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 األكبدًٍَ انجرَبيحًَىرج وصف 

 (األكبدًٍَ()يراخعخ انجرَبيح انعبنٍ )يراخعخ أداء يؤسسبد انزعهُى 

 وصف انجرَبيح األكبدًٍَ 

رجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر كصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازان مقتضيان ألىم خصائص البرنامج كمخ
 تحقيقها مبرىنان عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصول من الفرص المتاحة . كيصاحبو كصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبيعخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 كهُخ انزرثُخ نهجُبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض  .2

 رَبض االطفبل  اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 ثىٍٛس٠ٛط س٠بض االغفبي ُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ اع .4

 عٕٛٞ  إٌظبَ اٌذساعٟ   .5

 ال٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7
انزَبراد انًُذاَُخ نهرَبض , رطجُق طبنجبد انًرحهخ انراثعخ , 

 ثحىس انزخرج 

 19-12-2117 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 

 اال٘ذاف اٌؼبِٗ ٌمغُ س٠بض االغفبي:

 اػذاد ٚرب١ً٘ ِذسعبد ِزخصصبد ثبٌزشث١خ ٚرؼ١ٍُ اٌطفً فٟ ِشؽٍخ س٠بض االغفبي 1

 اثزىبس ٚرط٠ٛش اٌجشاِظ اٌزشث٠ٛخ اٌجٕبءٖ فٟ خٍك غفٌٛٗ عؼ١ذٖ 2

ػٟ , اػذاد ثشاِظ رشث٠ٛخ ػ١ٍّخ ٚلبئ١خ ر٠ّٕٛخ ػالع١ٗ ٌّٕٛ االغفبي اٌغغّٟ , إٌفغٟ , االعزّب 3

 اٌؼمٍٟ ٚاٌغغذٞ 

 اػذاد اعبرزٖ ِزخصص١ٓ ثّغبي اٌطفٌٛخ ثبثؼبد٘ب اٌّخزٍفٗ ٠ؾٍّْٛ شٙبداد اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ  4
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 اػذاد دٚساد رط٠ٛش٠ٗ ٚرشث٠ٛخ ١ِٕٙٚخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثّغبي اٌطفٌٛخ  5

 االششاف اٌؼٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ ػٍٝ س٠بض االغفبي ظّٓ ِٕب٘ظ اٌمغُ اٌذساع١خ  6

 ّغزمج١ٍٗ رٛع١غ اٌمغُ اٌٝ و١ٍخ س٠بض االغفبيِٓ ا٘ذافٗ اٌ 7

 
 

 

 

 

 

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11

  ال٘ذاف اٌّؼشف١خ ا-أ

      اْ رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ ا٘ذاف اٌمغُ )س٠بض االغفبي (  -1أ

 اْ رؼشف اٌطبٌجخ ِجبدئ ٚاعظ اٌمغُ -2أ

 د اٌزشث٠ٛخ ِغ االغفبي اْ رذسن ل١ّخ االٔغبصا -3أ

 اْ رفُٙ ِؼٕٝ اٌّغؤ١ٌٚخ ارغبٖ اٌطفً ٚاالَ ٚاٌّغزّغ -4أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّٛظٛع–ة 

 اٌم١بَ ثبالػّبي اٌف١ٕخ – 1ة 

 ِٙبساد االثذاع فٟ صٕغ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 2ة 

       ِٙبساد اثذاػ١خ فٟ ِٛاعٙخ ِشىالد اٌّغزّغ – 3ة 

 

 ك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ غشائ     

 اٌّؾبظشح 1

 اٌغفشاد ٚاٌض٠بساد 2

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس 3

 غشائك اٌزم١١ُ      

 

 , اٌخجشاد االِزؾبٔبد, االعئٍخ ٚاالعٛثخ 
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 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 غشػ االعئٍخ  -1ط         

 رغز٠خ سعؼ١خ -2ط

 ٚاعجبد ث١ز١خ -3ط

 -4ط   

 ٍُ غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ    

 

 اٌّؾبظشح 1

 اٌغفشاد ٚاٌض٠بساد 2

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس 3

 

 غشائك اٌزم١١ُ    

 

 , اِزؾبٔبد ٚاعجبد ث١ز١خ 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اػذاد ِٕٟٙ -1د

 اػذاد صمبفٟ -2د

  ِخزٍف ِزٕٛعرٛظ١ف -3د

 رطج١مبد -4د   

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُغشائك          

 

 اٌّؾبظشح 1

 اٌغفشاد ٚاٌض٠بساد 2

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس 3

 

 

 غشائك اٌزم١١ُ          

 

 ٚاعجبد ث١ز١خ , اِزؾبٔبد 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح .12
اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ 

سِض اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح غبقاعُ اٌّمشس أٚ اٌّ
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 األٌٚٝ

101ksoc 
Socialization of 

child  
 التنشئة االجتماعٌة 

 2ٔظشٞ ٚ 2

 ػٍّٟ

 
 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 حرزطٍت )ط( عبػخ ِؼزّذ
 

 

102khdk 

History of the 
development of 

kindergarten   
تارٌخ تطور رٌاض 

 االطفال

 ٔظش2ٞ

103hr Human right 
&democratic 

الدٌمقراطٌة وحقوق 
   االنسان

1  

 عبػخ اعجٛػ١ب  21

 

104kcs Computer  
 الحاسوب

 ػٍّٟ 2

105kal Arabic 
language 
 اللغة العربٌة

  2ٔظشٞ 

106khb Human biology 
 باٌولوجٌة االنسان

 2ٔظشٞ ٚ 2

 ػٍّٟ

107kgp General 
psychology 
 علم النفس العام

2 

108kere   English 
language  
 اللغة االنكلٌزٌة

2 

  

 

 

 

 اٌضب١ٔخ

 

209kpe Physical 
education 
 التربٌة الحركٌة

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ
 عبػخ اعجٛػ١ب  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210kpp Play 
psychology 
 ساٌكولوجٌة اللعب

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ

211kcl Child literature  
 ادب اطفال

2 

212kcli  Child 
Language 

development 
 تنمٌة لغوٌة للطفل

2 

213kcp Child 
psychology  

 علم نفس الطفل

2 

214kchf Child health 
&first aids 

صحة الطفل واسعافاته 
 االولٌة 

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ

215kese English 
 language 

 اللغة االنكلٌزٌة 

2 

217ksef Computer  
 حاسوب

 ػٍّٟ 2

 319ket Educational 
technology 

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ
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 اٌضبٌضخ

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 عبػخ اعجٛػ١ب    25 تقنٌات تربوٌة

 321ksck   Curriculum 
and methods 
teaching for 

kindergarten 
مناهج وطرائق تدرٌس 

 رٌاض االطفال

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ

322 k ctm  Child toys 
making  

 صناعة دمى االطفال

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ

323 keds  Educational 
Statistics 
 احصاء تربوي

 ٔظشٞ 2

325 kep  Educational 
psychology 

 علم النفس التربوي

 ٔظشٞ 2

327 kkph  Child 
psychology 

health 
 الصحة النفسٌة للطفل

2 

 Educational of 
environment 

 التربٌة البٌئٌة

 ٔظش2ٞ

 Educational 
search method  

 البحث التربوي  طرق

 ػ1ٍّٟٔظشٞ 2

 Child 
physicolog 

 الطفلجة فسل

 ٔظش2ٞ

  

 

 

 

 

 اٌشاثؼخ

428 kspp Child  
Education 

(Special 
Education) 

التربٌة تربٌة الطفل )
 (الخاصة

 عبػخ اعجٛػ١ب  25  2

429 koap  Observational 
and practice 

 مشاهدة وتطبٌقات 

 ػٍّٟ 1ٔظشٞ 1

430 kcem  Child 
evaluation and 
measurement 
قٌاس وتقوٌم طفل 

 الروضة

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ

431 kpce  Psychological 
counseling and 

education 
guiding 

االرشاد والتوجٌه 
 التربوي

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ

432 krp  Graduation 
Research 
 بحوث التخرج

1  
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433 kcn  Child nutrition 
 تغدٌة الطفل

 2ٔظشٞ 2ٚ

 ػٍّٟ

434 ksip Adminstation 
and Education 

advising 
االدارة واالشراف 

 التربوي

2   

435 kfmc  Foundation of 
music 

 التربٌة الموسٌقٌة

 ػٍّٟ  1ٔظشٞ  1

 436 kfoa  Foundation of 
arted 

 التربٌة الفنٌة

 2ٔظشٞ ٚ 2

 ػٍّٟ

 

 صٟاٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخ .13

 دراسة ادلاجستَت يف التخصص
 دراسة الدكتوراه يف التخصص 

 التطبيق ادلهٍت يف الرياض 
 والندوات ادلشاركة يف ادلؤدترات واالحتفاالت

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .14

 
 ادلعدل الدراسي مع معايَت الكلية وفقا الىدافها 

 عاىات نفسية وجسمية  أية , السالمة من ادلقابلة الشخصي
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .15

 ادلنهج
  واألىلياحلكومي  األطفالرياض 

 منظمات اجملتمع ادلدين
 ادلكتبات

 البيئة احمليطة 
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 يخطط يهبراد انًُهح

 ضعخ نهزقُُىَرخً وضع اشبرح فٍ انًرثعبد انًقبثهخ نًخرخبد انزعهى انفردَخ يٍ انجرَبيح انخب

 يخرخبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيح 

انسُخ / 

 انًسزىي
 اسى انًقرر ريز انًقرر

 أسبسٍ

 أو اخزُبرٌ

 انًعرفخ وانفهى
انًهبراد انخبصخ 

 ثبنًىضىع
 يهبراد انزفكُر

 انًهبراد انعبيخ وانًُقىنخ

) أو( انًهبراد األخري 

انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 وانزطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 
 
 

 األونً 
 

K1  انزُشئخ االخزًبعُخ

 نطفم انروضخ
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K2  ربرَخ رطىر رَبض

 االطفبل
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K3  قراءاد ررثىَخ

 ثبنهغخ االَكهُزَخ
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

K4  اسبسٍ االَسبٌ ثُىنىخُخ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K5 اسبسٍ حبسىة √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K6  اسبسٍ عهى انُفس انعبو √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K7  اسبسٍ انهغخ انعرثُخ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

k8  اسبسٍ انذًَقراطُخ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
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 يخطط يهبراد انًُهح

 َرخً وضع اشبرح فٍ انًرثعبد انًقبثهخ نًخرخبد انزعهى انفردَخ يٍ انجرَبيح انخبضعخ نهزقُُى

 يخرخبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيح 

انسُخ / 

 يانًسزى
 اسى انًقرر ريز انًقرر

 أسبسٍ

 أو اخزُبرٌ

 انًعرفخ وانفهى
انًهبراد انخبصخ 

 ثبنًىضىع
 يهبراد انزفكُر

 انًهبراد انعبيخ وانًُقىنخ

) أو( انًهبراد األخري 

انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 وانزطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 
 

 انثبَُخ 

K9 ٌز١ّٕخ اٌٍغ٠ٛخ ا

 ٌطفً اٌشٚظخ 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K10  ع١ىٌٛٛع١خ

اٌٍؼت ٌطفً 

 اٌشٚظخ 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K11  أسبسٍ اٌزشث١خ اٌؾشو١خ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K12  ًاسبسٍ ػٍُ ٔفظ اٌطف √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K13 
 
 
 

صؾخ اٌطفً 

ٚاعؼبفبرٗ 

 اال١ٌٚخ 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ
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K14   اسبسٍ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K15  اسبسٍ ادة االغفبي √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

  K16 اسبسٍ  حبسىة √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

                   

                   

                      

 

 

 انثبنثخ 

K17  اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ

 ٌطفً اٌشٚظخ 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K18  ٟدساعبد ف

ِٕب٘ظ س٠بض 

 االغفبي 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K19  اٌصؾخ إٌفغ١خ

 ٌٍطفً 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

K20  االؽصبء

 اٌزشثٛٞ 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K21  ِٝصٕبػخ د

 ٌٚؼت اغفبي 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K22  ػٍُ إٌفظ

 اٌزشثٛٞ 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ

K23  ًفغٍغخ اٌطف  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 



  
 11انصفحخ 

 
  

 K24 غشق اٌجؾش 

 اٌزشثٛٞ 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

                 

                 

            
 
 
 
 

 انراثعخ

K25  اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ

 )رطج١مبد (
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K26  ًرم٠ُٛ ٚل١بط غف

 اٌشٚظخ 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K27  ٟاالسشبد إٌفغ

ٚاٌزٛع١خ 

 شثٛٞ اٌز

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K28  ِشبس٠غ ثؾٛس

 اٌزخشط 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K29  ًرغز٠خ اٌطف  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K30  االداسح

ٚاالششاف 

 اٌزشثٛٞ 

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K31  اٌزشث١خ

 اٌّٛع١م١خ 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K32  ًرشث١خ غف

 (رشث١خ خبصخ )
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K33   اٌزشث١خ اٌف١ٕخ  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 



   
  

 ًَىرج وصف انًقرر

 

 وصف انًقرر

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 / اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌطفً اٌشٚظخ K1 اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4
اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌغبٔت اٌؼٍّٟ )دساعخ ؽبٌخ الغفبي اٌشٚظخ 

 اٌزطج١م١خ (

 ٠ِٟٛ أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .5

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .6

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2118-11-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

لتعرف عمى عممية التنشئة االجتماعية واىميتيا في حياة الفرد منذ مولده وخصوصا مرحمة ا
 رياض االطفال

 
 

 يراخعخ أداء يؤسسبد انزعهُى انعبنٍ ))يراخعخ انجرَبيح األكبدًٍَ((

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أل

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



   
  

 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 اْ رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ ا٘ذاف اٌّبدح -1أ

 فبياْ رفُٙ اعب١ٌت اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌالغ-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس   -ة 

 اٌم١بَ ثذساعخ اٌؾبٌخ ٌىً غفً فٟ اٌشٚظخ – 1ة

 وزبثخ رمبس٠ش ػٓ االغفبي – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبظشح , اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ 

 

 

 غشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد 

 

 
 ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ اال -ط

 غشػ االعئٍخ -1ط

 إٌّبلشخ -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبظشح 

 

 غشائك اٌزم١١ُ    



   
  

 

 االخزجبساد

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ اٌزب١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

.) 

 خ إٌّبلش-1د

 غشػ االعئٍخ -2د

 وزبثخ رمبس٠ش-3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  توزيع المفردات 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح نمو الطفل في مرحلة الحضانو اٌزؼشف ػٍٝ إٌّٛ 4 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نمو الطفل في مرحلة الحضانو اٌزؼشف ػٍٝ إٌّٛ 4 3

4 
اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ  4

 اٌؾعبٔٗ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حقائق اىمية الحضانة 

5 
اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ  4

 اٌؾعبٔٗ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حقائق اىمية الحضانة

6 
اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ  4

 اٌؾعبٔٗ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دكر الحضانة  عالم 

7 
اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ  4

 اٌؾعبٔٗ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عالم دكر الحضانة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف   4 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نصف السنة  4 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح نصف السنة  4 11

11 
اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  4

 إٌّٛ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح و الحقائق العامة للنم

12 
اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  4

 إٌّٛ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الحقائق العامة للنمو 

13 
اٌزؼشف ػٍٝ اعظ  4

 ِٚجبدئ اٌزٕشئخ ٌٍطفً
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تنشئة الطفل االجتماعية في االسرة 

14 
اٌزؼشف ػٍٝ اعظ  4

 ِٚجبدئ اٌزٕشئخ ٌٍطفً
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ي االسرةتنشئة الطفل االجتماعية ف

15 
اٌزؼشف ػٍٝ اعظ  4

 ِٚجبدئ اٌزٕشئخ ٌٍطفً
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تنشئة الطفل االجتماعية في االسرة



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .1

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 الكتب ادلنهجية فضال عن زلاضرات من مصادر خارجية 
د. محمد احمد صوالحة واخرون  , التنشئة االجتماعية لمطفولة.  1
,4994 
   2002ريم سميم, د. م , عمـ نفس النمو. 2 
, سوسن شاكر  مشكالت االطفاؿ النفسية واساليب المساعدة فيها. 3 

16 
اٌزؼشف ػٍٝ دٚس  4

 االعشح فٟ اٌزٕشئخ 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دكر االسرة في التنشئة االجتماعية

17 
اٌزؼشف ػٍٝ دٚس  4

 االعشح فٟ اٌزٕشئخ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دكر االسرة في التنشئة االجتماعية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  4 18

19 
اٌزؼشف ػٍٝ ؽبعبد  4

 إٌّٛ اٌغغّٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النمو الجسمي

21 
اٌزؼشف ػٍٝ ؽبعبد  4

 إٌّٛ اٌغغّٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النمو الجسمي

21 
عبد اٌزؼشف ػٍٝ ؽب 4

 إٌّٛ اٌغغّٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النمو االجتماعي

22 
اٌزؼشف ػٍٝ ؽبعبد  4

 إٌّٛ اٌغغّٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النمو االجتماعي

23 
اٌزؼشف ػٍٝ ؽبعبد  4

 إٌّٛ اٌٛعذأٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النمو الوجداني

24 
اٌزؼشف ػٍٝ ؽبعبد  4

 إٌّٛ اٌٛعذأٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح جات النمو الوجدانيحا

25 
اٌزؼشف ػٍٝ ؽبعبد  4

 إٌّٛ اٌٛعذأٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النمو الوجداني

26 
اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  4

 إٌّٛ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النمو بانواعو

27 
اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  4

 إٌّٛ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النمو بانواعو

28 
ػٍٝ أٛاع  اٌزؼشف 4

 إٌّٛ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النمو العامو

29 
اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  4

 إٌّٛ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حاجات النموالعامو

31 
اٌزؼشف ػٍٝ دٚس  4

 اٌّؤعغبد فٟ اٌزٕشئخ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دكر المؤسسات في التنشئة 

