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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

جات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمر 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 كلية التربية للبنات القسم الجامعي / المركز  .2

 رياض االطفال  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس رياض االطفال الشهادة النهائية  اسم .4

 سنوي  النظام الدراسي   .5

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
الزيارات الميدانية للرياض , تطبيق طالبات المرحلة الرابعة , 

 بحوث التخرج 

 11-12-2117 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 

 االهداف العامه لقسم رياض االطفال:

 اعداد وتاهيل مدرسات متخصصات بالتربية وتعليم الطفل في مرحلة رياض االطفال 1

 ابتكار وتطوير البرامج التربوية البناءه في خلق طفوله سعيده 2

ي , اعداد برامج تربوية علمية وقائية تنموية عالجيه لنمو االطفال الجسمي , النفسي , االجتماع 3

 العقلي والجسدي 

 اعداد اساتذه متخصصين بمجال الطفولة بابعادها المختلفه يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه  4
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 اعداد دورات تطويريه وتربوية ومهنية للعاملين بمجال الطفولة  5

 االشراف العلمي والتربوي على رياض االطفال ضمن مناهج القسم الدراسية  6

 ستقبليه توسيع القسم الى كلية رياض االطفالمن اهدافه الم 7

 
 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

  الهداف المعرفية ا-أ

      ان تتعرف الطالبة على اهداف القسم )رياض االطفال (  -1أ

 ان تعرف الطالبة مبادئ واسس القسم -2أ

 التربوية مع االطفال  ان تدرك قيمة االنجازات -3أ

 ان تفهم معنى المسؤولية اتجاه الطفل واالم والمجتمع -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالموضوع–ب 

 القيام باالعمال الفنية – 1ب 

 مهارات االبداع في صنع الوسائل التعليمية  – 2ب 

       مهارات ابداعية في مواجهة مشكالت المجتمع – 3ب 

 

 التعليم والتعلم  طرائق     

 المحاضرة 1

 السفرات والزيارات 2

 المناقشة والحوار 3

 طرائق التقييم      

 

 , الخبرات االمتحانات, االسئلة واالجوبة 
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 طرح االسئلة  -1ج         

 تغذية رجعية -2ج

 واجبات بيتية -3ج

 -4ج   

 م طرائق التعليم والتعل    

 

 المحاضرة 1

 السفرات والزيارات 2

 المناقشة والحوار 3

 

 طرائق التقييم    

 

 , امتحانات واجبات بيتية 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التاهيلية و المهارات العامة-د 

 اعداد مهني -1د

 اعداد ثقافي -2د

 مختلف متنوع توظيف -3د

 تطبيقات -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 المحاضرة 1

 السفرات والزيارات 2

 المناقشة والحوار 3

 

 

 طرائق التقييم          

 

 واجبات بيتية , امتحانات 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
المرحلة 

 الدراسية 

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اقاسم المقرر أو المس
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 األولى

101ksoc 
Socialization of 

child  
 التنشئة االجتماعية 

 2نظري و 2

 عملي

 
 درجة البكالوريوس 

 ةتتطلب )س( ساعة معتمد
 

 

102khdk 

History of the 
development of 

kindergarten   
تاريخ تطور رياض 

 االطفال

 نظري2

103hr Human right 
&democratic 

الديمقراطية وحقوق 
   االنسان

1  

 ساعة اسبوعيا  21

 

104kcs Computer  
 الحاسوب

 عملي 2

105kal Arabic 
language 
 اللغة العربية

  2نظري 

106khb Human biology 
 بايولوجية االنسان

 2نظري و 2

 عملي

107kgp General 
psychology 
 علم النفس العام

2 

108kere   English 
language  
 اللغة االنكليزية

2 

  

 

 

 

 الثانية

 

209kpe Physical 
education 
 التربية الحركية

 2نظري و2

 عملي
 ساعة اسبوعيا  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210kpp Play 
psychology 
 سايكولوجية اللعب

 2نظري و2

 عملي

211kcl Child literature  
 ادب اطفال

2 

212kcli  Child 
Language 

development 
 تنمية لغوية للطفل

2 

213kcp Child 
psychology  

 علم نفس الطفل

2 

214kchf Child health 
&first aids 

صحة الطفل واسعافاته 
 االولية 

 2نظري و2

 عملي

215kese English 
 language 

 اللغة االنكليزية 

2 

217ksef Computer  
 حاسوب

 عملي 2

 319ket Educational 
technology 

 2نظري و2

 عملي
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 الثالثة

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 ساعة اسبوعيا    25 تقنيات تربوية

 321ksck   Curriculum 
and methods 
teaching for 

kindergarten 
مناهج وطرائق تدريس 

 رياض االطفال

 2نظري و2

 عملي

322 k ctm  Child toys 
making  

 صناعة دمى االطفال

 2نظري و2

 مليع

323 keds  Educational 
Statistics 
 احصاء تربوي

 نظري 2

325 kep  Educational 
psychology 

 علم النفس التربوي

 نظري 2

327 kkph  Child 
psychology 

health 
 الصحة النفسية للطفل

2 

 Educational of 
environment 

 التربية البيئية

 نظري2

 Educational 
search method  

 البحث التربوي  طرق

 عملي1نظري 2

 Child 
physicolog 

 الطفلجة فسل

 نظري2

  

 

 

 

 

 الرابعة

428 kspp Child  
Education 

(Special 
Education) 

التربية تربية الطفل )
 (الخاصة

 ساعة اسبوعيا  25  2

429 koap  Observational 
and practice 

 مشاهدة وتطبيقات 

 عملي 1نظري 1

430 kcem  Child 
evaluation and 
measurement 
قياس وتقويم طفل 

 الروضة

 2نظري و2

 عملي

431 kpce  Psychological 
counseling and 

education 
guiding 

االرشاد والتوجيه 
 التربوي

 2نظري و2

 عملي

432 krp  Graduation 
Research 
 بحوث التخرج

1  
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433 kcn  Child nutrition 
 تغدية الطفل

 2نظري و2

 عملي

434 ksip Adminstation 
and Education 

advising 
االدارة واالشراف 

 التربوي

2   

435 kfmc  Foundation of 
music 

 التربية الموسيقية

 عملي  1نظري  1

 436 kfoa  Foundation of 
arted 

 التربية الفنية

 2نظري و 2

 عملي

 

 يالتخطيط للتطور الشخص .13

 دراسة املاجستري يف التخصص
 دراسة الدكتوراه يف التخصص 

 التطبيق املهين يف الرايض 
 والندوات املشاركة يف املؤمترات واالحتفاالت

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
 املعدل الدراسي مع معايري الكلية وفقا الهدافها 

 عاهات نفسية وجسمية  أي, السالمة من  املقابلة الشخصية
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 املنهج
  واألهلياحلكومي  األطفالرايض 

 منظمات اجملتمع املدين
 املكتبات

 البيئة احمليطة 
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 مخطط مهارات المنهج

 عة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاض

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 
 
 

 األولى 
 

K1  التنشئة االجتماعية

 لطفل الروضة
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K2  تاريخ تطور رياض

 االطفال
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K3  قراءات تربوية

 باللغة االنكليزية
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

K4  اساسي االنسان بيولوجية √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K5 اساسي حاسوب √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K6  اساسي علم النفس العام √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K7  اساسي اللغة العربية √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

k8  اساسي الديمقراطية √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 



  
 8الصفحة 

 
  

                   

                   

                      
 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 
 

 الثانية 

K9 نمية اللغوية الت

 لطفل الروضة 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K10  سيكولوجية

اللعب لطفل 

 الروضة 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K11  أساسي التربية الحركية √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K12  اساسي علم نفس الطفل √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K13 
 
 
 

صحة الطفل 

واسعافاته 

 االولية 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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K14   اساسي اللغة االنكليزية √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K15  اساسي ادب االطفال √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

  K16 اساسي  حاسوب √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

                   

                   

                      

 

 

 الثالثة 

K17  التقنيات التربوية

 لطفل الروضة 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K18  دراسات في

مناهج رياض 

 االطفال 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K19  الصحة النفسية

 للطفل 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

K20  االحصاء

 التربوي 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K21  صناعة دمى

 ولعب اطفال 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K22  علم النفس

 التربوي 
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

K23  فسلجة الطفل  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
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 K24  طرق البحث

 التربوي 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

                 

                 

            
 
 
 
 

 الرابعة

K25  التربية العملية

 )تطبيقات (
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K26  تقويم وقياس طفل

 الروضة 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K27  االرشاد النفسي

والتوجية 

 بوي التر

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K28  مشاريع بحوث

 التخرج 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K29  تغذية الطفل  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K30  االدارة

واالشراف 

 التربوي 

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K31  التربية

 الموسيقية 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K32  تربية طفل

 (تربية خاصة )
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

K33   التربية الفنية  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 



   
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .2

 / التنشئة االجتماعية لطفل الروضة K1 اسم / رمز المقرر .3

 البرامج التي يدخل فيها .4
الجانب النظري والجانب العملي )دراسة حالة الطفال الروضة 

 التطبيقية (

 يومي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2118-11-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعرف على عملية التنشئة االجتماعية واهميتها في حياة الفرد منذ مولده وخصوصا مرحلة ال
 رياض االطفال

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

م خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أله

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

 البرنامج.



   
  

 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

  االهداف المعرفية  -أ
 ان تتعرف الطالبة على اهداف المادة -1أ

 الان تفهم اساليب التنشئة االجتماعية لالطف-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 القيام بدراسة الحالة لكل طفل في الروضة – 1ب

 كتابة تقارير عن االطفال – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة , التطبيق العملي 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات 

 

 
 هداف الوجدانية والقيمية اال -ج

 طرح االسئلة -1ج

 المناقشة -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة 

 

 طرائق التقييم    



   
  

 

 االختبارات

 

 

 
المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي التاهيلية  المهارات  العامة و -د 

.) 

  المناقشة-1د

 طرح االسئلة -2د

 كتابة تقارير-3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 االختبارات المحاضرة  توزيع املفردات 

 الختباراتا المحاضرة منو الطفل يف مرحلة احلضانه التعرف على النمو 4 2

 االختبارات المحاضرة منو الطفل يف مرحلة احلضانه التعرف على النمو 4 3

4 
التعرف على اهمية  4

 الحضانه
 االختبارات المحاضرة حقائق امهية احلضانة 

5 
التعرف على اهمية  4

 الحضانه
 االختبارات المحاضرة حقائق امهية احلضانة

6 
التعرف على اهمية  4

 الحضانه
 االختبارات المحاضرة دور احلضانة عامل  

7 
التعرف على اهمية  4

 الحضانه
 االختبارات المحاضرة عامل دور احلضانة

 االختبارات المحاضرة امتحان   4 8

 االختبارات المحاضرة نصف السنة  4 9

 االختبارات المحاضرة نصف السنة  4 11

11 
التعرف على انواع  4

 النمو
 االختبارات المحاضرة  احلقائق العامة للنمو

12 
التعرف على انواع  4

 النمو
 االختبارات المحاضرة احلقائق العامة للنمو 

13 
التعرف على اسس  4

 ومبادئ التنشئة للطفل
 االختبارات المحاضرة تنشئة الطفل االجتماعية يف االسرة 

14 
التعرف على اسس  4

 ومبادئ التنشئة للطفل
 االختبارات المحاضرة االسرة تنشئة الطفل االجتماعية يف

15 
التعرف على اسس  4

 ومبادئ التنشئة للطفل
 االختبارات المحاضرة تنشئة الطفل االجتماعية يف االسرة



   
  

 

 البنية التحتية  .1

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 الكتب املنهجية فضال عن حماضرات من مصادر خارجية 
د. محمد احمد صوالحة واخرون  , التنشئة االجتماعية للطفولة.  1
,4991 
   2002يم سليم, د. مر  , علم نفس النمو. 2 
, سوسن شاكر  مشكالت االطفال النفسية واساليب المساعدة فيها. 3 

16 
التعرف على دور  4

 االسرة في التنشئة 
 االختبارات المحاضرة دور االسرة يف التنشئة االجتماعية

17 
التعرف على دور  4

 االسرة في التنشئة
 االختبارات المحاضرة ور االسرة يف التنشئة االجتماعيةد

 االختبارات المحاضرة امتحان  4 18

19 
التعرف على حاجات  4

 النمو الجسمي
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو اجلسمي

21 
التعرف على حاجات  4

 النمو الجسمي
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو اجلسمي

21 
ات التعرف على حاج 4

 النمو الجسمي
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو االجتماعي

22 
التعرف على حاجات  4

 النمو الجسمي
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو االجتماعي

23 
التعرف على حاجات  4

 النمو الوجداني
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو الوجداين

24 
التعرف على حاجات  4

 النمو الوجداني
 االختبارات المحاضرة ات النمو الوجداينحاج

25 
التعرف على حاجات  4

 النمو الوجداني
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو الوجداين

26 
التعرف على انواع  4

 النمو
 االختبارات المحاضرة النمو ابنواعه

27 
التعرف على انواع  4

 النمو
 االختبارات المحاضرة النمو ابنواعه

28 
على انواع التعرف  4

 النمو
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو العامه

29 
التعرف على انواع  4

 النمو
 االختبارات المحاضرة حاجات النموالعامه

31 
التعرف على دور  4

 المؤسسات في التنشئة
 االختبارات المحاضرة دور املؤسسات يف التنشئة 

31 
التعرف على دور  4

 المؤسسات في التنشئة
 االختبارات المحاضرة ؤسسات يف التنشئة دور امل

 االختبارات المحاضرة امتحان  4 32



   
  

