English Texts in Child 
Psychology 

2 - 2 2  

2.  022202106 
 تكوٌن المفاهٌم

Concept Formation 
2 - 2 2  

3.  022202204 
 علم نفس االبداع فى الطفولة المبكرة

Psychology of Creativity in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

4.  022202205 
 سٌكولوجٌة الدمج الشامل لالطفال

Psychology of Children’s 
Inclusion 

2 - 2 2  

5.  022202304 
 إضطرابات التواصل فى الطفولة المبكرة

Communication Disorders in 
Early Childhood 

2 - 2 2  

6.  022202305 
 تحلٌل رسوم االطفال

Analysis of Children’s 
Drawings 

1 3 4 2  

7.  022202306 
 مباديءالعالج النفسى لالطفال

Principles of Children’s 
Psychotherapy 

1 3 4 2  

8.  022202307 
 المعالجة الحسٌة واضطراباتها لالطفال

Children’s Sensory 
Processing and Disorders 

1 3 4 2  

9.  022202404 
 النمو العملى للطفل

Child’s Mental Development 
2 - 2 2  

10.  022202405 
 مبادئ االحصاء النفسى

Principles of Psychological 
Statistics 

1 3 4 2  

11.  022202406 
 السٌكو دراما العالجٌة

Therapeutic Psychodrama 
1 3 4 2 022202355 

12.  022202407 
 التموٌم النفسى

Psychological Evaluation 
1 3 4 2  
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 الممررات االجبارٌة لمسم العلوم األساسٌة

 

 الممرر كود الممرر م
 ٌةعدد الساعات الفعل

عدد الساعات 
 متطلبات سابمة المعتمدة

  المجموع تطبٌمً نظرى

1.  022203101 
 صحة االم والطفل

Maternal and Child’s Health 
2 - 2 2  

2.  022203102 
 لراءات باللغة األنجلٌزٌة

English Language Readings 
2 - 2 2  

3.  022203103 
 المهارات فى التربٌة الحركٌة

Skills in Motor Education 
1 3 4 2  

4.  022203104 
 المهارات فى التربٌة الموسٌمٌة

Skills in Music Education 
1 3 4 2  

5.  022203105 
 المهارات فى التربٌة الفنٌة

Skills in Art Education 
2 3 5 3  

6.  022203201 
 التعبٌر الفنى للطفل فى الطفولة المبكرة

Child’s Artistic Expression in 
Early Childhood 

1 3 4 2 022203105 

7.  022203202 
 التعبٌر الموسٌمى للطفل فى الطفولة المبكرة
Child’s Musical Expression in 

Early Childhood 
1 3 4 2 022203104 

8.  022203203 
 التعبٌر الحركى للطفل فى الطفولة المبكرة
Child’s Motor Expression in 

Early Childhood 
1 3 4 2 022203103 

9.  022203204 
 أدب وثمافة الطفل فى الطفولة المبكرة

Child’s Literature and Culture 
in Early Childhood 

1 3 4 2  

10.  022203301 
 لصص وحكاٌات األطفال

Children’s Stories and Tales 
1 3 4 2  

11.  022203302 
 إسعافات أولٌة
First Aids 

1 3 4 2 022203101 

12.  022203303 
 لطفلمكتبة ا

Child’s Library 
2 - 2 2 022203204 

13.  022203304 
 مسرح الطفل

Child’s Theatre 
1 3 4 2  

14.  022203305 
 مهارات الحاسب االلً

Computer Skills 
1 3 4 2  

15.  022203306 
 ادوات الطفل الموسٌمٌة

Child’s Musical Tools 
1 3 4 2 022203202 

16.  022203401 
 متحف الطفل

Child’s Museum 
1 3 4 2  

17.  022203402 
 المعسكرات و العاب الخالء

Camps and Outdoor Games 
1 3 4 2 022203203 
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 الممررات االختٌارٌة لمسم العلوم األساسٌة
 

 الممرر كود الممرر م
 عدد الساعات الفعلٌة

عدد الساعات 
 متطلبات سابمة المعتمدة

  المجموع تطبٌمً نظرى

1.  022203106 

 شرٌعات  الطفولةمنظمات وت
Childhood 

Organizations and 
Legislations 

2 - 2 2  

2.  022203107 
 تغذٌة الطفل

Child Nutrition 
1 3 4 2  

3.  022203108 
 اللغة العربٌة وادابها

Arabic Language and 
Literature 

2 - 2 2  

4.  022203205 
 الفنون الشعبٌة
Folklore 

1 3 4 2 022203103 

5.  022203206 
 مراض األطفالأ

Children’s Diseases 
1 3 4 2 022203101 

6.  022203207 

تطبٌمات األنترنت فى الطفولة 
 المبكرة

Internet Applications in 
Early Childhood 

1 3 4 2  

7.  022203307 
 وسابل إعالم الطفل
Child Media 

2 - 2 2  

8.  022203308 
 الوسابط الثمافٌة  للطفل

Child’s Cultural Media 
2 - 2 2 022203204 

9.  022203309 
 العالج بالفن

Art Therapy 
1 3 4 2 022203201 

10.  022203310 
 المهارات واالشغال الٌدوٌة

Handicrafts and Skills 
1 3 4 2 022203201 

11.  022203403 
 التمثٌل واإلخراج المسرحى للطفل

Child’s Theatrical 
Acting and Directing 

1 3 4 2 022203304 

12.  022203404 
 المكتبات الرلمٌة لألطفال
Children’s Digital 

Libraries 
1 3 4 2 022203303 

13.  022203405 
 تصمٌم متاحف ومعارض األطفال
Children’s Museums 

and Exhibitions Design 
1 3 4 2  
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 نموذج لخطة دراسٌة إسترشادٌة لبرنامج اعداد معلمة الطفولة المبكرة

 لالمستوى األو
 الفصل الدراسى األول :

 (15جدول رلم )

 
 الفصل الدراسى الثانى :

 (16جدول رلم )

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
d. ( 01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
e. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
f. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 

 
 
 
 

 الممررات كود الممرر

 عدد الساعات الفعلٌة
عدد ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

022201101 
فً  مدخل إلى العلوم التربوٌة
 الطفولة المبكرة

2 - 2 2 20 - 80 100 

022201102 
طفل لمرحلة الطفولة بٌبة تعلم ال

 المبكرة
1 3 4 2 20 30 50 100 

 100 80  20 2 2 - 2 الفكر التربوي فى الطفولة المبكرة 022201103

 100 80 - 20 2 2 - 2 المدخل إلى العلوم النفسٌة 022202101

 100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس النمو 022202102

 100 80 - 20 2 2 - 2 صحة االم والطفل 022203101

 100 80 - 20 2 2 - 2 لراءات باللغة االنجلٌزٌة 022203102

 100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات فى التربٌة الحركٌة 022203103

 
 100 80 - 20 2 2 - 2 متطلبات جامعة )ع(

     18 22 6 16 المجموع

 تالممررا كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمى
الدرجة 
 العظمى

 100 80 - 20 3 5 3 2 أسس المناهج فى الطفولة المبكرة 022201104

 100 50 30 20 2 4 3 1 تخطٌط األنشطة بمرحلة الطفولة المبكرة 022201105

 100 50 30 20 3 5 3 2 علم نفس اللعب 022202103

 100 80 - 20 1 1 - 1 مشكالت الطفولة 022202104

 100 50 30 20 2 4 3 1 المهارات فى التربٌة الموسٌمٌة 022203104

 100 50 30 20 3 5 3 2 المهارات فى التربٌة الفنٌة 022203105

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 80 - 20 4 - - - متطلبات جامعة )ع(

     18 24 15 9 المجموع
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 نموذج لخطة دراسٌة إسترشادٌة لبرنامج اعداد معلمة الطفولة المبكرة

 المستوى الثانى
 سى األول :الفصل الدرا

 (17جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

 100 50 30 20 2 4 3 1 التدرٌس المصغر بمرحلة الطفولة المبكرة 022201201

 100 50 30 20 2 4 3 1 لٌم فً الطفولة المبكرةاستراتٌجٌات التع 022201202

 100 50 30 20 2 4 3 1 انتاج المواد التعلٌمٌة 022201203

 100 80 - 20 2 2 - 2 تنشبة الطفل وحاجاتة 022202201

 100 80 - 20 2 2 - 2 علم نفس  اللغة 022202202

 100 50 30 20 2 4 3 1 التعبٌر الفنى فى الطفولة المبكرة 022202201

 100 50 30 20 2 4 3 1 التعبٌر الموسٌمى فى الطفولة المبكرة 022202202

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 80 - 20 4 - - - متطلبات جامعة)ع(

     18 24 15 9 المجموع

 
 الفصل الدراسى الثانى :

 (18جدول رلم )

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
d. (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
e. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
f. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 

 

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً ظرىن
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

 100 50 30 20 2 4 3 1 فنون اللغة فً الطفولة المبكرة 022201204

 100 50 30 20 3 5 3 2 مبادئ الرٌاضٌات و العلوم فً الطفولة المبكرة 022201205

 100 50 30 20 2 4 3 1 موالف تعلٌم وتعلم فى مرحلة الطفولة المبكرة 022201206

 100 50 30 20 3 5 3 2 مبادىء تعدٌل سلون الطفل 022202203

 100 50 30 20 2 4 3 1 التعبٌر الحركى فى الطفولة المبكرة 022202203

 100 50 30 20 2 4 3 1 ادب وثمافة الطفل فى الطفولة المبكرة 022203204

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (03ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌارى )

     18 27 18 8 المجموع
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 اد معلمة الطفولة المبكرةنموذج لخطة دراسٌة إسترشادٌة لبرنامج اعد
 المستوى الثالث

 (19الفصل الدراسى األول :جدول رلم )

 الفصل الدراسى الثانى :
 (20جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  الساعات الفعلٌة عدد

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

022201302 
األصول الثمافٌة واألجتماعٌة 

 للتربٌة
2 - 2 2 20 - 80 100 

022201305 
)العمل مع األطفال 6تدرٌب مٌدانً

 بالروضات(
- 4 4 1 10 20 70 100 

 100 80 - 20 2 2 - 2 األرشاد النفسى لألطفال 022202302

 100 50 30 20 3 5 3 2 الفروق الفردٌة  والمٌاس النفسى 022202303

 100 50 30 20 2 4 3 1 مسرح الطفل 022203304

 100 50 30 20 2 4 3 1 مهارات الحاسب اآللى 022203305

 100 50 30 20 2 4 3 1 ادوات الطفل الموسٌمٌة 022203306

 

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - - (03ممرر اختٌارى )

     18 23 16 9 المجموع

 ملحوظة )اكواد االلسام(:
D. (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
E. ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 
F. ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 

 

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمى نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

 100 50 30 20 3 5 3 2 تمنٌات التعلٌم فى الطفولة المبكرة 022201301

 100 80 - 20 1 1 - 1 معلمة الطفولة المبكرة  022201304

022201303 
)العمل مع األطفال 5تدرٌب مٌدانً 

 بالروضات(
- 4 4 1 - - - - 

 100 50 30 20 3 5 3 2 علم نفس التعلم 022202301

 100 50 30 20 2 4 3 1 لصص وحكاٌات األطفال 022203301

 100 50 30 20 2 4 3 1 فات اولٌةاسعا 022203302

 100 80 - 20 2 2 - 2 مكتبة الطفل 022203303

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - -  (02ممرر اختٌارى )

     18 25 16 9 المجموع
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 إسترشادٌة لبرنامج اعداد معلمة الطفولة المبكرةنموذج لخطة دراسٌة 
 المستوى الرابع

 الفصل الدراسى األول 
 (21جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 معتمدة

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

022201401 
لعمل مع )ا7تدرٌب مٌدانً

 األطفال بالروضات(
- 4 4 1 - - - - 

 100 80 - 20 2 2 - 2 التربٌة الممارنة 022201402

022201403 
البرامج التربوٌة فً الطفولة 

 المبكرة
2 3 5 3 20 30 50 100 

 100 50 30 20 3 5 3 2 صعوبات التعلم 022202401

 100 80 - 20 3 5 3 2 علم نفس الفبات الخاصة 022202402

 100 50 30 20 2 4 3 1 متحف الطفل 022202401

الممررات 
 األختٌارٌة

 100 - - - 2 - - - (01ممرر أختٌارى)

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌارى)

     18 25 16 9 المجموع

 
 الفصل الدراسى الثانى :

 (22جدول رلم )

 الممررات كود الممرر
عدد  عدد الساعات الفعلٌة

ساعات 
 ةمعتمد

 توزٌع الدرجات

 اجمالى تطبٌمً نظرى
اعمال 
 السنه

 تحرٌرى تطبٌمً
الدرجة 
 العظمى

022201404 
) العمل 8تدرٌب مٌدانً

 مع األطفال بالروضة(
- 4 4 1 10 20 70 100 

022201405 
إدارة مؤسسات الطفولة 

 المبكرة
2 - 2 2 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 مهارات البحث العلمً 022201406

022202403 
الصحة النفسٌة والعالج 

 النفسى
2 3 5 3 20 - 80 100 

 100 50 30 20 2 4 3 1 المعسكرات والعاب الخالء 022203402

 

 100 - - - 2 - - - (01ممرر اختٌارى )

 100 - - - 4 - - - (03ممرر اختٌارى )

 100 - - - 2 - - - (02ممرر اختٌارى )

     18 19 13 6 المجموع

 
 ملحوظة )اكواد االلسام

c- (   01ٌرمز لسم العلوم التربوٌة برمز) 
d- ( 02ٌرمز لسم العلوم النفسٌة برمز) 

-C                                             ( 03ٌرمز لسم العلوم األساسٌة برمز) 
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 ٌةتوصٌف ممررات لسم العلوم التربو
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 أوالً: توصٌف ممررات المستوى االول:

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل إلى العلوم التربوٌة فً الطفولة المبكرة أجبارى 022201101

ى تعرٌف الطالب بطبٌعة العملٌة التربوٌة, مفهوم العملٌة التربوٌة ، أهداف العملٌة التربوٌة  ، عاللة االتربٌة بالعلوم األخر
للتربٌة داخل المجتمعات نظرة تارٌخٌة، والع التربٌة وإتجاهاتها داخل المجتمع , ومشكالت التربٌة فى الطفولة المبكرة  
السلبٌات واالٌجابٌات المفروض اتباعها او تجنبها فى الوالع التربوى ؛ رؤٌة تارٌخٌة لمفكرى التربٌة فى مجال الطفولة 

 م العملٌة التربوٌة على المستوى والمحلى والعالمى.المبكرة ؛ دراسة ممارنة بٌن مفهو

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 بٌبة تعلم الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة اجبارى   022201102

رف هو المستوى األول للتدرٌب المٌدانى وٌهدف التعرف على مبادئ التربٌة المٌدانٌة، ومهام وواجبات الطالب المعلم، التع
علً التنظٌمات المختلفة للبٌبات التعلٌمٌة بما ٌحمك االهداف التربوٌة للبٌبة ، والمواصفات الواجب مراعاتها فً بٌبة التعلم، 

وكٌفٌة التخطٌط لها ، واكساب الطالب المعلم مهارات اعداد و تنظٌم وادارة البٌبة التعلٌمٌة بما ٌحمك االهداف التربوٌة ؛ 
 ٌه ؛ مراحل التربٌة المٌدانٌه ؛ واجبات ومسبولٌات مسبولى مكتب التربٌة المٌدانٌة.اسس التربٌة المٌدان

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الفكر التربوي فً الطفولة المبكرة اجبارى  022201103

طفل فً مرحلة الطفولة المبكرة  دراسة الطالب لمختلف النظرٌات التربوٌة والفلسفات و االتجاهات ذات العاللة بمجال تربٌة ال
تحدٌد العوامل الثمافٌة واالجتماعٌة المؤثرة فى مجال التربٌة المعاصرة ، النظرٌات التربوٌة فى مجال الطفولة المبكرة 

واالتجاهات العالمٌة المعاصرة للفكر التربوى بمرحلة الطفولة المبكرة وتحلٌل النظرٌات التربوٌة للفلسفات المختلفة  فً 
 وء العوامل الثمافٌة و االجتماعٌة والسٌاسٌة المرتبطة بظهورها ؛ الرؤٌة المستمبلٌة للفكر التربوى .ض

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 أسس المناهج فى الطفولة المبكرة اجبارى 022201104

كرة ، أهداف مناهج الطفولة المبكرة ، التعرف على مفهوم المناهج ومفهوم الطفولة المبكرة ، أسس مناهج الطفولة المب
عناصرمناهج الطفولة المبكرة ، محتوى مناهج الطفولة المبكرة  ، النماذج المختلفة للمناهج المحلٌة والعالمٌة ، تنظٌم 
سٌة المنهج بما ٌتناسب إلى حاجات وخصابص األطفال ، الفلسفات التى تموم علٌها المناهج فى الطفولة المبكرة ، األسس النف
واألجتماعٌة ، صٌاغة األهداف المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌه لمناهج الطفولة المبكرة  ، الطرق المختلفة لتموٌم المناهج 

 الخاصة بالطفولة المبكرة .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 )تخطٌط األنشطة( فً مرجلة الطفولة المبكرة اجبارى 022201105

وم األنشطة التربوٌة ، أهمٌة األنشطة التربوٌة للطفل ، أهداف االنشطة التربوٌة  ، خصابص ،االنشطة التعرف على مفه
التربوٌة   خطوات بناء منهج األنشطة التربوٌة, انواع االنشطة التربوٌة ، التخطٌط لألنشطة التربوٌة ، تطبٌمات على كٌفٌة 

صٌاغة األهداف التربوٌة,انواع االهداف التربوٌة ، كٌفٌة كتابة النشاط  تخطٌط األنشطة التربوٌة المتنوعة لألطفال ، كٌفٌة
 مع األستعانه بالمراجع المتخصصه .
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التربٌة الوالدٌة أختٌارى 022201106

لدٌة  ، ودور التربٌة الوالدٌة  باعتبارها التعرف على مفهوم التربٌة الوالدٌة ، أهداف  التربٌة الوالدٌة واهمٌة  التربٌة الوا
احد المتطلبات الربٌسٌة فً مجال تربٌة الطفولة المبكرة ، بما ٌسهم فً تنمٌة وعً الطالب بالدور الذي ٌموم به الوالدٌن فى 

األسرة الممتدة  تربٌة وتنٌشبة الطفل مع التعرض لعملٌة التنشبة االجتماعٌة والثمافٌة وانماط االسر داخل المجتمعات ودور 
 فً تربٌة االطفال وتنمٌة شخصٌاتهم ؛ المشكالت التى تواجه االسرة فى تربٌة االطفال فى ظل التحدٌات العالمٌة

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 أخاللٌات مهنة التعلٌم فى الطفولة المبكرة أختٌارى 022201107

الشامل لطبٌعة العمل فى مجال مهنة التعلٌم فى الطفولة المبكرة ومفهوم اخاللٌات التعرف على ماهٌة مهنة التعلم مع الفهم 
االسس الى  –ادوار المعلم ومسبولٌاته فى مؤسسات الطفولة المبكرة  –الطور التارٌخى لمهنة المعلم –مهنة المعلم –المهنة 

مٌثاق معلم الطفولة  -لتعلٌم فى الطفولة المبكرة  طبٌعة مهنة ا  -ٌموم علٌها اخاللٌات التدرٌس فى مرحلة الطفولة المبكرة
 تطبٌمات عملٌة الدوار معلم مرحلة الطفولة المبكرة –المبكرة و االخاللٌات المرتبطة بها 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مهارات التواصل الحٌاتٌة فً الطفولة المبكرة أختٌارى 022201108

ل أهمٌة التواصل و اهداف التواصل  ومهارات عملٌة التواصل واسس اكتساب مهارات التواصل التعرف على مفهوم التواص
االهمٌة و االهداف واالسس التً تموم علٌها  المهارات الحٌاتٌة وانواع المهارات الحٌاتٌة    -، ومفهوم المهارات الحٌاتٌة

لغة الجسد واهمٌتها فى التواصل  –لمهارات التواصل وعرض لبعض االنشطةالمالبمة الكتساب كل  من المهارات الحٌاتٌة 
 بٌن المعلم والطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة ؛ نصابح عملٌىة لتطوٌر مهارات التواصل الفعال بٌن الطفل والمعملم .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل إلى العلوم التربوٌة و مرحلة الحضانة اجبارى  022201109

تضمن محتوى الممرر مفهوم العملٌة التربوٌة ، أهداف العملٌة التربوٌة  ، والع التربٌة وإتجاهاتها داخل المجتمع , ٌ
ومشكالت التربٌة فى الطفولة المبكرة  السلبٌات واالٌجابٌات كما ٌتضمن  أهمٌة مرحلة الحضانة وأثرها فً تشكٌل شخصٌة 

 ومواصفات كل حضانة , والخصابص الشخصٌة لمعلمة الحضانة  .. الطفل, واهم اآلراء التربوٌة االجتماعٌة

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 بٌبة تعلم الطفل بمرحلة الحضانة اجبارى  022201110

ٌتضمن محتوى الممرر التعرف على مبادئ التدرٌب المٌدانى ، ومهام وواجبات الطالب المعلم، التعرف علً التنظٌمات 
لفة للبٌبات التعلٌمٌة بما ٌحمك االهداف التربوٌة للبٌبة ، والمواصفات الواجب مراعاتها فً بٌبة التعلم، وكٌفٌة التخطٌط المخت

 لها ، واكساب الطالب المعلم مهارات اعداد و تنظٌم وادارة البٌبة التعلٌمٌة بما ٌحمك االهداف التربوٌة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 أسس بناء مناهج مرحلة الحضانة اجبارى  022201111

ٌتضمن محتوى الممرر التعرف على مفهوم المناهج ومفهوم الحضانة ، أسس مناهج الحضانة  ، أهدافها ، عناصرها ، 
، محتواها ، النماذج المختلفة للمناهج المحلٌة والعالمٌة ، تنظٌم المنهج بما ٌتناسب مع حاجات وخصابص مرحلة الحضانة 

الفلسفات التى تموم علٌها المناهج فى مرحلة الحضانة ، األسس النفسٌة واألجتماعٌة ، صٌاغة األهداف ، تحدٌد المحتوى ، 
 التنفٌذ ، التموٌم .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر
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 تخطٌط األنشطة بمرحلة الحضانة اجبارى  022201112

األنشطة التربوٌة ، أهمٌة األنشطة التربوٌة للطفل ، أهداف االنشطة التربوٌة  ، ٌتضمن محتوى الممرر التعرف على مفهوم 
خصابصها ، خطوات بناء منهج األنشطة , انواع االنشطة التربوٌة ، التخطٌط لألنشطة التربوٌة ، تطبٌمات على كٌفٌة تخطٌط 

ة كتابة النشاط مع األستعانه بالمراجع المتخصصه األنشطة المتنوعة لألطفال ، كٌفٌة صٌاغة األهداف ,انواع االهداف ، كٌفٌ
. 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التنمٌة الحسٌة لطفل الحضانة بطرٌمة منتسورى اجبارى  022201113

ٌتضمن محتوى الممرر فلسفة منتسورى ، أهداف منتسورى ، كٌفٌة تصمٌم فصل المنتسورى ، الطفل فى سٌاق المنتسورى 
ة الحضانة (، مبادئ المونتسورى الموجه ، الحواس كما ٌتضمن  تنمٌة الحواس عن طرٌك المهارات العملٌة التى )مرحل

ٌستخدم فٌها الطفل ادوات منتسورى الذى تعرف علٌها الصب الجاف ، صب السوابل ، الصب عن طرٌك الممع، الصب عن 
حجوم و كل ما ٌخص الحواس و التأذر بٌن العٌن و الٌد و تنمٌة طرٌك المارورة و الكباٌات مختلفة االطوال و االشكال و ال

 العضالت الدلٌمة

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مهارات معلم الفبات الخاصة اجبارى  022201114

المهارات الذاتٌة  مكونات وأبعاد -وظابف المهارات الذاتٌة للمعلم ودورها فً إدارة الماعات -ماهٌة المهارات الذاتٌة للمعلم
 تعامل مع الضغوط(. -إدارة الولت -مرونة عملٌة وانفعالٌة -للمعلم )ضبط االنفعال

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التعلٌم الدامجً اجبارى  022201115

 -ٌبة الدمج فً الروضةتشكٌل ب -أهمٌة دمج األطفال للعادٌٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة -تطبٌماته -أشكاله -تعرٌف الدمج
 التمٌٌم والتموٌم فً الدمج فً الروضة. -خصابص ومواصفات الدمج فً الروضة

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 استراتٌجٌة تعلم أطفال الفبات الخاصة اجبارى  022201116

( والفرق بٌن التعلٌم Learningالتعلم  -Teachingفً الجزء النظري: التعرٌف باستراتٌجٌات التعلم والتعلٌم )التعلٌم 
 -أنماط التعلم -أنواع التعلم -مبادئ التعلٌم والتعلم الجٌد -استراتٌجٌات التعلٌم وأهدافها واستراتٌجٌات التعلم وأهدافها -والتعلم

لة بٌن استراتٌجٌات العال -تصنٌفات استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم -معاٌٌر اختٌار استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم ومواصفاتها
التعلم ونواتج التعلم. _وفً الجزء التطبٌمً إعداد مجموعات من األنشطة تطبك االستراتٌجٌات المختلفة فً مجال الفبات 

 الخاصة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 أسس مناهج أطفال الفبات الخاصة اجبارى  022201117

األهداف السلوكٌة لمناهج الفبات  -األهداف العامة لمناهج أطفال الفبات الخاصة  -دٌثاً المنهج تملٌدٌاً/ ح -معنى المنهج
منهج  -منهج رٌجٌوامٌلٌا -منهج مارٌا منتسوري -أنواع المناهج المختلفة التً تطبك فً المدارس والروضات  -الخاصة 

Head Start)-  لتربوٌة لمناهج الفبات الخاصة.األسس النفسٌة والفلسفٌة وا -خصابص مناهج الفبات الخاصة 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 (1بٌبة تعلم الطفل فبات خاصة ) اجبارى  022201118

المهارات  -= أهداف التربٌة المٌدانٌة -كتابة األهداف التربوٌة -تخطٌط األنشطة -ٌهدف الممرر الً: أسس التربٌة العملٌة
مهارات  -مرحلة التربٌة المٌدانٌة -األمور التً ٌجب مراعاتها فً التربٌة المٌدانٌة -بٌة المٌدانٌةأهمٌة التر -الالزمة للمعلم

 التدرٌس المتطلبة للتربٌة العملٌة
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 (2تخطٌط أنشطة للفبات الخاصة ) اجبارى  022201119

األنشطة التربوٌة ألطفال الفبات الخاصة، أهدافها، خصابصها، خطوات بناء التعرف علً مفهوم األنشطة التربوٌة وأهمٌة 
 األنشطة، التخطٌط لألنشطة، كٌفٌة صٌاغة األهداف، كٌفٌة كتابة النشاط مع االستعانة بالمراجع.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 المهارات الحٌاتٌة ألطفال الفبات الخاصة اختٌارى  022201120

استراتٌجٌات  -المهارات الحٌاتٌة وأسالٌب إكسابها لألطفال الفبات الخاصة -تصنٌفاتها -أنواعها -رٌف المهارات الحٌاتٌةتع
 تدرٌب أطفال الفبات الخاصة على المهارات الحٌاتٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الخاصةاخاللٌات مهنة التعلٌم فً  مجال الفبات  اختٌارى  022201121

–مباديء مهنة التعلٌم –مصادر اخاللٌات المهنة –المفاهٌم المتعلمة  باخاللٌات المهنة واخاللٌات مهنة التعلٌم خصوصا 
باولٌاء االمور بالمجتمع المحلً –بالمشرف التربوي –بالمدٌر -لواعد  السلون التً تحكم مهنة التعلٌم )عاللة المعلم بطالبه

 المعلم ودوره فً العملٌة التعلٌمٌة–التعلٌم مٌثاق اخاللٌات مهنة -(-

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 منتسوري وتعلٌم اطفال الفبات الخاصة اختٌارى  022201122

اسلوب منتسوري فً التعلٌم لالطفال -ٌهدف الجزء النظري الً: المفاهٌم المتعلمة نشاة الفكر التربوي عند منتسوري 
التعلم  –اهمٌة اسلوب منتسوري فً التعلٌم للفبات الخاصة  –فلسفة تعلٌم االطفال عند منتسوري –الخاصة واطفال الفبات 

الحٌاة الثمافٌة عند –اللغة والحساب -الحٌاة الحسٌة–الحٌاة العملٌة  -الحركة والمعرفه فً حٌاة االطفال  -الذاتً ومنتسوري
ء التطبٌمً إلى: تدرٌب الطالب علً :استخدام ادوات منتسوري _وتدرٌب منتسوري الدراسات االجتماعٌة والعلوم. _ والجز

 الطالب علً كٌفٌة اعداد ادوات منتسوري من خامات البٌبة.
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 ثانٌاً: توصٌف ممررات المستوى الثانً:
 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الطفولة المبكرة )التدرٌس المصغر( فً مرحلة اجبارى 022201201

( ، وهو ٌمثل صورة microteachingالتعرف على المهارات الالزمة من خالل زمن تنفٌذ النشاط و التدرٌسالمصغر)
مصغرة للنشاط تحت ظروف مظبوطه مسبماً إلعطاء المعلمة الفرصة للحصول على تغذٌة راجعه بشأن المولف التعلٌمى._ 

 –إعادة التنفٌذ  –رشاد والتوجٌه ، المشاهدة والتحضٌر ، التنفٌذ ، الحوار والمنالشة ومن خالل  مراحل التعلٌم المصغر )األ
مهارات التنفٌذ  –مهارات األختٌار  –تحدٌد االستراتٌجٌة المناسبة( _كساب الطالب :) مهارات األعداد والتحضٌر –التموٌم 

 مهارات التموٌم ( –

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 إستراتٌجٌات التعلٌم فً الطفولة المبكرة اجبارى 022201202

التعرف على مفهوم إستراتٌجٌات تعلٌم الطفل ، مراعاة اختٌار االستراتٌجٌة تبعًا إلحتٌاجات األطفال وخصابصهم اسس اختٌار 
سلوب واألستراتٌجٌة المناسبة االستراتجٌة المالبمة، أسالٌب وإستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم فً الطفولة المبكرة، أختٌار األ

 –التعلم بالطهى  –حل المشكالت  –للمولف التعلٌمى ، تنفٌذ الطالب لمجموعة أسالٌب وإستراتٌجٌات مثل ) أسلوب اللعب 
 األنشطة والواجبات المنزلٌة ...إلخ (؛ معولات وصعوبات تطبٌك االستراتجٌات التربوٌة المالبمة. –التعلم باأللران 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر ممرركود ال

 أنتاج المواد التعلٌمٌة اجبارى 022201203

التعرف على مفهوم المواد التعلٌمٌة أهمٌة المواد التعلٌمٌة ، مكونات  المواد التعلٌمٌة ، معولات إستخدام  المواد التعلٌمٌة  ، 
لمواد التعلٌمٌة ، أنتاج وإستخدام المواد التعلٌمٌة  مع تصنٌفات  المواد التعلٌمٌة ، أسس تصمٌم  المواد التعلٌمٌة ، أهمٌة ا

األطفال ، الجوانب العملٌة الخاصة بمبادئ وأسس تصمٌم انتاج الوسابل التعلٌمٌة ، خطوات تصمٌم وأنتاج بعض الوسابل 
ف الوسابل فى المجسمات،،الخ ( ، كٌفٌة توظٌ –الكتاب المتحرن  –الكتاب التعلٌمى  –النماذج  –التعلٌمٌة )اللوحات 
 الموالف التعلٌمٌة .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 فنون اللغة فً الطفولة المبكرة اجبارى 022201204

معنى المراءة واهداف المراءة و انواع المراءة  والمهارات –فنونللغة –مهارات اللغة وانواع للغة –التعرف علً مفهوم اللغة 
المراءة و الكتابة ، لألطفال ، عوامل التهٌبة لمهارات المراءة والكتابة ، عاللة المراءة والكتابة  الالزمة الكساب مهارات

باألستماع والتحدث ، تصمٌم األنشطة الالزمه ألكساب الطفل مهارات المراءة والكتابة ، تدرٌب الطالب على مهارات 
 مرحلة الطفولة المبكرة ؛ الطرق المختلفة لتعلم المراءة و الكتابة.األستعداد للمراءة والكتابة وكٌفٌة تنفٌذ هذة المهارات فى 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادي الرٌاضٌات والعلوم فً الطفولة المبكرة اجبارى 022201205

ل المؤثرة فى نمو التفكٌر المفاهٌم العلمٌة: مبادئ التفكٌر العلمى ، تعرٌف المفهوم ، خطوات تكوٌن المفهوم العلمى ، العوام
العلمى ، المفاهٌم العلمٌة أنواعها والعوامل المؤثرة فى أكتسابها ، أهداف المفاهٌم العلمٌة لطفل الروضة ، طرق وأسالٌب 

تكوٌن المفاهٌم العلمٌة._المفاهٌم الرٌاضٌة ، الشروط التى ٌبنى علٌها برنامج المفاهٌم الرٌاضٌة ، المفاهٌم الرٌاضٌة 
 ة   الطفولة المبكرة ، أنواع المفاهٌم الرٌاضٌة وتصنٌفها ، وطرق تنفٌذها لألطفال.بمرحل
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 )موالف التعلٌم والتعلم( فً مرحلة الطفولة المبكرة أجبارى 022201206

األنشطة وضع االستراتجٌات المالبمة لتنفٌذ  التعرف على كبفٌة تنفٌذ األنشطة لألطفال من إعداد البٌبة التعلٌمٌة وتخطٌط
النشاط ؛ اختٌار الوسابل التعلٌمٌة المالبمة لكل نشاط على حدة ؛ التنفٌذ والتموٌم لالنشظة المختلفة . تحضٌر و تنفٌذ النشاط 

مى ، تحضٌر و تنفٌذ العملى ، تحضٌر و تنفٌذ النشاط الفنى ، تحضٌر و تنفٌذ النشاط الحركى ، تحضٌر و تنفٌذ النشاط الموسٌ
 النشاط المصصى داخل حلمات تدرٌبٌة  داخل االطار العملى للمادة ؛ تخطٌط كراسة التحضٌر شاملة لجمٌع العناصر السابمة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 المٌادة فى الطفولة المبكرة أختٌارى 022201207

الطفولة , وأهداف المٌادة فى مرحلة الطفولة المبكرة  ، انماط المٌادة فى مرحلة مفهوم المٌادة  ، أهمٌته المٌادة فى مرحلة 
الطفولة المبكرة ؛مبررات تنمٌة مهارات المٌادة فى مرحلة الطفولة المبكرة ، ماهً مهارات المابد الناجح بٌما ٌختص بمرحلة 

لٌة التعلٌمٌة واألدارٌة فً مؤسسات الطفولة المبكرة , الطفولة المبكرة ، العاللة بٌن تطوٌر المهارات المٌادٌة وتطوٌر العم
مراحل اكتساب المهارات المٌادٌة , تطبٌمات تربوٌة فى مرحلة الطفولة المبكرة لتنمٌة المهارات المٌادٌة  ؛ المعولات 

 والصعوبات التى تواجة تنمٌة المٌادة فى مرحلة الطفولة المبكرة.