31 
اٌزؼشف ػٍٝ دٚس  4

 اٌّؤعغبد فٟ اٌزٕشئخ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مؤسسات في التنشئة دكر ال

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  4 32



   
  

 2006الجمبي ,
 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .2

  ١خ ٌٍجٕبداٌزشث اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .3

 / ربس٠خ رطٛس س٠بض االغفبي K2 اعُ / سِض اٌّمشس .4

 اٌغبٔت إٌظشٞ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .5

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .6

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .7

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .8

 2118-11-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .9

 أ٘ذاف اٌّمشس .11

 ة الطفولة واساليب تربيتها وبخاصة في مرحمة رياض االطفاؿ في بعض المجتمعات البشرية تعميـ الطالبات تطور االهتماـ بمرحم  -

 



   
  

 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 

اعطاء المفردات  كنظرة عامة عن 
 االخزجبساد  اٌّؾبظشح المادة 

2 
 اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ رشث١خ اٌطفً 2

 

اسباب  –اىميتها  -تربية الطفل 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دراستها 

 اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ رشث١خ اٌطفً 2 3

 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح =

 اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ رشث١خ اٌطفً 2 4

 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح =

5 
اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ دساعخ  2

 ٌزطٛس ربس٠خ ا

اىمية دراسة تاريخ تطور رياض 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االطفاؿ كتطورىا في الفكر التربوم 

6 
اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ دساعخ  2

 ربس٠خ اٌزطٛس

 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح =

7 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ دٚس اٌزشث١خ 
دكر التربية في النشأة االكلى للطفولة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح البشرية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = ؼشف ػٍٝ دٚس اٌزشث١خاٌز 2 8

9 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌزشث١خ 
التربية كمفاىيمها كتطورىا كاىميتها 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح في حياة االمم كالمجتمعات

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌزشث١خ 2 11
 جبساداالخز اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌزشث١خ 2 11

12 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 
تربية الطفل في المجتمعات البشرية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح القديمة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تربية الطفل في كادم الرافدين  اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل االكؿ   2 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ة عطلة نصف السن  2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح =  2 16

17 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب
تربية الطفل في المجتمع الصيني 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح القديم 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تربية الطفل في كادم النيل  اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تربية الطفل في اليوناف )االغريق( لذ٠ّباٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً  2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الطفولة في المجتمع الركماني  اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 21

21 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب
الطفولة في التربية المسيحية في 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح العصور الوسطى في اكربا



   
  

 

 

 زؾز١خ اٌج١ٕخ اٌ .12

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 تاريخ تطور رياض االطفاؿ كتاب منهجي 
 فضال عن زلاضرات من مصادر خارجية  

 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .13

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد شوضاٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّ .14

 / اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  K3 اعُ / سِض اٌّمشس .15

 اٌغبٔت إٌظشٞ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .16

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 23

24 

2 

 اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب

تربية الطفل في التربية العربية 
االسالمية كالمتمثلة في طفولة 

الرسوؿ محمد صلى اهلل عليو كالو 
 مماتو كسلم منذ كالدتو كحتى

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفالسفة العرب كالمسلمين اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب 2 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب  2 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب  2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اٌزؼشف ػٍٝ رشث١خ اٌطفً لذ٠ّب  2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل الثاني   2 32



   
  

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .17

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .18

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .19

 2118-11-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .21

 أ٘ذاف اٌّمشس .21

عمى التحدث وفهـ مصطمحات نفسية وتربوية بالمغة مساعدة طالبات قسـ رياض االطفاؿ   -
 االنكميزية

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .22

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 اٌزؼشف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزشث١خ 

 معٌت الًتبية
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تعريف الًتبية ٌزؼشف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزشث١خا 4 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تعريف السلوك اٌزؼشف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌغٍٛن 4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تعريف الشخصية اٌزؼشف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌشخص١خ  4 4

اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ٚظغ  4 5

 اٌّفشداد فٟ اٌغًّ
 زجبساداالخ اٌّؾبظشح ادلفردات يف مجل 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح دتارين  4 6



   
  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان  4 7

اٌزؼشف ػٍٝ اٌزٕشئخ  4 8

 االعزّبػ١خ 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح طبيعة عملية التنشئة االجتماعية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ترمجة  4 9
 خزجبساداال اٌّؾبظشح مهمات الطفولة البكرة اٌزؼشف ػٍٝ ِّٙبد اٌطفٌٛخ  4 11

اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ٚظغ  4 11

 اٌّفشداد فٟ اٌغًّ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفردات يف مجل

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الًتمجة  4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دتارين  4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمتحان  4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلو  4 15
 اداالخزجبس اٌّؾبظشح عطلو  4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح احلاجات االساسية لالطفال  اٌزؼشف اٌٝ اٌؾبعبد االعبع١خ  4 17

اٌزؼشف اٌٝ اٌؾبعبد االعبع١خ  4 18

 ٌالغفبي
 االخزجبساد اٌّؾبظشح احلاجات االساسية للطفل

اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ٚظغ  4 19

 اٌّفشداد فٟ اٌغًّ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفردات يف مجل

 االخزجبساد اٌّؾبظشح دتارين رذس٠ت 4 21

 معلمة رياض االطفال ىي معلمة    اٌزؼشف ػٍٝ خصبئص اٌّغٍّخ 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفردات يف مجل رؼٍُ ٚظغ اٌّفشداد فٟ عًّ 4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دتارين رذس٠ت 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اللغة  4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفردات يف مجل رؼٍُ ٚظغ اٌّفشداد فٟ عًّ 4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دتارين  4 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الذكاء  4 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفردات يف مجل رؼٍُ ٚظغ اٌّفشداد فٟ عًّ 4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دتارين رذس٠ت 4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح هجختطيط ادلن  4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفردات يف مجل رؼٍُ ٚظغ اٌّفشداد فٟ عًّ 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمتحان  4 32
 ث١ٕخ اٌّمشس .23

 

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 2

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 5

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 7



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 مجموعة مصادر 
 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 نًتنت مصادر من اال  اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   4 32



   
  

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .26

 / ث١ٌٛٛع١خ االٔغبْ   K4 اعُ / سِض اٌّمشس .27

 اٌغبٔت إٌظشٞ, اٌغبٔت اٌؼٍّٟ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .28

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .29

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .31

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .31

 2118-11-1 خ إػذاد ٘زا اٌٛصف ربس٠ .32

 أ٘ذاف اٌّمشس .33

-   

 االلماـ بالمفاهيـ البايموجية االساسية لممراحؿ االخرى 
 _االهتماـ بدراسة االنساف بشكؿ عاـ والطفولة بشكؿ خاص

 _االلماـ ببايموجية النمو والسموؾ والصحة 
 تمرار بقائهـ_التغمب قدر االمكاف عمى المشكالت البايموجية التي تخص البشر لالس

 
 
 
 
 
 

 

 

 



   
  

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .34

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
مدخل الى علم الحياء كفركعهة  الخاليا كاشكالها 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح  كالصفات المميزة للكائنات الحية 

2 
يات الخلية في السايتو بالـز محتو  4

 كالنواة ككظائفها 
كيمياء المادة الحية كالعناصر 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االساسية كالثانوية في الجسم 

3 

انقسامات الخلية  : االنقساـ غير  4
 المباشر الخيطي كاطواره 

 
 ال

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الخلية كمحتوياتها 

4 
 واره االنقساـ االختزالي  كاط 4

اشكاؿ الخاليا كاحجامها 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كانقساماتها 

5 
االنسجة الطالئية البسيطة كالطبقية   4

 االنسجة الرابطة الضامة 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االنسجة بانواعها 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الهضم كالجهاز الهضمي  االنسجة العضلية كالعصبية  4 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف اكؿ   ي امتحاف اكؿ عمل 4 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيقات عملية  تطبيقات عملية  4 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النقل  الجهاز الهضمي  4 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح فصائل الدـ كالكبد كاالتزاف البدني الزغابات كاالنزيمات كالفيتامينات  4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح غدد كالهرمونات ال الغدد كانواعها  4 11

12 
ضاىرة االنتشار كالتنافذ كاالنكماش  4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االخصاب كنمو الجنين  كالنقل الفعاؿ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح السلوؾ الجنسي ك الوالدة  البنكرياس كالكبد كالغدد الصماء  4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف ثاني  امتحاف ثاني  4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تنضيم االسرة كاالنجاب  الحيامن كالبيوض كالمبايض كالرحم  4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح البيئة ك انضمتها كعناصرىا  االخصاب كنمو االجنة  4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التلوث البيئي كاخطاره  اثر التلوث على صحة االـ كالطفل 4 17

18 
بارات حدكث الحمل في االدرار اخت 4

كاختبارات حدكث السكر في 
 االدرار 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح التلوث البيئي بانواعو في العراؽ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح السلوؾ كانواعو  التلوث كاخطاره  4 19

21 
حدكد التحمل كقوانينو  قانوف الحد  4

 االدنى )قانوف اليبك(
 االخزجبساد ٌّؾبظشحا االنساف كالصحة العامة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح صحة الطفل كالعناية بو  قانوف التحمل لشلفورد  4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الدماغ كتالفيفو  الدماغ كتالفيفو  4 22



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .35

 اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ اٌىزت 

  

 كتاب منهجي 
 فضال عن زلاضرات من مصادر خارجية  

 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .36

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .37

 / ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ     K6 ساعُ / سِض اٌّمش .38

 اٌغبٔت إٌظشٞ  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .39

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .41

 االخزجبساد اٌّؾبظشح البيئة كالوراثة كالجينات  مناطق التخصص في الدماغ  4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح بعض االمراض الوراثية كالبيئية  لبيئية سبل الوقاية من االمراض ا 4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح البيئة  البيئة  4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح البيئة  البيئة  4 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الدماغ كتالفيفو الدماغ كتالفيفو 4 27
 ساداالخزجب اٌّؾبظشح صحة الطفل كالعناية بو صحة الطفل  4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تنظيم االنجاب تنظيم االنجاب 4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تنظيم االنجاب في االسرة تنظيم االنجاب  4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الصحة العامة لالنساف الصحة العامة لالنساف 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف امتحاف 4 32



   
  

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .41

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .42

 2118-11-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .43

 أ٘ذاف اٌّمشس .44

-   

 توضيح المبادئ العامة واألساسية لعمـ النفس العاـ . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .45

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

,ط الرابعة, دار كتاب  مدخل الى علم النفسعماد الزغلول وعلي اذلنداوي , .1

 2008اجلامعيُت العُت , 

مدخل الى علم جودت  بٍت جابر , سعيد عبد العزيز وعبد العزيز ادلطايطة ,  .2

 2002, ط االوىل  ,  عمان , النفس

, ط  اسس علم النفس التربومبد الرمحن عدس , زلي يوسف قطامي , ع .3

 2003الثالثة  ,دار الفكر للطباعة والنشر ,

, ط  تعديل السلوؾ االنسانيجودت عزت عبد اذلادي وسعيد حسٍت العزة ,  .4

 2005االوىل , االصدار الثاين, دار الثقافة للنشر , عمان , 

 

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(
 .8ي ادلليجي , دار النهضة العربية / بَتوت طعلم النفس ادلعاصر / حلم -
  



   
  

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .46

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 اداالخزجبس اٌّؾبظشح  توزيع المفردات 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تعريف علم النفس رؼش٠ف ػبَ  2 2

اٌزؼشف ػٍٝ ػٍُ إٌفظ فٟ  2 3

 االعالَ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح علم النفس في التراث االسالمي 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح مدارس علم النفس  اٌزؼشف ػٍٝ اٌّذاسط 2 4

 االخزجبساد ّؾبظشحاٌ تكملة شرح مدارس علم النفس  اٌزؼشف ػٍٝ اٌّذاسط 2 5

 االخزجبساد اٌّؾبظشح فركع علم النفس  اٌزؼشف ػٍٝ اٌفشٚع  2 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الوراثة كالبيئة  اٌزؼشف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌٛساصخ  2 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الدكافع  اٌزؼشف ػٍٝ اٌذٚافغ  2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف   2 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح انواع الدكافع  اٌذٚافغ اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  2 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االنفعاالت  اٌزؼشف ػٍٝ االٔفؼبالد  2 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تكملة موضوع االنفعاالت  اٌزؼشف ػٍٝ االٔفؼبالد 2 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة   2 13
 جبساداالخز اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة  2 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االنتباه  اٌزؼشف ػٍٝ االٔزجبٖ 2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االدراؾ  اٌزؼشف ػٍٝ االدسان 2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التذكر كالنسياف  اٌزؼشف ػٍٝ اٌززوش  2 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح افتكملة التذكر كالنسي اٌزؼشف ػٍٝ اٌززوش  2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات التعلم اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات التعلم اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات التعلم اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التعلمنظريات  اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 2 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات التعلم اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات التعلم اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 2 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات التعلم اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 2 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  2 27

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد  2 28

 اٌشخص١خ 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات الشخصية



   
  

 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات الشخصية = 2 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات الشخصية = 2 31

31 
2 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات الشخصية =

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحانات  2 32

 خ ثغذادعبِؼ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .47

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .48

 / اٌٍغخ اٌؼشث١خ K7 اعُ / سِض اٌّمشس .49

 اٌغبٔت إٌظشٞ  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .51

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .51

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .52

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .53

 2118-11-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .54

 أ٘ذاف اٌّمشس .55

-   

 .الحديث عند اللغوية بالفصاحة كعالقتها كاصواتها العربية اللغة لعلم االساسية القواعد الطالبة عرؼت اف 

 .الفصيحة العربية كالجملة الكلمة في كدكرىا كمخارجها العربية الحركؼ خصائص الطالبة تعرؼ اف

 .كصحيحة سليمة بلغة كالتحدث السليمة مخارجها من الحركؼ نطق الطالبة تتقن اف

 .كتركيبا تحليال العربي األدب من كالجيد القرآنية النصوص تذكؽ من الطالبة تتمكن اف

 الركضة طفل لدل كالتكلم النطق عيوب على الطالبة تتعرؼ اف
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .56

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 م١١ُغش٠مخ اٌز غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  (تعريفها) اللغة رؼش٠ف اٌٍغخ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح (وتطورىا نشأهتا) اللغة اٌزؼشف ػٍٝ ٔشبح اٌٍغخ  2 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح (انواعها خصائصها,) اللغة حروف اٌزؼشف ػٍٝ خصبئص اٌٍغخ  2 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اللغة قبل ما مرحلة /الطفل لغة مراحل اٌزؼشف ػٍٝ ِشؽٍخ ِبلجً اٌٍغخ  2 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الثغثغة مرحلة /ادلناغات مرحلة اٌزؼشف ػٍٝ إٌّبغبد 2 5

6 2 
 اٌزؼشف ػٍٝ إٌطك ٚاٌىالَ

 مرحلة /والتكلم النطق مرحلة

 اللغوي االستقرار
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد ؾبظشحاٌّ النطق عيوب اٌزؼشف ػٍٝ ػ١ٛة إٌطك 2 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النطق عيوب اٌزؼشف ػٍٝ ػ١ٛة إٌطك 2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الًتبوي التأىيل اٌزب١ً٘ اٌزشثٛٞ 2 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلقطع /وانواعها احلركات اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌؾشوبد 2 11
 االخزجبساد ظشحاٌّؾب االصوات سلارج اٌزؼشف ػٍٝ ِخبسط اٌصٛد 2 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االصوات سلارج اٌزؼشف ػٍٝ ِخبسط اٌصٛد 2 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفصلي االمتحان  2 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االصوات صفات اٌزؼشف ػٍٝ صفبد اٌصٛد 2 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االصوات صفات اٌزؼشف ػٍٝ صفبد اٌصٛد 2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الكالم اقسام ػٍٝ الغبَ اٌىالَاٌزؼشف  2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلرفوعات اٌزؼشف ػٍٝ اٌّشفٛػبد 2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلنصوبات اٌزؼشف ػٍٝ إٌّصٛثبد 2 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اجملرورات اٌزؼشف ػٍٝ اٌّغشٚساد 2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح القيم ومنظومة طفالاال أدب اٌزؼشف ػٍٝ ادة االغفبي 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفراىيدي امحد بن اخلليل اٌزؼشف ػٍٝ اٌخ١ًٍ ثٓ اؽّذ 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح خلدون ابن اٌزؼشف ػٍٝ اثٓ خٍذْٚ 2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح (تقرير اعداد) الصفي نشاط  2 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نيةالقرآ النصوص من سلتارات  2 24

اٌزؼشف ػٍٝ اٌشبػش اؽّذ  2 25

 صبفٟ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النجفي صايف امحد الشاعر

 االخزجبساد اٌّؾبظشح (تقرير اعداد) صفي ال نشاط  2 26



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .66

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 مجموعة مصادر  -

 
 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفصلي االمتحان  2 27
 االخزجبساد شحاٌّؾبظ اجلواىري مهدي زلمد الشاعر اٌزؼشف ػٍٝ اٌغٛا٘شٞ 2 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح وصطالحا لغة الصرف اٌزؼشف ػٍٝ اٌصشف 2 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الصريف ادليزان اٌزؼشف ػٍٝ ا١ٌّضاْ اٌصشفٟ 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح السابقة للمادة مراجعة  2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح للمادة شامل امتحان  2 32

