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 تىصيف بروبمج
 
           انزؼهًٛٛخ: انًؤعغخ 
 

  :انمغى/ انكهٛخ
 

 أ(معلىمبث الربوبمج

 

  سٚع  األؽفبي س٠بع:    (سيضِ )سلًّ انجشَبيظ ٔ اعى – 1  -1

 

 : انالصيخ إلكًبل انجشَبيظ انغبػبد انًؼزًذحيغًٕع   – 2

 

 اٌجىبٌٛس٠ٛط :انجشَبيظانزٙ ٚؾصم ػهٛٓب انطبنت ػُذ إكًبل ( انشٓبدح)انًؤْم   – 3

 

 

     الرٛعذ       انًغبساد أٔ انزخصصبد انًزبؽخ فٙ انجشَبيظ – 4

 

 (:إٌ ٔعذد)انزٙ ٚؾصم ػهٛٓب انطهجخ  ( انشٓبداد)َمبط انخشٔط انًزٕعطخ ٔانًؤْالد  – 5
 ال٠ٛعذ

 

 اٌزذس٠ظ : أٔ انٕظبئف انزٙ ٚؼذ انطهجخ نٓب/ انًٍٓ  – 6
 

7 –     
 ....6041.     ....،   انًٕػذ انًؾذد نجذء انجشَبيظ    ......  .ال..ثشَبيظ عذٚذ     ( أ )

 

نى رزى .........،انغُخ انزٙ رى فٛٓب آخش يشاعؼخ نهجشَبيظ   .....َؼى ...ثشَبيظ يغزًش(  ة)

 ......انًشاعؼخ 
 

 ................................ انًُشأح أٔ انغٓخ انًغئٕنخ ػٍ آخش يشاعؼخ كجٛشح 

 

 ؟----------:  ؟  أخشٖ-------------: خ انزٙ َفزد االػزًبد األكبدًٚٙاعى انغٓ

   
 

سئٛظ انمغى( ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ انز٘ ٚذٚش أٔ ُٚغك أَشطخ : اعى ٔٔظٛفخ )يضال – 8

 يًضهخ انغٕدح ثبنمغى     :انجشَبيظ فٙ انٕلذ انؾبنٙ

 

 

ٙ،  أٔ إرا كبٌ انجشَبيظ ٚمذو فٙ يكبٌ رمذٚى انجشَبيظ إرا نى ٚكٍ فٙ انؾشو انغبيؼٙ انشئٛغ – 9

 أكضش يٍ يكبٌ
 عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ) ػ١ٍشخ (  – األؽفبيلغُ اٌزشث١خ ٚ س٠بع .
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  سيبق الربوبمج -ة

 

 :يجشساد طشػ انجشَبيظ  – 1
 

  اٌّششفبد ٚ اٌّؼٍّبد ِٓ األؽفبي س٠بع فٟ اٌّزخظظخ اٌىٛادس ئػذاد –أ ٚ 

  اٌّذ٠شاد

 اٌّخزٍفخ اٌمطبػبد فٟ األؽفبي س٠بع ِغبي فٟ اٌىٛادس ِٙبساد رط٠ٛش فٟ اٌّغبّ٘خ  

 األؽفبي س٠بع ِشؽٍخ ثأ١ّ٘خ اٌّخزٍفخ اٌّغزّغ فئبد رٛػ١خ  

 َاٌزم١١ُ ٚ اٌزط٠ٛش خالي ِٓ اٌزشثٛٞ اإلطالػ ٚ إٌّٙغٟ اٌزط٠ٛش ػغٍخ دفغ فٟ اإلعٙب 

 ذساعبداٌ ٚ إٌظش٠خ ثبألثؾبس اٌم١بَ ٚ اٌّجىشح ثبٌطفٌٛخ اٌخبطخ ٌٍجشاِظ اٌّغزّش

  اٌّغبي ٘زا فٟ ا١ٌّذا١ٔخ

 اٌطفٌٛخ ِغبي فٟ اٌّغزّغ ٚ األعشح خذِخ ٚ اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ االعزشبساد ئعذاء ٚ 

  اٌّجىش اٌزؼ١ٍُ

 ُفٟ اٌّزخظظخ اٌّششٚػبد ئعشاء ٚ اٌؼًّ ٌمبءاد ٚ إٌذٚاد ٚ اٌّإرّشاد رٕظ١ 

  اٌطفٌٛخ ِغبي

 اٌمغُ أ٘ذاف ٌخذِخ ِزخظظخ ػ١ٍّخ ٚؽذاد ئٔشبء  
 

   :انزؼهًٛٛخ انًؤعغخ ثشعبنخ انجشَبيظ ػاللخ – ة

 
 ًاٌّجىشح اٌطفٌٛخ فٟ اٌزشث١خ ِغبي فٟ اٌّزخظظخ اٌٛؽ١ٕخ اٌىٛادس رأ١٘ 
 ٓاٌؼاللخ راد اٌجشاِظ ٚ اٌّغبالد فٟ أعشُ٘ ٚ األؽفبي ِغ اٌؼًّ ِٓ اٌذاسعبد ٠ّى 

  اؽز١بعبرٙب ٚ ثبٌطفٌٛخ
 
 . رمذيٓب انكهٛخ أٔ انغبيؼخ أٔ انمغى يغ انجشايظ األخشٖ انزٙ( إٌ ٔعذد)انؼاللخ – 2

 

 :أخشٖ ثشايظ فٙ نهطهجخ يزطهجبد رؼذ يمشساد انجشَبيظ ٚمذو ْم -أ

 100 اٌخبطخ اٌزشث١خ ٌمغُ األؽفبي س٠بع فٟ ِذخً سٚع  
 ؟  أخشْٖم رٕعذ يمشساد                             

 أخشىب؟ ْم ٚزضًٍ انجشَبيظ يزطهجبد يٍ طهجزّ رذسط يٍ لجم ألغبو -ة 

 205 االٔفؼبالد ٚ اٌذٚافغ ٔفظ ػٍُ ٔفظ  
 151  ٜٛٔفظ اٌزم٠ُٛ اٌزشث 
 323  ٍُٔفظ ٔظش٠بد اٌزؼ 
 111  ٌّٕٛ1-ٔفظ ػٍُ ٔفظ ا-  
 221  ٜٛٔفظ ػٍُ إٌفظ اٌزشث 
 113  ٜٛٔفظ ِجبدٜء اٌجؾش اٌزشث 
 101  ػشة اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ 
 333  ٔٙظ اٌّذخً اٌٝ اٌزذس٠ظ 
 101  ٔغُ ٌغخ أغ١ٍض٠خ 
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 103  ٝػشة اٌزؾش٠ش اٌؼشث 
 303  رشف اٌزشى١ً ثبٌخبِبد اٌّغزٍٙىخ 
 352  أدد االداسح اٌّذسع١خ 
 101  عٍُ اٌّذخً اٌٝ اٌضمبفخ االعال١ِخ 
 201 ّٔٛ٘ب ِشاؽً ٚ االؽفبي سعَٛ رشف  
 250 ٗٔٙظ اٌؾبعت ا٢ٌٝ ٚ اعزخذاِبر 
 102  عٍُ االعالَ ٚ ثٕبء اٌّغزّغ 
 267 ٌٜٛالؽفبي  ٚعً ثشاِظ اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌزشث 
 103  َعٍُ إٌظبَ االلزظبدٜ فٝ االعال 
 241  ٚعً رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ٚ االرظبي 
 325  ٔٙظ ِشىالد فٝ اٌزذس٠ظ 
 330 اٌؼبِخ اٌزذس٠ظ ؽشق ٚ إٌّب٘ظ ٔٙظ  
 104 ٍُاالعالَ فٝ اٌغ١بعٝ إٌظبَ اعظ ع  
 250 ًاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٛعبئً  اعزخذاَ ٚ أزبط ٚع 

 
ز٘ ٚغت انمٛبو ثّ ػهٗ يغزٕٖ انمغى نهزأكذ يٍ أٌ ْزِ انًمشساد إرا كبٌ انغٕاة ثُؼى، فًب ان

 انزٙ رذسط يٍ لجم األلغبو األخشٖ رهجٙ اؽزٛبعبد انطهجخ فٙ ْزا انجشَبيظ؟

 ٚ اٌطٍجخ سأٜ أخز ٚ اٌزٛط١ف اػبدح ٚ اٌّشاعؼخ ػٕذ االخشٜ االلغبَ ِغ اٌزٕغ١ك -

  اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػؼبء

 

ى فٙ انجشَبيظ أٚخ اؽزٛبعبد خبصخ أٔ خصبئص يؼُٛخ ْم نذٖ انطهجخ انًؾزًم لجٕنٓ  – 3

 ُٚجغٙ أخزْب ثؼٍٛ االػزجبس ػُذ انزخطٛظ نزمذٚى انجشَبيظ 

 َؼى 

  
  إرا كبٌ انغٕاة ثُؼى ، أركش ْزِ االؽزٛبعبد انخبصخ أٔ انخصبئص:

  االٔفؼبٌٝ ٚ إٌفغٝ ثبالعزمشاس رز١ّض – ٔفغ١خ عّبد -1
  إٌفغ١خ ٚ اٌغغ١ّخ االػبلبد ِٓ اٌخٍٛ -2
 عالِخ إٌطك ٚ اٌؾٛاط  -3
  اٌؼغٛؽ رؾًّ ِغ اٌؼًّ ػٍٝ اٌمذسح -4
 

  ٔانخصبئص؟ االؽزٛبعبد ْزِ يغ نهزؼبيم انجشَبيظ فٙ ثّ انمٛبو ٚغت انز٘ يب -4

 رؾذ٠ذ ششٚؽ اٌمجٛي  -1
 اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ  -2
 اخزجبس لجٍٝ  -3
 االػذاد اٌؼٍّٝ االوبد٠ّٝ  -4

 
  ج رسبلت الربوبمج وأهدافه :

 :جشَبيظ ثٛبٌ سعبنخ ان  – 1 
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 ٚ اٌزشث١خ ِغبي فٝ ػب١ٌخ ثىفبءح اٌّزخظظخ اٌٛؽ١ٕخ اٌىٛادس ٠إً٘ االؽفبي س٠بع لغُ -

 أعشُ٘ ٚ االؽفبي ِغ ٌٍؼًّ ١ِٕٙب ٚ ػ١ٍّب اٌذاسعبد ٠ّىٓ ٚ,  اٌطفٌٛخ ِشؽٍخ فٝ اٌزؼ١ٍُ

 اؽز١بعبرٙب ٚ ثبٌطفٌٛخ اٌؼاللخ راد اٌجشاِظ ٚ اٌّغبالد فٝ

 انزخطررٛظ ٚررزىانزررٙ  انجشَرربيظ فررٙ غذٚررذحان عررزشارٛغٛخاإل سادزطررٕان أٔ غْٕشٚررخان زغٛٛررشادان – 2

 انجشَبيظ سعبنخ رؾمٛك أعم يٍ انمبديخ انخًظ إنٗ انضالس انغُٕاد خالل ثٓب نهمٛبو

        

 انًؤششاد االعزشارغٛبد انزغٛٛشاد أٔ انزطٕساد انغْٕشٚخ

 ر١ّٕخ)  اٌؼ١ٍّخ اٌّٛاد سثؾ الزشاػ

 / اٌؾشو١خ اٌّٙبساد ٚ اٌّفب١ُ٘

ثبٌزذس٠ت (  اٌٍغ٠ٛخ/  اٌؼ١ٍّخ/  اٌش٠بػ١خ

 ا١ٌّذأٟ 

عؼً ٘زٖ اٌّٛاد 

 ٌٍزذس٠ت عبثك ِزطٍت

 ا١ٌّذأٝ

 

 ثبٌزذس٠ت رٛع١ٙٗ ٚ اٌطفً اسشبد سثؾ

 ا١ٌّذأٝ
 

عؼً ٘زٖ اٌّبدح  

 ِظبؽت ِزطٍت

 ا١ٌّذأٝ ٌٍزذس٠ت

 

 تطوير خطة القسـ 
 

أشبء ٌغٕخ ٌزط٠ٛش 

 اٌمغُ

ش رُ ٚػغ خطخ ٌجشٔبِظ اٌّبعغز١

فٟ اٌمغُ ٟٚ٘ اٌٝ ربس٠خٗ فٟ 

ِشؽٍخ اٌذساعخ ر١ّٙذا إللشاس٘ب 

 ِٓ لجً ٌغٕخ اٌخطؾ اٌذساع١خ

 
   

 

 
  

 

 
  

 
  د هيكل الربوبمج وتىظيمه :

 

 : انجشَبيظ ٔصف – 1
 

   األطفال رياض و التربية قسم خطة

  المستوى األول

 2 المهارات اللغوية  عرب 101

 2  إلى التدريس المدخل نهج 333

 3 التربية اإلسالمية أصول ترب 101

 3 لغة انجليزية نجم 101

 2 مبادئ البحث التربوي  نفس 113

  12 
 

  المستوى الثاني

 2  التحرير العربي عرب 103

 3 في رياض األطفال مدخل روض 100

 2  في اإلسالم فلالط روض 110

 2 الاألطف تربية في حديثة اتجاهات روض 120

 3  المهارات الفنية والحركية تنمية روض 151

 2  الدينية واالجتماعية التربية روض 212

  14 
 

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الأول/333%20نهج%20المدخل%20إلى%20التدريس.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الأول/101ترب%20أصول%20التربية%20الإسلامية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/100%20روض%20مدخل%20في%20رياض%20الأطفال.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/110%20روض%20الطفل%20في%20الإسلام.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/120%20روض%20اتجاهات%20حديثة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/151%20روض%20%20مهارات%20فنية%20وحركية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/212%20روض%20تربية%20دينية%20واجتماعية.doc


5 
 

 المستوى الثالث

 2 بالخامات المستهلكة التشكيل ترف 303

 2 الطفولة الدولية والمحلية منظمات روض 241

 2 رياض األطفال مناهج روض 250

 2 الطفل تغذية روض 260

 2 المدرسية اإلدارة ادت 352

 2 االجتماع التربوي علم ترب 222

 2 التربية اإلسالمية تاريخ ترب 231

 2 إلى الثقافة اإلسالمية المدخل سلم 101

      16 
 

 المستوى الرابع

 2  رسوم األطفال ومراحل نموها ترف 201

 3 االجتماعية التنشئة روض 230

 2 اآللي واستخداماته الحاسب نهج 250

 2 المدرسية الصحة ترب 223

 2 وبناء المجتمع اإلسالم  سلم 102

 3 لألطفال تلفزيون التربويبرامج ال وسل 267

 3 ربويالنفس الت علم نفس 221

  17 
 

 المستوى الخامس

 2 نفس لعب علم روض 236

 3 الطفولة مشكالت روض 331

 3  والتقويم القياس روض 335

 2 المفاهيم والمهارات اللغوية تنمية روض 352

 2  والعالم المملكة في التعليم نظم ترب 341

 2 االقتصادي في اإلسالم النظام سلم 103

 2 تقنيات التعليم واالتصال وسل 241

 3  - 1 -نفس النمو  علم نفس 111

  19 
 

  المستوى السادس

 2 االنجليزية باللغة الطفولة في قراءات روض 220

 2 مستقلة دراسة روض 282

 2 األطفال ورياض الحضانة دور إدارة روض 341

 2 المفاهيم والمهارات الرياضية تنمية روض 354

 2 المفاهيم والمهارات العلمية تنمية روض 356

 2 مشكالت في التدريس نهج 325

 2 وطرق التدريس العامة المناهج نهج 330

 2 اإلسالم في السياسي النظام أسس سلم 104

 3 التعلم نظريات نفس 323

  19 
 

 المستوى السابع

 2  الطفل وتوجيهه إرشاد روض 232

 3  العادي غير الطفل نفس علم روض 433

 6 األطفال رياض في ميدانية تربية روض 459

 2  المقارنة التربية ترب 321

 1 التعليمية إنتاج واستخدام الوسائل وسل 250

 2 التربوي التقويم نفس 151

  16 
 

  المستوى الثامن

 2  الطفل ثقافة  روض 438

 6 األطفال رياض في ميدانية تربية روض 461

 3 في رياض األطفال ندوة روض 480

 2  يةتربو  مشكالت ترب 441

 3 واالنفعاالت  علم نفس الدوافع نفس 205

  16 
 

 