  

 مرراسم الم نوع الممرر كود الممرر

 التنمٌة المهنٌة لمعلمة الطفولة المبكرة أختٌارى 022201208

مفهوم التنمٌة المهنٌة لمعلم الطفولة المبكرة ، أهمٌة التنمٌة المهنٌة لمعلم الطفولة المبكرة  وأهداف التنمٌة المهنٌة لمعلم 
التنمٌة المهنٌة لمعلم الطفولة المبكرة ، برامج الطفولة المبكرة  ، مبررات التنمٌة المهنٌة لمعلم الطفولة المبكرة ، مجاالت 

االعداد لبل الخدمة ، برامج التدرٌب اثناء الخدمة ؛ مستجدات التنمٌة المهنٌة لمعلم الطفولة المبكرة ؛تنمٌة المهارات المعلم 
 مرحلة الطفولة المبكرة فى ضوء تحدٌات المرن الحادى والعشرٌن ؛ نماذج من برامج التنمٌة المهنٌة النظرٌة  والتطبٌمٌة فى

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 برامج الموهبة األبداع فى الطفولة المبكرة أختٌارى 022201209

مفهوم الموهبة ، مفهوم األبداع ، أسالٌب الكشف وتشخٌص االطفال الموهوبٌن وتحدٌد ادوات ووسابل التعرف واكتشاف 
طفال الموهوبٌن ، مجاالت الموهبة وأنواعها ، سمات األطفال المبدعٌن ، األسالٌب التربوٌة الموهبة ، البرامج المناسبة لأل

لتنمٌة األبداع لدى الطفل ، دور المعلمة مع الموهبٌن والمبدعٌن ، الصفات األبداعٌة لدى األطفال ، معولات األبداع ، برامج 
االثراء االفمى والعمودى ؛ غرف المصادر ودورها فى تنمٌة  –تنمٌة األبداع لدى األطفال مثل برامج االثراء )االغناء( 

 الموهبة ؛ الرحالت والزٌارات ودورها فى تنمٌة واثراء الموهبة بمرحلة الطفولة المبكرة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التدرٌس المصغر بمرحلة الحضانة اجبارى  022201210

لب المعلم المهارات الالزمة من خالل زمن تنفٌذ النشاط و التعلٌم ٌتضمن محتوى الممرر  إكساب الطا
( ، وهو ٌمثل صورة مصغرة للنشاط تحت ظروف مظبوطه مسبماً إلعطاء المعلمة الفرصة microteachingالمصغر)

مشاهدة للحصول على تغذٌة راجعه بشأن المولف التعلٌمى .ومن خالل  مراحل التعلٌم المصغر )األرشاد والتوجٌه ، ال
تحدٌد االستراتٌجٌة المناسبة( كما ٌتضمن إكساب الطالب –التموٌم  –إعادة التنفٌذ  –والتحضٌر ، التنفٌذ ، الحوار والمنالشة 

 مهارات التموٌم (. –مهارات التنفٌذ  –مهارات األختٌار  –:) مهارات األعداد والتحضٌر 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 أستراتٌجٌات التعلٌم و التعلم فى مرحلة  الحضانة جبارىا  022201211

ٌتضمن محتوى الممرر  التعرف على مفهوم إإستراتٌجٌات تعلٌم طفل الحضانة ، مراعاة اختٌار االستراتٌجٌة تبعًا إلحتٌاجات 
سلوب واألستراتٌجٌة أطفال الحضانة وخصابصهم ، أسالٌب وإستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم فً مرحلة الحضانة، أختٌار األ
التعلم  –حل المشكالت  –المناسبة للمولف التعلٌمى ، تنفٌذ الطالب لمجموعة أسالٌب وإستراتٌجٌات مثل ) أسلوب اللعب 

 األنشطة والواجبات المنزلٌة ...إلخ (. –التعلم باأللران  –بالطهى 
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ات و انتاج المواد التعلٌمٌة لطفل الحضانةالتمنٌ اجبارى  022201212

كما ٌتضمن مفهوم المواد التعلٌمٌة  ، أهمٌتها ، مكوناتها ، معولات إستخدامها ، تصنٌفاتها ، أسس تصمٌمها ، أهمٌتها ، 
، خطوات  أنتاجها وإستخدامها مع اطفال الحضانة ، الجوانب العملٌة الخاصة بمبادئ وأسس تصمٌم انتاج الوسابل التعلٌمٌة

المجسمات،،الخ ( ،  –الكتاب المتحرن  –الكتاب التعلٌمى  –النماذج  –تصمٌم وأنتاج بعض الوسابل التعلٌمٌة )اللوحات 
 كٌفٌة توظٌف الوسابل فى الموالف التعلٌمٌة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لحضانةمبادئ الرٌاضٌات والعلوم واللغة بمرحلة ا اجبارى  022201213

المراءة واهدافها و انواعها والمهارات الالزمة  -فنونها  –مهارات اللغة وانواعها –ٌتضمن محتوى الممرر مفهوم اللغة 
الكساب مهارات المراءة و الكتابة لطفل الحضانة ، عوامل التهٌبة لمهارات المراءة والكتابة لطفل الحضانة ، عاللة المراءة 

حدث ، تصمٌم األنشطة الالزمه ألكساب طفل الحضانة مهارات المراءة والكتابة ، تدرٌب الطالب على والكتابة باألستماع والت
 مهارات األستعداد للمراءة والكتابة وكٌفٌة تنفٌذها .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 موالف تعلٌم وتعلم بمرحلة الحضانة اجبارى  022201214

تنفٌذ األنشطة ألطفال الحضانة  بداٌة من إعداد البٌبة التعلٌمٌة وتخطٌط األنشطة وتحضٌرها ٌتضمن محتوى الممرر كبفٌة 
إلى التنفٌذ والتموٌم . تحضٌر و تنفٌذ النشاط العملى ، النشاط الفنى ، النشاط الحركى ، النشاط الموسٌمى ، النشاط المصصى 

 داخل حلمات تدرٌبٌة  داخل االطار العملى للمادة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر د الممرركو

 )التدرٌس المصغرالطفال الفبات الخاصة ( اجبارى  022201215

المهارات الالزمة ألعداد األنشطة مع تنفذٌها بطرٌمة التدرٌس المصغر مع تعرٌف الطالب بمراحل التعلٌم المصغر )اإلرشاد 
التموٌم( مع استخدام االستراتٌجٌات المناسبة.مع  -إعادة التنفٌذ –الحوار والمنالشة -التنفٌذ -المشاهدة والتحضٌر -والتوجٌه

 تدرٌب الطالب علً تحضٌر األنشطة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 )موالف تعلٌم وتعلم فى مجال التربٌة الخاصة( اجبارى  022201216

 -ٌة وتخطٌط األنشطة وتحضٌرها إلً التنفٌذ والتموٌمالتعرف علً تنفٌذ األنشطة لألطفال بداٌة من إعداد البٌبة التعلٌم
 لصصٌة( -موسٌمٌة -حركٌة -التحضٌر والتنفٌذ لألنشطة المختلفة)أنشطة فنٌة

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 بٌبة التعلٌم والتعلم الطفال الفبات الخاصة اجبارى  022201217

العوامل المؤثرة فً إدارة بٌبة  -عناصر البٌبة التعلٌمٌة -وم البٌبة التعلٌمٌةٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: مفه
إدارة  -البٌبة المثالٌة للتعلم -أهمٌة بٌبة التعلم وتأثٌرها -فن إدارة وتنظٌمات بٌبة التعلم. استراتٌجٌات إدارة بٌبة التعلم -التعلم

 بٌبة تعلم أطفال الفبات الخاصة.

  

 اسم الممرر مررنوع الم كود الممرر

 إنتاج المواد التعلٌمٌة ألطفال الفبات الخاصة اجبارى  022201218

أساسٌات ولواعد المواد  -أنواع المواد التعلٌمٌة -خصابص المواد التعلٌمٌة -* الجزء النظري: تعرٌف المواد التعلٌمٌة ا
لجزء التطبٌمً: تطبٌمات عملٌة على أنواع المواد أهمٌة وأهداف المواد التعلٌمٌة للطفل الفبات الخاصة._* ا -التعلٌمٌة

 محنطات(.المناسبة للفبات الخاصة. -ألعاب -لوحات -سبورات -رسوم متحركة -رحالت -تمثٌلٌات -التعلٌمٌة )مجسمات
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 استراتٌجٌات ادارة الصف الدامج اختٌارى  022201219

االدارة الصفٌة ومكوناتها ،اهدافها ،مهارات المعلم فً ادارة الصف ،مشكالت ادارة الصف الدامج،اهم المفاهٌم المتعلمة 
 استراتٌجٌات ادارة الصف._الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب علً االستراتٌجٌات المختلفة الدارة الصف الدامج.
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 ستوى الثالث:ثالثاً: توصٌف ممررات الم
 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تمنٌات التعلٌم فى الطفولة المبكرة أجبارى 022201301

مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم ، أهمٌة التكنولوجٌا فى الطفولة المبكرة ،االسس التى تموم علٌها التكنولوجٌا فى برامج الطفولة 
ولة المبكرة ، إستخدام التكنولوجٌا فى األنشطة التعلٌمٌة واللعب والخبرات ، المبكرة؛ دمج التكنولوجٌا فى برامج الطف

التكنولوجٌا فى تعلٌم الطفل ، معولات تطبٌك التكنولوجٌا داخل المؤسسات التعلٌمٌة ؛ أثر التكنولوجٌا فى جوانب نمو الطفل ، 
ة ، نماذج لبرامج عالمٌة وعربٌة خاصة بتطبٌبك تطبٌمات عملٌة للبرامج التكنولوجٌة المساعدة للمعلمة فى إعداد األنشط

 االنواع المختلفة للتكنولوجٌا بمرحلة الطفولة المبكرة .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 األصول الثمافٌة واألجتماعٌة للتربٌة أجبارى 022201302

بٌة ، ودور التربٌة فً التغٌر االجتماعً والتنشبة ٌستهدف الممرر التعرٌف مفهوم التربٌة ، أهمٌة التربٌة  ، أهداف التر
االجتماعٌة ، اهمٌة دراسة المعلم لالصول الثمافٌة واالجتماعٌة ؛ عاللة التربٌة بالتغٌر الثمافى ؛  جوانب الثمافة 

ً العمل التربوي ؛ ومصطالحاتها ؛  كما ٌتناول عاللة الثمافة بالتربٌة ، والمٌم انواعها و مصادر المٌم وانعكاس التربٌة  عل
 ماهٌة المجتمع وتكوٌنه والتربٌة فى المجتمع)رؤٌة تارٌخٌة(

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع األطفال بالروضات(5تدرٌب مٌدانً ) أجبارى 022201303

ربط النظرٌة بالتطبٌك العملى لما تم إكساب الطالب الخبرات المٌدانٌة من خالل التطبٌك الفعلى لتعلٌم األطفال بالروضات ، 
امل دراسة من لبل فى مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ، تتعرف األوضاع والظروف الفعلٌة للمجال ، اكتساب المهارات فى التع

الفعال مع األطفال وإبراز أمكاناتهم ، فعالٌتهم فى عملٌة التعلم ، التعاون مع إدارة الروضة والمعلمات وأولٌاء األمور ، 
 وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكاملة للطفل .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 معلمة الطفولة أجبارى 022201304

لة المبكرة ادوار معلم الطفولة المبكرة و خصابص معلم الطفولة المبكرة وسمات معلم التعرف على خصابص معلم الطفو
الطفولة المبكرة وكٌفٌة اعداده علً المستوي المحلً والعربً و الدولً وابرز واهم انماط اعداد معلم الطفولة مع التطرق 

لطفولة المبكرة ؛ وضع مجموعة برامج اعداد معلم للعوامل المؤثرة فً النمو المهنً للمعلم واالدوار المستمبلٌة لمعلم ا
 الطفولة المبكرة على المستوى المنظمات الدولٌة ودورها فى االعداد المهنى لمعلم الطفولة المبكرة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع األطفال بالروضات(6تدرٌب مٌدانً ) أجبارى 022201305

التفاعل الفعلى مع األطفال بالروضات ، تدرٌب الطالب المعلمة على المهارات التدرٌسٌة وكٌفٌة التعامل  تدرٌب الطالب على
فى المولف التعلٌمى مع األطفال ، مراعاة شروط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال ، صٌاغة األهداف واألدوات والوسابل 

 –والمعلمات وأولٌاء األمور ، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكاملة للطفل  المستخدمة وأسالٌب التموٌمالتعاون مع إدارة الروضة
 تحدٌد الطرق المختلفة لعملٌة التموٌم_المالبمة لمرحلة الطفولة المبكرة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر



 

154 

 التنمٌة المستدامة فً الطفولة المبكرة اختٌارى 022201306

معاٌٌر التنمٌة –ابعاد التنمٌة المستدامة  –خصابص التنمٌة المستدامة  –التنمٌة المستدامه  –التعرف على مفهوم  التنمٌة 
و دور التعلٌم فً احداث التنمٌة للمستدامة للدول ،  -المستدامة ؛التعرف على المبادئ والمفاهٌم المتعلمة بالتنمٌة المستدامة 

بمفاهٌم التنمٌة المستدامة و تحمٌك االهداف العالمٌة وتطبٌمها علً مع تحلٌل ومنالشة ألهم المضاٌا التعلٌمٌة المرتبطة 
 مجال تربٌة الطفولة المبكرة ؛ تطبٌمات عملٌة لبرامج التنمٌة المستدامة فى مجال الطفولة المبكرة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 كرةطرق واسالٌب التموٌم التربوى فى الطفولة المب أختٌارى 022201307

-االسس اللتى ٌموم علٌها عملٌة التموٌم  –والفرق بٌنهم وبٌن المٌاس  -ومعنى التمٌٌم  -التعرف على ماهٌة معنى التموٌم 
دراسة االسس اللتى ٌموم علٌها -انواع وطرق التموٌم المالبمة لمرحلة الطفولة المبكرة   –ودراسة انواع وطرق التمٌٌم 

ة فى تمٌٌم االطفال بمرحلة الطفولة المبكرة وانواعها المختلفة فى تموٌم اعمال االطفال فى الطرق االساسٌ –عملٌة المٌاس 
تطبٌمات عملٌة لطرق  –دور معلمى مرحلة الطفولة المبكرة فى اتمام عملٌة التموٌم بمرحلة الطفولة المبكرة  –هذة المرحلة 

 التموٌم

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التصادٌات وسٌاسات التعلٌم فً الطفولة المبكرة ختٌارىأ 022201308

مفهوم  –مفهوم الكفاءة والكفاٌة  -التعرف على مفهوم  التصادٌات التعلٌم نشأته تطوره و عاللته بالعلوم االخري ،
نظم التعلٌمٌة نشأتها التعرٌف بمفهوم ال-تحدٌد الكفاءة الداخلٌة و الخارجٌة للنظام التعلٌمً  -االنفالوالتموٌل فً التعلٌم،

وتتطورها مع دراسة لسٌاسة و استراتٌجٌات التعلٌم فً مصر للتعرف علً التحدٌات التً ٌواجهها التعلٌم فً مرحلة الطفولة 
المبكرة _؛ مع التعرض الهم السٌاسات المنظمة لمختلف النظم العلٌمٌة على مستوى العالم والتعرف على الموة والعوامل 

 المؤثره فٌها.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الشراكة األسرٌة والمجتمعٌة اختٌارى 022201309

دور وواجبات كل من األسرة نحو  –أنواع األسر واألنماط األسرٌة المختلفة  –التعرف على  مفهوم األسرة والمجتمع 
لتربٌة األسرٌة سواء االٌجابٌة او الخاطبة المجتمع ودور المجتمع كحموق وواجبات نحو االسرة. _التعرف على أسالٌب ا

وخاصا فى مرحلة الطفولة المبكرة وأهمٌة الوعى بدور كل من األسرة والمجتمع فى حٌاة الطفل ؛ التعرف على البرامج 
حلة المالبمة لالرشاد االسرى ؛ التعرف على المشكالت المختلفة التى تواجه االسرىة اثناء تربٌة اطفالهم وطرق حلهم فى مر

 الطفولة المبكرة

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تصمٌم و تنفٌذ أدوات منتسورى  اجبارى 022201310

ٌتضمن محتوى الممرر فلسفة منتسورى ، أهداف منتسورى ، كٌفٌة تصمٌم فصل المنتسورى ، الطفل فى سٌاق المنتسورى 
اس.كما ٌتضمن  تعرف الطالب المعلم على ادوات منتسورى )شكلها )مرحلة الحضانة (، مبادئ المونتسورى الموجه ، الحو

و مكوناتها و لٌاسها ( ٌموم الطالب بتجهٌز الخامات المناسبة لتنفٌذ كل آداة بمواصفتها  ، ٌتعرف الطالب على الخطوات 
، البرج الخشبى ، العصا الحمراء الفنٌة المتدرجة الستخدام كل اداة و تحمك المهارة المراد تنفٌذها ، االدوات )البرج الوردى 

 ، االسطوانات ذات الممبض و بدون ممبض ، صندوق المثلثات و المربعات ، لوحة االشكال الهندسٌة(.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )بالحضانات(5تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201311

من خالل التطبٌك الفعلى لتعلٌم األطفال بدور الحضانة ، ربط  ٌتضمن محتوى الممرر إكساب الطالب الخبرات المٌدانٌة
النظرٌة بالتطبٌك العملى لما تم دراسته من لبل فى مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ،التعرف على  األوضاع والظروف الفعلٌة 

ى عملٌة التعلم ، التعاون مع للمجال ، اكتساب المهارات فى التعامل الفعال مع أطفال الحضانة وإبراز أمكاناتهم ، فعالٌتهم ف
 إدارة الحضانة والمعلمات وأولٌاء األمور ، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكاملة لطفل الحضانة .
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تطبٌمات لمنهج منتسوري اجبارى  022201312

م فصل المنتسورى ، الطفل فى سٌاق المنتسورى ٌتضمن محتوى الممرر فلسفة منتسورى ، أهداف منتسورى ، كٌفٌة تصمٌ
)مرحلة الحضانة (، مبادئ المونتسورى الموجه ، الحواس كما ٌتضمن معرفة األدوات بعمك و دورها و طرٌمة استخدام 

و ٌمكن طفل الحضانة لها و ذلن بالتدرٌج . مالحظة الطفل ، التملٌد ، التجرٌب ، الممارسة ، ثم ٌنفذ باستخدام خبرته السابمة 
لبعض االطفال الوصول الى اتمان االداء و ذلن باستخدام االدوات دون مساعدة من المعلمة .و تؤكد المعلمة على المهارات 

 الحٌاتٌة للطفل تجرٌبٌا للوصول الى تهٌبته للغة و مبادئ الحساب بطرٌمة منتسورى.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )بالحضانات(6ب مٌدانً )تدرٌ اجبارى  022201313

ٌتضمن محتوى الممرر تدرٌب الطالب على التفاعل الفعلى مع األطفال بالحضانات ، تدرٌب الطالب المعلم على المهارات 
التدرٌسٌة وكٌفٌة التعامل فى المولف التعلٌمى مع األطفال ، مراعاة شروط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال ، صٌاغة 

 وات والوسابل المستخدمة وأسالٌب التموٌم.األهداف واألد

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تصمٌم برامج لتربوٌة لذوي اإلعالة العملٌة اجبارى  022201314

 -التخطٌط للبرامج التربوٌة -أهداف البرامج التربوٌة -مبررات إعداد البرامج -فً الجزء النظري: معنى البرنامج التربوي
عاللة برامج الطفولة  -تنظٌم محتوي البرنامج فً ضوء صٌاغة األهداف -ٌم والتموٌم فً البرامج التربوٌة للطفلالتمٌ

نماذج من برامج ذوي اإلعالة العملٌة._ * فً الجزء التطبٌمً: التدرٌب على إعداد برامج تربوٌة  -بالمجتمعات المدنٌة
 لألطفال ذوي اإلعالة العملٌة بمختلف فباتهم.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوي اإلعالة العملٌة اجبارى  022201315

أهمٌة تعلم  -أهمٌة تعلم المفاهٌم العلمٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
تصنٌفات المفاهٌم العلمٌة والبٌبٌة والرٌاضٌة._ * فً  -ٌم العلمٌة والرٌاضٌةطرق إكساب الطفل المفاه -المفاهٌم الرٌاضٌة

 الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم الرٌاضٌة والعلمٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ٌم االجتماعٌة لذوي اإلعالة العملٌةمبادئ تعلم المفاه اجبارى  022201316

طرق إكساب  -أهمٌة تعلم المفاهٌم االجتماعٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
فً الجزء تصنٌفات المفاهٌم االجتماعٌة واألخاللٌة لألطفال ذوي اإلعالة العملٌة._*  -الطفل ذوي اإلعالة المفاهٌم االجتماعٌة

 التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم االجتماعٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة العملٌة(5التدرٌب المٌدانً ) اجبارى  022201317

لتعلٌم األطفال بمؤسسات اإلعالة العملٌة، ربط النظرٌة بالتطبٌك العملً لما تم الخبرات المٌدانٌة من خالل التطبٌك الفعلً 
دراسة من لٌل فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل، ٌتعرف الطالب األوضاع والظروف الفعلٌة للمجال، اكتساب المهارات فً 

عملٌة التعلم، مع إدارة المؤسسات والمعلمات التعامل الفعال مع األطفال ذوي اإلعالة العملٌة وإبراز إمكاناتهم وفعالٌتهم فً 
 وأولٌاء األمور، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكامل للطفل.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر
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 ( )العمل مع ذوي اإلعالة العملٌة(6التدرٌب المٌدانً ) اجبارى  022201318

سات والمدارس، تدرٌب الطالب علً المهارات التدرٌسٌة وكٌفٌة التفاعل الفعلً مع األطفال ذوي اإلعالة العملٌة بالمؤس
التعامل فً الموالف مع األطفال، مراعاة شروط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال، صٌاغة األهداف والوسابل المستخدمة 

 وأسالٌب التموٌم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 للفبات الخاصة التربٌة األسرٌة اختٌارى  022201319

األسس النفسٌة  -أنماط التربٌة األسرٌة وتأثٌر التربٌة االسرٌة على تنشبة األطفال -التعرٌف بمفهوم التربٌة األسرٌة
صعوبات ومعولات  –مؤسسات تربوٌة لدعم التربٌة األسرٌة لذوي اإلعالة  -والتربوٌة للتربٌة األسرٌة لطفل ذوي اإلعالة

 ت الخاصة .التربٌة االسرٌة للفبا

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التنمٌة المستدامة لمعلم التربٌة الخاصة اختٌارى  022201320

التعرٌف بالمبادئ والمفاهٌم المتعلمة بالتنمٌة المستدامة ودور التعلٌم فً إحداث التنمٌة المستدامة للدول، مع تحلٌل ومنالشة 
برامج التنمٌة المستدامة لمعلمى  –مبادئ ومجاالت التنمٌة المستدامة للمعلٌمن  -الخاصةألهم المضاٌا فً مجال التربٌة 

مؤشرات النجاح  –وجبات ومهام المعلم فى التنمٌة المستدامة  –تهٌبة العاملٌن فى مجال التنمٌة المستدامة  -التربٌة الخاصة
 فى التنمٌة المستدامة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل الً المٌادة التربوٌة فى مجال التربٌة الخاصة اختٌارى  022201321

خطوات صناعة  واعداد المادة  -انماط المٌادة التربوٌة –الصفات المٌادٌة  -طبٌعة المٌادة –التعرف على ماهٌة المٌادة 
الممارسات  -ظرٌات الفسرة للمٌادة التربوٌةالن –معاٌٌر االدارة المدرسٌة فى المٌادة  –اسس المٌادة التربوٌة  –التربوٌٌن 

مهارت المٌادة التربوٌة اشكال المٌادة التربوٌة الجٌدة، خصابص  -ادوار ووظابف المٌادة التربوٌة الناحجة -المٌادٌة الناجحة
 ومهارات المابد الناجح،اسالٌب المٌادة التربوٌة فً مؤسسات التربٌة الخاصه.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تصمٌم برامج لتربوٌة لذوي اإلعالة السمعٌة اجبارى  022201322

 -التخطٌط للبرامج التربوٌة -أهداف البرامج التربوٌة -مبررات إعداد البرامج -فً الجزء النظري: معنى البرنامج التربوي
عاللة برامج الطفولة  -صٌاغة األهدافتنظٌم محتوي البرنامج فً ضوء  -التمٌٌم والتموٌم فً البرامج التربوٌة للطفل

نماذج من برامج ذوي اإلعالة السمعٌة._ فً الجزء التطبٌمً: التدرٌب على إعداد برامج تربوٌة  -بالمجتمعات المدنٌة
 لألطفال ذوي اإلعالة السمعٌة بمختلف فباتهم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضٌات والعلوم لذوي اإلعالة السمعٌةمبادئ تعلم الرٌ اجبارى  022201323

أهمٌة تعلم  -أهمٌة تعلم المفاهٌم العلمٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
فً تصنٌفات المفاهٌم العلمٌة والبٌبٌة والرٌاضٌة._ *  -طرق إكساب الطفل المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة -المفاهٌم الرٌاضٌة

 الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم الرٌاضٌة والعلمٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي اإلعالة االسمعٌة اجبارى  022201324

طرق إكساب  -أهمٌة تعلم المفاهٌم االجتماعٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -عرٌفه* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وت
تصنٌفاتالمفاهٌماالجتماعٌة واألخاللٌةلألطفال ذوٌاإلعالةالسمعٌة._ * فً الجزء  -الطفلذوٌاإلعالةالمفاهٌماالجتماعٌة

 المواد والوسابل التعلٌمٌة.التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم االجتماعٌة فً المجاالت المختلفة ب

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر
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 ( )العمل مع ذوي اإلعالة السمعٌة(5تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201325

الخبرات المٌدانٌة من خالل التطبٌك الفعلً لتعلٌم األطفال بمؤسسات اإلعالة السمعٌة، ربط النظرٌة بالتطبٌك العملً لما تم 
لٌل فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل، ٌتعرف الطالب األوضاع والظروف الفعلٌة للمجال، اكتساب المهارات فً  دراسة من

التعامل الفعال مع األطفال ذوي اإلعالة العملٌة وإبراز إمكاناتهم وفعالٌتهم فً عملٌة التعلم، مع إدارة المؤسسات والمعلمات 
 كامل للطفل.وأولٌاء األمور، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المت

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة السمعٌة(6تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201326

التفاعل الفعلً مع األطفال ذوي اإلعالة السمعٌة بالمؤسسات والمدارس، تدرٌب الطالب علً المهارات التدرٌسٌة وكٌفٌة 
مراعاة شروط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال، صٌاغة األهداف والوسابل المستخدمة  التعامل فً الموالف مع األطفال،

 وأسالٌب التموٌم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تصمٌم برامج لتربوٌة لذوي اإلعالة الٌصرٌة اجبارى  022201327

 -التخطٌط للبرامج التربوٌة -أهداف البرامج التربوٌة -جمبررات إعداد البرام -* فً الجزء النظري: معنى البرنامج التربوي
عاللة برامج الطفولة  -تنظٌم محتوي البرنامج فً ضوء صٌاغة األهداف -التمٌٌم والتموٌم فً البرامج التربوٌة للطفل

برامج تربوٌة  نماذج من برامج ذوي اإلعالة االبصرٌة._ * فً الجزء التطبٌمً: التدرٌب على إعداد -بالمجتمعات المدنٌة
 لألطفال ذوي اإلعالة البصرٌة بمختلف فباتهم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوي اإلعالة البصرٌة اجبارى  022201328

أهمٌة تعلم  -لمٌةأهمٌة تعلم المفاهٌم الع -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
تصنٌفات المفاهٌم العلمٌة والبٌبٌة والرٌاضٌة._ * فً  -طرق إكساب الطفل المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة -المفاهٌم الرٌاضٌة

 الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم الرٌاضٌة والعلمٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

  

 اسم الممرر وع الممررن كود الممرر

 مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي اإلعالة البصرٌة اجبارى  022201329

طرق إكساب  -أهمٌة تعلم المفاهٌم االجتماعٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
هٌم االجتماعٌة واألخاللٌة لألطفال ذوي اإلعالة البصرٌة_* فً تصنٌفات المفا -الطفل ذوي اإلعالة المفاهٌم االجتماعٌة

 الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم االجتماعٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 البصرٌة(( )العمل مع ذوي اإلعالة 5تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201330

الخبرات المٌدانٌة من خالل التطبٌك الفعلً لتعلٌم األطفال بمؤسسات االعالة البصرٌة، ربط النظرٌة بالتطبٌك العملً لما تم 
دراسة من لٌل فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل، ٌتعرف الطالب األوضاع والظروف الفعلٌة للمجال، اكتساب المهارات فً 

ذوي اإلعالة العملٌة وإبراز إمكاناتهم وفعالٌتهم فً عملٌة التعلم، مع إدارة المؤسسات والمعلمات  التعامل الفعال مع األطفال
 وأولٌاء األمور، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكامل للطفل.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة االبصرٌة(6تدرٌب عملً ) اجبارى  022201331

ل الفعلً مع األطفال ذوي اإلعالة االٌصرٌة بالمؤسسات والمدارس، تدرٌب الطالب علً المهارات التدرٌسٌة وكٌفٌة التفاع
التعامل فً الموالف مع األطفال، مراعاة شروط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال، صٌاغة األهداف والوسابل المستخدمة 

 وأسالٌب التموٌم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر
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 تصمٌم برامج لتربوٌة لذوي اضطراب التوحد اجبارى  022201332

أهداف البرامج  -مبررات إعداد البرامج -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً فً الجزء النظري: معنى البرنامج التربوي
تنظٌم محتوي البرنامج فً ضوء صٌاغة  -لطفلالتمٌٌم والتموٌم فً البرامج التربوٌة ل -التخطٌط للبرامج التربوٌة -التربوٌة
نماذج من برامج ذوٌاضطراب التوحد. * فً الجزء التطبٌمً: التدرٌب  -عاللة برامج الطفولة بالمجتمعات المدنٌة -األهداف

 على إعداد برامج تربوٌة لألطفال ذوي اضطراب التوحد بمختلف فباتهم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوي اضطراب التوحد اجبارى  022201333

أهمٌة تعلم  -أهمٌة تعلم المفاهٌم العلمٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
لمٌة والبٌبٌة والرٌاضٌة._* فً تصنٌفات المفاهٌم الع -طرق إكساب الطفل المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة -المفاهٌم الرٌاضٌة

 الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم الرٌاضٌة والعلمٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي اضطراب التوحد اجبارى  022201334

طرق إكساب  -أهمٌة تعلم المفاهٌم االجتماعٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه * فً الجزء
تصنٌفات المفاهٌم االجتماعٌة واألخاللٌة لألطفال ذوي اضطراب التوحد._ * فً  -الطفل ذوي اإلعالة المفاهٌم االجتماعٌة

 جتماعٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم اال

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اضطرب التوحد(5تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201335

لنظرٌة بالتطبٌك الخبرات المٌدانٌة من خالل التطبٌك الفعلً لتعلٌم األطفال بمؤسسات االطفال ذوى اضطراب التوحد، ربط ا
العملً لما تم دراسة من لٌل فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل، ٌتعرف الطالب األوضاع والظروف الفعلٌة للمجال، اكتساب 
المهارات فً التعامل الفعال مع األطفال ذوي اضطراب التوحد وإبراز إمكاناتهم وفعالٌتهم فً عملٌة التعلم، مع إدارة 

 اء األمور، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكامل للطفل.المؤسسات والمعلمات وأولٌ

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اضطراب التوحد(6تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201336

ة التفاعل الفعلً مع األطفال ذوي اضطراب التوحد بالمؤسسات والمدارس، تدرٌب الطالب علً المهارات التدرٌسٌة وكٌفٌ
التعامل فً الموالف مع األطفال، مراعاة شروط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال، صٌاغة األهداف والوسابل المستخدمة 

 وأسالٌب التموٌم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تصمٌم برامج لتربوٌة لذوي صعوبات التعلم اجبارى  022201337

أهداف البرامج  -مبررات إعداد البرامج -تً فً الجزء النظري: معنى البرنامج التربويٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآل
تنظٌم محتوي البرنامج فً ضوء صٌاغة  -التمٌٌم والتموٌم فً البرامج التربوٌة للطفل -التخطٌط للبرامج التربوٌة -التربوٌة
ج ذوى صعوبات التعلم. _ * فً الجزء التطبٌمً: نماذج من برام -عاللة برامج الطفولة بالمجتمعات المدنٌة -األهداف

 التدرٌب على إعداد برامج تربوٌة لألطفال ذ وى صعوبات التعلم  بمختلف فباتهم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم لذوي صعوبات التعلم اجبارى  022201338

أهمٌة تعلم  -أهمٌة تعلم المفاهٌم العلمٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -تعرٌفه* فً الجزء النظري: معنى المفهوم و
تصنٌفات المفاهٌم العلمٌة والبٌبٌة والرٌاضٌة. * فً  -طرق إكساب الطفل المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة -المفاهٌم الرٌاضٌة

 االت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم الرٌاضٌة والعلمٌة فً المج

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر
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 مبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة لذوي صعوبات التعلم اجبارى  022201339

ساب طرق إك -أهمٌة تعلم المفاهٌم االجتماعٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
تصنٌفات المفاهٌم االجتماعٌة واألخاللٌة لألطفال ذوي اإلعالة العملٌة._ * فً  -الطفل ذوي اإلعالة المفاهٌم االجتماعٌة

 الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم االجتماعٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي صعوبات التعلم(5تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201340

الخبرات المٌدانٌة من خالل التطبٌك الفعلً لتعلٌم األطفال بمؤسسات صعوبات التعلم، ربط النظرٌة بالتطبٌك العملً لما تم 
ة للمجال، اكتساب المهارات فً دراسة من لٌل فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل، ٌتعرف الطالب األوضاع والظروف الفعلٌ

التعامل الفعال مع األطفال ذوي اإلعالة العملٌة وإبراز إمكاناتهم وفعالٌتهم فً عملٌة التعلم، مع إدارة المؤسسات والمعلمات 
 وأولٌاء األمور، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكامل للطفل.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )لذوى صعوبات التعلم(6تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201341

التفاعل الفعلً مع األطفال ذوي صعوبات التعلم بالمؤسسات والمدارس، تدرٌب الطالب علً المهارات التدرٌسٌة وكٌفٌة 
التعامل فً الموالف مع األطفال، مراعاة شروط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال، صٌاغة األهداف والوسابل المستخدمة 

 وأسالٌب التموٌم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تصمٌم برامج التربوٌة لذوى الموهبة اجٌارى  022201342

أهداف البرامج  -مبررات إعداد البرامج -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً فً الجزء النظري: معنى البرنامج التربوي
تنظٌم محتوي البرنامج فً ضوء صٌاغة  -لتمٌٌم والتموٌم فً البرامج التربوٌة للطفلا -التخطٌط للبرامج التربوٌة -التربوٌة
نماذج من برامج ذوٌاضطراب التوحد. * فً الجزء التطبٌمً: التدرٌب  -عاللة برامج الطفولة بالمجتمعات المدنٌة -األهداف

 على إعداد برامج تربوٌة لألطفال ذوي اضطراب التوحد بمختلف فباتهم.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادئ تعلم الرٌاضٌات والعلوم للموهبٌن اجبارى  022201343

أهمٌة تعلم  -أهمٌة تعلم المفاهٌم العلمٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
تصنٌفات المفاهٌم العلمٌة والبٌبٌة والرٌاضٌة. * فً  -ٌاضٌةطرق إكساب الطفل المفاهٌم العلمٌة والر -المفاهٌم الرٌاضٌة

 الجزء التطبٌمً: تصمٌم أنشطة تنمً المفاهٌم الرٌاضٌة والعلمٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 وهبٌنمبادئ تعلم المفاهٌم االجتماعٌة للم اجبارى  022201344

طرق إكساب  -أهمٌة تعلم المفاهٌم االجتماعٌة -كٌفٌة اكتساب المفهوم وشرطه -* فً الجزء النظري: معنى المفهوم وتعرٌفه
تصنٌفات المفاهٌم االجتماعٌة واألخاللٌة لألطفال الموهبٌن._ *فً الجزء التطبٌمً:  -الطفل ذوي اإلعالة المفاهٌم االجتماعٌة

