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 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

2 
 االختجبساد اٌّحبضشح  (تعريفها) اللغة تؼشٌف اٌٍغخ 
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6 2 
 اٌتؼشف ػٍى إٌطك واٌىالَ

 مرحلة /والتكلم النطق مرحلة

 اللغوي االستقرار
 االختجبساد اٌّحبضشح
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 االختجبساد اٌّحبضشح اجملرورات اٌتؼشف ػٍى اٌّدشوساد 2 19
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من العمر ، ودورىا في التفاىم والتواصل واالبداع بين افراد المجتمع لما تؤديو  تعريف الطالبات باىمية المغة عند الطفل وخصوصًا في السنوات االولى:   
   لة المبكرة .من وظائف نفسية وفكرية واجتماعية ، فضاًل عن تعريفيم بدورىم كاميات المستقبل في بناء نطق الطفل السميم وتعزيز لغتو في مرحمة الطفو 
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 ثٍٕخ اٌّمشس .21

 اٌضبػبد عاألصجى
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

2 
 ٔظشح ػبِخ 

 مفيوم المغة
 االختجبساد اٌّحبضشح  

 االختجبساد اٌّحبضشح وظائف المغة االنسانية اٌتؼشف ػٍى وظبئف اٌٍغخ 2 2

3 2 
 اٌتؼشف ػٍى ٔشبح اٌٍغخ

ظريات الفمسفية نشأة المغة : الن
 االختجبساد اٌّحبضشح القديمة

 االختجبساد اٌّحبضشح النظريات المعاصرة اٌتؼشف ػٍى إٌظشٌبد 2 4

 االختجبساد اٌّحبضشح المغة والفكر والعالقة بينيما اٌتؼشف ػٍى اٌٍغخ واٌفىش 2 5

اٌتؼشف ػٍى ِشاحً إٌّى  2 6

 اٌٍغىي
 داالختجبسا اٌّحبضشح مراحل النمو المغوي

7 2 
 اٌتؼشف ػٍى ِشحٍخ ِبلجً اٌٍغخ

مرحمة ما قبل المغة ، مرحمة 
 االختجبساد اٌّحبضشح المناغاة ، مرحمة الثغثغة

 االختجبساد اٌّحبضشح مرحمة النطق والتكمم  اٌتؼشف ػٍى ِشحٍخ إٌطك 2 8

9 
2 

اٌتؼشف ػٍى ِشحٍخ االصتمشاس 

 اٌٍغىي

مرحمة االستقرار المغوي عند الطفل 
الم في بناء نطق الطفل ، دور ا

 وتعزيز لغتو
 االختجبساد اٌّحبضشح

11 

2 

 اٌتؼشف ػٍى خًّ اٌطفً

جمل الطفل وتعابيره عبر تطوره 
المغوي ، مرحمة الكممة القائمة ، 
مرحمة الجممة المؤلفة من كممتين ، 

 مرحمة الجممة التامة 

 االختجبساد اٌّحبضشح

11 
2 

 اٌتؼشف ػٍى ِهبساد اٌٍغخ
غة االساسية ، ميارات ميارات الم
 االختجبساد اٌّحبضشح االصغاء 

12 
2 

 اٌتؼشف ػٍى ِهبساد اٌتىٍُ

ميارة التكمم ) التحدث ( االقتراحات 
في تجويد عممية التكمم عند 

 االطفال 
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح االستعداد لمقراءة ، مراحميا اٌتؼشف ػٍى االصتؼذاد ٌٍمشاءح 2 13

14 
2 

 اٌتؼشف ػٍى ِهبساد اٌمشاءح
ميارات القراءة االساسية واالستعداد 

 االختجبساد اٌّحبضشح ليا 

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان فصمي  2 15

16 
2 

 اهُ اٌّمتشحبد

االقتراحات العممية لمعممات رياض 
االطفال في تكوين االستعداد 

 لمقراءة
 االختجبساد اٌّحبضشح

17 
2 

 صتؼذاد ٌٍىتبثخاٌتؼشف ػٍى اال
االستعداد لمكتابة ، االقتراحات 

 االختجبساد اٌّحبضشح العامة في تعزيزىا

18 
2 

 اٌتؼشف ػٍى اصئٍخ االطفبي
اسئمة االطفال ودورىا في النمو 

 االختجبساد اٌّحبضشح المغوي لمطفل 

19 
2 

 اٌتؼشف ػٍى ثشاِح االطفبي
برامج رياض االطفال ودورىا في 

 االختجبساد حبضشحاٌّ النمو المغوي 

21 
2 

 اٌتؼشف ػٍى االػبلخ اٌىالٍِخ
االعاقة الكالمية : مظاىرىا 

 االختجبساد اٌّحبضشح واسبابيا ، 
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21 
اٌتؼشف ػٍى أىاع ػٍىة  2

 اٌىالَ

انواع عيوب الكالم والنطق عيوب 
 االختجبساد اٌّحبضشح تعبيرية ، 

 االختجبساد اٌّحبضشح يقاعية .عيوب نطقية ، صوتية ، ا اٌتؼشف ػٍى ػٍىة إٌطك 2 22

23 
2 

 اٌتؼشف ػٍى دوس االػالَ
دور اجيزة االعالم في تعزيز النمو 

 االختجبساد اٌّحبضشح المغوي ، 

24 
2 

 اٌتؼشف ػٍى االراػخ 
االذاعة المرئية ) التمفزة ، اشرطة 

 االختجبساد اٌّحبضشح الفيديو ، سينما االطفال (

25 
2 

 اٌتؼشف ػٍى االراػخ

اعة المسموعة ) المذياع ، االذ
الراديو ، التسجيالت ، االسطوانات 

) 
 االختجبساد اٌّحبضشح

26 
2 

 اٌتؼشف ػٍى لصص االطفبي
مطبوعات دور ثقافة االطفال )كتب 

 االختجبساد اٌّحبضشح االطفال والقصص المصورة (

27 
2 

 اٌتؼشف ػٍى االٌؼبة اٌفىشٌخ
)كراسات االلحان وااللعاب الفكرية 

 االختجبساد اٌّحبضشح مية (والمس

 االختجبساد اٌّحبضشح كراسات االلحان وااللعاب  اٌتؼشف ػٍى وشاصبد االٌحبْ 2 28

 االختجبساد اٌّحبضشح كراسات االلحان وااللعاب اٌتؼشف ػٍى وشاصبد االٌحبْ 2 29

 االختجبساد اٌّحبضشح كراسات االالحان االالعاب اٌتؼشف ػٍى وشاصبد االٌحبْ 2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان فصمي  2 31