 

 

 

 

  :انطهجخ نذٖ انًضاٚب أٔ انخصبئص رًُٛخ -2

 

 االعزشارٛغٛخ أ االَشطخ انطالثٛخ  انًًٛضاد أ انخصبئص 

 اٌظغبس االؽفبي خظبئض ٚفُٙ ِؼشفخ -

 .ٚاؽز١بعبرُٙ
 رّىٓ ثؾ١ش اٌذساع١خ ٌٍّمشساد اٌزخط١ؾ -    

          ٚاٌزؼٍُ إٌّٛ خظبئض فُٙ ِٓ اٌطبٌجخ

 اٌّغبالد وبفخ فٟ األؽفبي س٠بع ٌّشؽٍخ

                      اٌغٛأت ِزؼّٕخ اٌّزذاخٍخ

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/303%20ترف.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/241%20روض%20منظمات%20الطفولة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/250%20روض%20مناهج%20رياض%20الأطفال.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/260%20روض%20تغذية%20الطفل.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/352%20ادت%20الإدارة%20المدرسية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/222%20ترب%20علم%20الاجتماع%20التربوي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/231%20ترب%20تاريخ%20التربية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/101%20سلم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/201%20ترف.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/201%20ترف.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/230%20روض%20التنشئة%20الاجتماعية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/250%20نهج%20الحاسب%20الآلي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/223%20ترب%20الصحة%20المدرسية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/102%20سلم%20الإسلام%20وبناء%20المجتمع.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/267%20وسل%20برامج%20التلفزيون.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/221%20نفس%20علم%20النفس%20التربوي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/236%20روض%20علم%20نفس%20اللعب.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/331%20روض%20مشكلات%20الطفولة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/335روض%20القياس%20والتقويم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/352%20روض%20مفاهيم%20ومهارات%20لغوية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/103%20سلم%20النظام%20الاقتصادي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/241%20وسل%20تقنيات%20التعليم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/241%20وسل%20تقنيات%20التعليم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/111%20نفس%20علم%20نفس%20النمو%20-1.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/220%20روض%20قراءات%20في%20الطفولة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/282%20روض%20دراسة%20مستقلة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/341%20روض%20إدارة%20دور%20الحضانة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/354%20روض%20مفاهيم%20ومهارات%20رياضية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/356%20روض%20مفاهيم%20ومهارات%20علمية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/330%20نهج%20مناهج%20وطرق%20تدريس.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/104%20سلم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/323%20نفس%20نظريات%20التعلم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/232%20روض%20إرشاد%20الطفل%20وتوجيهه.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/433%20روض%20علم%20نفس.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/459%20روض%20تربية%20ميدانية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/321%20ترب%20التربية%20المقارنة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/250%20وسل%20.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/151%20نفس%20التقويم%20التربوي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/438%20روض%20ثقافة%20الطفل.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/461%20روض%20تربية%20ميدانية%202.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/480%20روض%20ندوة%20في%20رياض%20الأطفال.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/441%20ترب%20مشكلات%20تربوية.doc
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 اٌغغ١ّخ,ٚاٌّؼشف١خ,االعزّبػ١خ,ٚاٌٛعذا١ٔخ,ٚإٌّٛ

                          اٌٍغٛٞ,ٚاٌززٚق

 اٌزؼٍُ,ٚو١ف ػ١ٍّبد اٌغّبٌٟ,ٚأشطخاٌٍؼت,ٚفُٙ

             ٚو١ف ٌٍزؼٍُ اٌذافؼ١خ رزشىً

 اٌّزشاثطخ إٌظشٞ رّٕٛ,ِذػّخثبٌغٛأت

         ٚاٌذساعبد ثبٌجؾٛس ٚاٌّزّبعىخ,ٚوزٌه

 .اٌؾذ٠ضخ

 اٌزأوذ ٠زُ ثؾ١ش اٌزؼٍُ ٔٛارظ ٌم١بط اٌزخط١ؾ -    

       رطج١ك ػٍٝ لبدسح اٌّؼٍّخ/اٌطبٌجخ اْ ِٓ

 بػٍّٙبرف ٚو١ف١خ ٚاٌزؼٍُ إٌّٛ ِٓ وً ٌزأص١ش فّٙٙب

 .ٚعٍج١خ ا٠غبث١خ ثأعب١ٌت

 

 ٌىٟ ؽظٍزٙب اٌزٟ إٌّبئ١خ اٌّؼشفخ اعزخذاَ -

                  رؼىظ طؾ١خ رؼٍُ ث١ئخ رخٍك

 اٌزؾذٞ ِٓ لذسا االؽزشاَ,داػّخ,ٚرؾًّ

 .إٌّبعت اٌزٕٟ٘

 إِٓخ ث١ئخ خٍك ػٍٝ اٌطبٌجخ لذسح ٌم١بط اٌزخط١ؾ

 فُٙٚاٌز      اٌذفء ٚاٌزؼٍُ,رؼىظ ٌٍّٕٛ ٚداػّخ

 لذسا ٚرؾًّ ٚاعشُ٘ االؽفبي ِٓ ٌىً ٚاالؽزشاَ

 ِٓ وً رٌه      اٌزٕٟ٘,٠ٚشًّ اٌزؾذٞ ِٓ

 ِغ االٔشطخ,اٌزفبػً/ٌٍّٕٙظ رظ١ّّٙب

 ِٛاد      اٌزذس٠ظ,ٚرٛف١ش االؽفبي,ِّبسعخ

 .اٌزؼٍُ ٚخبِبد
 خظبئض ػٍٝ اٌطبٌجخ رزؼشف اْ -          

 .فّٙٙبٌٙب ٚرظٙش اٌّغزّغ ِٚإعغبد االعش

 

 اٌطفً ػٕبطش رزؼّٓ ثؾ١ش اٌّمشساد اعؼخِش-

 االعشح                        ٚرأص١ش  االعزّبػٟ,

  ثّٕٛ خبطخ إٌّٛ ٘زا ػٍٝ

 رزؼّٓ ثؾ١ش اٌّمشساد  ِشاعؼخ -       

                اٌّغزّغ ِإعغبد ثأصش خبطخ ػٕبطش

 ٚإٌٛادٞ ٚاٌّزبؽف االػالَ اٌّخزٍفخ,وٛعبئً

 .اٌطفً               رٕشئخ ٚغ١ش٘ب,ػٍٝ اٌش٠بػ١خ

 

 ِٓ وً ٚػؼ١خ ٚرمٛٞ رذػُ اْ -          

               ِٓ اٌظٍخ راد اٌّغزّغ ِٚإعغبد االعش

 االؽزشاَ رؼىظ ػاللبد أشبء خالي

 . ٚاٌزجبد١ٌخ

 

 اٌطبٌجخ اٌذساع١خ اٌّمشساد رّذ اْ -               

                    ػاللخ اللبِخ اٌفؼبٌخ ثبالعزشار١غ١بد

 اٌّغزّغ ِٚإعغبد االعش ِغ ل٠ٛخ ششاوخ

 .اٌّخزٍفخ

 

 راد اٌّغزّغ ِإعغبد االعش اشزشان -

 االؽفبي ثّٕٛ رزؼٍك اٌزٟ اٌمؼب٠ب فٟ اٌظٍخ

 .ٚرؼٍُّٙ

 

 وفبءح اٌم١بط ثٕٛد ٔٛارظ رزؼّٓ اْ -              

                ِٓ وً ِغ إٌبعؼ اٌزٛاطً فٟ اٌطبٌجخ

 ِضً)-اٌّخزٍفخ اٌّغزّغ ِإعغبدٚ االؽفبي اعش

 (.ا١ٌّذأٟ اٌزذس٠ت

 

 اٌم١بط ال٘ذاف فّٙٙب رظٙش أْ -

 اٌّالؽظخ ِٓ وً ٚاعزخذاَ ٚفٛائذٖ

 اٌم١بط ٚادٚاد               ٚاٌزٛص١ك

 .  اٌّالئّخ االخشٜ

 اؽذس رزؼّٓ ثؾ١ش اٌّمشساد ِشاعؼخ -

      األؽفبي س٠بع فٟ اٌّزجؼخ اٌم١بط اعب١ٌت

 اعزخذاِٙب ػٍٝ ٌطبٌجبدا رزذسة ٚاْ

 اٌّمشساد ٌٙب رزٛفش ٚاْ , ٚرطج١مٙب

 ِٓ اعٍٛة وً ث١ّّضاد        اٌّؼشفٗ
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 اٌم١بط ِمشساد)  ٚؽذٚدٖ اٌم١بط اعب١ٌت

 (  ا١ٌّذأٟ    اٌزذس٠ت -ٚاٌزم٠ُٛ

 ٌٍم١بط ِّٚبسعزٙب فّٙٙب رظٙش أْ -

 .ثبٌّغإ١ٌخ رزغُ ثأعب١ٌت
 فشطب اٌّمشساد ا ثؼغ رزؼّٓ اْ -

/    اٌطبٌجخ رزذسة ٌىٟ ٚوبف١ٗ ِٕبعجخ

 ٚاٌّالؽظخ اٌم١بط ِّبسعخ ػٍٝ اٌّؼٍّٗ

 اٌّؼٍِٛبد اعزمبء و١ف١خ ٚوزٌه ٚاٌزٛص١ك,

 ٚدػُ اٌطفً ثّٕٛ االسرمبء ثٙذف االعش ِٓ

 ثشأْ االعش ِغ اٌزٛاطً رؼٍّٗ,ٚا٠ؼبو١ف١خ

 اٌششاوخ ٠ؼّٓ اٌم١بط,ثشىً ٔٛارظ

 .  ٚاٌّذسعخ االعشح ِبث١ٓ اال٠غبث١خ

 فٟ اٌششاوخ ثأ١ّ٘خ ِؼشفزٙب ٙشرظ أْ-

 ا١١ٌّٕٙٓ ِٚغ األعش ِغ اٌم١بط

     ا٢خش٠ٓ

 ئعزخذاَ ِٓ اٌّؼٍّخ/اٌطبٌجخ رزّىٓ أْ-

 ِغ اٌؼًّ ػٕذ ّٔبئ١ب فؼبٌخ رٛعٙبد

 .األؽفبي

 

 رزؼّٓ ثؾ١ش اٌذساع١خ ِشاعؼخاٌّمشساد

 اٌّؼٍّخ/اٌطبٌجخ رّى١ٓ ػٍٝ رؼًّ ػٕبطش

ِٓ : 

 األؽفبي ِغ اٌفؼبي اٌزٛاطً أعب١ٌت فُٙ -

 ثٙذف األؽفبي عٍٛن رٛع١ٗ ٚو١ف١خ

 أعب١ٌت ,ٚوزٌه ٚاٌزؼٍُ إٌّٛ ػٍٝ ِؼبٚٔزُٙ

 .    األؽفبي أعش ِغ اٌفؼبي اٌزٛاطً

 اٌّؼشفٟ ٌٍّؾزٜٛ فّٙٙب رظٙش أْ -

 .اٌّجىشح اٌزشث١خ فٟ

 

 اٌّؼبسف ػٍٝ اإلؽالع ِٓ رزّىٓ أْ –.  

 ٠ؾشص٘ب اْ اٌّفزشع ِٓ اٌزٟ اٌّخزٍفخ

 اٌّجىشح,ٚأْ اٌطفٌٛخ ِشؽٍخ فٟ األؽفبي

 ِغ اٌؼًّ فٟ اٌؼٍّٟ رذس٠جٙب أصٕبء رطجمٙب

 .      األؽفبي

 رذس٠غ١خ اعزشار١غ١بد رجٕٟ أْ -

 ِبلجً ألؽفبي ّٔبئ١ب فؼبٌخ,ِٚالئّخ

 اإلعزشار١غ١بد ث١ٓ ِٓ رٕزمٟ اٌّذسعخ,ٚأْ

 ػٍٝ ِٛلف وً ِب٠ٕبعت اٌّخزٍفخ

 (. ا١ٌّذأٟ اٌزذس٠ت أصٕبء)ؽذٜ
 

 ِزىبًِ ِٕٙظ ثٕبء ِٓ رزّىٓ أْ -

 .ٚاٌزؼٍُ إٌّٛ ِغبالد ع١ّغ ٠شًّ

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّجىشح اٌطفٌٛخ ِٕب٘ظ ؽج١ؼخ رزفُٙ أْ -

 رظ١ُّ ػٍٝ رزذسة ثٕبئٙب,ٚأْ ٚو١ف١خ

 ٚثؾ١ش رىبٍِٟ ثشىً ٚإٌّب٘ظ األٔشطخ

 ألؽفبي ّٔبئ١ب ِالئُ إٌّٙظ ٠ىْٛ

 اٌّمشساد ِٓ ػذد خالي ِٓ)اٌشٚػخ

-اٌٍغ٠ٛخ ُاٌّفب١٘ ر١ّٕخ ِضً اٌّزٕٛػخ

                                                                           اٌؾشوٟ-اٌّٛع١مٝ-اٌؼ١ٍّخ-اٌش٠بػ١خ

 (اٌفْٕٛ
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 شخظب ثبػزجبس٘ب ٔفغٙب رؾذد أْ-

 .اٌّجىشح اٌطفٌٛخ ١ِذاْ ئٌٝ ٠ٕزّٟ

 ثٙذف اٌذساع١خ اٌّمشساد ِشاعؼخ -

 رىْٛ أْ ػٍٝ اٌّؼٍّخ/اٌطبٌجخ ِؼبٚٔخ

 ٌٍؾظٛي رغؼٝ ٔفغٙب,ٚأْ رؼ١ٍُ ػٓ ِغإٌخ

 ػٍٝ اٌؾفبظ ثٙذف ثبعزمال١ٌخ اٌّؼشفخ ػٍٝ

 ِضً ِمشساد خالي ِٓ:ِضبي)إٌّٟٙ ّٔٛ٘ب

 (ٔذٚح-ِغزمٍخ دساعخ

 ٚرطج١مٙب ِؼشفزٙب رظٙش أْ -         

 .ثّٕٙزٙب اٌخبطخ األخالل١خ ٌٍّؼب١٠ش

 

 اٌّغزّش اٌزؼٍُ فٟ رشزشن أْ-

 ِّبسعزٙب رؾغ١ٓ ثغشع ٚاٌزؼبٟٚٔ

 .ا١ٌّٕٙخ

 رّٕٟ أْ ػٍٝ اٌّؼٍّخ/اٌطبٌجخ ِؼبٚٔخ -

 خالي ِٓ إٌّٟٙ ّٚٔٛ٘ب ثأدائٙب اٌٛػٟ

 اٌمٛح ِٛاؽٓ ٌٙب رؼىظ رم١١ُ اعب١ٌت رجٕٟ

 ٌٍؼًّ ثؾبعخ الرضاي اٌزٟ أدائٙب,ٚإٌمبؽ فٟ

 .رم٠ٛزٙب ػٍٝ
 ِبث١ٓ اٌزىبًِ رظٙش أْ -

 فٟ إٌمذ٠خ ِؼشفزٙب,ٚرأٍِٙب,ٚسؤ٠زٙب

 اٌّجىشح  ٌٛخاٌطف ١ِذاْ
 
 
 
 
 
 ) ٔفمب نًُٕرط رٕصٛف انخجشاد انًٛذاَٛخ ( انًٛذاَٛخ انخجشح يكَٕبد أٔ ػُبصش – 3

 