 2002الجلبي ,
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .2

  ة للبناتالتربي القسم الجامعي / المركز .3

 / تاريخ تطور رياض االطفال K2 اسم / رمز المقرر .4

 الجانب النظري البرامج التي يدخل فيها .5

  أشكال الحضور المتاحة .6

 سنوي الفصل / السنة .7

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .8

 2118-11-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .9

 أهداف المقرر .11

 الطفولة واساليب تربيتها وبخاصة في مرحلة رياض االطفال في بعض المجتمعات البشرية  تعليم الطالبات تطور االهتمام بمرحلة  -

 



   
  

 
 
 
 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 
 

اعطاء املفردات  ونظرة عامة عن 
 االختبارات المحاضرة  املادة 

2 
 التعرف على كيفية تربية الطفل 2

 

اسباب  –امهيتها  -تربية الطفل 
 االختبارات المحاضرة دراستها 

 التعرف على كيفية تربية الطفل 2 3

 
 االختبارات المحاضرة =

 التعرف على كيفية تربية الطفل 2 4

 
 االختبارات المحاضرة =

5 
التعرف على اهمية دراسة  2

 تطور تاريخ ال

امهية دراسة اتريخ تطور رايض 
 االختبارات المحاضرة االطفال وتطورها يف الفكر الرتبوي 

6 
التعرف على اهمية دراسة  2

 تاريخ التطور

 

 االختبارات المحاضرة =

7 
2 

 التعرف على دور التربية 
دور الرتبية يف النشأة االوىل للطفولة 

 االختبارات المحاضرة البشرية 

 االختبارات المحاضرة = رف على دور التربيةالتع 2 8

9 
2 

 التعرف على مفاهيم التربية 
الرتبية ومفاهيمها وتطورها وامهيتها 

 االختبارات المحاضرة يف حياة االمم واجملتمعات

 االختبارات المحاضرة = التعرف على مفاهيم التربية 2 11

 اراتاالختب المحاضرة = التعرف على مفاهيم التربية 2 11

12 
2 

 التعرف على تربية الطفل قديما 
تربية الطفل يف اجملتمعات البشرية 

 االختبارات المحاضرة القدمية 

 االختبارات المحاضرة تربية الطفل يف وادي الرافدين  التعرف على تربية الطفل قديما 2 13

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل االول   2 14

 االختبارات المحاضرة  عطلة نصف السنة  2 15

 االختبارات المحاضرة =  2 16

 االختبارات المحاضرة تربية الطفل يف اجملتمع الصيين القدمي  التعرف على تربية الطفل قديما 2 17

 االختبارات المحاضرة تربية الطفل يف وادي النيل  التعرف على تربية الطفل قديما 2 18

 االختبارات المحاضرة تربية الطفل يف اليوانن )االغريق( ديماالتعرف على تربية الطفل ق 2 19

 االختبارات المحاضرة الطفولة يف اجملتمع الروماين  التعرف على تربية الطفل قديما 2 21

21 
2 

 التعرف على تربية الطفل قديما
الطفولة يف الرتبية املسيحية يف 

 االختبارات المحاضرة العصور الوسطى يف اوراب



   
  

 

 

 حتية البنية الت .12

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 اتريخ تطور رايض االطفال كتاب منهجي 
 فضال عن حماضرات من مصادر خارجية  

 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .13

  التربية للبنات كزالقسم الجامعي / المر .14

 / اللغة االنكليزية  K3 اسم / رمز المقرر .15

 الجانب النظري البرامج التي يدخل فيها .16

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما 2 22

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما 2 23

24 

2 

 التعرف على تربية الطفل قديما

تربية الطفل يف الرتبية العربية 
االسالمية واملتمثلة يف طفولة الرسول 
حممد صلى هللا عليه واله وسلم منذ 

 مماتهوالدته وحىت 

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما 2 25

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما 2 26

 االختبارات المحاضرة الفالسفة العرب واملسلمني التعرف على تربية الطفل قديما 2 27

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما 2 28

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما  2 29

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما  2 31

 االختبارات المحاضرة = التعرف على تربية الطفل قديما  2 31

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل الثاين   2 32



   
  

  أشكال الحضور المتاحة .17

 سنوي الفصل / السنة .18

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .19

 2118-11-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .21

لى التحدث وفهم مصطلحات نفسية وتربوية باللغة مساعدة طالبات قسم رياض االطفال ع  -
 االنكليزية

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 بنية المقرر .22

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 التعرف على معنى التربية 

 معىن الرتبية
 االختبارات المحاضرة 

 االختبارات المحاضرة تعريف الرتبية تعرف على معنى التربيةال 4 2

 االختبارات المحاضرة تعريف السلوك التعرف على معنى السلوك 4 3

 االختبارات المحاضرة تعريف الشخصية التعرف على معنى الشخصية  4 4

التعرف على كيفية وضع  4 5

 المفردات في الجمل
 باراتاالخت المحاضرة املفردات يف مجل 

 االختبارات المحاضرة متارين  4 6



   
  

 االختبارات المحاضرة امتحان  4 7

التعرف على التنشئة  4 8

 االجتماعية 
 االختبارات المحاضرة طبيعة عملية التنشئة االجتماعية

 االختبارات المحاضرة ترمجة  4 9

 ختباراتاال المحاضرة مهمات الطفولة البكرة التعرف على مهمات الطفولة  4 11

التعرف على كيفية وضع  4 11

 المفردات في الجمل
 االختبارات المحاضرة املفردات يف مجل

 االختبارات المحاضرة الرتمجة  4 12

 االختبارات المحاضرة متارين  4 13

 االختبارات المحاضرة االمتحان  4 14

 االختبارات المحاضرة عطله  4 15

 تاالختبارا المحاضرة عطله  4 16

 االختبارات المحاضرة احلاجات االساسية لالطفال  التعرف الى الحاجات االساسية  4 17

التعرف الى الحاجات االساسية  4 18

 لالطفال
 االختبارات المحاضرة احلاجات االساسية للطفل

التعرف على كيفية وضع  4 19

 المفردات في الجمل
 االختبارات المحاضرة املفردات يف مجل

 االختبارات المحاضرة متارين دريبت 4 21

 معلمة رايض االطفال هي معلمة    التعرف على خصائص المغلمة 4 21
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة املفردات يف مجل تعلم وضع المفردات في جمل 4 22

 االختبارات المحاضرة متارين تدريب 4 23

 االختبارات المحاضرة اللغة  4 24

 االختبارات المحاضرة املفردات يف مجل تعلم وضع المفردات في جمل 4 25

 االختبارات المحاضرة متارين  4 26

 االختبارات المحاضرة الذكاء  4 27

 االختبارات المحاضرة املفردات يف مجل تعلم وضع المفردات في جمل 4 28

 االختبارات المحاضرة متارين تدريب 4 29

 االختبارات المحاضرة جختطيط املنه  4 31

 االختبارات المحاضرة املفردات يف مجل تعلم وضع المفردات في جمل 4 31

 االختبارات المحاضرة االمتحان  4 32
 بنية المقرر .23

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 االختبارات المحاضرة   

 االختبارات المحاضرة   4 2

 االختبارات المحاضرة   4 3

 االختبارات المحاضرة   4 4

 االختبارات المحاضرة   4 5

 االختبارات المحاضرة   4 6

 االختبارات المحاضرة   4 7



   
  

 

 البنية التحتية  .24

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 جمموعة مصادر 
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 رتنت مصادر من االن  الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 االختبارات المحاضرة   4 8

 االختبارات المحاضرة   4 9

 االختبارات المحاضرة   4 11

 االختبارات المحاضرة   4 11

 االختبارات المحاضرة   4 12

 االختبارات المحاضرة   4 13

 االختبارات المحاضرة   4 14

 االختبارات المحاضرة   4 15

 االختبارات المحاضرة   4 16

 االختبارات المحاضرة   4 17

 االختبارات المحاضرة   4 18

 االختبارات المحاضرة   4 19

 االختبارات المحاضرة   4 21

 االختبارات المحاضرة   4 21

 االختبارات المحاضرة   4 22

 االختبارات المحاضرة   4 23

 االختبارات المحاضرة   4 24

 االختبارات المحاضرة   4 25

 االختبارات المحاضرة   4 26

 االختبارات المحاضرة   4 27

 االختبارات المحاضرة   4 28

 االختبارات لمحاضرةا   4 29

 االختبارات المحاضرة   4 31

 االختبارات المحاضرة   4 31

 االختبارات المحاضرة   4 32



   
  

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .25

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .26

 / بيولوجية االنسان   K4 اسم / رمز المقرر .27

 الجانب النظري, الجانب العملي البرامج التي يدخل فيها .28

  أشكال الحضور المتاحة .29

 سنوي الفصل / السنة .31

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 2118-11-1 إعداد هذا الوصف  تاريخ .32

 أهداف المقرر .33

-   

 االلمام بالمفاهيم البايلوجية االساسية للمراحل االخرى 
 _االهتمام بدراسة االنسان بشكل عام والطفولة بشكل خاص

 _االلمام ببايلوجية النمو والسلوك والصحة 
 مرار بقائهم_التغلب قدر االمكان على المشكالت البايلوجية التي تخص البشر لالست

 
 
 
 
 
 

 

 

 



   
  

 

 

 بنية المقرر .34

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 اخلالاي واشكاهلا 

مدخل اىل علم احلياء وفروعهة 
 االختبارات المحاضرة  والصفات املميزة للكائنات احلية 

2 
ت اخللية يف السايتو بالزم حمتواي 4

 والنواة ووظائفها 
كيمياء املادة احلية والعناصر 
 االختبارات المحاضرة االساسية والثانوية يف اجلسم 

3 

انقسامات اخللية  : االنقسام غري  4
 املباشر اخليطي واطواره 

 
 ال

 االختبارات المحاضرة اخللية وحمتوايهتا 

 االختبارات المحاضرة اشكال اخلالاي واحجامها وانقساماهتا  اره االنقسام االختزايل  واطو  4 4

5 
االنسجة الطالئية البسيطة والطبقية   4

 االختبارات المحاضرة االنسجة ابنواعها  االنسجة الرابطة الضامة 

 االختبارات المحاضرة اهلضم واجلهاز اهلضمي  االنسجة العضلية والعصبية  4 6

 االختبارات المحاضرة امتحان اول    امتحان اول عملي 4 7

 االختبارات المحاضرة تطبيقات عملية  تطبيقات عملية  4 8

 االختبارات المحاضرة النقل  اجلهاز اهلضمي  4 9

 االختبارات المحاضرة فصائل الدم والكبد واالتزان البدين الزغاابت واالنزميات والفيتامينات  4 11

 االختبارات المحاضرة دد واهلرموانت الغ الغدد وانواعها  4 11

12 
ضاهرة االنتشار والتنافذ واالنكماش  4

 والنقل الفعال 
 االختبارات المحاضرة االخصاب ومنو اجلنني 

 االختبارات المحاضرة السلوك اجلنسي و الوالدة  البنكرايس والكبد والغدد الصماء  4 13

 الختباراتا المحاضرة امتحان اثين  امتحان اثين  4 14

 االختبارات المحاضرة تنضيم االسرة واالجناب  احليامن والبيوض واملبايض والرحم  4 15

 االختبارات المحاضرة البيئة و انضمتها وعناصرها  االخصاب ومنو االجنة  4 16

 االختبارات المحاضرة التلوث البيئي واخطاره  اثر التلوث على صحة االم والطفل 4 17

18 
ارات حدوث احلمل يف االدرار اختب 4

 واختبارات حدوث السكر يف االدرار 
 االختبارات المحاضرة التلوث البيئي ابنواعه يف العراق 

 االختبارات المحاضرة السلوك وانواعه  التلوث واخطاره  4 19

21 
حدود التحمل وقوانينه  قانون احلد  4

 االدىن )قانون اليبك(
 االختبارات محاضرةال االنسان والصحة العامة 

 االختبارات المحاضرة صحة الطفل والعناية به  قانون التحمل لشلفورد  4 21

 االختبارات المحاضرة الدماغ وتالفيفه  الدماغ وتالفيفه  4 22

 االختبارات المحاضرة البيئة والوراثة واجلينات  مناطق التخصص يف الدماغ  4 23



   
  

 

 البنية التحتية  .35

 لمقررة المطلوبة الكتب ا

  

 كتاب منهجي 
 فضال عن حماضرات من مصادر خارجية  

 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .36
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 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 بنية المقرر .46

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 
 تاالختبارا المحاضرة  توزيع املفردات 