32 
2 

 اٌتؼشف ػٍى ِفهىَ اٌٍغخ 
 مفيوم المغة

 االختجبساد اٌّحبضشح 
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 الطالبات مفاهيم سيكولوجية المعب واسسها التربوية ودورها في تربية وتعميم الطفل تعميم  -

 طالبات باالساليب العممية في استخدام العاب الطفولة بانواعها المختمفة في رياض االطفال ضمن برنامجها اليوميتعريف ال

 
 
 
 
 
 

 

 ثٍٕخ اٌّمشس .31

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

4 
 ٔظشح ػبِخ

دات ونظرة عامة عن اعطاء المفر 
 االختجبساد اٌّحبضشح  المادة 

2 
 5اٌتؼشف ػٍى اٌطفىٌخ فً  4

 صٕىاد

الطفولة في السنوات الخمسة 
 االختجبساد اٌّحبضشح االولى وحاجات النمو فيها 

3 
4 

 اٌتؼشف ػٍى ِفهىَ اٌٍؼت

اللعب مفهومو وتعاريفو العلمية 
وسماتو االساسية وفوائده بالنسبة 

 للطفل 
 االختجبساد ضشحاٌّحب

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 4

5 
4 

 اٌتؼشف ػٍى دوس اٌٍؼت
اللعب ودوره في حياة الطفل في 

 االختجبساد اٌّحبضشح السنوات االولى  

اٌتؼشف ػٍى تطىس االهتّبَ  4 6

 ثبٌٍؼت
 االختجبساد اٌّحبضشح تطور االىتمام بالعاب الطفولة 

7 

4 

اٌتؼشف ػٍى ٔظشح االصالَ 

 ٌٍؼت

 
النظرية العربية االسالمية في العاب 

 الطفولة 
 

 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 8

9 
اٌتؼشف ػٍى إٌظشاد اٌمذٌّخ  4

 ٌٍؼت

النظرات واالىتمامات القديمةفي 
 االختجبساد اٌّحبضشح اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 11

 االختجبساد ّحبضشحاٌ = = 4 11

12 
4 

 اٌتؼشف ػٍى ٔظشٌبد اٌٍؼت

النظريات التي فسرت اللعب 
النظريات  -)الفلسفية القديمة 

 النفسية المعاصرة(
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 13

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 14

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل االول  4 15
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  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .33
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 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 17

18 
4 

 اٌتؼشف ػٍى صٍىىٌىخٍخ اٌتؼٍٍُ
سيكولوجية التعلم في مرحلة الطفولة 

 االختجبساد اٌّحبضشح المبكرة ودور اللعب فيها  

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 19

 االختجبساد اٌّحبضشح ولةاالسس النفسية اللعاب الطف اٌتؼشف ػٍى االصش 4 21

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 21

22 
4 

 اٌتؼشف ػٍى اٌؼبة اٌطفىٌخ 
العاب الطفولة :  العاب الطفولة في 

 االختجبساد اٌّحبضشح مرحلة الرضاعة وانواعها

23 
4 

 اٌتؼشف ػٍى اٌؼبة اٌطفىٌخ
العاب الطفولة في دور الحضانة 

 االختجبساد اٌّحبضشح وانواعها

24 

4 

 اٌتؼشف ػٍى اهذاف االٌؼبة

العاب الطفولة في رياض االطفال 
اىدافها التربوية وانواعها )العاب 

القوى والنشاطات الجسمية 
االلعاب الحسية الحركية  –والحركية 

العاب الحل والتركيب  -التخيلية –
 والبناء(

 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 25

 االختجبساد حاٌّحبضش = = 4 26

27 
4 

 اٌتؼشف ػٍى اٌؼبة اٌشًِ

العاب الرمل والماء  –االستكشافية 
االلعاب –االلعاب العسكرية –

 الزراعية
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 28

 االختجبساد اٌّحبضشح االلعاب التعليمية الهادفة االاٌؼبة اٌتؼٍٍٍّخ  4 29

 تجبساداالخ اٌّحبضشح = = 4 31

31 
4 

اٌتؼشف ػٍى دوس االَ فً 

 اٌٍؼت

دور –دور االم في العاب الطفل 
المعلمة في الرياض في العاب 

 الطفل 
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل الثاني   4 32
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 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .38

 تبسٌخ إػذاد هزا اٌىصف  .39
41.  

19-4-2116 

 أهذاف اٌّمشس .41

  
 لرياضية الحركية واهدافها وبرامجها وادواتها وتمارينها في مرحمة الطفولة المبكرة  تعميم الطالبات متطمبات التربية ا -

 اتقان الطالبات التمارين الرياضية الخاصة بمرحمة رياض االطفال واعدادهن لتديب االطفال عميها

 
 
 
 
 

 

 ثٍٕخ اٌّمشس .42

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 اٌّىضىعأو 
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

4 
 االختجبساد اٌّحبضشح  اعطاء ادلفردات ،   

2 

4 

 ٔظشح ػبِخ 

.  فلسفة واجتاهات الرتبية احلركية 
واعطاء فكرة عامة عن ادلادة يف مرحلة 
الطفولة ادلبكرة  وامهيتها بالنسبة للفرد 
بصورة عامة وبالنسبة للطفل بصورة 

ىل توضيح معىن خاصة باالضافة ا
 الرتبية احلركية وامهيتها بالنسبة للطفل 

 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = ٔظشح ػبِخ 4 3

 االختجبساد اٌّحبضشح = ٔظشح ػبِخ 4 4

5 

4 

اٌتؼشف ػٍى  ِتطٍجبد اٌتشثٍخ 

 اٌحشوٍخ 

 متطلبات الرتبية احلركية ومواصفاهتا 
-المكان )الصف -1

القاعة،الساحة،الح
 ديقة( 

الوقت توزيع  -2
المعلمة للبرامج 

الرياضية 
والفعاليات 

االخرى في 
 البرامج اليومية

 االختجبساد اٌّحبضشح

6 
4 

 

امتحان الشهر 

 االختجبساد اٌّحبضشح االول

 االختجبساد اٌّحبضشح االجهزة واالدوات اٌتؼشف ػٍى االخهزح  4 7
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8 
4 

