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ادب االطفالاسم المادة

امل داود سليم . د.م.أمقرر الفصل

ممتع ومشوق لالطفال مع تحقيق الهدف تعريف الطالبات بكيفية تقديم المادة االدبية باسلوب اهداف المادة
السامي لها بكل وسائطها المختلفة من قصة ومسرحية وبرنامج وغيرها ، كذلك تنمية المواهب 

.االدبية التي يتم اكتشافها بطريقة عملية ومفيدة في خدمة الطفولة 
تمثلة بالقصص والصحافة والكتب نظره عامة عن ادب االطفال ، وسائط ادب االطفال المالتفاصيل االساسية للمادة

والبرامج والتلفزيون والسينما والمسرح واالفالم وغيرها ، االطار العام لفن الكتابة لالطفال ، 
االسلوب والمضامين الدب االطفال 

١٩٧٧ادب االطفال ، فلسفة ، فنونه ، وسائطه ، تاليف هادي نعمان الهيتي ، بغداد الكتب المنهجية

خارجيةالمصادر ال
 اثر وسائل االعاالم على ) : ١٩٨٩( زبادي واخرون ، احمد احمد وابراهيم ياسين الخطيب

.الطفل ، الطبعة االولى ، عمان 
 التلفزيون واالطفال ، العراق ) :١٩٨٠( صالح ، قاسم حسين.
 ثقافة االطفال ، سلسلة كتب ثقافية ، الكويت ) : ١٩٨٨( الهيتي ، هادي نعمان.
ادب االطفال ، الطبعة االولى ، مكتبة الفالح للنشر ، الكويت) : ١٩٨٩( ، احمد حسن حنورة.
 مدخل الى صحافة االطفال ، الطبعة االولى ، دار ) : ٢٠٠٧(عليوات ، محمد عدنان

.االردن -اليازوري للنشر ، عمان
 معرفي في ثقافة المداخل التربوية ، ومرتكزات التجانس ال) : ١٩٩٩( الكعبي ، فاضل عباس

.دار الشؤون الثقافية ، بغداد االطفال ، 
 ادب االطفال دراسة وتطبيق ، الطبعة الثانية ، دار ) : ٢٠٠٠( ابو معال ، عبد الفنتاح

.الشروق للنشر والتوزيع ، االردن 
 ادب االطفال في المرحلة االبتدائية ، الطبعة االولى ، دار ) : ١٩٩٨( طعيمة ، رشدي احمد
.لفكر العربي ، القاهرة ا

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٤٠%

ال يوجد معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثانیة والثالثة:المرحلة 

اق غني كریملمى رز:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
قسم ریاض -كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  

االطفال



جدول الدروس االسبوعي
المالحظاتالمادة العلميةيةالمادة النظرالتاريخاالسبوع

--االطار العام لفن الكتابة لالطفال١٠-١٥
--لمن نكتب١٠-٢١٢
--ماذا نكتب١٠-٣١٩
--كيف نكتب ؟ مراحل النمو  عند االطفال وعالقتها بخصائصهم النفسية ، اللغة في اداب االطفال ١٠-٤٢٦
--ادب االطفال بالكتابة لالطفال ١١-٥٢
--مضمون ادب االطفال١١-٦٩
--اسلوب ادب االطفال١١-٧١٦
--اسلوب ادب االطفال١١-٨٢٣
--قصص االطفال ١١-٩٣٠
--الموسيقى ، الشعر ١٢-١٠٧
--بناء قصة الطفل ، قصص الحيوان ، قصص البطولة والمغامرات١٢-١١١٤
--هية ، القصص العلمية قصص الخوارق ، القصص الفكا١٢-١٢٢١
--االساطير ، الحكايات ١٢-١٣٢٨
--شعر االطفال ، موسيقى االطفال١-١٤٤
--امتحان فصلي١-١٥١١
--وسائط االطفال الى ادبهم١-١٦١٨