 االختبارات المحاضرة تعريف علم النفس تعريف عام  2 2

التعرف على علم النفس في  2 3

 االسالم
 االختبارات المحاضرة علم النفس يف الرتاث االسالمي 

 االختبارات المحاضرة مدارس علم النفس  التعرف على المدارس 2 4

 االختبارات حاضرةالم تكملة شرح مدارس علم النفس  التعرف على المدارس 2 5

 االختبارات المحاضرة فروع علم النفس  التعرف على الفروع  2 6

 االختبارات المحاضرة الوراثة والبيئة  التعرف على معنى الوراثة  2 7

 االختبارات المحاضرة الدوافع  التعرف على الدوافع  2 8

 االختبارات المحاضرة امتحان   2 9

 االختبارات المحاضرة انواع الدوافع  لدوافع التعرف على انواع ا 2 11

 االختبارات المحاضرة االنفعاالت  التعرف على االنفعاالت  2 11

 االختبارات المحاضرة تكملة موضوع االنفعاالت  التعرف على االنفعاالت 2 12

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة   2 13

 اراتاالختب المحاضرة عطلة نصف السنة  2 14

 االختبارات المحاضرة االنتباه  التعرف على االنتباه 2 15

 االختبارات المحاضرة االدراك  التعرف على االدراك 2 16

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 17

 االختبارات المحاضرة التذكر والنسيان  التعرف على التذكر  2 18

 االختبارات المحاضرة نتكملة التذكر والنسيا التعرف على التذكر  2 19

 االختبارات المحاضرة نظرايت التعلم التعرف على نظريات التعلم 2 21

 االختبارات المحاضرة نظرايت التعلم التعرف على نظريات التعلم 2 21

 االختبارات المحاضرة نظرايت التعلم التعرف على نظريات التعلم 2 22

 االختبارات المحاضرة لتعلمنظرايت ا التعرف على نظريات التعلم 2 23

 االختبارات المحاضرة نظرايت التعلم التعرف على نظريات التعلم 2 24

 االختبارات المحاضرة نظرايت التعلم التعرف على نظريات التعلم 2 25

 االختبارات المحاضرة نظرايت التعلم التعرف على نظريات التعلم 2 26

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 27

التعرف على نظريات  2 28

 الشخصية 
 االختبارات المحاضرة نظرايت الشخصية



   
  

 

 االختبارات المحاضرة نظرايت الشخصية = 2 29

 االختبارات المحاضرة نظرايت الشخصية = 2 31

31 
2 

 االختبارات المحاضرة نظرايت الشخصية =

 االختبارات المحاضرة امتحاانت  2 32
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  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .48

 / اللغة العربية K7 اسم / رمز المقرر .49

 الجانب النظري  البرامج التي يدخل فيها .51

  أشكال الحضور المتاحة .51

 سنوي الفصل / السنة .52

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .53

 2118-11-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .54

 أهداف المقرر .55

-   

 .احلديث عند اللغوية ابلفصاحة وعالقتها واصواهتا العربية اللغة لعلم االساسية القواعد الطالبة رفتع ان 

 .الفصيحة العربية واجلملة الكلمة يف ودورها وخمارجها العربية احلروف خصائص الطالبة تعرف ان

 .وصحيحة سليمة بلغة والتحدث السليمة خمارجها من احلروف نطق الطالبة تتقن ان

 .وتركيبا حتليال العريب األدب من واجليد القرآنية النصوص تذوق من الطالبة تتمكن نا

 الروضة طفل لدى والتكلم النطق عيوب على الطالبة تتعرف ان
 
 
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .56

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 ييمطريقة التق طريقة التعليم

1 
 

2 
 االختبارات المحاضرة  (تعريفها) اللغة تعريف اللغة 

 االختبارات المحاضرة (وتطورها نشأهتا) اللغة التعرف على نشاة اللغة  2 2

 االختبارات المحاضرة (انواعها خصائصها،) اللغة حروف التعرف على خصائص اللغة  2 3

 االختبارات المحاضرة اللغة قبل ما مرحلة /لطفلا لغة مراحل التعرف على مرحلة ماقبل اللغة  2 4

 االختبارات المحاضرة الثغثغة مرحلة /املناغات مرحلة التعرف على المناغات 2 5

6 2 
 التعرف على النطق والكالم

 االستقرار مرحلة /والتكلم النطق مرحلة

 اللغوي
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات اضرةالمح النطق عيوب التعرف على عيوب النطق 2 7

 االختبارات المحاضرة النطق عيوب التعرف على عيوب النطق 2 8

 االختبارات المحاضرة الرتبوي التأهيل التاهيل التربوي 2 9

 االختبارات المحاضرة املقطع /وانواعها احلركات التعرف على انواع الحركات 2 11

 االختبارات رةالمحاض االصوات خمارج التعرف على مخارج الصوت 2 11

 االختبارات المحاضرة االصوات خمارج التعرف على مخارج الصوت 2 12

 االختبارات المحاضرة الفصلي االمتحان  2 13

 االختبارات المحاضرة االصوات صفات التعرف على صفات الصوت 2 14

 االختبارات المحاضرة االصوات صفات التعرف على صفات الصوت 2 15

 االختبارات المحاضرة الكالم اقسام لى اقسام الكالمالتعرف ع 2 16

 االختبارات المحاضرة املرفوعات التعرف على المرفوعات 2 17

 االختبارات المحاضرة املنصوابت التعرف على المنصوبات 2 18

 االختبارات المحاضرة اجملرورات التعرف على المجرورات 2 19

 االختبارات المحاضرة القيم ومنظومة طفالاال أدب التعرف على ادب االطفال 2 21

 االختبارات المحاضرة الفراهيدي امحد بن اخلليل التعرف على الخليل بن احمد 2 21

 االختبارات المحاضرة خلدون ابن التعرف على ابن خلدون 2 22

 االختبارات المحاضرة (تقرير اعداد) الصفي نشاط  2 23

 االختبارات المحاضرة يةالقرآن النصوص من خمتارات  2 24

التعرف على الشاعر احمد  2 25

 صافي
 االختبارات المحاضرة النجفي صايف امحد الشاعر

 االختبارات المحاضرة (تقرير اعداد) صفي ال نشاط  2 26
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 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 مجموعة مصادر  -

 
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 االختبارات المحاضرة الفصلي االمتحان  2 27

 االختبارات ةالمحاضر اجلواهري مهدي حممد الشاعر التعرف على الجواهري 2 28

 االختبارات المحاضرة وصطالحا لغة الصرف التعرف على الصرف 2 29

 االختبارات المحاضرة الصريف امليزان التعرف على الميزان الصرفي 2 31
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 سنوي الفصل / السنة .62

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .63

 2118-11-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .64

 أهداف المقرر .65

-   

تمع لما تؤديه تعريف الطالبات باهمية اللغة عند الطفل وخصوصًا في السنوات االولى من العمر ، ودورها في التفاهم والتواصل واالبداع بين افراد المج:   
   يم وتعزيز لغته في مرحلة الطفولة المبكرة .من وظائف نفسية وفكرية واجتماعية ، فضاًل عن تعريفهم بدورهم كامهات المستقبل في بناء نطق الطفل السل

 
 
 
 
 
 

 



   
  

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 بنية المقرر .67

 الساعات األسبوع
لتعلم مخرجات ا

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 
 نظرة عامة 

 مفهوم اللغة
 االختبارات المحاضرة  

 االختبارات المحاضرة وظائف اللغة االنسانية التعرف على وظائف اللغة 2 2

3 2 
 التعرف على نشاة اللغة

نشأة اللغة : النظريات الفلسفية 
 االختبارات المحاضرة ديمةالق

 االختبارات المحاضرة النظريات المعاصرة التعرف على النظريات 2 4

 االختبارات المحاضرة اللغة والفكر والعالقة بينهما التعرف على اللغة والفكر 2 5

التعرف على مراحل النمو  2 6

 اللغوي
 االختبارات المحاضرة مراحل النمو اللغوي 

7 2 
 مرحلة ماقبل اللغةالتعرف على 

مرحلة ما قبل اللغة ، مرحلة 
 االختبارات المحاضرة المناغاة ، مرحلة الثغثغة

 االختبارات المحاضرة مرحلة النطق والتكلم  التعرف على مرحلة النطق 2 8

9 
2 

التعرف على مرحلة االستقرار 

 اللغوي

مرحلة االستقرار اللغوي عند الطفل 
طفل ، دور االم في بناء نطق ال

 وتعزيز لغته
 االختبارات المحاضرة

11 

2 

 التعرف على جمل الطفل

جمل الطفل وتعابيره عبر تطوره 
اللغوي ، مرحلة الكلمة القائمة ، 
مرحلة الجملة المؤلفة من كلمتين ، 

 مرحلة الجملة التامة 

 االختبارات المحاضرة

11 
2 

 التعرف على مهارات اللغة
ات مهارات اللغة االساسية ، مهار 

 االختبارات المحاضرة االصغاء 

12 
2 

 التعرف على مهارات التكلم

مهارة التكلم ) التحدث ( االقتراحات 
في تجويد عملية التكلم عند 

 االطفال 
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة االستعداد للقراءة ، مراحلها التعرف على االستعداد للقراءة 2 13

14 
2 

 رات القراءةالتعرف على مها
مهارات القراءة االساسية واالستعداد 

 االختبارات المحاضرة لها 

 االختبارات المحاضرة امتحان فصلي  2 15

16 
2 

 اهم المقترحات

االقتراحات العملية لمعلمات رياض 
االطفال في تكوين االستعداد 

 للقراءة
 االختبارات المحاضرة

17 
2 

 التعرف على االستعداد للكتابة
ستعداد للكتابة ، االقتراحات اال

 االختبارات المحاضرة العامة في تعزيزها



   
  

 

 

 

 البنية التحتية  .68

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 مجموعة مصادر  -

 
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

18 
2 

 التعرف على اسئلة االطفال
اسئلة االطفال ودورها في النمو 

 االختبارات المحاضرة اللغوي للطفل 

19 
2 

 التعرف على برامج االطفال
برامج رياض االطفال ودورها في 

 االختبارات المحاضرة النمو اللغوي 

21 
2 

 التعرف على االعاقة الكالمية
االعاقة الكالمية : مظاهرها 

 االختبارات المحاضرة واسبابها ، 

21 
التعرف على انواع عيوب  2

 الكالم

انواع عيوب الكالم والنطق عيوب 
 االختبارات المحاضرة تعبيرية ، 

 االختبارات المحاضرة عيوب نطقية ، صوتية ، ايقاعية . التعرف على عيوب النطق 2 22

23 
2 

 التعرف على دور االعالم
دور اجهزة االعالم في تعزيز النمو 

 االختبارات المحاضرة اللغوي ، 

24 
2 

 التعرف على االذاعة 
االذاعة المرئية ) التلفزة ، اشرطة 

 االختبارات المحاضرة الفيديو ، سينما االطفال (

25 
2 

 التعرف على االذاعة

ذياع ، االذاعة المسموعة ) الم
الراديو ، التسجيالت ، االسطوانات 

) 
 االختبارات المحاضرة

26 
2 

 التعرف على قصص االطفال
مطبوعات دور ثقافة االطفال )كتب 

 االختبارات المحاضرة االطفال والقصص المصورة (

27 
2 

 التعرف على االلعاب الفكرية
)كراسات االلحان وااللعاب الفكرية 

 ختباراتاال المحاضرة والمسلية (

 االختبارات المحاضرة كراسات االلحان وااللعاب  التعرف على كراسات االلحان 2 28

 االختبارات المحاضرة كراسات االلحان وااللعاب التعرف على كراسات االلحان 2 29

 االختبارات المحاضرة كراسات االالحان االالعاب التعرف على كراسات االلحان 2 31

 االختبارات المحاضرة امتحان فصلي  2 31

32 
2 

 التعرف على مفهوم اللغة 
 مفهوم اللغة

 االختبارات المحاضرة 



   
  

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 
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 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .75

 يخ إعداد هذا الوصف تار .76
77.  
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 أهداف المقرر .78

  
 الطالبات مفاهيم سيكولوجية اللعب واسسها التربوية ودورها في تربية وتعليم الطفل تعليم  -

 تعريف الطالبات باالساليب العلمية في استخدام العاب الطفولة بانواعها المختلفة في رياض االطفال ضمن برنامجها اليومي

 
 
 
 
 
 

 

 بنية المقرر .79



   
  

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 نظرة عامة

اعطاء املفردات ونظرة عامة عن 
 االختبارات المحاضرة  املادة 

2 
 5التعرف على الطفولة في  4

 سنوات

الطفولة يف السنوات اخلمسة االوىل 
 االختبارات المحاضرة حاجات النمو فيها و 

3 
4 

 التعرف على مفهوم اللعب

اللعب مفهومه وتعاريفه العلمية 
ومساته االساسية وفوائده ابلنسبة 

 للطفل 
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 4

5 
4 

 التعرف على دور اللعب
اللعب ودوره يف حياة الطفل يف 

 االختبارات المحاضرة السنوات االوىل  

التعرف على تطور االهتمام  4 6

 باللعب
 االختبارات المحاضرة تطور االهتمام ابلعاب الطفولة 

7 

4 

التعرف على نظرة االسالم 

 للعب

 
النظرية العربية االسالمية يف العاب 

 الطفولة 
 

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 8

9 
رات القديمة التعرف على النظ 4

 للعب

النظرات واالهتمامات القدميةيف 
 االختبارات المحاضرة اللعب يف مرحلة الطفولة املبكرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 11

 االختبارات المحاضرة = = 4 11

12 
4 

 التعرف على نظريات اللعب

النظرايت اليت فسرت اللعب 
النظرايت  -)الفلسفية القدمية 

 رة(النفسية املعاص
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 13

 االختبارات المحاضرة = = 4 14

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل االول  4 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة   4 16