 اٌتؼشف ػٍى اٌمٍبدح

ين وااللعاب القيادة ودورها يف التمار 
احلركية  وانواع  التمارين والفعاليات 

 ادلالئمة لطفل الروضة
 االختجبساد اٌّحبضشح

9 
4 

 اٌتؼشف ػٍى أىاع اٌتّبسٌٓ 
انواع التمارين والفعاليات ادلالئمة 

 االختجبساد اٌّحبضشح لطفل الروضة 

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 11

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 11

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 12

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الشهر الثاين   4 13

14 
4 

 اٌتؼشف ػٍى اٌؼبة اٌدّٕبصتٍه

العاب مجناستك/ انواعها 
/ادواهتا/متارينها ومالئمتها لطفل 

 الروضة
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 15

 جبساداالخت اٌّحبضشح عطلة نصف السنة   4 16

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 17

 االختجبساد اٌّحبضشح القيافة الرياضية اٌتؼشف ػٍى اٌمٍبفخ  4 18

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 19

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 21

21 
4 

 اٌتؼشف ػٍى خطىاد اٌضٍش 
خطوات السري يف نشاطات الرتبية 

 االختجبساد اٌّحبضشح احلركية ادلنظمة

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 22

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 23

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 24

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 25

 االختجبساد اٌّحبضشح حتية العلم والوقفة الصباحية اٌتؼشف ػٍى تحٍخ اٌؼٍُ 4 26

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 27

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 28

اٌتؼشف ػٍى اٌتذسٌجبد  4 29

 اٌؼضىشٌخ 
 االختجبساد اٌّحبضشح التدريبات العسكرية ادلناسبة لالطفال

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 31

31 
4 

 

احتياط دلا قد مير خالل السنة من 
احتفاالت او مناسبات او سفرات او 

 غريها
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح =  4 32

 خبِؼخ ثغذاد خ اٌتؼٍٍٍّخاٌّؤصض .43

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .44

 / ػٍُ ٔفش اٌطفً         kcp 213 اصُ / سِز اٌّمشس .45
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 اٌدبٔت إٌظشي   اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .46

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .47

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .48

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .49

 تبسٌخ إػذاد هزا اٌىصف  .51
51.  

6-4-2114 

 أهذاف اٌّمشس .52

التعرف عمى االسس العامة لنمو الطفل منذ تكوينو وصوال الى فترة المراىقة والتعرف عمى خصائص كل   
 مرحمة من مراحل تكوينو

  
 
 
 
 
 

 ثٍٕخ اٌّمشس .53

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 اٌتمٍٍُطشٌمخ  طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

2 
اٌتؼشف ػٍى اهٍّخ دساصخ 

 إٌّى

 امهية دراسة النمو 
 االختجبساد اٌّحبضشح 

 االختجبساد اٌّحبضشح مراحل احلياة ومطالب النمو فيها اٌتؼشف ػٍى ِشاحً اٌحٍبح 2 2

 االختجبساد اٌّحبضشح االسس البايولوجية للنمو اٌتؼشف ػٍى االصش اٌجٍىٌىخٍخ  2 3

 االختجبساد اٌّحبضشح الغدد الصماء اٌغذد اٌصّبء اٌتؼشف ػٍى 2 4

اٌتؼشف ػٍى اٌتفبػً ثٍٓ  2 5

 اٌشخصٍخ واٌفشد

تبادل االثار والتفاعل بني الشخصية 
 االختجبساد اٌّحبضشح والفرد

 االختجبساد اٌّحبضشح الغذاء وادلاء اٌتؼشف ػٍى اٌغزاء 2 6

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 7

ٔشبح ػٍُ ٔفش  اٌتؼشف ػٍى 2 8

 اٌطفً
 االختجبساد اٌّحبضشح نشاة علم نفس الطفل

 االختجبساد اٌّحبضشح مدارس علم النفس اٌتؼشف ػٍى ِذاسس ػٍُ إٌفش 2 9

11 
2 

 اٌتؼشف ػٍى طشق اٌجحث
طرق البحث يف علم النفس )طريقة 

 االختجبساد اٌّحبضشح ادلالحظة، دراسة احلالة(
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11 
2 

 شٌجًاٌتؼشف ػٍى إٌّهح اٌتد
ادلنهج التجرييي )الطريقة الطولية 

 االختجبساد اٌّحبضشح وادلستعرضة(

 االختجبساد اٌّحبضشح امهية علم نفس الطفل اٌتؼشف ػٍى اهٍّخ ػٍُ إٌفش 2 12

13 
2 

 اٌتؼشف ػٍى اٌخجشاد االوٌى
اخلربات االوىل يف احلياة واثرها يف النمو 

 االختجبساد اٌّحبضشح )احلرمان من االمومة(

 االختجبساد اٌّحبضشح احلرمان الثقايف واحلرمان احلسي اٌتؼشف ػٍى اٌحشِب اٌثمبفً 2 14

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 15

 االختجبساد اٌّحبضشح عطلة نصف السنة   2 16

 االختجبساد اٌّحبضشح رياض االطفال ٔظشح ػبِخ 2 17

 االختجبساد حاٌّحبضش التنشئة االجتماعية تؼشٌف اٌتٕشئخ 2 18

 االختجبساد اٌّحبضشح السلوك االتكايل والسلوك العدواين تؼشٌف اٌضٍىن اٌؼذوأً 2 19

 االختجبساد اٌّحبضشح النمو اخللقي اٌتؼشف ػٍى إٌّى اٌخٍمً 2 21

 االختجبساد اٌّحبضشح التفاعل مع الرفاق اٌتؼشف ػٍى اٌتفبػً  2 21

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 22

 االختجبساد اٌّحبضشح صدجاقة االطفال اٌتؼشف ػٍى صذالخ االطفبي 2 23

 االختجبساد اٌّحبضشح النمو ادلعريف تؼشٌف إٌّى اٌّؼشفً 2 24

 االختجبساد اٌّحبضشح التفكري  تؼشٌف اٌتفىٍش 2 25

 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفاهيم تؼشٌف اٌّفبهٍُ 2 26

 االختجبساد اٌّحبضشح االستدالل تؼشٌف االصتذالي 2 27

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 28

 االختجبساد اٌّحبضشح االبتكار تؼشٌف االثتىبس 2 29

 االختجبساد اٌّحبضشح النمو اللغوي تؼشٌف إٌّى اٌٍغىي 2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح مراجعة  2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح مراجعة  2 32

 ثغذادخبِؼخ  اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .54

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .55

 / صحخ اٌطفً واصؼبفبته االوٌٍخ          kchf 214 اصُ / سِز اٌّمشس .56

 اٌدبٔت إٌظشي  , اٌدبٔت اٌؼًٍّ اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .57

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .58

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .59

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .61

 هزا اٌىصف تبسٌخ إػذاد  .61
62.  