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .58

 / اٌز١ّٕخ اٌٍغ٠ٛخ ٌطفً اٌشٚظخ      K9 اعُ / سِض اٌّمشس .59

 اٌغبٔت إٌظشٞ  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .61

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .61

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .62

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .63

 2118-11-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .64

 أ٘ذاف اٌّمشس .65

-   

تمع لما تؤديو تعريف الطالبات باىمية المغة عند الطفل وخصوصًا في السنوات االولى من العمر , ودورىا في التفاىم والتواصل واالبداع بين افراد المج:   
   ميم وتعزيز لغتو في مرحمة الطفولة المبكرة .من وظائف نفسية وفكرية واجتماعية , فضاًل عن تعريفيم بدورىم كاميات المستقبل في بناء نطق الطفل الس

 
 
 
 
 
 

 



   
  

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .67

 اٌغبػبد األعجٛع
اٌزؼٍُ ِخشعبد 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 ٔظشح ػبِخ 

 مفيوم المغة
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح وظائف المغة االنسانية اٌزؼشف ػٍٝ ٚظبئف اٌٍغخ 2 2

3 2 
 اٌزؼشف ػٍٝ ٔشبح اٌٍغخ

نشأة المغة : النظريات الفمسفية 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح قديمةال

 االخزجبساد اٌّؾبظشح النظريات المعاصرة اٌزؼشف ػٍٝ إٌظش٠بد 2 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المغة والفكر والعالقة بينيما اٌزؼشف ػٍٝ اٌٍغخ ٚاٌفىش 2 5

اٌزؼشف ػٍٝ ِشاؽً إٌّٛ  2 6

 اٌٍغٛٞ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مراحل النمو المغوي

7 2 
 ِشؽٍخ ِبلجً اٌٍغخ اٌزؼشف ػٍٝ

مرحمة ما قبل المغة , مرحمة 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المناغاة , مرحمة الثغثغة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحمة النطق والتكمم  اٌزؼشف ػٍٝ ِشؽٍخ إٌطك 2 8

9 
2 

اٌزؼشف ػٍٝ ِشؽٍخ االعزمشاس 

 اٌٍغٛٞ

مرحمة االستقرار المغوي عند الطفل 
لطفل , دور االم في بناء نطق ا

 وتعزيز لغتو
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

11 

2 

 اٌزؼشف ػٍٝ عًّ اٌطفً

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

 مرحمة الجممة التامة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

11 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبساد اٌٍغخ
رات ميارات المغة االساسية , ميا

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االصغاء 

12 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبساد اٌزىٍُ

ميارة التكمم ) التحدث ( االقتراحات 
في تجويد عممية التكمم عند 

 االطفال 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االستعداد لمقراءة , مراحميا اٌزؼشف ػٍٝ االعزؼذاد ٌٍمشاءح 2 13

14 
2 

 بساد اٌمشاءحاٌزؼشف ػٍٝ ِٙ
ميارات القراءة االساسية واالستعداد 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ليا 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان فصمي  2 15

16 
2 

 اُ٘ اٌّمزشؽبد

االقتراحات العممية لمعممات رياض 
االطفال في تكوين االستعداد 

 لمقراءة
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

17 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ االعزؼذاد ٌٍىزبثخ
ستعداد لمكتابة , االقتراحات اال

 االخزجبساد اٌّؾبظشح العامة في تعزيزىا



   
  

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .68

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 مجموعة مصادر  -

 
 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

18 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ اعئٍخ االغفبي
اسئمة االطفال ودورىا في النمو 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المغوي لمطفل 

19 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ ثشاِظ االغفبي
برامج رياض االطفال ودورىا في 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح النمو المغوي 

21 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ االػبلخ اٌىال١ِخ
االعاقة الكالمية : مظاىرىا 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح واسبابيا , 

21 
اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع ػ١ٛة  2

 اٌىالَ

انواع عيوب الكالم والنطق عيوب 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تعبيرية , 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح عيوب نطقية , صوتية , ايقاعية . اٌزؼشف ػٍٝ ػ١ٛة إٌطك 2 22

23 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ دٚس االػالَ
دور اجيزة االعالم في تعزيز النمو 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المغوي , 

24 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ االراػخ 
االذاعة المرئية ) التمفزة , اشرطة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفيديو , سينما االطفال (

25 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ االراػخ

مذياع , االذاعة المسموعة ) ال
الراديو , التسجيالت , االسطوانات 

) 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

26 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ لصص االغفبي
مطبوعات دور ثقافة االطفال )كتب 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االطفال والقصص المصورة (

27 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ االٌؼبة اٌفىش٠خ
)كراسات االلحان وااللعاب الفكرية 

 خزجبساداال اٌّؾبظشح والمسمية (

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كراسات االلحان وااللعاب  اٌزؼشف ػٍٝ وشاعبد االٌؾبْ 2 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كراسات االلحان وااللعاب اٌزؼشف ػٍٝ وشاعبد االٌؾبْ 2 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كراسات االالحان االالعاب اٌزؼشف ػٍٝ وشاعبد االٌؾبْ 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح يامتحان فصم  2 31

32 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٍغخ 
 مفيوم المغة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح 



   
  

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤعغ .69

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .71

 / عب٠ىٌٛٛع١خ اٌٍؼت ٌطفً اٌشٚظخ       K10 اعُ / سِض اٌّمشس .71

 اٌغبٔت إٌظشٞ , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .72

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .73

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .74

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .75

 س٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف رب .76
77.  

1-11-2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .78

  
 الطالبات مفاهيـ سيكولوجية المعب واسسها التربوية ودورها في تربية وتعميـ الطفؿ تعميـ  -

 تعريؼ الطالبات باالساليب العممية في استخداـ العاب الطفولة بانواعها المختمفة في رياض االطفاؿ ضمف برنامجها اليومي

 
 
 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .79



   
  

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 ٔظشح ػبِخ

اعطاء المفردات كنظرة عامة عن 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  المادة 

2 
 5اٌزؼشف ػٍٝ اٌطفٌٛخ فٟ  4

 عٕٛاد

الطفولة في السنوات الخمسة 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كحاجات النمو فيها االكلى 

3 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٍؼت

اللعب مفهومو كتعاريفو العلمية 
كسماتو االساسية كفوائده بالنسبة 

 للطفل 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 4

5 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ دٚس اٌٍؼت
اللعب كدكره في حياة الطفل في 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح السنوات االكلى  

اٌزؼشف ػٍٝ رطٛس اال٘زّبَ  4 6

 ثبٌٍؼت
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطور االىتماـ بالعاب الطفولة 

7 

4 

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظشح االعالَ 

 ٌٍؼت

 
النظرية العربية االسالمية في العاب 

 الطفولة 
 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 8

9 
ظشاد اٌمذ٠ّخ اٌزؼشف ػٍٝ إٌ 4

 ٌٍؼت

النظرات كاالىتمامات القديمةفي 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 11

12 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠بد اٌٍؼت

النظريات التي فسرت اللعب 
النظريات  -)الفلسفية القديمة 
 صرة(النفسية المعا

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل االكؿ  4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة   4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 17

18 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ ع١ىٌٛٛع١خ اٌزؼ١ٍُ
في مرحلة الطفولة سيكولوجية التعلم 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المبكرة كدكر اللعب فيها  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االسس النفسية اللعاب الطفولة اٌزؼشف ػٍٝ االعظ 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 21

22 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼبة اٌطفٌٛخ 
ة في العاب الطفولة :  العاب الطفول
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحلة الرضاعة كانواعها

23 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼبة اٌطفٌٛخ
العاب الطفولة في دكر الحضانة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كانواعها

24 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ ا٘ذاف االٌؼبة

العاب الطفولة في رياض االطفاؿ 
اىدافها التربوية كانواعها )العاب 

القول كالنشاطات الجسمية 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

, ترجمة حسن عيسى ,  سيكولوجية المعبميمر, سوزانا ,  -
 .4987المجمس الوطني لمثقافة والفنون واالداب , الكويت, 

ل , دار وائ 4, ط سيكولوجية المعبعبد اليادي, نبيل ,  -
  2004لمنشر,عمان,

, ترجمة محمد  لعب االطفاؿدورثي ,  سكارلت,جورج و باستيرن, -
 2007طالب السيد سميمان , دار الكتاب الجامعي,فمسطين ,

 
 
 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

االلعاب الحسية الحركية  –الحركية ك 
العاب الحل كالتركيب  -التخيلية –

 كالبناء(
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 26

27 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼبة اٌشًِ

العاب الرمل كالماء  –االستكشافية 
االلعاب –االلعاب العسكرية –

 الزراعية
 االخزجبساد بظشحاٌّؾ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االلعاب التعليمية الهادفة االاٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ  4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31

31 
4 

اٌزؼشف ػٍٝ دٚس االَ فٟ 

 اٌٍؼت

دكر –دكر االـ في العاب الطفل 
المعلمة في الرياض في العاب 

 الطفل 
 الخزجبسادا اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل الثاني   4 32



   
  

 

 

 

 ؼخ ثغذادعبِ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .82

 / اٌزشث١خ اٌؾشو١خ        K11 اعُ / سِض اٌّمشس .83

 اٌغبٔت إٌظشٞ , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .84

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .85

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .86

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .87

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .88
89.  

1-11-2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .91

  
 تعميـ الطالبات متطمبات التربية الرياضية الحركية واهدافها وبرامجها وادواتها وتمارينها في مرحمة الطفولة المبكرة   -

 اتقاف الطالبات التماريف الرياضية الخاصة بمرحمة رياض االطفاؿ واعدادهف لتديب االطفاؿ عميها

 
 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .91

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  اعطاء ادلفردات ,   

 االخزجبساد اٌّؾبظشح.  فلسفة واجتاىات الًتبية احلركية  ٔظشح ػبِخ  4 2



   
  

واعطاء فكرة عامة عن ادلادة يف مرحلة 
ة للفرد الطفولة ادلبكرة  وامهيتها بالنسب

بصورة عامة وبالنسبة للطفل بصورة 
خاصة باالضافة اىل توضيح معٌت 

 الًتبية احلركية وامهيتها بالنسبة للطفل 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = ٔظشح ػبِخ 4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = ٔظشح ػبِخ 4 4

5 

4 

اٌزؼشف ػٍٝ  ِزطٍجبد اٌزشث١خ 

 اٌؾشو١خ 

 بية احلركية ومواصفاهتا متطلبات الًت 
-المكان )الصف -1

القاعة،الساحة،الح
 ديقة( 

الوقت توزيع  -2
المعلمة للبرامج 

الرياضية 
والفعاليات 

االخرى في 
 البرامج اليومية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

6 
4 

 

امتحان الشهر 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االول

 زجبساداالخ اٌّؾبظشح االجهزة واالدوات اٌزؼشف ػٍٝ االعٙضح  4 7

8 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌم١بدح

القيادة ودورىا يف التمارين وااللعاب 
احلركية  وانواع  التمارين والفعاليات 

 ادلالئمة لطفل الروضة
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

9 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌزّبس٠ٓ 
انواع التمارين والفعاليات ادلالئمة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح لطفل الروضة 

 االخزجبساد ٌّؾبظشحا = = 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان الشهر الثاين   4 13

14 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼبة اٌغّٕبعز١ه

العاب مجناستك/ انواعها 
/ادواهتا/دتارينها ومالئمتها لطفل 

 الروضة
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد ّؾبظشحاٌ = = 4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة   4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح القيافة الرياضية اٌزؼشف ػٍٝ اٌم١بفخ  4 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 21

21 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ خطٛاد اٌغ١ش 
يف نشاطات الًتبية خطوات السَت 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح احلركية ادلنظمة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح حتية العلم والوقفة الصباحية اٌزؼشف ػٍٝ رؾ١خ اٌؼٍُ 4 26



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .92

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  
 كتاب منهجي -

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 28

اٌزؼشف ػٍٝ اٌزذس٠جبد  4 29

 اٌؼغىش٠خ 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التدريبات العسكرية ادلناسبة لالطفال

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31

31 
4 

 

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

 غَتىا
 االخزجبساد ّؾبظشحاٌ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح =  4 32

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .93

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد وضاٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّش .94

 / ػٍُ ٔفظ اٌطفً        K12 اعُ / سِض اٌّمشس .95

 اٌغبٔت إٌظشٞ   اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .96

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .97

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .98

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .99



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .113

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 كتاب منهجً  -

 
 
 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 نت مصادر من االنًت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .111
111.  

1-11-2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .112

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

  
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .114

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ دساعخ 

 إٌّٛ

 امهية دراسة النمو 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد ّؾبظشحاٌ مراحل احلياة ومطالب النمو فيها اٌزؼشف ػٍٝ ِشاؽً اٌؾ١بح 2 2



   
  

 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االسس البايولوجية للنمو اٌزؼشف ػٍٝ االعظ اٌج١ٌٛٛع١خ  2 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الغدد الصماء اٌزؼشف ػٍٝ اٌغذد اٌصّبء 2 4

اٌزؼشف ػٍٝ اٌزفبػً ث١ٓ  2 5

 اٌشخص١خ ٚاٌفشد

تبادل االثار والتفاعل بُت الشخصية 
 جبساداالخز اٌّؾبظشح والفرد

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الغذاء وادلاء اٌزؼشف ػٍٝ اٌغزاء 2 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان  2 7

اٌزؼشف ػٍٝ ٔشبح ػٍُ ٔفظ  2 8

 اٌطفً
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نشاة علم نفس الطفل

 االخزجبساد اٌّؾبظشح مدارس علم النفس اٌزؼشف ػٍٝ ِذاسط ػٍُ إٌفظ 2 9

11 
2 

 شق اٌجؾشاٌزؼشف ػٍٝ غ
طرق البحث يف علم النفس )طريقة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلالحظة, دراسة احلالة(

11 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ
ادلنهج التجرييي )الطريقة الطولية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح وادلستعرضة(

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امهية علم نفس الطفل اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ ػٍُ إٌفظ 2 12

13 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد االٌٚٝ
اخلربات االوىل يف احلياة واثرىا يف النمو 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح )احلرمان من االمومة(

 االخزجبساد اٌّؾبظشح احلرمان الثقايف واحلرمان احلسي اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾشِب اٌضمبفٟ 2 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان  2 15
 االخزجبساد بظشحاٌّؾ عطلة نصف السنة   2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح رياض االطفال ٔظشح ػبِخ 2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التنشئة االجتماعية رؼش٠ف اٌزٕشئخ 2 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح السلوك االتكايل والسلوك العدواين رؼش٠ف اٌغٍٛن اٌؼذٚأٟ 2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النمو اخللقي اٌزؼشف ػٍٝ إٌّٛ اٌخٍمٟ 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التفاعل مع الرفاق اٌزؼشف ػٍٝ اٌزفبػً  2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان  2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح صدجاقة االطفال اٌزؼشف ػٍٝ صذالخ االغفبي 2 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النمو ادلعريف رؼش٠ف إٌّٛ اٌّؼشفٟ 2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التفكَت  رؼش٠ف اٌزفى١ش 2 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفاىيم رؼش٠ف اٌّفب١ُ٘ 2 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االستدالل رؼش٠ف االعزذالي 2 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان  2 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االبتكار رؼش٠ف االثزىبس 2 29
 االخزجبساد ؾبظشحاٌّ النمو اللغوي رؼش٠ف إٌّٛ اٌٍغٛٞ 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مراجعة  2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مراجعة  2 32

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .116

 / صؾخ اٌطفً ٚاعؼبفبرٗ اال١ٌٚخ         K13 اعُ / سِض اٌّمشس .117



   
  

 

 

 , اٌغبٔت اٌؼٍّٟاٌغبٔت إٌظشٞ   اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .118

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .119

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .111

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .111

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .112
113.  