 :انًٛذاَٛخ انخجشح ألَشطخ يخزصش ٔصف – أ

 .األطفاؿ رياض لمعممة المختمفة باألدوار القياـ

   الواقع ارض عمى الطالبة اكتسبتيا التي النظرية الخبرة توظيؼ

 

زبئظ انزؼهى انشئٛغخ انًمصٕدح فٙ انجشَبيظ انزٙ ُٚجغٙ رطٕٚشْب يٍ خالل انخجشح لبئًخ ثُ –ة 

 :انًٛذاَٛخ

 

 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة  –أ 
(i) المقرر في اكتسابيا سيتـ التي المعرفة وصؼ:  

 
 ٌٙب اٌزخط١ؾ ٚو١ف١خ اٌشٚػخ فٟ ا١ٌِٟٛ اٌغذٚي فزشاد ػٍٝ اٌطبٌجخ رزؼشف أْ .1

 .ٚرٕظ١ّٙب

 اٌّالؽظخ خالي ِٓ اٌّخزٍفخ اٌطفً ِٙبساد رط٠ٛش و١ف١خ ػٍٝ ٌطبٌجخا رزؼشف أْ .2

 .اٌّجبششح

 األسوبْ اٌطبٌجخ رٕظُ أْ. ٌألؽفبي اٌّالئّخ ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً ػٍٝ اٌطبٌجخ رزؼشف أْ .3

 .اٌّمذِخ اٌؼًّ ٚٚسػ إٌظش٠خ دساعزٙب خالي ِٓ رؼٍّزٗ ِب ػٛء فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ
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         إٌّبعت اٌزم١١ُ اخز١بس ٚو١ف١خ اٌزم١١ُ ٚأعب١ٌت أعظ اٌطبٌجخ رؼشف أْ(   4          

 . اٌّخزٍفخ إٌّٛ ٌّظب٘ش       

 اٌؾمبئك اُ٘ ػٍٝ اٌزؼشف ٚ اٌطفً ٌٍؼت اال٠غبثٟ االرغبٖ ثأ١ّ٘خ اٌّؼشفٗ)  5       

 .ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزشث٠ٛخ ثبٌغٛأت سثطٗ ٚ اٌطفً ٌؼت أ١ّ٘خ ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚ          

 عاٍٛن رٛع١اٗ فاٝ اٌّذسعاخ ٚ االعاشح ِآ واً دٚس ٚ اٌزٛع١اٗ ٚ االسشابد ِفَٙٛ ػٍٝ فاٌزؼش 6) 

 اٌطفً

 نمػػػػوىـ ذلػػػؾ فػػػي بمػػػػا لممتعممػػػيف  بالنسػػػبة ومتطمباتػػػػو ومجاالتػػػو النمػػػو وأبعػػػػاد نظريػػػات يعػػػرؼ(  7

 .عممو مجاؿ خالؿ مف دعمو في ودوره   والثقافي االجتماعي

  عممو خالؿ مف دعميا في ودوره تعميـال استراتيجيات/ التعمـ نظريات يعرؼ(  8 

 ث١ٓ اٌز١ّض رٛػؼ ِؼٍِٛبد ِٚظبدس ٔظش٠بد ِٓ رزؼّٕٗ ثّب اٌّخزٍفخ اٌطفٌٛخ ِٕب٘ظ ٠فُٙ( 9

 اٌّخزٍفخ إٌّب٘ظ

 ( ان تتعرف على اساليب التدريس الحديثة و اختالفها عن اساليب التدريس التقليدية  10

 رؼٍُ رذػ١ُ فٝ اٌجبٌغ١ٓ دٚس ٚ ٌالؽفبي رٛف١ش٘ب ٠ّىٓ اٌزٝ اٌّخزٍفخ اٌخجشاد أٛاع ػٍٝ رزؼشف اْ(  11

  داخٍٙب االؽفبي

 اخشٜ ٚ ِبد٠خ ػٕبطش ِٓ رزىْٛ اٌزٝ ٚ اٌؼ١ٍّخ اٌّفب١ُ٘ ٌّٕٛ اٌذاػّخ اٌج١ئخ ِالِؼ ػٍٝ رزؼشف(  12

  ثشش٠خ

  االؽفبي ٌذٜ اٌّشىً اٌغٍٛن ٌزؼذ٠ً رٙذف اٌزٝ اٌّخزٍفخ اٌجشاِظ ػٍٝ اٌزؼشف(  13

 . المشكالت وحؿ الناقد التفكير ميارات تنمية استراتيجيات رؼيع( 1 4

 العالقات عمى وتأثيراتيا   المفظي وغير المفظي التواصؿ وأساليب وأنماط نظريات يعرؼ( 51   
 . المحيط والمجتمع والمدرسة الفصؿ محيط في والمينية االجتماعية

 والتفاعؿ الذاتية كالدافعية نجاحيا عمى ةالمساعد والعوامؿ النشط التعمـ استراتيجيات يعرؼ( 16
 . التعمـ مجتمع داخؿ اإليجابي

 واستراتيجيات   والنفسية الفمسفية وأصولو   والتعمـ النمو مجالي في الفردية الفروؽ مبدأ يعرؼ( 71
 . الدمج استراتيجية ذلؾ في بما األخرى المينية والممارسات التعمـ في معو التعامؿ
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 والممارسات التعمـ مجالي في وتطبيقاتيا   معو التعامؿ واستراتيجيات ف لتنوعا مبدأ يعرؼ( 18
 .األخرى المينية

 

   الديمقراطي والتعاوف   الحر االستقصاء تعوؽ أو المتعددة التصورات تدعـ كيؼ يفيـ( 19
 . المدرسية الحياة  جوانب كافة في اإليجابي والتفاعؿ

 تعمـ عمى والفصؿ المدرسة خارج المعتممة والثقافية جتماعيةاال االختالفات تؤثر كيؼ يفيـ( 20
 . التالميذ

  واالختالفات اإلنسانية الكوامف بشاف حساسية تتضمف التربية أف فيما يمتمؾ( 12
 
 (اإلدراكية) المعرفية الميارات – ب
 :تطويرىا المطموب المعرفية الميارات - 1
ائص نمو الطفل ومتطلبات الوحدات التعليمية أن تعد الطالبة األنشطة التي تتناسب مع خص .1

 المقترحة وتضمنها في األركان المختلفة. .

 أن تطبق الطالبة األدوار المختلفة لمعلمة رياض األطفال. .2

 أن تظهر الطالبة مهارتها في تنظيم وتجهيز البيئة الصفية. .3

النظرية وورش  أن تنظم الطالبة األركان التعليمية في ضوء ما تعلمته من خالل دراستها .4

 العمل المقدمة. 

أن تخطط  الطالبة لفترات الجدول اليومي المختلفة بشكل سليم يحقق تطوير مهارات الطفل  .5

 المختلفة .

أن تعد الطالبة ملف ) برتفوليو ( لتتابع من خالله نمو األطفال ولتحديد مستوى نموهم في  .6

 ة ، المعرفية ، اللغوية .المجاالت المختلفة ) الجسمية ، االنفعالية، االجتماعي

 أن تدير الطالبة  فترات الجدول اليومي بمهارة. .7

 أن تتواصل الطالبة مع الطفل بشكا فعال. .8

 أن تالحظ الطالبة  مستوى نمو األطفال . .9

 أن تطبق الطالبة أساليب مناسبة لتوجيه سلوك الطفل.  .11

 أن تنقد الطالبة البيئة الصفية في الروضة التي تطبق به. .11

 رح الطالبة التعديالت المناسبة للبيئة الصفية بما يتناسب مع احتياجات الطفل.ان تقت .12

 اٌم١بط أعب١ٌت ٚرٛظ١ف اٌشٚػخ أؽفبي ٌذٜ ٚاٌغٍٛو١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشىالد اٌطبٌجخ رشخض (31

 .إٌّبعجخ ٚاٌزم١١ُ
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 داخً اٌّذسع١خ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ اٌظؾخ ِفب١ُ٘ ؽٛي اٌّخزٍفخ اٌّؼبسف اٌّشثٟ ٠ٛظف(31

  شٚػخاٌ

 سػ ٚ ٚ إٌظش٠خ دساعزٙب خالي ِٓ رؼٍّزٗ ِب ػٛء فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ األسوبْ اٌطبٌجخ رٕظُ اْ(31

  اٌّمذِخ اٌؼًّ

تصميم برامج لعب مختلفة تخدم مجاالت تربوية و تعليمية و ذلك من خالل توجيه مهارات (16

 لعب الطفل.

 ي مجال تعليم الطفل اختبار الممارسة المهنية لمناهج رياض األطفال وتفعيلها ف(17

 داخً األؽفبي رٛاعٗ اٌزٟ ٚاٌغٍٛو١خ إٌفغ١خ اٌّشىالد ؽً فٟ ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف(31

 اٌشٚػخ

 ِٕٙظ سوبئض ث١ٓ اٌزىبًِ ٌزؾم١ك ِؼ١ٕٗ ٚخجشاد سوبئض األٔشطخ ِٕٙظ فٟ رغزخذَ أْ(31

 . األٔشطخ

 أساليبيا تنويع إلى ويسعى   المينية ممارساتو في والتناقض القصور مواطف عمى يقؼ( 02

 . التالميذ تعمـ لصالح تحسينيا بيدؼ مشكالت مف يواجييا ما مع والتعامؿ

 معيـ ويقيـ   الكبير والمجتمع الميني والمجتمع المدرسي المجتمع أعضاء مع يتفاىـ( 02
 . ناجحة ومينية اجتماعية عالقات

 انخراطيـ لصالح بإيجابية معيـ ويتفاعؿ   والعمؿ التعمـ مجتمع وأعضاء وزمالءه ذاتو يحفز(00
 . النشط التعمـ في جميعا

 التقييـ معمومات ويحمؿ ويجمع   بيا يعمؿ التي التربوية والمنظمة زمالئو وأداء أداءه يقيـ(02
  والمؤسسية الفردية المينية الممارسات تحسيف بيدؼ

 عنصرا قنياتالت يجعؿ بما تخصصو مجاؿ في المينية والممارسة التعمـ مواقؼ يصمـ(02
 .العناصر بقية مع متكامال

 المينية الممارسات وفي التعمـ في والتنوع الفردية الفروؽ مع التعامؿ استراتيجيات يوظؼ( 02
 . األخرى

 
 
  المينية االتجاىات – ج
 :تطويرىا المطموب  المينية االتجاىات – 1
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 مف بينيـ وما وسموكيـ أفكارىـ عمى وانعكاساتو لممتعمميف واالجتماعي الثقافي التنوع يقدر( 2

 في يخالفونو عندما تقييميـ عند الموضوعية ويتحرى   والفصؿ المدرسة مجتمع داخؿ عالقات

  االجتماعية المعايير

  والتعميمية التربوية والممارسات لألنشطة والتنموي االقتصادي البعد يقدر( 0

 ٘زا ٚخظبئض اٌشٚػخ ِشؽٍخ فٟ ٌٍطفً اٌّخزٍفخ إٌّٛ عٛأت ث١ٓ اٌزىبًِ اٌطبٌجخ رمذس( 1) 

 . اٌشٚػخ ثطفً اٌزؼشف فٟ ٚأ١ّ٘زٗ إٌّٛ

 أْ ػ١ٍٙب ٠زٛعت اٌزٟ اٌّزؼذدح ألدٚاس٘ب ٚ ِزىبٍِخ شبٍِخ ٔظشح اٌّؼٍّخ دٚس اٌٝ اٌطبٌجخ رٕظش( 1

 اٌزىبًِ ٘زا ٌزؾم١ك رٍؼجٙب

 ٚاٌغٍٛو١خ غ١خإٌف ٌٍّشىالد اٌّغججخ اٌؼٛاًِ ػٍٟ اٌزؼشف ا١ّ٘خ االػزجبس فٟ ٠بخز ( 5

 .االؽفبي ٌذٞ

 ا١ّ٘خ ٚ اٌؼٍّٝ إٌشبؽ فٝ عٛ٘شٜ ٚ اعبعٝ وؼٕظش اٌّٛعٗ االعزىشبف ا١ّ٘خ رمذس اْ(6

  اٌؼٍّٝ االعزىشبف فٝ االؽفبي ِٙبساد طمً

 ِغ اٌششاوخ ٚ اٌزٛاطً ا١ّ٘خ رمذس اْ ٚ,  اٌطفً عٍٛن رشى١ً فٝ االعشح دٚس رمذس اْ(7

  االؽفبي رؼٍُ ٚ ثّٕٛ االسرمبء ػٍٝ اٌؼًّ ثٙذف االعشح

 ِّبسعخ وً ل١ّخ رمذس اْ ٚ,  رشثٜٛ ارغبٖ ٌىً اٌّزجب٠ٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍزطج١مبد االػزجبس ثؼ١ٓ رٕظش(1

  ا١ٌّذأٝ اٌٛالغ فٝ اٌّخزٍفخ إٌظش٠خ اٌّفب١ُ٘ رٛظ١ف  رؾبٚي ١ِٕٙخ

      اٌّغزّغ,  ٚاٌخجشاد اٌطفً)  اٌّخزٍفخ األٔشطخ ِٕٙظ سوبئض ث١ٓ اٌزىبًِ رمذس أْ( 1

 (  ٚاٌّؼٍّٗ  

 اٌّخزٍفخ اٌجشٔبِظ ٌفزشاد اٌزخط١ؾ ٚ اٌزؾؼ١ش فٟ اٌجؾش أ١ّ٘خ اٌطبٌجخ رذسن أْ (31 

 األؽفبي س٠بع فٟ اٌغٛدح رؾم١ك ِؼب١٠ش االػزجبس ثؼ١ٓ اٌطبٌجخ رأخز أْ( 33

 اٌّشىٍخ ٚؽج١ؼخ ٠ٕبعت ثّب اٌّغزخذِخ, ٚاٌف١ٕبد االؽفبي ِغ اٌزفبػً اشىبي ٠مذس  (31

 .اٌطفً عٗرٛا اٌزٝ

 اٌؼًّ ٚ اٌزٛاطً ثؼشٚسح رإِٓ ٚ,  اٌطفً ؽ١بح فٝ اٌذالٌخ رٜٚ االشخبص رأص١ش رمذس اْ(31

  ِؼُٙ ششاوخ فٝ

 مجتمع أعضاء مع بإيجابية التفاعؿ إلى ويميؿ   األداء وتحسيف لمتعمـ الذاتية الدوافع يقدر( 22              

 . والعمؿ التعمـ
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   التعميمية والمنظمة زمالئو وممارسات ممارساتو تقييـ في والموضوعية النزاىة يتحرى( 22

 الفردية المينية الممارسات تحسيف لصالح بشفافية التقييـ نتائج مع ويتعامؿ

 . والمؤسسية

 . مينيا ذاتو بتنمية المحيط والمجتمع تالميذه وأماـ الميني المجتمع وأماـ ذاتو أماـ يمتـز( 21

 توجياتو حوؿ الميني المجتمع وأعضاء الزمالء يبدييا التي والمالحظات النقد يتقبؿ( 21

 . ويقدره المينية وممارساتو

 في وتنوع فروؽ مف الميني المجتمع وأعضاء األمور وأولياء المتعمميف بيف ما يحتـر( 28

 . الخمفيات

 . والمسئولية الديمقراطية القيـ مع تتسؽ بوصفيا الفردية الفروؽ يتقبؿ( 21

 التنوع فكرة عمى اإلنساني إلجماعا يتقبؿ( 02
 

 

 

 

 فٙ أ٘ يشؽهخ أٔ يشاؽم فٙ انجشَبيظ ٚزى رمذٚى انخجشح انًٛذاَٛخ؟  –ط 

 ِمشس ٌىً اٌّجىشح اٌخجشاد ِغ ٚ اٌضبِٓ ٚ اٌغبثغ اٌّغزٜٛ فٝ

 

أٚبو نألعجٕع  3: يضال)أركش انٕلذ انًخصص نهخجشح انًٛذاَٛخ ٔرشرٛجبد انغذٔل انضيُٙ  –د 