19-4-2116 
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 أهذاف اٌّمشس .63

والنامية لرعاية االطفال رعاية خاصة لالرتقاء بصحتهم ، من جممتها انهم فئة حساسة جدا وانهم يمرون اهداف كثيرة دفعت الدول المتطورة   
ي قد تسبب عجز او عاهة وقد بمراحل نمو وتطور عقمي وجسدي مستمر اضافة  لذلك فهم اكثر عرضة من غيرهم الى المخاطر الصحية الت

تؤدي الى الوفاة ، لذلك فان العناية بصحتهم ورعايتهم جسميا ونفسيا واجتماعيا يعتبر حجر الزاوية االساس لبموغ اعمى مستوى من الصحة 
ة وامراض الطفولة المعدية والسالمة الجسدية والنفسية ،وفي قسم رياض االطفال تتضمن مادة صحة الطفل واسعافاته االولية كل االمراض التغذوي

 والوقاية منها واالسعافات االولية

  
 
 
 
 
 

 ثٍٕخ اٌّمشس .64

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

4 
 

اعطاء المفردات ونظرة عامة عن 
 االختجبساد اٌّحبضشح  المادة 

2 
ياس وزن وطول الطفل في كافة ق 4

 االختجبساد اٌّحبضشح مفهوم الصحة والمرض  مراحلو 

 االختجبساد اٌّحبضشح التطور والنمو  = 4 3

 االختجبساد اٌّحبضشح الوليد ملئ البطاقة الصحية لطفل الروضة  4 4

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 5

 االختجبساد بضشحاٌّح الرضيع  قياس العالمات الحيوية للطفل  4 6

 االختجبساد اٌّحبضشح = الحرارة  4 7

8 
4 = 

 الدارج 
 االختجبساد اٌّحبضشح 

 االختجبساد اٌّحبضشح = النبض 4 9

 االختجبساد اٌّحبضشح الطفل في عمر ماقبل المدرسة  = 4 11

 االختجبساد اٌّحبضشح = التنفس 4 11

 االختجبساد اٌّحبضشح النظافة الشخصية = 4 12

 االختجبساد اٌّحبضشح = ضغط الدم 4 13

 االختجبساد اٌّحبضشح امراض الطفولة المعدية والوقاية منها = 4 14

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل االول = 4 15
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 االختجبساد اٌّحبضشح عطلة نصف السنة  - 4 16

 االختجبساد اٌّحبضشح =  - 4 17

18 
ال اعداد برنامج تربوي صحي الطف 4

 الروضة 
 االختجبساد اٌّحبضشح االمراض التغذوية

 االختجبساد اٌّحبضشح التطهير والتعقيم = 4 19

21 
زرق  –طرق اعطاء الدواء )بالفم  4

 المراىم( –االبر 
 االختجبساد اٌّحبضشح فترة  التطبيق

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 21

 االختجبساد اٌّحبضشح = =  4 22

 االختجبساد ضشحاٌّحب = = 4 23

24 

 االسعافات االولية :  4
تضميد –التنفس االصطناعي 

 –التطهير والتعقيم -الجروح
اسعاف –االربطة  -الضمادات

اسعاف -اسعاف الجروح-النزف
اسعاف -اسعاف الكسور-الحروق

 العض بالعظام

 االختجبساد اٌّحبضشح =

25 
4 = 

المبادئ العامة للوقاية من االمراض 
 االختجبساد ّحبضشحاٌ المعدية 

 االختجبساد اٌّحبضشح بعض االمراض الشائعة  = 4 26

27 
فقر  -امراض سوء التغذية )السمنة  = 4

 االختجبساد اٌّحبضشح الدم(

 االختجبساد اٌّحبضشح االسعافات االولية  = 4 28

 االختجبساد اٌّحبضشح اسلوب عمل المسعف االولي  = 4 29

31 
لتي يتعرض لها اسعاف الحاالت ا = 4

 االختجبساد اٌّحبضشح الطفل 

 االختجبساد اٌّحبضشح التنفس االصطناعي والكسور ..الخ = 4 31

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  امتحان 4 32

 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .65

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .66

 ثىٌخ ثبٌٍغخ االٔىٍٍزٌخ          / اٌّهبساد اٌتش kese 215 اصُ / سِز اٌّمشس .67

 اٌدبٔت إٌظشي    اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .68

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .69
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 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .71

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .71

 تبسٌخ إػذاد هزا اٌىصف  .72
73.  

19-4-2116 

 أهذاف اٌّمشس .74

  

حات نفسية وتربوية بالمغة مساعدة طالبات قسم رياض االطفال عمى التحدث وفهم مصطم  
 االنكميزية

 
 
 
 
 

 ثٍٕخ اٌّمشس .75

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

2 
 اٌتؼشف ػٍى ِؼٕى ػٍُ إٌفش

 علم النفس
 االختجبساد اٌّحبضشح 

 االختجبساد اٌّحبضشح يف علم النفستعر  اٌتؼشف ػٍى ِؼٕى ػٍُ إٌفش 2 2

اٌتؼشف ػٍى وٍفٍخ وضغ    2 3

 اٌّفشداد فً اٌدًّ
 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفردات يف مجل 

 االختجبساد اٌّحبضشح متارين    2 4

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان   2 5

 االختجبساد اٌّحبضشح الوراثة اٌتؼشف ػٍى اٌىساثخ  2 6

 االختجبساد شحاٌّحبض ترمجة  2 7

اٌتؼشف ػٍى اٌتٕشئخ  2 8

 االختّبػٍخ 
 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفردات يف مجل

 االختجبساد اٌّحبضشح متارين  2 9

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان    2 11

 االختجبساد اٌّحبضشح البيئة تؼشٌف اٌجٍئخ   2 11

 االختجبساد اٌّحبضشح ترمجة  2 12

ٍخ وضغ اٌتؼشف ػٍى وٍف 2 13

 اٌّفشداد فً اٌدًّ
 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفردات يف مجل

 االختجبساد اٌّحبضشح متارين  2 14
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 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 15

 االختجبساد اٌّحبضشح عطله  2 16

 االختجبساد اٌّحبضشح معىن اللعب   تؼشٌف اٌؼت 2 17

 بساداالختج اٌّحبضشح تعريف اللعب تؼشٌف اٌٍؼت 2 18

 االختجبساد اٌّحبضشح اسهامات اللعب يف تطور االطفال اهٍّخ اٌٍؼت 2 19

اٌتؼشف ػٍى وٍفٍخ وضغ    2 21

 اٌّفشداد فً اٌدًّ
 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفردات يف مجل

