
 
 كلية رياض األطفال

 (21نموذج رقم)
   توصيف مقرر دراسي : صحة الطفل

 81/6/1087 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 

 -بيانات المقرر : -2

 

 a15  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

صحة 

 الطفل
  :الفرقة

الفرقة 

 االولي

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -1

 
 تدريس صحة الطفل من كافة الجوانب متناوال النمو و االمراض و التغذية و االعاقات  .8

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

 

8. [a42 االلمام بالجوانب المختلفة لصحة االطفال وتغذيتهم واألمراض في مرحلة الطفولة ] 

1. [a72 االلمام بالمجاالت الخاصة بصحة و تغذية الطفل ] 

3. [a90تتعرف علي انماط نمو الطفل ] 

4. [a91تحدد انواع االمراض المختلفة ودور الصحة المدرسية والتربية الصحية ] 

5.  
 المهارات الذهنية -ب

 

8. [b26 االكتشاف المبكر لالعاقات ] 

1. [b27 تكوين وجبات غذائية متكاملة لالطفال ] 

3. [b71تطبق طرق تغذية الطفل ] 

4.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
8. [c59تستطيع تكوين وجبات صحية غذائية للطفل ] 

1.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
8. [d3رفع مستوي الوعي الصحي و الغذائي ] 



 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 8 العوامل المؤثرة علي نمو الطفل 8

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 1 انماط نمو الطفل المختلفة 1

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 3 تغذية المواليد 3

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 4 فطام الطفل و تغذيته اثناء المرض 4

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 5 تغذية الطفل قبل المدرسة 5

 a42,a72 b26,b27,b71 c59 d3 6 االمراض المعدية 6

 a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 7 االمراض المزمنة 7

 a72,a90,a91 b27,b71 c59 d3 1 امراض الحساسية 1

 a72,a90,a91 b27,b71 c59 d3 9 االكتشاف المبكر لالعاقة 9

80 
صعوبات  -الطفل التوحدي  -الشلل الدماغي

 التعلم
80 a90,a91 b27,b71 c59 d3 

  a90,a91 b27,b71 c59 d3 88 الصحة المدرسية -التربية الصحية  88
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 مهارات ذهنية المعارف الرئيسية االسلوب م
مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a42,a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 المحاضرات 8

 a42,a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 عروض الفيديو 1

  a42,a72,a90 b26,b27 c59 d3 تطبيقات من المجتمع 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 الصور التوضيحية .8

 المصادر المسموعة و المرئية .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 
 مهارات ذهنية المعارف الرئيسية االنشطة والمصادر م

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

  a42,a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 التقارير البحثية واوراق العمل 8
 

 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a42,a72,a90 b26,b27 c59 d3 التقارير و اوراق العمل 8

  a72,a90,a91 b27,b71 c59 d3 العروض التقديمية 1
 التوقيت -ب 



 

 األسبوع الطريقة م

 1 التقارير و اوراق العمل  8

  4 العروض التقديمية 1
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 0 امتحان نصف الترم 8

 40 امتحان آخر الترم 1

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

 80 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %800 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

 كتب ملزمة كتاب صحة الطفل 8

 مواقع انترنت الشبكة العالمية للمعلومات 1

 كتب مفتوحة الكتب االضافية بالمكتبة 3

  مواقع انترنت الوسائل السمعية و البصرية 4
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 مهارات ذهنية المعارف الرئيسية التفاصيل العناصر م
مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

8 
محتويات 

 المقرر

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 العوامل المؤثرة علي نمو الطفل

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 انماط نمو الطفل المختلفة

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 تغذية المواليد

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 فطام الطفل و تغذيته اثناء المرض

 a42,a72 b26,b27 c59 d3 تغذية الطفل قبل المدرسة

 a42,a72 b26,b27,b71 c59 d3 االمراض المعدية

 a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 االمراض المزمنة

 a72,a90,a91 b27,b71 c59 d3 امراض الحساسية

 a72,a90,a91 b27,b71 c59 d3 االكتشاف المبكر لالعاقة

 -الطفل التوحدي  -الشلل الدماغي

 صعوبات التعلم
a90,a91 b27,b71 c59 d3 

 a90,a91 b27,b71 c59 d3 الصحة المدرسية -التربية الصحية 

1 
 a42,a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 المحاضرات

 a42,a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 عروض الفيديو



أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a42,a72,a90 b26,b27 c59 d3 تطبيقات من المجتمع

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a42,a72,a90,a91 b26,b27,b71 c59 d3 التقارير البحثية واوراق العمل

4 
تقويم 

 الطالب

 a42,a72,a90 b26,b27 c59 d3 التقارير و اوراق العمل

  a72,a90,a91 b27,b71 c59 d3 العروض التقديمية
 

 -اساتذة المادة: 

 
 هاله ابراهيم محمد الجروانى .8

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 محمد الصاوي محمدهشام  

 