 ( :غ طٛهخ انفصمأعبثٛ 4نًذح 
 

 صالصخ ا٠بَ فٝ االعجٛع ٌّذح فظ١ٍٓ دساع١١ٓ 

 
 :ػذد انغبػبد انًؼزًذح نهزغشثخ انًٛذاَٛخ -ْـ 
 عبػخ  61  

 ال يوجد    :(وجدت إن) التخرج بحث أو مشروع متطمبات -2
يهخص نًزطهجبد أ٘ يششٔع أٔ ثؾش أٔ أطشٔؽخ فٙ انجشَبيظ )ػذا انًشبسٚغ أٔ انجؾٕس 

 (ٚغت إسفبق َغخخ يٍ يزطهجبد ثؾش أٔ يششٔع انزخشط( )كم نًمشس انًطهٕثخ فٙ

 

 :أ ـ ٔصف يخزصش نطجٛؼخ ثؾش أٔ يششٔع انزخشط

 ال ُٚطجك
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 . ة ـ لبئًخ ثُزبئظ انزؼهى انشئٛغخ انًمصٕدح يٍ انًششٔع أٔ انجؾش

 ال ُٚطجك

 
 

 

 

 ششٔع؟ فٙ أٚخ يشؽهخ أٔ يشاؽم يٍ انجشَبيظ ٚزى رُفٛز ْزا انجؾش أٔ انً ط ـ

 

 الُٚطجك

  :د ـ ػذد انغبػبد انًؼزًذح نجؾش أٔ يششٔع انزخشط 

 
 

 الُٚطجك

 :ٔصف يٕعض نًب ٚمذو يٍ إششاف أكبدًٚٙ ٔدػى نهطبنت فًٛب ٚخص انجؾش انؼهًٙ  ْـ ـ

 

 الينطبؽ 
 
 مٛٛىانز إعشاءاد ٔصف ـ ٔ

 
 الينطبق

  

 .المستهدفة  مالتعم مخرجات  –5
 

 انًؼشفخ –أ 

 .يرسييا التي والقيـ وعباداتو وأركانو اإلسالـ مبادئ يعرؼ(  1: أ:  1ؾ )    

  اإلسالمي المنظور مف التعميـ مينة لممارسة األخالقية المحددات يعرؼ( 2:  أ: 2ؾ)

 

 ٌّظب٘ش    إٌّبعت اٌزم١١ُ اخز١بس ٚو١ف١خ اٌزم١١ُ ٚأعب١ٌت أعظ اٌطبٌجخ رؼشف أْ( 1:أ: 2ؾ)

 . اٌّخزٍفخ إٌّٛ

 

 .اٌٙبِخ اٌطفٌٛخ ِٚشىالد لؼب٠ب ػٍٝ ٌزؼشفا (2:أ: 2ؾ)

 

 ِٚشىالد ثمؼب٠ب اٌؼاللخ راد ٚاٌّمبالد ٚاٌذساعبد ٚاٌىزت اٌجؾٛس ػٍٝ اإلؽالع (3:أ: 2ؾ)

 .اٌطفٌٛخ
 

 . ئشزمبلٙب ِٚظبدس ٚاٌّغٍُ اٌؼشثٟ اٌطفً صمبفخ ٚالغ ػٍٝ اٌطبٌجخ رزؼشف أْ( 4 أ:  2ن) 
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  ثٕبؤٖ ٚأعظ األؽفبي س٠بع فٟ ألٔشطخا ِٕٙظ ػٍٝ اٌطبٌجخ رزؼشف أْ(  5 أ: 2ن)

 

 .  ٌٍطفً ثبٌٕغجخ إٌفغٟ ٌٍؼالط وأعٍٛة اٌفٓ أ١ّ٘خ ػٍٝ اٌطبٌجخ رزؼشف أْ(  6 أ:  2ن)

 

 ثأ١ّ٘خ اٌٛػٟ سفغ فٟ ٚاٌّؾ١ٍخ اإلل١ّ١ٍخ إٌّظّبد دٚس ػٍٝ اٌطبٌجخ رزؼشف أْ(  7 أ:  2ن) 

 . ثبألؽفبي ٚاإل٘زّبَ اٌطفٌٛخ ِشؽٍخ

  

 اٌّذسع١خ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ اٌظؾخ ِفب١ُ٘ طٛي ِؼشف١ب أعبعب اٌّشثٟ ٠ّزٍه(  8:  أ:  2ن)

 ِّٕٙب وً ِٚغز٠ٛبد

 

 ٚأصبس٘ب ػبِخ ثظفخ اإلٔغبْ طؾخ ػٍٝ اٌج١ئخ اصش ؽٛي ِؼشف١ب أعبعب اٌّشثٟ ٠ّزٍه(  9: أ: 2ن)

  ٚاألؽفبي األفشاد طؾخ ػٍٝ ٚاإل٠غبة ثبٌغٍت

 

 ػٓ إٌبرغخ ٚاإلِشاع,  اٌطفً اٌظؾخ غ١ٍّخاٌ اٌزغز٠خ أ١ّ٘خ اٌّشثٟ ٠فُٙ(  10 أ:  2ن)

 . اٌزغز٠خ عٛء

 

 ٌذٜ اٌّؼذ٠خ ٚغ١ش اٌّؼذ٠خ األِشاع أوضش ؽٛي ِؼشف١ب أعبعب أ١ّ٘خ اٌّشثٟ ٠ّزٍه(  11 أ:  2ن)

 . ِٕٙب اٌٛلب٠خ ٚؽشق اٌّذاسط رال١ِز

 

  اٌشٚػخ داخً رطج١مٙب ٚو١ف١خ األ١ٌٚخ اإلعؼبفبد أ١ّ٘خ اٌّشثٟ ٠فُٙ(  12 أ:   2ن) 

 

 . اٌظؾ١خ اٌّشىالد رٚ األؽفبي ِغ اٌزؼبًِ و١ف١خ ػٍٝ اٌّشثٟ ٠زؼشف(  13:   أ:  2ن) 

 

 ِٕٙب االعزفبدح ٚو١ف١خ اٌّذسعخ داخً اٌظؾ١خ اٌذػب٠خ ثشاِظ ػٍٝ ٠زؼشف( 14 أ:  2ن)

 

 ِٕبعت ٚ شبًِ ثشىً األعبع١خ اٌٍغ٠ٛخ اٌّٙبساد ر١ّٕخ ؽشق ػٍٝ اٌزؼشف( 15: أ: 2ن)

 إٌّٛ ٌخظبئض

 

( المعرفه بأهمية االتجاه االيجابي للعب الطفل و التعرف على اهم الحقائق و 16: أ  2)ك 

 المعلومات عن أهمية لعب الطفل و ربطه بالجوانب التربوية و التعليمية.

 (تطبيق المفهوم االيجابي للعب من خالل ربط اللعب بطريقة التعلم بمرحلة الطفولة17: أ :  2) 

لفية المعرفية عن النظريات العلمية والمعارف لبرامج الرياض األطفال (اكتساب الخ18: أ: 2)ك

 وخصائصها وكيفية اعدادها 

 االٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ فٟ اٌطفٌٛخ ػٓ اٌّؼشف١خ اٌخٍف١خ رى٠ٛٓ( 19: أ: 2ن) 

 
 ثخذِخ رٌه ٚدٚس االٔغ١ٍض٠خ ثبٌٍغخ ٌٍطفٌٛخ اٌؼ١ٍّخ اٌّظطٍؾبد ثؼغ فٟ االٌّبَ(  20: أ:  2ن)

 فٟ خبطخ اٌؼ١ٍّخ اٌّظطٍؾبد أغٍت أْ ٚخبطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّإعغبد فٟ اٌطفٌٛخ

 االٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ ِظذس٘ب اٌطفٌٛخ
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 السميـ األطفاؿ لنمو الالزمة الغذائية العناصر عمى الخريجة تتعرؼ أف( 21:  أ:  2ؾ) 
 

 ٚ إٌفغ١خ ٌٍّشىالد اٌّخزٍفخ اٌزظ١ٕفبد ؽٛي ِؼشف١ب   أعبعب اٌّشثٟ ٠ّزٍه)  22: أ:  2ن) 
 .اٌغٍٛو١خ

 
 .اٌغٛٞ ٚاٌغٍٛن اٌّشىً اٌغٍٛن رؾذ٠ذ فٟ ِؼشف١ب   أعبعب اٌّشثٟ ٠ّزٍه( 32: أ: 2ن)
 
 إٌفغ١خ اٌّشىالد ظٙٛس ئٌٟ رإدٞ اٌزٟ اٌّخزٍفخ األعجبة اٌّشثٟ ٠فُٙ (22: أ: 2ك)

 اٌغٍٛو١خ
 .األع٠ٛبء غ١ش األؽفبي ِشىالد اٌّشثٟ ٠زؼشف (32:  أ: 3ك)
 
  اٌّفب١ُ٘ ٌّٕٛ اٌّفغشح  إٌظش٠بد ػٍٝ اٌزؼشف( 26 أ: 2ن) 

 
 فٝ اٌؼٍَٛ ِٕٙظ فٝ اٌزذس٠ظ شىً ٚ ِؾزٜٛ رؾذد اٌزٝ اٌغٛدح ِؼب١٠ش ػٍٝ اٌزؼشف( 27: أ: 2ن)

  اٌّجىشح اٌطفٌٛخ

 
 اٌؼ١ٍّخ اٌّفب١ُ٘ ّٔٛ ِشاؽً ػٍٝ اٌزؼشف( 28: أ: 2ن)

 

 فٝ اٌّذسعخ ٚ االالعشح ِٓ وً دٚس ٚ اٌزٛع١ٗ ٚ االسشبد ِفَٙٛ ػٍٝ اٌزؼشف( 29 أ: 2ن) 

  اٌطفً عٍٛن رٛع١ٗ

 
  اٌّجىشح اٌطفٌٛخ ٌّشؽٍخ إٌّبئ١خ اٌخظبئض ػٍٝ اٌزؼشف( 30أ:  2ن)

 
 اٌخبطخ ٚ إٌظش٠خ اٌزٛعٙبد ِٓ اٌّغزّذح االعبع١خ االفزشاػبد ػٍٝ اٌزؼشف( 31:  أ:  2ن)

 اٌظغبس االؽفبي عٍٛن    ثزشى١ً
 

 

 فػػي بمػػا لممتعممػػيف  بالنسػػبة متطمباتػػوو  ومجاالتػػو النمػػو وأبعػػاد نظريػػات يعػػرؼ( 1:أ: 3)
 .عممو مجاؿ خالؿ مف دعمو في ودوره   والثقافي االجتماعي نموىـ ذلؾ

  عممو خالؿ مف دعميا في ودوره التعميـ استراتيجيات/ التعمـ نظريات يعرؼ( 2: أ: 3)

 . المشكالت وحؿ الناقد التفكير ميارات تنمية استراتيجيات يعرؼ( 1: أ: 4) 
 

 وتأثيراتيػػا   المفظػػي وغيػػر المفظػػي التواصػػؿ وأسػػاليب وأنمػػاط نظريػػات يعػػرؼ( 1: أ: 5) 
 والمجتمػع والمدرسػة الفصػؿ محػيط في والمينية االجتماعية العالقات عمى

 . المحيط
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 واألداء الػػتعمـ عمػػى وتأثيراتيػػا التحفيػػز  واسػػتراتيجات الدافعيػػة نظريػػات يعػػرؼ( 1:أ: 6) 
 . والجمعي الفردي

 وتأثيراتيػػا وتوجييػػو إدارتػػو واسػػتراتيجيات االجتمػػاعي التفاعػػؿ نظريػػات يعػػرؼ( 2: أ: 6) 
 . والجمعي الفردي واألداء التعمـ عمى

 كالدافعيػػة نجاحيػػا عمػػى المسػػاعدة والعوامػػؿ النشػػط الػػتعمـ اسػػتراتيجيات يعػػرؼ( 3:أ: 6) 
 . التعمـ مجتمع داخؿ اإليجابي والتفاعؿ الذاتية

 نتائجػػػو تحميػػػؿ وأسػػػاليب   وأدواتػػػو وأسػػػاليبو ومداخمػػػو قيػػػيـالت فمسػػػفة يعػػػرؼ( 1: أ: 7)  
 . والمؤسسية الفردية المينية الممارسات تحسيف لصالح وتوظيفيا

 االحتياجػػػات تقػػػدير وأسػػػاليب   المينػػػي النمػػػو واسػػػتراتيجيات مػػػداخؿ يعػػػرؼ( 1:أ: 8)  
 . والمؤسسي الفردي المستوييف عمى لتمبيتيا والتخطيط

 المينيػة والممارسػات الػتعمـ تصػميـ فػي التقنية دمج واستراتيجيات تنظريا يعرؼ( 1: أ:9)
 . األخرى

 والنفسػية الفمسػفية وأصػولو   والػتعمـ النمػو مجالي في الفردية الفروؽ مبدأ يعرؼ( 1:أ:10)
 فػي بمػا األخػرى المينيػة والممارسػات التعمـ في معو التعامؿ واستراتيجيات  

 . الدمج استراتيجية ذلؾ

 الػتعمـ مجػالي فػي وتطبيقاتيػا   معػو التعامػؿ واستراتيجيات   التنوع مبدأ يعرؼ( 2:أ: 10)
 .األخرى المينية والممارسات

 ثانيا : معارؼ مف قائمة المعايير المرجعية لمبرنامج : 
 معرفة و فهم خصائص االطفال الصغار و احتياجاتهم ( 1: أ : 1)م 

 على كل من النمو و التعلم  معرفة وفهم التأثيرات المتعددة(2: أ : 1)م 

تمتلك الخريجة المعرفة و المهارات الالزمة لالرتقاء بالصحة النفسية (3: أ : 1)م 

 و الجسمانية لالطفال و سالمتهم و احساسهم باالمان 

 معرفة و فهم الخصائص المتنوعة لالسرة و المجتمع ( 1: أ : 2)م 

رية لدعم و اشراك االسر المتنوعة تمتلك المعرفة و المهارات الضرو( 2: أ : 2)م 

 فى عالقات من االحترام المتبادل 

تفهم كيفية بناء عالقات ايجابية ، و ان تأخذ فى االعتبار تفضيالت ( 3: أ : 2)م 

 االسر و اهدافها ، و تدمج معرفة و ثقافة و لغة االسر فى البرنامج 
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سر للعثور على المصادر تفهم ان العالقات باالسر تتضمن ارشاد اال( 4: أ : 2)م 

التى هم بحاجة اليها ، مثل خدمات الصحة النفسية ، و الرعاية 

 الصحية ، و تعليم الكبار 

,  اٌشعا١ّخ اٌؼبد٠اخ االعزّبػابد ٚساء ِاب اٌاٝ اٌاز٘بة ٠ّىٕٙاب و١اف رفُٙ( 5:  أ: 2 و)

 اٌزخطا١ؾ ٚ,  االؽفبي رؼٍُ ل١بط ٚ,  ٌٍّٕٙظ اٌزخط١ؾ فٝ االعش الششان

 عذ٠ذح ٌجشاِظ الؽفبيا الٔزمبي

تمتلك المعرفة االساسية حول كيفية جمع المعلومات ذات العالقة بنمو و تعلم ( 1: أ : 3)م 

االطفال ، بما فى ذلك المعرفة المالئمة باستخدامات ادوات المسح و المقاييس 

المرتكزة على اللعب ، و ذلك ليس فقط للتخطيط ، و لكن لمشاركة االسر و 

 رين المهنيين اآلخ

تفهم ان القياس المسئول يرتكز على اسس اخالقية ، كما انه موجه بالمعايير (2: أ : 3)م 

المهنية ، و ان هذا النوع من القياس يدعم االطفال ، بدال من ان يستخدم 

 الستبعادهم او انكار حقهم فى تقديم خدمات معينة لهم 

مالئم و الذى يعكس و  يقبل التنوع تظهر فهمها لممارسات القياس المسئول ال (3: أ : 3)م 