عطلة نصف السنة
--الفنون الصحفية في صحافة االطفال - انواع صحف االطفال ٢-١٧١
--ج صحف االطفالاخرا٢-١٨٨
--اخراج صحف االطفال٢-١٩١٥
--كتب االطفال الصغار ٢-٢٠٢٢
--شكل الكتاب٢-٢١٢٩
--الباب الخامس ٢-٢٢٧
--مسرح االطفال ٣-٢٣١٤
--نظرة عامة٣-٢٤٢١
--مسرح الدمى٣-٢٥٢٨
--برامج االطفال في االذاعة٤-٢٦٤
--ج االطفال في التلفزيونبرام٤-٢٧١١
--برامج االطفال في التلفزيون٤-٢٨١٨
--افالم االطفال في السنما والتلفزيون٤-٢٩٢٥
--امتحان الفصل الثاني٥-٣٠٢
٥-٣١٩---
٥-٣٢١٦---

:توقیع العمید لمى رزاق غني كریم. م:توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
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Course Weekly Outline
Course Instructor Luma R. Ghani Kareim AL-dahan
E_mail Luma_888@yahoo.com
Title Children Literature
Course Coordinator A. M. D. Amel Dawood sileem

Course Objective
Definition of how to submit material female literary style fun and interesting for
children with achieving the lofty goal of all its arguments have a different story
and a play, program and others, as well as the development of literary talent that
is discovered in a practical and useful in the service of childhood.

Course Description
An overview of the children 's literature, children's literature and media and the
press of stories, books, software, television, cinema, theater, movies, etc., the
general framework of art writing for children, style and content of children's
literature

Textbook
Children's literature, philosophy, arts, and Saúth, edited by Noman Hadi al-Hiti,
Baghdad 1977

References
• yogurt and others, and Ibrahim Ahmed Ahmed Yassin Al-Khatib (1989): The
impact of media on the child Alaalam, first edition, Amman.
• Saleh, Qasim Hussain (1980): Television and children, Iraq.
• Hiti, Hadi Numan (1988): the culture of children, wrote a series of cultural,
Kuwait.
• Hanorh, Ahmed Hassan (1989): children's literature, the first edition, Library
Falah Publishing, Kuwait.
• Alioat, Muhammad Adnan (2007): Introduction to Journalism children, first
edition, Dar Alazuri for publication, Amman - Jordan.
• Al-Kaabi, Fadhel Abbas (1999): educational approaches, and cognitive
foundations of homogeneity in the culture of children, house of Cultural Affairs,
Baghdad.
• Abu-dependent, Abdul Alphentah (2000): children's literature study and
application, second edition, Sunrise House for Publishing and Distribution,
Jordan.
• To'eima, Ahmed Rushdi (1998): children's literature in the primary stage, the
first edition, Dar Al-Arab Thought, Cairo.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment (40%) - As (10%) ---- (50%)

General Notes No

University: Baghdad
College: College of Education for
Girls
Section: Kindergarten
Stage: second and third
Name three records: Luma Razak
rich cream
Scientific Title: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: College of
Education for Girls - Kids Section

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 5-10 The general framework of art writing for children - -
2 12-10 Those who write - -
3 19-10 Why we write - -
4 26-10 How to write? Stages of growth in children and its - -
5 2-11 relationship to psychologicalB_khasaúsm, the language in children's literature - -
6 9-11 Children literature writing for children - -
7 16-11 The content of children's literature - -
8 23-11 Style of children's literature - -
9 30-11 Style of children's literature - -

10 7-12 Stories of children - -
11 14-12 Music, poetry - -
12 21-12 Building the child's story, animal stories, stories of heroism and adventure - -
13 28-12 Paranormal stories, skits, stories, scientific Myths, tales - -
14 4-1 Hair of children, children's music - -
15 11-1 Semester Examination - -
16 18-1 Media and literature to children - -

Half-year Break
17 1-2 Newspapers types of children - arts journalist in the press of children - -
18 8-2 Directed Newspapers children - -
19 15-2 Directed Newspapers children - -
20 22-2 Young children's books - -
21 29-2 The form of the book - -
22 7-3 Part V - -
23 14-3 Children's Theatre - -
24 21-3 Overview - -
25 28-3 Puppet Theatre - -
26 4-4 Children's programs on radio - -
27 11-4 Children's programs on TV - -
28 18-4 Children's programs on TV - -
29 25-4 Children in cinema films and television - -
30 2-5 Chapter II exam - -
31 9-5 - - -
32 16-5 - - -
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University: Baghdad
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