 اهٌم االجتماعٌة فً المجاالت المختلفة بالمواد والوسابل التعلٌمٌة.تصمٌم أنشطة تنمً المف

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع الموهبٌن(5تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201345

ملً لما تم دراسة من الخبرات المٌدانٌة من خالل التطبٌك الفعلً لتعلٌم األطفال بمؤسسات الطفولة، ربط النظرٌة بالتطبٌك الع
لٌل فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل، ٌتعرف الطالب األوضاع والظروف الفعلٌة للمجال، اكتساب المهارات فً التعامل الفعال مع 
األطفال ذوي اإلعالة العملٌة وإبراز إمكاناتهم وفعالٌتهم فً عملٌة التعلم، مع إدارة المؤسسات والمعلمات وأولٌاء األمور، 

 تنفٌذ األنشطة المتكامل للطفل. وكٌفٌة
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )الموهبٌن(6تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201346

التفاعل الفعلً مع األطفال الموهبٌن بالمؤسسات والمدارس، تدرٌب الطالب علً المهارات التدرٌسٌة وكٌفٌة التعامل فً 
ط ومعاٌٌر األنشطة المناسبة لألطفال، صٌاغة األهداف والوسابل المستخدمة وأسالٌب الموالف مع األطفال، مراعاة شرو

 التموٌم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161 

 رابعاً: توصٌف ممررات المستوى الرابع:
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 (( )العمل مع األطفال بالروضات7تدرٌب مٌدانً ) أجبارى 022201401

تدرٌب الطالب المعلم على المشاركة فى تعلٌم الطفل ، إكتساب وإتمان المهارات الالزمه لتعلٌم الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة 
، التدرٌب على أستخدام األسالٌب واألستراتٌجٌات المتنوعة فى تعلٌم طفل الروضة ، تنفٌذ برنامج أنشطة الروضة ؛بتعرف 

ة للمجال ، اكتساب المهارات فى التعامل الفعال مع األطفال وإبراز أمكاناتهم ، فعالٌتهم فى على األوضاع والظروف الفعلٌ
 عملٌة التعلم ، التعاون مع إدارة الروضة والمعلمات وأولٌاء األمور ، وكٌفٌة تنفٌذ األنشطة المتكاملة للطفل.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ممارنةالتربٌة ال أجبارى 022201402

مفهوم التربٌة الممارنه وأهمٌة دراسة  التربٌة الممارنه ، أهداف التربٌة الممارنه  ، العوامل المؤثرة فى النظم التعلٌمٌة 
،نشأوة التربٌة الممارنة فى الدول المختلفة ؛ الدراسات الممارنة بٌن التربٌة على المستوى المحلى والمستوى الدولى وكذلن 

ٌة فً الطفولة المبكرة فً مختلف دول العالم )عربٌا واجنبٌا( وصوال الً تحلٌل والع التربٌة فى البلدان دراسة والع الترب
 المختلفة ومعرفة االٌجابٌات والسلبٌات الخاصة بكل النظم التعلٌمٌة المختلفة المتبعة فى كال من هذه الدول على اختالفها .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 البرامج التربوٌة فً الطفولة المبكرة أجبارى 022201403

مفهوم البرنامج ،الفرق بٌن البرنامج التملٌدى والبرنامج الحدٌث , أسس بناء برامج الطفولة المبكرة،أهداف برامج الطفولة 
مج التربوٌة ، التموٌم المبكرة، ، تنظٌم محتوى البرنامج فى ضوء صٌاغة األهداف التربوٌة ، المعاٌٌر ونواتج التعلم للبرا

للبرامج المابمة على التعلٌم المبكر ، معاٌٌر التعلم فى مرحلة الطفولة المبكرة ، نماذج لبرامج الطفولة المبكرة سواء محلٌة 
 او عالمٌة , انواع البرامج الممدمة للطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة واسس بنابها .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع األطفال بالروضة(8تدرٌب مٌدانً ) أجبارى 022201404

تدرٌب الطالب المعلم على التربٌة التفاعلٌة ، إكتساب وإتمان المهارات الالزمه لتعلٌم طفل الروضة ، التدرٌب على أستخدام 
األنشطة التربوٌة المختلفة داخل  األسالٌب واألستراتٌجٌات المتنوعة فى تعلٌم الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة ، تنفٌذ

المؤسسات التعلٌمٌة طبما للمعاٌٌر التربوٌةى مع التدرٌب على التعاون مع ادارة الروضة ؛ معلمى الطفولة المبكرة واولٌاء 
 االمور ؛ وضع الطرق المختلفة للتموٌم لالنشطة التربوٌة الممدمة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 إدارة مؤسسات الطفولة اجبارى 022201405

التعرف على ماهٌة االدارة ومبادبها االساسٌة ؛ اهمٌتها وابرز نظرٌات االدارة التربوٌة وكٌفٌة ادارة المؤسسات التعلٌمٌة 
وطبٌعة عملٌات االشراف التربوى وادوار كال من المشرف التربوى والهٌكل االداري فً مؤسسات الطفولة المبكرة ، مع 

البرز النظرٌات فً مجال االدارة ، واالتجاهات االدارٌة الحدٌثة فً المجال التربوي ؛ والجودة الشاملة داخل  التطرق
 مؤسسات الطفولة المبكرة ؛ ومعاٌٌر االعتماد الخاصة بمؤسسات الطفولة المبكرة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مهارات البحث العلمى أجبارى 022201406

عرف على مفهوم البحث العلمى واساسٌاتة والمراحل المختلفة للبحث العلمى والخطوات العلمٌة للبحث وطرق البحث الت
العلمى و اساسٌات كتابة خطة بحثٌة بدأ من اعداد فكرة البحث حتى االنتهاء من كتابة البحث العلمى بطرٌمة علمٌة جٌدة 

ق كتابة المراجع العلمٌة بالبحث باحدث الطرق العلمٌة مع االستعانة وطرق التجمٌع للمادة العلمٌة للبحث العلمى وطر
بالمراجع العلمٌة لجمع المادة العلمٌة باللغة العربٌة واللغة االجنبٌة ؛ وبانتهاء التدرٌس الممرر ٌتمكن الطالب من اعداد بحث 

 علمى فى كافة المجاالت.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تصمٌم البرامج لالطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة ختٌارىأ 022201407

التعرف على معنى البرنامج واسس البرنامج التربوى ؛ اسس بناء البرنامج التربوى ؛انواع البرامج التربوٌى لذوى 
لعادى االحتٌاجات الخاصة ؛ طرق تموٌم برامج ذوى االحتٌاجات الخاصة ؛ مدى االختالف بٌن البرامج الممدمة للطفل ا

والطفل ذوى االحتٌاجات الخاصة ؛اسس بناء ومواصفات وضع برنامج تربوى والمواصفات الواجب توافرها ومراعاتها  عند 
برنامج خاص  –وضع برنامج خاص بالطفل ذو االحتٌاجات الخاصة كال تبعا لنوع االعالة )برنامج خاص باالعالة العملٌة 

 برنامج خاص بالتوحد ( –برنامج خاص باالعالة السمعٌة  –البصرٌة برنامج خاص باالعالة  –بصعوبات التعلم 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مشروعات بحثٌة فى العلوم التربوٌة أختٌارى 022201408

 –مة الممد –التعرٌف بمصطلحات البحث العلمى التربوى ، إجراءات البحث العلمى التربوى وما ٌتضمنه من ) عنوان البحث 
أدبٌات البحث  –حدود البحث  –فروض البحث التربوى  –أهمٌة البحث التربوى  –أهداف البحث التربوى  –مشكلة البحث 

األسلوب  –أدوات البحث  –منهج البحث وتصمٌمه  –مجتمع البحث وعٌنه البحث  –إجراءات البحث التربوى  –التربوى 
، عمل التعدٌالت الالزمة للبحث والتمٌٌم النهابى للبحث التربوى ، برامج األحصابى ( ، منالشة الخطط بصورتها النهابٌة 

 األنشطة البحثٌة التعلٌمٌة ، إجراء البحوث المتخصصه .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التربٌة البٌبٌة فى الطفولة المبكرة أختٌارى 022201409

 –انواع البٌبات المختلفة –المبادىء االساسٌة التربٌة البٌبٌة –الرتبٌة البٌبٌةأهدافه  –التعرف على مفهوم التربٌة البٌبٌة 
الثمافة  –التعلٌم البٌبى  –_أهم المشكالت البٌبٌة وكٌفٌة الولاٌة منها.  –الوعى البٌبى لالطفال بمرحلة الطفولة المبكرة 

اعادة التدوٌر واستغالل المستهلكات البٌبٌة  –االنشطة البٌبٌة  –التربٌة البٌبٌة فى الطفولة المبكرة -المفاهٌم البٌبٌة  –البٌبٌة
 مع العرض الهم االهداف المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة الخاصة بالبرامج البٌبٌة المالبمة لمرحلة الطفولة المبكرة . –

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لٌة فً الطفولة المبكرةالتنمٌة االجتماعٌة و االخال اختٌارى 022201410

تعرٌف المفاهٌم األجتماعٌة واألخاللٌة ، أهمٌتةالمفاهٌم األجتماعٌة واألخاللٌة، العوامل المؤثرة فى المفاهٌم األجتماعٌة 
مراحل تنمٌة المهارات االجتماعٌة  –واألخاللٌة ، أنواعها وكٌفٌة تنفٌذها ؛ النظرٌات المفسرة للنمو االجتماعى واالخاللى 

االنشطة الممترحة  –تطبٌمات عملٌة فى مجال المفاهٌم االخاللٌة واالجتماعٌة  –نظرٌة بورن للذكاء االخاللى  –االخاللٌة و
 لتنمٌة كال من المفهوم االجتماعى بمرحلة الطفلولة المبكرة والمفهوم االخاللى فى مرحلةالطفولة المبكرة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الشراكة المهنٌة فى مجال الطفولة اختٌارى 022201411

الشراكة المهنٌة فً ضوء  -دور المعلمٌن فً الشراكة المهنٌة -أنماط الشراكة المهنٌة -التعرٌف بمفهوم الشراكة المهنٌة
االسس  – صعوبات ومعولات الشراكة المهنٌة فى مجال الطفولة –دور المدرسة فً تفعٌل الشراكة المهنٌة  -مجال الطفولة 

 من هم الشركاء وادورهم واجباتهم ووحمولهم   . –التى تموم علٌها الشراكة المهنٌة 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لضابا تربوٌة فى مجال الطفولة اختٌارى 022201412

مة  بمضاٌا ومشكالت الحموق التعرف على اهم المضاٌا التربوٌة المطروحة على الساحة فى الولت الحالى المفاهٌم المتعل
لضاٌا –لضاٌا فً دمج ذوي االعالة فً التعلٌم –والتشرٌعات لحموق االطفال سواء طفل عادى او ذوى االحتٌاجات الخاصة  
لضاٌا الولاٌة من االعالة وغٌرها من المضاٌا –فً االتجاهات االٌجابٌة والسلبٌة تجاه  الطفولة بشكل عام وذوي االعالة 

 الحدٌثة.التربوٌة 
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 البرامج التربوٌة والتنموٌة لطفل الحضانة اجبارى  022201413

األسس  –المبادئ األساسٌة لبرامج الحضانة  –برامج الحضانة ) األسس الفلسفٌة   ٌتضمن محتوى الممرر أسس بناء
البرامج ونظرٌات التعلم(.  –البرامج واستعدادات النمو  –ضانة البرامج وخصابص نمو طفل الح –النفسٌة واالجتماعٌة 

أهداف برامجالحضانة تدرٌبات علً صٌاغة األهداف فً شكل سلوكً. محتوي برامج الحضانة ) معاٌٌر اختٌار محتوي 
م برامج تصمٌ -طرق ووسابل وأنشطة التعلٌم فً البرامج –تحلٌل محتوي البرامج  –تنظٌم محتوي البرامج  –البرامج 
وثٌمة معاٌٌر  –محتوي برامج الحضانة ) معاٌٌر ونواتج التعلم   األنشطة التعلٌمٌة وبرامج الحضانة(. معاٌٌر –الحضانة 

برنامج الحضانة(. التموٌم وبرامج   ومحتوي وعملٌات تموٌم المستوٌات المعٌارٌة ألهداف  –البرنامج ونواتج التعلم 
 –خطواته  –أسسه  –أنواعه  –مجاالته  –وظابف التموٌم  –ة تموٌم برامج الحضانة أهمٌ –الحضانة ) مفهوم التموٌم 

مزاٌا معاٌٌر  –وسابل التموٌم(. البرامج المابمة علً معاٌٌر التعلم المبكر ) ماهٌة معاٌٌر التعلم فً مرحلة الطفولة المبكرة 
ج من أنشطة وبرامج الحضانة ، وبرامجالمفاهٌم نماذ–سبل تفعٌل معاٌٌر برامج الحضانة  –التعلم ومشكالته المتولعة

 االجتماعٌة ، برامج فنون اللغة و برامج المفاهٌم العلمٌة وبرامج التربٌة البدنٌة والصحٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )بالحضانات(7تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201414

لى المشاركة فى تعلٌم طفل الحضانة ، إكتساب وإتمان المهارات الالزمه لتعلٌم ٌتضمن محتوى الممرر تدرٌب الطالب المعلم ع
طفل الحضانة ، التدرٌب على أستخدام األسالٌب واألستراتٌجٌات المتنوعة فى تعلٌم طفل الحضانة ، تنفٌذ برنامج أنشطة 

 الحضانة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )بالحضانات(8انً )تدرٌب مٌد اجبارى  022201415

ٌتضمن محتوى الممرر تدرٌب الطالب المعلم على التربٌة التفاعلٌة ، إكتساب وإتمان المهارات الالزمه لتعلٌم طفل الحضانة ، 
التدرٌب على أستخدام األسالٌب واألستراتٌجٌات المتنوعة فى تعلٌم طفل الحضانة ، تنفٌذ أنشطة الحضانة طبما للمعاٌٌر 

 لتعرف على احدث طرق التموٌم المالبمة للمرحلة العمرٌة .التربوٌة ا

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 إدارة مؤسسات اطفال الفبات الخاصة اجبارى  022201416

مدخل إلى إدارة مؤسسات الطفولة  -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: التعرف على مفهوم اإلدارة االستراتٌجٌة
مؤسسات الفبات الخاصة التعرف على المعولات والمشكالت التً تواجه مؤسسات الطفولة والفبات الخاصة  وباألخص

مهارات التموٌم والمتابعة فً مؤسسات  -المهارات اإلدارٌة فً مؤسسات الطفولة مهارات االتصال فً مؤسسات الطفولة
 ت الطفولة.الطفولة والفبات الخاصة التجهٌزات المكانٌة والداخلٌة لمؤسسا

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التكنولوجٌا المساندة لذوي اإلعالة العملٌة اجبارى  022201417

استخدام التكنولوجٌا فً تحسٌن تعلم األطفال ذوي  -أنماط التكنولوجٌا فً التربٌة -* فً الجزء النظري: تعرٌف التكنولوجٌا
اإلٌجابٌات والسلبٌات للتكنولوجٌا  -أهداف استخدام التكنولوجٌا المساندة -ٌا المساندةمصطلح التكنولوج -اإلعالة العملٌة

المساندة لذوي اإلعالة العملٌة._* فً الجزء التطبٌمً:تدرٌب الطالب بشكل عملً على استخدام األنواع المختلفة للتكنولوجٌا 
 فً مجال الطفولة المبكرة. مع ذوي اإلعالة العملٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر ممرركود ال

 االستعداد للكتابة والمراءة لذوي اإلعالة العملٌة اجبارى  022201418

عاللة المراءة  -عوامل التهٌبة لمهارات المراءة والكتابة -* فً الجزء النظري: ماهٌة مهارات االستعداد للمراءة والكتابة
أسالٌب تمٌٌم أنشطة مهارات المراءة والكتابة لألطفال. ذوي  -الة العملٌةوالكتابة بعملٌتً االستماع والتحدث لطفل ذوي اإلع

استراتٌجٌات تعلم مهارات االستعداد المراءة والكتابة لذوي اإلعالة العملٌة._* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب  -اإلعالة العملٌة
 تابة.الطالب على إعداد أنشطة لتهٌبة األطفال ذوي اإلعالة العملٌة للمراءة والك
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة العملٌة(7تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201419

المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي اإلعالة العملٌة، التدرٌب علً استخدام 
 عة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنو

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة العملٌة(8تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201420

ب علً استخدام المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي اإلعالة العملٌة، التدرٌ
 األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الخطة التربوٌة الفردٌة اختٌارى  022201421

ت الخطة،عناصر اعداد برنامج تربوي مبررا –التعرف على المبادئ والمفاهٌم المتعلمة بالخطة التربوٌة الفردٌة،اهدافالخطة 
معولات وصعوبات اعداد الخطة التربوٌة الفردٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة.  -خطوات اعداد الخطة التربوٌة الفردٌة -فردي

 _الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب باعداد خطط تربوٌة للفبات الخاصة بمختلف درجتها

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الشراكة المهنٌة غً مجال التربٌة الخاصة اختٌارى  022201422

الشراكة المهنٌة فً ضوء  -دور المعلمٌن فً الشراكة المهنٌة -أنماط الشراكة المهنٌة -التعهرٌف بمفهوم الشراكة المهنٌة
لمهنٌة فى مجال التربٌة صعوبات ومعولات الشراكة ا –دور المدرسة فً تفعٌل الشراكة المهنٌة  -مجال التربٌة الخاصة

 الخاصة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التكنولوجٌا المساندة لذوي اإلعالة االسمعٌة اجبارى  022201423

استخدام  -أنماط التكنولوجٌا فً التربٌة -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً * فً الجزء النظري: تعرٌف التكنولوجٌا
أهداف استخدام التكنولوجٌا  -مصطلح التكنولوجٌا المساندة -ً تحسٌن تعلم األطفال ذوي اإلعالة السمعٌةالتكنولوجٌا ف

اإلٌجابٌات والسلبٌات للتكنولوجٌا المساندة لذوي اإلعالة السمعٌة._* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب بشكل  -المساندة
 ً مجال الطفولة المبكرة. مع ذوي اإلعالة السمعٌة.عملً على استخدام األنواع المختلفة للتكنولوجٌا ف

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 االستعداد للكتابة والمراءة لذوي اإلعالة السمعٌة اجبارى  022201424

لتهٌبة عوامل ا -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: * فً الجزء النظري: ماهٌة مهارات االستعداد للمراءة والكتابة
أسالٌب تمٌٌم  -عاللة المراءة والكتابة بعملٌتً االستماع والتحدث لطفل ذوي اإلعالة السمعٌة -لمهارات المراءة والكتابة

استراتٌجٌات تعلم مهارات االستعداد المراءة والكتابة لذوي  -أنشطة مهارات المراءة والكتابة لألطفال. ذوي اإلعالة السمعٌة
ً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد أنشطة لتهٌبة األطفال ذوي اإلعالة السمعٌة للمراءة اإلعالة السمعٌة. * ف

 والكتابة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة السمعٌة(7تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201425

مهارات الالزمة لتعلٌم ذوي اإلعالة السمعٌة، التدرٌب علً استخدام المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان ال
 األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة السمعٌة(8تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201426

ممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي ٌهدف ال
 اإلعالةالسمعٌة، التدرٌب علً استخدام األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.

  

 رراسم المم نوع الممرر كود الممرر

 التكنولوجٌا المساندة لذوي اإلعالة االبصرٌة اجبارى  022201427

استخدام التكنولوجٌا فً تحسٌن تعلم األطفال ذوي  -أنماط التكنولوجٌا فً التربٌة -* فً الجزء النظري: تعرٌف التكنولوجٌا
اإلٌجابٌات والسلبٌات للتكنولوجٌا  -ندةأهداف استخدام التكنولوجٌا المسا -مصطلح التكنولوجٌا المساندة -اإلعالة البصرٌة

المساندة لذوي اإلعالة لبصرٌةا._* فً الجزء التطبٌمً:تدرٌب الطالب بشكل عملً على استخدام األنواع المختلفة 
 للتكنولوجٌا فً مجال الطفولة المبكرة. مع ذوي اإلعالة البصرٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 االستعداد للكتابة والمراءة لذوي اإلعالة البصرٌة ىاجبار  022201428

عاللة المراءة  -عوامل التهٌبة لمهارات المراءة والكتابة -* فً الجزء النظري: ماهٌة مهارات االستعداد للمراءة والكتابة 
راءة والكتابة لألطفال. أسالٌب تمٌٌم أنشطة مهارات الم -والكتابة بعملٌتً االستماع والتحدث لطفل ذوي اإلعالة البصرٌة 

استراتٌجٌات تعلم مهارات االستعداد المراءة والكتابة لذوي اإلعالة البصرٌة. * فً الجزء التطبٌمً:  -ذوي اإلعالة البصرٌة 
 تدرٌب الطالب على إعداد أنشطة لتهٌبة األطفال ذوي اإلعالة البصرٌة للمراءة والكتابة.

  

 راسم الممر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة البصرٌة(7تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201429

المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي اإلعالة البصرٌة، التدرٌب علً استخدام 
 ألطفال.األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة ل

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اإلعالة البصرٌة(8تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201430

ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي 
 ستخدام األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.اإلعالة البصرٌة، التدرٌب علً ا

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التكنولوجٌا المساندة لذوي اضطراب التوحد اجبارى  022201431

استخدام  -أنماط التكنولوجٌا فً التربٌة -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: * فً الجزء النظري: تعرٌف التكنولوجٌا
أهداف استخدام التكنولوجٌا  -مصطلح التكنولوجٌا المساندة -التكنولوجٌا فً تحسٌن تعلم األطفال ذوي اضطراب التوحد

كل اإلٌجابٌات والسلبٌات للتكنولوجٌا المساندة لذوٌى اضطراب التوحد._ * فً الجزء التطبٌمً:تدرٌب الطالب بش -المساندة
 عملً على استخدام األنواع المختلفة للتكنولوجٌا فً مجال الطفولة المبكرة. مع ذوي اضطراب التوحد.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 االستعداد للكتابة والمراءة لذوي اضطراب التوحد اجبارى  022201432

عوامل التهٌبة  -هٌة مهارات االستعداد للمراءة والكتابةٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: * فً الجزء النظري: ما
أسالٌب تمٌٌم  -عاللة المراءة والكتابة بعملٌتً االستماع والتحدث لطفل ذوي اضطراب التوجد  -لمهارات المراءة والكتابة

د المراءة والكتابة لذوي استراتٌجٌات تعلم مهارات االستعدا -أنشطة مهارات المراءة والكتابة لألطفال. ذوي اضطراب التوحد 
اضطراب التوحد._* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد أنشطة لتهٌبة األطفال ذوي اضظراب التوحد للمراءة 

 والكتابة.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي اضطراب التوحد(7تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201433

عالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي اضطراب التوحد، التدرٌب علً استخدام المشاركة الف
 األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لعمل مع ذوي اضطراب التوحد(( )ا8تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201434

المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي اضطراب التوحد، التدرٌب علً استخدام 
 األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.

 
  

 راسم الممر نوع الممرر كود الممرر

 التكنولوجٌا المساندة لذوي صعوبات التعلم اجبارى  022201435

استخدام  -أنماط التكنولوجٌا فً التربٌة -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: * فً الجزء النظري: تعرٌف التكنولوجٌا
هداف استخدام التكنولوجٌا أ -مصطلح التكنولوجٌا المساندة -التكنولوجٌا فً تحسٌن تعلم األطفال ذوي صعوبات التعلم

اإلٌجابٌات والسلبٌات للتكنولوجٌا المساندة لذوي صعوبات التعلم._* فً الجزء التطبٌمً:تدرٌب الطالب بشكل  -المساندة
 عملً على استخدام األنواع المختلفة للتكنولوجٌا فً مجال الطفولة المبكرة. مع ذوي صعوبات التعلم.

  

 م الممرراس نوع الممرر كود الممرر

 االستعداد للكتابة والمراءة لذوي صعوبات التعلم اجبارى  022201436

عوامل التهٌبة  -ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: * فً الجزء النظري: ماهٌة مهارات االستعداد للمراءة والكتابة
أسالٌب تمٌٌم  -دث لطفل ذوي صعوبات التعلمعاللة المراءة والكتابة بعملٌتً االستماع والتح -لمهارات المراءة والكتابة

استراتٌجٌات تعلم مهارات االستعداد المراءة والكتابة لذوي  -أنشطة مهارات المراءة والكتابة لألطفال. ذوي صعوبات التعلم
لمراءة اإلعالة البصرٌة. _* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد أنشطة لتهٌبة األطفال ذوي صعوبات التعلم ل

 والكتابة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي صعوبات التعلم(7تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201437

المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم ذوي صعوبات التعلم، التدرٌب علً استخدام 
 المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.األسالٌب واالستراتٌجٌات 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع ذوي صعوبات التعلم (8تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201438

زمة لتعلٌم ذوي ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الال
 صعوبات التعلم، التدرٌب علً استخدام األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التكنولوجٌا المساندة للموهبٌن اجبارى  022201439

استخدام  -أنماط التكنولوجٌا فً التربٌة -ً الجزء النظري: تعرٌف التكنولوجٌاٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: * ف
 -أهداف استخدام التكنولوجٌا المساندة -مصطلح التكنولوجٌا المساندة -التكنولوجٌا فً تحسٌن تعلم األطفال ذوي الموهبٌن

مً:تدرٌب الطالب بشكل عملً على استخدام اإلٌجابٌات والسلبٌات للتكنولوجٌا المساندة للموهبٌن. _ * فً الجزء التطبٌ
 األنواع المختلفة للتكنولوجٌا فً مجال الطفولة المبكرة. مع الموهبٌن.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 االستعداد للمراءة للكتابة للموهبٌن اجبارى  022201440

عاللة المراءة  -عوامل التهٌبة لمهارات المراءة والكتابة -* فً الجزء النظري: ماهٌة مهارات االستعداد للمراءة والكتابة
 -أسالٌب تمٌٌم أنشطة مهارات المراءة والكتابة لألطفال.الموهبٌن  -والكتابة بعملٌتً االستماع والتحدث لطفل الموهب 

طالب على إعداد أنشطة استراتٌجٌات تعلم مهارات االستعداد المراءة والكتابة للموهبٌن._* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب ال
 لتهٌبة األطفال الموهبٌن للمراءة والكتابة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع الموهبٌن(7تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201441

مة لتعلٌم ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: المشاركة الفعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالز
 الموهبٌن، التدرٌب علً استخدام األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ( )العمل مع الموهبٌن(8تدرٌب مٌدانً ) اجبارى  022201442

فعالة فً تعلٌم األطفال واكتساب وإتمان المهارات الالزمة لتعلٌم الموهبٌن، الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: المشاركة ال
 التدرٌب علً استخدام األسالٌب واالستراتٌجٌات المتنوعة فً تعلٌم األطفال، تنفٌذ برامج األنشطة لألطفال
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 توصٌف ممررات لسم العلوم النفسٌة

 االول:أوالً: توصٌف ممررات المستوى 
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر 

 المدخل الى العلوم النفسٌة أجبارى 022202101

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
التعرف على مفهوم علم النفس بشكل عام ، ماهٌتة ، مبادٌبه ، مناهج البحث فى علم النفس ،السلون االنسانى والفرق بٌن 

الغٌر سوى ،االسس البٌولوجٌة للسلون ،االنفعاالت بانواعها المختلفة ومصادر نشبتها  ، السلون السوى والسلون 
 العواطف ،الدافعٌة ، الفروق الفردٌة ،دراسة الشخصٌة بانماطها المختلفة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

  علم نفس النمو أجبارى 022202102

 ً :ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االت
التعرف على معنى النمو النفسى للطفلوالتعرف على اهم العوامل المؤثرة فى نمو الطفل ؛ مطالب النمو فى كل مرحلة على 
حدة من مراحل النمو النفسى الى جانب التعرف على خصابص النمو فى مراحل النمو المختلفة من المراحل الجنٌنٌة ثم 

تى مرحلة الشٌخوخة وخصابص كل مرحلة باالضافة الى النظرٌات المختلفة للنمو فترة الطفولة ثم فترة المراهمة والرشد ح
 وكٌفٌة االسراع بالنمو النفسى السلٌم للطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس اللعب أجبارى 022202103

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
فهوم اللعب.ودراسة بعض النظرٌات النفسٌة المرتبطة باللعب عند االطفال ،واالهمٌة النفسٌة والتربوٌة للعب. التعرٌف بم

واللعب وحاجات النمو ، واثرة الفروق الفردٌة على لعب االطفال . والتعرف بطرٌمة العالج باللعب . ودور المعلمة فى اعداد 
مات عملٌة لتصمٌم وتنفٌذ بعض االلعاب االساسٌة الشابعة فى رٌاض برنامج رٌاض االطفال عن طرٌك اللعب . وتطبٌ

العاب االستكشاف  –االلعاب الخارجٌة  –مسرح العرابس والدمى  –الماء والرمل  -الهدم والبناء –االطفال مثل : ) التشكٌل 
 االلعاب الدرامٌة (. –

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مشكالت الطفولة              اجبارى 022202104

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
تعرٌف المشكالت النفسٌة والسلوكٌة للطفل ؛ التعرف على اهمٌة دراسة مشكالت الطفل  النفسٌة والسلوكٌة والفرق بٌن 

ٌلها وصوال الى انسب وكٌفٌة تحل –مظاهرالمشكلة–ومعرفة اسباب المشكلة –كال من المشكلة النفسٌة والمشكلة السلوكٌة 
الطرق المالبمة للعالج الجزرى  للمشكلة )مشكلة الخجل ؛ الخوف؛ العناد؛ النشاط الزابد؛ العنف؛ التخرٌب؛ الال مباالة( 

التعرف على الفرق بٌن  –اعراضها ؛ خصابصها ؛ طرق عالجها ؛ الدور التربوى النفسى لالسرة فى التدخل العالجى
 طفل ذوى االحتٌاجات الخاص .مشكالت الطفل العادى وال

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 نصوص باللغة االنجلٌزٌة فى علم نفس الطفل  أختٌارى 022202105

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ٌاللغة  عرض اهم االبحاث والدراسات العلمٌة المتنوعة فى علم النفس الطفل  -التعرف على معنى علم نفس الطفل 

 –االنجلٌزٌة مع تناول عرض ومنالشة اهم الموضوعات والدراسات فى الدول االجنبٌة والمرتبطة بمجال الطفولة 
 –نصوص باللغة االنجلٌزٌة مرتبطة بابحاث علمٌة عالمٌة  –المصطالحات النفسٌة فى علم نفس الطفل باللغة االنجلٌزٌة 

 االجنبٌة واالطالع على كل ما هو حدٌث فى علم النفس الطفل. منالشة الهم الموضوعات والدراسات فى الدول
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تكوٌن المفاهٌم عند الطفل اختٌارى 022202106

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
عة المعلمة واطفال الروضة . معلمة التعرف على  المفاهٌم وانواعها وخصابصها .نظرٌات النمو وتكوٌن المفاهٌم . طبٌ

الروضة فلسفة المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة واللغوٌة . المفاهٌم العلمٌة فى حٌاة طفل الروضة .اهداف تنمٌة المفاهٌم 
الرٌاضٌة واللغوٌة . ممدمة عن دور المفاهٌم الخلمٌة واالجتماعٌة فى المجتمع . اثر المفاهٌم الخلمٌة واالجتماعٌة فى 

 جتمع .كٌفٌة اكتساب المٌم االخاللٌة واالجتماعٌة . طبٌعة المفاهٌم اللغوٌة واطفال الروضة  .الم

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس نمو طفل الحضانة ومشكالته أجبارى 022202107

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ة فى النمو ثم مطالب النمو ومراحل النمو النفسى و خصابصه من ,مرحلة ما النمو النفسى للطفل ، و اهم العوامل المؤثر

لبل المٌالد ,النمو من اإلخصاب حتى المٌالد, العوامل التً تؤثر على الجنٌن ,سٌكولوجٌة الحمل والوالدة,مرحلة الطفولة 
ضافة الى نظرٌات النمو المختلفة وكٌفٌة والولٌد والرضٌع ومرحلة ما لبل المدرسة والتطبٌمات التربوٌة لهذه المرحلة . باال

وكٌفٌة تحلٌلها  –مظاهرها –ومعرفة اسبابها  –االسراع بالنمو النفسى .كما ٌتضمن مشكالت الطفل  النفسٌة والسلوكبة 
وصوال الى انسب الطرق المالبمة للعالج الجزرى  للمشكلة ،التعرف على الفرق بٌن مشكالت الطفل العادى والطفل ذو 

 ات الخاصة الخاصة .الفب

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس تعلم المهارات االجتماعٌة واالنفعالٌة  أجبارى 022202108

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
انة و العاللة تعرٌف االنفعال ، و أهمٌته و خصابصهو نظرٌاته, العوامل المؤثرة فى مجال االنفعال واالجتماع طفل الحض  

بٌنهما والصعوبات التً تواجه المعلمة  لتنمٌة المهارات االجتماعٌة واالنفعالٌة، دراسة  خصابص النمو االنفعالً 
 واالجتماعً ونظرٌاته وبرامج تعدٌل المشكالت االنفعالٌة واالجتماعٌة عند األطفال والتخطٌط لألنشطة المختلفة.

لحضانة و خصابصه ، تنمٌة مهارات  اإلنصات بتمعن  ، تحٌة اآلخرٌن و الترحٌب بهم، كما ٌتضمن النمو االجتماعى لطفل ا
اتباع التعلٌمات ، طلب المساعدة ، نٌل اهتمام المدرس ، االعتراض و االختالف فً الرأي بشكل البك، تمدٌم االعتذار، 

 ضانة.التواصل و خلك روابط اجتماعٌة، و ذلن باستخدام االنشطة المناسبة لطفل الح

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس الموهبة لطفل الحضانة        أجبارى 022202109

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
التعرف على مفهوم االبداع وسمات الطفل الموهوب و المبدع،وتصنٌف االطفال المبدعٌن . اسالٌب الكشف عن االطفال 

االطفال المبدعٌن ، اسالٌب تنمٌة االبداع .مفهوم البٌبة االبداعٌة لدى االطفال ، المسٌرات المؤثرة فى المبدعٌن ،ورعاٌة 
 -البٌبة االبداعٌة لالطفال .االتجاهات الحدٌثة فى لٌاس البٌبة االبداعٌة لدى االطفال ، بعض الدراسات فى مجال االبداع

 لة الحضانة  داخل مؤسسات الطفولةمعولات وصعوبات تطبٌك االبداع لدى الطفل فى مرح

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل إلى علم نفس الفبات الخاصة أجبارى 022202110

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ة والتربوٌة إكساب الطالب اآلتً: تعرٌف الفبات الخاصة وتصنٌفاتهم السلوكٌة الوظٌفٌة السٌكولوجٌة الوظٌفٌة السٌكولوجٌ

واالجتماعٌة، وأسالٌب تشخٌصهم، وخصابصهم من الجوانب المختلفة، وأهم مشكالتهم، واحتٌاجاتهم من الجوانب النفسٌة 
واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والتأهٌلٌة والتشغٌلٌة، وأسالٌب واستراتٌجٌات الرعاٌة التً ٌمكن إتباعها معهم، وتأهٌلهم اجتماعٌاً 

 ج المتبعة فً سبٌل ذلن وكٌفٌة اختٌار تلن البرامج وتطبٌمها وفماً لخصابص هؤالء األفراد.ومهنٌاً، وأهم البرام
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التدخل المبكر ألطفال الفبات الخاصة أجبارى 022202111

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الفبات المستهدفة فً برامج  -المبادئ األساسٌة للتدخل المبكر -لطالبإ إكساب الطالب اآلتً: الجزء النظري: تعرٌف ا

التدخل للولاٌة من  -الكشف المبكر عن اإلعالة -إدارة برامج التدخل المبكر -التدخل المبكرفرٌك العمل فً التدخل المبكر
البرامج العالمٌة المستخدمة فً  -بكردور األسرة فً برامج التدخل الم -استخدام األنشطة فً برامج التدخل المبكر -اإلعالة

 الخدمات الولابٌة والعالجٌة والتنبؤٌة فً التدخل المبكر. -برامج التدخل المبكر

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس اللغة والتواصل أجبارى 022202112

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
 الفرق بٌن لغة االنسان ولغة الحٌوان . طبٌعة اللغة البشرٌة .مراحل النمو اللغوى ،نظرٌات نشأة اللغة البشرٌة وتطورها .