1-11-2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .114

ا وانهـ يمروف والنامية لرعاية االطفاؿ رعاية خاصة لالرتقاء بصحتهـ ، مف جممتها انهـ فئة حساسة جداهداؼ كثيرة دفعت الدوؿ المتطورة   
بمراحؿ نمو وتطور عقمي وجسدي مستمر اضافة  لذلؾ فهـ اكثر عرضة مف غيرهـ الى المخاطر الصحية التي قد تسبب عجز او عاهة وقد 
تؤدي الى الوفاة ، لذلؾ فاف العناية بصحتهـ ورعايتهـ جسميا ونفسيا واجتماعيا يعتبر حجر الزاوية االساس لبموغ اعمى مستوى مف الصحة 
عدية والسالمة الجسدية والنفسية ،وفي قسـ رياض االطفاؿ تتضمف مادة صحة الطفؿ واسعافاته االولية كؿ االمراض التغذوية وامراض الطفولة الم

 والوقاية منها واالسعافات االولية

  
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .115

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 ّٛظٛعأٚ اٌ
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 

اعطاء المفردات كنظرة عامة عن 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  المادة 

2 
قياس كزف كطوؿ الطفل في كافة  4

 مراحلو 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مفهـو الصحة كالمرض 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح التطور كالنمو  = 4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الوليد ة ملئ البطاقة الصحية لطفل الركض 4 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 5
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرضيع  قياس العالمات الحيوية للطفل  4 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = الحرارة  4 7



   
  

 

 ٌزؾز١خ اٌج١ٕخ ا .116

8 
4 = 

 الدارج 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = النبض 4 9
 االخزجبساد اٌّؾبظشح درسة الطفل في عمر ماقبل الم = 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = التنفس 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النظافة الشخصية = 4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = ضغط الدـ 4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امراض الطفولة المعدية كالوقاية منها = 4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل االكؿ = 4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة  - 4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح =  - 4 17

18 
اعداد برنامج تربوم صحي الطفاؿ  4

 الركضة 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمراض التغذكية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح التطهير كالتعقيم = 4 19

21 
زرؽ  –طرؽ اعطاء الدكاء )بالفم  4

 المراىم( –االبر 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التطبيق فترة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = =  4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 23

24 

 االسعافات االكلية :  4
تضميد –التنفس االصطناعي 

 –التطهير كالتعقيم -الجركح
اسعاؼ –االربطة  -الضمادات

اسعاؼ -اسعاؼ الجركح-النزؼ
اسعاؼ -عاؼ الكسوراس-الحركؽ

 العض بالعظاـ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح =

25 
4 = 

المبادئ العامة للوقاية من االمراض 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المعدية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح بعض االمراض الشائعة  = 4 26

27 
4 = 

فقر  -امراض سوء التغذية )السمنة 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الدـ(

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االكلية االسعافات  = 4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اسلوب عمل المسعف االكلي  = 4 29

31 
4 = 

اسعاؼ الحاالت التي يتعرض لها 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الطفل 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح التنفس االصطناعي كالكسور ..الخ = 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  امتحاف 4 32



   
  

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

,  صحة الطفؿ واسعافاته االوليةالدراجي , سعاد عبد راضي,  -
 4994وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة بغداد , 

 الصحة العامة, سميمان, خضير داود والمختار , محمد يوسف  -
  4988, وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة بغداد ,

الثقافة الغنيم, مرزوق يوسف و البيبياني , بييجة اسماعيل ,  -
 4997, ذات السالسل , الكويت ,  الصحية

 كتاب منهجً  -

 

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

مراحل منو الطفل ادلثايل , عكاشة عبد ادلناف الييب موسوعة الطفل  -
 .1999,دار اجليل بَتوت 

اليمان وىلُت بدقور / ترمجة  صحة االطفال / الدليل الكامل / ديفيد -
 الدار العربية لعلوم . 2001مركز التعريب والربرلة , 

 صحة االطفال  -

العناية الطبية السليمة بالطفل منذ والدتو وحىت بلوغو سن ادلراىقة ,  -
حرري الطبيب بًتيل ه. ىارت , ترمجة مركز التعريب والربرلة وىبة 

 .1997ادلرعب قبالن ,

. مرزوق يوسف الغنيم , هبيج امساعيل البهبهاين الثقافة الصحية ,د -
 . 1997,ذات السالسل للطباعة 1قبالن ,ط

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 
 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ                                     عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد .1

 

 قسى انهغخ اإلَكهُزَخ  :هًٍانقسى انع اٌمغُ اٌغبِؼٟ .2

 ٌغخ أى١ٍض٠خ ػبِخ  / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ اعُ/ سِض اٌّمشس .3



   
  

General English  

 

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 لبػخ ِؾبظشاد اشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .5

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .6

 ( أعجٛػبً 32عبػخ اعجٛػ١بً ٌّذح ) 1 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .7

 2019-2018 د ٘زا اٌٛصفربس٠خ اػذا .8

المقرر الدراسي مادة متكاممة اليدف منيا تمكين الطالب من اتقان المغة 
 االنكميزية عن طريق  دراسة مياراىا االربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9
 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ. . أ

 .ٚاعز١ؼبة ِٛاظ١غ ػبِخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 
 . ِؼشفخ اعبع١بد لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 
 . فُٙ و١ف١خ اعزخذاَ ثؼط اٌغًّ فٟ ع١بلٙب اصبٟٔ اٌىالَ ٚاٌىزبثخ 
  

 



   
  

 

 اٌّٙبساد اٌخبصخ ثبٌّٛظٛع . ة
 رطج١ك ِٙبساد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ اٌّزّضٍخ ثـ:

 .االصغبء1

 .اٌّؾبدصخ 2

 .االعز١ؼبة 3

 اٌىزبثخ .4
 

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

اٌزؼٍُ رؼزّذ اعٍٛة اٌّؾبظشح اٌزٟ ٠ىْٛ ِؾٛس٘ب األعزبر ٚرشبسن ف١ٙب غش٠مخ 

 اٌطبٌجبد. 

 غشائك اٌزم١١ُ

 دسعخ( 25ـ اػزّبد اعٍٛة االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالخزجبساد اٌفص١ٍخ )ٚػذد٘ب أسثؼخ أٚ أوضش ِٓ 

 ـ إعشاء االخزجبساد اٌّفبعئخ.

 

 

 

 ط. اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ

 . إػذاد ػٍّٟ ٚصمبف1ٟط

 . إػذاد ِٕٟٙ ٚرذس٠غ2ٟط

 

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 

غش٠مخ اٌزؼٍُ رؼزّذ اعٍٛة اٌّؾبظشح اٌزٟ ٠ىْٛ ِؾٛس٘ب األعزبر ٚرشبسن ف١ٙب 

 اٌطبٌجبد. 

 

 

 غشائك اٌزم١١ُ

 غشائك اٌزم١١ُ

 دسعخ( 25ـ اػزّبد اعٍٛة االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالخزجبساد اٌفص١ٍخ )ٚػذد٘ب أسثؼخ أٚ أوضش ِٓ 

 
  



   
  

 

 

 

 -7-انصفحخ  

 د. اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد االخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ(. 

 . ٔطّؼ اْ ال ٠ض٠ذ ػذد اٌطبٌجبد فٟ اٌمبػخ ػٍٝ اٌؼشش٠ٓ غبٌجخ1د

 . رض٠ٚذ اٌمبػبد ثشبشبد ػشض3د

 .رٛف١ش خطٛغ أزشٔذ4د

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اخزجبساد ِؾبظشاد   اٌغبػبد اإلعجٛع

1-4 8 Hello+ Your world Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اخزجبساد ِؾبظشاد

5-8 8 All about you 
+family and friends 

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اخزجبساد ِؾبظشاد

9   Monthly exam   

13-10 10 The way I live+ 
every day   

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اخزجبساد ِؾبظشاد

14-17 14 My favorite + where 
I live  

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اخزجبساد ِؾبظشاد

18 Monthly exam  

19-22 14 Times past+ We had 
a great time  

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اخزجبساد ِؾبظشاد

23-26 6 Tell me I can do 
that!+please and 

thank you  

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اخزجبساد ِؾبظشاد

27 Monthly exam  

28-31 6 here and now+ It’s 
time to go 

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اخزجبساد ِؾبظشاد



   
  

32 Monthly exam 

 
 

 

 

 . خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع13ٟ

 

 

 

 
 

 . خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع13ٟ

 

 

 ال٠ٛعذ

 
 

 

 

 انجُُخ انزحزُخ  .1

انكزت انًقررح  .1

 انًطهىثخ
Ne w He a d wa y  p l u s   f o r  b e g i n n e r s 

Jhon and Liz Soars 

انًراخع  .2

 انرئُسُخ )انًصبدر(

N O N E 

انكزت  . أ

انًدالد انعهًُخ, وانًراخع انزٍ َىصً ثهب )

 انزقبرَر,....(

N O N E 

انًراخع  . ة

 االنكزروَُخ, يىاقع االَزرَُذ

N O N E 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .117

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .118

 / ادة االغفبي          K15 اعُ / سِض اٌّمشس .119

 اٌغبٔت إٌظشٞ    ذخً ف١ٙباٌجشاِظ اٌزٟ ٠ .121



   
  

 

 

 

 

 

 

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .121

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .122

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .123

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .124
125.  

1-11-2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .126

  
    :ل وسائطيا المختمفة تعريف الطالبات بكيفية تقديم المادة االدبية باسموب ممتع ومشوق لالطفال مع تحقيق اليدف السامي ليا بك

 من قصة ومسرحية وبرنامج وغيرىا , كذلك تنمية المواىب االدبية التي يتم اكتشافيا بطريقة عممية ومفيدة في خدمة الطفولة
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .127

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 م١١ُغش٠مخ اٌز غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 ٔظشح ػبِخ

 االطار العام لفن الكتابة لالطفال
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح لمن نكتب ٌّٓ ٔىزت 2 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ماذا نكتب ِبرا ٔىزت 2 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشحكيف نكتب ؟ مراحل النمو  عند  و١ف ٔىزت 2 4



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .128

االطفال وعالقتيا بخصائصيم 
 الطفال النفسية , المغة في اداب ا

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادب االطفال بالكتابة لالطفال  رؼش٠ف ادة االغفبي 2 5
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مضمون ادب االطفال اٌزؼشف ػٍٝ ِعّْٛ االدة 2 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اسموب ادب االطفال اٌزؼشف ػٍٝ اعٍٛة االدة 2 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اسموب ادب االطفال الدةاٌزؼشف ػٍٝ اعٍٛة ا 2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح قصص االطفال  اٌزؼشف ػٍٝ لصص االغفبي 2 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الموسيقى , الشعر  اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٛع١مٝ ٚاٌشؼش 2 11

11 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌمصخ 
بناء قصة الطفل , قصص الحيوان 

 االخزجبساد ؾبظشحاٌّ , قصص البطولة والمغامرات

12 
2 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌمصص
قصص الخوارق , القصص 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفكاىية , القصص العممية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االساطير , الحكايات  اٌزؼشف ػٍٝ اٌمصص 2 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح شعر االطفال , موسيقى االطفال اٌزؼشف ػٍٝ اٌشؼش 2 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فصميامتحان   2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح وسائط االطفال الى ادبيم  2 16

17 
2 

 أٛاع اٌصؾف
الفنون  -انواع صحف االطفال 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الصحفية في صحافة االطفال 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح اخراج صحف االطفال اٌزؼشف ػٍٝ اخشاط اٌصؾف 2 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اخراج صحف االطفال اٌصؾف اٌزؼشف ػٍٝ اخشاط 2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كتب االطفال الصغار  اٌزؼشف ػٍٝ اٌىزت  2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح شكل الكتاب اٌزؼشف ػٍٝ شىً اٌىزبة  2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الباب الخامس   2 22
 زجبساداالخ اٌّؾبظشح مسرح االطفال  ِغشػ االغفبي 2 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظرة عامة  2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مسرح الدمى ِغشػ اٌذِٝ  2 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح برامج االطفال في االذاعة اٌزؼشف ػٍٝ ثشاِظ االغفبي 2 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح برامج االطفال في التمفزيون اٌزؼشف ػٍٝ ثشاِظ االغفبي 2 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح برامج االطفال في التمفزيون ؼشف ػٍٝ ثشاِظ االغفبياٌز 2 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح افالم االطفال في السنما والتمفزيون اٌزؼشف ػٍٝ ثشاِظ االغفبي 2 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح افالم االطفال  اٌزؼشف ػٍٝ ثشاِظ االغفبي 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح م االطفال افال اٌزؼشف ػٍٝ ثشاِظ االغفبي 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان الفصل الثاني  2 32



   
  

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

  ( 4999الكعبي , فاضل عباس  : ) المداخؿ التربوية ، ومرتكزات
 , دار الشؤون الثقافية , بغداد . التجانس المعرفي في ثقافة االطفاؿ

 ادب االطفاؿ في المرحمة االبتدائية( :  4998دي احمد ) طعيمة , رش 
 , الطبعة االولى , دار الفكر العربي , القاىرة .

  ( 4988الييتي , ىادي نعمان  : )ثقافة االطفاؿ ، سمسمة كتب ثقافية 
 , الكويت .
 

 

 

 

 

 

  

 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   ش١ٔٚخ اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىز

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .131

 / اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ٌطفً اٌشٚظخ           K17 اعُ / سِض اٌّمشس .131

 اٌغبٔت إٌظشٞ   , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .132

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .133



   
  

 

 

 

 عٕٛٞ ٕخاٌفصً / اٌغ .134

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .135

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .136
137.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .138

  
 اسس التقنيات التربوية المستحدثة في مرحمة رياض االطفاؿ مف حيث االهداؼ واالنواع واالستخداـ تعميـ الطالبات    -

ت وشفافيات واشرطة وافالـ والتمفزيوف التعميمي ودمى العرائس في تعريؼ الطالبات بكيفية استخداـ التقنيات التربوية مف لوحا -
 البرامج التعميمية في رياض االطفاؿ 

  تدريب الطالبات عمى اتقاف صنع الوسائؿ التعميمية لبرامج رياض االطفاؿ مف الخامات االولية وتشغيؿ االجهزة واالالت الخاصة
 بالتقنيات التربوية

 
 
 
 
 
 

 سث١ٕخ اٌّمش .139

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 ٔظشح ػبِخ 

اعطاء المفردات كنظرة عامة عن 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  المادة 

2 

4 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ

 

التكنولوجيا كاالتصاؿ في التقنيات 
اؿ كالتعليم  أ كسائل االتص–التربوية 

تطور مفهـو الوسائل التعليمية   -ب
تكنلوجيا التعليم كطرؽ البحث   -ج
دكر االتصاؿ في مرحلة رياض  -د

 االطفاؿ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشحانواع الوسائل التعليمية كاىميتها اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌٛعبئً  4 4



   
  

اتها في العملية كاىدافها كاستخدام اٌزؼ١ّ١ٍخ 
 التربوية للمراحل التعليمية

5 

4 

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌٛعبئً 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 تصنيفات الوسائل التعليمية 

اىمية الوسائل  -ب         
التعليمية في مجاالت التعليم كالتعلم 

 في مرحلة رياض االطفاؿ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

اٌٛعبئً اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  4 6

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 االخزجبساد اٌّؾبظشح =

7 

4 

اٌزؼشف ػٍٝ لٛاػذ اخز١بس 

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ 

قواعد اختبار كاستخداـ الوسائل 
بعض المعايير الختبار  -التعليمية أ

القواعد  -الوسائل  التعليمية  ب
العامة الستخداـ الوسائل التعليمية 

اتباع اسلوب النظاـ  -كتقييمها ج
 اـ الوسائل التعليميةفي استخد

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 8

9 

4 

 اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌغجٛساد 

السػػػػػػػػػػػػػبورات كلوحػػػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػػػرض 
اسػػػػػػػتخداماتها فػػػػػػػي مرحلػػػػػػػة ريػػػػػػػاض 

 االطفاؿ 
السبورات الوبرية )اللوحػات الوبريػة (         

 -السػػػػػػػػػػبورة المغناطيسػػػػػػػػػػية  ج -ب
لوحػػػػػػػة -السػػػػػػبورة المغلينيػػػػػػػة        د

الجيػػػػػػوب كلوحػػػػػػة النشػػػػػػرات كلوحػػػػػػة 
 العرض

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 11

11 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ اعٙضح اٌؼشض
الشفافيات الخاصة بجهاز العرض 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح العلوم

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الصور الثابتة كاالفالـ الثاينة = 4 12
 زجبساداالخ اٌّؾبظشح = = 4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل االكؿ   4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة   4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح =  4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االفالـ التعليمية  اٌزؼشف ػٍٝ االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ  4 17
 االخزجبساد بظشحاٌّؾ الوسائل السمعية  اٌزؼشف ػٍٝ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ  4 18

19 

4 

 اٌزؼشف ػٍٝ االراػخ اٌّذسع١خ 

انواع  -االشرطة الصوتية ب
التعليم  -التسجيالت الصوتيةج

 -بواسطة الوسائل السمعية د
االذاعة كاالذاعة  -االسطوانات ق

 المدرسية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح التلفزيوف التعليمي = 4 21

21 

4 

= 

التعليمية للتلفزيوف  المميزات-أ
كيفية استخداـ التلفزيوف في   -ب

المعاصرة في التلفزيوف  -التعليم ج
خطوات استخداـ  -التعليمي د

سجالت  -التلفزيوف في التدريس ق
الفيديو كدكرىا في التعليم لطفل 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .141

  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

 

اساسٌات تصمٌم وانتاج الوسائل الحيلة ، محمد محمود ،  -

والتوزيع ،عمان ،  ، دار المسيرة للطباعة والنشر التعلٌمٌة

2002  . 