 االختبارات المحاضرة = = 4 17

18 
4 

 التعرف على سيكولوجية التعليم
 مرحلة الطفولة سيكولوجية التعلم يف

 االختبارات المحاضرة املبكرة ودور اللعب فيها  

 االختبارات المحاضرة = = 4 19

 االختبارات المحاضرة االسس النفسية اللعاب الطفولة التعرف على االسس 4 21

 االختبارات المحاضرة = = 4 21

22 
4 

 التعرف على العاب الطفولة 
يف  العاب الطفولة :  العاب الطفولة

 االختبارات المحاضرة مرحلة الرضاعة وانواعها

23 
4 

 التعرف على العاب الطفولة
العاب الطفولة يف دور احلضانة 

 االختبارات المحاضرة وانواعها

24 
4 

 التعرف على اهداف االلعاب

العاب الطفولة يف رايض االطفال 
اهدافها الرتبوية وانواعها )العاب 

حلركية القوى والنشاطات اجلسمية وا
 االختبارات المحاضرة



   
  

 

 البنية التحتية  .81

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

، ترجمة حسن عيسى ،  سيكولوجية اللعبميلر، سوزانا ،  -
 .4991المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ، الكويت، 

 ، دار وائل 4، ط سيكولوجية اللعبعبد الهادي، نبيل ،  -
  2001للنشر،عمان،

، ترجمة محمد  لعب االطفالدورثي ،  سكارلت،جورج و باستيرن، -
 2001طالب السيد سليمان ، دار الكتاب الجامعي،فلسطين ،

 
 
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 

التخيلية –االلعاب احلسية احلركية  –
 العاب احلل والرتكيب والبناء( -

 االختبارات المحاضرة = = 4 25

 االختبارات المحاضرة = = 4 26

27 
4 

 التعرف على العاب الرمل

العاب الرمل واملاء  –االستكشافية 
االلعاب –االلعاب العسكرية –

 الزراعية
 االختبارات ضرةالمحا

 االختبارات المحاضرة = = 4 28

 االختبارات المحاضرة االلعاب التعليمية اهلادفة االالعاب التعليمية  4 29

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

31 
التعرف على دور االم في  4

 اللعب

دور –دور االم يف العاب الطفل 
 ختباراتاال المحاضرة املعلمة يف الرايض يف العاب الطفل 

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل الثاين   4 32
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 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .87

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .88
89.  

1-11-2118 

 أهداف المقرر .91

  
 تعليم الطالبات متطلبات التربية الرياضية الحركية واهدافها وبرامجها وادواتها وتمارينها في مرحلة الطفولة المبكرة   -

 اتقان الطالبات التمارين الرياضية الخاصة بمرحلة رياض االطفال واعدادهن لتديب االطفال عليها

 
 
 
 
 

 

 بنية المقرر .91

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 االختبارات المحاضرة  اعطاء املفردات ،   

2 
4 

 نظرة عامة 

.  فلسفة واجتاهات الرتبية احلركية 
واعطاء فكرة عامة عن املادة يف مرحلة 

للفرد  الطفولة املبكرة  وامهيتها ابلنسبة
 االختبارات المحاضرة



   
  

بصورة عامة وابلنسبة للطفل بصورة 
خاصة ابالضافة اىل توضيح معىن 

 الرتبية احلركية وامهيتها ابلنسبة للطفل 

 االختبارات المحاضرة = نظرة عامة 4 3

 االختبارات المحاضرة = نظرة عامة 4 4

5 

4 

التعرف على  متطلبات التربية 

 الحركية 

 بية احلركية ومواصفاهتا متطلبات الرت 
-المكان )الصف -1

القاعة،الساحة،الح
 ديقة( 

الوقت توزيع  -2
المعلمة للبرامج 

الرياضية 
والفعاليات 

االخرى في 
 البرامج اليومية

 االختبارات المحاضرة

6 
4 

 

امتحان الشهر 

 االختبارات المحاضرة االول

 باراتاالخت المحاضرة االجهزة واالدوات التعرف على االجهزة  4 7

8 
4 

 التعرف على القيادة

القيادة ودورها يف التمارين وااللعاب 
احلركية  وانواع  التمارين والفعاليات 

 املالئمة لطفل الروضة
 االختبارات المحاضرة

9 
4 

 التعرف على انواع التمارين 
انواع التمارين والفعاليات املالئمة لطفل 

 االختبارات المحاضرة الروضة 

 االختبارات محاضرةال = = 4 11

 االختبارات المحاضرة = = 4 11

 االختبارات المحاضرة = = 4 12

 االختبارات المحاضرة امتحان الشهر الثاين   4 13

14 
4 

 التعرف على العاب الجمناستيك

العاب مجناستك/ انواعها 
/ادواهتا/متارينها ومالئمتها لطفل 

 الروضة
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات حاضرةالم = = 4 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة   4 16

 االختبارات المحاضرة = = 4 17

 االختبارات المحاضرة القيافة الرايضية التعرف على القيافة  4 18

 االختبارات المحاضرة = = 4 19

 االختبارات المحاضرة = = 4 21

21 
4 

 التعرف على خطوات السير 
 نشاطات الرتبية خطوات السري يف

 االختبارات المحاضرة احلركية املنظمة

 االختبارات المحاضرة = = 4 22

 االختبارات المحاضرة = = 4 23

 االختبارات المحاضرة = = 4 24

 االختبارات المحاضرة = = 4 25

 االختبارات المحاضرة حتية العلم والوقفة الصباحية التعرف على تحية العلم 4 26

 االختبارات المحاضرة = = 4 27



   
  

 

 البنية التحتية  .92

 الكتب المقررة المطلوبة 

  
 كتاب منهجي -

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 االختبارات المحاضرة = = 4 28

التعرف على التدريبات  4 29

 العسكرية 
 االختبارات المحاضرة التدريبات العسكرية املناسبة لالطفال

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

31 
4 

 

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

 غريها
 االختبارات حاضرةالم

 االختبارات المحاضرة =  4 32
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 البنية التحتية  .113

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 كتاب منهجي  -

 
 
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 نت مصادر من االنرت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 أهداف المقرر .112

نمو الطفل منذ تكوينه وصوال الى فترة المراهقة والتعرف على خصائص كل التعرف على االسس العامة ل  
 مرحلة من مراحل تكوينه

  
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .114

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 
التعرف على اهمية دراسة 

 النمو

 امهية دراسة النمو 
 االختبارات المحاضرة 

 االختبارات حاضرةالم مراحل احلياة ومطالب النمو فيها التعرف على مراحل الحياة 2 2

 االختبارات المحاضرة االسس البايولوجية للنمو التعرف على االسس البيولوجية  2 3

 االختبارات المحاضرة الغدد الصماء التعرف على الغدد الصماء 2 4



   
  

 

التعرف على التفاعل بين  2 5

 الشخصية والفرد

تبادل االاثر والتفاعل بني الشخصية 
 اراتاالختب المحاضرة والفرد

 االختبارات المحاضرة الغذاء واملاء التعرف على الغذاء 2 6

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 7

التعرف على نشاة علم نفس  2 8

 الطفل
 االختبارات المحاضرة نشاة علم نفس الطفل

 االختبارات المحاضرة مدارس علم النفس التعرف على مدارس علم النفس 2 9

11 
2 

 ق البحثالتعرف على طر
طرق البحث يف علم النفس )طريقة 

 االختبارات المحاضرة املالحظة, دراسة احلالة(

11 
2 

 التعرف على المنهج التجريبي
املنهج التجرييي )الطريقة الطولية 

 االختبارات المحاضرة واملستعرضة(

 االختبارات المحاضرة امهية علم نفس الطفل التعرف على اهمية علم النفس 2 12

13 
2 

 التعرف على الخبرات االولى
اخلربات االوىل يف احلياة واثرها يف النمو 

 االختبارات المحاضرة )احلرمان من االمومة(

 االختبارات المحاضرة احلرمان الثقايف واحلرمان احلسي التعرف على الحرما الثقافي 2 14

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 15

 االختبارات ضرةالمحا عطلة نصف السنة   2 16

 االختبارات المحاضرة رايض االطفال نظرة عامة 2 17

 االختبارات المحاضرة التنشئة االجتماعية تعريف التنشئة 2 18

 االختبارات المحاضرة السلوك االتكايل والسلوك العدواين تعريف السلوك العدواني 2 19

 االختبارات المحاضرة النمو اخللقي التعرف على النمو الخلقي 2 21

 االختبارات المحاضرة التفاعل مع الرفاق التعرف على التفاعل  2 21

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 22

 االختبارات المحاضرة صدجاقة االطفال التعرف على صداقة االطفال 2 23

 االختبارات المحاضرة النمو املعريف تعريف النمو المعرفي 2 24

 االختبارات المحاضرة لتفكري ا تعريف التفكير 2 25

 االختبارات المحاضرة املفاهيم تعريف المفاهيم 2 26

 االختبارات المحاضرة االستدالل تعريف االستدالل 2 27

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 28

 االختبارات المحاضرة االبتكار تعريف االبتكار 2 29

 االختبارات اضرةالمح النمو اللغوي تعريف النمو اللغوي 2 31

 االختبارات المحاضرة مراجعة  2 31

 االختبارات المحاضرة مراجعة  2 32

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .115

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .116

 / صحة الطفل واسعافاته االولية         K13 اسم / رمز المقرر .117

 الجانب العملي الجانب النظري  , البرامج التي يدخل فيها .118
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 أهداف المقرر .114

وانهم يمرون  والنامية لرعاية االطفال رعاية خاصة لالرتقاء بصحتهم ، من جملتها انهم فئة حساسة جدااهداف كثيرة دفعت الدول المتطورة   
بمراحل نمو وتطور عقلي وجسدي مستمر اضافة  لذلك فهم اكثر عرضة من غيرهم الى المخاطر الصحية التي قد تسبب عجز او عاهة وقد 
تؤدي الى الوفاة ، لذلك فان العناية بصحتهم ورعايتهم جسميا ونفسيا واجتماعيا يعتبر حجر الزاوية االساس لبلوغ اعلى مستوى من الصحة 

دية السالمة الجسدية والنفسية ،وفي قسم رياض االطفال تتضمن مادة صحة الطفل واسعافاته االولية كل االمراض التغذوية وامراض الطفولة المعو 
 والوقاية منها واالسعافات االولية

  
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .115

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 وضوعأو الم
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 

اعطاء املفردات ونظرة عامة عن 
 االختبارات المحاضرة  املادة 

2 
قياس وزن وطول الطفل يف كافة  4

 مراحله 
 االختبارات المحاضرة مفهوم الصحة واملرض 

 االختبارات المحاضرة التطور والنمو  = 4 3

 االختبارات المحاضرة الوليد  ملئ البطاقة الصحية لطفل الروضة 4 4

 االختبارات المحاضرة = = 4 5

 االختبارات المحاضرة الرضيع  قياس العالمات احليوية للطفل  4 6

 االختبارات المحاضرة = احلرارة  4 7

8 
4 = 

 الدارج 
 االختبارات المحاضرة 



   
  

 

 تحتية البنية ال .116

 االختبارات المحاضرة = النبض 4 9

 االختبارات المحاضرة رسة الطفل يف عمر ماقبل املد = 4 11

 االختبارات المحاضرة = التنفس 4 11

 االختبارات المحاضرة النظافة الشخصية = 4 12

 االختبارات المحاضرة = ضغط الدم 4 13

 االختبارات المحاضرة امراض الطفولة املعدية والوقاية منها = 4 14

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل االول = 4 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة  - 4 16

 االختبارات المحاضرة =  - 4 17

18 
اعداد برانمج تربوي صحي الطفال  4

 الروضة 
 االختبارات المحاضرة االمراض التغذوية

 االختبارات المحاضرة التطهري والتعقيم = 4 19

21 
زرق  –طرق اعطاء الدواء )ابلفم  4

 املراهم( –االبر 
 االختبارات المحاضرة التطبيقفرتة  

 االختبارات المحاضرة = = 4 21

 االختبارات المحاضرة = =  4 22

 االختبارات المحاضرة = = 4 23

24 

 االسعافات االولية :  4
تضميد –التنفس االصطناعي 

 –التطهري والتعقيم -اجلروح
اسعاف –االربطة  -الضمادات

اسعاف -اسعاف اجلروح-النزف
اسعاف -اف الكسوراسع-احلروق

 العض ابلعظام

 االختبارات المحاضرة =

25 
4 = 

املبادئ العامة للوقاية من االمراض 
 االختبارات المحاضرة املعدية 

 االختبارات المحاضرة بعض االمراض الشائعة  = 4 26

27 
4 = 

فقر  -امراض سوء التغذية )السمنة 
 االختبارات المحاضرة الدم(

 االختبارات المحاضرة الولية االسعافات ا = 4 28

 االختبارات المحاضرة اسلوب عمل املسعف االويل  = 4 29

31 
4 = 

اسعاف احلاالت اليت يتعرض هلا 
 االختبارات المحاضرة الطفل 

 االختبارات المحاضرة التنفس االصطناعي والكسور ..اخل = 4 31

 االختبارات المحاضرة امتحان  امتحان 4 32



   
  

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

،  صحة الطفل واسعافاته االوليةالدراجي ، سعاد عبد راضي،  -
 4994وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 

 الصحة العامة، سليمان، خضير داود والمختار ، محمد يوسف  -
  4999، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ،

الثقافة الغنيم، مرزوق يوسف و البهبهاني ، بهيجة اسماعيل ،  -
 4991، ذات السالسل ، الكويت ،  الصحية

 كتاب منهجي  -

 

 المراجع الرئيسة )المصادر(

مراحل منو الطفل املثايل ، عكاشة عبد املناف الييب موسوعة الطفل  -
 .1999،دار اجليل بريوت 

اليمان وهلني بدقور / ترمجة صحة االطفال / الدليل الكامل / ديفيد  -
 الدار العربية لعلوم . 2111مركز التعريب والربجمة ، 

 صحة االطفال  -

العناية الطبية السليمة ابلطفل منذ والدته وحىت بلوغه سن املراهقة ،  -
حرري الطبيب برتيل ه. هارت ، ترمجة مركز التعريب والربجمة وهبة 

 .1997املرعب قبالن ،

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

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 
 المؤسسة التعليمية                                     جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات .1

 

 قسم اللغة اإلنكليزية  :ميالقسم العل القسم الجامعي .2

 لغة انكليزية عامة  / المرحلة االولى اسم/ رمز المقرر .3



   
  

General English  

 

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 قاعة محاضرات اشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

ً 32ساعة اسبوعياً لمدة ) 1 عدد الساعات الدراسية .7  ( أسبوعا

 2019-2018 هذا الوصف تاريخ اعداد .8

المقرر الدراسي مادة متكاملة الهدف منها تمكين الطالب من اتقان اللغة 
 االنكليزية عن طريق  دراسة مهاراها االربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 

 المعرفة والفهم. .أ

 .واستيعاب مواضيع عامة باللغة االنكليزية 
 عرفة اساسيات قواعد اللغة االنكليزية .م 
 . فهم كيفية استخدام بعض الجمل في سياقها اثاني الكالم والكتابة 
  

 



   
  

 

 المهارات الخاصة بالموضوع .ب
 تطبيق مهارات تعليم اللغة اإلنكليزية المتمثلة بـ:

 .االصغاء1

 .المحادثة 2

 .االستيعاب 3

 الكتابة .4
 

 طرائق التعليم والتعلم

لتعلم تعتمد اسلوب المحاضرة التي يكون محورها األستاذ وتشارك فيها طريقة ا

 الطالبات. 