مفسرة للغة ،بعض المتغٌرات ذات العاللة بالنمو اللغوى ،بعض الظواهر المرضٌة فى النمو اللغوى .التنمٌة اللغوٌة فى 
بٌمٌة وعملٌةدورها فى تنمٌة اللغة لدى الطفل بمرحلة رٌاض االطفال . منهج التنمٌة اللغوٌة فى رٌا ضاالطفال .نماذج تط

 الطفولة المبكرة ؛المشكالت والمعولات التى تتعارض مع تنمٌة اللغة لدى الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة .

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

171 

 
 
 

 ثانٌاً: توصٌف ممررات المستوى الثانً:
 

  

 راسم الممر نوع الممرر كود الممرر

 تنشبة الطفل وحاجاتة اجبارى 022202201

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
اهداف التنشبة –اهمٌة التنشبة االجتماعٌة للطفل –ماهٌة التنشبة االجتماعٌة للطفل ) مفهوم التنشبة االجتماعٌة للطفل 

التنشبة االجتماعٌة للطفل ، متطلبات التنشبة  االجتماعٌة للطفل( ،عاللة التنشبة االجتماعٌة بالتربٌة ،وسابط ومؤسسات
االجتماعٌة والعوامل المؤثرة فٌها .اسالٌب المعاملة الوالدٌة واثرها فى التنشبة االجتماعٌة للطفل  ؛نماذج للمشكالت 

 ة"(المرتبطة باالسالٌب الخاطبة )التدلٌل ؛ االهمال؛ النبذ؛ المسوة؛ العنف؛ االساءة"سواء اساءة جسدٌة او لفظٌ

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس اللغة  اجبارى 022202202

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً : 
نشأة اللغة البشرٌة وتطورها . الفرق بٌن لغة االنسان ولغة الحٌوان . طبٌعة اللغة البشرٌة .مراحل النمو اللغوى 

العاللة بالنمو اللغوى ،بعض الظواهر المرضٌة فى النمو اللغوى .التنمٌة اللغوٌة ،نظرٌاتمفسرة للغة ،بعض المتغٌرات ذات 
فى رٌاض االطفال . منهج التنمٌة اللغوٌة فى رٌا ضاالطفال .نماذج تطبٌمٌة وعملٌةدورها فى تنمٌة اللغة لدى الطفل بمرحلة 

 الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة . الطفولة المبكرة ؛المشكالت والمعولات التى تتعارض مع تنمٌة اللغة لدى

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادى تعدٌل السلون  أجبارى 022202203

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
معاٌٌر اضطرابات –؛انواع السلون ؛ معاٌٌر التمٌٌز بٌن السلون المشكل والسوى ؛ ماهٌة السلون المشكل –تعرٌف السلون 

فنٌات تعدٌل السلون  –نظربات تعدٌل السلون المختلفة  -المبادئ االساسٌة فى تعدٌل السلون  –بناء السلون  –سلون ال
)تحدٌد السلون المستهدف ؛ تعرٌفه ؛ تشكٌل السلون ؛ التعالد السلوكى ؛ االلتصاد الرمزى( ؛ منهجٌة البحث فى تعدٌل 

 نماذج تطبٌمٌة فى تعدٌل السلون . –للمعززات السلون ؛ وضع خطة تعدٌل السلون مع وضع جدول 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس االبداع فى الطفولة المبكرة  اختٌارى 022202204

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
لٌب الكشف عن االطفال التعرف على مفهوم االبداع وسمات الطفل الموهوب و المبدع،وتصنٌف االطفال المبدعٌن . اسا

المبدعٌن ،ورعاٌة االطفال المبدعٌن ، اسالٌب تنمٌة االبداع .مفهوم البٌبة االبداعٌة لدى االطفال ، المسٌرات المؤثرة فى 
 -البٌبة االبداعٌة لالطفال .االتجاهات الحدٌثة فى لٌاس البٌبة االبداعٌة لدى االطفال ، بعض الدراسات فى مجال االبداع

 وصعوبات تطبٌك االبداع لدى الطفل فى مرحلة الطفولة المبركة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة.معولات 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة الدمج الشامل لالطفال  اختٌارى 022202205

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً : 
مزاٌا   -الجزبى (  -انواع الدمج )الكلى –فوابد الدمج  –اهمٌة الدمج  -النشأة التارٌخٌة للدمج  –معنى وتعرٌف الدمج 

فرٌك العمل مع اطفال الدمج ,برامج الدمج  المختلفة لكل نوع من  –الفبات المابلة للدمج  –انواع الدمج  –وعٌوب الدمج 
 –راتجٌة تطبٌك فى الفصول العادٌة است –الخطة الفردٌة السلوكٌة للدمج  –غرف المصادر والدمج  –انواع او فبات الدمج 

 صعوبات ومعولات تطبٌك الدمج داخل المؤسسات التعلٌمٌة و طرق حلها .
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الصحة النفسٌة  لألسرة والطفل أجبارى 022202206

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
،و أهمٌة الصحة النفسٌة وتوافك الطفل النفسً واالجتماعً داخل األسرة ٌتضمن محتوى الممرر معنى الصحة النفسٌة 

وجماعة األصدلاء بالحضانة. و سمات الشخصٌة المتسمة بالصحة النفسٌة ، ثم دٌنامٌات الصحة النفسٌة ، ثم دراسة الصحة 
ٌة.،وأهمٌة دور  الحٌل الدفاعٌة النفسٌة والتربٌة،و النظرٌات المفسرة للصحة النفسٌة،والعوامل المؤثرة فً الصحة النفس
 التً ٌمارسها الطفل.،ودور األسرة والمجتمع فى حماٌة الطفل من االضطرابات النفسٌة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطراب الكالم والتواصل لطفل الحضانة اختٌارى 022202207

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
واصل ومتطلباتها واهمٌتها ووظابفها . مفهوم االضطرابات فى الكالم والتواصل وانواعها وتصنٌفاتها لذوى مفهوم عملٌة الت

اضطرابات الكالم والتواصل الطفال الحضانة . االسس التفسٌرٌة المختلفة الكتساب اللغة والكالم لالطفال ذوى اضطرابات 
الكالم والتواصل وادوارهم فى الحد منها لالطفال ذوى اضطرابات الكالم اهم االسباب المؤدٌة الضطرابات -الكالم والتواصل . 

 التدخل العالجى لهذه االضطرابات والتملٌل من اثارها لذوى اضطرابات الكالم والتواصل لالطفال . -والتواصل  

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكلوجٌة رسوم اطفال الحضانة اختٌارى 022202208

 ف الممرر الً اكساب الطالب االتً :ٌهد
التعرٌف برسوم األطفال ، و تحلٌل رسوم االطفال وخصابصها وأهمٌتها التربوٌة والنفسٌةوالفنٌة ،وبٌان مراحل النمو 
وعاللة ذلن بمظاهر النمو الجسمً والعملً واإلدراكً واالجتماعً للطفل ، النظرٌات المفسرة لرسوم االطفال و كٌفٌة تحلٌل 

وم األطفال ودراسة النظرٌات التً تناولتها، إلى جانب دراسة سٌكولوجٌة اللون ورسوم االطفال وتنمٌة المٌم الجمالٌة رس
 والتربوٌة.و االختبارات النفسٌة المعتمدة على رسوم االطفال.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لفبات الخاصةنظرٌات التعلم وتطبٌماتها فً مجال ا أجبارى 022202209

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 * فً الجزء النظري: 

توظٌف  نظرٌات التعلم -تطبٌماتها فً مجال الفبات الخاصة   -نظرٌات التعلم -العوامل المؤثرة علٌه -شروطه -مفهوم التعلم
نظرٌة االشتراط الكالسٌكً –الرتباط لثورندٌن فً تعلم اطفال الفبات لخاصة وتعدٌل السلون الطفال الفبات الخاصة )نظرٌات ا

 نظرٌات التعلم االجتماعً المعرفً (-النظرٌة البنابٌة لبٌاجٌه–نظرٌات التعلم الجشطلتً –النظرٌة االجرابٌة لسكنر –لبافلوف 
 * فً الجزء التطبٌمً: 

اعداد المنحنٌات البٌانٌة للتعلم  -لتجاربتجارب وتطبٌمات فً معمل علم النفس على التجارب النفسٌة وممارسة الطالب لتلن ا
 اعداد التطبٌمات التربوٌه لكل تجربة فً مجال الفبات الخاصة المختلفة. –

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس اللعب الطفال الفبات الخاصة أجبارى 022202210

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
 * فً الجزء النظري:

دراسةالمفاهٌم والمبادئ والنظرٌات األساسٌة فً علم نفس اللعب، لٌاس سلون اللعب، استخدام اللعب كأداة للتعلم، معنى 
اللعب وتعرٌفاته المختلفة، نظرٌات اللعب، عاللة اللعب بالنمو، اللعب اإلٌهامً، اللعب والتملٌد، اللعب االجتماعً، اللعب 

، استخدام اللعب فً اإلرشاد والعالج، اللعب والتروٌح عند الطفل المعوق، استخدام الوالدٌن والفروق الفردٌة، التربٌة واللعب
 كأداة تربوٌة، نماذج من اللعب ولٌمتها التربوٌة. 

* فً الجزء التطبٌمً:تتناول المادة كٌفٌة تصنٌع الطالبة لأللعاب وكٌفٌة توظٌفها فً التشخٌص والعالج النفسً للطفل، 
 توظٌف األلعاب فً تنمٌة مهارات مختلفة لدى األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة. وأٌضاً كٌفٌة
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مشكالت التعلم ألطفال الفبات الخاصة أجبارى 022202211

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
اهم طرق الكشف المبكر عن مشكالت التعلم عند –ات التعلم التعرف علً ماهٌة مشكالت التعلم والفرق بٌنها وبٌن صعوب

التعرف علً مشكالت التعلم عند كل فبه من الفبات الخاصة –التعرف علً اهم االختبارات فً تمٌٌٌم اعالات التعلم –االطفال 
 اهم الطرق و االستراتٌجٌات العالجٌة للتعامل مع كل مشكلة تعلم عند اطفال الفبات الخاصة –

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تعدٌل سلون اطفال الفبات الخاصة أجبارى 022202212

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً  
 فً الجزء النظري: 
خطوات تعدٌل السلون ألطفال الفبات  -نظرٌة العالج السلوكً -معلومات ومبادئ وأسس تعدٌل السلون -مفهوم تعدٌل السلون

 تصمٌم برامج تعدٌل السلون لكل فبة.  -سالٌب تعدٌل السلونأ -الخاصة
 فً الجزء التطبٌمً: 

 تدرٌب الطالب على اختٌار مشكلة عند أحد األطفال ووضع لها برنامج لتعدٌل السلون لدي أطفال الفبات الخاصة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الفبات الخاصةالدراما العالجٌة ألطفال  اختٌارى 022202213

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
استخدام الدراما  –النظرٌات النفسٌة المفسرة للدراما  –تعرٌف السٌكودراما –تعرٌف الدراما واهمٌتها وانواع الدراما 

السٌكو  –السٌكودراما مجاالت  –التخطٌط للدراما العالجٌة  –عناصر الدراما العالجٌة  -وتوظٌفها فى العالج النفسى للطفل  
 –المشكالت التى تعالجها السٌكو دراما  –السٌكو دراما الحدٌثة  –الفرق بٌن السٌكودراما والسوسٌودراما  -دراما التربوٌة

 مواصفات المعالجٌن بالسٌكو دراما  –السٌكودجراما والوالدٌن 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 والفروق الفردٌة للفبات الخاصةالذكاء  اختٌارى 022202214

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: مفهوم الذكاء والنظرٌات المفسرة له،تعرٌف علم نفس الفارق،مظاهر الفروق 

 الفردٌة وانواعها واهمٌتها،تطور البحث فً الفروق الفردٌة،الفروق بٌن الجنسٌن.
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 ثالثاً: توصٌف ممررات المستوى الثالث:
 
 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم نفس التعلم اجباري 0022202301

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ة والتعلم .االشتراط التعرف على معنى التعلم ،دراسة المفاهٌم االساسٌة للتعلم ؛ العوام المؤثرة فى التعلم ؛ المدرسة السلوكٌ

الكالسٌكى . نظرٌة االلتران ) جاثرى ( ،النظرٌة االرتباطٌة ) ثروندٌن( . النظرٌة الشرطٌة ) سكندر( . السلوكٌة المعرفٌة ) 
الفرق بٌنه وبٌن التعلم  –تولمان ( ، الجشتالت ، نظرٌة معالجة المعلومات ، انتمال اثر التعلم ؛ التعلم التعاونى )المفهوم 

االسس التى ٌجب توافرها فى مجموعة التعلم التعاونى ( ؛ تطبٌمات على االجهزة المعملٌة  –فوابد التعلم التعاونى  –فردى ال
 ؛ وتطبٌمات فى المجال المٌدانى .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 االرشاد النفسى لالطفال اجباري 0022202302

 التً :ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب ا
التعرف على االرشاد النفسى ؛  مدخل الى االرشاد النفسى وتعرٌفات االرشاد النفسى ،وخصابص المرشد النفسى ، اسسس 

المعاٌٌر المتبعة فى البرامج االرشادٌة المحلٌة والعالمٌة ؛ ومتطلبات العملٌة االرشادٌة . وكذلن النظرٌات  –االرشاد النفسى 
االختبارات النفسٌة ( ،طرق  –دراسة الحاله  –الممابلة  –. ادوات جمع المعلومات :) المالحظة واالستراتجٌات االرشادٌة 

 الجماعى ( . نماذج لجلسات ارشادٌة لالطفال ،التشخٌص والتموٌم فى االرشاد. –واسالٌب االرشاد النفسى ) الفردى 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الفردٌة والمٌاس النفسى الفروق اجباري 0022202303

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
التعرف على مفاهٌم المٌاس والتموٌم والتمٌٌم التربوى ومبادىء المٌاس النفسى واسس استخدام المماٌٌس النفسٌة ووسابل 

 -المٌاس المرجعة الى محن والمرجعة الى معٌار وٌهدف الممرر الى :
 والتموٌم النفسى والتربوى ،. توضٌح مفهوم المٌاس 1
 . واعداد المٌاس والتموٌم النفسى والتربوى ، 2
 . وتنصٌف ادوات المٌاس والتموٌم النفسى والتربوى ،3
 . تفسٌر الدرجة على المٌاس وادوات التموٌم النفسى والتربوى.4
 . تطبٌمات تربوٌة وعملٌة على اسس المٌاس والتموٌم التربوى.5

 
  

 اسم الممرر وع الممررن كود الممرر

 اضطرابات التواصل فى الطفولة المبكرة اختٌاري 0022202304

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
عملٌة التواصل ومتطلباتها واهمٌة ووظابفها . معرفة المعلمون مفهوم االضطرابات فى الكالم والتواصل وانواعها 

صل لالطفال . ادران الطالب االسس التفسٌرٌة المختلفة الكتساب اللغة والكالم وتصنٌفاتها لذوى اضطرابات الكالم والتوا
لالطفال ذوى اضطرابات الكالم والتواصل . ادران الطالب اهم االسباب المؤدٌة الضطرابات الكالم والتواصل وادوارهم فى 

لوماتهم فى التدخل العالجى لهذه الحد منها لالطفال ذوى اضطرابات الكالم والتواصل . توظٌف الطالب مهارتهم ومع
االضطرابات والتملٌل من اثارها لذوى اضطرابات الكالم والتواصل لالطفال ٌتناول هذا الممررمفهوم التربٌة الخاصة واهدافها 

 وتصنٌف االعالات الخاصة باضطرابات الكالم والتواصل والممرر ٌهدف الى فهم المعلمون.
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 الممرر اسم نوع الممرر كود الممرر

 تحلٌل رسوم االطفال اختٌاري 0022202305

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
دالالت  –العوامل المؤثرة فى رسوم االطفال  –خصابص رسوم االطفال –مراحل رسوم االطفال  –التعرٌف برسوم االطفال 

تشخٌص وتمٌٌم الحاالت المختلفة لرسوم االطفال  رسوم االطفال كمدخل تشخٌصى ل –الذكاء ورسوم االطفال  –رسوم االطفال 
االختبارات النفسٌة المعتمدة على رسوم االطفال )اختبار رسم  –النظرٌات المفسرة لرسوم االطفال  –تحلٌل رسوم االطفال 

 اختبار رسم الرجل(. –اختبار رسم المنزل  –الشجرة 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادى العالج النفسى لالطفال تٌارياخ 0022202306

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
انواع العالج النفسى  –التعرف على العالج النفسى واهداف العالج النفسى والفرق بٌن العالج النفسى واالرشاد النفسى 

 –العالج التدعٌمى  -ج بالموسٌمىعال –عالج بالفن –عالج تحلٌلى  –عالج تكاملى  –العالج سلوكى  –)العالج باللعب 
فنٌات العالج النفسى وطرق تطبٌمها وٌتضمن الجزء  –العالج بعلم نفس االٌجابى  (  –العالج بالوالع  –العالج االسرى 

 التطبٌمى تطبٌمات فى فنٌات العالج مع االطفال ذوى المشاكل المختلفة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 المعالجة الحسٌة لالطفال واضطراباتها اختٌاري 0022202307

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
تعرٌف المعالجة الحسٌة والتكامل الحسى والنظرٌات المفسرة للتكامل  -التعرٌف على الحواس واهمٌتها بالنسبة للطفل 

فل ذوى االحتٌاجات الخاصة وطرق التدخل انواعها بالنسبة للطفل العادى والط –اضطربات المعالجة الحسٌة  –الحسً 
المناسبة لحاالت األطفال وٌحتوي الجزء التطبٌمً تمارٌن ومهارات تنمٌة التكامل الحسً ومعالجة انواع االضطرابات الحسٌة 

 المختلفة.

 
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 صعوبات التعلم النمابٌة اجباري 0022202308

 اكساب الطالب االتً :ٌهدف الممرر الً 
ٌتضمن محتوى الممرر التعرف على المفاهٌم األساسٌة لصعوبات التعلم النمابٌة.  , و خصابص صعوبات التعلم فً مرحلة ما 
لبل المدرسة, والعاللة  بٌن صعوبات التعلم األكادٌمٌة  و الصعوبات النمابٌة. , وتعرٌف االنتباه وتصنٌفاته ونماذج االنتباه 

بً لدى ذوى صعوبات التعلم, و تعرٌف اإلدران وتصنٌفاته ومظاهر اإلدران البصري والسمعً والحركً, وتعرٌف االنتما
الذاكرة وأهم التصنٌفات وتوضٌح العاللة بٌن الذاكرة وصعوبات التعلم, وتعرٌف التفكٌر وأهم أنواعه تشكٌل المفهوم وحل 

وخطوات تعلم  وتشكٌل المفهوم  وطرق العالج , وخطوات  واستراتجٌات  المشكالت واتخاذ المرار و التفكٌر النالد. مراحل 
حل المشكالت لذوى صعوبات التعلم, و تعرٌف اللغة الشفهٌة , أنواعها المختلفة, والتشخٌص و العالج لذوى صعوبات التعلم 

 النمابٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ىعلم نفس المعرف اختٌاري  022202309

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
 –مجاالت علم النفس المعرفى  –مجاالت علم النفس  –معنى علم النفس المعرفى  -ٌتعرف الطالب على معنى علم النفس

-فنٌات تطبٌك علم النفس  –اهداف دراسة علم النفس المعرفى نظرٌات علم النفس المعرفى  –اهداف دراسة علم النفس 
 خصابص علم النفس المعرفى. –خطوات علم النفس المعرفى  –خطوات علم النفس  –بٌك علم النفس المعرفى فنٌات تط
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الصحة النفسٌة اجباري 0022202310

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
شروط ومعاٌٌر  -العوامل المؤثرة فً الصحة النفسٌة -نفسٌةتعرٌف الصحة ال -الشخصٌة الالسوٌة -مفهوم الشخصٌة السوٌة

 -مفهوم التوافك والتكٌف النفسً وعاللته بالصحة النفسٌة -أهم سمات الشخصٌة المتمتعة بالصحة النفسٌة -الصحة النفسٌة
 األمراض النفسٌة وطرق التدخل العالجً معها.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تكوٌن المفاهٌم المعرفٌة جباريا 0022202311

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب االتً: 
 -شروط اكتساب المفاهٌم الرٌاضٌة -أهمٌة المفاهٌم لطفل الروضة -تصنٌف المفاهٌم -مراحل تكوٌن المفهوم -تعرٌف المفهوم

 المفاهٌم العلمٌة ومهارات المعلم. -المفاهٌم الرٌاضٌة وجان بٌاجٌه

  

 اسم الممرر نوع الممرر ركود الممر

 مدحل الً االعالة العملٌة اجباري 0022202312

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً : 
 -بطء التعلم( -التأخر الدراسً -المرض العملً -الفرق بٌن )اإلعالة العملٌة -ماهٌة االعالة العملٌة  -تعرٌف اإلعالة العملٌة

تصنٌفات  -خصابص البرامج العالجٌة  -زواج االلارب ....الخ (  –الجٌنٌة  –البٌبٌة  – أسباب االعالة العملٌة )الوارثٌة
حسٌة ( معاٌٌر  –اجتماعٌة  –انفاعلٌة  –لغوٌة  –عملٌة  –جسدٌة  –خصابص االعالة العملٌة )حكٌة  –اإلعالة العملٌة 

 س الستخدمة فى تشخٌص المعالٌن عملٌا.المماٌٌ –استراتٌجٌات التدرٌس للمعالٌن عملٌا  –تشخٌص المعالٌن عملٌا 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطرابات النطك والكالم لذوي االعالة العملٌة اجباري 0022202313

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً : 
)المسح المبدبى  -ات النطكتشخٌص اضطراب-أسبابها -أعراضها -وتعرٌف اضطرابات النطك والكالم -تعرٌف اللغة والكالم

دور  –طرق العالج و طرق التدخل العالجً  -مماٌٌس النطك –فحص اجهزة النطك  –اختبارات السمع  -لعملٌات النطك(
 اخصابى التخاطب فى عالج اضطرابات النطك

 فً الجزء التطبٌمً:
 –المختلفة مع حاالت اضطراب النطك والكالم تدرٌب الطالب على أسالٌب التواصل الفعالة مع األطفال وطرق التدخل العالجً 

 تمرٌنات خاصة لعالج النطك والكالم

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 المٌاس والتموٌم النفسً لذوي االعالة العملٌة اجباري 0022202314

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
 * فً الجزء النظري: 

المٌاس النفسً  -وسابل التموٌم والمٌاس النفسً -أهداف التموٌم والمٌاس النفسً -المٌاس -لنفسًالتموٌم ا -مفهوم التمٌٌم
 المٌاس والتموٌم لألطفال ذوي االعالة العملٌة . -والفرق بٌنه وبٌن التموٌم النفسً.

 * فً الجزء التطبٌمً: 
 المماٌٌس المختلفة.تدرٌب الطالب على كٌفٌة كتابة التمرٌر النفسً واستخدام االختبارات و

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة التعلم العالجً لذوي االعالة العملٌة اختٌاري 0022202315

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
نماذج التعلٌم  -لعالجًفنٌات استراتٌجٌات التعلٌم ا -التدرٌس العالجً والفرق بٌنهما -تعرٌف الطالب بمفهوم التعلٌم العالجً
 العالجً ألطفال ذوي اإلعالة العملٌة.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطرابات التكامل الحسً لذوي االعالة العملٌة اختٌاري 0022202316

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
ما هو اضطراب  -ٌة عند األطفال ذوي اإلعالة العملٌةماهٌة المعالجة الحس -* فً الجزء النظري:ماهٌة التكامل الحسً

كٌفٌة التدخل  -غرف التكامل الحسً وأشكالها -التشخٌص الفارق الضطرابات المعالجة الحسٌة -المعالجة الحسٌة عند األطفال
 المبكر. 

ة اضطرابات المعالجة * فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد غرف التكامل الحسً وأنشطة تساعد فً تخفٌض حد
 الحسٌة عند األطفال.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 العالج الوظٌفً لذوي االعالة العملٌة اختٌاري 0022202317

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
أهداف  -ً العالج الوظٌفًمهام اخصاب -تطور الفلسفة للعالج الوظٌفً -الجزء النظري: تعرٌف الطالب بالعالج الوظٌفً

 اللعب وأهمٌته للعالج الوظٌفً للطفل ولذوي الفبات الخاصة. -مجاالت العمل فً العالج الوظٌفً -العالج
 الجزء التطبٌمً: تطبٌمات باللعب الوظٌفً للعالج المشكالت الوظٌفٌة لألطفال ذوي اإلعالة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لضاٌا نفسٌة معاصرة فً مجال التربٌة الخاصة تٌارياخ 022202318

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
تاهٌل وتشغٌل –التربٌة الجنسٌة وذوي االعالات –االعالم ونظرته لذوي االعالات –التعرف علً لضاٌا زواج ذوي االعالات 
اكتشاف مواهب ذوي –ربٌة الخاصة وكٌفٌة تخفٌضها ضغوط العمل علً معلمً الت-ذوي االعالات وادراجهم فً سوق العمل

الموهبٌن ومشكالت ٌواجههوها فً التعلٌم وغٌرها من المضاٌا المعاصرة فً مجال ذوي –االعالات وكٌفٌة تنمٌتها 
 االحتٌاجات الخاصة .

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل الً االعالة السمعٌة اجباري 0022202319

 الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: ٌهدف  
وتعالج المادة كذلن خصابص المعولٌن سمعٌا الحركٌة  -* تعرٌف اإلعالة السمعٌة وأنواعها وأسبابها وطرق الولاٌة منها

وتبٌن المادة أسالٌب  ٠واللغوٌةوالمعرفٌة واالنفعالٌة/ االجتماعٌة وتوضح أكثراإلعالة السمعٌة على مظاهر النمو المختلفة
مٌٌم وتشخٌص اإلعالات السمعٌة وطبٌعة البرامجوالخدمات الخاصة التً تفرضها هذه اإلعالات فً مجاالت التواصل والتعلم ت

 األكادٌمً والتكٌف والتدرٌب المهنً.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطرابات النطك والكالم لذوي االعالة السمعٌة اجباري 0022202320

 مرر الً اكساب الطالب االتً :ٌهدف الم 
 فً الجزء النظري:
)المسح المبدبى لعملٌات  -تشخٌص اضطرابات النطك -أسبابها -أعراضها -واضطرابات النطك والكالم -تعرٌف اللغة والكالم

 دور اخصابى –طرق العالج و طرق التدخل العالجً  -مماٌٌس النطك –فحص اجهزة النطك  –اختبارات السمع  -النطك(
 التخاطب فى عالج اضطرابات النطك

 فً الجزء التطبٌمً: 
 تدرٌب الطالب على أسالٌب التواصل الفعالة مع األطفال وطرق التدخل العالجً المختلفة مع حاالت اضطراب النطك والكالم.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ة السمعٌةالمٌاس والتموٌم النفسً لذوي االعال اجباري 0022202321

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 * فً الجزء النظري: 

المٌاس النفسً  -وسابل التموٌم والمٌاس النفسً -أهداف التموٌم والمٌاس النفسً -المٌاس -التموٌم النفسً -مفهوم التمٌٌم
 عٌة .المٌاس والتموٌم لألطفال ذوي االعالة السم -والفرق بٌنه وبٌن التموٌم النفسً.

 * فً الجزء التطبٌمً: 
 تدرٌب الطالب على كٌفٌة كتابة التمرٌر النفسً واستخدام االختبارات والمماٌٌس المختلفة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لذوي االعالة السمعٌة اختٌاري 0022202322

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
نماذج التعلٌم  -فنٌات استراتٌجٌات التعلٌم العالجً -التدرٌس العالجً والفرق بٌنهما -رٌف الطالب بمفهوم التعلٌم العالجًتع

 العالجً ألطفال ذوي اإلعالة االسمعٌة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطرابات التكامل الحسً لذوي االعالة السمعٌة اختٌاري 0022202323

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
ما هو اضطراب  -ماهٌة المعالجة الحسٌة عند األطفال ذوي اإلعالة السمعٌة -* فً الجزء النظري:ماهٌة التكامل الحسً

كٌفٌة التدخل  -غرف التكامل الحسً وأشكالها -التشخٌص الفارق الضطرابات المعالجة الحسٌة -المعالجة الحسٌة عند األطفال
 المبكر. 

* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد غرف التكامل الحسً وأنشطة تساعد فً تخفٌض حدة اضطرابات المعالجة 
 الحسٌة عند األطفال

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 (1لغة االشارة لذوي االعالة السمعٌة ) اختٌاري 0022202324

 ب اآلتً: ٌهدف الممرر إلى إكساب الطال

أساسالٌات الرمالوز  -الجزء النظري: ٌتعرف الطالالب علالً لمحالة تارٌخٌالة عالن لغالة اإلشالارة وأسالالٌب التواصالل الٌالدوي األخالرى
 أهمٌة لغة اإلشارة لذوي اإلعالة السمعٌة. -إرشادات عامة الستعمال لغة التواصل الكلً مع ذوي اإلعالة السمعٌة -اإلشارٌة

 ٌتم تدرٌب الطالب علً استخدام طرٌمة هجاء األصابع )لغة اإلشارة( -ب علً الرموز اإلشارٌةالجزء التطبٌمً: ٌتعرف الطال

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل الً االعالة البصرٌة اجباري 0022202325

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
تعرٌف أنواعها وأسبابها وطرق الولاٌة منها، التطور التارٌخً تعرٌف المصطلحات األساسٌة فً مجال اإلعالةالبصرٌة و

لرعاٌة وتربٌة المكفوفٌن وضعاف البصر، العاللة بالجهاز البصري وحاالت اإلصابةباإلعالة البصرٌة، تاثٌر اإلعالة البصرٌة 
رٌا واالمناهج واألدوات الخاصة التمٌٌم النفسً والتربوي للمعولٌن بص -على النمو وأهمٌة الرؤٌة المتبمٌة وكٌفٌة إثارتها

 بهم وأسالٌب تدرٌسهم ومساعدتهم على التكٌف االجتماعً والتدرٌبات المختلفة الخاصة  بمهارات التعرف والتنمل.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطرابات النطك والكالم لذوي االعالة البصرٌة اجباري 0022202326

 الطالب االتً : ٌهدف الممرر الً اكساب
 فً الجزء النظري:
)المسح المبدبى لعملٌات  -تشخٌص اضطرابات النطك -أسبابها -أعراضها -واضطرابات النطك والكالم -تعرٌف اللغة والكالم

دور اخصابى  –طرق العالج و طرق التدخل العالجً  -مماٌٌس النطك –فحص اجهزة النطك  –اختبارات السمع  -النطك(
 الج اضطرابات النطكالتخاطب فى ع

 فً الجزء التطبٌمً:
 تدرٌب الطالب غلى أسالٌب التواصل الفعالة مع األطفال وطرق التدخل العالجً المختلفة مع حاالت اضطراب النطك والكالم.

 
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 المٌاس والتموٌم النفسً لذوي االعالة البصرٌة اجباري 0022202327

 الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: ٌهدف  
 * فً الجزء النظري: 

المٌاس النفسً  -وسابل التموٌم والمٌاس النفسً -أهداف التموٌم والمٌاس النفسً -المٌاس -التموٌم النفسً -مفهوم التمٌٌم
 المٌاس والتموٌم لألطفال ذوي االعالة البصرٌة . -والفرق بٌنه وبٌن التموٌم النفسً.

 التطبٌمً: * فً الجزء 
 تدرٌب الطالب على كٌفٌة كتابة التمرٌر النفسً واستخدام االختبارات والمماٌٌس المختلفة.

 
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لذوي االعالة البصرٌة اختٌاري 0022202328

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
نماذج التعلٌم  -فنٌات استراتٌجٌات التعلٌم العالجً -التدرٌس العالجً والفرق بٌنهما -التعلٌم العالجً تعرٌف الطالب بمفهوم

 العالجً ألطفال ذوي اإلعالة البصرٌة.

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر 

 اضطرابات التكامل الحسً لذوي االعالة البصرٌة اختٌاري 0022202329

 ب الطالب اآلتً: ٌهدف الممرر إلى إكسا 
ما هو اضطراب  -ماهٌة المعالجة الحسٌة عند األطفال ذوي اإلعالة البصرٌة -* فً الجزء النظري:ماهٌة التكامل الحسً

كٌفٌة التدخل  -غرف التكامل الحسً وأشكالها -التشخٌص الفارق الضطرابات المعالجة الحسٌة -المعالجة الحسٌة عند األطفال
 المبكر. 

التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد غرف التكامل الحسً وأنشطة تساعد فً تخفٌض حدة اضطرابات المعالجة * فً الجزء 
 الحسٌة عند األطفال

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 (2لغة براٌل لذوي االعالة البصرٌة ) اختٌاري 0022202330

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
خطوات  -المراءة والكتابة ببراٌل -أساسٌات طرٌمة براٌل -ي: ٌتعرف الطالب علً لمحة تارٌخٌة عن براٌلالجزء النظر
 أهمٌة براٌللذوي اإلعالة البصرٌة. -إرشادات عامة للكتابة والمراءة ببراٌل -الكتابة ببراٌل

 استخدام طرٌمة براٌل.ٌتم تدرٌب الطالب علً  -الجزء التطبٌمً:ٌتعرف الطالب علً الرموز بطرٌمة براٌل
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل الً اضطراب طٌف التوحد اجباري 0022202331

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
تعرٌف االضطرابات النمابٌة الشاملة والتعرف إلى أسبابها والتمٌٌز بٌنأنواعها الربٌسٌة وتحدٌد خصابص األطفال ذوي 

راب التوحد، وتتضمن المادة إلماء الضوء على التطور التارٌخً للبرامج والخدمات فٌمجال اضطراب التوحد، كذلن اضط
تبحث المادة فً طرق التمٌٌم وأدواتهوأهدافه فً مجال اضطراب التوحد وتبٌن مبادئ التعلٌم العالجً، وتعالجلممرر 

المختلفة، وتركزالمادة على استراتٌجٌات تدرٌس أطفال اضطراب  أنماطالخدمات التربوٌة وأشكالها فً المراحل العمرٌة
 التوحد.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطرابات النطك والكالم لذوي اضطراب طٌف التوحد اجباري 0022202332

 * ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
 فً الجزء النظري 

)المسح المبدبى لعملٌات  -تشخٌص اضطرابات النطك -أسبابها -أعراضها -ت النطك والكالمواضطرابا -:تعرٌف اللغة والكالم
دور اخصابى  –طرق العالج و طرق التدخل العالجً  -مماٌٌس النطك –فحص اجهزة النطك  –اختبارات السمع  -النطك(

 التخاطب فى عالج اضطرابات النطك
 * فً الجزء التطبٌمً:

 ٌب التواصل الفعالة مع األطفال وطرق التدخل العالجً المختلفة مع حاالت اضطراب النطك والكالم.تدرٌب الطالب على أسال 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 المٌاس والتموٌم النفسً لذوي اضطراب طٌف التوحد اجباري 0022202333

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 * فً الجزء النظري: 

المٌاس النفسً  -وسابل التموٌم والمٌاس النفسً -أهداف التموٌم والمٌاس النفسً -المٌاس -التموٌم النفسً -م التمٌٌممفهو
 المٌاس والتموٌم لألطفال ذوي اضطراب التوحد. -والفرق بٌنه وبٌن التموٌم النفسً.