 االختجبساد اٌّحبضشح متارين    2 21

 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفهوم تؼشٌف اٌّفهىَ  2 22

 االختجبساد اٌّحبضشح معىن ادلفهوم ّفهىَتؼشٌف اٌ  2 23

اٌتؼشف ػٍى وٍفٍخ وضغ  2 24

 اٌّفشداد فً اٌدًّ
 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفردات يف مجل

 االختجبساد اٌّحبضشح متارين   2 25

 االختجبساد اٌّحبضشح التعلم تؼشٌف اٌتؼٍُ 2 26

 االختجبساد اٌّحبضشح نعريف التعلم تؼشٌف اٌتؼٍُ 2 27

اٌتؼشف ػٍى وٍفٍخ وضغ    2 28

 اٌّفشداد فً اٌدًّ
 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفردات يف مجل

 االختجبساد اٌّحبضشح متارين تذسٌت 2 29

 االختجبساد اٌّحبضشح الدافعية تؼشٌف  2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح ادلفردات يف مجل تؼٍُ وضغ اٌّفشداد فً خًّ 2 31

 ختجبساداال اٌّحبضشح االمتحان  2 32

 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .76

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .77

 / ادة االطفبي           kcl 211 اصُ / سِز اٌّمشس .78

 اٌدبٔت إٌظشي    اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .79

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .81

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .81

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .82

 ذاد هزا اٌىصف تبسٌخ إػ .83
84.  
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 أهذاف اٌّمشس .85

  
    : تعريف الطالبات بكيفية تقديم المادة االدبية باسموب ممتع ومشوق لالطفال مع تحقيق اليدف السامي ليا بكل وسائطيا المختمفة
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 فيدة في خدمة الطفولةمن قصة ومسرحية وبرنامج وغيرىا ، كذلك تنمية المواىب االدبية التي يتم اكتشافيا بطريقة عممية وم
 
 
 
 
 
 

 ثٍٕخ اٌّمشس .86

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

2 
 ٔظشح ػبِخ

 االطار العام لفن الكتابة لالطفال
 االختجبساد اٌّحبضشح 

 داالختجبسا اٌّحبضشح لمن نكتب ٌّٓ ٔىتت 2 2

 االختجبساد اٌّحبضشح ماذا نكتب ِبرا ٔىتت 2 3

4 
2 

 وٍف ٔىتت

كيف نكتب ؟ مراحل النمو  عند 
االطفال وعالقتيا بخصائصيم 

 النفسية ، المغة في اداب االطفال 
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح ادب االطفال بالكتابة لالطفال  تؼشٌف ادة االطفبي 2 5

 االختجبساد اٌّحبضشح مضمون ادب االطفال ِضّىْ االدة اٌتؼشف ػٍى 2 6

 االختجبساد اٌّحبضشح اسموب ادب االطفال اٌتؼشف ػٍى اصٍىة االدة 2 7

 االختجبساد اٌّحبضشح اسموب ادب االطفال اٌتؼشف ػٍى اصٍىة االدة 2 8

 االختجبساد اٌّحبضشح قصص االطفال  اٌتؼشف ػٍى لصص االطفبي 2 9

 االختجبساد اٌّحبضشح الموسيقى ، الشعر  ػٍى اٌّىصٍمى واٌشؼش اٌتؼشف 2 11

11 
2 

 اٌتؼشف ػٍى اٌمصخ 
بناء قصة الطفل ، قصص الحيوان 

 االختجبساد اٌّحبضشح ، قصص البطولة والمغامرات

12 
2 

 اٌتؼشف ػٍى اٌمصص
قصص الخوارق ، القصص 
 االختجبساد اٌّحبضشح الفكاىية ، القصص العممية 

 االختجبساد اٌّحبضشح االساطير ، الحكايات  شف ػٍى اٌمصصاٌتؼ 2 13

 االختجبساد اٌّحبضشح شعر االطفال ، موسيقى االطفال اٌتؼشف ػٍى اٌشؼش 2 14

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان فصمي  2 15

 االختجبساد اٌّحبضشح وسائط االطفال الى ادبيم  2 16

17 
2 

 أىاع اٌصحف
فنون ال -انواع صحف االطفال 

 االختجبساد اٌّحبضشح الصحفية في صحافة االطفال 

 االختجبساد اٌّحبضشح اخراج صحف االطفال اٌتؼشف ػٍى اخشاج اٌصحف 2 18

 االختجبساد اٌّحبضشح اخراج صحف االطفال اٌتؼشف ػٍى اخشاج اٌصحف 2 19

 االختجبساد اٌّحبضشح كتب االطفال الصغار  اٌتؼشف ػٍى اٌىتت  2 21

 االختجبساد اٌّحبضشح شكل الكتاب ٌتؼشف ػٍى شىً اٌىتبة ا 2 21
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 االختجبساد اٌّحبضشح الباب الخامس   2 22

 االختجبساد اٌّحبضشح مسرح االطفال  ِضشذ االطفبي 2 23

 االختجبساد اٌّحبضشح نظرة عامة  2 24

 االختجبساد اٌّحبضشح مسرح الدمى ِضشذ اٌذِى  2 25

 االختجبساد اٌّحبضشح برامج االطفال في االذاعة االطفبياٌتؼشف ػٍى ثشاِح  2 26

 االختجبساد اٌّحبضشح برامج االطفال في التمفزيون اٌتؼشف ػٍى ثشاِح االطفبي 2 27

 االختجبساد اٌّحبضشح برامج االطفال في التمفزيون اٌتؼشف ػٍى ثشاِح االطفبي 2 28

 االختجبساد اٌّحبضشح السنما والتمفزيون افالم االطفال في اٌتؼشف ػٍى ثشاِح االطفبي 2 29

 االختجبساد اٌّحبضشح افالم االطفال  اٌتؼشف ػٍى ثشاِح االطفبي 2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح افالم االطفال  اٌتؼشف ػٍى ثشاِح االطفبي 2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل الثاني  2 32

 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .87

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد ُ اٌدبِؼً / اٌّشوزاٌمض .88

 / اٌتمٍٕبد اٌتشثىٌخ ٌطفً اٌشوضخ            ket 319 اصُ / سِز اٌّمشس .89

 اٌدبٔت إٌظشي   , اٌدبٔت اٌؼًٍّ  اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .91

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .91

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .92

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .93

 ىصف تبسٌخ إػذاد هزا اٌ .94
95.  
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 أهذاف اٌّمشس .96

  
 اسس التقنيات التربوية المستحدثة في مرحمة رياض االطفال من حيث االهداف واالنواع واالستخدام تعميم الطالبات    -