 طرائق التقييم

 درجة( 25ـ اعتماد اسلوب االختبارات اليومية واالختبارات الفصلية )وعددها أربعة أو أكثر من 

 ـ إجراء االختبارات المفاجئة.

 

 

 

 ج. االهداف الوجدانية

 . إعداد علمي وثقافي1ج

 . إعداد مهني وتدريسي2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

طريقة التعلم تعتمد اسلوب المحاضرة التي يكون محورها األستاذ وتشارك فيها 

 الطالبات. 

 

 

 طرائق التقييم

 طرائق التقييم

 درجة( 25ـ اعتماد اسلوب االختبارات اليومية واالختبارات الفصلية )وعددها أربعة أو أكثر من 

 



   
  

  

 

 

 

 -7-الصفحة  

 د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. 

 . نطمح ان ال يزيد عدد الطالبات في القاعة على العشرين طالبة1د

 . تزويد القاعات بشاشات عرض3د

 .توفير خطوط انترنت4د

 

 

 بنية المقرر .11

 ختباراتا محاضرات   الساعات اإلسبوع

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

work every day 
English 

 اختبارات محاضرات

5-8 8 All about you 
+family and friends 

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اختبارات محاضرات

9   Monthly exam   

13-10 10 The way I live+ 
every day   

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اختبارات محاضرات

14-17 14 My favorite + where 
I live  

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اختبارات محاضرات

18 Monthly exam  

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

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اختبارات محاضرات

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

thank you  

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 
English 

 اختبارات محاضرات

27 Monthly exam  

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

Grammar 
+vocabulary+ skill 

work every day 

 اختبارات محاضرات



   
  

English 

32 Monthly exam 

 
 

 

 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13

 

 

 

 
 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13

 

 

 اليوجد

 
 

 

 

 البنية التحتية  .1

الكتب المقررة  .1

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

J h o n  a n d  L i z  S o a r s 

المراجع  .2

 الرئيسية )المصادر(

N O N E 

الكتب  .أ

لمجالت العلمية، والمراجع التي يوصى بها )ا

 التقارير،....(

N O N E 

المراجع  .ب

 االلكترونية، مواقع االنترنيت

N O N E 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .117

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .118

 / ادب االطفال          K15 اسم / رمز المقرر .119

 الجانب النظري    خل فيهاالبرامج التي يد .121



   
  

 

 

 

 

 

 

  أشكال الحضور المتاحة .121

 سنوي الفصل / السنة .122

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .123

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .124
125.  

1-11-2118 

 أهداف المقرر .126

  
    :وسائطها المختلفة  تعريف الطالبات بكيفية تقديم المادة االدبية باسلوب ممتع ومشوق لالطفال مع تحقيق الهدف السامي لها بكل

 من قصة ومسرحية وبرنامج وغيرها ، كذلك تنمية المواهب االدبية التي يتم اكتشافها بطريقة عملية ومفيدة في خدمة الطفولة
 
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .127

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 ييمطريقة التق طريقة التعليم

1 
 

2 
 نظرة عامة

 االطار العام لفن الكتابة لالطفال
 االختبارات المحاضرة 

 االختبارات المحاضرة لمن نكتب لمن نكتب 2 2

 االختبارات المحاضرة ماذا نكتب ماذا نكتب 2 3

 االختبارات المحاضرةكيف نكتب ؟ مراحل النمو  عند  كيف نكتب 2 4



   
  

 

 البنية التحتية  .128

االطفال وعالقتها بخصائصهم 
 طفال النفسية ، اللغة في اداب اال

 االختبارات المحاضرة ادب االطفال بالكتابة لالطفال  تعريف ادب االطفال 2 5

 االختبارات المحاضرة مضمون ادب االطفال التعرف على مضمون االدب 2 6

 االختبارات المحاضرة اسلوب ادب االطفال التعرف على اسلوب االدب 2 7

 االختبارات المحاضرة اسلوب ادب االطفال دبالتعرف على اسلوب اال 2 8

 االختبارات المحاضرة قصص االطفال  التعرف على قصص االطفال 2 9

 االختبارات المحاضرة الموسيقى ، الشعر  التعرف على الموسيقى والشعر 2 11

11 
2 

 التعرف على القصة 
بناء قصة الطفل ، قصص الحيوان 

 االختبارات اضرةالمح ، قصص البطولة والمغامرات

12 
2 

 التعرف على القصص
قصص الخوارق ، القصص 
 االختبارات المحاضرة الفكاهية ، القصص العلمية 

 االختبارات المحاضرة االساطير ، الحكايات  التعرف على القصص 2 13

 االختبارات المحاضرة شعر االطفال ، موسيقى االطفال التعرف على الشعر 2 14

 االختبارات المحاضرة صليامتحان ف  2 15

 االختبارات المحاضرة وسائط االطفال الى ادبهم  2 16

17 
2 

 انواع الصحف
الفنون  -انواع صحف االطفال 

 االختبارات المحاضرة الصحفية في صحافة االطفال 

 االختبارات المحاضرة اخراج صحف االطفال التعرف على اخراج الصحف 2 18

 االختبارات المحاضرة اخراج صحف االطفال الصحفالتعرف على اخراج  2 19

 االختبارات المحاضرة كتب االطفال الصغار  التعرف على الكتب  2 21

 االختبارات المحاضرة شكل الكتاب التعرف على شكل الكتاب  2 21

 االختبارات المحاضرة الباب الخامس   2 22

 باراتاالخت المحاضرة مسرح االطفال  مسرح االطفال 2 23

 االختبارات المحاضرة نظرة عامة  2 24

 االختبارات المحاضرة مسرح الدمى مسرح الدمى  2 25

 االختبارات المحاضرة برامج االطفال في االذاعة التعرف على برامج االطفال 2 26

 االختبارات المحاضرة برامج االطفال في التلفزيون  التعرف على برامج االطفال 2 27

 االختبارات المحاضرة برامج االطفال في التلفزيون  رف على برامج االطفالالتع 2 28

 االختبارات المحاضرة افالم االطفال في السنما والتلفزيون  التعرف على برامج االطفال 2 29

 االختبارات المحاضرة افالم االطفال  التعرف على برامج االطفال 2 31

 االختبارات المحاضرة االطفال  افالم التعرف على برامج االطفال 2 31

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل الثاني  2 32



   
  

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

  ( 4999الكعبي ، فاضل عباس  : ) المداخل التربوية ، ومرتكزات
 ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد . التجانس المعرفي في ثقافة االطفال

 ادب االطفال في المرحلة االبتدائية( :  4999ي احمد ) طعيمة ، رشد 
 ، الطبعة االولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة .

  ( 4999الهيتي ، هادي نعمان  : ) ثقافة االطفال ، سلسلة كتب
 ، الكويت . ثقافية

 

 

 

 

 

 

  

 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   ونية الكتب والمراجع والمراجع االلكتر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .129

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .131

 / التقنيات التربوية لطفل الروضة           K17 اسم / رمز المقرر .131

 الجانب النظري   , الجانب العملي  البرامج التي يدخل فيها .132

  أشكال الحضور المتاحة .133



   
  

 

 

 

 سنوي ةالفصل / السن .134

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .135

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .136
137.  

1-11-2118 

 أهداف المقرر .138

  
 اسس التقنيات التربوية المستحدثة في مرحلة رياض االطفال من حيث االهداف واالنواع واالستخدام تعليم الطالبات    -

وشفافيات واشرطة وافالم والتلفزيون التعليمي ودمى العرائس في  تعريف الطالبات بكيفية استخدام التقنيات التربوية من لوحات -
 البرامج التعليمية في رياض االطفال 

  تدريب الطالبات على اتقان صنع الوسائل التعليمية لبرامج رياض االطفال من الخامات االولية وتشغيل االجهزة واالالت الخاصة
 بالتقنيات التربوية

 
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .139

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 نظرة عامة 

اعطاء املفردات ونظرة عامة عن 
 االختبارات المحاضرة  املادة 

2 

4 

 تكنولوجيا التعليم

 

التكنولوجيا واالتصال يف التقنيات 
ل والتعليم  أ وسائل االتصا–الرتبوية 

تطور مفهوم الوسائل التعليمية   -ب
تكنلوجيا التعليم وطرق البحث   -ج
دور االتصال يف مرحلة رايض  -د

 االطفال 

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 3

 االختبارات المحاضرةانواع الوسائل التعليمية وامهيتها التعرف على انواع الوسائل  4 4



   
  

هتا يف العملية واهدافها واستخداما التعليمية 
 الرتبوية للمراحل التعليمية

5 

4 

التعرف على انواع الوسائل 

 التعليمية

 تصنيفات الوسائل التعليمية 

امهية الوسائل التعليمية  -ب         
يف جماالت التعليم والتعلم يف مرحلة 

 رايض االطفال

 االختبارات المحاضرة

لوسائل التعرف على انواع ا 4 6

 التعليمية
 االختبارات المحاضرة =

7 

4 

التعرف على قواعد اختيار 

 الوسائل التعليمية 

قواعد اختبار واستخدام الوسائل 
بعض املعايري الختبار  -التعليمية أ

القواعد  -الوسائل  التعليمية  ب
العامة الستخدام الوسائل التعليمية 

اتباع اسلوب النظام يف  -وتقييمها ج
 م الوسائل التعليميةاستخدا

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 8

9 

4 

 التعرف على انواع السبورات 

الســـــــــــــبورات ولوحــــــــــــــات العــــــــــــــرض 
 استخداماهتا يف مرحلة رايض االطفال 

السبورات الوبريـة )اللوحـات الوبريـة (         
 -الســــــــــــبورة املغناطيســــــــــــية  ج -ب

لوحــــــــة -الســــــــبورة املغلينيــــــــة        د
اجليـــــــوب ولوحـــــــة النشـــــــرات ولوحـــــــة 

 العرض

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 11

11 
4 

 التعرف على اجهزة العرض
الشفافيات اخلاصة جبهاز العرض 

 االختبارات المحاضرة العلوي

 االختبارات المحاضرة الصور الثابتة واالفالم الثاينة = 4 12

 باراتاالخت المحاضرة = = 4 13

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل االول   4 14

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة   4 15

 االختبارات المحاضرة =  4 16

 االختبارات المحاضرة االفالم التعليمية  التعرف على االفالم التعليمية  4 17

 االختبارات ضرةالمحا الوسائل السمعية  التعرف على الوسائل السمعية  4 18

19 

4 

 التعرف على االذاعة المدرسية 

انواع  -االشرطة الصوتية ب
التعليم  -التسجيالت الصوتيةج

 -بواسطة الوسائل السمعية د
االذاعة واالذاعة  -االسطواانت ه

 املدرسية 

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة التلفزيون التعليمي = 4 21

21 

4 

= 

 -التعليمية للتلفزيون باملميزات -أ
كيفية استخدام التلفزيون يف التعليم 

املعاصرة يف التلفزيون التعليمي  -ج
خطوات استخدام التلفزيون يف  -د

سجالت الفيديو  -التدريس ه
 ودورها يف التعليم لطفل الروضة

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 22



   
  

 

 

 البنية التحتية  .141

  الكتب المقررة المطلوبة 

 

اساسيات تصميم وانتاج الوسائل الحيلة ، محمد محمود ،  -

والتوزيع ،عمان ، ، دار المسيرة للطباعة والنشر  التعليمية

2118  . 