 * فً الجزء التطبٌمً: 
 خدام االختبارات والمماٌٌس المختلفة.تدرٌب الطالب على كٌفٌة كتابة التمرٌر النفسً واست

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لذوي اضطراب طٌف التوحد اختٌاري 0022202334

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
نماذج التعلٌم  -ستراتٌجٌات التعلٌم العالجًفنٌات ا -التدرٌس العالجً والفرق بٌنهما -تعرٌف الطالب بمفهوم التعلٌم العالجً
 العالجً ألطفال ذوي اضطراب التوحد.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اضطرابات التكامل الحسً لذوي اضطراب طٌف التوحد اختٌاري 0022202335

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
ما هو اضطراب  -ماهٌة المعالجة الحسٌة عند األطفال ذوي اضطراب التوحد -* فً الجزء النظري:ماهٌة التكامل الحسً

كٌفٌة التدخل  -غرف التكامل الحسً وأشكالها -التشخٌص الفارق الضطرابات المعالجة الحسٌة -المعالجة الحسٌة عند األطفال
 المبكر. 

تساعد فً تخفٌض حدة اضطرابات المعالجة  * فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد غرف التكامل الحسً وأنشطة
 الحسٌة عند األطفال
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 العالج الوظٌفً لذوي اضطراب طٌف التوحد اختٌاري 0022202336

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
أهداف  -مهام اخصابً العالج الوظٌفً -الوظٌفً تطور الفلسفة للعالج -الجزء النظري: تعرٌف الطالب بالعالج الوظٌفً

 اللعب وأهمٌته للعالج الوظٌفً للطفل ولذوي الفبات الخاصة. -مجاالت العمل فً العالج الوظٌفً -العالج
 الجزء التطبٌمً: تطبٌمات باللعب الوظٌفً للعالج المشكالت الوظٌفٌة لألطفال ذوي اإلعالة.

 
  

 الممرراسم  نوع الممرر كود الممرر

 مدخل الً صعوبات التعلم اجباري 0022202337

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
صعوبات التعلم النمابٌة؛ صعوبات  –محكات صعوبات التعلم  –التعرف على مفهوم صعوبات التعلٌم ؛ اسباب صعوبات التعلم 

والثانوٌة ( من حٌث المفهوم والنوع والمظهر وخصابص تشخٌص والكشف عن صعوبات التعلم ) االولٌة  –التعلم االكادٌمٌة 
ذوى صعوبات التعلٌم ، وعاللة الصعوبات بالمراحل العمرٌة ومدى تاثٌرها على الجانب التربوى للطفل ؛ طرق التدخل 

 تطبٌمات فى الكشف المبكر عن صعوبات التعلم )اختبارات ؛مالحظة؛دراسة حالة( –العالجى لصعوبات التعلم 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر ود الممررك

 اضطرابات النطك والكالم لذوي صعوبات التعلم اجباري 0022202338

 * ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
 فً الجزء النظري: 

ٌات )المسح المبدبى لعمل -تشخٌص اضطرابات النطك -أسبابها -أعراضها -واضطرابات النطك والكالم -تعرٌف اللغة والكالم
دور اخصابى  –طرق العالج و طرق التدخل العالجً  -مماٌٌس النطك –فحص اجهزة النطك  –اختبارات السمع  -النطك(

 التخاطب فى عالج اضطرابات النطك
* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على أسالٌب التواصل الفعالة مع األطفال وطرق التدخل العالجً المختلفة مع حاالت 

 نطك والكالم.اضطراب ال

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 المٌاس والتموٌم النفسً لذوي صعوبات التعلم اجباري 0022202339

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 * فً الجزء النظري: 

المٌاس النفسً  -لمٌاس النفسًوسابل التموٌم وا -أهداف التموٌم والمٌاس النفسً -المٌاس -التموٌم النفسً -مفهوم التمٌٌم
 المٌاس والتموٌم لألطفال ذوي صعوبات التعلم. -والفرق بٌنه وبٌن التموٌم النفسً.

 * فً الجزء التطبٌمً: 
 تدرٌب الطالب على كٌفٌة كتابة التمرٌر النفسً واستخدام االختبارات والمماٌٌس المختلفة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة التعلٌم العالجً لذوي صعوبات التعلم اختٌاري 0022202340

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
نماذج التعلٌم  -فنٌات استراتٌجٌات التعلٌم العالجً -التدرٌس العالجً والفرق بٌنهما -تعرٌف الطالب بمفهوم التعلٌم العالجً
 العالجً ألطفال ذوي صعوبات التعلم.
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 اسم الممرر نوع الممرر د الممرركو

 اضطرابات التكامل الحسً لذوي صعوبات التعلم اختٌاري 0022202341

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
ما هو اضطراب  -ماهٌة المعالجة الحسٌة عند األطفال ذوي صعوبات التعلم -* فً الجزء النظري:ماهٌة التكامل الحسً

كٌفٌة التدخل  -غرف التكامل الحسً وأشكالها -التشخٌص الفارق الضطرابات المعالجة الحسٌة -األطفال المعالجة الحسٌة عند
 المبكر. 

* فً الجزء التطبٌمً: تدرٌب الطالب على إعداد غرف التكامل الحسً وأنشطة تساعد فً تخفٌض حدة اضطرابات المعالجة 
 الحسٌة عند األطفال

  
 

 م الممرراس نوع الممرر كود الممرر

 العالج الوظٌفً لذوي صعوبات التعلم اختٌاري 0022202342

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
أهداف  -مهام اخصابً العالج الوظٌفً -تطور الفلسفة للعالج الوظٌفً -الجزء النظري: تعرٌف الطالب بالعالج الوظٌفً

 أهمٌته للعالج الوظٌفً للطفل ولذوي الفبات الخاصة.اللعب و -مجاالت العمل فً العالج الوظٌفً -العالج
 الجزء التطبٌمً: تطبٌمات باللعب الوظٌفً للعالج المشكالت الوظٌفٌة لألطفال ذوي اإلعالة.

  
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مدخل الً الموهبة اجباري 0022202343

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
اهم -عاللة الموهبة بالذكاء  -الٌات عمل الدماغ البشري –الفرق بٌن الموهبة والتفوق والتمٌٌز واالبداع  –موهبة تعرٌف ال 

السمات –االحتٌاجات النفسٌة واالجتماعٌة للموهبٌن -المراحل العملٌة للكشف عن الموهبٌن  –مالمح الموهبة عند االطفال 
المشكالت النفسٌة  –مباديء الكشف والتعرف علً الموهبٌن ومراحل الكشف –الشخصٌة واالجتماعٌة والعملٌة للموهبٌن 

 . معولات الموهبة فً المنزلوالمدرسة والمجتمع–والسلوكٌة التً تواجه االطفال الموهبٌن فً االسرة والمدرسة 

  
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الذكاءات المتعددة والموهوبٌن اجباري 0022202344

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
الذكاء –انواع الذكاءات المتعددة )الذكاء اللغوي –اهمٌة نظرٌة الذكاءات المتعددة  –تناول نظرٌة الذكاءات المتعددة لجادنر   

الذكاء –ً الذكاء الذات–الذكاء االجتماعً –الذكاء الحركً الجسمً –الذكاء الصوري –الذكاء الموسٌمً –الرٌاضً المنطمً 
–اهمٌة التدرٌس باستخدام نظرٌة الذكاءات المتعددة  –ااكتشاف الموهبٌن من خالل نظرٌات الذكاءات المتعددة -الطبٌعً 

 تنمٌة المواهب لدي االطفال من خالل نظرٌة الذكاءات المتعددة .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الموهبةالمٌاس والتموٌم لذوي  اجباري 0022202345

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 * فً الجزء النظري:

المٌاس النفسً  -وسابل التموٌم والمٌاس النفسً -أهداف التموٌم والمٌاس النفسً -المٌاس -التموٌم النفسً -مفهوم التمٌٌم
 المٌاس والتموٌم لألطفال ذوي صعوبات التعلم. -والفرق بٌنه وبٌن التموٌم النفسً.

 * فً الجزء التطبٌمً:
 تدرٌب الطالب على كٌفٌة كتابة التمرٌر النفسً واستخدام االختبارات والمماٌٌس المختلفة.
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة الموهبٌن االستثنابٌٌن اختٌاري 0022202346

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
وهبٌن االستثنابٌٌن وخصابصهم،اسالٌب الكشف عن الموهبٌن االستثنابٌٌن،استراتٌجٌات التدخل الجزء النظري: تعرٌف الم
 فبات الموهبٌٌن االستثنابٌٌن. -مع الموهبٌن االستثنابٌٌن

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 عادات العمل والموهبة اختٌاري 0022202347

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
االفتراضات التً تموم  -مراحل تطور عادات العمل -النظرٌات المفسرة للعادات العملٌة -الجزء النظري: تعرٌف عادات العمل

اهمٌة عادات العمل لتنمٌة مهارات التفكٌر  -مداخل وتصنٌفات عادات العمل -خصابص عادات العمل -علٌها عادات العمل
 للموهبٌن. السمات التً تمٌز عادات العمل -والموهبة

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 نظرٌات االبداع والموهبة  اختٌاري 0022202348

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 -الجزء النظري: ٌتعرف الطالب علً ماهٌة االبداع والموهبة والنظرٌات المفسرة لالبداع والنظرٌات المفسرة للبٌبة االبداعٌة

 ارتباط مفاهٌم االبداع والموهبة. -اسس ومكونات الموهبة واالبداع -والبٌبة وعاللتهم بالموهبة واالبداعالوراثة 
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 رابعاً: توصٌف ممررات المستوى الرابع:

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 صعوبات التعلم    أجبارى 022202401

 ساب الطالب االتً :ٌهدف الممرر الً اك
صعوبات التعلم النمابٌة؛ صعوبات  –محكات صعوبات التعلم  –التعرف على مفهوم صعوبات التعلٌم ؛ اسباب صعوبات التعلم 

تشخٌص والكشف عن صعوبات التعلم ) االولٌة والثانوٌة ( من حٌث المفهوم والنوع والمظهر وخصابص  –التعلم االكادٌمٌة 
، وعاللة الصعوبات بالمراحل العمرٌة ومدى تاثٌرها على الجانب التربوى للطفل ؛ طرق التدخل ذوى صعوبات التعلٌم 
 تطبٌمات فى الكشف المبكر عن صعوبات التعلم )اختبارات ؛مالحظة؛دراسة حالة(. –العالجى لصعوبات التعلم 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 خاصةعلم نفس الفبات ال أجبارى 022202402

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مدخل عام وشامل عن التربٌة الخاصة وكذلن تعرٌف ومبررات واهداف وفلسفة وطرق التربٌة الخاصة والفبات التى تعنى 

وق بها سواء االعالة السمعٌة والبصرٌة والعملٌة وصعوبات التعلم واالضطرابات السلوكٌة واالنفعالٌة باالضافة الى التف
العملى والمواهب الخاصة من حٌث نشاتها واسبابها وخصابصها وٌتضمن هذا الممرر تعرٌف التربٌة الخاصة طرق التربٌة 
الخاصة نشاة ذوى االحتٌاجات الخاصة المختلفة التى ترعاها ) االعالة السمعٌة ، البصرٌة ، العملٌة ، صعوبات التعلم ، 

 والمواهب الخاصة(.االضطرابات السلوكٌة ، التفوق العملى 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الصحة النفسٌة والعالج النفسى أجبارى 022202403

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
التعرف على معنى الصحة النفسٌة تارٌخها اهداف الصحة النفسٌة ؛ واهمٌتها للفرد والمجتمع ثم معاٌٌر الصحة النفسٌة 

 -عض السمات للشخصٌة المتسمة باصحة النفسٌة ، ثم دٌنامٌات النفسٌة ، االمراض النفسٌة واالمراض العملٌةوٌدرس ب
 تطبٌمات عملٌة ومهنٌة لبرامج مرتبطة بالصحة النفسٌة. –سٌكولوجٌة التوافك النفسى  –العالج النفسى ونظرٌاته 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 النمو العملى للطفل  أختٌاري 022202404

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
 –الجذور الفلسفٌة لعلم النفس المعرفى  –نظرٌات  علم النفس المعرفى  –التعرف على معنى علم النفس االنمو العملً 

 –لجة الملعومات نموذج معا –فنٌات تطبٌك علم النفس المعرفى  ––اهداف دراسة علم النفس المعرفى  –مجاالت دراستة 
 –مكونات نموذج معالجة المعلومات  –وظابف نظم معالجة المعومات  –االفتراضات الربٌسٌة لنموذج معالجة المعلومات 

 ابعاد النمو العملً -االدارن( –الذاكرة بانواعها  –المدرات العملٌة ) االنتبٌاه 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 مبادى االحصاء النفسى أختٌاري 022202405

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
 المعدالت ال –دور االحصاء النفسى فى االختبارات النفسٌة  –اهداف دراسة االحصاء النفسى –تعرٌف االحصاء 

العٌنات  –بٌا البٌانات االحصابٌة و كٌفٌة تمثٌلها احاصا –مرتبطة باالحصاء والتوصٌف لالختبارات والمماٌٌس االحصابٌة 
المتوسطات  -االرتباط ومدلوله –خواص المنحنى االعتدالى  –المنحنى االعنتدالً  –التحلٌل العاملى  –والمماٌٌس الداللٌة 

 المٌم المركزٌة ودالالتها. –ومدلولها 
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 الدراما العالجٌة لالطفال أختٌاري 022202406

 ر الً اكساب الطالب االتً :ٌهدف الممر
استخدام الدراما  –النظرٌات النفسٌة المفسرة للدراما  –تعرٌف السٌكودراما –تعرٌف الدراما واهمٌتها وانواع الدراما 

السٌكو  –مجاالت السٌكودراما  –التخطٌط للدراما العالجٌة  –عناصر الدراما العالجٌة  -وتوظٌفها فى العالج النفسى للطفل  
 –المشكالت التى تعالجها السٌكو دراما  –السٌكو دراما الحدٌثة  –الفرق بٌن السٌكودراما والسوسٌودراما  -ا التربوٌةدرام

 مواصفات المعالجٌن بالسٌكو دراما. –السٌكودجراما والوالدٌن 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التموٌم النفسً للطفل أختٌاري 022202407

 ممرر الً اكساب الطالب االتً:ٌهدف ال  
–انواع التموٌم -اغراض التموٌم النفسً ا–اسس التموٌم النفسً –العاللة بٌن المٌاس والتموٌم –معنً التموٌم النفسً 

–حمابب التموٌم النفسً )االختبارات النفسٌة  بانواعها –معاٌٌر التموٌم النفسً للطفل –تصنٌٌف ادوات التموٌم النفسً 
التوجهات المستمبلٌة للتموٌم النفسً -التمارٌر الذاتٌة (–السجالت المصصٌة  –الممابلة بانواعها  –بانواعها المالحظة 
 لالطفال .

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 التمٌٌم النفسى لالطفال أجبارى 022202408

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ٌاس و التمٌٌم  والتموٌم واالختبارات وأهمٌة المٌاس فً العملٌة التربوٌة ومعاٌٌر االختبار ٌتضمن محتوى الممرر مفهوم الم

الجٌد ومجاالت المٌاس والتموٌم والتعرٌف باألهداف التعلٌمٌة وأنواعها ومستوٌاتها وأنواع االختبارات وكٌفٌة عمل الصدق 
 ال الحضانة.والثبات. مع التركٌز على دراسة بعض المماٌٌس المختلفة ألطف

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم النفس العصبى أجبارى 022202409

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ٌتضمن محتوى الممرر التعرٌف بالجهاز العصبً وتشرٌحه ووظابفه وتمسٌماته، ثم دراسة عاللة ذلن بالسلون اإلنسانً. كما 

جٌا بعض الظواهر النفسٌة كاالنفعال، والدافعٌة والتعلم والتذكر. باالضافة إلى الربط بٌن معرفة ٌتناول أٌضا دراسة فسٌولو
 فسٌولوجٌا الدماغ ًوارتباط ذلن باألمراض العصبٌة والنفسٌة كالصرع والملك والضغط النفسً و االكتباب.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لعلمىمهارات البحث ا أجبارى 022202410

ٌتضمن محتوى الممرر مفهوم العلم وأهدافه ، وخطوات البحث العلمً ومناهجه، تحدٌد المشكلة، الفروض، أنواع البحوث ، 
الدراسات المسحٌة، االرتباطٌة، النمابٌة، السببٌة ، الممارنة ، عناصر الخطة البحثٌة، المتغٌرات فً البحث وأسالٌب ضبطه. 

رٌبً ، شبه التجرٌبً، وأدوات جمع المعلومات مثل: المالحظة و االختبارات والممابلة.و التدرٌب متغٌرات مستملة، تابعة،التج
 على إعداد خطة البحث عن مشكلة تربوٌة واستخدام نماذج من البحوث  النفسٌة المنشورة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة الدمج لذوي االعالات أجبارى  022202411

مزاٌا   -الجزبى (  -انواع الدمج )الكلى –فوابد الدمج  –اهمٌة الدمج  -النشأة التارٌخٌة للدمج  –معنى وتعرٌف الدمج  
فرٌك العمل مع اطفال الدمج ,برامج الدمج  المختلفة لكل نوع من  –الفبات المابلة للدمج  –انواع الدمج  –وعٌوب الدمج 

 –استراتجٌة تطبٌك فى الفصول العادٌة  –الخطة الفردٌة السلوكٌة للدمج  –والدمج  غرف المصادر –انواع او فبات الدمج 
 صعوبات ومعولات تطبٌك الدمج داخل المؤسسات التعلٌمٌة و طرق حلها .
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تحلٌل السلون التطبٌمً لذوي االعالة العملٌة أجبارى 022202412 

 لى إكساب الطالب اآلتً: ٌهدف الممرر إ 
نمنٌات تحلٌل السلون  -خصابص اسلوب تحلٌل السلون التطبٌمً -النظرٌة المرتكز علٌها -تعرٌف تحلٌل السلون التطبٌمً

 التطبٌمً
 الجزء التطبٌمً :تدرٌب الطالب علً امثلة لبرامج تحلٌل السلون التطبٌمً )لوفاس(.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 دراسة حالة لذوي االعالة العملٌة أجبارى  022202413

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 االدوات المستخدمة فً دراسة الحالة وخطوات منهج دراسة الحالة. -الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة دراسة الحالة

 فال من ذوي اإلعالة العملٌة.الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب دراسة حالة مفصلة لبعض حاالت االط

  
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي االعالة العملٌة أجبارى 022202414 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
كٌفٌة  -ادٌن تعدٌل السلونمب -خصابص السلون وأنواع السلون -الجزء النظري:. تعرٌف تعدٌل السلون والعالج السلوكً

 المعززات وأنواعها. –فنٌات العالج السلوكً -تشكٌل السلون
 الجزء التطبٌمً: ٌدرس الطالب كٌفٌة عمل تطبٌمات عملٌة فً تعدٌل السلون فً مجال ذوي اإلعالة العملٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لالطفال واسرهم االرشاد والتوجٌة النفسً أجبارى  022202415

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 * فً الجزء النظري:

نظرٌات اإلرشاد  -األسس النفسٌة لإلرشاد النفسً -أهداف اإلرشاد النفسً -العالج النفسً -مفهوم اإلرشاد والتوجٌه
 وسابل جمع المعلومات.  -المهام األساسٌة للمرشد النفسً -النفسً

 بٌمً:* فً الجزء التط
إعداد دراسة حالة مستخدمٌن وسابل جمع معلومات مع التراح حلول إرشادٌة لحاالت  -التدرٌب على مهارات جمع المعلومات

 األطفال.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 العالج النفسً الطفال الفبات الخاصة أختٌاري  022202416

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
نظرٌات  -أعراضهم( -الفرق بٌن العالج النفسً والمرض العملً )أسبابهم -ى العالج النفس نشأة وتارٌخ العالج النفسًمعن

 بالدراما(. -العالج السلوكً -بالفن -بالموسٌمى -العالج النفسً للطفل )العالج باللعب

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ة لذوي االعالة العملٌةبرامج عالجٌ أختٌاري 022202417 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة البرامج االرشادٌة والنظرٌات التً ترتكز علٌها وخطوات اعداد البرامج االرشادٌة 

 ومراحل اعدادها وانواعها وبعض من انواع البرامج االرشادٌة.
 بعض البرامج االرشادٌة االطفال من ذوي اإلعالة العملٌة.الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب 
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم النفس االكلٌنٌكً لالطفال أختٌاري  022202418

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
كٌفٌة بناءها والعوامل المساعدة فً الشخصٌة و–اهمٌة دراسة علم نفس االكلٌنكً –التعرف علً ماهٌة علم نفس االكلٌنكً 

الدلٌل –الشخصٌة والصحة النفسٌة –كٌفٌة بناء شخصٌة الطفل –النظرٌات المفسرة للشخصٌة –انواع الشخصٌة –بناءها 
–اعراضها –االمراض النفسٌة واالمراض العملٌة التً تصٌب الشخصٌة –التشخٌصً الخامس للمشكالت النفسٌة والعملٌة 

 وٌم الشخصٌة واسالٌبه المختلفة.تم–طرق عالجها 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 علم النفس االٌجابً فً مجال التربٌة الخاصة أختٌاري 022202419 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
لنفس االٌجابً خصابص أهداف علم ا -الفرق بٌن التفكٌر االٌجابً وعلم النفس االٌجابً -.تعرٌف علم النفس االٌجابً
 وظابف علم النفس االٌجابً فً مجال التربٌة الخاصة. -فنٌات علم نفس االٌجابً -الشخصٌة االٌجابٌة والسلبٌة

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تحلٌل السلون التطبٌمً لذوي االعالة السمعٌة أجبارى 022202420 

 ً: ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلت 
نمنٌات تحلٌل السلون  -خصابص اسلوب تحلٌل السلون التطبٌمً -النظرٌة المرتكز علٌها -تعرٌف تحلٌل السلون التطبٌمً

  -التطبٌمً
 الجزء التطبٌمً :تدرٌب الطالب علً امثلة لبرامج تحلٌل السلون التطبٌمً )لوفاس(.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 دراسة حالة لذوي االعالة السمعٌة أجبارى 022202421 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 االدوات المستخدمة فً دراسة الحالة وخطوات منهج دراسة الحالة. -الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة دراسة الحالة

 السمعٌة  الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب دراسة حالة مفصلة لبعض حاالت االطفال من ذوي اإلعالة

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي االعالة السمعٌة أجبارى  022202422

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
كٌفٌة  -مبادٌن تعدٌل السلون -خصابص السلون وأنواع السلون -الجزء النظري:. تعرٌف تعدٌل السلون والعالج السلوكً

 المعززات وأنواعها. –فنٌات العالج السلوكً -تشكٌل السلون
 الجزء التطبٌمً: ٌدرس الطالب كٌفٌة عمل تطبٌمات عملٌة فً تعدٌل السلون فً مجال ذوي اإلعالة سمعٌة

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 برامج عالجٌة لذوي االعالة السمعٌة أجبارى  022202423

 مرر إلى إكساب الطالب اآلتً: ٌهدف الم 
الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة البرامج االرشادٌة والنظرٌات التً ترتكز علٌها وخطوات اعداد البرامج االرشادٌة 

 ومراحل اعدادها وانواعها وبعض من انواع البرامج االرشادٌة.
 ذوي اإلعالة السمعٌة.الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب بعض البرامج االرشادٌة االطفال من 
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 (2لغة االشارة لذوي االعالة السمعٌة) أجبارى 022202424 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
ز أساسٌاتالرمو -الجزء النظري: ٌتعرف الطالب علً لمحة تارٌخٌة عن لغة اإلشارة وأسالٌب التواصل الٌدوي األخرى

 أهمٌة لغة اإلشارة لذوي اإلعالة السمعٌة. -إرشادات عامة الستعمال لغة التواصل الكلً مع ذوي اإلعالة السمعٌة -اإلشارٌة
 ٌتم تدرٌب الطالب علً استخدام طرٌمة هجاء األصابع )لغة اإلشارة( -الجزء التطبٌمً:ٌتعرف الطالب علً الرموز اإلشارٌة

 
  

 م الممرراس نوع الممرر كود الممرر

 تحلٌل السلون التطبٌمً لذوي االعالة البصرٌة أجبارى 022202425 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
نمنٌات تحلٌل السلون  -خصابص اسلوب تحلٌل السلون التطبٌمً -النظرٌة المرتكز علٌها -تعرٌف تحلٌل السلون التطبٌمً

 -التطبٌمً
 علً امثلة لبرامج تحلٌل السلون التطبٌمً )لوفاس(. .الجزء التطبٌمً :تدرٌب الطالب

  
 

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 دراسة حالة لذوي االعالة الٌصرٌة أجبارى  022202426

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 لة وخطوات منهج دراسة الحالةاالدوات المستخدمة فً دراسة الحا -الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة دراسة الحالة

 الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب دراسة حالة مفصلة لبعض حاالت االطفال من ذوي اإلعالة البصرٌة.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي االعالة البصرٌة أجبارى 022202427 

 تً: ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآل 
كٌفٌة  -مبادٌن تعدٌل السلون -خصابص السلون وأنواع السلون -الجزء النظري:. تعرٌف تعدٌل السلون والعالج السلوكً

 المعززات وأنواعها. –فنٌات العالج السلوكً -تشكٌل السلون
 صرٌة.الجزء التطبٌمً: ٌدرس الطالب كٌفٌة عمل تطبٌمات عملٌة فً تعدٌل السلون فً مجال ذوي اإلعالة ب

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 برامج عالجٌة لذوي االعالة البصرٌة أجبارى  022202428

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة البرامج االرشادٌة والنظرٌات التً ترتكز علٌها وخطوات اعداد البرامج االرشادٌة 

 دها وانواعها وبعض من انواع البرامج االرشادٌة.ومراحل اعدا
 الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب بعض البرامج االرشادٌة االطفال من ذوي اإلعالة العملٌة.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 (2لغة براٌل لذوي االعالة البصرٌة ) أجبارى 022202429 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
خطوات  -المراءة والكتابة ببراٌل -أساسٌات طرٌمة براٌل -الجزء النظري: ٌتعرف الطالب علً لمحة تارٌخٌة عن براٌل

 أهمٌة براٌللذوي اإلعالة البصرٌة. -إرشادات عامة للكتابة والمراءة ببراٌل -الكتابة ببراٌل
 الطالب علً استخدام طرٌمة براٌل ٌتم تدرٌب -الجزء التطبٌمً:ٌتعرف الطالب علً الرموز بطرٌمة براٌل
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 تحلٌل السلون التطبٌمً لذوي اضطراب التوحد أجبارى 022202430 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
نمنٌات تحلٌل السلون  -خصابص اسلوب تحلٌل السلون التطبٌمً -النظرٌة المرتكز علٌها -تعرٌف تحلٌل السلون التطبٌمً

 -التطبٌمً
 الجزء التطبٌمً :تدرٌب الطالب علً امثلة لبرامج تحلٌل السلون التطبٌمً )لوفاس(.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 دراسة حالة لذوي اضطراب التوحد أجبارى  022202431

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
 االدوات المستخدمة فً دراسة الحالة وخطوات منهج دراسة الحالة. -طالب بماهٌة دراسة الحالةالجزء النظري: تعرٌف ال

 الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب دراسة حالة مفصلة لبعض حاالت االطفال من ذوي اضطراب التوحد.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 ً لذوي اضطراب التوحدفنٌات وتطبٌمات العالج السلوك أجبارى 022202432 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
كٌفٌة  -مبادٌن تعدٌل السلون -خصابص السلون وأنواع السلون -الجزء النظري:. تعرٌف تعدٌل السلون والعالج السلوكً

 المعززات وأنواعها. –فنٌات العالج السلوكً -تشكٌل السلون
 مل تطبٌمات عملٌة فً تعدٌل السلون فً مجال ذوي اضطراب التوحد.الجزء التطبٌمً: ٌدرس الطالب كٌفٌة ع

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 برامج عالجٌة لذوي اضطراب التوحد أختٌاري  022202433

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالبات اآلتً:  
ترتكز علٌها وخطوات اعداد البرامج االرشادٌة  الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة البرامج االرشادٌة والنظرٌات التً

 ومراحل اعدادها وانواعها وبعض من انواع البرامج االرشادٌة.
 الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالبة بعض البرامج االرشادٌة االطفال من ذوي اضطراب التوحد.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 بدٌل لذوي اضطراب التوحداسالٌب التواصل ال أختٌاري  022202434

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
 الجزء النظري

 التعرٌف بالتواصل المعزز والبدٌل .1
 الفبات التً تستخدم التواصل المعزز والبدٌل .2
 .خصابص نظام التواصل المعزز والبدٌل .3
 .التصنٌف العالمً لنظام التواصل المعزز والبدٌل .4

 التمٌٌم
 .ٌة الخاصة فً دعم التواصل المعزز والبدٌلدور اختصاصًٌ الترب .1
 .خطوات تدرٌب الطالب على نظام التواصل المعزز والبدٌل .2

 الجزء التطبٌمً:
 تدرٌب الطالب علً اعداد واستخدام فنٌات التواصل البدٌل مع الفبات الخاصة السابمة. 
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 لون التطبٌمً لذوي صعوبات التعلمتحلٌل الس أجبارى 022202435 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
نمنٌات تحلٌل السلون  -خصابص اسلوب تحلٌل السلون التطبٌمً -النظرٌة المرتكز علٌها -تعرٌف تحلٌل السلون التطبٌمً

 -التطبٌمً
 )لوفاس(.الجزء التطبٌمً :تدرٌب الطالب علً امثلة لبرامج تحلٌل السلون التطبٌمً 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 دراسة حالة لذوي صعوبات التعلم أجبارى  022202436

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب  اآلتً:  
 االدوات المستخدمة فً دراسة الحالة وخطوات منهج دراسة الحالة -الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة دراسة الحالة

 ً: ٌعد الطالب دراسة حالة مفصلة لبعض حاالت االطفال من ذوي اضطراب التوحد.الجزء التطبٌم

 
 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي صعوبات التعلم أجبارى 022202437 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
كٌفٌة  -مبادٌن تعدٌل السلون -خصابص السلون وأنواع السلون -الج السلوكًالجزء النظري:. تعرٌف تعدٌل السلون والع

 المعززات وأنواعها. –فنٌات العالج السلوكً -تشكٌل السلون
 الجزء التطبٌمً: ٌدرس الطالب كٌفٌة عمل تطبٌمات عملٌة فً تعدٌل السلون فً مجال ذوي صعوبات التعلم.

 
 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 برامج عالجٌة لذوي صعوبات التعلم أختٌاري  022202438

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
الجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة البرامج االرشادٌة والنظرٌات التً ترتكز علٌها وخطوات اعداد البرامج االرشادٌة 

 ة.ومراحل اعدادها وانواعها وبعض من انواع البرامج االرشادٌ
 الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب بعض البرامج االرشادٌة االطفال من ذوي صعوبات التعلم.

 
 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 صعوبات تعلم الموهوبٌن أختٌاري  022202439

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً : 
خصابص وسمات الموهوبٌن ذوي صعوبات  –وبات التعلم فبات الموهوبٌن ذوي صع –تعرٌف بصعوبات التعلم للموهوبٌن 

المشكالت النفسٌة التً تواجة االطفال ذوي صعوبات التعلم  –اسالٌب الكشف عن الموهبة عند صعوبات التعلم  –التعلم 
 الموهوبٌن.

التشجٌع  –لتفاعل الصحً البرامج العالجٌة واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة لرعاٌة الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم )استراتٌجٌات ا
 تعرٌض االطفال لبرامج اثرابٌة( –التعرف بالخبرة  –الذاتً 
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 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 صعوبات التعلم فً ضوء النظرٌات النفسٌة أختٌاري 022202440 

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
 مرتبطة بمفهوم صعوبات التعلم وفما لتوجهات النظرٌة ال

 اسهام نظرٌات علم االعصاب فً دراسة العجز اللغوي. .1
 اسهامات نظرٌات علم النفس الفسٌولوجً. .2

 النماذج النظرٌة المفسرة لحدوث صعوبات التعلم )المدخل النمابً لجان ٌباجٌة(
 المدخل المعرفً( –المدخل السلوكً: نظرٌة الصعوبة )العجز السلون 

التطبٌمات  –التوجة النفسً االجتماعً(  –المعرفٌة  –وبات التعلم )النظرٌة السلوكٌة التوجهات النظرٌة فً عالج صع
 التربوٌة للنظرٌات المفسرة لصعوبات التعلم.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 االسالٌب التشخٌصٌة المتمدمة لصعوبات التعلم أختٌاري 022202441 

 تً :ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب اال 
 ادوات واسالٌب تشخٌص صعوبات التعلم. –اهم خطوات تشخٌص صعوبات التعلم 

اسالٌب  –اعتبارات عامة فً عملٌة تمٌٌم وتشخٌص صعوبات التعلم  –مؤشرات وفنٌات ما لبل التشخٌص صعوبات التعلم 
اسالٌب التمٌٌم السلوكً  –لتعلم اسالٌب التمٌٌم االجتماعً لذوي صعوبات ا –وادوات تمٌٌم الذكاء لذوي صعوبات التعلم 

 تطبٌمات فً استخدام تشخٌص صعوبات التعلم. –لذوي صعوبات التعلم 

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 دراسة حالة لذوي الموهبة أجبارى  022202442

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطال ب اآلتً:  
 االدوات المستخدمة فً دراسة الحالة وخطوات منهج دراسة الحالة. -الةالجزء النظري: تعرٌف الطالب بماهٌة دراسة الح

 الجزء التطبٌمً: ٌعد الطالب دراسة حالة مفصلة لبعض حاالت االطفال من الموهبٌن.

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 البرامج النفسٌة للتفكٌر االبداعً أجبارى  022202443

 لطالب اآلتً: ٌهدف الممرر إلى إكساب ا 
 الجزء النظري:

 -برنامج الكوت -البرامج االثرابٌة واالسراعٌة واالنتمالٌة -شروط اعدادها -تعرٌف البرامج النفسٌة للموهبٌن واالمبدعٌن 
 برنامج ترٌز وغٌرها من برامج تنمٌة التفكبر -برامج النمذجة -برنامج اسكامبر -برنامج المبعات الستع
 ب الطالب علً التدرٌب فً تطبٌك الطالبات علً استخدام البرامج التدرٌبٌة مع االطفال والكبار.الجزء التطبٌمً:تدرٌ

 
  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 فنٌات وتطبٌمات العالج السلوكً لذوي الموهبة أجبارى 022202444 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
كٌفٌة  -مبادٌن تعدٌل السلون -خصابص السلون وأنواع السلون -لسلون والعالج السلوكًالجزء النظري:. تعرٌف تعدٌل ا

 المعززات وأنواعها. –فنٌات العالج السلوكً -تشكٌل السلون
 الجزء التطبٌمً: ٌدرس الطالب كٌفٌة عمل تطبٌمات عملٌة فً تعدٌل السلون فً مجال ذوي الموهبة

  



 

192 

 راسم الممر نوع الممرر كود الممرر

 التفكٌراالبداعً وتطبٌماته أختٌاري  022202445

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:  
المناخ  -العوامل المؤثرة علً اإلبداع -أنواعه -مكوناته -الجزء النظري: ٌتعرف الطالب علً ماهٌة التفكٌر اإلبداعً

 داع. البرامج اإلثرابٌة لتنمٌة اإلب -مواصفات الشخص المبدع -اإلبداعً
 الجزء التطبٌمً:ٌتعرف الطالب علً البرامج المختلفة لتنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً.