 تعريف الطالبات بكيفية استخدام التقنيات التربوية من لوحات وشفافيات واشرطة وافالم والتمفزيون التعميمي ودمى العرائس في -
 البرامج التعميمية في رياض االطفال 

  تدريب الطالبات عمى اتقان صنع الوسائل التعميمية لبرامج رياض االطفال من الخامات االولية وتشغيل االجهزة واالالت الخاصة
 بالتقنيات التربوية
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 ثٍٕخ اٌّمشس .97

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

4 
 ٔظشح ػبِخ 

اعطاء المفردات ونظرة عامة عن 
 االختجبساد اٌّحبضشح  المادة 

2 

4 

 تىٕىٌىخٍب اٌتؼٍٍُ

 

التكنولوجيا واالتصال في التقنيات 
أ وسائل االتصال والتعليم  –التربوية 

تطور مفهوم الوسائل التعليمية   -ب
ليم وطرق البحث  تكنلوجيا التع -ج
دور االتصال في مرحلة رياض  -د

 االطفال 

 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 3

4 
4 

اٌتؼشف ػٍى أىاع اٌىصبئً 

 اٌتؼٍٍٍّخ 

انواع الوسائل التعليمية واىميتها 
واىدافها واستخداماتها في العملية 

 التربوية للمراحل التعليمية
 االختجبساد اٌّحبضشح

5 

4 

اٌتؼشف ػٍى أىاع اٌىصبئً 

 اٌتؼٍٍٍّخ

 تصنيفات الوسائل التعليمية 

اىمية الوسائل  -ب         
التعليمية في مجاالت التعليم والتعلم 

 في مرحلة رياض االطفال

 االختجبساد اٌّحبضشح

اٌتؼشف ػٍى أىاع اٌىصبئً  4 6

 اٌتؼٍٍٍّخ
 االختجبساد اٌّحبضشح =

7 

4 

اختٍبس اٌتؼشف ػٍى لىاػذ 

 اٌىصبئً اٌتؼٍٍٍّخ 

قواعد اختبار واستخدام الوسائل 
بعض المعايير الختبار  -التعليمية أ

القواعد  -الوسائل  التعليمية  ب
العامة الستخدام الوسائل التعليمية 

اتباع اسلوب النظام  -وتقييمها ج
 في استخدام الوسائل التعليمية

 االختجبساد اٌّحبضشح

 ختجبساداال اٌّحبضشح = = 4 8

9 

4 

 اٌتؼشف ػٍى أىاع اٌضجىساد 

السببببببببببببببورات ولوحبببببببببببببات العبببببببببببببرض 
اسبببببببتخداماتها فبببببببي مرحلبببببببة ريببببببباض 

 االطفال 
السبورات الوبرية )اللوحبات الوبريبة (         

 -السبببببببببببورة المغناطيسببببببببببية  ج -ب
لوحبببببببة -السبببببببورة المغلينيبببببببة        د

الجيببببببوب ولوحببببببة النشببببببرات ولوحببببببة 
 العرض

 االختجبساد اٌّحبضشح
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 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 11

11 
4 

 اٌتؼشف ػٍى اخهزح اٌؼشض
الشفافيات الخاصة بجهاز العرض 

 االختجبساد اٌّحبضشح العلوي

 االختجبساد اٌّحبضشح الصور الثابتة واالفالم الثاينة = 4 12

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 13

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل االول   4 14

 االختجبساد اٌّحبضشح طلة نصف السنة ع  4 15

 االختجبساد اٌّحبضشح =  4 16

 االختجبساد اٌّحبضشح االفالم التعليمية  اٌتؼشف ػٍى االفالَ اٌتؼٍٍٍّخ  4 17

 االختجبساد اٌّحبضشح الوسائل السمعية  اٌتؼشف ػٍى اٌىصبئً اٌضّؼٍخ  4 18

19 

4 

 اٌتؼشف ػٍى االراػخ اٌّذسصٍخ 

انواع  -وتية باالشرطة الص
التعليم  -التسجيالت الصوتيةج

 -بواسطة الوسائل السمعية د
االذاعة واالذاعة  -االسطوانات ه

 المدرسية 

 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح التلفزيون التعليمي = 4 21

21 

4 

= 

المميزات التعليمية للتلفزيون -أ
كيفية استخدام التلفزيون في   -ب

المعاصرة في التلفزيون  -التعليم ج
خطوات استخدام  -التعليمي د

سجالت  -التلفزيون في التدريس ه
الفيديو ودورىا في التعليم لطفل 

 الروضة

 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 22

23 
4 

 
االشياء والعينات والنماذج 

 االختجبساد اٌّحبضشح والتوضيحات العلمية

24 
4 

 الٌؼبة اٌتؼٍٍٍّخ اٌتؼشف ػٍى ا
االلعاب التعليمية والمواقف التمثيلية 

 االختجبساد اٌّحبضشح في الروضة

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 25

26 
4 

 اٌتؼشف ػٍى أىاع اٌؼشائش 
انواع العرائس والدروس التعليمية 
 االختجبساد اٌّحبضشح واستخدامها في تعليم طفل الروضة

 ساداالختجب اٌّحبضشح = = 4 27

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 28

29 

4 

= 

الحاسوب االلكتروني ومجاالت 
اجهزة  -استخدامو في التعليم 

تشغيل -الوسال التعليمية  وادامتها أ
اجهزة العروض الضوئية وانواعها  

 اجهزة التسجيل الصوتي -ب

 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 31

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 31

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل الثاني   4 32
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 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .98

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .99

            دساصبد فً ِٕبهح سٌبض االطفبي /  ksck 321 اصُ / سِز اٌّمشس .111

 ًٍ اٌدبٔت إٌظشي   , اٌدبٔت اٌؼّ اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .111

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .112

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .113

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .114

 تبسٌخ إػذاد هزا اٌىصف  .115
116.  
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 أهذاف اٌّمشس .117

  
   

من حيث االهداف والمحتوى تعميم الطالبات متطمبات بناء منهج رياض االطفال بانواعه المختمفة واساليب تطبيق المنهج  -
 قويم والوسائل والت

 تعريف الطالبات بانواع المناهج في مرحمة رياض االطفال -

 مساعدة الطالبات عمى اتقان دورهن في بناء وتطوير وتنفيذ مناهج رياض االطفال  -

 
 
 
 
 
 

 ثٍٕخ اٌّمشس .118

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ
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4 
 