  تكنلوجيا التعليمعلي، عبد العزيز ،  -

 2111، تقنيات الوسائل التعليميةخليفة، امل اكرم،  -

 
 

 

 

 

 

 

23 
4 

 
اذج االشياء والعينات والنم

 االختبارات المحاضرة والتوضيحات العلمية

24 
4 

 التعرف على االلعاب التعليمية 
االلعاب التعليمية واملواقف التمثيلية 

 االختبارات المحاضرة يف الروضة

 االختبارات المحاضرة = = 4 25

26 
4 

 التعرف على انواع العرائس 
انواع العرائس والدروس التعليمية 

 االختبارات المحاضرة ليم طفل الروضةواستخدامها يف تع

 االختبارات المحاضرة = = 4 27

 االختبارات المحاضرة = = 4 28

29 

4 

= 

احلاسوب االلكرتوين وجماالت 
اجهزة  -استخدامه يف التعليم 

تشغيل -الوسال التعليمية  وادامتها أ
اجهزة العروض الضوئية وانواعها  

 اجهزة التسجيل الصويت -ب

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل الثاين   4 32



   
  

 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .141

  التربية للبنات الجامعي / المركز القسم .142

 / دراسات في مناهج رياض االطفال            K18 اسم / رمز المقرر .143

 الجانب النظري   , الجانب العملي  البرامج التي يدخل فيها .144

  أشكال الحضور المتاحة .145

 سنوي الفصل / السنة .146

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .147

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .148
149.  

1-11-2118 

 أهداف المقرر .151



   
  

 

 

 

 

 

  
   

من حيث االهداف والمحتوى تعليم الطالبات متطلبات بناء منهج رياض االطفال بانواعه المختلفة واساليب تطبيق المنهج  -
 والوسائل والتقويم 

 تعريف الطالبات بانواع المناهج في مرحلة رياض االطفال -

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

 
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .151

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 

اعطاء املفردات ونظرة عامة عن 
 االختبارات المحاضرة  املادة 

 االختبارات لمحاضرةا تطور مفهوم املنهج  نظرة عامة  4 2

 االختبارات المحاضرة املفهوم التقليدي  تعريف المنهج 4 3

 االختبارات المحاضرة حنو مفهوم واسع للمنهج  تعريف المنهج 4 4

5 
4 

 تعريف المنهج
املنهج  -املفهوم احلديث للمنهج 

 االختبارات المحاضرة واخلري

 االختبارات المحاضرة املنهج والتلميذ  –اسس بناء املنهج  اسس المنهج 4 6

 االختبارات المحاضرة املنهج ومنو التالميذ )االطفال( اسس المنهج 4 7

8 
4 

 اسس المنهج
املنهج وحاجات التالميذ)االطفال( 

 االختبارات المحاضرة املنهج وميول التالميذ)االطفال( -

 االختبارات المحاضرة املنهج وارتباطه ابلبيئة واجملتمع  اسس المنهج 4 9

11 
4 

 اسس المنهج
املنهج والتطورات التكنلوجية 

 االختبارات المحاضرة املعاصرة يف رايض االطفال



   
  

 

 

 البنية التحتية  .152

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

، اساسيات بناء منهج اعداد معلمات رياض  ابراهيم ،عواطف -

 2117االطفال ،

 2111، مدخل الى رياض االطفال ، محمد بدر، سهام -

 2116، رياض االطفال ،فارس، عصام -

 2111، مناهج رياض االطفال ،جاد، منى محمد علي -

 

 االختبارات المحاضرة = اسس المنهج 4 11

 االختبارات المحاضرة االهداف الرتبوية  –بناء املنهج  اسس المنهج 4 12

13 
4 

 اسس المنهج

التعليمية يف  اختيار وتنظيم اخلربات
 –تقومي املنهج  -رايض االطفال 

 تقومي خربات طفل الروضة
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل االول   4 14

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة   4 15

16 
4 

 اسس المنهج
االجتاهات املعاصرة  يف بناء مناهج 

 باراتاالخت المحاضرة رايض االطفال 

 االختبارات المحاضرة =  4 17

18 
 –النموذج الذي يهتم بتطوير الطفل  4

 منوذج االدراك اللفظي

 –النموذج الذي يهتم بتطوير الطفل 
 االختبارات المحاضرة منوذج االدراك اللفظي 

 االختبارات المحاضرة = = 4 19

 االختبارات المحاضرة = = 4 21

21 
منوذج  –منوذج االدراك احلسي  4

 التعليم اللفظي

منوذج  –منوذج االدراك احلسي 
 االختبارات المحاضرة التعليم اللفظي 

 االختبارات المحاضرة = = 4 22

 االختبارات المحاضرة = = 4 23

 االختبارات المحاضرة الوحدات الدراسية  التعرف على الوحدات الدراسية  4 24

 االختبارات المحاضرة ات الدراسية انواع الوحد التعرف على االنواع 4 25

 االختبارات المحاضرة دور املعلمة يف ختطيط الوحدة  التعرف على دور المعلمة 4 26

27 
4 

 التعرف على دور المعلمة
معلمة الروضة ودورها يف بناء وتطوير 

 االختبارات المحاضرة وتنفيذ مناهج رايض االطفال 

 االختبارات المحاضرة = = 4 28

 االختبارات المحاضرة = = 4 29

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل الثاين   4 32



   
  

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 
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-    

تعريف الطالبات بمعنى الصحة النفسية بشكل عام واألمراض النفسية والجسمية , وطرق العالج النفسي , 
 وكذلك أهم االضطرابات السلوكية

 
 
 
 
 



   
  

 



   
  

 بنية المقرر .163

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 
 تعريف الصحة النفسية 

 معىن الصحة النفسية
 االختبارات المحاضرة 

 االختبارات المحاضرة احلياة كعملية تكيف معنى التكيف 2 2

 االختبارات المحاضرة الطفل وتكيفه معنى التكيف 2 3

 االختبارات المحاضرة املراهق وتكيفه المراهق 2 4

 ختباراتاال المحاضرة االحباط وانواعه االحباط 2 5

 االختبارات المحاضرة الصراع/ اسبابه وانواعه الصراع 2 6

 االختبارات المحاضرة القلق/املفهوم/االنواع/االعراض القلق وانواعه 2 7

 االختبارات المحاضرة اسباب ومصادر القلق اسباب القلق 2 8

 االختبارات المحاضرة اساليب التكيف كيفية التكيف 2 9

 االختبارات المحاضرة تصنيف االمراض النفسية والعقلية مراض النفسيةانواع اال 2 11

11 
2 

 اعراض االمراض النفسية
االعراض املرضية لالمراض النفسية 

 االختبارات المحاضرة والعقلية

 االختبارات المحاضرة االمراض العصابية االمراض العصابية 2 12

 االختبارات المحاضرة النحول العصيب النحول العصبي 2 13

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 14

 االختبارات المحاضرة الرهاب تعريف الرهاب 2 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة   2 16

 االختبارات المحاضرة الرهاب تعريف الرهاب 2 17

 االختبارات المحاضرة صعوبة النطق صعوبة النطق 2 18

تعريف االمراض  2 19

 وسوماتية السايك
 االختبارات المحاضرة االمراض السايكوسوماتية

 االختبارات المحاضرة االمراض الشخصية االمراض الشخصية 2 21

 االختبارات المحاضرة اضطراابت الشخصية اظطرابات الشخصية  2 21

 االختبارات المحاضرة التخلف العقلي / املظاهر واحملكات التخلف العقلي 2 22

23 
2 

 ف العقليالتخل
التخلف العقلي / االسباب واملضامني 

 االجتماعية
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة العالج النفسي العالج 2 24

 االختبارات المحاضرة الصحة النفسية يف املدرسة نظرة عامة 2 25

26 
2 

 
املتغريات االساسية يف حتقق الصحة 

 النفسية يف املدرسة
 اراتاالختب المحاضرة

 االختبارات المحاضرة االضطراابت السلوكية لدى االطفال تعريف االظطرابات السلوكية  2 27

 االختبارات المحاضرة اضطراابت الطعام –اضطراابت القلق  تعريف القلق 2 28

29 
2 

 تعريف اظطراب النوم
االضطراابت  –اضطراابت النوم 

 االختبارات المحاضرة احلركية

 االختبارات المحاضرة النفسية الفردية اخلدمات  2 31

 االختبارات المحاضرة اخلدمات النفسية الفردية  2 31

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 32



   
  

 البنية التحتية  .164

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

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

 2112للنشر والتوزيع،عمان ،

 
 

 مصادر مكتبية  ئيسة )المصادر(المراجع الر

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 
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 تعريف الطالبات باهمية االحصاء  
 تعريف الطالبات باهمية الوسائل االحصائية  



   
  

 

 
 
 
 
 

 بنية المقرر .175

 الساعات األسبوع
م مخرجات التعل

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 
 

توزيع املفردات علة الطالبات واعطاء 
 االختبارات المحاضرة  نبذه عن امهية االحصاء

 االختبارات المحاضرة املتغريات  شرح المتغيرات 2 2

 راتاالختبا المحاضرة تصنيف البياانت تصنيف البياانت 2 3

 االختبارات المحاضرة التوزيع التكراري التوزيع التكراري 2 4

 االختبارات المحاضرة متثيل التوزيع ابلرسم متثيل التوزيع ابلرسم 2 5

 االختبارات المحاضرة متثيل التوزيع ابلرسم متثيل التوزيع ابلرسم 2 6

 االختبارات رةالمحاض مقاييس النزعة املركزية  مقاييس النزعة املركزية  2 7

 االختبارات المحاضرة الوسيط الوسيط 2 8

 االختبارات المحاضرة الوسط احلسايب املنوال الوسط احلسايب املنوال 2 9

 االختبارات المحاضرة العالقة بني املقاييس الثالثة  العالقة بني املقاييس الثالثة  2 11

 باراتاالخت المحاضرة مقاييس التشتت مقاييس التشتت 2 11

 االختبارات المحاضرة املدى املطلق,نصف املدى الربيعي  املدى املطلق,نصف املدى الربيعي  2 12

 االختبارات المحاضرة االحنراف املعياري االحنراف املعياري 2 13

 االختبارات المحاضرة االرابعيات االرابعيات 2 14

 الختباراتا المحاضرة االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط 2 15

 االختبارات المحاضرة االمتحان االمتحان 2 16

 االختبارات المحاضرة الدرجة املعيارية  الدرجة املعيارية  2 17

 االختبارات المحاضرة معامل االختالف معامل االختالف 2 18

 االختبارات المحاضرة املنحىن االعتدايل املنحىن االعتدايل 2 19

 االختبارات المحاضرة ياتاملئين املئينيات 2 21

 االختبارات المحاضرة االرتباط معناه االرتباط معناه 2 21

 االختبارات المحاضرة حتطيط االنتشار حتطيط االنتشار 2 22

 االختبارات المحاضرة معامل ارتباط بريسن  معامل ارتباط بريسن  2 23

 االختبارات رةالمحاض معامل ارتباط سبريمان معامل ارتباط سبريمان 2 24

 االختبارات المحاضرة تفسري معامل االرتباط تفسري معامل االرتباط 2 25

 االختبارات المحاضرة اختبار الفرضيات اختبار الفرضيات 2 26

 االختبارات المحاضرة االختبار التائى لعينة واحدة االختبار التائى لعينة واحدة 2 27



   
  

 

 

 البنية التحتية  .176

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 
 جمموعة مصادر

 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 

 

 

 

28 
لتني االختبار التائى لعينتني مستق 2

 متساوية ابحلجم
االختبار التائى لعينتني مستقلتني 

 االختبارات المحاضرة متساوية ابحلجم

29 
االختبار التائى لعينتني مستقلتني  2

 غريمتساوية ابحلجم
االختبار التائى لعينتني مستقلتني 

 االختبارات المحاضرة غريمتساوية ابحلجم

 باراتاالخت المحاضرة مربع كاي  مربع كاي  2 31

 االختبارات المحاضرة مربع كاي مربع كاي 2 31

 االختبارات المحاضرة امتحان  2 32

 جامعة بغداد سة التعليميةالمؤس .177

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .178
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  أشكال الحضور المتاحة .181

 سنوي الفصل / السنة .182

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .183

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .184
185.  