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 اسالٌب الكشف عن الموهوبٌن أختٌاري  022202446

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الفرق بٌن الموهبة واالبداع  –لشخصٌة والعملٌة للموهوبٌن السمات ا –اهم خصابص الموهوبٌن  –تعرٌف الموهوبٌن 

 شروط عملٌة الكشف عن الموبٌن ومراحلها. –اسالٌب وادوات الكشف عن الموهوبٌن  –والتفوق 
المماٌٌس العلمٌة الممننة للكشف عن الموهبٌن )مالجظة  –استراتٌجٌات معالجة بٌانات الكشف المتعدد عن االطفال الموهبٌن 

 –ممٌاس الذكاء  –احتبار تورلس الداء والحركة  –ممٌاس بركن للمفاهٌم االساسٌة  -ممٌاس عن الموهبة   –الطالب اداء 
 اختبارات المدرات الخاصة(.  –مصفوفات رٌفن التتابعٌة المتمدمة 

  

 اسم الممرر نوع الممرر كود الممرر

 سٌكولوجٌة االبداع الفنً لالطفال أختٌاري  022202447

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً : 
كٌفٌة اكتشاف  –مراحل العملٌة االبداعٌة  –مستوٌات االبداع  –طبٌعة العملٌة االبداعٌة  –انواع االبداع  –تعرٌف االبداع 

مكانات طرق تحدٌد اال –ماهٌة لدرات االبداع الفنً لدى االطفال  –خصابص الطفل المبدع فٌنا  –االبداع الفنً عند الطفل 
لعب االطفال واالبداع  –الخٌال واالبداع الفنً عند الطفل  –استراتٌجٌات اكتشاف االطفال المبدعٌن  –االبداعٌة الفنٌة للطفل 

 ومسرحة العصه االٌماعات الحركٌة واالبداعٌة وعاللتها باالبداع الفنً. –الدراما االبداعٌة  –الفنً 
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 سم العلوم األساسٌةتوصٌف ممررات ل
 

 اوالً :ممررات المستوى األول:
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203101 أجبارى صحة االم والطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ه(، االسس التى تموم مفهوم صحة األم ، مفهوم صحة الطفل ،العوامل المؤثرة فٌهما ،االسباب و العوامل الوراثٌة )المناع

رعاٌة صحة األم والطفل )المناعة(، مفاهٌم المناعة الطبٌعٌة والمكتسبة وألسامها   -علٌها الصحة السلٌمة لالم و الطفل 
المختلفة ، التطعٌم والتطعٌمات الالزمة للطفل ، التربٌة الصحٌة السلٌمة للطفل ، مفهوم صحة البٌبة من خالل نظافة بٌبة 

 ولات والصعوبات التى تواجهها االم والطفل فى مرحلة الطفولة المبكرةالمع -الطفل

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203102 اجبارى لراءات باللغة األنجلٌزٌة

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
غة األنجلٌزٌة ذات صلة بمجال الطفولة ، تنمٌة مصطلحات فى مجال الطفولة باللغة األنجلٌزٌة ، لراءة وترجمة نصوص بالل

مهارة المراءة باللغة األنجلٌزٌة لدى الطالب ، تنمٌة مهارات التحدث واألستماع والكتابة باللغة األنجلٌزٌة فٌما ٌخص مجال 
 تلٌفزٌون والطفل(ال 0مشكالت االطفال  –تربٌة الطفل  –لضاٌا عن الطفولة باللغة االنجلٌزٌة ) اساءة االطفال  –الطفولة 

 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203103 اجبارى المهارات األساسٌة فى التربٌة الحركٌة

 
 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :

بكرة )،مهارة مفهوم التربٌة الحركٌة ، معنى ومفهوم المهارة ، أهمٌة المهارات األساسٌة للتربٌة البدنٌة فى الطفولة الم
الوثب ؛مهارة المشى ؛مهارة الحجل ، مهارة الزحلمة ، مهارة الجرى ؛( ؛االسس التى تموم علٌها اكتساب المهارة ؛ الفرق 
بٌن العادة والمهارة ؛ أسباب تعلم المهارات األساسٌة فى التربٌة الحركٌة ، خطوات تعلٌم المهارات األساسٌة فى التربٌة 

لصعوبات ومعولات التى تواجه تطبٌك المهارات الحركٌة داخل المؤسسات التعلٌمٌة بمرحلة الطفولة الحركٌة لألطفال ؛ ا
 المبكرة
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 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203104 أجبارى المهارات األساسٌة فى التربٌة الموسٌمٌة

 
 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :

ت الموسٌمٌة ،أهمٌة المهارات الموسٌمٌة ، أهداف التربٌة الموسٌمٌة للطفل , الموسٌمى ودورها فً حٌاة مفهوم المهارا
الطفل ، أهداف تدرٌس التربٌة الموسٌمٌة لألطفال , العزف باآلالت الموسٌمٌة , تنمٌة لراءة النغمات والتمٌٌز بٌنها ، 

التذوق. الموسٌمى ، مهارة األنشاد الموسٌمى ، مهارة التلحٌن ، خطوات تعلٌم المهارات الموسٌمٌة ، مهارة األستماع و
مهارة الغناء , المهارات األساسٌة للموسٌمى من استماع وغناء وعزف وأداء لصصً, وتحلٌل الممطوعات الموسٌمٌة, 

 وعناصرها االٌماعٌة اللحنٌة,

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203105 اجبارى بٌة الفنٌةالمهارات األساسٌة فى التر

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مفهوم المهارات الفنٌة ،أهداف التربٌة الفنٌة ،المهارات الٌدوٌة ، صٌاغة الخامات بطرق مبتكرة ، إستخدام الخامات 

الرسم والتلوٌن ،  لتصنٌع نماذج ومجسمات ، التعرف على عناصر تكوٌن الشكل فى األنشطة الفنٌة ، مهارات
 مهارةالتشكٌل الفنى , الخزف وأشغال المعادن, والطباعة والنحت, والرسم الحر والتعمٌم , وخلط االلوان.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203106 اختٌارى منظمات و تشرٌعات الطفولة

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
تشرٌع فى مرحلة الطفولة المبكرة ومعنى المنظمات وانواعها واهمٌتها وممارنة بٌن المنظمات بٌن التعرٌف بمعنى ال

 مختلف الدول
ٌدرس الطالب فً هذا الممرر حموق الطفل فً اإلسالم، مٌثاق حموق الطفل العربً، االهتمام العالمً بالطفل، اتفالٌات 

 هٌبات والمنظمات المعنٌة برعاٌة الطفلحموق الطفل، التشرٌعات المصرٌة بالنسبة للطفل، ال

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203107 اختٌارى تغذٌة الطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
طعام ٌتناول هذا الممرر مفهوم التغذٌة,  واهمٌة التغذٌة بالنسبة للطفل واهم العناصر الغذابٌة وفابدتها .. مجموعات ال

والهرم الغذابى .. الرضاعة الطبٌعٌة واهمٌتها للطفل واالم .... طرق تمٌم الحالة الغذابٌة للطفل .... امراض سؤء التغذٌة 
وعالجها والولاٌة منها ... تاثٌر التغذٌة على التعلم .. تغذٌة الطفل وحل مشكالتة الغذابٌة فى هذة المرحلة ... مع تناول 

 لمجتمع المصرى .العادات الغذابٌة فى ا
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 نوع الممرر اسم الممرر
 كود الممرر

 

 022203108 أختٌارى اللغة العربٌة وادابها

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ٌهدف هذا الممرر اللغة العربٌة .. مفهوم اللغة واهمٌة اللغة وأهداف اللغة, وتدرٌس اللغة العربٌة لالطفال فى مرحلة 

ة المبكرة ... كٌفٌة اعداد الطفل للمراءة بشكل جٌد ... انواع االدب ووسابلها .... واهمٌة لصة الطفل وعاللتها باللغة الطفول
وارتباطها بالمواعد النحوٌة السلٌمة, والشعر لألطفال عناصره وأنواعه, النثر لألطفال , كٌفٌة الكتابة باللغة العربٌة لألطفال 

 ا , اللغة العربٌة ولواعدها لألطفال فً مرحلة الطفولة المبكرة .ولواعدها وعناصرها وسماته

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203109 أجبارى الفنون االدابٌة لطفل الحضانة

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
توظٌف  -الفنون االدابٌة المناسبة لطفل الحضانة-ٌةانواع الفنون االداب-اهداف الفنون االدابٌة-ممدمة عن الفنون االدابٌة

الفنون االدابٌة فً عملٌة التعلم ، وتنمٌة مهارة الطالب المعلم على توظٌف الفنون االدابٌة فً عملٌة التعلم، و تنمٌة مهارة 
 ة لطفل الحضانة.الطالب المعلم على توظٌف الفنون االدابٌة فً تعدٌل السلون ، و تطبٌك بعض اشكال الفنون االدابٌ

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203110 اجبارى االلعاب الغنابٌة و التعلٌمٌة لطفل الحضانة

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ً العملٌة توظٌف االلعاب الغنابٌة ف -طرق تمدٌمها -انواعها-اهدافها-تعرٌفها-.ممدمة عن االلعاب الغنابٌة التعلٌمٌة

اعداد المعلمة الختٌار االلعاب المناسبة للطفل ، و تنمٌة مهارات الطالبة المعلمة على توظٌف االلعاب الغنابٌة -التعلٌمٌة
 التعلٌمٌة لطفل الحضانة،, تطبٌك بعض االلعاب الغنابٌة التعلٌمٌة لطفل الحضانة.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203111 أختٌارى ٌة لطفل الحضانةااللعاب التروٌح

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ممدمة االلعاب التروٌحٌة ألطفال الحضانة   ، تعرٌفها ، أهدافها ،و أنواع االلعاب التروٌحٌة ألطفال الحضانة   ، و طرق 

االلعاب التروٌحٌة ، و تنمٌة مهارات الطالبة تمدٌم االلعاب التروٌحٌة ألطفال الحضانة    ، و االدوات المستخدمة فى 
 المعلمة على توظٌف االلعاب التروٌحٌة فى االرتماء بالنمو التكاملى ألطفال الحضانة   .
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 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203112 أختٌارى فسٌولوجٌا االعالة 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
ولوجٌا االعالة،عوامل المسببة لالعالة،الوراثة والبٌبة وتاثٌرهم علً حدوث االعالة،شرح مفصل لفسٌولوجٌة تعرٌف فسٌ

 النمابٌة العالفة بٌن وظابف االعضاء والسلون االنسانً. -البصرٌة -السمعٌة -العملٌة -الحركٌة -االعالات العصبٌة

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203113 أختٌارى سب اآلى مبادئ الحا

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب:
مكونالات الحاسالب اآللالى  –ممٌالزات الحاسالب اآللالى  –العملٌات األساسٌة للحاسب االلى  –خصابصه  –مفهوم الحاسب اآللى 

( Wordاسالب اآللالى )بالرامج الح –إستخدام الحاسالب اآللالى فالً التعلالٌم  -أنواع الحاسب اآللى –مكونات برمجٌة(  –)مادٌة 
 تطبٌمات برامج الحاسب  –برنامج معالجة النصوص  – P.Pبرنامج العروض التمدٌمٌة  -    (Excelبرنامج )
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 ثانٌاُ ممررات المستوى الثانً:

 

 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203201 أجبارى التعبٌر الفنى للطفل

 دف الممرر الً اكساب الطالب االتً :ٌه
مفهوم التعبٌر الفنى للطفل ، أهمٌته وخصابصة ، أنواع التعبٌر الفنى ، خصابص التعبٌر الفنى البصرى للطفل ، الرسم 

لم التشكٌل بالطٌن والتشكٌل بالورق (, ومهارات التعبٌر الفنً , ودور المع –والتلوٌن لألطفال ، األشغال الٌدوٌة )الطباعة 
 فً تنمٌة مهارات التعبٌر الفنً , وتطبٌمات فً مجال التعبٌر الفنً للطفل.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203202 أجبارى التعبٌر الموسٌمى للطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مى باللعب والبهجه ، التذوق الموسٌمى واألستماع ، مفهوم التعبٌر الموسٌمى ، أهمٌة الموسٌمى للطفل ، أستحاب الموسٌ

المواعد الموسٌمٌة ، األغنٌة واألنشودة التربوٌة ، كٌفٌة صٌاغتها وتلحٌنها ببساطة , والتمٌٌز بٌن أنواع الموسٌمى 
ر الموسٌمً , المختلفة وطرق التعبٌر عنها , والموسٌمى ودورها التربوي والوظٌفً واستخدام األلعاب الموسٌمٌة فً التعبٌ

 وآراء بعض المفكرٌن الموسٌمٌٌن.
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 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203203 أجبارى التعبٌر الحركى للطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
تعبٌر الحركً ، مفهوم التعبٌر الحركى للطفل, عناصر الحركة فً التعبٌر الحركً, واسس التعبٌر الحركً ، أهداف ال

االداء  –خصابص التعبٌر الحركً للطفل، أهمٌة التعبٌر الحركً للطفل ، أنواع التعبٌر الحركى للطفل )التملٌد والمحاكاة 
االداء الطبٌعً( ، تطبٌمات للمصة الحركٌة واأللعاب الصغٌرة ، العروض الحركٌة  تصنٌف المهارات الحركٌة  –الحركً 

 –المصص الحركٌة وأسسها  –أفكار مساعدة على التعبٌر الحركً  –الحركات التنسٌمٌة الدلٌمة  –للطفل )الحركات الكبرى 
 االلعاب الصغٌرة وخصابصها(.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203204 أجبارى ادب وثمافة  الطفل فى الطفولة المبكرة

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
تطور ادب الطفل عالمٌا ومحلٌا , اهداف واهمٌة ادب الطفل , التعرف على خصابص ادب الطفل , مفهوم ادب الطفل نشاة و

والفرق بٌنة وبٌن ادب الكبار والتعرف على الفنون االدبٌة للطفل , االدب الشعبى من حٌث المفهوم واالداء وتاثٌرة على 
,  المصة االدبٌة شروطها واهمٌتها , اغانى واناشٌد الطفل , التعرف الطفل , التعرف على اشكال ادب الطفل المختلفة 

 وسابط ادب الطفل كاالذاعة والتلٌفزٌون واهمٌتها التربوٌة, صحف ومجالت االطفال واهمٌتها وطرق اخراجها

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203205 أختٌارى الفنون الشعبٌة

 كساب الطالب االتً :ٌهدف الممرر الً ا
الممثل وتمنٌات األداء التمثٌلً فً عروض مسرح الطفل، ومفهوم الحكً و تمنٌاته وتوظٌفها كوسٌلة اتصال مفهوم 

بالطفل، والتمثٌل الصامت وتوظٌفه للطفل، والتعبٌر الجسدي وتوظٌفه فً مسرح الطفل، اإلخراج فً مسرح الطفل، 
غات خشبة المسرح فً مسرح الطفل، واللغات غٌر الكالمٌة وتوظٌفها فً مسرح وتمنٌات اإلخراج المسرحً، وتوظٌف ل

 الطفل.
 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203206 أختٌارى أمراض األطفال

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الحرارة عند األطفال ، الحساسٌة عند األطفال ،  ماهٌة  أمراض األطفال الشابعة ، انواع امراض االطفال ) ارتفاع درجة 

السعال عند األطفال ، األمراض المعدٌة عند األطفال ، أعراض األعالة المبكرة ، سمنه األطفال ، فمر الدم عند األطفال ، 
م األذن عند فمدان الشهٌه عند االطفال ، مرض السكر عند األطفال ، التهاب اللوزتٌن ، األلتهاب الربوى لألطفال ، اال

 االطفال. طرق الولاٌة والعالج .
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 لصص اطفال الحضانة اجباري 022203210

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
،مفهوم المصص ، مفهوم حكاٌات أطفال الحضانة ، أهمٌة المصص ألطفال الحضانة ،  ممدمة عن لصص وحكاٌات االطفال

، المصص ونمو الطفل ،  كٌفٌة سرد المصص لألطفال ، أنواع سرد المصص  الحضانة طفل أهداف المصص ، أنواع لصص
خصابص لصص االطفال وعاللتها بخصابص المرحلة العمرٌة ، فن رواٌة لصص الحضانة توظٌف خامات البٌبة فً ، 

عض المصص تطبٌك ب،و تنمٌة مهارات الطالبة المعلمة العداد لصص أطفال الحضانة ، و  اعداد لصص الحضانة
 .والحكاٌات المناسبة لطفل الحضانة

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 تغذٌة أطفال الفبات الخاصة اجباري 022203211

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
الوعً الغذابً  -ً السلٌمالهرم الغذاب -التغذٌة السلٌمة لألم والطفل -معاٌٌر منظمة الصحة العالمٌة لنمو الطفل الطبٌعً

 العوامل المؤثرة على الحالة الغذابٌة. -مشاكل التغذٌة التً ٌعانً منها األطفال -لألمهات

 
 
 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203207 أختٌارى تطبٌمات االنترنت فى الطفولة المبكرة

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
فروق الجوهرٌة بٌن المكتبات المشٌدة ال –تعرٌف المكتبة الرلمٌة واهمٌتها وادوارها النوعٌة بمرحلة الطفولة المبكرة 

األبعاد  –محتوى المكتبات الرلمٌة للطفل–أسس التصمٌم للمكتبات الرلمٌة  -العالمٌة(   -اإلللٌمٌة  –والرلمٌة)المحلٌة 
أدارة المجموعات االدبٌة  –الكوادر الفنٌة لتصمٌم المكتبات الرلمٌة للطفل –االلتصادٌة لتصمٌم المكتبات الرلمٌة

 أسالٌب الحماٌة لحموق الملكٌةالفكرٌة –لمٌةللطفل الر

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203208 اجبارى التلوٌن والتشكٌل بالعجابن

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ت الدلٌمة لدى الطفل، الرسم مفهوم المهارات الٌدوٌة لألطفال، أهدافها كٌفٌة تنمٌتها لدى الطفل، كٌفٌة تنمٌة العضال

وأدواته الطباعة خصابصها وأدواتها، العجابن وأنواعها، تصنٌع العرابس بأنواعها، المص واللزق، االستفادة من 
 المستهلكات فى تصنٌع العدٌد من النماذج.

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 نةااللعاب الحركٌة لطفل الحضا اجباري 022203209

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
.. تعرٌف االلعاب الحركٌة ..خصابصها..األدوات المستخدمة فً االلعاب  االلعاب الحركٌة لطفل الحضانةممدمة عن 

ٌل وحواس الطفل..االلعاب الحركٌة وتعد الحركٌة..انواع االلعاب الحركٌة..االلعاب الحركٌة وجوانب النمو..االلعاب الحركٌة 
السلون ..االلعاب الحركٌة وتنمٌة االبداع عند الطفل .دور المعلم فً اكتشاف االطفال الموهبٌن حركٌا..آراء الفالسفة فً 

،و  تنمٌة مهارات المعلم فً إعداد وتصمٌم االلعاب الحركٌة االبتكارٌة لطفل الحضانة ، اعداد  أهمٌة اللعب للطفل .
 الحضانة.وتطبٌك بعض االلعاب الحركٌة لطفل 
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 مكتبات أطفال الفبات الخاصة اجباري 022203212

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
علم  -ذوى االحتٌاجات الخاصة والمتمثلة فً تعرٌف المكتبة ونشأتها ومراحل تطورها عبر العصور ماهٌة مكتبة الطفل

أسس إعداد وتصمٌم مكتبات األطفال ذوى  -المجموعات األدبٌة( -البشرٌة -المكتبات وأسالٌب اإلدارة المكتبٌة)المالٌة
تها )أسس اختٌار المجموعات األدبٌة المالبمة لخصابص أنواع المكتبات وأهمٌ  -التربوي( -االحتٌاجات الخاصة )المعماري

البرامج  -مكتبات األطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة المحلٌة واإلللٌمٌة والعالمٌة )دراسة تحلٌلٌة( -ذوى االحتٌاجات الخاصة(
 -ٌاجات الخاصةأسس إعداد وتصمٌم المحتوى األدبً لألطفال ذوى االحت -واألنشطة المكتبٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة
 مشكالت مكتبات ذوى االحتٌاجات الخاصة بمصر. –المربى المكتبً لذوى االحتٌاجات الخاصة

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 الفنون التطبٌمٌة للفبات الخاصة اجباري 022203213

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
اهالالم ممارسالالات الفنالالون التطبٌمٌالالة –ٌالالة الفنالالون التطبٌمٌالالة الطفالالال الفبالالات الخاصالالة مالالانعنً بالالالفنون التطبٌمٌالالة واهم 

التشالكٌل بالرمالل(، وكٌفٌالة تطبٌمهالا بطالرق متنوعالة مالع  -التشالكٌل بالعجالابن -الكوالج -العرابس - -التلوٌن -التشكٌلٌة )الرسم
 الفن التشكٌلً لذوى الفنون منهم.األطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة لتنمٌة لدراتهم،وأهمٌة الفن التشكٌلً وأهداف 

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 ادب اطفال الفبات الخاصة  اختٌارى 022203214

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ادب الطفل نشاة وتطور ادب الطفل عالمٌا ومحلٌا , اهداف واهمٌة ادب الطفل , التعرف على خصابص ادب الطفل , مفهوم 

والتعرف على الفنون االدبٌة لطفل الحضانة  , االدب الشعبى من حٌث المفهوم واالداء وتاثٌره على الطفل , التعرف على 
اشكال ادب الطفل المختلفة ,  المصة االدبٌة لطفل الحضانة شروطها واهمٌتها ,  التعرف وسابط ادب الطفل كاالذاعة 

ادب االطفال الفبات الخاصة واشكال ادب -صحف ومجالت االطفال واهمٌتها وطرق اخراجها والتلٌفزٌون واهمٌتها التربوٌة,
 اطفال الفبات الخاصة

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 علم المخ واالعصاب واالعالة  اختٌارى 022203215

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
تمسالالٌمات المالالخ –كٌفٌالالة عمالالل الجهالالاز العصالالبً –ووظالالابف كالالل مكالالون -مكوناتالاله -وظابفالاله -اهمٌتالاله -تعرٌالالف الجهالالاز العصالالبً 

امالراض الجهالاز –انالواع اضالطرابات الجهالاز العصالبً –االصالابات المخٌالة وعاللتهالا باالعالالة –عاللة المخ بالتعلم –البشري 
 العصبً عند االطفال وكٌفٌة التعامل معها .
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 ثالث:ثالثاً ممررات المستوى ال
 

 

 

 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203301 أجبارى لصص وحكاٌات األطفال

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مفهوم المصص ، مفهوم حكاٌات األطفال ، أهمٌة المصص لألطفال ، أهداف المصص ، أنواع المصص, بالصور والكتابة 

ثٌة( ، المصص ونمو الطفل ، فن الحكى لألطفال ، كٌفٌة سرد المصص لألطفال ، لصص ترا –المصٌرة )لصص تارٌخٌة 
أنواع سرد المصص ، تطبٌك عملى لحكاٌات األطفال المتنوعة وطرق تطبٌمها بالروضة , مجالت االطفال , شروط إعداد 

 مجلة الطفل .
 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203302 أجبارى األسعافات األولٌة

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مفهوم األسعافات األولٌة ، أهدافها ، تعرٌف المسعف ومسبولٌاته , ماهٌة مكونات شنطة االسعافات االولٌة، التصرف فى 

الكسور  الحاالت الطاربه ، الفحص والمعالجه , بعض المشكالت التً ٌجب أن ٌتعامل معها المسعف، الجروح والنزٌف ،
والحروق ، التسمم بالمواد الكٌماوٌة ، إصابات الظهر والعنك ، األختناق, تطبٌمات فً إعداد شنطة االسعافات , تطبٌمات 

 على حاالت افتراضٌة وكٌفٌة التعامل معها. 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203303 أجبارى مكتبة الطفل

 الطالب االتً :ٌهدف الممرر الً اكساب 
تعرٌف مكتبة الطفل ، أهمٌة مكتبة الطفل ، أهداف مكتبة الطفل ، مكتبة الطفل وأجزابها المختلفة ، مكتبة الطفل كمصدر 
للتعلم ، المكتبة األلكترونٌة لألطفال وشروطها ، كٌفٌة إنشاء مكتبة الطفل ، دور مكتبة الطفل فى نشر الثمافة لألطفال 

ت الطفل الجدٌدة , وتجهٌزات مكتبة الطفل من حٌث المبنى والدٌكور , وأمٌن مكتبة الطفل ودوره, وأسرهم, تخطٌط مكتبا
 وإجراءات سٌر العمل فً مكتبات الطفل , وأنشطة مكتبة الطفل.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203304 أجبارى مسرح الطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الفرق بٌن المسرح والدراما ، أهمٌة مسرح الطفل ، أهداف مسرح الطفل ، فنون مسرح الطفل, -ماهٌة مسرح الطفل 

ومبادئ التمثٌل واالخراج المسرحً وفنٌات المسرح والتألٌف المسرحً, مسرح العرابس وأنواع العرابس المستخدمة فً 
ل وتمنٌات األداء التمثٌلً فً العروض الخاصة بمسرح الطفل المسرح والمٌم المتضمنة فً مسرح الطفل ،ومفهوم الممث

وكذلن مفهوم الحكً وسرد المصة والتمنٌات الخاصة بها وكذلن توظٌفها كوسٌلة من وسابل اتصال الطفل وكذلن ٌتناول 
ظٌفها فً التمثٌل الصامت وكٌفٌة توظٌفه فً مسرح الطفل وتوظٌف لغات خشبة المسرح وكذلن اللغات غٌر الكالمٌة وتو

 مسرح الطفل.
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 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203305 أجبارى مهارات الحاسب اآللى

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مفهوم الحاسب اآللى ، أجزاء الحاسب اآللً ، أهمٌة الحاسب اآللً ، استخدامات الحاسب اآللى ، امتالن المهارات العملٌة 

، إعداد العروض التمدٌمٌة للمساعدة فى إعداد البحوث (Microsoft office)برمجٌات التطبٌمات الجاهزة على 
 والمشروعات العلمٌة ، المدرة على تصفح األنترنت واستخدام خدماته مثل البرٌد األلكترونى وتصفح الموالع التعلٌمٌة .

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203306 أجبارى الموسٌمٌةأدوات الطفل 

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مفهوم أدوات الطفل الموسٌمٌة ، مفهوم أدوات الطفل الموسٌمٌة ، أهمٌة ادوات الطفل الموسٌمٌة وأهداف أدوات الطفل 

وسٌمٌة ، أجزاء اآللة الموسٌمٌة الموسٌمٌة، أنواع ومجاالت األنشطة الموسٌمٌة للطفل ، كٌفٌة إعداد وتحضٌر االداة الم
وكٌفٌة تنفٌذ اآللة الموسٌمٌة وتموٌمها ، نماذج متنوعه لألدوات الموسٌمٌة ، األلعاب الموسٌمٌة ، األناشٌد والغناء ، 

 المصص الموسٌمٌة, وتطبٌمات عملٌة ألدوات الطفل الموسٌمٌة.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203307 أختٌارى وسابل اعالم الطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ٌدرس الطالب مفهوم اإلعالم ووسابله، وأنواعه، وتأثٌر وسابل اإلعالم المختلفة على الطفل، وإٌجابٌات البرامج اإلعالمٌة 

المٌة فً مجال إعالم الطفل، والمٌثاق واآلثار السلبٌة لها، والبرامج اإلعالمٌة للطفل ومعاٌٌر إعدادها، وإعداد الكوادر اإلع
 اإلعالمً للطفولة.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203308 أختٌارى الوسا بط الثمافٌة للطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الوسابط الثمافٌة للطفل وخصابص ماهٌة الوسابط الثمافٌة لمحتوى مادة الوسابط الثمافٌة للطفل والمتمثلة فى تعرٌف 

الوسابط الثمافٌة للطفل ووظابف الوسابط الثمافٌة وعناصر الوسابط الثمافٌة والعوامل المؤثرة فى ثمافة الطفل ومفهوم 
الوسابط الثمافٌة ، الوسابط الثمافٌة المسموعة ،الوسابط الثمافٌة المكتوبة وتتضمن أدب األطفال من لصص وحكاٌات 

لوسابط الثمافٌة المربٌة ، الوسابط الثمافٌة االلكترونٌة  والوسابل التربوٌة واأللعاب ودورهم فى تربٌة وتنشبة ومجالت, وا
 الطفل ودور األسرة فً ثمافة الطفل.
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 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203309 أختٌارى العالج بالفن

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
فهوم العالج بالفن وأهداف العالج بالفن, أنواع العالج بالفن, فنٌات العالج بالفن, حل المشكالت من خالل العالج بالفن فً م

الطفولة المبكرة, واهمٌة العالج بالفن مع توضٌح الفرق بٌن العالج بالفن والنشاط الفنى ... كما ٌتناول ممارسات العالج 
, نظرٌات العالج بالفن, لوٌن ,الماندال , العرابس , اللعب بالرمل , التشكٌل بالعجابن (بالفن التشكٌلى ) الرسم , الت

الوسواس  –الهلع  –الخوف  –المستفٌدٌن من العالج بالفن, المشكالت النفسٌة التً ٌستخدم معها العالج بالفن )االكتباب 
 اضطراب ما بعد الصدمة(. –المهري 

 ممرركود ال نوع الممرر اسم الممرر

 022203310 اختٌارى المهارات واالشغال الٌدوٌة للطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
فوابد األعمال والحرف الٌدوٌة , أهداف العمل الٌدوي للطفل,  –مفهوم المهارات الٌدوٌة لألطفال ، تعرٌف العمل الٌدوي 

ٌة تنمٌتها لدى الطفل ، كٌفٌة تنمٌة العضالت الدلٌمة لدى الطفل ، الرسم وأدواته ، وكٌفٌة تنمٌة العمل الٌدوي لألطفال ، كٌف
الطباعة خصابصها وأدواتها ، العجابن وأنواعها ، تصنٌع العرابس بأنواعها ، المص واللصك ، األستفادة من المستهلكات 

ودورها فً الحفاظ على التراث الخاص  المهارات الٌدوٌة –أعمال النسٌج  –فى تصنٌع العدٌد من النماذج المفٌدة 
 بالشعوب, وتطبٌمات فً مجال األشغال الٌدوٌة للطفل. 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 كتب أطفال الحضانة
 022203311 اجبارى

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
كتب االطفال المناسبة -أطفال الحضانة  انواع كتب --الحضانة  أطفالاهداف كتب  -، ممدمة للممررٌتضمن محتوى الممرر 

نماذج لكتب االطفال -طرق واسالٌب اعداد كتب االطفال--ممٌزات الكتب التفاعلٌة -كتب االطفال التفاعلٌة-لمرحلة الحضانة
 .لٌمٌةتنمٌة مهارات الطالب المعلم فً اعداد وتوظٌف كتب االطفال فً العملٌة التع، و  وطرق تنفٌذها

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 لطفل الحضانة المصص االلكترونٌة
 022203312 اختٌارى

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
معاٌٌر تصمٌم المصص  -طرق اختٌار المصص االلكترونٌة المناسبة لمرحلة الحضانة-تعرٌف المصص االلكترونٌة-

 توظٌف المصص االلكترونٌة لتنمٌة بعض جوانب النمو لدي طفل -تصمٌم المصص االلكترونٌة-الحضانة االلكترونٌة لطفل
تصمٌم وتطبٌك ، و  تنمٌة مهارات الطالب المعلم فً اعداد، وتوظٌف المصص االلكترونٌة فً طفل الحضانةالحضانة ،و 

 .المصص االلكترونٌة لطفل الحضانة
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 ممرركود ال نوع الممرر اسم الممرر

 022203313 اختٌارى فنون البصرٌة لطفل الحضانةال

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الفنون البصرٌة  –الفنون البصرٌة المربٌة  –فنون البصرٌة لطفل الحضانة واهمٌتها بمرحلة الطفولة المبكرة تعرٌف ال

البصرٌة التملٌدٌة والفنون البصرٌة الحدٌثة، اكساب طفل الجضانة  وكٌفٌة توظٌفها لطفل الحضانة، الفنون –المحسوسة 
 .العدٌد من المهارات من خالل الفنون البصرٌة )الرسم ، الطباعة ، الفن المنتج ، الرسوم المتحركة ، الوسابل الرلمٌة(

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203314 اجبارى لراءات باللغة األجنبٌة 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
أحدث األبحاث العلمٌة فً مجال اإلعالة باللغة األجنبٌة وكٌفٌة التعامل مع األبحاث األجنبٌة، وعدد كبٌر من المصطلحات 

لة المبكرة، كما الهامة فً مجال الطفولة واألعالة باللغة األجنبٌة وكذلن أهم المواضٌع التً لها عاللة باإلعالات فً الطفو
 ٌتم عمل دراسة باللغة األجنبٌة فً المجال وترجمة بعض المواضٌع الهامة إلى اللغة العربٌة

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203315 اجبارى لصص وحكاٌات ألطفال الفبات الخاصة 

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ة رواٌة المصص لذوى اإلحتٌاجات الخاصة وطرق رواٌة المصة وأنواع المصص المناسبة لألطفال ذوى ماهٌة المصة وأهمٌ

اإلعالة ودور المصة فً تنمٌة المٌول المرابٌة لالطفال فالدى البصر، وطرق إستخدام لغة اإلشارة فً رواٌة المصة للصم 
 فً تحسٌن وعالج صعوبات التعلم واضطراب التوحد.والبكم، ومعاٌٌر اختٌار لصص ذوى االعالة العملٌة ودور المصص 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 اجبارى المعسكرات وألعاب الخالء لذوي اإلعالة العملٌة 
022203316 

 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
تٌاجات الخاصة وبرامج التروٌح المختلفة، وأشكال اللعب فلسفة تربٌة الخالء والتروٌح وأهمٌة التروٌح بالنسبة لذوى االح

لدٌهم، وأنواع ألعاب الخالء، ومفهوم المعسكرات وفلسفتها ومعسكرات األطفال ذوي اإلعالة، وطرق إدارة المعسكرات 
 التروٌحٌة، وخصابص ومعاٌٌر برامج التروٌح والخالء والمعسكرات لكل فبة من فبات ذوي اإلعالة.
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 كود الممرر نوع الممرر ممرراسم ال

 اجبارى المعسكرات وألعاب الخالء لذوي اإلعالة السمعٌة
022203317 

 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
فلسفة تربٌة الخالء والتروٌح وأهمٌة التروٌح بالنسبة لذوى االحتٌاجات الخاصة وبرامج التروٌح المختلفة، وأشكال اللعب 

هم، وأنواع ألعاب الخالء، ومفهوم المعسكرات وفلسفتها ومعسكرات األطفال ذوي اإلعالة، وطرق إدارة المعسكرات لدٌ
 التروٌحٌة، وخصابص ومعاٌٌر برامج التروٌح والخالء والمعسكرات لكل فبة من فبات ذوي اإلعالة.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203318 اجبارى ء لذوي اإلعالة البصرٌةالمعسكرات وألعاب الخال

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
فلسفة تربٌة الخالء والتروٌح وأهمٌة التروٌح بالنسبة لذوى االحتٌاجات الخاصة وبرامج التروٌح المختلفة، وأشكال اللعب  

ات األطفال ذوي اإلعالة، وطرق إدارة المعسكرات لدٌهم، وأنواع ألعاب الخالء، ومفهوم المعسكرات وفلسفتها ومعسكر
 التروٌحٌة، وخصابص ومعاٌٌر برامج التروٌح والخالء والمعسكرات لكل فبة من فبات ذوي اإلعالة.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 اجبارى المعسكرات وألعاب الخالء لذوي اضطراب التوحد 
022203319 

  

 ر إلى إكساب الطالب اآلتً: ٌهدف الممر
فلسفة تربٌة الخالء والتروٌح وأهمٌة التروٌح بالنسبة لذوى االحتٌاجات الخاصة وبرامج التروٌح المختلفة، وأشكال اللعب 
لدٌهم، وأنواع ألعاب الخالء، ومفهوم المعسكرات وفلسفتها ومعسكرات األطفال ذوي اإلعالة، وطرق إدارة المعسكرات 

 خصابص ومعاٌٌر برامج التروٌح والخالء والمعسكرات لكل فبة من فبات ذوي اإلعالة.التروٌحٌة، و

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 اجبارى المعسكرات وألعاب الخالء لذوي صعوبات التعلم
022203320 

 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
ٌة التروٌح بالنسبة لذوى االحتٌاجات الخاصة وبرامج التروٌح المختلفة، وأشكال اللعب فلسفة تربٌة الخالء والتروٌح وأهم

لدٌهم، وأنواع ألعاب الخالء، ومفهوم المعسكرات وفلسفتها ومعسكرات األطفال ذوي اإلعالة، وطرق إدارة المعسكرات 
 بات ذوي اإلعالة.التروٌحٌة، وخصابص ومعاٌٌر برامج التروٌح والخالء والمعسكرات لكل فبة من ف
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 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 اجبارى المعسكرات وألعاب الخالء لذوى الموهبة
022203321 

 

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
، وأشكال اللعب فلسفة تربٌة الخالء والتروٌح وأهمٌة التروٌح بالنسبة لذوى االحتٌاجات الخاصة وبرامج التروٌح المختلفة

لدٌهم، وأنواع ألعاب الخالء، ومفهوم المعسكرات وفلسفتها ومعسكرات األطفال ذوي اإلعالة، وطرق إدارة المعسكرات 
 التروٌحٌة، وخصابص ومعاٌٌر برامج التروٌح والخالء والمعسكرات لكل فبة من فبات ذوي اإلعالة.
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 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203401 أجبارى متحف الطفل

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
تعرٌف متحف الطفل ، أهمٌة متحف الطفل ، أهداف زٌارة متاحف الطفل ، متحف الطفل ومحتوٌاته كأحد مصادر التعلم ، 

 –تحف األلكترونى ، الفرق بٌن المتحف التملٌدى واأللكترونى ، عناصر ومحتوٌات متحف الطفل أنواع متاحف الطفل ، الم
المتحف كبٌبة تعلم لألكفال , الطفل كزابر فً الصحف  –الطفل كمتعلم فً المتحف, خصابص عملٌة تعلم الطفل فً المتحف 

التشاركٌة  –ركة االطفال وفاعلٌتهم داخل المتحف بناء الطفل للخارطة االدراكٌة للمتحف(, ح –)سلون الطفل فً المتحف 
 والحركٌة فً المتحف, اعتبارات وضع البرامج التعلٌمٌة فً متحف الطفل, تطبٌمات فً إعداد متاحف الطفل. 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203402 اجبارى المعسكرات وألعاب الخالء

 
 ب االتً :ٌهدف الممرر الً اكساب الطال

اختٌار موالع المعسكر , لٌادة المعسكر ، التروٌح  –مفهوم المعسكر ، أهداف المعسكرات, فلسفة المعسكرات وأهدافها 
مجاالته وأهدافه وأهمٌته ، مجاالت النشاط التروٌحى ، محتوى المعسكر ، برنامج المعسكر ، دور معلمة الروضة فى إعداد 

المواعد  –ب الخالء ، أهمٌتها وأهدافها ، نماذج أللعاب الخالء وكٌفٌة تنفٌذها مع األطفال المعسكرات للطفل ، مفهوم ألعا
 –انواع المعسكرات )الٌوم الواحد  –مٌزانٌات المعسكرات  –األنشطة العامة فً المعسكرات  –العامة لتنظٌم المعسكرات 

تطبٌمات فً مجال  –العٌادات  –االنشطة التربوٌة  –ٌة الخدمة البٌبٌة الخارج –التشجٌر  –معسكر العمل  –الخدمة العامة 
 ألعاب الخالء وإعداد المعسكرات(.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203403 أختٌارى التمثٌل واالخراج المسرحى

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
فً عروض مسرح الطفل، ومفهوم الحكً و تمنٌات مسرح الطفل  الممثل وتمنٌات األداء التمثٌلًٌدرس الطالب مفهوم 

وتوظٌفها كوسٌلة اتصال بالطفل، والتمثٌل الصامت وتوظٌفه للطفل، والتعبٌر الجسدي وتوظٌفه فً مسرح الطفل، اإلخراج 
المٌة فً مسرح الطفل، وتمنٌات اإلخراج المسرحً، وتوظٌف لغات خشبة المسرح فً مسرح الطفل، واللغات غٌر الك

 وتوظٌفها فً مسرح الطفل, وتوظٌف لغات خشبة المسرح وكذلن اللغات غٌر الكالمٌة وتوظٌفها فس مسرح الطفل.