اعطاء المفردات ونظرة عامة عن 
 االختجبساد اٌّحبضشح  المادة 

 االختجبساد اٌّحبضشح تطور مفهوم المنهج  ٔظشح ػبِخ  4 2

 االختجبساد اٌّحبضشح المفهوم التقليدي  تؼشٌف إٌّهح 4 3

 االختجبساد اٌّحبضشح نحو مفهوم واسع للمنهج  تؼشٌف إٌّهح 4 4

5 
4 

 تؼشٌف إٌّهح
المنهج  -لمفهوم الحديث للمنهج ا

 االختجبساد اٌّحبضشح والخير

6 
4 

 اصش إٌّهح
المنهج  –اسس بناء المنهج 
 االختجبساد اٌّحبضشح والتلميذ 

 االختجبساد اٌّحبضشح المنهج ونمو التالميذ )االطفال( اصش إٌّهح 4 7

8 
4 

 اصش إٌّهح
المنهج وحاجات التالميذ)االطفال( 

 االختجبساد اٌّحبضشح ل التالميذ)االطفال(المنهج وميو  -

 االختجبساد اٌّحبضشح المنهج وارتباطو بالبيئة والمجتمع  اصش إٌّهح 4 9

11 
4 

 اصش إٌّهح
المنهج والتطورات التكنلوجية 
 االختجبساد اٌّحبضشح المعاصرة في رياض االطفال

 االختجبساد اٌّحبضشح = اصش إٌّهح 4 11

 االختجبساد اٌّحبضشح االىداف التربوية  –بناء المنهج  اصش إٌّهح 4 12

13 
4 

 اصش إٌّهح

اختيار وتنظيم الخبرات التعليمية في 
 –تقويم المنهج  -رياض االطفال 

 تقويم خبرات طفل الروضة
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل االول   4 14

 االختجبساد اٌّحبضشح عطلة نصف السنة   4 15

16 
4 

 اصش إٌّهح
االتجاىات المعاصرة  في بناء 

 االختجبساد اٌّحبضشح مناىج رياض االطفال 

 االختجبساد اٌّحبضشح =  4 17

18 
 –النموذج الذي يهتم بتطوير الطفل  4

 نموذج االدراك اللفظي

 –النموذج الذي يهتم بتطوير الطفل 
 ساداالختجب اٌّحبضشح نموذج االدراك اللفظي 

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 19

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 21

21 
نموذج  –نموذج االدراك الحسي  4

 التعليم اللفظي

نموذج  –نموذج االدراك الحسي 
 االختجبساد اٌّحبضشح التعليم اللفظي 

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 22

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 23

 االختجبساد اٌّحبضشح الوحدات الدراسية  ىحذاد اٌذساصٍخ اٌتؼشف ػٍى اٌ 4 24

 االختجبساد اٌّحبضشح انواع الوحدات الدراسية  اٌتؼشف ػٍى االٔىاع 4 25

 االختجبساد اٌّحبضشح دور المعلمة في تخطيط الوحدة  اٌتؼشف ػٍى دوس اٌّؼٍّخ 4 26

27 
4 

 اٌتؼشف ػٍى دوس اٌّؼٍّخ
ء معلمة الروضة ودورىا في بنا

 االختجبساد اٌّحبضشح وتطوير وتنفيذ مناىج رياض االطفال 

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 28

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 29

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 31

 االختجبساد اٌّحبضشح = = 4 31
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 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان الفصل الثاني   4 32

 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .119

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .111

             اٌصحخ إٌفضٍخ ٌٍطفً/  kkph 327 اصُ / سِز اٌّمشس .111

   اٌدبٔت إٌظشي    اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .112

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .113

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .114

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .115

 تبسٌخ إػذاد هزا اٌىصف  .116
117.  
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 أهذاف اٌّمشس .118

  
 

   

تعريف الطالبات بمعنى الصحة النفسية بشكل عام واألمراض النفسية والجسمية ، وطرق العالج النفسي ، 
 وكذلك أىم االضطرابات السموكية
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 ثٍٕخ اٌّمشس .119

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 شٌمخ اٌتمٍٍُط طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

2 
 تؼشٌف اٌصحخ إٌفضٍخ 

 معىن الصحة النفسية
 االختجبساد اٌّحبضشح 

 االختجبساد اٌّحبضشح احلياة كعملية تكيف ِؼٕى اٌتىٍف 2 2

 االختجبساد اٌّحبضشح الطفل وتكيفه ِؼٕى اٌتىٍف 2 3

 االختجبساد اٌّحبضشح ادلراهق وتكيفه اٌّشاهك 2 4

 االختجبساد اٌّحبضشح انواعهاالحباط و  االحجبط 2 5

 االختجبساد اٌّحبضشح الصراع/ اسبابه وانواعه اٌصشاع 2 6

 االختجبساد اٌّحبضشح القلق/ادلفهوم/االنواع/االعراض اٌمٍك وأىاػه 2 7

 االختجبساد اٌّحبضشح اسباب ومصادر القلق اصجبة اٌمٍك 2 8

 اداالختجبس اٌّحبضشح اساليب التكيف وٍفٍخ اٌتىٍف 2 9

 االختجبساد اٌّحبضشح تصنيف االمراض النفسية والعقلية أىاع االِشاض إٌفضٍخ 2 11

11 
2 

 اػشاض االِشاض إٌفضٍخ
االعراض ادلرضية لالمراض النفسية 

 االختجبساد اٌّحبضشح والعقلية

 االختجبساد اٌّحبضشح االمراض العصابية االِشاض اٌؼصبثٍخ 2 12

 االختجبساد اٌّحبضشح ل العصيبالنحو  إٌحىي اٌؼصجً 2 13

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 14

 االختجبساد اٌّحبضشح الرىاب تؼشٌف اٌشهبة 2 15

 االختجبساد اٌّحبضشح عطلة نصف السنة   2 16

 االختجبساد اٌّحبضشح الرهاب تؼشٌف اٌشهبة 2 17

 االختجبساد اٌّحبضشح صعوبة النطق صؼىثخ إٌطك 2 18

شٌف االِشاض تؼ 2 19

 اٌضبٌىىصىِبتٍخ 
 االختجبساد اٌّحبضشح االمراض السايكوسوماتية

 االختجبساد اٌّحبضشح االمراض الشخصية االِشاض اٌشخصٍخ 2 21

 االختجبساد اٌّحبضشح اضطرابات الشخصية اظطشاثبد اٌشخصٍخ  2 21

 تجبساداالخ اٌّحبضشح التخلف العقلي / ادلظاهر واحملكات اٌتخٍف اٌؼمًٍ 2 22

23 
2 

 اٌتخٍف اٌؼمًٍ
التخلف العقلي / االسباب وادلضامني 

 االجتماعية
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح العالج النفسي اٌؼالج 2 24