  تكنلوجٌا التعلٌمعلي، عبد العزيز ،  -

 2011، تقنٌات الوسائل التعلٌمٌةخليفة، امل اكرم،  -

 
 

 

 

 

 

 الركضة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 22

23 
4 

 
ماذج االشياء كالعينات كالن

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كالتوضيحات العلمية

24 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ االٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ 
االلعاب التعليمية كالمواقف التمثيلية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح في الركضة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 25

26 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌؼشائظ 
انواع العرائس كالدركس التعليمية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح عليم طفل الركضةكاستخدامها في ت

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 28

29 

4 

= 

الحاسوب االلكتركني كمجاالت 
اجهزة  -استخدامو في التعليم 

تشغيل -الوساؿ التعليمية  كادامتها أ
اجهزة العركض الضوئية كانواعها  

 اجهزة التسجيل الصوتي -ب

 االخزجبساد حاٌّؾبظش

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل الثاني   4 32



   
  

 

 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .141

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد ُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوضاٌمغ .142

 / دساعبد فٟ ِٕب٘ظ س٠بض االغفبي            K18 اعُ / سِض اٌّمشس .143

 اٌغبٔت إٌظشٞ   , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .144

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .145

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .146

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .147

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .148
149.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .151



   
  

 

 

 

 

 

  
   

مف حيث االهداؼ والمحتوى تعميـ الطالبات متطمبات بناء منهج رياض االطفاؿ بانواعه المختمفة واساليب تطبيؽ المنهج  -
 والوسائؿ والتقويـ 

 تعريؼ الطالبات بانواع المناهج في مرحمة رياض االطفاؿ -

 وتنفيذ مناهج رياض االطفاؿ  مساعدة الطالبات عمى اتقاف دورهف في بناء وتطوير -

 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .151

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 

اعطاء المفردات كنظرة عامة عن 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  المادة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطور مفهـو المنهج  ٔظشح ػبِخ  4 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المفهـو التقليدم  رؼش٠ف إٌّٙظ 4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نحو مفهـو كاسع للمنهج  رؼش٠ف إٌّٙظ 4 4

5 
4 

 رؼش٠ف إٌّٙظ
المنهج  -المفهـو الحديث للمنهج 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كالخير

6 
4 

 اعظ إٌّٙظ
المنهج  –اسس بناء المنهج 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كالتلميذ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المنهج كنمو التالميذ )االطفاؿ( اعظ إٌّٙظ 4 7

8 
4 

 اعظ إٌّٙظ
المنهج كحاجات التالميذ)االطفاؿ( 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المنهج كميوؿ التالميذ)االطفاؿ( -

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المنهج كارتباطو بالبيئة كالمجتمع  اعظ إٌّٙظ 4 9
 االخزجبساد اٌّؾبظشحالمنهج كالتطورات التكنلوجية  اعظ إٌّٙظ 4 11



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .152

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

، اساسٌات بناء منهج اعداد معلمات رٌاض  ابراهيم ،عواطف -

 2002االطفال ،

 2010، مدخل الى رٌاض االطفال ، محمد بدر، سهام -

 2002، رٌاض االطفال ،فارس، عصام -

 2011، مناهج رٌاض االطفال ،جاد، منى محمد علي -

 

 المعاصرة في رياض االطفاؿ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = اعظ إٌّٙظ 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االىداؼ التربوية  –بناء المنهج  اعظ إٌّٙظ 4 12

13 
4 

 اعظ إٌّٙظ

التعليمية في  اختيار كتنظيم الخبرات
 –تقويم المنهج  -رياض االطفاؿ 

 تقويم خبرات طفل الركضة
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل االكؿ   4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة   4 15

16 
4 

 اعظ إٌّٙظ
االتجاىات المعاصرة  في بناء 

 جبساداالخز اٌّؾبظشح مناىج رياض االطفاؿ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح =  4 17

18 
 –النموذج الذم يهتم بتطوير الطفل  4

 نموذج االدراؾ اللفظي

 –النموذج الذم يهتم بتطوير الطفل 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نموذج االدراؾ اللفظي 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 21

21 
نموذج  –نموذج االدراؾ الحسي  4

 التعليم اللفظي

نموذج  –نموذج االدراؾ الحسي 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التعليم اللفظي 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الوحدات الدراسية  اٌزؼشف ػٍٝ اٌٛؽذاد اٌذساع١خ  4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ات الدراسية انواع الوحد اٌزؼشف ػٍٝ االٔٛاع 4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دكر المعلمة في تخطيط الوحدة  اٌزؼشف ػٍٝ دٚس اٌّؼٍّخ 4 26

27 
4 

 اٌزؼشف ػٍٝ دٚس اٌّؼٍّخ
معلمة الركضة كدكرىا في بناء 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كتطوير كتنفيذ مناىج رياض االطفاؿ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل الثاني   4 32



   
  

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 
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  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد ؼٟ / اٌّشوضاٌمغُ اٌغبِ .154

 / اٌصؾخ إٌفغ١خ ٌٍطفً            K19 اعُ / سِض اٌّمشس .155

 اٌغبٔت إٌظشٞ      اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .156

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .157

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .158

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .159

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .161
161.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .162

  
   

-    

تعريف الطالبات بمعنى الصحة النفسية بشكل عام واألمراض النفسية والجسمية , وطرق العالج النفسي , 
 وكذلك أىم االضطرابات السموكية

 
 
 
 
 



   
  

 



   
  

 ث١ٕخ اٌّمشس .163

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 رؼش٠ف اٌصؾخ إٌفغ١خ 

 معٌت الصحة النفسية
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح احلياة كعملية تكيف ِؼٕٝ اٌزى١ف 2 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الطفل وتكيفو ِؼٕٝ اٌزى١ف 2 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلراىق وتكيفو اٌّشا٘ك 2 4

 خزجبساداال اٌّؾبظشح االحباط وانواعو االؽجبغ 2 5

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الصراع/ اسبابو وانواعو اٌصشاع 2 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح القلق/ادلفهوم/االنواع/االعراض اٌمٍك ٚأٛاػٗ 2 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اسباب ومصادر القلق اعجبة اٌمٍك 2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اساليب التكيف و١ف١خ اٌزى١ف 2 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تصنيف االمراض النفسية والعقلية ِشاض إٌفغ١خأٛاع اال 2 11

11 
2 

 اػشاض االِشاض إٌفغ١خ
االعراض ادلرضية لالمراض النفسية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح والعقلية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمراض العصابية االِشاض اٌؼصبث١خ 2 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النحول العصيب إٌؾٛي اٌؼصجٟ 2 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان  2 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرىاب رؼش٠ف اٌش٘بة 2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة   2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرىاب رؼش٠ف اٌش٘بة 2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح صعوبة النطق صؼٛثخ إٌطك 2 18

رؼش٠ف االِشاض  2 19

 ٛعِٛبر١خ اٌغب٠ى
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمراض السايكوسوماتية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمراض الشخصية االِشاض اٌشخص١خ 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اضطرابات الشخصية اظطشاثبد اٌشخص١خ  2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التخلف العقلي / ادلظاىر واحملكات اٌزخٍف اٌؼمٍٟ 2 22

23 
2 

 ف اٌؼمٍٟاٌزخٍ
التخلف العقلي / االسباب وادلضامُت 

 االجتماعية
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح العالج النفسي اٌؼالط 2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الصحة النفسية يف ادلدرسة ٔظشح ػبِخ 2 25

26 
2 

 
ادلتغَتات االساسية يف حتقق الصحة 

 النفسية يف ادلدرسة
 بساداالخزج اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االضطرابات السلوكية لدى االطفال رؼش٠ف االظطشاثبد اٌغٍٛو١خ  2 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اضطرابات الطعام –اضطرابات القلق  رؼش٠ف اٌمٍك 2 28

29 
2 

 رؼش٠ف اظطشاة إٌَٛ
االضطرابات  –اضطرابات النوم 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح احلركية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح النفسية الفردية اخلدمات  2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اخلدمات النفسية الفردية  2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان  2 32



   
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .164

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

،دار المسيرة  3، ط الصحة النفسٌةرضوان، سامر جميل ، -

 2002للنشر والتوزيع،عمان ،

 
 

 مصادر مكتبية  ئ١غخ )اٌّصبدس(اٌّشاعغ اٌش

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .165

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .166

 / االؽصبء اٌزشثٛٞ             K20 اعُ / سِض اٌّمشس .167

 اٌغبٔت إٌظشٞ      اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .168

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .169

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .171

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .171

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .172
173.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .174

  

 تعريؼ الطالبات باهمية االحصاء  
 تعريؼ الطالبات باهمية الوسائؿ االحصائية  



   
  

 

 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .175

 اٌغبػبد األعجٛع
ُ ِخشعبد اٌزؼٍ

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 

توزيع المفردات علة الطالبات 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  كاعطاء نبذه عن اىمية االحصاء

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المتغيرات  ششػ اٌّزغ١شاد 2 2
 ساداالخزجب اٌّؾبظشح تصنيف البيانات تصنيف البيانات 2 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التوزيع التكرارم التوزيع التكرارم 2 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تمثيل التوزيع بالرسم تمثيل التوزيع بالرسم 2 5

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تمثيل التوزيع بالرسم تمثيل التوزيع بالرسم 2 6
 االخزجبساد شحاٌّؾبظ مقاييس النزعة المركزية  مقاييس النزعة المركزية  2 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الوسيط الوسيط 2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الوسط الحسابي المنواؿ الوسط الحسابي المنواؿ 2 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح العالقة بين المقاييس الثالثة  العالقة بين المقاييس الثالثة  2 11
 جبساداالخز اٌّؾبظشح مقاييس التشتت مقاييس التشتت 2 11

12 
المدل المطلق,نصف المدل  2

 الربيعي 
المدل المطلق,نصف المدل 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الربيعي 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االنحراؼ المعيارم االنحراؼ المعيارم 2 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االرباعيات االرباعيات 2 14
 الخزجبسادا اٌّؾبظشح االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط 2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمتحاف االمتحاف 2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الدرجة المعيارية  الدرجة المعيارية  2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح معامل االختالؼ معامل االختالؼ 2 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المنحنى االعتدالي المنحنى االعتدالي 2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ياتالمئين المئينيات 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االرتباط معناه االرتباط معناه 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تحطيط االنتشار تحطيط االنتشار 2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح معامل ارتباط بيرسن  معامل ارتباط بيرسن  2 23
 االخزجبساد شحاٌّؾبظ معامل ارتباط سبيرماف معامل ارتباط سبيرماف 2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تفسير معامل االرتباط تفسير معامل االرتباط 2 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اختبار الفرضيات اختبار الفرضيات 2 26



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .176

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 
 رلموعة مصادر

 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 

 

 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االختبار التائى لعينة كاحدة االختبار التائى لعينة كاحدة 2 27

28 
لتين االختبار التائى لعينتين مستق 2

 متساكية بالحجم
االختبار التائى لعينتين مستقلتين 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح متساكية بالحجم

29 
االختبار التائى لعينتين مستقلتين  2

 غيرمتساكية بالحجم
االختبار التائى لعينتين مستقلتين 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح غيرمتساكية بالحجم

 جبساداالخز اٌّؾبظشح مربع كام  مربع كام  2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مربع كام مربع كام 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  2 32

 عبِؼخ ثغذاد غخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤع .177

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .178



   
  

 

 / صٕبػخ اٌذِٝ ٌٚؼت االغفبي             K21 اعُ / سِض اٌّمشس .179

 اٌغبٔت إٌظشٞ   , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ   اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .181

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .181

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .182

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .183

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .184
185.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .186

  

مساعدة الطالبات في التعرؼ عمى أنواع الدمى التي تقدـ لمطفؿ في مسرح العرائس و كيفية   
 مف الخامات االوليةو استخدامها اتصنيعها يدوي

 مع األطفاؿ في التوجيه الغير مباشر لحؿ المشكالت السموكية

 
 
 
 
 

 خ اٌّمشسث١ٕ .187

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 
 ٔظشح ػبِخ

 فكرة عامة عن تاريخ مسرح العرائس
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح خصائص مسرح العرائس رؼش٠ف ثبٌخصبئص 4 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح أنواع مسرح العرائس رؼش٠ف االٔٛاع 4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الماريونيت  رؼش٠ف ثبٌذ١ِخ 4 4

5 
4 

 رؼش٠ف ثبٌذ١ِخ
 الماريونيت 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح دمى القفاز رؼش٠ف ثبٌذ١ِخ  4 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دمى القفاز  رؼش٠ف ثبٌذ١ِخ 4 7



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .188

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

تاب ك، دار ال خٌال الظل والعرائس فً العالمالسويفي، مختار ،  -

 العربي، القاهرة، 

 2012، الفنً للطفل تطبٌقات عملٌةاللعب التوني، لميس،  -

 2010، مشروعك الصغٌر من المنزلعوض، اشرف ، -

 
 

 
 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح عصادمى ال  4 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دمى العصا رؼش٠ف ثبٌذ١ِخ 4 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المسرح األسود  رؼش٠ف ثبٌّغشػ االعٛد 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المسرح األسود رؼش٠ف ثبٌّغشػ االعٛد 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح خياؿ الظل خياؿ الظل 4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح خياؿ الظل  ل خياؿ الظ 4 13

14 
تصميم شخصيات كمكياج النواع  4

 مسرح العرائس
تصميم شخصيات كمكياج النواع 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح مسرح العرائس

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ديكور مسرح العرائس  ديكور مسرح العرائس  4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عرائستصميم مشاىد مسرح ال تصميم مشاىد مسرح العرائس 4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح زيارات لمسرح العرائس زيارات لمسرح العرائس 4 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح طرؽ االضاءةفي مسرح العرائس طرؽ االضاءةفي مسرح العرائس 4 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الموسيقى في مسرح العرائس الموسيقى في مسرح العرائس 4 19

21 
المؤثرات الصوتية في مسرح  4

 العرائس
المؤثرات الصوتية في مسرح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح العرائس

 االخزجبساد اٌّؾبظشح التدريب على تحريك انواع العرائس التدريب على تحريك انواع العرائس 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االخراج في مسرح العرائس االخراج في مسرح العرائس 4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تدريب الطالبات على دراسة النص تدريب الطالبات على دراسة النص 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تصميم مناظر المسرحية تصميم مناظر المسرحية 4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اختيار التصميم المناسب اختيار التصميم المناسب 4 25
 االخزجبساد بظشحاٌّؾ تنفيذالتصميم تنفيذالتصميم 4 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تقسيم مجموعات التصميم تقسيم مجموعات التصميم 4 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التدريب على االداء  التدريب على االداء  4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اجراء البركفا ت اجراء البركفا ت 4 29
 الخزجبسادا اٌّؾبظشح تمثيل االدكار  تمثيل االدكار  4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تقديم العركض تقديم العركض 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تقديم العركض تقديم العركض 4 32



   
  

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .189

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .191

 / ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ             K22 سِض اٌّمشساعُ /  .191

 اٌغبٔت إٌظشٞ       اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .192

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .193

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .194

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .195

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .196
197.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .198

  

لتي تفسر التعمم المدرسي واكسابو ميارات الوصف العممي لمعممية تزويد الطالبة بالقواعد والمباديء ا  
 التعميمية والتربوية

 
 
 
 
 



   
  

 ث١ٕخ اٌّمشس .199

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 

التعلم والتعليم , العوامل ادلؤثرة يف 
 ية التعلم والتعليمفاعلية عمل

التعلم والتعليم , العوامل ادلؤثرة يف 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  فاعلية عملية التعلم والتعليم

 االخزجبساد اٌّؾبظشح طرق البحث يف علم النفس الًتبوي طرق البحث يف علم النفس الًتبوي 2 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الدافعية يف التعلم الدافعية يف التعلم 2 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات الدافعية نظريات الدافعية 2 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الوظائف التعليمية للدافعية الوظائف التعليمية للدافعية 2 5
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الذاكرة وعملية التذكر الذاكرة وعملية التذكر 2 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول 2 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النظريات اليت ختص الذاكرة النظريات اليت ختص الذاكرة 2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلفاىيم االساسية للذاكرة ادلفاىيم االساسية للذاكرة 2 9

11 
اشكال عملية التذكر والعوامل امؤثرة  2

 فيو
اشكال عملية التذكر والعوامل امؤثرة 

 االخزجبساد شحاٌّؾبظ فيو

 االخزجبساد اٌّؾبظشح النسيان النسيان 2 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات تفسَت النسيان نظريات تفسَت النسيان 2 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح بانتقال اثر التدري بانتقال اثر التدري 2 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح القلق االمتحاين القلق االمتحاين 2 14
 االخزجبساد ّؾبظشحاٌ   2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلنافسة والتعاون وحب االستطالع ادلنافسة والتعاون وحب االستطالع 2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التغذية ادلرتدة التغذية ادلرتدة 2 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح لفصل الثاينامتحان ا امتحان الفصل الثاين 2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ابعاد التغذية ادلرتدة ابعاد التغذية ادلرتدة 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظريات التعلم/ نظرية االختيار والربط نظريات التعلم/ نظرية االختيار والربط 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح انُت التعلمنظرية ثورندايك/ قو  نظرية ثورندايك/ قوانُت التعلم 2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظرية االشًتاط الكالسيكي / لبافلوف نظرية االشًتاط الكالسيكي / لبافلوف 2 23

24 
مفاىيم ومظاىر اساسية يف التعلم  2

 الكالسيكي
مفاىيم ومظاىر اساسية يف التعلم 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الكالسيكي

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان الفصل الثالث لثالثامتحان الفصل ا 2 25

26 
نظرية االشًتاط االجرائي )نظرية  2

 سكنر(
نظرية االشًتاط االجرائي )نظرية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح سكنر(

27 
االجراءات التجرسيبية يف االشًتاط  2

 االجرائي
االجراءات التجرسيبية يف االشًتاط 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االجرائي

28 
التطبيقات الًتبوية لنظرية االشًتاط  2

 االجرائي
التطبيقات الًتبوية لنظرية االشًتاط 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االجرائي

 االخزجبساد اٌّؾبظشح نظرية االستبصار )نظرية كوىلر( نظرية االستبصار )نظرية كوىلر( 2 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ةجتارب اجلشتالت الكالسيكي جتارب اجلشتالت الكالسيكية 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تفسَت التعلم يف ضوء التجارب تفسَت التعلم يف ضوء التجارب 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التطبيقات الًتبوية لنظرية االستبصار التطبيقات الًتبوية لنظرية االستبصار 2 32



   
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .211

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

  كتاب منهجً -

 
 

 
 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .211

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .212

 / فغٍغخ اٌطفً             K23 اعُ / سِض اٌّمشس .213

 ت إٌظشٞ      اٌغبٔ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .214

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .215

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .216

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .217

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .218
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 ادراؾ الطالبات :  



   
  

 

 

 

 _لالصوؿ العممية والجوانب الوضيفية 
 _ابراز المبادء العامة واالليات المهمة 

 ة بيف اساسيات فسمجة االطفاؿ _ لمعالقات المتداخم
 _معرفة عمـ وظائؼ االعضاء وتناغـ االعضاء في عممها 

 _ادراؾ مقدرة الخالؽ وبديع صنعه الرقى مخموؽ وهو االنساف 
 _ادراؾ بعض االمراض الفسمجية المتعمقة باجهزة جسـ الطفؿ

 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .211

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
عُ اٌٛؽذح / اٌّغبق ا

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 

الفسيولوجيا مجاالتها كمبادئها العامة  
)تبادؿ المواد , االيض , التنسيق 

 الداخلي( 
 

الفسيولوجيا مجاالتها كمبادئها العامة  
)تبادؿ المواد , االيض , التنسيق 

 الداخلي( 
 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االستباب  تباب االس 2 2

3 
فسيولوجيا التكاثر , الجهاز التكاثر  2

 االنثوم  
فسيولوجيا التكاثر , الجهاز التكاثر 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االنثوم  