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203404 أختٌارى المكتبات الرلمٌة لالطفال

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الفروق الجوهرٌة بٌن المكتبات المشٌدة  –تها وادوارها النوعٌة بمرحلة الطفولة المبكرة تعرٌف المكتبة الرلمٌة واهمٌ

األبعاد  –محتوى المكتبات الرلمٌة للطفل–أسس التصمٌم للمكتبات الرلمٌة  -العالمٌة(   -اإلللٌمٌة  –والرلمٌة)المحلٌة 
أدارة المجموعات االدبٌة الرلمٌة  –تبات الرلمٌة للطفل الكوادر الفنٌة لتصمٌم المك–االلتصادٌة لتصمٌم المكتبات الرلمٌة

 أسالٌب الحماٌة لحموق الملكٌةالفكرٌة .. –للطفل 
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 ومكتبة الطفل متحف اجبارى 022203406

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
كٌفٌالالة االعالالداد للزٌالالارة -الزٌالالارة المتحفٌالالة -ة خطالالوات المتالالاحف المناسالالبة لطفالالل الحضالالان-انالالواع المتالالاحف-تعرٌالالف المتحالالف-

 توظٌف الزٌارات المتحفٌالة لتنمٌالة بعالض جوانالب النمالو.--طرق تصمٌم النماذج المتحفٌة-خطوات الزٌارة المتحفٌة-المتحفٌة 
كٌفٌالة االعالداد --خطوات الزٌالارة االمكتبٌالة-المكتبات المناسبة لطفل الحضانة-انواع المكتبات-تعرٌف مكتبة الطفلكما ٌتضمن 

تنمٌة ، و  توظٌف الزٌارات المكتبٌة لتنمٌة بعض جوانب النمو-االنشطة المكتبٌة-خطوات الزٌارة المكتبٌة -للزٌارة المكتبٌة 
 مهارات الطالبة المعلمة لتصمٌم وتطبٌك بعض الزٌارات المتحفٌة والمكتبٌة فً تحسٌن بعض جوانب النمو.

 

 ممـــــــــرراسم ال نوع الممرر كود الممرر

 حموق الطفل و المواطنة اجبارى 022203407

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
مفهوم الحموق وحموق االنسان  ، و التطور التارٌخً لحموق الطفالل بالٌن االمالس والٌالوم . ، والمواثٌالك واالتفالٌالات الدولٌالة 

ن الطفل . ، و مفهوم المواطنة والوطنٌة وأبعادها ومموماتهالا . ، الخاصة بحموق الطفل . ، وأنواع الحموق وفما ألحكام لانو
 وعاللة المواطنة الصالحة بالوطنٌة السلٌمة، ودور مؤسسات المجتمع فً غرس لٌم المواطنة للطفل.

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 مسرح و دراما طفل الحضانة اجبارى 022203408

 ساب الطالب االتً :ٌهدف الممرر الً اك
اللعب الدرامً -انواع الدراما وطرق تمدٌمها-توظٌف المسرح فً تحمٌك اهداف الحضانة--خصابصة -انواع مسرح العرابس

تطبٌالك بعالض -تصمٌم واعداد مسالرحٌة عرابسالٌةلطفل الحضالانة-اشكال الدراما المناسبة لطفل الحضانة-وتوظٌفه-وخصابصه
: تنمٌة مهارات الطالب المعلم العداد وتوظٌف المسرح فً تعالدٌل الساللون والعملٌالة -ضانةاشكال اللعب الدرامً مع طفل الح

 .التعلٌمٌة

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 أدب طفل الحضانة  اجبارى 022203409

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
ة ادب الطفل , التعرف على خصابص ادب الطفالل , مفهالوم ادب الطفالل نشاة وتطور ادب الطفل عالمٌا ومحلٌا , اهداف واهمٌ

والتعرف على الفنون االدبٌة لطفل الحضانة  , االدب الشعبى من حٌالث المفهالوم واالداء وتالاثٌره علالى الطفالل , التعالرف علالى 
ادب الطفالالل كاالذاعالالة اشالالكال ادب الطفالالل المختلفالالة ,  المصالالة االدبٌالالة لطفالالل الحضالالانة شالالروطها واهمٌتهالالا ,  التعالالرف وسالالابط 

 .والتلٌفزٌون واهمٌتها التربوٌة, صحف ومجالت االطفال واهمٌتها وطرق اخراجها

 
 

 كود الممرر نوع الممرر اسم الممرر

 022203405 أختٌارى تصمٌم متاحف ومعارض االطفال

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
أسس  -الفروق الجوهرٌة بٌن المتحف والمعرض   –النوعٌة بمرحلة الطفولة المبكرة تعرٌف المتحف واهمٌته وادواره 

االبعاد  –تأثٌر التكنولوجٌا على تصمٌم المتاحف  –الداخلٌة( لالنواع المتعددة للمتاحف  -التصمٌم المعمارى)الخارجٌة 
أدارة  –صٌانة وتأهٌل المتاحف  –الطفل االبعاد االلتصادٌة لتصمٌم وتشٌٌد متاحف  –التربوٌة لتصمٌم متاحف االطفال

 –أسس اعداد المعارض للطفل )تعرٌف المعرض  -المرافك المتحفٌة  –أسالٌب العرض المتحفى  –المجموعات المتحفٌة 
فرق  –أسس تصمٌم البرامج المتحفٌة للطفل  –المعارض المحلٌة والعالمٌة  –أسالٌب العرض الفنى( –أنواع المعارض 

 اإلدارة الفنٌة المتحفٌة(. –المرشد المتحفى  –المربى المتحفى  –ٌة )المبرمج المتحفى العمل المتحف
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 المصص الرلمٌة لالطفال الحضانه  اختٌارى 022203410

 ٌهدف الممرر الً اكساب الطالب االتً :
الفالالروق الجوهرٌالالة بالالٌن المصالالص المحلٌالالة  –وادوارهالالا النوعٌالالة بمرحلالالة الطفولالالة المبكالالرة تعرٌالالف المصالالة الرلمٌالالة واهمٌتهالالا 

األبعالالاد االلتصالالادٌة لتصالالمٌم المصالالص  –محتالالوى المصالالص الرلمٌالالة للطفالالل–أسالالس التصالالمٌم للمصالالص الرلمٌالالة  -والعالمٌالالة   
أسالٌب الحماٌة لحمالوق  –مٌةللطفل أدارة المجموعات االدبٌة الرل –الكوادر الفنٌة لتصمٌم المصص الرلمٌة للطفل –الرلمٌة

 الملكٌةالفكرٌة ..

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 المهارات االساسٌة المتمدمة فً الحاسب اآللً  اجبارى 022203411

دمالة عالن ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتٌممدمة عن معنالى نظالم المعلومالات، ونبالذة تارٌخٌالة عالن تطالور الكمبٌالوتر، ومم
أجالالزاء الكمبٌالالوتر ووظابفهالالا، والفالالرق بالالٌن البٌانالالات والمعلومالالات وممٌالالزات وسالاللبٌات اسالالتخدامالكمبٌوتر فالالً مجالالال الفبالالات 
الخاصة، والكمبٌوتر التعلٌمً وخصابصه، ومفهالوم البرمجٌالات التعلٌمٌالة، وتصالنٌفاتها، وأسالس تصالمٌم البرمجٌالات الفع الالة، 

طفالالال ذوي االحتٌاجالالات الخاصالالة، ومراحالالل تصالالمٌم البرمجٌالالات التعلٌمٌالالة لهالالم، وطالالرق والمعالالاٌٌر البرمجٌالالة الجٌالالدة لبالالرامج األ
استخدامها ومتابعتها وتموٌمها. وشروط استخدام الكمبٌوتر التعلٌمالً مالع كالل فبالة مالن فبالات ذوي االحتٌاجالات الخاصالة علالى 

 حده، ودور معلم التربٌة الخاصة فً استخدام الكمبٌوتر مع الفبات الخاصة.

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر مرركود الم

 التربٌة المتحفٌة ألطفال الفبات الخاصة اجبارى 022203412

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
المعارف والمهارات المتضمنة بمحتوي مادة متحف الطفل ذوى االحتٌاجات الخاصة والمتمثلة فً تعرٌف المتحف ونشأته 

أسس إعداد  -المجموعات األثرٌة( -البشرٌة -علم المتاحف وأسالٌب اإلدارة المتحفٌة )المالٌة -رومراحل تطوره عبر العصو
أنواع المتاحف وأهمٌتها )أسس  –االفتراضٌة( -المتنملة -وتصمٌم متاحف األطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة )المشٌدة
فال ذوى االحتٌاجات الخاصة المحلٌة واإلللٌمٌة متاحف األط –اختٌار المتحف المالبم لخصابص ذوى االحتٌاجات الخاصة(

المربى المتحفً لذوى االحتٌاجات  -البرامج واألنشطة المتحفٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة -والعالمٌة)دراسة تحلٌلٌة(
 المنظمات المتحفٌة الدولٌة. –الخاصة

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 راما ذوي اإلعالة العملٌة مسرح ود اجبارى 022203413

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
أهمٌته(، والمسرح وتموٌم سلون األطفال ذوي اإلعالة العملٌة،  -أهدافه -نشأته -مسرح الطفل ذوي اإلعالة )مفهومه 

المعاق، وتمنٌات التمثٌل  ومكونات الصورة المسرحٌة لدى الطفل المعاق عملٌاً، والتعبٌر الجسدي وتوظٌفه فً مسرح الطفل
 واإلخراج، ونماذج لتجارب مسرحٌة ألطفال اإلعالة العملٌة.

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي اإلعالة العملٌة  اجبارى 022203414

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
وى االحتٌاجات الخاصة، واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة المناسبة لكل إعالة وكٌفٌة تطبٌمها، أهمٌة ودور التربٌة البدنٌة لذ

ومهارات تعدٌل األنشطة البدنٌة لتتناسب مع لدرات ذوى االحتٌاجات الخاصة، وكٌفٌة وضع البرنامج التربوي الفردي 
عد على دمج ذوى االحتٌاجات الخاصة فً المناسب لكل طالبة معاق على حدة، واالتجاهات االٌجابٌة السلٌمة التً تسا

 المجتمع.
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 الفنون التعبٌرٌة االدابٌة للفبات الخاصة اجبارى 022203415

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
اهالم الطالرق واالسالالٌب التالً تسالتخدم فٌهالا -ٌالةاشكال الفنالون التعبٌرٌالة االداب-مبادبه -اسسه -اهدافه  -اهمٌته -تعرٌفه

 ووظابفها التربوٌة والنفسٌة والجسدٌة .–اهمٌتها -الفنون التعبٌرٌة والفبات الخاصة–الفنون التعبٌرٌة االدابٌة مع االطفال 
 الجزء التطبٌمً :

 تدرٌب الطالب علً اشكال الفنون التعبٌرٌة االدابٌة المختلفة .
 تطبٌك الفنون التعبٌرٌة مع كل فبة من الفبات الخاصة . تدرٌب الطالب علً كٌفٌة

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 المشاركة المجتمعٌة الفبات الخاصة اختٌارى 022203416

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
ومستوٌاتها، وأنماطها فً مجال اإلعالة، ودور مفهوم المشاركة المجتمعٌة، وأهمٌتها، وأهدافها، ومبادبها، وإٌجابٌاتها، 

المشاركة المجتمعٌة فً مجال اإلعالة والتصدي لبعض مشكالت المجتمع، وآلٌات تفعٌلها، والتنمٌة المهنٌة لمعلم التربٌة 
 الخاصة ودورها فً المشاركة المجتمعٌة.

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 لتمنٌات اإلعالمٌة للفبات الخاصة ا اختٌارى 022203417

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً 
مفهوم اإلعالم، وأنواعه، وتأثٌره المجتمعً ودوره فً مجال اإلعالة، والوسابط اإلعالمٌة الحدٌثة ووسابل التفاعل  

وتغٌٌر اتجاهات المجتمع نحو االجتماعً، وسبل توظٌفها فً رعاٌة وتأهٌل ذوي اإلعالة، كذلن دورها فً تنمٌة الوعً 
 األفراد ذوي اإلعالة.

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 التاهٌل الشامل  اختٌارى 022203418

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
فً توظٌف لدرات االجهزة التعوٌضٌة والوسابل المساعدة  -خدماته -اشكاله -مبادبه -اسسه -اهدافه  -اهمٌته -تعرٌفه

ومهارات الفبات الخاصة،اهمٌه التاهٌل الشامل فً تسهٌل اجتٌاز االطفال المراحل االنتمالٌة لالندماج فً المجتمع بالل لدر 
 من الصعوبات.

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 العالج المابً لذوي اإلعالة العملٌة  اختٌارى 022203419

 إلى إكساب الطالب اآلتً: ٌهدف الممرر 
مفهوم العالج المابً لذوي اإلعالة، وأهمٌته ومبادبه، ومعاٌٌره، وأنواعه، كذلن السباحة العالجٌة وتدرٌبات تحت الماء  

 وفوابدهم وطرٌمة إعدادهم وتوظٌفهم فً تدرٌب وتأهٌل وعالج ذوي اإلعالة.
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 مسرح ودراما ذوي اإلعالة السمعٌة  اجبارى 022203420

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
أهمٌته(، والمسرح وتموٌم سلون األطفال ذوي اإلعالة السمعٌة،  -أهدافه -نشأته -مسرح الطفل ذوي اإلعالة )مفهومه 

وتوظٌفه فً مسرح الطفل المعاق، وتمنٌات التمثٌل  ومكونات الصورة المسرحٌة لدى الطفل المعاق سمعٌا والتعبٌر الجسدي
 واإلخراج، ونماذج لتجارب مسرحٌة ألطفال اإلعالة السمعٌة..

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي اإلعالة السمعٌة اجبارى 022203421

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
أهمٌة ودور التربٌة الرٌاضٌة المعدلة  لذوى االحتٌاجات الخاصة، واالستراتٌجٌات -التربٌة الرٌاضٌة المعدلة  ماهٌة 

التعلٌمٌة المناسبة لكل إعالة وكٌفٌة تطبٌمها، ومهارات تعدٌل األنشطة البدنٌة لتتناسب مع لدرات ذوى االحتٌاجات 
ناسب لكل طالبة معاق على حدة، واالتجاهات االٌجابٌة السلٌمة التً الخاصة، وكٌفٌة وضع البرنامج التربوي الفردي الم

 تساعد على دمج ذوى االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع.

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 العالج المابً لذوي اإلعالة السمعٌة اختٌارى 022203422

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
لعالج المابً لذوي اإلعالة، وأهمٌته ومبادبه، ومعاٌٌره، وأنواعه، كذلن السباحة العالجٌة وتدرٌبات تحت الماء مفهوم ا 

 وفوابدهم وطرٌمة إعدادهم وتوظٌفهم فً تدرٌب وتأهٌل وعالج ذوي اإلعالة.

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

022203423 
 

 الة البصرٌة مسرح ودراما ذوي اإلع اجبارى

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
أهمٌته(، والمسرح وتموٌم سلون األطفال ذوي اإلعالة البصرٌة،  -أهدافه -نشأته -مسرح الطفل ذوي اإلعالة )مفهومه

ت ومكونات الصورة المسرحٌة لدى الطفل المعاق بصرٌا، والتعبٌر الجسدي وتوظٌفه فً مسرح الطفل المعاق، وتمنٌا
 التمثٌل واإلخراج، ونماذج لتجارب مسرحٌة ألطفال اإلعالة البصرٌة. 

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

022203424 
 

 التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي اإلعالة البصرٌة  اجبارى

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
ور التربٌة الرٌاضٌة المعدلة  لذوى االحتٌاجات الخاصة، واالستراتٌجٌات أهمٌة ود-ماهٌة التربٌة الرٌاضٌة المعدلة  

التعلٌمٌة المناسبة لكل إعالة وكٌفٌة تطبٌمها، ومهارات تعدٌل األنشطة البدنٌة لتتناسب مع لدرات ذوى االحتٌاجات 
اهات االٌجابٌة السلٌمة التً الخاصة، وكٌفٌة وضع البرنامج التربوي الفردي المناسب لكل طالبة معاق على حدة، واالتج

 تساعد على دمج ذوى االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع.
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 العالج المابً لذوي اإلعالة االٌصرٌة  اختٌرى 022203425

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
ه ومبادبه، ومعاٌٌره، وأنواعه، كذلن السباحة العالجٌة وتدرٌبات تحت الماء مفهوم العالج المابً لذوي اإلعالة، وأهمٌت 

 وفوابدهم وطرٌمة إعدادهم وتوظٌفهم فً تدرٌب وتأهٌل وعالج ذوي اإلعالةالبصرٌة .

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 مسرح ودراما ذوي ااضطراب التوحد  اجبارى 022203426

 لى إكساب الطالب اآلتً: ٌهدف الممرر إ
أهمٌته(، والمسرح وتموٌم سلون األطفال ذوي اضطراب التوحد،  -أهدافه -نشأته -مسرح الطفل ذوي اإلعالة )مفهومه 

ومكونات الصورة المسرحٌة لدى الطفل اضطراب التوحد والتعبٌر الجسدي وتوظٌفه فً مسرح الطفل المعاق، وتمنٌات 
 تجارب مسرحٌة ألطفال اضطراب التوحد.التمثٌل واإلخراج، ونماذج ل

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي اضطراب التوحد  اجبارى 022203427

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
االحتٌاجات الخاصة، واالستراتٌجٌات  أهمٌة ودور التربٌة الرٌاضٌة المعدلة  لذوى-ماهٌة التربٌة الرٌاضٌة المعدلة   

التعلٌمٌة المناسبة لكل إعالة وكٌفٌة تطبٌمها، ومهارات تعدٌل األنشطة البدنٌة لتتناسب مع لدرات ذوى االحتٌاجات 
الخاصة، وكٌفٌة وضع البرنامج التربوي الفردي المناسب لكل طالبة معاق على حدة، واالتجاهات االٌجابٌة السلٌمة التً 

 على دمج ذوى االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع.  تساعد

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 العالج المابً لذوي اضطراب التوحد  اختٌارى 022203428

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
السباحة العالجٌة وتدرٌبات تحت الماء مفهوم العالج المابً لذوي اإلعالة، وأهمٌته ومبادبه، ومعاٌٌره، وأنواعه، كذلن  

 وفوابدهم وطرٌمة إعدادهم وتوظٌفهم فً تدرٌب وتأهٌل وعالج ذوي اإلعالة.

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 مسرح ودراما ذوى صعوبات التعلم إجباري 022203429

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
لذوي اإلعالة، وأهمٌته ومبادبه، ومعاٌٌره، وأنواعه، كذلن السباحة العالجٌة وتدرٌبات تحت الماء مفهوم العالج المابً  

 وفوابدهم وطرٌمة إعدادهم وتوظٌفهم فً تدرٌب وتأهٌل وعالج ذوي اإلعالة.

 
 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 ات التعلم التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي صعوب إجباري 022203430

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
ماهٌة التربٌة الرٌاضٌة المعدلة أهمٌة ودور التربٌة الرٌاضٌة المعدلة  لذوى االحتٌاجات الخاصة، واالستراتٌجٌات   

حتٌاجات التعلٌمٌة المناسبة لكل إعالة وكٌفٌة تطبٌمها، ومهارات تعدٌل األنشطة البدنٌة لتتناسب مع لدرات ذوى اال
الخاصة، وكٌفٌة وضع البرنامج التربوي الفردي المناسب لكل طالبة معاق على حدة، واالتجاهات االٌجابٌة السلٌمة التً 

 تساعد على دمج ذوى االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع. 
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 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 التعلم العالج المابً لذوي صعوبات إختٌاري 022203431

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
مفهوم العالج المابً لذوي اإلعالة، وأهمٌته ومبادبه، ومعاٌٌره، وأنواعه، كذلن السباحة العالجٌة وتدرٌبات تحت الماء 

 وفوابدهم وطرٌمة إعدادهم وتوظٌفهم فً تدرٌب وتأهٌل وعالج ذوي صعوبات التعلم .

 

 اسم الممـــــــــرر نوع الممرر كود الممرر

 مسرح ودراما ذوى الموهبة إجباري 022203432

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
أهمٌته(، والمسرح وتموٌم سلون األطفال الموهبٌن، ومكونات  -أهدافه -نشأته -مسرح الطفل ذوي اإلعالة )مفهومه 

ٌفه فً مسرح الطفل المعاق، وتمنٌات التمثٌل واإلخراج، الصورة المسرحٌة لدى الطفل الموهوب والتعبٌر الجسدي وتوظ
 ونماذج لتجارب مسرحٌة ألطفال الموهبٌن

 

 الممرر  نوع الممرر كود الممرر 

 التربٌة الرٌاضٌة المعدلة لذوي الموهبٌبن إجباري 022203433

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً: 
ودور التربٌالالة الرٌاضالالٌة المعدلالالة  لالالذوى االحتٌاجالالات الخاصالالة، واالسالالتراتٌجٌات  أهمٌالالة-ماهٌالالة التربٌالالة الرٌاضالالٌة المعدلالالة  

التعلٌمٌة المناسبة لكٌفٌة تطبٌمها، ومهارات تعدٌل األنشالطة البدنٌالة لتتناسالب مالع لالدرات ذوى االحتٌاجالات الخاصالة، وكٌفٌالة 
السالاللٌمة التالالً تسالالاعد علالالً تنمٌالاله  وضالالع البرنالالامج الفردٌالالة المناسالالب لكالالل طفالالل موهالالوب علالالً حالالدي ، واالتجاهالالات االٌجابٌالالة

 المواهب الرٌاضٌة لالطفال الموهبٌن .

 

 الممرر  نوع الممرر كود الممرر 

 مهارات ٌدوٌة وأشغال فنٌة )متمدمة( اختٌارى  022203434

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً:
أسالس -اصالة، أهالداف ممارسالة العمالل الفنالً الٌالدوي أهم التطبٌمات لألشالغال الفنٌالة المهالارات الٌدوٌالة لالذوى االحتٌاجالات الخ 

أهمٌة دراسة األشغال الفنٌة للطفل فً إكسابه العدٌالد مالن المهالارات  -اختٌار الخامات اآلمنة للطفل لذوى االحتٌاجات الخاصة
دكٌن( الٌدوٌالالة من)طالالً الالالورق، اللالالف، التكالالوٌر، الحنالالى، التضالالفٌر، البالالرم، الضالالغط، المالالص واللصالالك، التركٌالالب، اإلضالالافة والتالال

ودراسالالة لالالبعض خامالالات البٌبالالة )الطبٌعٌالالة والصالالناعٌة( وطالالرق تشالالكٌلها -والتطبٌمالالات المختلفالالة لالالذوى االحتٌاجالالات الخاصالالة 
وتوظٌالالف تلالالن الخامالالات واألدوات لتطوٌعهالالا لالالذوى االحتٌاجالالات الخاصالالة وكالالذلن التعالالرف علالالى الطالالرق المتنوعالالة فالالً التشالالكٌل 

لخامالالات المسالالتهلكة وابتكالالار منتجالالات ومشالالغوالت فنٌالالة متنوعالالة باسالالتخدام والتولٌالالف باسالالتخدام الخامالالات المتجانسالالة وبماٌالالا ا
خامات البٌبة إلنتاج أعمال فنٌة نفعٌة للطفل واالستفادة من المجالاالت الفنٌالة المختلفالة )التشالكٌل بالالورق، الطباعالة، التشالكٌل 

مجالاالت البتكالار أعمالال فنٌالة مبتكالرة بالصلصال، أشكال الجلد، النسٌج...( فً استحداث أفكار جدٌالدة فالً التولٌالف بالٌن هالذه ال
 تساعد فً تنمٌة الجوانب المختلفة فً شخصٌة األطفال الموهبٌن .

 

 الممرر  نوع الممرر كود الممرر 

 لضاٌا فً مجال ذوى المواهب األدبٌة والفنٌة اختٌاري  022203435

 ٌهدف الممرر إلى إكساب الطالب اآلتً 
نظرٌالة الالذكاءات المتعالددة فالً الكشالف  –اكتشالافهم  –سماتهم  –خصابصهم  –بٌاً التعرف على األطفال الموهوبٌن أد

أهالم اإلسالتراتٌجٌات للتعامالل مالع األطفالال الموهالوبٌن  –على الموهوبٌن أدبٌاً. ولضاٌا معاصالرة فالً دراسالة الموهالوبٌن أدبٌالاً 
هبالة الفنٌالة وأسالالٌب إكتشالافها وأسالالٌب    مجاالت المو –خصابصهم وسماتهم  –التعرف على األطفال الموهوبٌن فنٌاً  –أدبٌاً 

 واستراتٌجٌات تنمٌتها.
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Course Name Course Type Course Code 

Maternal and Child’s Health Compulsory  22203101 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The concepts of maternal health and child health 

·         the factors affecting them 

·         the genetic causes and factors (immunity) 

·         the basics of proper maternal and child 

·         care for maternal and child health (immunity) 

·         concepts of natural and acquired immunity and its various divisions 

·         essential vaccinations for the child 

·         proper health education for the child 

·         the concept of environmental health through the cleanliness of the child’s environment 

·         the obstacles and difficulties that face both of the mother and child in early childhood. 

  

 
   

 
 
  

Course Name Course Type Course Code 

English Language Readings Compulsory 22203102 

  

This course aims at providing the students with: 

·         Terminology of childhood in English 

·         reading and translating texts related to childhood in English 

·         developing students' reading skill in English 

·         developing speaking, listening and writing skills in English in relation to childhood 

·          issues about childhood in English like: child abuse, child education, children's problems, 
children and TV, ..etc.) 
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Course Name Course Type Course Code 

Skills in Motor Education Compulsory 22203103 

  
 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The concept of physical education 

·         the meaning of skill as a concept 

·         the importance of basic skills for physical education in early childhood like: jumping, 
walking, partridge, sliding and running 

·         the basics of skill acquisition 

·         the difference between a habit and a skill 

·         the reasons of learning basic skills in physical education 

·         the steps of teaching basic skills of physical education for children 

·         the difficulties and obstacles that face the application of physical skills inside educational 
institutions in early childhood. 

  

 
 
 

  

   
Course Name Course Type Course Code 

Skills in Music Education Compulsory 22203104 

  
 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The concept of musical skills 

·         the significance of musical skills 

·         the goals of musical-education for the child 

·         the role of music for a child's life 

·         the goals of teaching musical-education for children & playing musical instruments 

·         developing reading and distinguishing tones & phases of teaching musical skills: 

 listening and amusing music 

 chanting 
 composing 
 singing 

·         the basic skills of music like:  

 listening 
 singing 
 playing and performing stories 
 analyzing musical composition, and melodic elements. 
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Course Name Course Type Course Code 

Skills in Art Education Compulsory 22203105 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concept of artistic skills 

·         the goals of art education 

·         manual skills 

·         the formulation of raw materials in innovative ways 

·         the use of raw materials to manufacture models 

·         identifying the elements of forming shapes in artistic activities, drawing and coloring skills 

·         the skill of artistic formation, ceramics and metal works 

·         printing and sculpting 

·         free drawing and generalization 

·         mixing Colors. 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

   
Course Name Course Type Course Code 

Childhood Organizations and Legislations Elective 22203106 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Defining the meaning of legislation in early childhood 

·         the meaning of organizations 

·         their types and significance 

·         comparing between organizations among different countries. 

·         the rights of the child in Islam 

·         the Arab Child Rights Charter 

·         the universal concern about children 

·         child's rights agreements 

·         Egyptian legislations for children, institutions and organizations concerned with child care. 
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Course Name Course Type Course Code 

Child Nutrition Elective 22203107 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concept of nutrition 

·         the significance of nutrition for children 

·         the most important nutritional elements and their benefits 

·         food groups and the nutrition pyramid 

·         breastfeeding (nursing) and its importance for both of the child and the mother 

·         methods of assessing the nutritional status of the child 

·         diseases of malnutrition, treatment and prevention 

·         the impact of nutrition on learning, children's nutrition 

·         solving nutritional problems at this stage 

·         tackling nutritional habits in the Egyptian society. 

  

   
 
 
 
 
 

  

Course Name Course Type Course Code 

Arabic Language and Literature Elective 22203108 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concept of the Arabic language 

·         its significance and goals 

·         teaching Arabic for children in early childhood 

·         how to prepare the child for reading well 

·         types and ways of literature 

·         the significance of toddler stories 

·         its relationship with the language 

·         its impact on proper grammatical rules 

·         Poetry for children: its elements and types 

·         prose for children 

·         how to write in Arabic language: its rules, elements and aspects in early childhood. 
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Course Name Course Type Course Code 

Child’s Artistic Expression in Early Childhood Compulsory 22203201 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concept of child's artistic expression 

·         its significance and characteristics 

·         types of artistic expression 

·         characteristics of the child's visual-artistic expression 

·         drawing and coloring 

·         handicrafts: printing, mud and paper molding 

·         artistic expression skills 

·         the role of the teacher in developing artistic expression skills 

·         applications in the field of child's artistic expression. 

  

 
 
 

  

   

   
Course Name Course Type Course Code 

Child’s Musical Expression in Early Childhood Compulsory 22203202 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concept of musical expression 

·         the significance of music for children 

·         enjoying music by playing and cheering 

·         feeling and listening to music 

·         musical rules 

·         songs and educational chants 

·         how to simply form and compose them 

·         distinguishing between different types of music and ways of expressing them 

·         music and its educational and functional role 

·         the use of musical games in musical expression 

·         opinions of some musical thinkers. 
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Course Name Course Type Course Code 

Child’s Motor Expression in Early Childhood Compulsory 22203203 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concept of child's kinetic expression 

·         the elements of movement in kinetic expression 

·         the basics and objectives of kinetic expression 

·         the characteristics and importance of child's  kinetic expression of the child 

·         the types of child's kinetic expression: imitation and simulation 

·         kinetic performance and natural performance 

·         applications of the kinetic stories and small games 

·         Kinetic shows and classification of child's motor skills:  

 major movements 
 fine coordination movements 
 ideas for kinetic expression 
 kinetic stories and their basics 
 small games and their characteristics 

  

   

   
Course Name Course Type Course Code 

Child’s Literature and Culture in Early 
Childhood 

Compulsory 22203204 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The emergence and development of children's literature globally and locally 

·         the goals and significance of children's literature 

·         identifying the characteristics of children's literature 

·         the concept of children's literature 

·         the difference between it and adults' literature and identifying children's literary arts 

·         folklore literature in terms of concept 

·         performance and impact on children 

·         identifying the different forms of children's literature 

·         the literary story and its conditions and significance 

·         children's songs and chants 

·         identifying various means of children's literature such as radio and television 

·         its educational significance 

·         children’s newspapers and magazines 

·         their significance 

·         methods of their direction. 
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Course Name Course Type Course Code 

Folklore Elective 22203205 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concepts of actors and techniques of representative performance in children's theater 
shows 
·         the concept of storytelling, its techniques and function as a means of communication with 
children 

·         silent acting and employing it for children benefit 

·         physical expression and employing it in children's theater 

·         direction in children's theater 

·         theater directing techniques 

·         employing stage language in the children's theater, and non-verbal languages and 
employing them in children's theater. 

  

   
Course Name Course Type Course Code 

Children’s Diseases Elective 22203206 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Definitions of common children's diseases 

·         types of children's diseases: fever, allergy, cough, infectious diseases 

·         symptoms of early disabilities 

·         children's obesity, anemia, loss of appetite, diabetes, tonsillitis, pneumonia and ear ache 

·         methods of prevention and treatment. 