بين االطفال ، و االطفال الذين يعانون من التأخر النمائى و االعاقات او اى 

 صفات خاصة 

تظهر الفهم للقضايا القانونية و االخالقية ، و االهتمامات و القضايا التربوية  (4: أ : 3)م 

 . ر االطفال المتنوعالراهنة و الممارسات المالئمة فى القياس بالنسبة لجمهو

فهم العالقات االيجابية و العالقات الداعمة باعتبارها االساس لعملها مع ( 1: أ : 4)م 

 االطفال 

 معرفة و فهم االستراتيجيات و االدوات الفعالة فى التربية المبكرة (2: أ : 4)م 

اعل الجيدة فى تظهر فهمها للنظريات و البحوث التى تدعم اهمية عالقات التف( 3: أ : 4)م 

 التربية المبكرة 

فهم المحتوى المعرفى و المصادر المتعلقة فى العلوم االكاديمية ( 1: أ : 5)م 

  المختلفة 

معرفة المفاهيم المركزية و ادوات البحث و استخدامها ، بما ( 2: أ : 5)م 

 يدعم تعلم االطفال عبر المراحل العمرية المختلفة 

فة التى ترتكز على " االفكار الكبيرة " و تمتلك المعر( 3: أ : 5)م 

وسائل التحقق من المعرفة و التعبير عنها ، و تنظيم العلوم االكاديمية 

 الرئيسية 

تمتلك المعرفة ، ليس فقط بأهمية كل مجال من مجاالت ( 4: أ : 5)م 

المحتوى ، و لكن ايضا اسباب اهميته ، و كيف يرتبط بالفهم المبكر الالحق 

 المعرفية المختلفة  للمجاالت
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تظهر المعرفة االساسية بالبحوث الموجودة بكل مجال من ( 5: أ : 5)م 

 المجاالت المعرفية و المفاهيم المحورية 

 معرفة المعايير االخالقية و غيرها من االطر المهنية ( 1: أ :  6)م 

رسات االشتراك فى التعلم المستمر و التشاركى لالرتقاء بالمما(  2: أ :  6)م 

 التربوية 

تحقق التكامل بين المعرفة ، و التأمل ، و الرؤية الناقدة فى مجال ( 3: أ :  6)م 

 التربية المبكرة 

تفهم طبيعة مهنتها و تعرف الروابط بين مجال الطفولة المبكرة و ( 4: أ :  6)م 

خدمة غيره من العلوم و المهن المرتبطة به و التى قد يكون عليها ان تشاركهم اثناء 

 االطفال الصغار و اسرهم 

تظهر الوعى بالسياق االوسع و التحديات التى على المهنيين فى ( 5: أ :  6)م 

 الطفولة المبكرة العمل ضمنها 

و تسترشد  NAEYCتظهر الوعى باالطر  االخالقية التى تنص عليها ( 6: أ :  6)م 

 بمبادئها 

لتحليل و حل القضايا االخالقية   NAEYCتعرف كيف تستخدم معايير ( 7: أ :  6)م 

المهنية موضع الخالف ، و لديها القدرة على اعطاء تبريرات للدفاع عما تقترحه من 

 حلول لهذه القضايا الخالفية 

تعرف القوانين المتعلقة بالطفولة مثل تلك المتعلقة باالساءة لالطفال ، ( 8: أ :  6)م 

 االنتظام فى المدرسة  حقوق االطفال ذوى االعاقة ، وحق الطفل فى

ان تكون على الفة باالطر المهنية المرشدة ،الخاصة بحكومتها او ( 9: أ :  6)م 

المعايير المحلية للمحتوى و نواتج التعلم ) مثال : حماية الطفل من االساءة ، معايير 

 التعلم ، و غيرها من المعايير المؤثرة على الممارسات فى الطفولة المبكرة ( 

 تظهر الفهم و المهارات االساسية للتشارك عبر العلوم المختلفة ( 11أ :  : 6)م 

تفهم دور غيرها من المهنيين الذين قد يشاركون فى العناية باالطفال ( 11: أ :  6)م 

الصغار و تربيتهم ) التربية الخاصة ، متخصصين فى صعوبات القراءة ، متخصصين 

 فى التخاطب ( 

فهم بأنه من خالل الحوار و االنتباه لالختالفات يمكن تظهر ال( 12: أ :  6)م 

للمهنيين فى الطفولة المبكرة االستمرار فى تحقيق مستويات جديدة من المعرفة 

 المشتركة  

على وعى بالقضايا االخالقية و االهتمامات المجتمعية بجودة ( 13: أ :  6)م 

منه ذلك من التزامات نحو البرنامج و تجهيزات خدمات الطفولة المبكرة ، و ما يتض

 تغيير السياسة 

تفهم كيف يتم تطوير السياسات العامة ، و تظهر مهارات التزام اساسية ، متضمنة ( 14: أ :  6)م 

 التواصل اللفظى و المكتوب و االشتراك مع اآلخرين حول القضايا العامة 

 :اعزشارٛغٛبد انزؼهى انًغزخذيخ فٙ رطٕٚش انًؼشفخ -
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 اَ ثٛسث٠ٕٛذ ِؾبػشاد ثبعزخذ -

 اٌزغٍُ اٌزؼبٚٔٝ ٚٚسػ اٌؼًّ  -

 إٌّبلشبد  -

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ ٚ اٌزّبس٠ٓ  -

 اٌّشب٘ذاد ا١ٌّذا١ٔخ  -

 

 : طشق رمٛٛى انًؼشفخ انًكزغجخ -

 

 االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ ٚ اٌشف١ٙخ اٌفظ١ٍخ ٚ إٌٙبئ١خ  -
 

 رم١١ُ اٌزى١ٍفبد ٚ اٌٛاعجبد  -
 

 انًُٓٛخانًٓبساد  –ب 

 والمسػتوى العػاـ المستوى عمى والحراـ الحالؿ وبيف   والباطؿ لحؽا بيف يميز( 1: ب: 1)
 . الميني

 تربويػػا مينيػػا بوصػػفو المينػػي والسػػموؾ العػػاـ السػػموؾ فػػي لتالميػػذه قػػدوة يمثػػؿ( 2: ب: 1)
 .مسمما

 المينيػػػة األدوار مػػػف وغيرىػػػا اإلرشػػػاد أو اإلدارة أو اإلشػػػراؼ أو التعمػػػيـ يمػػػارس( 3:ب: 1)
 . أجمو مف وأعد   منو متوقع ىو وبما   تقتضيو الذي الوجو عمى التربوية

 ٚ رطج١ك ٚ رظ١ُّ رٕٛع فٝ رغبُ٘ اٌزٝ اٌزشث٠ٛخ ٚ إٌظش٠خ االرغب٘بد ػٍٝ اٌزؼشف(  1:  ة:  2

 اٌزؼٍُ ٚ اال٠غبثٝ ثبٌّٕٛ رشرمٝ اٌزٝ اٌخجشاد رم١١ُ
  
 ٚرٛظ١ف شٚػخاٌ أؽفبي ٌذٜ ٚاٌغٍٛو١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشىالد اٌطبٌجخ رشخض( 2:  ة:  2) 

 .إٌّبعجخ ٚاٌزم١١ُ اٌم١بط أعب١ٌت

  
  .ٚاٌّإعغبد اإلخزظبص رٚٞ ِغ اإلرظبي ِٙبساد ر١ّٕخ(  3:  ة: 2)
 

 اٌؼشثٟ اٌطفً صمبفخ فٟ وٛع١ؾ ٚدٚس٘ب اٌطفً أدة فْٕٛ ث١ٓ اٌطبٌجخ ر١ّض أْ–( 4: ة:  2) 

 . إٌٙب٠خٚ ٚاٌؼمذح اٌّٛػٛع ؽ١ش ِٓ ٚاٌّغشؽ١خ اٌمظخ ث١ٓ رفشق أْ( 5:  ة:  2)

 

 فٟ ٚثغزبٌٛرضٜ,  سٚعٛ ِٓ وً ؽشىمخ ث١ٓ إٌمذ أٚعٙٗ ث١بْ اٌطبٌجخ رغزط١غ أْ( 6:  ة:  2) 

 . اٌطفً رشث١خ
 . اٌّشىً ٌٍطفً وؼالط اٌفٓ اٌطبٌجخ رغزخذَ أْ( 7: ة:  2)

 

 وً ٚدٚس ٚاٌّؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ اٌذ١ٌٚخ إٌّظّبد ث١ٓ رفشق أْ اٌطبٌجخ رغزط١غ أْ( 8: ة:  2)

 .  ثبٌطفً اإل٘زّبَ فٟ بِّٕٙ

 

 . اٌّظبث١ٓ األؽفبي إلعؼبف األ١ٌٚخ اإلعؼبفبد ثطشق ِؼشفزٙب اٌّشثٟ ٠ٛظف( 9:  ة: 2) 
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 اٌّذسع١خ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ اٌظؾخ ِفب١ُ٘ ؽٛي اٌّخزٍفخ اٌّؼبسف اٌّشثٟ ٠ٛظف( 10: ة:  2)

  اٌشٚػخ داخً

 ِشبوً ؽً فٟ ِٕٙب فبدحاالعز ٠ّىٓ ٚو١ف,  اٌّذسع١خ اٌظؾخ ِجبدئ ٠ؾذد( 11:  ة:  2)

 اٌظؾ١خ األؽفبي
 

 خظبئض ِغ ٠زٕبعت ثّب اٌٍغ٠ٛخ اٌّٙبساد اؽذٜ ٌز١ّٕخ أشطخ اٌطبٌجخ رظُّ اْ( 12:  ة:  2) 

  إٌّٛ
  
 ٚ إٌظش٠خ دساعزٙب خالي ِٓ رؼٍّزٗ ِب ػٛء فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ األسوبْ اٌطبٌجخ رٕظُ اْ( 13: ة: 2)

  اٌّمذِخ اٌؼًّ سػ ٚ
 

 أصٕبء رؼبٟٚٔ ٔشبؽ خالي   ِٓ ِجبدؤ٘ب ٚ اٌخطخ اػذاد ِشاؽً اٌطبٌجخ رطجك اْ( 14: ة:  2)

 اٌّؾبػشح

  
( تصميم برامج لعب مختلفة تخدم مجاالت تربوية و تعليمية و ذلك من خالل توجيه 15: ب :1)

 مهارات لعب الطفل.

 ة الطفولة( ممارسة الدور االيجابي للعب في عملية استغالل اللعب في تعليم مرحل16: ب : 2)

 فٟ ٚرفؼ١ٍٙب األؽفبي س٠بع ٌّٕب٘ظ ا١ٌّٕٙخ اٌّّبسعخ اخزجبس( 17: ة:  2) 
 مجال تعليم الطفل 

 ( اختيار المناسب منها لألطفال وتقديمها وتفعيلها في العملية التعليمية 18: ب :  2)

ستخدام ( ممارسة الحبرات المكتسبة في المجال المهني بتفعيل استخدام المعرفة با19: ب : 2)

 اللغة االنجليزية 

 ( االلمام بالمعلومات المعرفية وحضور التأثير في الممارسة في المجال التعليمي 21: ب : 2) 

  االؽؼّخ ثأٔٛاع ِؼشفزٙب رّٕٟ اٌزٟ اٌٛعبئً ِؼشفخ ِٓ اٌخش٠غخ رزّىٓ أْ( 21:  ة:  2)

  اٌطفً ػٕذ ٔمظٙب ػٓ إٌبعّخ ٚاالخطبس ٚفٛائذ٘ب ِٚىٛٔبرٙب

 

 األؽفبي رٛاعٗ اٌزٟ ٚاٌغٍٛو١خ إٌفغ١خ اٌّشىالد ؽً فٟ ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 22:  ة:  2)
 اٌشٚػخ داخً

 
 .االٔفؼب١ٌخ اٌّشىالد ؽٛي اٌّخزٍفخ ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 23 ة:  2)
 
 ٚغ١ش اٌؼذٚأٟ اٌغٍٛن ِشىالد ؽً فٟ اٌّخزٍفخ ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 24: ب:  2)

 .االعزّبػٟ
 
 .ٚاالرالفٟ اٌزؼط١ٍٟ اٌغٍٛن ِشىالد ٌؾً ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ظف٠ٛ) 25:  ة:3ن)
 
 غ١ش األؽفبي ٌذٞ اٌغٍٛن ِشىالد ٌؾً ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف )  32:  ة: 3)

 .األع٠ٛبء

 
 اٌّشىالد ٌؾً ٚاٌف١ٕبد األعب١ٌت أفؼً الخز١بس ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 32: ة: 2)
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 .ٚاالٔفؼب١ٌخ اٌغٍٛو١خ
التعلم فى خطط االنشطة التى تصممها و التخطيط لالنشطة ( ان تطبق دورة 28 :ة :  2)

 العلمية وفق محكات التقييم المتفق عليه 

 ث١ّٕٙخ اٌض١ِالد اػّبي ٚ اػّبٌٙب ِٕبلشٙب فٝ االشزشان( 29 ة:  3)
   
 رطج١ك اٌٝ اػبفخ,  ا١ٌّذأٝ اٌزذس٠ت اصٕبء االؽفبي عٍٛن رٛع١ٗ رم١ٕبد رطج١ك( 30 : ة:  3)

  ظخاٌّالؽ اعب١ٌت
 

 إٌظش٠خ ٌالرغب٘بد اٌّخزٍفخ اٌزطج١مبد ِٕبلشخ ِٓ اٌّؼٍّخ/  اٌطبٌجخ رزّىٓ اْ(  31: ة:  3)

 اٌّجىشح اٌطفٌٛخ ١ِبد٠ٓ فٝ ِٕٙب االعزفبدح اٚعٗ رؾذ٠ذ ٚ,  اٌؾذ٠ضخ

 

 النمػػػػػػو تػػػػػػدعـ التػػػػػػي التربػػػػػػوي/المدرسػػػػػػي العمػػػػػػؿ وسػػػػػػياقات الخبػػػػػػرات يصػػػػػػمـ( 1:ب: 3)
 . تعمميـ واستمرار مميفلممتع السميـ والثقافي االجتماعي

 لكافػة المتكامػؿ والنمػو الػتعمـ دعػـ بيػدؼ المعمومػات ويجمػع البحػوث يجري( 2: ب: 3)
 .تالميذه

 إلػػػى ويسػػػعى   المينيػػػة ممارسػػػاتو فػػػي والتنػػػاقض القصػػػور مػػػواطف عمػػػى يقػػػؼ( 1:ب: 4) 
 لصػالح تحسػينيا بيػدؼ مشػكالت مػف يواجيػا ما مع والتعامؿ أساليبيا تنويع
 .ميذالتال تعمـ

   الكبيػر والمجتمػع المينػي والمجتمػع المدرسػي المجتمع أعضاء مع يتفاىـ( 1: ب: 5) 
 . ناجحة ومينية اجتماعية عالقات معيـ ويقيـ

 معيػػػػـ ويتفاعػػػػؿ   والعمػػػػؿ الػػػػتعمـ مجتمػػػػع وأعضػػػػاء وزمػػػػالءه ذاتػػػػو يحفػػػػز( 1: ب: 6) 
 . النشط التعمـ في جميعا انخراطيـ لصالح بإيجابية

 ويحمػؿ ويجمػع   بيا يعمؿ التي التربوية والمنظمة زمالئو وأداء أداءه قيـي( 1: ب: 7)  
 . والمؤسسية الفردية المينية الممارسات تحسيف بيدؼ التقييـ معمومات

 وتأثيراتيػػػا   التعميميػػػة والمنظمػػػة زمالئػػػو وممارسػػػات ممارسػػػاتو فػػػي يتفكػػػر( 1: ب: 8)  
 . نياتحسي إلى معيـ ويسعى ونموىـ التالميذ تعمـ عمى

 مف لتمبيتيا التعميمية والمنظمة  زمالئو مع ويخطط المينية احتياجاتو يقدر( 2: ب: 8) 
 . المتاحة الميني النمو فرص خالؿ

 يقيموىػػػا أف التعميميػػػة المنظمػػػة ومػػػف زمالئػػػو مػػػف ويطمػػػب ممارسػػػاتو يقػػػيـ( 3: ب: 8)  
 .باستمرار
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 مشػكالت مػف يواجيػو مػا لتشخيص اإلجرائية والبحوث االستقصاءات يجري(  4:ب: 8)
  المينية ممارساتو تحسيف بيدؼ النتائج ضوء في معيا والتعامؿ

 المشػكالت حػوؿ مناقشػات فػي المينػي المجتمػع وأعضػاء زمالئو مع ينخرط( 5: ب: 8)
 أفضػػػػػػؿ حػػػػػػوؿ اآلراء معيػػػػػػـ ويتبػػػػػػادؿ   مػػػػػػنيـ لكػػػػػػؿ المينيػػػػػػة والتوجيػػػػػػات

 المينية والممارسات التوجيات

 التقنيػات يجعػؿ بمػا تخصصػو مجػاؿ في المينية والممارسة التعمـ مواقؼ يصمـ( 1:ب:9)
 .العناصر بقية مع متكامال عنصرا

 والػػػزمالء األمػػػور وأوليػػػاء المتعممػػػيف مػػػع ويتواصػػػؿ   ويحمميػػػا المعمومػػػات يجمػػػع( 2:ب:9)
 . التقنية وسائط خالؿ مف الميني المجتمع وأعضاء

 وفػػػػي الػػػػتعمـ فػػػػي والتنػػػػوع الفرديػػػػة الفػػػػروؽ مػػػػع التعامػػػػؿ اسػػػػتراتيجيات يوظػػػػؼ( 1:ب:10)
 . األخرى المينية الممارسات

 صبَٛب : يٓبساد يٍ لبئًخ انًؼبٚٛش انًشعؼٛخ نهجشَبيظ :

يمكنها خلق بيئة تعكس االحترام لمشاعر و تفكير كل طفل ، و  (1: ب : 1)م 

 قدراته الفردية ، و ما يواجهه من جوانب نقص معوقة .