4 
فسيولوجيا التكاثر , الجهاز التكاثر  2

 االنثوم  
فسيولوجيا التكاثر , الجهاز التكاثر 

 الخزجبسادا اٌّؾبظشح االنثوم  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح البلوغ كالعوامل المؤثرة بو   البلوغ كالعوامل المؤثرة بو   2 5

6 
فسيولوجيا التكاثر , جهاز التكاثر  2

 الذكرم  
فسيولوجيا التكاثر , جهاز التكاثر 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الذكرم  

 االخزجبساد ٌّؾبظشحا االخصاب كالحمل كالوضع   االخصاب كالحمل كالوضع   2 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الوالدة كاالطفاؿ الرضع   الوالدة كاالطفاؿ الرضع   2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الغدد اللبنية كمراحل تطورىا  الغدد اللبنية كمراحل تطورىا  2 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشحبعض االمراض الفسلجية التي بعض االمراض الفسلجية التي  2 11



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .212

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 مجموعة مصادر
 

 
 

 ب االـ كالطفل تصي تصيب االـ كالطفل 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمتحاف االكؿ   االمتحاف االكؿ   2 11

12 
الغدد كالهرمونات  كناثيراتها  2

 الفسلجية 
الغدد كالهرمونات  كناثيراتها 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفسلجية 

 االخزجبساد ٌّؾبظشحا بعض االظطرابات الفسلجية  بعض االظطرابات الفسلجية  2 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف ثاني  امتحاف ثاني  2 14

15 
تنضيم درجة حرارة الجسم  2

 كالتغيرات في درجة الحرارة 
تنضيم درجة حرارة الجسم 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كالتغيرات في درجة الحرارة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ية  مكونات البوؿالجهاز البولي الكل الجهاز البولي الكلية  مكونات البوؿ 2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الجهاز العصبي المركزم   الجهاز العصبي المركزم   2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الجهاز العصبي المحيطي   الجهاز العصبي المحيطي   2 18
 االخزجبساد ظشحاٌّؾب الجهاز العصبي المستقل الذاتي  الجهاز العصبي المستقل الذاتي  2 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف ثالث  امتحاف ثالث  2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح العضالت كانواعها  العضالت كانواعها  2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الدـ ك كظائف بركتينات البالزما الدـ ك كظائف بركتينات البالزما 2 22

23 
كمكونات الجهاز   RHعامل   2

 لوعائي القلبي ا
كمكونات الجهاز   RHعامل  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح القلبي الوعائي 

24 
مكونات الجهاز القلبي الوعائي   2

 كضغط الدـ 
مكونات الجهاز القلبي الوعائي  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كضغط الدـ 

 زجبساداالخ اٌّؾبظشح التنفس كاجزاء الجهاز التنفسي  التنفس كاجزاء الجهاز التنفسي  2 25

26 
مكونات ىواء الشهيق كالزفير  2

 كالحجـو التنفسية 
مكونات ىواء الشهيق كالزفير 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كالحجـو التنفسية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الجهاز الهضمي ككظائف اعضائو  الجهاز الهضمي ككظائف اعضائو  2 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كظائف اعضائوالجهاز الهضمي ك  الجهاز الهضمي ككظائف اعضائو 2 28

29 
االلعاب كاثرىا على الجهاز التنفسي  2

 كالجهاز الهضمي 
االلعاب كاثرىا على الجهاز التنفسي 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كالجهاز الهضمي 

31 
مراجعة كارشادات حوؿ فسلجة  2

 الطفل كامراضو
مراجعة كارشادات حوؿ فسلجة 

 خزجبساداال اٌّؾبظشح الطفل كامراضو

31 
مراجعة كارشادات حوؿ فسلجة  2

 الطفل كامراضو
مراجعة كارشادات حوؿ فسلجة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الطفل كامراضو

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبقات من البيئة المحلية  تطبقات من البيئة المحلية  2 32



   
  

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .213

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .214

 / غشق اٌجؾش اٌزشثٛٞ             K24 اعُ / سِض اٌّمشس .215

 ٌٕظشٞ    , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ  اٌغبٔت ا اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .216

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .217

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .218

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .219

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .221
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 تعمـ الطالبة كتابة البحث العممي-1 
 تعمـ طرؽ اجراء البحوث-2
 تعرؼ ادوات البحث وتطبيقها-3

 البحوث تبغا لممشكالتتعرؼ انواع -4

 
 
 
 
 



   
  

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .223

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

3 

مفهوم -مقدمة عن ادلادة ومفرداهتا 
 العلم

مفهوم -مقدمة عن ادلادة ومفرداهتا 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  العلم

تعر يف البحث -أىداف العلم - 3 2
 العلمي 

تعر يف البحث -أىداف العلم -
 االخزجبساد اٌّؾبظشح العلمي 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح في تطور المجتمع أمهيتو في تطور المجتمع أمهيتو 3 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح العينات,اجملتمع والعينة- العينات,اجملتمع والعينة- 3 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح خطوات اختيارىا- خطوات اختيارىا- 3 5

 االخزجبساد اٌّؾبظشح فوائد استخدام العينات فوائد استخدام العينات 3 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اساليب اختيار العينات- اساليب اختيار العينات- 3 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادوات البحث ادوات البحث 3 8
 االخزجبساد شحاٌّؾبظ االستفتاء االستفتاء 3 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح اعداده اعداده 3 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح انواعو انواعو 3 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلقابلة ادلقابلة 3 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح انواعها انواعها 3 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اعدادىا -ادلالحظة اعدادىا -ادلالحظة 3 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح أنواعها أنواعها 3 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح وادلقاييس وادلقاييس 3 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح أنواعها أنواعها 3 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح بناؤىا- االختبارات بناؤىا- االختبارات 3 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح أنواعها أنواعها 3 19

21 
لوصفية ادلنهج الوصفي)انواع البحوث ا 3

 بالتفصيل(
ادلنهج الوصفي)انواع البحوث الوصفية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح بالتفصيل(

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المسح المدرسي المسح المدرسي 3 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المسح االجتماعي المسح االجتماعي 3 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح التتبعي التتبعي 3 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح راسة الحالةد دراسة الحالة 3 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االرتباط االرتباط 3 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المقارف المقارف 3 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تحليل العمل تحليل العمل 3 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تحليل الكتاب تحليل الكتاب 3 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ج التارخيي بالتفصيلادلنه ادلنهج التارخيي بالتفصيل 3 29



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .224

 مشسح اٌّطٍٛثخ اٌىزت اٌّ

  

 كتاب منهجً  -

 

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كتابة البحث كتابة البحث 3 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلنهج التجرييب بالتفصيل ادلنهج التجرييب بالتفصيل 3 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح خطوات كتابة البحث خطوات كتابة البحث 3 32

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .225

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .226

           / اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ )اٌزطج١مبد(   K25 اعُ / سِض اٌّمشس .227

 عبٔت رطج١مٟ ػٍّٟ    اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .228

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .229

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .231

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .231

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .232
233.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .234

  
ؿ في مرحمة رياض االطفاؿ واستخداـ الوسائؿ التعميمية وتكوف تعميـ الطالبات بالمشاهدة والتطبيؽ كيفية تعمـ الطف المشاهدة والتطبيؽ :   

 النشاط الذاتي لدى الطفؿ المتعمـ

 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .235

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 

 يةاىداف العممية التعميم التطبيق العملي
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

2 
اساليب المشاىدة في رياض  = 2

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االطفال

3 
اساليب المشاىدة في رياض  = 2

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االطفال

 االخزجبساد اٌّؾبظشح من طمبات التطبيق والمشاىدة  = 2 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح من طمبات التطبيق والمشاىدة  = 2 5

 االخزجبساد اٌّؾبظشح من طمبات التطبيق والمشاىدة  = 2 6

7 

 انواع اساليب التطبيق = 2
 التطبيق الفردي - أ

 التطبيق الجماعي - ب
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

8 

 انواع اساليب التطبيق = 2
 التطبيق الفردي - أ

 التطبيق الجماعي
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

9 

اعداد الطالبة لمتطبيق / تحميل  = 2
التقويمية لفترة  االستمارات

 التطبيق 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشحاعداد الطالبة لمتطبيق / تحميل  = 2 11



   
  

االستمارات التقويمية لفترة 
 التطبيق

11 

تطبيق فردي في رياض  = 2
 4/4-24/2االطفال لمفترة من 

ثم العودة الى الكمية ومناقشة ما 
 تم االستفادة منو 

 زجبساداالخ اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح اىداف العممية التعميمية  = 2 12

13 
اساليب المشاىدة في رياض  = 2

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االطفال

14 
اساليب المشاىدة في رياض  = 2

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االطفال

 االخزجبساد اٌّؾبظشح من طمبات التطبيق والمشاىدة  = 2 15

 االخزجبساد اٌّؾبظشح طبيق والمشاىدة من طمبات الت = 2 16

 االخزجبساد اٌّؾبظشح من طمبات التطبيق والمشاىدة  = 2 17

18 

 انواع اساليب التطبيق = 2
 التطبيق الفردي - ت
 التطبيق الجماعي - ث

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

19 

 انواع اساليب التطبيق = 2
 التطبيق الفردي - ب

 التطبيق الجماعي
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

21 

اعداد الطالبة لمتطبيق / تحميل  = 2
االستمارات التقويمية لفترة 

 التطبيق 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

21 

اعداد الطالبة لمتطبيق / تحميل  = 2
االستمارات التقويمية لفترة 

 التطبيق
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

22 

تطبيق فردي في رياض  = 2
 4/4-24/2االطفال لمفترة من 
ة ومناقشة ما ثم العودة الى الكمي
 تم االستفادة منو 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 23

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 25

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 27

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 28

29 
2   

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد ٌّؾبظشحا   2 31

 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح   2 32



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .236

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

دلٌل منهج وحدة الخبرة التفاعلً المتكامل الشامل لمعلمات  -

رٌاض االطفال /د.سعدي جاسم الغرٌري ،د. سمٌرة موسى 

ة عالوي محسن ، فائزة البدري ، هناء محمد رمزي ، كاظمٌ

 0202ناجً حسن ،ط،

جمهورية العراق ، وزارة التربية المديرية العامة  -

 للمناهج

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .237

  ٌٍجٕبد اٌزشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .238

 / رم٠ُٛ ٚل١بط غفً اٌشٚظخ              K26 اعُ / سِض اٌّمشس .239

 اٌغبٔت إٌظشٞ , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ    اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .241

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .241

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .242

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .243

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .244
245.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .246

 ومبادئيا وقياسيا ونظرياتيا ميم الطالبات عمى طرق تقويم طفل الروضةتع   -

 تعريؼ الطالبات عمى انواع االختبارات والبطاقة التقويمية المستخدمة في مرحمة رياض االطفاؿ  -

 
  

 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .247

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ خ اٌزؼ١ٍُغش٠م

1 
 

4 

اعطاء المفردات كنظرة عامة عن 
 المادة 

اعطاء المفردات كنظرة عامة عن 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  المادة 

2 
الفركؽ الفردية في الصفات  4

الجسمية كالمزاجية كالعقلية 
 كاالجتماعية كالخلقية 

الفركؽ الفردية في الصفات 
الجسمية كالمزاجية كالعقلية 

 كاالجتماعية كالخلقية 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 3

4 
عوامل ظهور الفركؽ الفردية ككيف  4

 نراعيها في التعليم 
عوامل ظهور الفركؽ الفردية ككيف 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح نراعيها في التعليم 

5 
القياس كالتقويم كاالختبار )تعاريف  4

 م اساسية (كالفرؽ بينه
القياس كالتقويم كاالختبار )تعاريف 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح اساسية (كالفرؽ بينهم 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 6

7 
انواع القياس كالعوامل المؤثرة فيو   4

كلماذا القياس في التربية كعلم 
 النفس

انواع القياس كالعوامل المؤثرة فيو  
كلماذا القياس في التربية كعلم 

 النفس
 االخزجبساد ٌّؾبظشحا

8 
انواع التقويم التربوم كاالسس التي  4

 يقـو عليها
انواع التقويم التربوم كاالسس التي 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح يقـو عليها

9 
تقويم نمو الطفل)تقويم المجاالت  4

 النمائية(
تقويم نمو الطفل)تقويم المجاالت 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح النمائية(

 االخزجبساد ظشحاٌّؾب = = 4 11

11 
انواع االختبارات كالمقاييس النفسية  4

 كخطوات اعدادىا  
انواع االختبارات كالمقاييس النفسية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كخطوات اعدادىا  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 13



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .248

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

, دار الفكددر ناشددرون وموزعددون 4, ط تقػػويـ نمػػو الطفػػؿبدددير, كريمددان,  -
  2008,عمان , 

,ترجمة ميرفت   الطفولة المبكرة التقييـ في تعميـ  وورثان ,سي. سوي, -
 . 2040,دار الفكر ناشرون وموزعون,عمان , 4محمد فايز ,ط

االمام , مصطفى محمود وعبد الرحمن,انور حسين والعجيمي,صباح  -
 .4990, دار الحكمة لمطباعة والنشر, بغداد, التقويـ والقياس حسين,

ـ الممؼ تقويـ اداء طفؿ الروضة باستخداميادة اسعد ,  موسى, -
 portfolio ,2045التقويمي التراكمي  )بورتفوليو(

-  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل االكؿ كؿامتحاف الفصل اال 4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4 17

18 

 اىمية تقويم طفل الركضة 4
 
 
 

 اىمية تقويم طفل الركضة
 
 
 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ة تطبيق فتر  فترة تطبيق  4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فترة تطبيق فترة تطبيق 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الركضة  البطاقة التقويمية لطفل البطاقة التقويمية لطفل الركضة  4 25

26 
فوائد استخداـ البطاقة التقويمية  4

 لطفل الركضة 
فوائد استخداـ البطاقة التقويمية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح لطفل الركضة 

27 
مالحظات عن الطفل ينبغي اخذىا  4

 في االعتبار لدل تقويم الطفل 
مالحظات عن الطفل ينبغي اخذىا 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ويم الطفل في االعتبار لدل تق

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 28

29 
طرؽ كمصادر جمع البيانات  4

الخاصة بالبطاقة التقويمية  
 كمحتويات البطاقة 

طرؽ كمصادر جمع البيانات 
الخاصة بالبطاقة التقويمية  

 كمحتويات البطاقة 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف الفصل الثاني  امتحاف الفصل الثاني  4 32



   
  

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 
 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

قسى  -انًرحهخ انثبنثخ -انهغخ االَكهُزَخ :اٌمغُ اٌؼٍّٟ .1

 رَبض االطفبل

 Headway Plus: Intermediate شسِٕٙظ اٌجؾشاعُ/ سِض اٌّم .2

Student’s Book 

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .3

 اٌّؾبظشح اشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .4

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ اعجٛػ١ب2 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6

 2118\11\19 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛصف .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

ٔى١ٍض٠خ ٘ٛرؼش٠ف اٌطبٌجبد ثمٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خِٓ أبٌٙذف ِٓ رذس٠ظ ِبدح اٌٍغخ اال

 خالي ششػ اٌمٛاػذ ٚ رٛظ١ؼ اٌمطغ ٚ ؽً رّبس٠ٓ اٌىزبة

 

 

 -6-انصفحخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .1
 



   
  

 اال٘ذاف اٌّؼشف١خ . أ

 ا١ّ٘خ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ . 1 أ

 ض٠خر١ّٕخ ِٙبسح اٌزىٍُ ثبٌٍغخ االٔى١ٍ. 2 أ

 ِؼشفخ و١ف١خ رى٠ٛٓ اٌغًّ ٚص١بغزٙب . 3 أ

 اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس . ة
 ر١ّٕخ لبث١ٍخ اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزىٍُ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ. 1 ة

 فُٙ اٌمطغ ِٚؼشفخ ِؼب١ٔٙب. 2 ة

 ر١ّٕخاٌمبث١ٍخػٍٝ ص١بغخ اٌغًّ ثبٌٍغخاالٔى١ٍض٠خ. 3 ة

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 اٌمبء اٌّؾبظشاد 

 ِ شبسوخ اٌطبٌجبد فٟ اٌّؾبظشح 

 غشائك اٌزم١١ُ

 ٞاالِزؾبْ اٌزؾش٠ش 

 ط. اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ

 اٌمبث١ٍخػٍٝ ؽً اٌزّبس٠ٓ. 1 ط

 ِؾبدصبد شف٠ٛخ ث١ٓ اٌطبٌجبد. 2 ط

 اٌزؼٍُ ِٓ اٌزّبس٠ٓ. 3 ط

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 اٌمبء اٌّؾبظشاد 

  ِشبسوخ اٌطبٌجبد فٟ اٌّؾبظشح 

 زم١١ُغشائك اٌ

 االِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ

 
  

 -7-انصفحخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد االخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ(. 

 اٌمشاءح اٌّزٛاصٍخ . 1 د

 اٌىزبثخ ثشىً ِغزّش. 2 د



   
  

 رط٠ٛشاٌغبٔجب ٌٍغٛٞ. 3 د

 اعزخذاَ اٌٍٍغخالٔى١ٍض٠خ. 4 د

 

 

 

 

 سث١ٕخ اٌّمش .2

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد اإلعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح/ اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛظٛع

غش٠مخ  غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

2-1  2 Chapter One It’s a wonderful world االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

4-3  2 Chapter Two Get Happy االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

5-7 2 Chapter Three Telling Tales االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

8-10 2 Chapter Four Doing the right Thing االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

10-12 2 Chapter Five On the move االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

13-15 2 Chapter Six I just love it! 
 

االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

16-18 2 Chapter Seven The world of work االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

19-21 2 Chapter Eight  Just imagine! االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

22-24 2 Chapter Nine Getting on together االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

25-27 2 Chapter Ten Obsessions االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

28-30 2 Chapter Eleven Tell me about it! االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

31-32 2 Chapter Twelve Life’s great events االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .3
 



   
  

 

 . خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع13ٟ

 

 ٌزط٠ٛشاٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ Google class roomاعزخذاَ

 

 

 
 -8-اٌصفؾخ 

 

 

 

اٌىزت اٌّمشسح  .3

 اٌّطٍٛثخ

 

اٌّشاعغ  .4

 اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس(
Headway Plus: Intermediate 

Student’s Book 

اٌىزت  . د

ثٙب )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ, ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ 

 اٌزمبس٠ش,....(

  

اٌّشاعغ  . س

 االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 / YouTubeرّبس٠ٓ ؽذ٠ضخ

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .249

  شث١خ ٌٍجٕبداٌز اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .251

 االسشبد إٌفغٟ ٚاٌزٛع١ٗ اٌزشثٛٞ                / K27 اعُ / سِض اٌّمشس .251

 اٌغبٔت إٌظشٞ , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ    اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .252

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .253

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .254

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .255



   
  

 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .256
257.  
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 اف اٌّمشسأ٘ذ .258

-   

 

تعريف الطالبات بطرق االرشاد الفردي والجماعي واالرشاد المباشر وغير المباشر وأوجو االختالف   
 بينيما

 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .259

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح  تعريف االرشاد والتوجيو التوجيوتعريف االرشاد و  4 1

 االخزجبساد اٌّؾبظشح طرق االرشاد الفردي طرق االرشاد الفردي 4 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االرشاد ادلباشر وغَت ادلباشر االرشاد ادلباشر وغَت ادلباشر 4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح رلاالت االرشاد النفسي رلاالت االرشاد النفسي 4 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االرشاد ادلهٍت االرشاد ادلهٍت 4 5
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تعريف االرشاد ادلهٍت تعريف االرشاد ادلهٍت 4 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح خدمات االرشاد ادلهٍت خدمات االرشاد ادلهٍت 4 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ارشاد االطفال ارشاد االطفال 4 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلقابلة ادلقابلة 4 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح اجللسة االرشادية اجللسة االرشادية 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مؤدتر احلالة مؤدتر احلالة 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الربامج االرشادية الربامج االرشادية 4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح لنفسينظرية التحليل ا نظرية التحليل النفسي 4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مكانيزمات الدفاع مكانيزمات الدفاع 4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان شهري امتحان شهري 4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16
 الخزجبسادا اٌّؾبظشح العالج بالتحليل النفسي العالج بالتحليل النفسي 4 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح النظرية السلوكية النظرية السلوكية 4 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مفاىيم النظرية السلوكية مفاىيم النظرية السلوكية 4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلرشد وعملية االرشاد ادلرشد وعملية االرشاد 4 21



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .261

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

مبادئ التوجيدو واالرشداد النفسدي ,د.جدودت عبدد اليدادي ود.سدعيد حسدني  -
 العزة.

مشكالت االطفال النفسية واساليب ادلساعدة فيها ,د.سوسن شاكر اجلليب  -
,2006. 
مج ارشرررادي يف مواجهرررة ادلشرركالت السرررلوكية لررردى اطفرررال الشررروارع اثررر برنرررا -

 2011د.صربي بردان علي احلياين ,
 .2009ادلهرات االرشادية , د.امحد عبد اللطيف ابو اسعد,  -

  2010الفئات اخلاصة وطرق ارشادىم ,د. بسام ىالل العريب , -

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   ّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌ

 

 

 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كوميةتطبيق يف روضة ح تطبيق يف روضة حكومية 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اساليب االرشاد السلوكي اساليب االرشاد السلوكي 4 27

28 
تطبيق النظريات السلوكية يف االرشاد  4

 النفسي
االرشاد  تطبيق النظريات السلوكية يف

 االخزجبساد اٌّؾبظشح النفسي

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االرشاد النفسي لالطفال ادلوىوبُت االرشاد النفسي لالطفال ادلوىوبُت 4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ارشاد العائلة ارشاد العائلة 4 31
 جبساداالخز اٌّؾبظشح زيارة دلؤسسات ذوي االختصاص زيارة دلؤسسات ذوي االختصاص 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان شهري امتحان شهري 4 32

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .261



   
  

 

 

 

 

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .262

 رغز٠خ اٌطفً                / K29 اعُ / سِض اٌّمشس .263

 اٌغبٔت إٌظشٞ , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ    اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .264

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .265

 عٕٛٞ ٕخاٌفصً / اٌغ .266

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .267

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .268
269.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .271

-   

في حياة االنساف في كؿ مراحمها منذ الوالدة والطفولة وحتى الشيخوخة ، فضال عف الحاالت الفسيولوجية التي يمر لتعمـ التغذية اهمية كبيرة 
اهمية التغذية لمجنيف واالـ وفترة الرضاعة واهمية التغذية بالنسبة لمطفؿ واالـ ، ولهذا يكوف لزاما عمى  فيها االنساف منها فترة الحمؿ فيها

ي االنساف اف يتعرؼ عمى مكونات غذائه مف العناصر الغذائية ووظائفها المختمفة ومعرفة ماهو مضر مف عمميات بناء الجسـ ، ويتـ التركيز ف
 راة كونها اساس المجتمع وغذاء الطفؿ كونه المستقبؿقسـ رياض االطفاؿ عمى غذاء الم

  
 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .271

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح  النمو كالتطور  النمو كالتطور   1



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .272

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

تغذية االنساف ، وزارة التعميـ الزىيري , عبد اهلل محمد ذنون ,  -
 .2000, جامعة الموصل ,  العالي والبحث العممي

4 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تقييم صحة الطفل  تقييم صحة الطفل  4 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح دراسة الحالة الغذائية  دراسة الحالة الغذائية  4 3
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الغذاء كالتغذية  الغذاء كالتغذية  4 5
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الغذائية  العادات العادات الغذائية  4 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح سوء التغذية عند االطفاؿ  سوء التغذية عند االطفاؿ  4 9

 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االحتياجات الغذائية لالـ الحامل  االحتياجات الغذائية لالـ الحامل  4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح المتطلبات الغذائية للحامل المتطلبات الغذائية للحامل 4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الحاجات الغذائية للطفل الرضيع  الحاجات الغذائية للطفل الرضيع  4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرضاعة الطبيعية كاالصطناعية  الرضاعة الطبيعية كاالصطناعية  4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الحاجات الغذائية لطفل الركضة  الحاجات الغذائية لطفل الركضة  4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطور كنمو طفل الركضة  تطور كنمو طفل الركضة  4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االطعاـ الذاتي  االطعاـ الذاتي  4 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح لغذائية لطفل الركضة الحاجات ا الحاجات الغذائية لطفل الركضة  4 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فترة التطبيق  فترة التطبيق  4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح خدمات الصحة المدرسية  الصحة المدرسية  خدمات 4 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح = = 4 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مطعم الركضة كطرؽ تقديم الطعاـ  مطعم الركضة كطرؽ تقديم الطعاـ  4 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح أة كاعداد مطعم الركضة تهي أة كاعداد مطعم الركضة تهي 4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الشركط الصحية في المطعم  الشركط الصحية في المطعم  4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مطبخ الركضة مطبخ الركضة 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الشركط الصحية الواجب توافرىا  الشركط الصحية الواجب توافرىا  4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االمتحاف  االمتحاف  4 32



   
  

تغذية النوري, فاروق فاضل و الطالباني, المعة جمال ,  -
بغداد , , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة  االنساف
4984 

 2002, ,بيروت , الغذاء والتغذيةمنظمة الصحة العالمية ,  -

, المؤسسسة  التغذية خالؿ مراحؿ العمرخاشقجي,رفيدة حسين , -
  4994السعودية بمصر, مصر ,

التقانة الغنيم ,مرزوق يوسف و البيبياني, بييجة اسماعيل ,  -
 4997, ذات السالسل, الكويت ,  الصحية

طرائؽ التعمـ الذاتي في منهج رياض , اطفة زىرة ع,  زكريا   -
 .االطفاؿ

-   

 مصادر مكتبية  اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .273

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .274

 الششاف اٌزشثٛٞ               االداسح ٚا / K30 اعُ / سِض اٌّمشس .275

 اٌغبٔت إٌظشٞ      اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .276

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .277

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .278

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .279



   
  

 

 

 

 

 

 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .281
281.  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .282

-   

مدرسية ومفيوم القيادة التربوية وميام مديرة الروضة بمفيوم االدارة التربوية والتعميمية وال تعريف الطالبات  
 ومشرفة الروضة

  
 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .283

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 

 االدارة االدارة
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

, االدارة علم وفن  مفهوم االدارة 2 2
 ومهارة , رلاالت االدارة

مفهوم االدارة , االدارة علم وفن 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ومهارة , رلاالت االدارة

االدارة الًتبوية , مفهومها , خصائصها  2 3
 , امناطها

االدارة الًتبوية , مفهومها , خصائصها 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح , امناطها

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االدارة التعليمية يميةاالدارة التعل 2 4

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االدارة ادلدرسية واالدارة العامة االدارة ادلدرسية واالدارة العامة 2 5

 االخزجبساد اٌّؾبظشح مفهوم االدارة ادلدرسية مفهوم االدارة ادلدرسية 2 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اسية لالدارة ادلدرسيةالقواعد االس القواعد االساسية لالدارة ادلدرسية 2 7



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .284

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  

 ادارة رٌاض االطفال وتطبٌقاتهاشريف، السيد عبد القادر،  -

،2002 

  2013، القٌادة التربوٌةدواني ، كمال سليم ،  -

8 

االدارة ادلدرسية , مراحل التنظيم وظيفة  2
ادلدرسي وتقوميو, ادلهارات اليت يتطلبها 

الرئيس االداري , وظائف الرئيس 
 االداري

االدارة ادلدرسية , مراحل التنظيم وظيفة 
ادلدرسي وتقوميو, ادلهارات اليت يتطلبها 

, وظائف الرئيس الرئيس االداري 
 االداري

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امناط االدارة امناط االدارة 2 9
 االخزجبساد اٌّؾبظشح القيادة الًتبوية القيادة الًتبوية 2 11

11 
مفهوم القيادة الًتبوية, العناصر  2

 اجلوىرية الالزمة للقيادة
مفهوم القيادة الًتبوية, العناصر 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح رية الالزمة للقيادةاجلوى

 االخزجبساد اٌّؾبظشح التعليم واالدارة التعليم واالدارة 2 12

13 
عوامل جناح االدارة التعليمية, كيف  2

 تصل االدارة التعليمية اىل اىدافها
عوامل جناح االدارة التعليمية, كيف 

 جبساداالخز اٌّؾبظشح تصل االدارة التعليمية اىل اىدافها

 االخزجبساد اٌّؾبظشح السلطة السلطة 2 14

15 
انواع السلطة , امناط السلطة ووظائفها  2

 , تفويض السلطة 
انواع السلطة , امناط السلطة ووظائفها 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح , تفويض السلطة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  2 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح لاالتصا االتصال 2 17
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االتصال ووسائطو يف االدارة التعليمية االتصال ووسائطو يف االدارة التعليمية 2 18

19 
طبيعة وامهية االتصال, اجتاىات  2

 االتصال وقنواتو
طبيعة وامهية االتصال, اجتاىات 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االتصال وقنواتو

 االخزجبساد اٌّؾبظشح وسائط االتصال صالوسائط االت 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح االدارة يف الروضة وامهيتها االدارة يف الروضة وامهيتها 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مفهوم االدارة يف رياض االطفال مفهوم االدارة يف رياض االطفال 2 22

23 
مواصفات مديرة الروضة, مهام مديرة  2

 الروضة وعالقتها بالبيئة الروضة, ادارة

مواصفات مديرة الروضة, مهام مديرة 
 الروضة, ادارة الروضة وعالقتها بالبيئة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االشراف والتوجيو الفٍت االشراف والتوجيو الفٍت 2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مفهوم االشراف مفهوم االشراف 2 25

26 
احلديث لالشراف الًتبوي او ادلفهوم  2

التوجيو, االشراف الًتبوي والعملية 
 الًتبوية

ادلفهوم احلديث لالشراف الًتبوي او 
التوجيو, االشراف الًتبوي والعملية 

 الًتبوية

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ادلدير كمشرف تربوي ادلدير كمشرف تربوي 2 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح كفايات ادلدير كمشرف تربوي تربويكفايات ادلدير كمشرف  2 28

29 
ادلهام االشرافية, مهارات ادلدير   2

 كمشرف تربوي
ادلهام االشرافية, مهارات ادلدير  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كمشرف تربوي

 االخزجبساد اٌّؾبظشح انواع االشراف انواع االشراف 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح راف الًتبويمهام االش مهام االشراف الًتبوي 2 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحان امتحان 2 32



   
  

-  

 كتبية مصادر م اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 
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 أ٘ذاف اٌّمشس .294

-   

طالبات المرحمة الرابعة معمومات و مبادئ أولية عف الموسيقى وعف أهميتها ألطفاؿ     
 ؿة و الترفيهية وتعميمها ألطفاالروضة وعف أهمية األناشيد واألغاني التعميمية الهادف

الروضة ، اما بالجانب العممي تزويد الطالبات المفاهيـ األساسية عف موسيقى الطفؿ 
والسمـ الموسيقي واالالت الموسيقية البسيطة والمهمة الطفاؿ الروضة والتدريب عميها مع 



   
  

 

 األطفاؿ في الروضة التطبيقية في الكمية والتابعة لمقسـ

  
 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .295

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
نشأة الموسيقى كأصولهاك مصادرىا   2

 ,فلسفتها
نشأة الموسيقى كأصولهاك مصادرىا  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح  ,فلسفتها

2 
ة قواعدىػا, نظريات كمدارس التربي  2

 الموسيقة 
قواعدىػا, نظريات كمدارس التربية  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الموسيقة 

3 

,تعريف الموسيقى  خصائص   2
الموسيقى, تاثير الموسيقى في 

الحياة األنسانية, تاثير الموسيقى 
 على الطفل.

,تعريف الموسيقى  خصائص  
الموسيقى, تاثير الموسيقى في 

سيقى الحياة األنسانية, تاثير المو 
 على الطفل.

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

4 
,التعليم الموسيقي في مرحلة الطفولة  2

المبكرة كأنعكاساتو األيجابية على 
 الطفل

,التعليم الموسيقي في مرحلة الطفولة 
المبكرة كأنعكاساتو األيجابية على 

 الطفل
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

5 

معنى التربية الموسيقية  , موقع    2
لموسيقية من لبعملية التربوية التربية ا

,مهاـ التربية الموسيقية ,تاثير 
الموسيقى على نمو الطفل العاـ 

,أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة 
 الطفولة

معنى التربية الموسيقية  , موقع   
التربية الموسيقية من لبعملية التربوية 

,مهاـ التربية الموسيقية ,تاثير 
العاـ الموسيقى على نمو الطفل 

,أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة 
 الطفولة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

6 
أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة  2

الطفولة,النمو الموسيقي قبل الركضة 
 كبعدىا ,بيوتات التربية الموسيقية

أىداؼ التربية الموسيقية في مرحلة 
الطفولة,النمو الموسيقي قبل الركضة 

 لتربية الموسيقيةكبعدىا ,بيوتات ا
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

7 
عناصر اللغة الموسيقية الصوت  2

الموسيقي ,خصائص العمل 
 الموسيقي

عناصر اللغة الموسيقية الصوت 
الموسيقي ,خصائص العمل 

 الموسيقي
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

8 
علم كفن ك لغة  -,الموسيقى : 2

,األصوات البشرية مراحلها العمرية 
 ك أقسامها

علم كفن ك لغة  -الموسيقى :,
,األصوات البشرية مراحلها العمرية 

 ك أقسامها
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف نظرم امتحاف نظرم 2 9
 االخزجبساد اٌّؾبظشحل األنغاـ الموسيقية المفضلة إلى طفاألنغاـ الموسيقية المفضلة إلى طفل  2 11



   
  

الركضة .,ميوؿ ك قدرات أطفاؿ 
 الركضة الموسيقية 

الركضة .,ميوؿ ك قدرات أطفاؿ 
 الركضة الموسيقية 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح .استجابة األطفاؿ للموسيقى .استجابة األطفاؿ للموسيقى 2 11

12 
النشاط الموسيقي في رياض األطفاؿ  2

.أسس اختيار الموسيقى المناسبة 
 لالستماع من قبل األطفاؿ 

ي رياض األطفاؿ النشاط الموسيقي ف
.أسس اختيار الموسيقى المناسبة 

 لالستماع من قبل األطفاؿ 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح خصائص معلمة الموسيقى. خصائص معلمة الموسيقى. 2 13

14 
اآلالت ك األدكات المفضلة إلى  2

طفل الركضة ك المألوفة ك التدريب 
 عليها

ة إلى اآلالت ك األدكات المفضل
طفل الركضة ك المألوفة ك التدريب 

 عليها
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف نظرم امتحاف نظرم 2 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  2 16

17 
.أناشيد األطفاؿ ,تعريف األنشودة  2

 ,أىميتها لمرحلة الطفولة ,
يف األنشودة .أناشيد األطفاؿ ,تعر 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ,أىميتها لمرحلة الطفولة ,

18 
خصائص أناشيد األطفاؿ ,أىداؼ  2

 األناشيد المقدمة لألطفاؿ
خصائص أناشيد األطفاؿ ,أىداؼ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح األناشيد المقدمة لألطفاؿ

19 

,أىداؼ األناشيد المقدمة لألطفاؿ  2
ك ,كيفية تعلم األطفاؿ األغاني 

األناشيد ,ميوؿ األطفاؿ لألناشيد 
 ,شركط اختيار أناشيد األطفاؿ

,أىداؼ األناشيد المقدمة لألطفاؿ 
,كيفية تعلم األطفاؿ األغاني ك 

األناشيد ,ميوؿ األطفاؿ لألناشيد 
 ,شركط اختيار أناشيد األطفاؿ

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الموسيقيةباند أطفاؿ الركضة  باند أطفاؿ الركضة الموسيقية 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 2 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح رة تطبيق الطالباتفت فترة تطبيق الطالبات 2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 2 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فترة تطبيق الطالبات فترة تطبيق الطالبات 2 26

27 
آداب ك حركات ك رقص  2

 األطفاؿ,اإليقاع الموسيقي
آداب ك حركات ك رقص 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح لموسيقياألطفاؿ,اإليقاع ا

28 

المحاكاة ك تمييز األصوات  2
المختلفة / أصوات الحيوانات ك 

الطيور , األجهزة الصوتية ك 
الخامات األكلية ك ما ىو دكرىا في 

 موسيقى الطفل ,

المحاكاة ك تمييز األصوات 
المختلفة / أصوات الحيوانات ك 

الطيور , األجهزة الصوتية ك 
لية ك ما ىو دكرىا في الخامات األك 

 موسيقى الطفل ,

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

29 
األنغاـ الشعبية الموسيقية ك أدكارىا  2

 ك كيفية استثمارىا لطفل الركضة ..,
األنغاـ الشعبية الموسيقية ك أدكارىا 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ك كيفية استثمارىا لطفل الركضة ..,

31 

األلعاب الموسيقية ك أنواعها  2
األلعاب الموسيقية الشعبية ,.
أىمية ,تذكؽ الموسيقي كأىدافو,.