 االختجبساد اٌّحبضشح الصحة النفسية يف ادلدرسة ٔظشح ػبِخ 2 25

26 
2 

 
ادلتغريات االساسية يف حتقق الصحة 

 سةالنفسية يف ادلدر 
 االختجبساد اٌّحبضشح

 االختجبساد اٌّحبضشح االضطرابات السلوكية لدى االطفال تؼشٌف االظطشاثبد اٌضٍىوٍخ  2 27

 االختجبساد اٌّحبضشح اضطرابات الطعام –اضطرابات القلق  تؼشٌف اٌمٍك 2 28

29 
2 

 تؼشٌف اظطشاة إٌىَ
االضطرابات  –اضطرابات النوم 

 ساداالختجب اٌّحبضشح احلركية

 االختجبساد اٌّحبضشح اخلدمات النفسية الفردية  2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح اخلدمات النفسية الفردية  2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 32
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 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .121

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .121

              / االحصبء اٌتشثىي keds 323 اصُ / سِز اٌّمشس .122

 اٌدبٔت إٌظشي      اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .123

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .124

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .125

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .126

 تبسٌخ إػذاد هزا اٌىصف  .127
128.  

19-4-2116 

 أهذاف اٌّمشس .129

  

 تعريف الطالبات باهمية االحصاء  
 ة  تعريف الطالبات باهمية الوسائل االحصائي

 
 
 
 
 

 ثٍٕخ اٌّمشس .131

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ طشٌمخ اٌتؼٍٍُ

1 
 

2 
 

توزيع المفردات علة الطالبات 
 االختجبساد اٌّحبضشح  واعطاء نبذه عن اىمية االحصاء

 جبساداالخت اٌّحبضشح المتغيرات  ششذ اٌّتغٍشاد 2 2

 االختجبساد اٌّحبضشح تصنيف البيانات تصنيف البيانات 2 3

 االختجبساد اٌّحبضشح التوزيع التكراري التوزيع التكراري 2 4
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 االختجبساد اٌّحبضشح تمثيل التوزيع بالرسم تمثيل التوزيع بالرسم 2 5

 االختجبساد اٌّحبضشح تمثيل التوزيع بالرسم تمثيل التوزيع بالرسم 2 6

 االختجبساد اٌّحبضشح مقاييس النزعة المركزية  مقاييس النزعة المركزية  2 7

 االختجبساد اٌّحبضشح الوسيط الوسيط 2 8

 االختجبساد اٌّحبضشح الوسط الحسابي المنوال الوسط الحسابي المنوال 2 9

 ختجبساداال اٌّحبضشح العالقة بين المقاييس الثالثة  العالقة بين المقاييس الثالثة  2 11

 االختجبساد اٌّحبضشح مقاييس التشتت مقاييس التشتت 2 11

12 
المدى المطلق,نصف المدى  2

 الربيعي 
المدى المطلق,نصف المدى 

 االختجبساد اٌّحبضشح الربيعي 

 االختجبساد اٌّحبضشح االنحراف المعياري االنحراف المعياري 2 13

 تجبساداالخ اٌّحبضشح االرباعيات االرباعيات 2 14

 االختجبساد اٌّحبضشح االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 2 15

 االختجبساد اٌّحبضشح االمتحان االمتحان 2 16

 االختجبساد اٌّحبضشح الدرجة المعيارية  الدرجة المعيارية  2 17

 االختجبساد اٌّحبضشح معامل االختالف معامل االختالف 2 18

 االختجبساد اٌّحبضشح نحنى االعتداليالم المنحنى االعتدالي 2 19

 االختجبساد اٌّحبضشح المئينيات المئينيات 2 21

 االختجبساد اٌّحبضشح االرتباط معناه االرتباط معناه 2 21

 االختجبساد اٌّحبضشح تحطيط االنتشار تحطيط االنتشار 2 22

 اداالختجبس اٌّحبضشح معامل ارتباط بيرسن  معامل ارتباط بيرسن  2 23

 االختجبساد اٌّحبضشح معامل ارتباط سبيرمان معامل ارتباط سبيرمان 2 24

 االختجبساد اٌّحبضشح تفسير معامل االرتباط تفسير معامل االرتباط 2 25

 االختجبساد اٌّحبضشح اختبار الفرضيات اختبار الفرضيات 2 26

 االختجبساد اٌّحبضشح دةاالختبار التائى لعينة واح االختبار التائى لعينة واحدة 2 27

28 
االختبار التائى لعينتين مستقلتين  2

 متساوية بالحجم
االختبار التائى لعينتين مستقلتين 

 االختجبساد اٌّحبضشح متساوية بالحجم

29 
االختبار التائى لعينتين مستقلتين  2

 غيرمتساوية بالحجم
االختبار التائى لعينتين مستقلتين 

 االختجبساد حبضشحاٌّ غيرمتساوية بالحجم

 االختجبساد اٌّحبضشح مربع كاي  مربع كاي  2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح مربع كاي مربع كاي 2 31

 االختجبساد اٌّحبضشح امتحان  2 32
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 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌتؼٍٍٍّخ .131

  اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد اٌمضُ اٌدبِؼً / اٌّشوز .132

 ِى وٌؼت االطفبي             / صٕبػخ اٌذ kctm 322 اصُ / سِز اٌّمشس .133

 اٌدبٔت إٌظشي   , اٌدبٔت اٌؼًٍّ   اٌجشاِح اٌتً ٌذخً فٍهب .134

  أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .135

 صٕىي اٌفصً / اٌضٕخ .136

 32 )اٌىًٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذساصٍخ  .137

 تبسٌخ إػذاد هزا اٌىصف  .138
139.  

19-4-2116 

 أهذاف اٌّمشس .141

  

دمى التي تقدم لمطفل في مسرح العرائس و كيفية مساعدة الطالبات في التعرف عمى أنواع ال  
 من الخامات االوليةو استخدامها اتصنيعها يدوي

 مع األطفال في التوجيه الغير مباشر لحل المشكالت السموكية
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 ثٍٕخ اٌّمشس .141

 اٌضبػبد األصجىع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / اٌّضبق 

 أو اٌّىضىع
 طشٌمخ اٌتمٍٍُ ُطشٌمخ اٌتؼٍٍ

1 
 

4 
 ٔظشح ػبِخ

 فكرة عامة عن تاريخ مسرح العرائس
 االختجبساد اٌّحبضشح  
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 / ػٍُ إٌفش اٌتشثىي              kep 325 اصُ / سِز اٌّمشس .144
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