ة داعمة تعكس من خاللها ايمانها بقدرات االطفال يمكنها خلق بيئ (2: ب : 1)م 

على التعلم ، كما تظهر انه بامكانها استخدام فهمها للنمو فى الطفولة 

المبكرة لمعاونة االطفال على الفهم و استقاء المعنى من خبراتهم اثناء 

 اللعب و االنشطة التلقائية ، و عمليات االستكشاف الموجه 

 ق بيئة تحمل قدرا مالئما من التحدى يمكنها خل (3: ب : 1)م 

تطبق معرفتها بالنظريات و البحوث لتكوين بيئة تعلم توفر مواقف ( 4: ب : 1)م 

تعلم تتضمن خبرات مالئمة لكل االطفال بما فى ذلك االطفال ذوى 

القدرات الخاصة و اولئك ذوى الحاجات الخاصة و الذين يعانون من 

 تأخر النمو 

ها دعم االسر و المجتمع و دمجهم من خالل عالقات من يمكن( 1: ب : 2)م 

 االحترام المتبادل 

 فٝ ٠ٕؼىظ اٌزٜ ٚ اٌضمبفبد ث١ٓ ٌٍزٕٛع االؽزشاَ رظٙش( 2:  ة: 2 و)

 التوقعات و القيم و الممارسات التربوية لالسر 

تظهر مهارات تواصل متنوعة لتعميق العالقات بينها و بين االسر ، ( 3: ب : 2)م 

يشمل اجراء محادثات غير رسمية ، و االستخدام المالئم و ذلك 
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الساليب للتواصل  و التى تشمل االساليب التكنولوجية الشراك 

 االسر فى متابعة اعمال اطفالهم 

تنمى الكفاءة فى االتصال الثقافى اثناء بنائها للعالقات باالسر ( 4: ب : 2)م 

قات ، او ذوى المتنوعة ، بما فى ذلك اسر االطفال ذوى االعا

 الصفات الخاصة ، او حاجات التعلم 

تتمكن الخريجة من تحديد المصادر التى يمكن ان تخدم حاجات ( 5: ب : 2)م 

االسر و تعرف كيف تربط االسر بالخدمات المالئمة ، و معاونتهم 

 على التخطيط لالنتقال من نظام تربوى او خدمى الى آخر 

المركزية لبرنامجها و استخدامات و فوائد  يمكنها شرح االهداف( 6: ب : 2)م 

 القياس 

تمتلك المهارات االساسية الشراك االسر و المجتمع فى جوانب ( 7: ب : 2)م 

 نتعددة من نمو و تعلم اطفالهم 

 ثذال,  اٌؼب١ٌخ ثبٌّشبسوخ رز١ّض ال اٌزٝ االعش رٛعٙبد ِٓ رؼذي ٚ رم١ُ( 8:  ة: 2 و)

 ثبالِش ِٙزّخ ١ٌغذ االعش اْ افزشاع ِٓ

يمكنها شرح االستخدامات االيجابية للقياس و تبرهن على ذلك فى عملها  (1: ب : 3)م 

 الخاص 

 تستخدم القياس االيجابى لتحديد مواطن القوة فى االسر و االطفال  (2: ب : 3)م 

يمكنها اختيار ادوات صادقة و مالئمة نمائيا ، و ثقافيا ، و لغويا لالطفال . و  (3: ب : 3)م 

تستخدم االدوات بصورة صحيحة ، وتكيفها عند الحاجة لذلك ، كما يمكنها 

 تفسير نتائج القياس و االستفادة منها فى تطوير ممارساتها ، و فى اتخاذ القرار 

 تستخدم مخزون متسع من اتجاهات التدريس / التعلم المالئم نمائيا ( 1: ب : 4)م 

بهدف االرتقاء بالنواتج االيجابية بالنسبة لكل تتأمل فى ممارساتها الخاصة ( 2: ب : 4)م 

 طفل 

تظهر الدفء ، و التفاعالت المعطاءة لكل طفل ، و توصل تقبلها و اهتمامها ( 3: ب : 4)م 

 بأنشطة االطفال الصغار و خصائصهم 

 تطور القدرة على بناء مجتمع مهتم بالمتعلمين فى مواقف الطفولة المبكرة ( 4: ب : 4)م 

تؤسس منهجها على مجموعة من التوجهات الجوهرية فى التدريس مدعمة ( 5 : ب :4)م 

 بالبحوث الوثيقة االرتباط بعمليات النمو و التعلم المبكرة 

 تحسن من اللغة و اساليب التواصل (  6: ب : 4)م 

 تنتقى استراتيجيات التدريس المالئمة ( 7: ب : 4)م 

 الروتين اليومى على افضل نحو تستثمر البيئة و الجدول  و ( 8: ب : 4)م 

 االعداد الجيد لكل جوانب البيئة داخل الفصل و خارجه( 9: ب : 4)م 

 تركز على الخصائص الفردية لالطفال ، و حاجاتهم ، و اهتماماتهم ( 11: ب : 4)م 
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 تربط لغة االطفال و ثقافتهم ببرنامجها ( 11: ب : 4)م 

 االجتماعية تدرس من خالل التفاعالت ( 12: ب : 4)م 

 تدعم اللعب ( 13: ب : 4)م 

 تحدد سلوكيات االطفال المتحدية  ( 14: ب : 4)م 

 تدعم التعلم من خالل التكنولوجيا ( 15: ب : 4)م 

 إٌّٙظ فٝ رىب١ٍِخ اعب١ٌت ٚ ارغب٘بد رغزخذَ (16:  ة: 4 و)

، و  استخدام معرفتها الخاصة ، و معايير التعلم المبكر المالئمة( 1: ب : 5)م 

غيرها من المصادر بهدف تصميم ، و تطبيق ، و تقييم المنهج المشوق 

 الشامل لكل طفل 

تطور منهجا متحرر من التحيزات العرفية ، و الدينية ، و الجنسية ) ( 2: ب : 5)م 

 ذكر / انثى ( ، او للقدرات بل ان منهجها فى الواقع يناهض هذه التحيزات 

 و النجاح الالحقين تحدد اسس الفهم ( 3: ب : 5)م 

 تذهب البعد من عرض الحقائق المنفصلة ( 4: ب : 5)م 

تظهر انه بامكانها تحليل و نقد خبرات منهج الطفولة المبكرة من ( 5: ب : 5)م 

 زاوية عالقته بالخبرات و نتائج البحوث و المعايير المهنية 

ى عمر االطفال و تختار توجهاتها فى العمل مع االطفال اعتمادا عل( 6: ب : 5)م 

 مستواهم النمائى 

تحدد جوانب المحتوى التى تعتبر حاسمة بالنسبة لكفاءة اطفالها ( 7: ب : 5)م 

 االكاديمية الالحقة 

تدعم النجاح الالحق من خالل نمذجة االشتراك فى مواضيع و ( 8: ب : 5)م 

حثين مشاريع العمل المختلفة و بناء ايمان االطفال بأنفسهم كمتعلمين و با

 صغار فى شتى المجاالت 

 ٌزؾذدٚ االعبع١خ اٌّؼشفخ ٚساء ِب اٌٝ رز٘ت( 9:  ة: 5 و)

تستخدم المصادر ذات الجودة مثل الكتب ، وثائق المعايير ، شبكة االنترنيت 

، و االشخاص المتخصصين او الخبراء فى مجال ما ، و ذلك بهدف تطوير 

 منهج الطفولة المبكرة 

خطيطها للمنهج الشعور باالمان و التنظيم الذاتى يحقق ت( 11: ب : 5)م 

لالطفال، كما يدعم مهاراتهم فى حل المشكالت و مهارات التفكير ، اضافة 

 الى تحقيق الكفاءة االكاديمية و االجتماعية 

يظهر تخطيطها للبرنامج ان ترخيص مزاولة المهنة ليس الدليل ( 1: ب :  6)م 

احد العالمات الهامة من بين عدة مؤشرات مثل خبرة النهائى على كفائتها ، وز لكنه 

 النمو المهنى قبل و بعد حصولها على درجة التخرج 
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تظهر االشتراك فى مجتمع التعلم التشاركى مع غيرها من ( 2: ب :  6)م 

 الخريجات ، و كليات الدراسات العليا ، و الممارسين ذوى الخبرة فى الطفولة المبكرة 

 اٌّؼشفٝ االعبط ٚ االعبع١خ االرظبي ِٙبساد شرظٙ( 3:  ة:  6 و)
الالزم الشتراكها فى لقاءات بفريق متنوع التخصصات ، كشريكة تمتلك الدراية و 

تؤدى دورها كجزء من خطة خدمة االسرة و برنامج التربية الفردى ، و ذلك لالطفال 

 الذين يعانون من التأخر او االعاقات 

جيا بصورة فعالة مع االطفال و الزمالء ، باعتبارها تستخدم التكنولو( 4: ب :  6)م 

 مصدرا مهنيا 

ترتكز قراراتها و جهودها على اساس من مصادر معرفة متعددة و  ( 5: ب :  6)م 

 وجهات نظر متعددة 

تظهر القدرة على اتخاذ القرارات و تبريرها على اساس من المعرفة ( 6: ب :  6)م 

 المعايير المهنية ، و نتائج البحوث فى مجال تخصصها  بالقضايا المركزية ، و القيم و

تظهر رؤية ناقدة ، فى تقييمها لعملها الخاص ،و لمصادر المعرفة ( 7: ب :  6)م 

 المهنية ، و القضايا و التوجهات فى مجال الطفولة المبكرة 

 

 :انًُٓٛخانًٓبساد اعزشارٛغٛبد انزؼهى انًغزخذيخ فٙ رطٕٚش  -

 اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ  -

 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّٛاد  -

 

 :انًكزغجخ انًُٓٛخانًٓبساد طشق رمٛٛى رطٕٚش  – 

 انزمٛٛى فٗ انزذسٚت انًٛذاَٗ  -

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -

 رمٛٛى انًٓبساد انؼًهٛخ يٍ خالل االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  -

 

 .انزٕعٓبد انًُٓٛخ  – ط

 

 :  انًطهٕة رطٕٚشْب انزٕعٓبد انًُٓٛخ ٔصف – 1

 

  إسالميا نيجا والمينية العامة حياتو في وينتيج   ورسمو وكتبو باهلل يؤمف( 1: ج:1)
 ميني منظور مف معيما ويتعامؿ والتنوع االختالؼ يقدر( 2: ج:1)
 

 
 اٌم١بط أعب١ٌت فٟ اٌّزٕٛػخ اٌزشث٠ٛخ ٚاالرغب٘بد ا٢ساء ٚرزمجً اٌطبٌجخ رمذس أْ( 1: ط:  2)

 .ِّٚبسعبد رطج١مبد ِٓ ػ١ٍٙب ٠زشرت ِٚب خ,اٌّذسع لجً ِب ٌطفً ٚاٌزم٠ُٛ

 

 االدٌخ ػٓ ٚاالعزمظبء ٚاٌجؾش االؽىبَ ئطذاس فٟ اٌزغشع ػذَ اٌٝ ر١ًّ أْ( 2:  ط: 2)

 ٔظش٘ب ٚعٙخ رذػُ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجشا١٘ٓ
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 . اٌؼشثٟ اٌطفً صمبفخ ئشزمبق ِظبدس فٟ اٌزٕٛع ثأ١ّ٘خ اٌطبٌجخ رمذس أْ( 3:  ط:  2) 

 ٌٍطفً اٌّخزٍفخ إٌّٛ عٛأت ث١ٓ اٌزىبًِ اٌطبٌجخ رمذس -: األؽفبي س٠بع فٟ ًِذخ( 4:  ط:  2)

 . اٌشٚػخ ثطفً اٌزؼشف فٟ ٚأ١ّ٘زٗ إٌّٛ ٘زا ٚخظبئض اٌشٚػخ ِشؽٍخ فٟ

 اإلؽز١بعبد رٜٚ ٌٍطفً ثبٌٕغجخ ٚأ١ّ٘زٗ اٌفٓ دٚس اٌطبٌجخ رمذس -:ف١ٕخ ِٙبساد( 5:  ط:  2)

 . اٌخبطخ
 ٚاٌّشأح ثبٌطفً اٌؼٕب٠خ فٟ اٌّؾ١ٍخ إٌّظّبد دٚس اٌطبٌجخ رمذس أْ -: ؽفٌٛخ ِٕظّبد( 6:  ط:  2)

. 
 داخً األؽفبي ِغ ٌغالِخ اٌّؼذ٠خ ٚغ١ش اٌّؼذ٠خ األِشاع ػٍٝ اٌزؼشف أ١ّ٘خ رؼذ( 7 ط:  2)

  اٌشٚػخ
 . اٌزغز٠خ ثغٛء اٌّزؼٍمخ ثبألِشاع األعشح رٛػ١خ أ١ّ٘خ االػزجبس فٟ ٠أخز( 8:  ط:  2)

   
 اٌٍغ٠ٛخ اٌطفً ر١ّٕخ العزشار١غ١بد اٌزشث٠ٛخ  اٌزٛعٙبد فٟ اٌزٕٛع اٌطبٌجخ رمذس اْ( 9:  ط:  2)

 اٌّجىشح اٌطفٌٛخ ِشؽٍخ ف ٌٍطفً اٌٍغٛٞ إٌّٛ رؾم١ك ف ٚاخزالفبرٙب

  
 اٌزٟ اٌّزؼذدح ألدٚاس٘ب ٚ ِزىبٍِخ شبٍِخ ٔظشح اٌّؼٍّخ دٚس اٌٝ اٌطبٌجخ رٕظش( 10:  ط:  2)