  

   
Course Name Course Type Course Code 

Internet Applications in Early Childhood Elective 22203207 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Defining digital library 

·         its significance and specific roles in early childhood stage 

·         the fundamental differences between constructed and digital libraries: local, regional and 
global 

·         the basics of designing digital libraries 

·         the content of children's digital libraries 

·         economic dimensions of designing digital libraries 

·         technical cadres for designing digital libraries for children 

·         managing children's digital-literary groups 

·         methods of intellectual copyrights protection. 
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Course Name Course Type Course Code 

Children’s Stories and Tales Compulsory 22203301 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Definitions of stories and children's tales 

·         the significance of children's stories, goals of stories 

·         types of stories: pictures and short written (historical and heritage stories) 

·         stories and children's development 

·         art and methods of telling stories to children 

·         types of storytelling 

·         a practical application of various children's tales and methods of applying them in 
kindergarten 

·         children's magazines 

·         criteria of making children's magazine. 

  

   
Course Name Course Type Course Code 

First Aids Compulsory 22203302 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

Definition of first aids and their objectives, the definition of a paramedic and his responsibilities, 
identifying the components of a first aid kit, disposition in emergency situations, examination and 
treatment, identifying some problems that a paramedic should deal with: wounds and bleeding, 
fractures and burns, chemical poisoning, back and neck injuries and asphyxia; applications of 
preparing a first aid kit, applications of hypothetical cases and how to deal with them. 

      

   
Course Name Course Type Course Code 

 Child’s Library Compulsory 22203303 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Defining child’s library, its significance and goals 

·         identifying child’s library and its various parts 

·         child’s library as a source of learning 

·         the digital library for children and its criteria 

·         how to create a child’s library 

·         the role of a child’s library in disseminating culture for children and their families 

·         planning new children's libraries 

·         supplying children's library in terms of construction and decoration 

·         children librarian and his role 

·         workflow procedures in children's libraries and their activities. 
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Course Name Course Type Course Code 

  Child’s Theatre Compulsory 22203304 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Defining child’s theater, the difference between theater and drama 

·         the significance, goals and arts of a child’s theater 

·         principles of acting and theater direction 

·         theater techniques 

·         theatrical composition 

·         puppet theater 

·         the types of marionettes used in theater and the implicated values in a child’s theater 

·         defining an actor and acting techniques of performances on a child’s theater shows 

·         defining storytelling and its techniques 

·         employing them as a means of communicating with children 

·         dealing with silent acting, how to employ it in the child’s theater 

·         employing stage languages, as well as the non-verbal languages on stage. 

  

   
 
 
 

  

Course Name Course Type Course Code 

  Computer Skills Compulsory 22203305 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Definition of computers 

·         identifying its parts 

·         the importance of computers and their functions 

·         acquiring practical skills on ready-made software applications (Microsoft office) 

·         preparing presentations for researches and scientific projects 

·         the ability to browse the internet and using its services such as: e-mail and browsing 
educational websites. 
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Course Name Course Type Course Code 

   Child’s Musical Tools Compulsory 22203306 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Definition of children’s musical instruments 

·         their importance and objectives 

·         types and areas of children's musical activities 

·         how to prepare a musical instrument and its parts 

·         how to make and maintain a musical instrument 

·         various models of: 

 musical instruments 
 musical games 
 chants and songs 
 musical stories 

·         practical applications of the children's musical instruments. 

  

   
Course Name Course Type Course Code 

   Child Media Elective 22203307 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The definition of media, its means and types 

·         the impact of various media on children 

·         the advantages and negative effects of media programs 

·         children media programs and the criteria for preparing them 

·         the preparation of media cadres in the field of child information 

·         the media charter of childhood. 

  

   
Course Name Course Type Course Code 

    Child’s Cultural Media Elective 22203308 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Introducing cultural media for children: its definition, characteristics, functions 

·         the influencing factors on children’s culture 

·         identifying audible and written cultural media including:  

 children's literature and its stories 
 tales and magazines 
 visual and electronic cultural media 
 educational aids and games 

·         their role for raising and upbringing children 

·         the role of the family in acquiring children's culture. 
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Course Name Course Type Course Code 

     Art Therapy Elective 22203309 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The concept of art therapy, its objectives, types and techniques 

·         problem solving by art therapy in early childhood 

·         the importance of art therapy 

·         the difference between art therapy and artistic activity 

·         practices of plastic-art therapy:  

 drawing 
 coloring 
 Mandela 
 Puppets 
 sand and dough formation 

·         theories of art therapy 

·         knowing about those who benefit from art therapy 

·         psychological problems when art therapy is used: 

 depression 
 fear 
 panic 
 obsessive-compulsive disorder 
 post-traumatic stress disorder. 

      

 
   

Course Name Course Type Course Code 

      Handicrafts and Skills Elective 22203310 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Defining manual skills and manual work for children 

·         the benefits of handicrafts 

·         the goals of  handicrafts for children and how to develop them 

·         how to develop the children's fine muscles 

·         drawing and its tools 

·         printing and its characteristics and tools 

·         dough and its types 

·         making puppets of different kinds 

·         cutting and pasting, making use of disposables for making many useful models 

·         textile crafts 

·         manual skills and their role of maintaining peoples' heritage 

·         applications on the field of children's handicrafts 
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Course Name Course Type Course Code 

Child’s Museum Compulsory 22203401 

This course aims at providing the students: 

·         The definition of the Children's Museum and its importance 

·         goals of visiting Children's Museums 

·         contents of Children's Museum as a source of learning 

·         types of children's museums 

·         the electronic museum 

·         the difference between a traditional and an electronic museum 

·         elements and contents of Children's Museum 

·         the child as a learner in the museum 

·         the characteristics of children's learning process in the museum 

·         the museum as a learning environment for the children 

·         children as visitors in newspapers: their behavior in the museum, children forming of a 
museum's cognitive map 

·         children's motions and their effectiveness inside museums 

·         participation and motion in museums 

·         considerations for the development of educational programs in children's museums 

·         applications on preparing children's museums. 

Course Name Course Type Course Code 

Camps and Outdoor Games Compulsory 22203402 

This course aims at providing the students: 

·         Introducing Camps: their definition, goals and philosophy 

·         choosing camp sites 

·         camp leadership 

·         recreation: its areas, goals and importance 

·         recreational activity areas 

·         camp content and programs 

·         role of kindergarten teachers for preparing camps for children 

·         outdoor games: their definition, importance, goals and models 

·         how to make them with children 

·         general regulations for organizing camps 

·         general activities in camps 

·         camp budgets 

·         types of camps:  

 one day 
 public service 
 work camp 
 forestation 
 outdoor environmental service 
 educational activities 
 clinics 

·         applications on outdoor games and camp preparation. 
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Course Name Course Type Course Code 

Child’s Theatrical Acting and Directing Elective 22203403 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Definition of an actor and the techniques of performance in children theater shows 

·         the concept of storytelling 

·         children theater techniques and employing them as a means of communicating with 
children 

·         silent acting and employing it for children's benefit 

·         physical expression and employing it in children theater 

·         direction in children theater and its techniques 

·         employing stage languages and non-verbal languages on children theater 

·         non-verbal languages and employing them in the child's theater 

·         employing the languages of the stage, as well as non-verbal languages and employing 
them in the child's theater. 

  

   
 
 
 
 

  

Course Name Course Type Course Code 

Children’s Digital Libraries Elective 22203404 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         The definition of digital library, its importance and specific role in early childhood stage 

·         the basic differences between constructed and digital libraries: local, regional and global 

·         the basics of designing digital libraries and its content for children 

·         economic dimensions of designing digital libraries 

·         technical cadres for designing digital libraries for children 

·         management of digital literary groups for children 

·         methods of intellectual copyright protection. 
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Course Name Course Type Course Code 

Children’s Museums and Exhibitions Design Elective 22203405 

  
 

  

This course aims at providing the students: 

·         Definition of the museum, its importance and specific role in the early childhood stage 

·         the basic differences between a museum and an exhibition 

·         the basics of the architectural design: external and internal of the various types of 
museums 

·         the impact of technology on museum design 

·         educational dimensions of designing of children's museums 

·         the economic dimensions of designing and constructing of children's museums 

·         maintenance and rehabilitation of museums 

·         museum management 

·         museum display methods 

·         museum facilities 

·         basics of preparing exhibitions for children: exhibition definition, types, artistic display 
methods 

·         local and international exhibitions 

·         foundations for designing museum programs 

·         museum team work: museum programmers 

·         museum educators, museum guides 

·         museum technical administration. 
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Course Descriptions of 
Department of Educational Sciences 

  
 
 

  
 
 

Course code Course type Course name 

22201101 Compulsory Introduction to Educational Sciences in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       nature, concept, aims of educational sciences 

-       relation between education and other sciences and fields 

-       historical perspectives of education in societies 

-       current stance and trends of education in society 

-       education problems in early childhood 

-       pros and cons in current education stance 

-       educational thinkers’ historical vision in the field of early childhood 

-       comparative study between the concept of educational process locally and globally. 

      

  

 
 
 

  
 
 

Course code Course type Course name 

22201102  Compulsory  Child’s Learning Environment (Early Childhood) 

  
 

  

It is the first level of practical training; it covers the following topics: 

-       principles of practical education 

-       student teacher’s tasks and duties 

-       different regulations of educational environments to achieve educational aims of the environment 

-       standards to be met in learning environments and how to plan them 

-       educational environment preparation, organization, and management skills to achieve educational 
aims 

-       foundations of practical education 

-       stages of practical education 

-       duties and responsibilities of practical training office 
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Course code Course type Course name 

22201103  Compulsory Educational Thought in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       educational theories, philosophies, and trends related to early childhood education 

-       cultural and social factors influencing the field of modern education 

-       educational theories in early childhood education 

-       contemporary global trends of educational thought in early childhood 

-       educational theories analysis of different philosophies considering cultural, social, and political 
factors related to its existence 

-       future vision of educational thought 

      

   

  

 
 
 
 
 

Course code Course type Course name 

22201104 Compulsory Foundations of Curricula in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concepts of curricula and early childhood  

-       foundations of early childhood curricula 

-       aims of early childhood curricula 

-       components of early childhood curricula 

-       content of early childhood curricula 

-       different examples of local and global curricula 

-       curriculum organization according to children’s needs and characteristics 

-       philosophies behind early childhood curricula 

-       social and psychological foundations 

-       formulation of cognitive, motor, and affective aims of early childhood curricula 

-       evaluation methods of early childhood curricula. 
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Course code Course type Course name 

22201105 Compulsory Activities Planning (Early Childhood) 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, importance, aims, and characteristics of educational activities 

-       construction of activities curriculum 

-       types of educational activities 

-       planning educational activities and applications for it. 

-       formulation of educational aims 

-       types of educational aims 

-       how to write activities and consult specialized references. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201106 Elective Parenting Education 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, aims, and importance of parenting education 

-       role of parenting education as a chief requirement in early childhood education 

-       children’s cultural and social upbringing and families’ patterns in societies 

-       role of the extended family in children’s education and personality development 

-       problems that face families in children’s upbringing considering global challenges. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201107 Elective Ethics of Teaching Profession in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       teaching profession and nature of working in the early childhood education field 

-       concept of ethics of profession 

-       teacher profession 

-       historical evolution of teacher profession 

-       roles and responsibilities of teachers in early childhood institutions  

-       foundations of teaching ethics in early childhood 

-       nature of teaching in early childhood 

-       early childhood teacher’s charter and ethics in relation 

-       applications of early childhood teacher’s roles. 
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Course code Course type Course name 

22201108 Elective Life Communication Skills in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, aims, and skills of communication process 

-       principles of communication skills acquisition 

-       concept, importance, aims, principles, and types of life skills 

-       appropriate activities for all life skills acquisition of communication skills 

-       body language and teacher- child communication 

-       recommendations to develop teacher-child communication skills.  

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201109 Compulsory Microteaching in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       necessary skills through duration of implementing activities  

-       microteaching in pre-organised settings to allow teacher candidates to receive feedback regarding 
the educational session. 
-       stages of microteaching (counseling and guidance, observation and preparation, implementation, 
discussion, re-implementation, evaluation, determination of appropriate strategy) 

-       student teacher’s acquisition of preparation, selection, implementation, and evaluation skills. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201202 Compulsory Teaching Strategies in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept of child’s teaching strategies 

-       principles of selecting appropriate strategies according to children’s needs and characteristics and 
educational situation 

-       teaching and learning styles and strategies in early childhood 

-       examples of styles and strategies (playing, problem solving, learning by cooking, peer learning, 
homework…etc.) 

-       obstacles impact implementing appropriate educational strategies 
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Course code Course type Course name 

22201203 Compulsory Production of Educational Materials 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, importance, components, and obstacles when using educational materials 

-       categorizations and principles of educational materials design 

-       production and use of educational materials with children 

-       practical parts related to principles of design and production of educational materials 

-       steps of design and production of educational materials (paintings, models, educational books, 
animation books… etc.) 

-       use of aids in educational contexts. 

      

   
Course code Course type Course name 

22201204 Compulsory Language Arts in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       the concept, skills, types of language  

-       language arts 

-       meaning, aims, types of reading and skills necessary for reading and writing acquisition for children 

-       warming up for reading and writing skills 

-       relations between reading, writing, listening, and speaking 

-       activities design for child reading and writing acquisition 

-       student teacher training on preparation skills for reading and writing and their implementation with 
children 

-       different methods for learning reading and writing. 

      

   
Course code Course type Course name 

22201205 Compulsory Principles of Mathematics and Science in Early Childhood 

It covers the following topics: 

-       scientific concepts: principles of scientific thinking, definition of concept, steps of formulation of 
scientific concepts 

-       factors affecting the development of the scientific thinking 

-       types of scientific concepts 

-       aims scientific concepts for children 

-       methods of scientific concepts formulation 

-       mathematical concepts 

-       conditions of mathematical concepts program 

-       mathematical concepts in early childhood 

-       types, categorizations, implementation methods of mathematical concepts. 
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Course code Course type Course name 

22201206 Compulsory Teaching and learning Situations in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       implementation of child activities, setting educational environment, planning activities, setting 
strategies to implement activities 

-       selection of educational aids appropriate for each activity 

-       implementation and evaluation of activities 

-       preparation and implementation of arts, motor, musical, story narration activities in the practical part 

-       planning lessons that include all mentioned components. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201207 Elective Leadership in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, importance, aims, and patterns of leadership and justifications for developing leadership 
skills 

-       Successful leadership skills in early childhood 

-       Relation between developing leadership skills and the educational and administrative processes in 
early childhood institutions 

-       leadership skills acquisition 

-       educational applications in early childhood to develop leadership skills 

-       obstacles facing leadership development in early childhood. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201208 Elective Professional Development of Early Childhood Teacher 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, importance, aims, justifications, and fields of early childhood teacher professional 
development 

-       pre-service and in-service preparation programs 

-       latest updates of early childhood teacher professional development 

-       developing teachers’ skills in 21st century 

-       examples of theoretical and practical programs of professional development in early childhood 
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Course code Course type Course name 

22201209 Elective Talents and Creativity Programs in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concepts of talent and creativity 

-       methods to discover and diagnose talented children 

-       programs for talented children 

-       domains and types of talent 

-       characteristics of talented children 

-       educational methods to support and develop creativity 

-       teachers’ role with talented and creative children 

-       characteristics of creativity 

-       obstacles to creativity 

-       programs to develop creativity (vertical/ horizontal enrichment programs) 

-       role of resource rooms and trips in developing talents in early childhood. 

      

   

  

 
 
 
 

Course code Course type Course name 

22201301 Compulsory Education Techniques in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept and importance of educational technology 

-       principles of educational technology in early childhood programs 

-       technology integration in early childhood programs 

-       using technology in educational activities, play, and experiences 

-       technology in teaching children 

-       obstacles facing technology in educational institutions 

-       effect of technology on child’s development 

-       applications of teacher technology assisting programs to prepare activities 

-       examples of global and Arab programs specialized in applying technology in early childhood stage. 

      

   

  

 
 
 



 

236 

 

Course code Course type Course name 

22201302 Compulsory Cultural and Social Foundations of Education 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, importance, and aims of education 

-       role of education in social change and upbringing 

-       importance for teachers to study cultural and social foundations 

-       relation between education and cultural change 

-       culture domains and terminology 

-       culture and education 

-       types and sources of values; reflection of upbringing on education 

-       society and education (historical vision). 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201303 Compulsory Field training 5 (working with children in kindergartens) 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       field experiences through real children teaching in kindergartens 

-       linking theory and practice 

-       real conditions and situations in the field 

-       skills for effective dealing with children and boosting their potentials to learn 

-       collaboration with kindergarten administration, teachers, and parents 

-       implementation of activities with children. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201304 Compulsory Early Childhood Teacher 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       characteristics and roles of early childhood teacher 

-       local, Arab, and international preparation of early childhood teacher 

-       factors affecting teachers’ professional development 

-       future roles of early childhood teacher 

-       early childhood teacher preparation programs 

-       roles of international organisations in professional preparation of early childhood teacher. 
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Course code Course type Course name 

22201305 Compulsory Field training 6 (working with children in kindergartens) 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       student teacher-children interaction in kindergartens 

-       training student teacher on teaching skills in educational settings 

-       stipulations and criteria for appropriate children’s activities 

-       formulation of aims, tools, aids, and evaluation methods in collaboration with kindergarten 
administration, teachers, and parents 

-       implementation of activities with children 

-       determining different methods for evaluation in early childhood. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201306 Elective Sustainable Development in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concepts of development and sustainable development 

-       characteristics, dimensions, criteria for sustainable development 

-       principles and definitions related to sustainable development 

-       education and countries’ sustainable development 

-       analysis and discussions about educational issues related to concepts of sustainable development, 
achievement of global aims, and application in early childhood field 

-       practical sustainable development programs in early childhood.  

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201307 Elective Methods and Styles of Educational Evaluation in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       evaluation, assessment, measurement, and the difference between them 

-       principles for evaluation 

-       evaluation types and methods in early childhood 

-       principles for measurement 

-       chief methods for child assessment in early childhood 

-       role of early childhood teacher in evaluation process 

-       applications for evaluation methods 
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Course code Course type Course name 

22201308 Elective Education Economics and Policies in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, background, and evolution of education economics 

-       education economics and other sciences 

-       efficiency and adequacy 

-       expenditure and funding in education 

-       internal and external efficiency of educational systems 

-       evolution of the educational systems; educational strategies and policy in Egypt to determine early 
childhood education challenges  

-       policies of various educational systems around the world and factors affecting them. 

      

   
Course code Course type Course name 

22201309 Elective Family and Community Partnership 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept of family and society 

-       types and patterns of families 

-       families’ roles and duties towards society and vice versa 

-       familial positive and negative upbringing methods in early childhood 

-       importance of family and community in children’s lives 

-       parenting counseling programs  

-       problems facing child’s upbringing and solutions. 

      

   
Course code Course type Course name 

22201401 Compulsory Field training 7 (working with children in kindergartens) 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       engaging student teacher in child education 

-       skills for teaching children 

-       using various strategies and styles to teach children  

-       Implement activities program 

-       real conditions and situations in the field 

-       skills for effective dealing with children and boosting their potentials to learn 

-       collaboration with kindergarten administration, teachers, and parents 

-       implementation of activities with children. 
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Course code Course type Course name 

22201402 Compulsory Comparative Education 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept, importance, and aims of comparative education  

-       factors affecting educational systems 

-       background of comparative education in several countries 

-       comparative studies in education locally and globally 

-       analysis of early childhood education reality in Arab and foreign countries 

-       pros and cons of different educational systems in different countries. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201403 Compulsory Educational Programs in Early Childhood 

It covers the following topics: 

-       concept of program 

-       difference between traditional and contemporary programs 

-       foundations of early childhood programs construction 

-       aims of early childhood programs 

-       organization of program content in the light of formulation of educational aims 

-       criteria and learning outcomes of educational programs 

-       evaluation of early teaching-based programs  

-       learning criteria in early childhood 

-       local and global examples of early childhood programs 

-       types of early childhood programs 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201404 Compulsory Field training 8 (working with children in kindergarten) 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       interaction in education 

-       skills for teaching children 

-       using various strategies and styles to teach children  

-       implementation of activities with children according to the educational criteria  

-       collaboration with kindergarten administration, teachers, and parents 

-       evaluation methods of different activities. 
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Course code Course type Course name 

22201405 Compulsory Early Childhood Institutions Management 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       management and its principles and importance  

-       theories of educational management 

-       management of educational institutions 

-       educational supervision: supervisor, administrative structure in early childhood institutions 

-       recent management trends 

-       quality in early childhood institutions 

-       accreditation criteria for early childhood institutions 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201406 Compulsory Scientific Research Skills 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       scientific research: concept, principles, stages, methods 

-       writing a research plan (from determining the research idea until finishing the research) 

-       data collection methods 

-       methods of writing references 

-       consulting Arabic and foreign references for data collection 

-       prepare a scientific research 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201407 Elective Program Design for Special Needs Children in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       meaning of program and foundations of educational programs construction 

-       types of special needs educational programs 

-       evaluation methods of special needs programs 

-       difference between normal children and special needs programs 

-       criteria for educational programs  

-       criteria for special needs educational programs according to the type of disability (mental disability, 
learning difficulty, visual impairment, hearing impairment, autism). 
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Course code Course type Course name 

22201408 Elective Research Projects in Educational Sciences 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       educational scientific research terminology 

-       procedures of educational scientific research (research title, introduction, research problem, 
research purposes, research significance, research hypothses, limitations, literature review, research 
procedures, research population and sample, research method and design, research tools, statistical 
method) 

-       discussion of plans  

-       editing and final assessment of research  

-       educational research activities programs 

-       conducting specialized research. 

      

   

  

 
 
 
 

Course code Course type Course name 

22201409 Elective Environmental Education in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       environmental education: concept, aims, principles, and types 

-       children’s environmental awareness in early childhood stage 

-       prime environmental problems and methods of prevention 

-       environmental teaching 

-       environmental culture 

-       environmental concepts 

-       environmental education in early childhood 

-       environmental activities 

-       recycling environmental materials 

-       cognitive, motor, and affective objectives of early childhood environmental programs.  
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Course code Course type Course name 

22201410 Elective Social and Moral Development in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       social and moral concepts: definition, importance, affecting factors, types, and implementation 

-       theories explaining social and moral development  

-       stages of social and moral skills development 

-       Burn’s moral intelligence theory  

-       applications in the field of social and moral concepts 

-       suggested activities to develop social and moral concepts in early childhood 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22201411 Elective Professional Partnership in the Field of Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       professional partnership: concept and patterns 

-       role of teachers in professional partnership 

-       professional partnership in early childhood 

-       school role in professional partnership 

-       obstacles facing professional partnership in early childhood 

-       principles of professional partnership 

-       partners: roles, duties, and rights. 
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Course Descriptions of 
Department of Pyschology 

  

 
 
 
 

   
Course code Course type Course name 

22202101 Compulsory Introduction to Psychological Sciences 

  
 

  

It covers the following topics: 

-          the concept of psychology in general and its principles.  

-          research methodology in psychology, human behaviour. 

-          the difference between normal and abnormal behaviour 

-          biological roots of behaviour 

-          different types of emotions and their sources 

-          motivation, individual differences, personality patterns. 

      

  

 
 
 
 

   
Course code Course type Course name 

22202102 Compulsory Developmental Psychology 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       the meaning of the child’s psychological development 

-       the influential factors in child's development 

-       the requirements of development in each stage separately 

-       childhood development characteristics (Embryonic stage "Prenatal cycle"- Early childhood 
stage – teenage stage- aduldhood – aging). 

-       theories of development   

-       acceleration of normal psychological development in early childhood. 
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Course code Course type Course name 

22202103 Compulsory Psychology of Play 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       The concept of play. 

-       theories of psychology related to child play 

-       psychological and educational significance of play. 

-       play and development needs. 

-       impact of individual differences on child play 

-       play therapy 

-       teacher’s role in preparing programs of child play. 

-       design and execution of common basic kindergarten games (shaping- 
demolishing/construction- water and sand- puppet shows, outdoor games, exploration games- 
acting) 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22202104 Compulsory Childhood Problems 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       child’s psychological and behavioural problems and their significance 

-       the difference between psychological and behavioural problems 

-       reasons, characeristics, analysis and solutions of problems 

-       kinds of problems (shyness, fear, stubbornness, hyperactivity, violence, indifference) 

-       families’ psychological and educational roles in intervention 

-       the difference of problems of normal and special needs children. 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22202105 Elective English Texts in Child Psychology 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       the meaning of child psychology 

-       English research and studies in child psychology 

-       studies related to early childhood in foreign countries 

-       English terminology in child psychology 

-       English texts related to global research 

-       recent studies in child psychology 
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Course code Course type Course name 

22202106 Elective Concept Formation 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       Types and characteristics of concepts 

-       Development theories and concept formation 

-       Teacher’s nature and children 

-       Philosophy of scientific, mathematical, and linguistic concepts 

-       Scientific concepts in children’s lives 

-       Objectives of mathematical and linguistic concepts development  

-       Introduction to roles of moral and social concepts in society and its effect 

-       Acquisition of moral and social values 

-       Nature of linguistic concepts and children 

      

  

 
 
 
 
 

   
Course code Course type Course name 

22202201 Compulsory Child’s Upbringing and Needs 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       meaning, significance and aims of child’s social upbringing 

-       the relation between social upbringing and education 

-       institutions and media of child’s social upbringing 

-       requirements of social upbringing and factors affecting it 

-       effect of parents’ treatment on social upbringing 

-       problems related to incorrect treatment (spoiling, negligence, ostracism, cruelty, violence, 
insult “verbal or physical” 
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Course code Course type Course name 

22202202 Compulsory Psychology of Language 

  
 

  

 It covers the following topics: 

-       background and evolution of human language 

-       the difference between human and animal language 

-       nature of human language 

-       stages of linguistic development 

-       language theories 

-       variables related to linguistic development 

-       pathological phenomena in linguistic development 

-       linguistic development in kindergarten 

-       curriculum of linguistic development in kindergarten 

-       roles of practical applications in linguistic development in early childhood 

-       problems face linguistic development in early childhood 

      

  

 
 
 

   
Course code Course type Course name 

22202203 Compulsory Principles of Child Behavior Modification 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       concept and kinds of behaviour 

-       differentiation criteria of problematic and normal behaviour 

-       nature of problematic behaviour 

-       criteria of behaviour disorders 

-       behaviour construction 

-       basic principles for behaviour modification 

-       various theories of behaviour modification 

-       techniques of behaviour modification (determine target behaviour, identify it, reshaping 
behaviour, behavioural contract, symbolic economy) 

-       research methodology in behaviour modification 

-       plan for behaviour modification and set schedule for reinforcement 

-       applications for behaviour modification 
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Course code Course type Course name 

22202204 Elective Psychology of Creativity in Early Childhood 

  
 

  

It covers the following topics: 

-       creativity, characteristics of talented children and categorization of creative children 

-       discover and support talented children  

-       methods of developing creativity  

-       children’s creative environment 

-       factors affecting children’s creative environment 

-       recent trends in measuring children’s creative environment 

-       studies in the field of creativity 

-       obstacles face early childhood creativity in early childhood institutions 

      

   

   
Course code Course type Course name 

22202205 Elective Psychology of Children’s Inclusion 

  
 

  

 It covers the following topics: 

-       meaning of inclusion 

-       historical background of inclusion 

-       significance of inclusion 

-       benefits of inclusion 

-       types of inclusion (complete, partial) 

-       advantages and disadvantages of inclusion 

-       people able to be included 

-       teams working with included children 

-       inclusion programs to all types of included people 

-       resources rooms and inclusion 

-       individual behavioural plan for inclusion 

-       strategies in normal classrooms 

-       obstacles and solutions of inclusion in early childhood institutions  
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Course Name Course Type Course Code 

Learning Psychology Compulsory  22202301 

This course aims at providing the students with: 

·         Knowing the meaning of learning 

·         studying the basic concepts of learning 

·         Common factors affecting learning 

·         Behavioral and Learning School 

·         Classical Condition 

·         Conjugation theory (Gathery) 

·         Relativity theory (Therondyk) 

·         Conditional Theory (Scander) 

·         Cognitive Behavioral theory (Tolman) 

·         Geshtalt 

·         Information Processing Theory 

·         Learning Impact Transfer 

·         Cooperative learning: 

 the concept 
 the difference between it and the individual learning 
 the benefits of cooperative learning 
 the basics that required for a cooperative learning group 

·         Applications on laboratory devices 

·         applications in reality 

   
Course Name Course Type Course Code 

Psychological Counseling Compulsory  22202302 

This course aims at providing the students with: 

·         Introduction to psychological counseling 

·         definitions of psychological counseling 

·         characteristics of the psychological counselor 

·         The basics of psychological counseling 

·         The criteria used in local and international counseling programs 

·         The requirements of the indicative process 

·         theories and guiding strategies 

·         Information collection tools:  

 observation 
 interview 
 case study 
 psychological tests 

·         methods and tools of psychological counseling (individual - group).  

·         Models of counseling sessions for children 

·         diagnosis and evaluation  of psychological counseling 
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Course Name Course Type Course Code 

Individual Differences and Psychometrics Compulsory  22202303 

  

This course aims at identifying the concepts of: 

·         measurement 

·         evaluation and educational assessment 

·         the  principles  of psychological measurement 

·         the basics of using psychological measures 

·         methods of measurement that are referred to a criterion and are referred to a standard.  

The course also aims at:  

·         Clarifying the concept of measurement and psychological and educational evaluation. 

·         Preparing measurement and psychological and educational evaluation. 

·         Classifying measurement, psychological and educational evaluation tools. 

·         Interpreting the degree of measurement and psychological and educational evaluation 
tools. 

·         Educational and practical applications based on educational measurement and 
evaluation. 

  

   
 
 
 

  

Course Name Course Type Course Code 

Communication Disorders in Early Childhood Elective  22202304 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The communication process, its requirements, importance and functions. 

·         The knowledge as teachers of the concept of speech and communication disorders, their 
types and classifications for those children with speech and communication disorders. 
·         the most significant interpretative bases for language and speech acquisition for children 
with speech and communication disorders. 
·         awareness of the most important causes leading to speech and communication 
disorders and their role in reducing them for children with speech and communication 
disorders. 
·         employing students' skills and knowledge in the therapeutic intervention of these 
disorders and reducing their effects for children with speech and communication disorders  
·         the concept of special education, its objectives and classification of disabilities for 
speech and communication disorders.  
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Course Name Course Type Course Code 

Analysis of Children’s Drawings Elective 22202305 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The definition of children's drawings 

·         the stages of children's  drawings  

·         the characteristics of children's  drawings  

·         the factors affecting children's  drawings  

·         the indications of children's  drawings  

·         intelligence and children's  drawings  

·         children's  drawings as a diagnostic approach to diagnosing and evaluating the different 
cases of children's  drawings  

·         analysis of children's  drawings  

·         theories that explain children's  drawings  

·         psychological tests based on   children drawings: tree drawing test, home drawing test, 
man drawing test. 

      

   
 
   

Course Name Course Type Course Code 

Principles of Children’s Psychotherapy Elective 22202306 

  

This course aims at providing the students with: 

·         Introduction to psychotherapy and its goals 

·         the difference between psychotherapy and psychological counseling 

·         types of psychotherapy:  

 play therapy 
 behavioral therapy 
 integrative therapy 
 analytical treatment 
 art therapy 
 music therapy 
 supportive therapy 
 family therapy 
 reality therapy 
 treatment by positive psychology 

·         techniques of psychotherapy and methods of their application.  

·         applications in  techniques of treatment for children with different problems. 
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Course Name Course Type Course Code 

Children’s Sensory Processing and Disorders Elective  22202307 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The definition of the senses and their importance for the child 

·         the definition of sensory processing and sensory integration 

·         theories illustrating sensory integration 

·         sensory treatment disorders and its types for the ordinary child and children with special 
needs 

·         methods of  appropriate intervention for children's situations 

·         exercises and skills for developing sensory integration and treatment of different types of 
sensory disorders as the application parts. 

      

   
 
 
 
 

  

Course Name Course Type Course Code 

Learning Difficulties Compulsory  22202401 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The concept of learning difficulties, its causes and drivers 

·         developmental learning difficulties 

·         academic learning difficulties 

·         diagnosing and detecting learning difficulties: primary and secondary in terms of: 
concept, type, appearance, characteristics of people with learning difficulties 
·         the relationship of difficulties to age phases and its impact on the educational dimension 
for the child 

·         methods of therapeutic intervention for learning difficulties 

·         applications on early detection of learning difficulties: 

 tests 
 observation 
 case study 
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Course Name Course Type Course Code 

Psychology of Exceptional Groups Compulsory  22202402 

  

This course aims at providing the students with: 

·         A general and comprehensive approach to special education; as well as the definition, 
justifications, goals, philosophy 

·         methods of special education and the groups concerned with it: 

 audio 
 visual 
 mental disability 
 learning difficulties 
 behavioral and emotional disturbances 
 mental excellence and special talents in terms of: their origin, causes and characteristics 

·         methods of special education 

·         origins of various special needs that are catered for:  

 audio 
 visual or/and mental disability 
 learning difficulties 
 behavioral disorders 
 mental excellence and special talents. 

  

 
 
 
 

  

   
Course Name Course Type Course Code 

Mental Health and Psychotherapy Compulsory  22202403 

  

This course aims at providing the students with: 

·         Introduction of mental health: its definition, history and goals 

·         its significance for the individual and society 

·         mental health standards and some of the personality traits featured by mental health 

·         psychological dynamics 

·         psychological illnesses and mental illnesses 

·         psychotherapy and its theories 

·         psychology of psychological compatibility 

·         practical and professional applications of programs related to mental health. 
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Course Name Course Type Course Code 

Child’s Mental Development Elective  22202404 

  

This course aims at providing the students with: 

·         Definition of psychological-mental development 

·         theories of cognitive psychology 

·         the philosophical basics of cognitive psychology: areas of study, objectives of its study,  
techniques of its applications 

·         model of information-processing 

·         main assumptions of information-processing model 

·         functions of information-processing systems 

·         components of information-processing model 

·         mental capabilities: attention - memory and all its types, perception 

·         dimensions of mental development. 

  

   
 
 
 
 

  

Course Name Course Type Course Code 

Principles of Psychological Statistics Elective  22202405 

  

This course aims at providing the students with: 

·         Definition of statistics, objectives of studying psychological statistics 

·         the role of psychological statistics in psychological tests 

·         the related rates to statistics and characterization of statistical tests and measures 

·         statistical data and how they are represented statistically 

·         samples and semantic measures, factor analysis 

·         moderation curve, 

·         moderate curve properties 

·         correlation and significance 

·         average and its significance 

·         central values and their implications. 
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Course Name Course Type Course Code 

Therapeutic Psychodrama Elective  22202406 

  

This course aims at providing the students with: 

·         Definition of drama, its importance and types 

·         definition of psychodrama, psychological theories illustrating drama 

·         the use of drama and employing it in psychological treatment of children 

·         elements of therapeutic drama 

·         planning for therapeutic drama, areas of psychodrama 

·         educational psychodrama, the difference between psychodrama and socio-drama 

·         modern psychodrama 

·         problems addressed by psychodrama 

·         psychodrama and parents 

·         aspects of psychotherapy drama. 

  

   

   
Course Name Course Type Course Code 

Psychological Evaluation Elective  22202407 

  

This course aims at providing the students with: 

·         The meaning of psychological evaluation 

·         the relationship between measurement and evaluation 

·         the basis of psychological evaluation 

·         purposes of psychological evaluation 

·         types of evaluation 

·         classification of psychological evaluation tools 

·         standards of psychological evaluation of children 

·         bags of psychological evaluation:  

 psychological tests of all kinds 
 all types of observation 
 all types of interviews 
 anecdotal records and self-reports 

·         future directions of psychological evaluation for children. 

  

   
 