1-11-2118 
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مساعدة الطالبات في التعرف على أنواع الدمى التي تقدم للطفل في مسرح العرائس و كيفية   
 من الخامات االوليةو استخدامها اتصنيعها يدوي

 مع األطفال في التوجيه الغير مباشر لحل المشكالت السلوكية

 
 
 
 
 

 ة المقرربني .187

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 نظرة عامة

 فكرة عامة عن اتريخ مسرح العرائس
 االختبارات المحاضرة  

 االختبارات المحاضرة خصائص مسرح العرائس تعريف بالخصائص 4 2

 االختبارات المحاضرة أنواع مسرح العرائس تعريف االنواع 4 3

 االختبارات المحاضرة املاريونيت  تعريف بالدمية 4 4

5 
4 

 تعريف بالدمية
 املاريونيت 

 االختبارات المحاضرة 

 االختبارات المحاضرة دمى القفاز تعريف بالدمية  4 6

 االختبارات المحاضرة دمى القفاز  تعريف بالدمية 4 7

 االختبارات المحاضرة عصادمى ال  4 8

 االختبارات المحاضرة دمى العصا تعريف بالدمية 4 9



   
  

 

 البنية التحتية  .188

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

تاب ك، دار ال خيال الظل والعرائس في العالمالسويفي، مختار ،  -

 العربي، القاهرة، 

 2112، الفني للطفل تطبيقات عمليةاللعب التوني، لميس،  -

 2111، مشروعك الصغير من المنزلعوض، اشرف ، -

 
 

 
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 االختبارات المحاضرة املسرح األسود  تعريف بالمسرح االسود 4 11

 االختبارات المحاضرة املسرح األسود تعريف بالمسرح االسود 4 11

 االختبارات المحاضرة خيال الظل خيال الظل 4 12

 االختبارات المحاضرة خيال الظل  ل خيال الظ 4 13

14 
تصميم شخصيات ومكياج النواع  4

 مسرح العرائس
تصميم شخصيات ومكياج النواع 

 االختبارات المحاضرة مسرح العرائس

 االختبارات المحاضرة ديكور مسرح العرائس  ديكور مسرح العرائس  4 15

 االختبارات المحاضرة عرائستصميم مشاهد مسرح ال تصميم مشاهد مسرح العرائس 4 16

 االختبارات المحاضرة زايرات ملسرح العرائس زايرات ملسرح العرائس 4 17

 االختبارات المحاضرة طرق االضاءةيف مسرح العرائس طرق االضاءةيف مسرح العرائس 4 18

 االختبارات المحاضرة املوسيقى يف مسرح العرائس املوسيقى يف مسرح العرائس 4 19

 االختبارات المحاضرة املؤثرات الصوتية يف مسرح العرائس املؤثرات الصوتية يف مسرح العرائس 4 21

 االختبارات المحاضرة التدريب على حتريك انواع العرائس التدريب على حتريك انواع العرائس 4 21

 االختبارات المحاضرة االخراج يف مسرح العرائس االخراج يف مسرح العرائس 4 22

 االختبارات المحاضرة تدريب الطالبات على دراسة النص تدريب الطالبات على دراسة النص 4 23

 االختبارات المحاضرة تصميم مناظر املسرحية تصميم مناظر املسرحية 4 24

 االختبارات المحاضرة اختيار التصميم املناسب اختيار التصميم املناسب 4 25

 االختبارات اضرةالمح تنفيذالتصميم تنفيذالتصميم 4 26

 االختبارات المحاضرة تقسيم جمموعات التصميم تقسيم جمموعات التصميم 4 27

 االختبارات المحاضرة التدريب على االداء  التدريب على االداء  4 28

 االختبارات المحاضرة اجراء الربوفا ت اجراء الربوفا ت 4 29

 الختباراتا المحاضرة متثيل االدوار  متثيل االدوار  4 31

 االختبارات المحاضرة تقدمي العروض تقدمي العروض 4 31

 االختبارات المحاضرة تقدمي العروض تقدمي العروض 4 32



   
  

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 
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لتي تفسر التعلم المدرسي واكسابه مهارات الوصف العلمي للعملية تزويد الطالبة بالقواعد والمباديء ا  
 التعليمية والتربوية

 
 
 
 
 



   
  

 بنية المقرر .199

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 

التعلم والتعليم , العوامل املؤثرة يف 
 ية التعلم والتعليمفاعلية عمل

التعلم والتعليم , العوامل املؤثرة يف 
 االختبارات المحاضرة  فاعلية عملية التعلم والتعليم

 االختبارات المحاضرة طرق البحث يف علم النفس الرتبوي طرق البحث يف علم النفس الرتبوي 2 2

 االختبارات المحاضرة الدافعية يف التعلم الدافعية يف التعلم 2 3

 االختبارات المحاضرة نظرايت الدافعية نظرايت الدافعية 2 4

 االختبارات المحاضرة الوظائف التعليمية للدافعية الوظائف التعليمية للدافعية 2 5

 االختبارات المحاضرة الذاكرة وعملية التذكر الذاكرة وعملية التذكر 2 6

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول 2 7

 االختبارات المحاضرة النظرايت اليت ختص الذاكرة النظرايت اليت ختص الذاكرة 2 8

 االختبارات المحاضرة املفاهيم االساسية للذاكرة املفاهيم االساسية للذاكرة 2 9

11 
اشكال عملية التذكر والعوامل امؤثرة  2

 فيه
اشكال عملية التذكر والعوامل امؤثرة 

 االختبارات رةالمحاض فيه

 االختبارات المحاضرة النسيان النسيان 2 11

 االختبارات المحاضرة نظرايت تفسري النسيان نظرايت تفسري النسيان 2 12

 االختبارات المحاضرة بانتقال اثر التدري بانتقال اثر التدري 2 13

 االختبارات المحاضرة القلق االمتحاين القلق االمتحاين 2 14

 االختبارات محاضرةال   2 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 2 16

 االختبارات المحاضرة املنافسة والتعاون وحب االستطالع املنافسة والتعاون وحب االستطالع 2 17

 االختبارات المحاضرة التغذية املرتدة التغذية املرتدة 2 18

 االختبارات المحاضرة لفصل الثاينامتحان ا امتحان الفصل الثاين 2 19

 االختبارات المحاضرة ابعاد التغذية املرتدة ابعاد التغذية املرتدة 2 21

 االختبارات المحاضرة نظرايت التعلم/ نظرية االختيار والربط نظرايت التعلم/ نظرية االختيار والربط 2 21

 االختبارات المحاضرة انني التعلمنظرية ثورندايك/ قو  نظرية ثورندايك/ قوانني التعلم 2 22

 االختبارات المحاضرة نظرية االشرتاط الكالسيكي / لبافلوف نظرية االشرتاط الكالسيكي / لبافلوف 2 23

24 
مفاهيم ومظاهر اساسية يف التعلم  2

 الكالسيكي
مفاهيم ومظاهر اساسية يف التعلم 

 االختبارات المحاضرة الكالسيكي

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل الثالث لثالثامتحان الفصل ا 2 25

26 
نظرية االشرتاط االجرائي )نظرية  2

 سكنر(
نظرية االشرتاط االجرائي )نظرية 

 االختبارات المحاضرة سكنر(

27 
االجراءات التجرسيبية يف االشرتاط  2

 االجرائي
االجراءات التجرسيبية يف االشرتاط 

 االختبارات المحاضرة االجرائي

28 
التطبيقات الرتبوية لنظرية االشرتاط  2

 االجرائي
التطبيقات الرتبوية لنظرية االشرتاط 

 االختبارات المحاضرة االجرائي

 االختبارات المحاضرة نظرية االستبصار )نظرية كوهلر( نظرية االستبصار )نظرية كوهلر( 2 29

 االختبارات المحاضرة ةجتارب اجلشتالت الكالسيكي جتارب اجلشتالت الكالسيكية 2 31

 االختبارات المحاضرة تفسري التعلم يف ضوء التجارب تفسري التعلم يف ضوء التجارب 2 31

 االختبارات المحاضرة التطبيقات الرتبوية لنظرية االستبصار التطبيقات الرتبوية لنظرية االستبصار 2 32



   
  

 البنية التحتية  .211

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

  كتاب منهجي -

 
 

 
 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .211

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .212

 / فسلجة الطفل             K23 اسم / رمز المقرر .213

 ب النظري      الجان البرامج التي يدخل فيها .214

  أشكال الحضور المتاحة .215

 سنوي الفصل / السنة .216

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .217

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .218
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 ادراك الطالبات :  



   
  

 

 

 

 _لالصول العلمية والجوانب الوضيفية 
 _ابراز المبادء العامة واالليات المهمة 

 ة بين اساسيات فسلجة االطفال _ للعالقات المتداخل
 _معرفة علم وظائف االعضاء وتناغم االعضاء في عملها 

 _ادراك مقدرة الخالق وبديع صنعه الرقى مخلوق وهو االنسان 
 _ادراك بعض االمراض الفسلجية المتعلقة باجهزة جسم الطفل

 
 
 
 
 

 بنية المقرر .211

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
سم الوحدة / المساق ا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 

الفسيولوجيا جماالهتا ومبادئها العامة  
)تبادل املواد , االيض , التنسيق 

 الداخلي( 
 

الفسيولوجيا جماالهتا ومبادئها العامة  
)تبادل املواد , االيض , التنسيق 

 الداخلي( 
 

 االختبارات المحاضرة 

 االختبارات المحاضرة االستباب  تباب االس 2 2

3 
فسيولوجيا التكاثر , اجلهاز التكاثر  2

 االنثوي  
فسيولوجيا التكاثر , اجلهاز التكاثر 

 االختبارات المحاضرة االنثوي  

4 
فسيولوجيا التكاثر , اجلهاز التكاثر  2

 االنثوي  
فسيولوجيا التكاثر , اجلهاز التكاثر 

 الختباراتا المحاضرة االنثوي  

 االختبارات المحاضرة البلوغ والعوامل املؤثرة به   البلوغ والعوامل املؤثرة به   2 5

6 
فسيولوجيا التكاثر , جهاز التكاثر  2

 الذكري  
فسيولوجيا التكاثر , جهاز التكاثر 

 االختبارات المحاضرة الذكري  

 االختبارات لمحاضرةا االخصاب واحلمل والوضع   االخصاب واحلمل والوضع   2 7

 االختبارات المحاضرة الوالدة واالطفال الرضع   الوالدة واالطفال الرضع   2 8

 االختبارات المحاضرة الغدد اللبنية ومراحل تطورها  الغدد اللبنية ومراحل تطورها  2 9

 االختبارات المحاضرةب بعض االمراض الفسلجية اليت تصيبعض االمراض الفسلجية اليت تصيب  2 11



   
  

 

 

 البنية التحتية  .212

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 مجموعة مصادر
 

 
 

 االم والطفل  االم والطفل 

 االختبارات المحاضرة االمتحان االول   االمتحان االول   2 11

12 
الغدد واهلرموانت  وانثرياهتا  2

 الفسلجية 
الغدد واهلرموانت  وانثرياهتا 

 االختبارات المحاضرة الفسلجية 

 االختبارات لمحاضرةا بعض االظطراابت الفسلجية  بعض االظطراابت الفسلجية  2 13

 االختبارات المحاضرة امتحان اثين  امتحان اثين  2 14

15 
تنضيم درجة حرارة اجلسم والتغريات  2

 يف درجة احلرارة 
تنضيم درجة حرارة اجلسم والتغريات 

 االختبارات المحاضرة يف درجة احلرارة 

 االختبارات المحاضرة ية  مكوانت البولاجلهاز البويل الكل اجلهاز البويل الكلية  مكوانت البول 2 16

 االختبارات المحاضرة اجلهاز العصيب املركزي   اجلهاز العصيب املركزي   2 17

 االختبارات المحاضرة اجلهاز العصيب احمليطي   اجلهاز العصيب احمليطي   2 18

 االختبارات ضرةالمحا اجلهاز العصيب املستقل الذايت  اجلهاز العصيب املستقل الذايت  2 19

 االختبارات المحاضرة امتحان اثلث  امتحان اثلث  2 21

 االختبارات المحاضرة العضالت وانواعها  العضالت وانواعها  2 21

 االختبارات المحاضرة الدم و وظائف بروتينات البالزما الدم و وظائف بروتينات البالزما 2 22

23 
ومكوانت اجلهاز   RHعامل   2

 لوعائي القليب ا
ومكوانت اجلهاز   RHعامل  

 االختبارات المحاضرة القليب الوعائي 

24 
مكوانت اجلهاز القليب الوعائي   2

 وضغط الدم 
مكوانت اجلهاز القليب الوعائي  

 االختبارات المحاضرة وضغط الدم 

 تباراتاالخ المحاضرة التنفس واجزاء اجلهاز التنفسي  التنفس واجزاء اجلهاز التنفسي  2 25

26 
مكوانت هواء الشهيق والزفري  2

 واحلجوم التنفسية 
مكوانت هواء الشهيق والزفري 

 االختبارات المحاضرة واحلجوم التنفسية 

 االختبارات المحاضرة اجلهاز اهلضمي ووظائف اعضائه  اجلهاز اهلضمي ووظائف اعضائه  2 27

 االختبارات المحاضرة وظائف اعضائهاجلهاز اهلضمي و  اجلهاز اهلضمي ووظائف اعضائه 2 28

29 
االلعاب واثرها على اجلهاز التنفسي  2

 واجلهاز اهلضمي 
االلعاب واثرها على اجلهاز التنفسي 

 االختبارات المحاضرة واجلهاز اهلضمي 

31 
مراجعة وارشادات حول فسلجة  2

 الطفل وامراضه
مراجعة وارشادات حول فسلجة 

 ختباراتاال المحاضرة الطفل وامراضه

31 
مراجعة وارشادات حول فسلجة  2

 الطفل وامراضه
مراجعة وارشادات حول فسلجة 

 االختبارات المحاضرة الطفل وامراضه

 االختبارات المحاضرة تطبقات من البيئة احمللية  تطبقات من البيئة احمللية  2 32



   
  

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 
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 تعلم الطالبة كتابة البحث العلمي-1 
 تعلم طرق اجراء البحوث-2
 تعرف ادوات البحث وتطبيقها-3

 البحوث تبغا للمشكالتتعرف انواع -4

 
 
 
 
 



   
  

 

 