 اٌزىبًِ ٘زا كٌزؾم١ رٍؼجٙب أْ ػ١ٍٙب ٠زٛعت

  
 ٚ اٌؾؼبٔخ دٚس اداسح فٟ اٌّإصشح اٌّزؼذدح اٌؼٛاًِ االػزجبس ثؼ١ٓ اٌطبٌجخ رٕظش أْ( 11: ط:  2)

 اٌّخزٍفخ رأص١شارٙب ِغ اٌزؼبًِ فٟ اٌّٛػٛػ١خ رزؾشٜ

 

 ( بناء و اعداد بيئات لعب مختلفة تخدم الطفل في النواحي التربوية و التعليمية.12: ج :  2)

ظيف األسس المعرفية في مجال مناهج رياض األطفال في تقويم العملية ( تو13: ج  2)

 التربوية والتعليمية في  المؤسسة التعليمية

( اختيار الخبرات المنهجية المناسبة للطفل في الروضة وتقديمها من خالل المنهج  14:ج  2)ك

 المتسخدم او المراد تفعيله 

 

جال الطفولة باللغة االنجليزية باستخدام هذه ( توظيف األسس المعرفية في م15: ج :  2)

 المصطلحات في العملية التعليمية

 فٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاالفىبس اٌّظطٍؾبد ٘زٖ ثؼغ ٌّّبسعخ إٌّبعجخ اٌّؼب١٠ش اخز١بس( 16:  ط: 2)

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّإعغخ
 

 غُع ٌجٕبء وأعبط ٚاٌّششة اٌّأوً فٟ ٚإٌظبفخ اٌظؾٟ اٌغزاء ثأ١ّ٘خ رإِٓ أْ( 17: ط:  2)

 اٌغ١ٍُ اٌطفً ٚػمً
  إٌفغ١خ اٌّشىالد ٌؾً اٌّخزٍفخ اٌف١ٕبد ػٍٟ اٌزؼشف ا١ّ٘خ ٠مذس( 81 ط:  3)

 .اٌشٚػخ ؽفً ٌذٞ ٚاٌغٍٛو١خ       
 إٌفغ١خ ٌٍّشىالد اٌّغججخ اٌؼٛاًِ ػٍٟ اٌزؼشف ا١ّ٘خ االػزجبس فٟ ٠بخز ( 81:  ط:  2)

 .االؽفبي ٌذٞ ٚاٌغٍٛو١خ
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 ٚ اٌؼٍّٝ إٌشبؽ فٝ عٛ٘شٜ ٚ اعبعٝ وؼٕظش اٌّٛعٗ االعزىشبف خا١ّ٘ رمذس اْ( 20:  ط:  2)

  اٌؼٍّٝ االعزىشبف فٝ االؽفبي ِٙبساد طمً ا١ّ٘خ

  
 ٚ اٌزٛاطً ا١ّ٘خ رمذس اْ ٚ,  اٌطفً عٍٛن رشى١ً فٝ االعشح دٚس رمذس اْ( 21:  ط: 2)

  االؽفبي رؼٍُ ٚ ثّٕٛ االسرمبء ػٍٝ اٌؼًّ ثٙذف االعشح ِغ اٌششاوخ

 ٚ رطج١ك ٚ رظ١ُّ رٕٛع فٝ رغبُ٘ اٌزٝ اٌزشث٠ٛخ ٚ إٌظش٠خ االرغب٘بد ػٍٝ اٌزؼشف( 22 ط:  2)

 اٌزؼٍُ ٚ اال٠غبثٝ ثبٌّٕٛ رشرمٝ اٌزٝ اٌخجشاد رم١١ُ

 ل١ّخ رمذس اْ ٚ,  رشثٜٛ ارغبٖ ٌىً اٌّزجب٠ٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍزطج١مبد االػزجبس ثؼ١ٓ رٕظش( 23: ط:  2)

  ا١ٌّذأٝ اٌٛالغ فٝ اٌّخزٍفخ إٌظش٠خ ُاٌّفب١٘ رٛظ١ف  رؾبٚي ١ِٕٙخ ِّبسعخ وً

 

 

 قػػػدراتيـ اخػػػتالؼ عمػػػى لممتعممػػػيف المختمفػػػة النمػػػو جوانػػػب بػػػيف التكامػػػؿ يقػػػدر( 1:ج: 3)
 . والثقافية االجتماعية خمفياتيـ وتنوع

   زمالئو وأداءات أداءاتو عمى وتطبيقو ممارستو ويتحرى الناقد التفكير يقدر( 1:ج: 4) 
 . العممي لألسموب فقاو  المشكالت حؿ ويقدر

 واالحتػػػػػراـ التفػػػػػاىـ أساسػػػػػيا ومينيػػػػػة اجتماعيػػػػػة عالقػػػػػات إقامػػػػػة إلػػػػػى يميػػػػػؿ( 1: ج: 5) 
 المحػيط والمجتمع والفصؿ المدرسة في التعمـ مجتمع أعضاء مع المتبادؿ

. 

 بإيجابيػػة التفاعػػؿ إلػػى ويميػػؿ   األداء وتحسػػيف لمػػتعمـ الذاتيػػة الػػدوافع يقػػدر( 1: ج: 6)  
 . والعمؿ التعمـ تمعمج أعضاء مع

 والمنظمة زمالئو وممارسات ممارساتو تقييـ في والموضوعية النزاىة يتحرى( 1: ج: 7) 
 الممارسػػات تحسػػيف لصػػالح بشػػفافية التقيػػيـ نتػػائج مػػع ويتعامػػؿ   التعميميػػة
 . والمؤسسية الفردية المينية

 بتنميػة المحيط المجتمعو  تالميذه وأماـ الميني المجتمع وأماـ ذاتو أماـ يمتـز( 1:ج:8)  
 . مينيا ذاتو

 حػػػوؿ المينػػػي المجتمػػػع وأعضػػػاء الػػػزمالء يبػػػدييا التػػػي والمالحظػػػات النقػػػد يتقبػػػؿ( 2:ج:8)
 . ويقدره المينية وممارساتو توجياتو

 وفقػػا تعػػديميا ويتقبػػؿ   واالختبػػار لمتقيػػيـ وممارسػػاتو توجياتػػو إخضػػاع إلػػى يميػػؿ( 3:ج: 8)
 . منيجية أسس عمى البحثو  واالستقصاء التقييـ لنتائج
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 المبادرات ويتبنى ويتابع   المينية والممارسة التعمـ مواقؼ في التقنية دمج يقدر( 1: ج:9)
 . الدمج لذلؾ المحققة والتجديدات

 

 فػػروؽ مػػف المينػػي المجتمػػع وأعضػػاء األمػػور وأوليػػاء المتعممػػيف بػػيف مػػا يحتػػـر( 1:ج:10)
 . الخمفيات في وتنوع

 هنية من قائمة المعايير المرجعية لمبرنامج : ثانيا : توجهات م
 تظهر ايمانه بقدرة االطفال الصغار على التعلم  (1: ج : 1)م 

تعتبر افراد االسرة كمصدر لالستبصار بأمور اطفالهم ، اضافة الى ( 1: ج : 2)م 

 كونهم مصادر لتطوير البرنامج و المنهج 

 ثبػزجبسُ٘ ا٢خش٠ٓ االعشح ءاػؼب ٚ االعش دٚس رزفُٙ ٚ رمذس( 2:  ط: 2 و)

   ٌالؽفبي االٚي اٌّؼ١ٍّٓ
تعتبر القياس كمحور لتطوير اهداف و خطط و ممارسات مالئمة و كأساس  (1: ج : 3)م 

 لتقييم المنهج الفعال 

تظهر الوعى باالستخدامات السلبية المحتملة للقياس فى برامج و سياسات  (2: ج : 3)م 

 الطفولة المبكرة 

تظهر استعدادها لتنمية عالقات احترام ايجابية مع االطفال الذين قد تختلف ( 1: ج : 4)م 

ثقافتهم و لغتهم عنها ، اضافة الى االطفال الذين قد يعانون من تأخر النمو ، 

 او االعاقة ، او اى تحديات اخرى فى التعلم 

تؤمن بأن كل طفل يبنى معرفته باساليب شخصية و مألوفة ( 1: ج : 5)م 

يا   فهم المحتوى المعرفى و المصادر المتعلقة فى العلوم االكاديمية ثقاف

 المختلفة 

 تعتبر نفسها منتسبة لمجال الطفولة المبكرة   (1: ج :  6)م 

احترام المعايير االخالقية و غيرها من االطر المهنية المنظمة لمجال (2: ج :  6)م 

 الطفولة 

 لبحث و االطالع فى مجال تخصصها لديها اتجاه واضح نحو ا ( 3: ج :  6)م 

تظهر الدافعية الذاتية فى البحث و االطالع و الرغبة فى التعلم ( 4: ج :  6)م 

 الهادف الذى يؤثر بصورة مباشرة على جودة عملها مع صغار االطفال 

تظهر الدالئل على ميلها للتأمل فى مجال عملها و تحليل ممارساتها ( 5: ج :  6)م 

 التأمل لتعديل و تحسين عملها مع صغار االطفال و استخدام هذا

تضع فى اعتبارها القضايا الراهنة و االتجاهات التى يمكن ان ( 6: ج :  6)م 

 تؤثر على عملها فى المستقبل 

تحترم مسئولياتها للوصول الى مستويات عالية من الجودة و الثقة ، و (7: ج :  6)م 

 ، و اسرهم و الزمالء و الزميالت الحساسية و االحترام لكل من االطفال 
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تظهر الدالئل على ميلها للبحث ، و يتضح ذلك جليا من كتاباتها ، و ( 8: ج :  6)م 

مناقشاتها ،و افعالها ) االشتراك فى بحوث داخل الفصل ، و التحرى حول اساليب 

 تحسين ممارساتها ، و االشتراك فى المؤتمرات ، البحث عن المصادر فى المكتبات ،

 او على شبكة االنترنيت 

تعترف بأنه فى حين يتشارك التربوييون فى الطفولة المبكرة فى ( 9: ج :  6)م 

نفس القيم المهنية االساسية ، اال انهم ال يتفقون على كل التساؤالت المركزية فى ميدان 

 عملهم 

 

 
 :انزٕعٓبداعزشارٛغٛبد انزؼهٛى انًغزخذيخ فٙ رطٕٚش ْزِ  - 2

 د اٌؾشح ٚ اٌّٛعٙخ إٌّبلشب - 

 انؼصف انزُْٗ  - 
 ٚػغ اٌطبٌجبد فٝ ِّبسعخ اٌؼًّ ) اٌزطج١مبد ا١ٌّذا١ٔخ ( - 

 انزذسٚظ انًصغش - 

 ٔسػ انؼًم  - 
 
 :نهزٕعٓبد انًُٓٛخطشق رمٛٛى اكزغبة انطهجخ  – 3

 يٍ خالل االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  - 
 االخزجبساد انؼًهٛخ  - 

 - 
  

 

 (:انؼذدٚخ) انؾغبثٛخ ٔانًٓبساد انًؼهٕيبد، مُٛخٔر ، االرصبل يٓبساد – د

  

 : ٔصف انًٓبساد انؼذدٚخ ٔيٓبساد االرصبل انًطهٕة رطٕٚشْب – 1

 اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد  -

 اعزخذاَ اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٝ اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ٚ االثؾبس  -

 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌالخزجبساد ٚ اٌّمب١٠ظ  -

 إٌّبلشخ  -

 ّبػٝ اٌؼًّ اٌغ -

 إٌذٚاد  -

 اعشاء اٌّؼبٌغبد االؽظبئ١خ إٌّبعجخ ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد  -

 

 

 

 :اعزشارٛغٛبد انزؼهٛى انًغزخذيخ فٙ رطٕٚش ْزِ انًٓبساد - 2

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثٛاعجبد ٠زطٍت اٌم١بَ ثٙب اٌجؾش فٝ شجىخ اٌّؼٍِٛبد   - 

 اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ فٗ انًؾبضشاد   - 

 ثزمذٚى ػشٔض رمذًٚٛخ ثبعزخذاو انفٛذٕٚ ٔ انذاربشٕ  ركهٛف انطبنجبد - 
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 عذٔل ٕٚضؼ يٕاصفبد انخشٚظ ٔانًؼبٚٛش انًُٓٛخ انزٙ رؾممٓب يمشساد انجشَبيظ

 

انًغزٕٖ 

 )انفصم(

أسلبو يٕاصفبد  اعى انًمشس ٔسيضِ

انخشٚظ انزٙ ٚؾممٓب 

 انًمشس

أسلبو انًؼبٚٛش انًُٓٛخ 

 انزٙ ٚؾممٓب انًمشس

 1           1        ػشة اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ  313 اٌّغزٜٛ االٚي

 1           1        ٔٙظ اٌّذخً اٌٝ اٌزذس٠ظ 111 

 6               3        رشة اطٛي اٌزشث١خ االعال١ِخ 313 

 1           1        ٔغُ ٌغخ أغ١ض٠خ  313 

 1&1           7&1      ٔفظ ِجبدٞء اٌجؾش اٌزشثٛٞ  331 

 1 1     ػشة اٌزؾش٠ش اٌؼشثٟ 311 زٜٛ اٌضبٟٔاٌّغ

 1 1     سٚع ِذخً فٟ س٠بع االؽفبي 311 

 6 3     سٚع اٌطفً فٟ االعالَ 331 

سٚع ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ رشث١خ  311 

 االؽفبي
   1 1 

سٚع ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌف١ٕخ  313 

 ٚاٌؾشو١خ
  1&1 1&3 

سٚع اٌزشث١خ اٌذ١ٕ٠خ  131 

 ٚاالعزّبػ١خ
 3 6 

رشف اٌزشى١ً ثبٌخبِبد  111 اٌّغزٜٛ اٌضبٌش 

 اٌّغزٍٙىٗ

1 1 

سٚع ِٕظّبد اٌطفٌٛخ  113 

 اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّؾ١ٍخ

1 1 

 1&1&1 6&1&1 سٚع ِٕب٘ظ س٠بع االؽفبي111 

 3 1 سٚع رغز٠خ اٌطفً  161 

 1 1 ادد االداسح اٌّذسع١خ 111 

 1&1 6&1 رشة ػٍُ االعزّبع اٌزشثٛٞ 111 

 1 1 اٌزشث١خ االعال١ِخ رشة ربس٠خ 113 

 6 3 اٌّذخً اٌٝ اٌضمبفخ االعال١ِخ 313 

رشف سعَٛ االؽفبي ِٚشاؽً  113 اٌّغزٜٛ اٌشاثغ

 ّٔٛ٘ب 

1 3 

 1 1 سٚع اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ 111 

ٔٙظ اٌؾبعت ا٢ٌٟ  111 

 ٚاعزخذاِبرٗ

1 1 

 1 1 رشة اٌظؾخ اٌّذسع١خ 111 

 6 3 عٍُ االعالَ ٚثٕبء اٌّغزّغ 311 

ٚعً ثشاِظ اٌزٍفض٠ْٛ اٌزشثٛٞ 167 

 ٌالؽفبي

1 1 

 1 6 ٔفظ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ  113 

 1&3&1 1&1&1 سٚع ػٍُ ٔفظ اٌٍؼت116 اٌّغزٜٛ اٌخبِظ

 3&1 1&1 سٚع ِشىالد اٌطفٌٛخ 113 

 3&1&6 31&7&3 سٚع اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ 111 

سٚع ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘  111 

 ٚاٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ

1&1&&1&1 1&1&3&1 

ٔظُ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ  رشة113 

 ٚاٌؼبٌُ

1 6 
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عٍُ إٌظبَ االلزظبدٞ فٟ 311 