 التذكؽ الموسيقي.
 

األلعاب الموسيقية ك أنواعها 
األلعاب الموسيقية الشعبية ,.
أىمية ,تذكؽ الموسيقي كأىدافو,.

 التذكؽ الموسيقي.
 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح

31 
أىمية ,الموسيقي كأىدافوتذكؽ  2

 التذكؽ الموسيقي.
التذكؽ الموسيقي ك ىو )  أركاف

أىمية ,الموسيقي كأىدافوتذكؽ 
 التذكؽ الموسيقي.

أركاف التذكؽ الموسيقي ك ىو ) 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح



   
  

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .296

 ت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ اٌىز

  

( 1220مردان ، نجم الدين علي ،حسين االعظمي ) -

 –اصول التربيةالموسيقية في رياض االطفال ، بغداد 

 العراق مطبعة جامعة بغداد .

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 , سنوات 6-3تربية الطفل الموسيقية  سن اسحق,حسام يعقوب ,  -
(:الًتبية الفنية 2007اطمة يوسف )ىيالت وحضاونة ,مصطفى قسيم , ف -

 االردن. –وادلوسيقية يف تربية الطفل ,دار ادلسَتة للطباعة والنشر , عمان 
( ,بغداد دار 1(: الًتبية ادلوسيقية لالطفال )ط1999قدوري , حسُت ) -

 الشؤون الثقافية العامة للنشر والتوزيع .
والدراما يف تربية  (: الفن وادلوسيقى2002عبد اذلادي ,نبيل واخرون ) -

 الطفل / االردن , دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع.

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 أبعاد االستماع . ,االستماع ( .

 
 أبعاد االستماع . ,االستماع ( .

 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف شامل امتحاف شامل 2 32

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .297

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .298

          رشث١خ اٌطفً )رشث١خ خبصخ(       / K32 اعُ / سِض اٌّمشس .299

 اٌغبٔت إٌظشٞ       اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .311

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .311

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .312

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .313



   
  

 

 

 

 

 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .314
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 أ٘ذاف اٌّمشس .316

 .التعرؼ عمى فئات االطفاؿ غير العادييف    -

 العادييف التعرؼ عمى اهـ البرامج لألطفاؿ غير  -

 التعرؼ عمى اهـ برامح االطفاؿ غير العادييف   -
 
  

 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .317

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

2 
 االخزجبساد اٌّؾبظشح  مفهـو التربية الخاصة  مفهـو التربية الخاصة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الجانب التاريخي للتربية الخاصة  الجانب التاريخي للتربية الخاصة  2 2

3 
التخلف العقلي اسبابو , نسبة  2

انتشاره , تصنيفاتو تشخيصها 
 البرامج التدريبية كالتعليمية 

التخلف العقلي اسبابو , نسبة 
انتشاره , تصنيفاتو تشخيصها 

 عليمية البرامج التدريبية كالت
 االخزجبساد اٌّؾبظشح

4 
النظريات التي فسرت التخلف  2

 كالتفوؽ  
النظريات التي فسرت التخلف 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح كالتفوؽ  

5 
 االعاقة البصرية اسبابها , نسب 2

 انتشارىا , تصنيفو , تشخيصو  
 االعاقة البصرية اسبابها , نسب

 االخزجبساد اٌّؾبظشح انتشارىا , تصنيفو , تشخيصو  



   
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .318

 االخزجبساد اٌّؾبظشح بصريا نالبرامج التدريبية للمعاقي بصريا نالبرامج التدريبية للمعاقي 2 6

7 
 بطئ التعلم , اسبابو , نسب 2

 انتشارىا , تصنيفو , تشخيصو 
 بطئ التعلم , اسبابو , نسب

 االخزجبساد اٌّؾبظشح انتشارىا , تصنيفو , تشخيصو 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  امتحاف  2 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح البرامج التدريبية كالتعليمية لبطئ ا البرامج التدريبية كالتعليمية لبطئ ا 2 9

11 
برامج ارشادية لجميع المعاقين ,   2

 برامج ارشادية للوالدين
برامج ارشادية لجميع المعاقين ,  

 االخزجبساد اٌّؾبظشح برامج ارشادية للوالدين

 االخزجبساد اٌّؾبظشح المتفوقوف عقليا اسبابو , نسب المتفوقوف عقليا اسبابو , نسب 2 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تصنيفو , تشخيصو تصنيفو , تشخيصو 2 12

13 
دكر االباء كاالمهات في مساندة  2

 االطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة.
دكر االباء كاالمهات في مساندة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح جات الخاصة.االطفاؿ ذكم االحتيا

14 
برامج تربوية لذكم االحتياجات  2

 الخاصة 
برامج تربوية لذكم االحتياجات 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الخاصة 

15 
برنامج  -برنامج الدمج .ج –ب  2

 االبوين كالطفل
برنامج  -برنامج الدمج .ج –ب 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح االبوين كالطفل

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف امتحاف 2 16

17 
 -برنامج الطفل للطفل . ر –د  2

 برنامج التكامل بين الركضة كالبيئة
 -برنامج الطفل للطفل . ر –د 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح برنامج التكامل بين الركضة كالبيئة

 الخزجبسادا اٌّؾبظشح برنامج الزيارات في المنزؿ . -ز برنامج الزيارات في المنزؿ . -ز 2 18

19 
استيراتيجيات تعديل السلوؾ  2

 لالطفاؿ المتخلفين عقليا
استيراتيجيات تعديل السلوؾ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح لالطفاؿ المتخلفين عقليا

21 
استيراتيجيات تعديل السلوؾ  2

 لالطفاؿ المتخلفين عقليا
استيراتيجيات تعديل السلوؾ 

 جبساداالخز اٌّؾبظشح لالطفاؿ المتخلفين عقليا

 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف امتحاف 2 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق  تطبيق  2 22
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق تطبيق 2 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق تطبيق 2 24
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق تطبيق 2 25
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق تطبيق 2 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيق تطبيق 2 27

28 
اساليب اعداد برامج خاصة  2

 للمعاقين لجمبع انواع االعاقة .
اساليب اعداد برامج خاصة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح للمعاقين لجمبع انواع االعاقة .

29 
تكملة اساليب اعداد برامج خاصة  2

 للمعاقين لجمبع انواع االعاقة .
تكملة اساليب اعداد برامج خاصة 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح عاقين لجمبع انواع االعاقة .للم

31 
االمراض االخرل الصرع , امراض  2

 القلب
االمراض االخرل الصرع , امراض 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح القلب

 االخزجبساد اٌّؾبظشح انواع الشلل انواع الشلل 2 31
 جبساداالخز اٌّؾبظشح امتحاف الفصل الثاني  امتحاف الفصل الثاني  2 32



   
  

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  
-  

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 
ط ,   مقدمة في التربية الخاصةتيسَت مفلح لواضحة , عمر فواز عبد العزيز ,  .1

 , عمان  2011, ط اخلامسة ,  2003, دار ادلسَتة ,  1

, ط سرىمارشاد ذكم االحتياجات الخاصة كاامحد عبد احلليم عريبات ,  .2

 2010العربية االوىل , عمان دار الشروق , 

, ط االوىل, الملف التدريبي الشامل للطفل غير العادماميان عباس اخلفاف , .3

 2011دار ادلناىج للنشر والتوزيع , عمان , 

-  

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .319

  اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌغبِؼٟ / اٌّشوضاٌمغُ  .311

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ                 / K33 اعُ / سِض اٌّمشس .311

 اٌغبٔت إٌظشٞ , اٌغبٔت اٌؼٍّٟ      اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .312

  أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .313

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .314

 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .315

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .316
317.  

1-11-2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .318

-   



   
  

 

تزويد طالبات المرحمة الرابعة معمومات و مبادئ أولية عن اصول التربية الفنية وعن أىميتيا 
 الطفال الروضة والتربية عن طريق الفن وتربية التذوق الفني

  
 
 
 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .319

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 ٛعأٚ اٌّٛظ
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
 

4 

 الهدؼ من تدريس التربية الفنية الهدؼ من تدريس التربية الفنية
 االخزجبساد اٌّؾبظشح 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح ماىية الطفل قبل التحاقو بالركضة ماىية الطفل قبل التحاقو بالركضة 4 2
 االخزجبساد اٌّؾبظشح فاؿسيكلولوجية رسـو االط سيكلولوجية رسـو االطفاؿ 4 3

4 
خصائص رسـو االطفاؿ خالؿ    4

 مرحلة الركضة
خصائص رسـو االطفاؿ خالؿ   

 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحلة الركضة

 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحلة ما قبل التخطيط مرحلة ما قبل التخطيط 4 5
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحلة التخطيط مرحلة التخطيط 4 6
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف  اف امتح 4 7
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحلة تحضير المدرؾ الشكلي مرحلة تحضير المدرؾ الشكلي 4 8
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحلة محاكلة التعبير الواقعي مرحلة محاكلة التعبير الواقعي 4 9

 جبساداالخز اٌّؾبظشح مرحلة التعبير الواقعي مرحلة التعبير الواقعي 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح مرحلة المراىقة مرحلة المراىقة 4 11
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الفركؽ الفردية بين االطفاؿ الفركؽ الفردية بين االطفاؿ 4 12
 االخزجبساد اٌّؾبظشح اثر البيئة كالحوافز النفسية اثر البيئة كالحوافز النفسية 4 13
 االخزجبساد اٌّؾبظشح معلومات عن الخامات االكلية معلومات عن الخامات االكلية 4 14
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف امتحاف 4 15
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16
 االخزجبساد اٌّؾبظشح عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4 17
 جبساداالخز اٌّؾبظشح تطبيقات تربيوية  تطبيقات تربيوية  4 18
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 19
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 21
 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 22



   
  

 

 

 اٌزؾز١خ  اٌج١ٕخ .321

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 

  
 الًتبية الفنية. 

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ )اٌّصبدس(

 2042,  المعب الفني لمطفؿ تطبيقات عمميةالتوني,لميس ,  -

 طرؽ تدريس التربية الفنية ومناهجهاالعتوم, منذر سامح,  -
,2007 

 التربية الفنية لطفؿ الروضةالينيدي, منال عبد الفتاح ,  -
 .2008مان ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , , ,ع4,ط

, عمان  دراسات في الفف والجماؿصاحب , زىير واخرون , -
 .2006,دار نجدالوي لمنشر والتوزيع ,

 

  

 

 مصادر من االنًتنت   اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح تطبيقات تربيوية ويةتطبيقات تربي 4 23
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الخبرات الفنية في رياض االطفاؿ الخبرات الفنية في رياض االطفاؿ 4 24

25 
الرسم بواسطة االصابع بالنشاء  4

 الرائب 
الرسم بواسطة االصابع بالنشاء 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرائب 

 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرسم بالواف االصباغ                     الرسم بالواف االصباغ   4 26
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرسم بااللواف المائية الرسم بااللواف المائية 4 27
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرسم بااللواف الطباشيرية الرسم بااللواف الطباشيرية 4 28
 االخزجبساد اٌّؾبظشح ببقع االكراؽ بواسطة اللصقالرسم  الرسم ببقع االكراؽ بواسطة اللصق 4 29
 االخزجبساد اٌّؾبظشح لصق الرمل كرش االلواف عليها لصق الرمل كرش االلواف عليها 4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح الرسم بواسطة قطع االقمشة  الرسم بواسطة قطع االقمشة  4 31
 االخزجبساد اٌّؾبظشح امتحاف امتحاف 4 32



   
  

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 -حهخ انراثعخانًر -انهغخ االَكهُزَخ :اٌمغُ اٌؼٍّٟ .9

 قسى  رَبض االطفبل

 -New Headway Plus: Upper اعُ/ سِض اٌّمشسِٕٙظ اٌجؾش .11

Intermediate Student’s Book 

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .11

 اٌّؾبظشح اشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .12

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .13

 عبػخ اعجٛػ١ب1 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .14

 2018\10\1 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛصف .15

 أ٘ذاف اٌّمشس .16

أبٌٙذفّٕزذس٠غّبدحاٌٍغخاالٔى١ٍض٠خ٘ٛرؼش٠فبٌطبٌجبرجمٛاػذاٌٍغخاالٔى١ٍض٠خِٓ خالي ششػ 

 اٌمٛاػذ ٚ رٛظ١ؼ اٌمطغ ٚ ؽً رّبس٠ٓ اٌىزبة

 

 

 -6-انصفحخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .4
 

 اال٘ذاف اٌّؼشف١خ . د

 ١ض٠خا١ّ٘خاٌٍغخاالٔىٍ . 1 أ

 ر١ّٕخِٙبسحاٌزىٍّجبٌٍغخاالٔى١ٍض٠خ. 2 أ

 ِؼشفخو١ف١خرى٠ٕٛبٌغٍّٛص١بغزٙب . 3 أ

 اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس . س



   
  

 ر١ّٕخلبث١ٍخاٌطبٌجبرؼٍىبٌزىٍُ ثبٌٍغخاالٔى١ٍض٠خ. 1 ة

 فّٙبٌمطؼِٛؼشفخِؼب١ٔٙب. 2 ة

 ر١ّٕخاٌمبث١ٍخػٍىص١بغخاٌغٍّجبٌٍغخاالٔى١ٍض٠خ. 3 ة

 ٌزؼٍُغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚا

 اٌمبء اٌّؾبظشاد 

  ِشبسوخ اٌطبٌجبد فٟ اٌّؾبظشح 

 غشائك اٌزم١١ُ

 ٞاالِزؾبْ اٌزؾش٠ش 

 ط. اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ

 اٌمبث١ٍخػٍىؾالٌزّبس٠ٓ. 1 ط

 ِؾبدصبرشف٠ٛخث١ٕبٌطبٌجبد. 2 ط

 اٌزؼٍّّٕبٌزّبس٠ٓ. 3 ط

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 اٌمبء اٌّؾبظشاد 

 ٌّؾبظشح ِشبسوخ اٌطبٌجبد فٟ ا 

 غشائك اٌزم١١ُ

 االِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ

 
  

 -7-انصفحخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد االخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ(. 

 اٌمشاءحاٌّزٛاصٍخ . 1 د

 اٌىزبثخثشىٍّغزّش. 2 د

 رط٠ٛشاٌغبٔجبٌٍغٛٞ. 3 د

 اعزخذاِبٌٍٍغخالٔى١ٍض٠خ. 4 د

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .5



   
  

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد اإلعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح/ اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛظٛع

غش٠مخ  غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

2-1  2 Chapter One No Place Like Home االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

4-3  2 Chapter Two Been there, done that االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

5-7 2 Chapter Three What a story! االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

8-10 2 Chapter Four Nothing but the truth االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

10-12 2 Chapter Five An eye to the future االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

13-15 2 Chapter Six Making it big 
 

االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

16-18 2 Chapter Seven Getting on together االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

19-21 2 Chapter Eight  Going to extremes االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

22-24 2 Chapter Nine Things ain’t what they 
used to be 

االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

25-27 2 Chapter Ten Risking life and limb االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

28-30 2 Chapter Eleven In your dreams االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ

31-32 2 Chapter Twelve It’s never too late االِزؾبْ  اٌّؾبظشح

 اٌزؾش٠شٞ 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .6
 

اٌىزت اٌّمشسح  .5

 اٌّطٍٛثخ

 



   
  

 

 . خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع13ٟ

 

 ٌزط٠ٛشاٌزؼ١ٍّبإلٌىزشٟٚٔ Google class roomاعزخذاَ

 

 

 
 -8-اٌصفؾخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌّشاعغ  .6

 اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس(
New Headway Plus:Upper- 

Intermediate Student’s Book 

اٌىزت  . ط

ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ, 

 اٌزمبس٠ش,....(

 Headway Plus: Pre-  Intermediate Student’s 

Book 

 Woods, G. (2017). English grammar for 
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اٌّشاعغ  . ػ

 االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 / YouTubeرّبس٠ٕؾذ٠ضخ