 االعالَ

3 6 

 1 1 ٚعً رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ٚاالرظبي 113 

 3&1 1&1 ٔفظ ػٍُ ٔفظ ا333ٌّٕٛ 

سٚع لشاءاد فٟ اٌطفٌٛخ 111 اٌّغزٜٛ اٌغبدط

 ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ

1 6 

 1 7 سٚع دساعخ ِغزمٍخ111 

سح دٚس اٌؾؼبٔخ سٚع ادا113 

 ٚس٠بع االؽفبي

1&1&3 1&6&6 

سٚع ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ 111 

 ٚاٌّٙبساد اٌش٠بػ١خ

1&1&1 3&1&6 

سٚع ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ 116 

 ٚاٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ

1&1&1&1 1&3&1&6 

 1 1 ٔٙظ ِشىالد فٟ اٌزذس٠ظ 111 

ٔٙظ إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ  111 

 اٌؼبِخ

1 1 

فٟ  عٍُ اعظ إٌظبَ اٌغ١بعٟ 311 

 االعالَ

3 6 

 1 1 ٔفظ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 111 

 3&1&1&3&1 31&6&1&1&1 سٚع اسشبد اٌطفً ٚرٛع111ٗٙ١ اٌّغزٜٛ اٌغبثغ

سٚع ػٍُ ٔفظ اٌطفً غ١ش 111 

 ػبدٞ

7&1&31 1&1&3 

سٚع رشث١خ ١ِذا١ٔخ فٟ 111 

 س٠بع االؽفبي 

3&1 6&1 

 1 1 رشة اٌزشث١خ اٌّمبسٔخ 113 

اٌٛعبئً ٚعً أزبط ٚاعزخذاَ 111 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

1 1 

 1 7 ٔفظ اٌزم٠ُٛ اٌزشث313ٞٛ 

 3&1&1 31&1&1 سٚع رضمبفخ اٌطفً 111 اٌّغزٜٛ اٌضبِٓ
رشث١خ ١ِذا١ٔخ فٟ س٠بع  163 

 االؽفبي

3&1&6&7 6&1&1&1 

سٚع ٔذٚح فٟ س٠بع  111 

 االؽفبي

1&1 1&1 

 1 1 رشة ِشىالد رشث٠ٛخ 113 
ٔفظ ػٍُ ٔفظ اٌذٚافغ  111 

 دٚاالٔفؼبال

6 1 

 

 

 

 

 

 

 

طشق رمٛٛى اكزغبة انطهجخ نًٓبساد االرصبل ، ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد، ٔانًٓبساد انؾغبثٛخ  – 3

 (: انؼذدٚخ)

 انجٕسرفٕنٕٛ -
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 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ – 

 رصؾٛؼ َزبئظ رطجٛك انًمبٚٛظ انُفغٛخ نهطبنجبد 

  -رمٛٛى انؼشٔض  

 

  :متطمبات القبول لمبرنامج (1

شح انزٙ رصف يزطهجبد انمجٕل ػهٗ أٌ رزضًٍ أ٘ يزطهت يغجك أل٘ يمشس أسفك انذنٛم أٔ انُش

 أٔ خجشاد يٛذاَٛخ. 
 % فّب فٛق فٝ ٔز١غخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ 11اْ رىْٛ اٌطبٌجخ ؽبطٍخ ػٍٝ  -

 

كمال البرنامج (7  : متطمبات الحضور وا 
 : أسفك دنٛم أٔ َششح انًزطهجبد نًب ٚهٙ

نهًمشس كًب فٗ دنٛم يششذ انطبنت انًغزغذ  %11ة اال ٠زغبٚص ٔغجخ اٌغ١ب  انؾضٕس –أ 

 نهغبيؼخ 
 وّب فٝ ٔظبَ اٌغبِؼخ ) أظش ِششذ اٌطبٌت اٌّغزغذ (   انُغبػ يٍ عُخ إنٗ عُخ –ة 

 عبػخ ِؼزّذح  311  إكًبل انجشَبيظ –ط 

 
 د األوظمت واللىائح اخلبصت بتقييم الطلبت والتحقق مه املعبيري األكبدمييت: 

 
 : انغٛبعبد انخبصخ ثزؾذٚذ ٔرٕصٚغ انذسعبد األَظًخ أٔ -1

إرا كبٌ نذٖ انغبيؼخ أٔ انكهٛخ أٔ انمغى أٔ انجشَبيظ عٛبعبد أٔ أَظًخ رزؼبيم يغ رؾذٚذ 

 . ٔرٕصٚغ دسعبد انطهجخ، فُٛجغٙ ركشْب أٔ إسفبق َغخخ يٍ ْزِ انهٕائؼ ٔاألَظًخ

ٚاالخزجبس  11ٕخ دسعزٙب ال٠ٛعذ شٟء ِٛصك ٌٚىٓ ٠زُ رٛص٠غ اٌذسعبد ثؾ١ش رىْٛ اػّبي اٌغ

 . 61إٌٙبئٟ دسعزٗ 

 
 
 
 
 يضال) انطهجخ نذٖ األكبدًٚٙ اإلَغبص يغزٕٚبد يٍ نهزؾمك انًغزخذيخ اإلعشاءاد ْٙ يب - 2

 ْٛئخ ػضٕ ثٕاعطخ يغزمم األخشٖ،رمٛٛى انًٓبو أٔ االخزجبساد يٍ نؼُٛخ انزصؾٛؼ يشعؼخ

 رخزهف لذ انزؾمك إعشاءاد أٌ ظخيالؽ يغ (أخشٖ رؼهًٛٛخ يؤعغخ فٙ انًبدح ٚذسط رذسٚظ

 .انزؼهى َطبلبد يٍ أخش إنٗ َطبق آخش ٔيٍ إنٗ يمشس يٍ

 ال٠ٛعذ

 

 

 إدارة شؤون الطالة ومسبودتهم : -و

 

 اإلرشاد األكاديمي لمطالب   – 1
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صف انزشرٛجبد انزٙ عززى ثبنُغجخ نإلسشبد األكبدًٚٙ ٔرمذٚى انُصؼ نهطهجخ ، ثًب فٙ رنك عذٔنخ 

جٛخ نألعبرزح ٔانًشٕسح انًزؼهمخ ثبنزخطٛظ نهجشَبيظ، ٔاخزٛبس انزخصص، انغبػبد انًكز

 ( انز٘ ٚكٌٕ فٙ انغبنت يزٕفشا ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ) ٔانزخطٛظ نهؾصٕل ػهٗ ػًم 
االسشبسد االوبد٠ّٟ ٌٍطبٌجبد ٠زُ ِٓ خالي اػذاد ٍِف ٌىً ؽبٌت ؽغت ِب٘ٛ ِٛعٛد فٟ ٍِف 

 االسشبد االوبد٠ّٟ.

 :  ى الطمبةتظمم وشكاو      – 2
أسفك األَظًخ انزٙ رزؼهك ثزظهى انطهجخ فٙ األيٕس األكبدًٚٛخ، ثًب فٙ رنك انؼًهٛبد انزٙ رؤخز 

ثؼٍٛ االػزجبس ػُذ انُظش فٙ انشكٕٖ انزٙ ٚزمذو ثٓب انطهجخ إنٗ انغٓخ انًؼُٛخ فٙ انًؤعغخ 

 . انزؼهًٛٛخ
ث١خ اٌزٟ ٔششرٙب عبِؼخ اٌٍّه ٠زُ إٌظش فٟ رظٍّبد ٚشىبٜٚ اٌطٍجخ ؽجمب  ٌٛص١مخ اٌؾمٛق اٌطال

 عؼٛد

  
 : الكتب والمراجع – 3
 ػهٗ ٔانؾصٕل نهزخطٛظ انجشَبيظ فٙ انزذسٚظ ْٛئخ لجم يٍ إرجبػٓب انًطهٕة اإلعشاءاد يب – أ

  يٕالغ ػهٗ انًؼزًذح ٔانًٕاد االنكزشَٔٛخ انًٕاسد رنك فٙ األخشٖ،ثًب ٔانًٕاد ٔانًشاعغ انكزت

  االَزشَذ؟

 ع الجامعة االلكتروني الى مصادر المعمومات االلكترونية الدخوؿ عبر موق -
 استخداـ بطاقة الجامعة لمدخوؿ لممكتبة المركزية  -
 

يب اإلعشاءاد انًطهٕة إرجبػٓب يٍ لجم انمبئًٍٛ ػهٗ انجشَبيظ ْٔٛئخ انزذسٚظ فٙ  –ة 

 انجشَبيظ نزمٛٛى يذٖ يُبعجخ ٔكفبٚخ انكزت ٔانًشاعغ ٔانًٕاسد األخشٖ؟ 

 اليوجد

 
 أعضبء هيئت التدريس :  -ز

  :التوظيف -1
 

 نهزؾمك انغذد انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء رٕظٛف فٙ انًزجؼخ اإلعشاءاد ٍيٕعض ػ ٔصف  

 ثؼًهٛخ نهمٛبو انالصيخ انخجشاد ٔنذٚٓى يُبعجخ ثصٕسح يؤْم انزذسٚظ ْٛئخ ػضٕ أٌ يٍ

 .يُٓى ثكم انًُبطخ انزذسٚظ

 تقديـ االوراؽ والشيادات والخبرات الالزمة  -
 جراء مقابمة شخصية لممتقدميف ا -
  موافقة مجمس القسـ ومجمس الكمية والمجمس العممي -
 المشاركة في التخطيط والمتابعة والمراجعة لمبرنامج -2
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 يٍ انًشٕسح ػهٗ انؾصٕل فٙ انجشَبيظ ػهٗ انمبئًٍٛ لجم يٍ انًزجؼخ اإلعشاءاد صف

 ، انغُٕٚخ ٔانًشاعؼخ جشَبيظ،ان عٕدح يزبثؼخ فٙ ُٚخشطٌٕ ٔعؼهٓى ، انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء

 . انجشَبيظ نزؾغٍٛ انزخطٛظ ٔػًهٛخ

 اعزّبػبد ٚوبٌخ اٌمغُ-

 اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍجشٔبِظ

 اٌذساعخ اٌزار١خ ٌٍجشٔبِظ

 :التطوير المهني -3

 :يب انزشرٛجبد انًزجؼخ نزؾمٛك انزطٕٚش انًُٓٙ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ أعم
 انزذسٚظ؟رؾغٍٛ انًٓبساد انًغزخذيخ فٙ ػًهٛخ  - أ

 ورش العمؿ التي تقيميا عمادة تطوير الميارات العضاء ىيئة التدريس-2
ورش العمؿ التي تقدميا وكالة الجامعة لمتعميـ االلكتروني لمتدريب عمى استخداـ التقنية  -0

 في التدريب
 
 

 
ة ـ ثشايظ انزطٕٚش انًُٓٙ األخشٖ ثًب فٙ رنك نًؼشفخ انزطٕساد فٙ يغبل انجؾش انؼهًٙ فٙ 

 غبالرٓى انزذسٚغٛخ؟ي
 

 السماح العضاء ىيئة التدريس لالنضماـ لمدورات التدريبية لتنمية ميارات التدريس -2
 تشجيع اعضاء ىيئة التدريس لحضور المؤتمرات والندوات العممية في مجاؿ تخصصيـ-2

 التفرغ العممي العضاء ىيئة التدريس-2
 برامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس الجدد  -4

 أٔ انغذد، انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٔرؾضٛش نزٓٛئخ انمغى لجم يٍ رغزخذو انزٙ إلعشاءادا صف

 انكبيم ٔفًٓٓى يؼشفزٓى يٍ نهزؾمك عضئٙ ثذٔاو انؼبيهٍٛ األعبرزح أٔ انضائشٍٚ، األعبرزح

 .ككم انجشَبيظ فٙ يًٓخ كؼُبصش  ٚذسعَٕٓب انزٙ انًمشساد ٔألًْٛخ نهجشَبيظ
لجدد لالنضماـ لورش العمؿ التي تقيميا عمادة تطوير الميارات تشجيع اعضاء ىيئة التدريس ا

 في مختمؼ مجاالت التدريس
 
 
 
 الزائرين واألساتذة جزئي بدوام العاممين األساتذة من التدريس هيئة أعضاء -5

 ٚخص فًٛب انزؼهًٛٛخ انًؤعغخ إعشاءاد/  انكهٛخ/ انمغى/ نهجشَبيظ يٕعض ٔصف رمذٚى

 يطهٕثخ، انًٕافمخ ْم أ٘)  انضائشٍٚ ٔاألعبرزح انًزفشغٍٛ غٛش سٚظانزذ ْٛئخ أػضبء رؼٍٛٛ
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 فٙ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء يٍ انكهٙ انؼذد إنٗ ْؤالء االخزٛبس،َٔغجزٓى ػًهٛخ رزى كٛف

  (.انجشَبيظ
 إٌغجخ: ؽغت ؽبعخ اٌمغُ 

 ٠زُ اٌزؼ١١ٓ ثزؼبلذ ِإلذ ثؼذ ِمبثٍخ ٚدساعخ االٚساق ٚاٌشٙبداد
 

 

 

 
  وإجراءاث حتسيىه : ح تقىيم الربوبمج

 :فبػهٛخ انزؼهٛى -1
 أػذد انزٙ االعزشارٛغٛبد ٔرؾغٍٛ نزمٕٚى رغزخذو عٕف انزٙ انؼًهٛبد أٔ اإلعشاءاد يب -أ  

 رؾمٛمّ، رى انز٘ انزؼهى رمٛٛى: يضال)  انزؼهى يغبالد يٍ يغبل أٔ َطبق كم فٙ انزؼهٛى نزطٕٚش

 يؼشفخ يذٖ رمٕٚى  انزؼهى، يٍ يزُٕػخ ًَبطأل انزؼهى َظشٚبد يغ رزٕافك ٔانزٙ انًمذيخ انًشٕسح

 (.يزُٕػخ اعزشارٛغٛبد اعزخذاو فٙ ٔيٓبسارٓى انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء
 

 االعزشارٛغٛبد اعزخذاو فٙ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء يٓبساد رمٕٚى فٙ انًزجؼخ اإلعشاءاد ة ـ يب

 .نٓب انًخطظ
 تقويـ الطالبات العضاء ىيئة التدريس

 :بيظانزمٕٚى انؼبو نهجشَ -2

يب االعزشارٛغٛبد انزٙ رغزخذو فٙ انجشَبيظ نهؾصٕل ػهٗ رمٕٚى ػبو نهغٕدح فٙ انجشَبيظ  -أ

 :ثبإلضبفخ إنٗ يؼشفخ يذٖ االَغبص انز٘ رؾمك فًٛب ٚخص َزبئظ انزؼهى انًمصٕدح فٙ انجشَبيظ

 
 .يٍ لجم انطالة انًغغهٍٛ ؽبنٛبً ٔانزٍٚ رخشعٕا يٍ انجشَبيظ 

 اعزج١بْ اٌخش٠غبد

 

 يششفٍٛ يغزمهٍٛ ٔ/أٔ يمٕيٍٛ يغزمهٍٛ. يٍ لجم 

 ال٠ٛعذ         

 .يٍ أسثبة انؼًم انزٍٚ نذٚٓى خشٚغٌٕ يٍ انجشَبيظ ٔغٛشْى يٍ أصؾبة انًصهؾخ 

 ٠ٛعذ اعزج١بْ       

 
 
 انجشَبيظ؟ نزؾغٍٛ انؼًهٛخ ٔانخطظ انزمًٕٚٛخ انؼًهٛبد ْزِ نًشاعؼخ انًزجؼخ اإلعشاءاد يب -ة

 
 اليوجد

 :المرفقات
 فٙ انًُٕرط انًغجٕق ثغذٔل  إنٛٓبيٍ األَظًخ ٔ انٕصبئك األخشٖ انزٙ أشٛش  َغخ

 . انًؾزٕٚبد
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  ٌرٕصٛف انًمشس نغًٛغ انًمشساد انذٔساد ثًب فٙ رنك رٕصٛف انخجشح انًٛذاَٛخ إ

 .ٔعذد

  (.رزكش يشعؼٛبد انجشَبيظ انًؾهٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ)انًشعؼٛبد انخبصخ ثبنجشَبيظ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