 بنية المقرر .223

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

3 

مفهوم -مقدمة عن املادة ومفرداهتا 
 العلم

مفهوم -مقدمة عن املادة ومفرداهتا 
 االختبارات المحاضرة  العلم

تعر يف البحث -أهداف العلم - 3 2
 العلمي 

تعر يف البحث -أهداف العلم -
 االختبارات المحاضرة العلمي 

 االختبارات المحاضرة يف تطور اجملتمع أمهيته يف تطور اجملتمع أمهيته 3 3

 االختبارات المحاضرة العينات,اجملتمع والعينة- العينات,اجملتمع والعينة- 3 4

 االختبارات المحاضرة خطوات اختيارها- خطوات اختيارها- 3 5

 االختبارات المحاضرة فوائد استخدام العينات فوائد استخدام العينات 3 6

 االختبارات المحاضرة اساليب اختيار العينات- اساليب اختيار العينات- 3 7

 االختبارات المحاضرة ادوات البحث ادوات البحث 3 8

 االختبارات رةالمحاض االستفتاء االستفتاء 3 9

 االختبارات المحاضرة اعداده اعداده 3 11

 االختبارات المحاضرة انواعه انواعه 3 11

 االختبارات المحاضرة املقابلة املقابلة 3 12

 االختبارات المحاضرة انواعها انواعها 3 13

 االختبارات المحاضرة اعدادها -املالحظة اعدادها -املالحظة 3 14

 االختبارات المحاضرة أنواعها أنواعها 3 15

 االختبارات المحاضرة واملقاييس واملقاييس 3 16

 االختبارات المحاضرة أنواعها أنواعها 3 17

 االختبارات المحاضرة بناؤها- االختبارات بناؤها- االختبارات 3 18

 االختبارات المحاضرة أنواعها أنواعها 3 19

21 
لوصفية املنهج الوصفي)انواع البحوث ا 3

 ابلتفصيل(
املنهج الوصفي)انواع البحوث الوصفية 

 االختبارات المحاضرة ابلتفصيل(

 االختبارات المحاضرة املسح املدرسي املسح املدرسي 3 21

 االختبارات المحاضرة املسح االجتماعي املسح االجتماعي 3 22

 االختبارات المحاضرة التتبعي التتبعي 3 23

 االختبارات المحاضرة راسة احلالةد دراسة احلالة 3 24

 االختبارات المحاضرة االرتباط االرتباط 3 25

 االختبارات المحاضرة املقارن املقارن 3 26

 االختبارات المحاضرة حتليل العمل حتليل العمل 3 27

 االختبارات المحاضرة حتليل الكتاب حتليل الكتاب 3 28

 االختبارات المحاضرة ج التارخيي ابلتفصيلاملنه املنهج التارخيي ابلتفصيل 3 29



   
  

 

 البنية التحتية  .224

 قررة المطلوبة الكتب الم

  

 كتاب منهجي  -

 

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 

 االختبارات المحاضرة كتابة البحث كتابة البحث 3 31

 االختبارات المحاضرة املنهج التجرييب ابلتفصيل املنهج التجرييب ابلتفصيل 3 31

 االختبارات المحاضرة خطوات كتابة البحث خطوات كتابة البحث 3 32

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .225

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .226

           / التربية العملية )التطبيقات(   K25 اسم / رمز المقرر .227

 جانب تطبيقي عملي    البرامج التي يدخل فيها .228

  أشكال الحضور المتاحة .229

 سنوي الفصل / السنة .231

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .231

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .232
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 أهداف المقرر .234

  
ل في مرحلة رياض االطفال واستخدام الوسائل التعليمية وتكون تعليم الطالبات بالمشاهدة والتطبيق كيفية تعلم الطف المشاهدة والتطبيق :   

 النشاط الذاتي لدى الطفل المتعلم

 
 
 
 
 

 بنية المقرر .235

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 

 يةاهداف العملية التعليم التطبيق العملي
 االختبارات المحاضرة 

2 
اساليب المشاهدة في رياض  = 2

 االختبارات المحاضرة االطفال

3 
اساليب المشاهدة في رياض  = 2

 االختبارات المحاضرة االطفال

 االختبارات المحاضرة من طلبات التطبيق والمشاهدة  = 2 4

 االختبارات المحاضرة من طلبات التطبيق والمشاهدة  = 2 5

 االختبارات المحاضرة من طلبات التطبيق والمشاهدة  = 2 6

7 

 انواع اساليب التطبيق = 2
 التطبيق الفردي -أ

 التطبيق الجماعي -ب
 االختبارات المحاضرة

8 

 انواع اساليب التطبيق = 2
 التطبيق الفردي -أ

 التطبيق الجماعي
 االختبارات المحاضرة

9 

اعداد الطالبة للتطبيق / تحليل  = 2
التقويمية لفترة  االستمارات

 التطبيق 
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرةاعداد الطالبة للتطبيق / تحليل  = 2 11



   
  

االستمارات التقويمية لفترة 
 التطبيق

11 

تطبيق فردي في رياض  = 2
 1/1-24/2االطفال للفترة من 

ثم العودة الى الكلية ومناقشة ما 
 تم االستفادة منه 

 تباراتاالخ المحاضرة

 االختبارات المحاضرة اهداف العملية التعليمية  = 2 12

13 
اساليب المشاهدة في رياض  = 2

 االختبارات المحاضرة االطفال

14 
اساليب المشاهدة في رياض  = 2

 االختبارات المحاضرة االطفال

 االختبارات المحاضرة من طلبات التطبيق والمشاهدة  = 2 15

 االختبارات المحاضرة طبيق والمشاهدة من طلبات الت = 2 16

 االختبارات المحاضرة من طلبات التطبيق والمشاهدة  = 2 17

18 

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

 االختبارات المحاضرة

19 

 انواع اساليب التطبيق = 2
 التطبيق الفردي -ب

 التطبيق الجماعي
 االختبارات المحاضرة

21 

اعداد الطالبة للتطبيق / تحليل  = 2
االستمارات التقويمية لفترة 

 التطبيق 
 االختبارات المحاضرة

21 

اعداد الطالبة للتطبيق / تحليل  = 2
االستمارات التقويمية لفترة 

 التطبيق
 االختبارات المحاضرة

22 

تطبيق فردي في رياض  = 2
 1/1-24/2االطفال للفترة من 
ة ومناقشة ما ثم العودة الى الكلي
 تم االستفادة منه 

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة   2 23

 االختبارات المحاضرة   2 24

 االختبارات المحاضرة   2 25

 االختبارات المحاضرة   2 26

 االختبارات المحاضرة   2 27

 االختبارات المحاضرة   2 28

29 
2   

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات لمحاضرةا   2 31

 االختبارات المحاضرة   2 31

 االختبارات المحاضرة   2 32



   
  

 

 

 البنية التحتية  .236

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

دليل منهج وحدة الخبرة التفاعلي المتكامل الشامل لمعلمات  -

رياض االطفال /د.سعدي جاسم الغريري ،د. سميرة موسى 

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

 2212ناجي حسن ،ط،

جمهورية العراق ، وزارة التربية المديرية العامة  -

 للمناهج

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .237

  للبنات التربية القسم الجامعي / المركز .238

 / تقويم وقياس طفل الروضة              K26 اسم / رمز المقرر .239

 الجانب النظري , الجانب العملي    البرامج التي يدخل فيها .241

  أشكال الحضور المتاحة .241

 سنوي الفصل / السنة .242

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .243

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .244
245.  
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 أهداف المقرر .246

 ومبادئها وقياسها ونظرياتها ليم الطالبات على طرق تقويم طفل الروضةتع   -

 تعريف الطالبات على انواع االختبارات والبطاقة التقويمية المستخدمة في مرحلة رياض االطفال  -

 
  

 
 
 
 
 

 بنية المقرر .247

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم ة التعليمطريق

1 
 

4 

اعطاء املفردات ونظرة عامة عن 
 املادة 

اعطاء املفردات ونظرة عامة عن 
 االختبارات المحاضرة  املادة 

2 
الفروق الفردية يف الصفات اجلسمية  4

واملزاجية والعقلية واالجتماعية 
 واخللقية 

الفروق الفردية يف الصفات اجلسمية 
واالجتماعية واملزاجية والعقلية 

 واخللقية 
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة = = 4 3

4 
عوامل ظهور الفروق الفردية وكيف  4

 نراعيها يف التعليم 
عوامل ظهور الفروق الفردية وكيف 

 االختبارات المحاضرة نراعيها يف التعليم 

5 
القياس والتقومي واالختبار )تعاريف  4

 م اساسية (والفرق بينه
القياس والتقومي واالختبار )تعاريف 

 االختبارات المحاضرة اساسية (والفرق بينهم 

 االختبارات المحاضرة = = 4 6

7 
انواع القياس والعوامل املؤثرة فيه   4

 وملاذا القياس يف الرتبية وعلم النفس
انواع القياس والعوامل املؤثرة فيه  
 االختبارات لمحاضرةا وملاذا القياس يف الرتبية وعلم النفس

8 
انواع التقومي الرتبوي واالسس اليت  4

 يقوم عليها
انواع التقومي الرتبوي واالسس اليت 

 االختبارات المحاضرة يقوم عليها

9 
تقومي منو الطفل)تقومي اجملاالت  4

 النمائية(
تقومي منو الطفل)تقومي اجملاالت 

 االختبارات المحاضرة النمائية(

 االختبارات ضرةالمحا = = 4 11

11 
انواع االختبارات واملقاييس النفسية  4

 وخطوات اعدادها  
انواع االختبارات واملقاييس النفسية 

 االختبارات المحاضرة وخطوات اعدادها  

 االختبارات المحاضرة = = 4 12

 االختبارات المحاضرة = = 4 13

 االختبارات المحاضرة = = 4 14



   
  

 

 

 البنية التحتية  .248

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

، دار الفكددر ناشددرون وموزعددون 1، ط تقــويم نمــو الطفــلبدددير، كريمددان،  -
  2118،عمان ، 

،ترجمة ميرفت   الطفولة المبكرة التقييم في تعليم  وورثان ،سي. سوي، -
 . 2040،دار الفكر ناشرون وموزعون،عمان ، 4محمد فايز ،ط

االمام ، مصطفى محمود وعبد الرحمن،انور حسين والعجيلي،صباح  -
 .4990، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، التقويم والقياس حسين،

م الملف تقويم اداء طفل الروضة باستخداميادة اسعد ،  موسى، -
 portfolio ،2042التقويمي التراكمي  )بورتفوليو(

-  

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل االول ولامتحان الفصل اال 4 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4 17

18 

 امهية تقومي طفل الروضة 4
 
 
 

 امهية تقومي طفل الروضة
 
 
 

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة ة تطبيق فرت  فرتة تطبيق  4 19

 االختبارات المحاضرة فرتة تطبيق فرتة تطبيق 4 21

 االختبارات المحاضرة = = 4 21

 االختبارات المحاضرة = = 4 22

 االختبارات المحاضرة = = 4 23

 االختبارات المحاضرة = = 4 24

 االختبارات المحاضرة الروضة  البطاقة التقوميية لطفل البطاقة التقوميية لطفل الروضة  4 25

26 
فوائد استخدام البطاقة التقوميية  4

 لطفل الروضة 
فوائد استخدام البطاقة التقوميية 

 االختبارات المحاضرة لطفل الروضة 

27 
مالحظات عن الطفل ينبغي اخذها  4

 يف االعتبار لدى تقومي الطفل 
مالحظات عن الطفل ينبغي اخذها 

 االختبارات المحاضرة ومي الطفل يف االعتبار لدى تق

 االختبارات المحاضرة = = 4 28

29 
طرق ومصادر مجع البياانت اخلاصة  4

 ابلبطاقة التقوميية  وحمتوايت البطاقة 
طرق ومصادر مجع البياانت اخلاصة 
 االختبارات المحاضرة ابلبطاقة التقوميية  وحمتوايت البطاقة 

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

 االختبارات المحاضرة = = 4 31

 االختبارات المحاضرة امتحان الفصل الثاين  امتحان الفصل الثاين  4 32



   
  

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 
 المؤسسة التعليمية

 

قسم  -المرحلة الثالثة -اللغة االنكليزية :القسم العلمي .1

 رياض االطفال

 Headway Plus: Intermediate ررمنهج البحثاسم/ رمز المق .2

Student’s Book 

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .3

 المحاضرة اشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعيا2 عدد الساعات الدراسية .6

 2118\11\12 تاريخ اعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

نكليزية هوتعريف الطالبات بقواعد اللغة االنكليزيةمن انالهدف من تدريس مادة اللغة اال

 خالل شرح القواعد و توضيح القطع و حل تمارين الكتاب

 

 

 -6-الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1
 



   
  

 االهداف المعرفية .أ

 اهمية اللغة االنكليزية . 1 أ

 زيةتنمية مهارة التكلم باللغة االنكلي. 2 أ

 معرفة كيفية تكوين الجمل وصياغتها . 3 أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .ب
 تنمية قابلية الطالبات على التكلم باللغة االنكليزية. 1 ب

 فهم القطع ومعرفة معانيها. 2 ب

 تنميةالقابليةعلى صياغة الجمل باللغةاالنكليزية. 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم

 القاء المحاضرات 

 شاركة الطالبات في المحاضرة م 

 طرائق التقييم

 االمتحان التحريري 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية

 القابليةعلى حل التمارين. 1 ج

 محادثات شفوية بين الطالبات. 2 ج

 التعلم من التمارين. 3 ج

 طرائق التعليم والتعلم

 القاء المحاضرات 

  مشاركة الطالبات في المحاضرة 

 تقييمطرائق ال

 االمتحان التحريري

 
  

 -7-الصفحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. 

 القراءة المتواصلة . 1 د

 الكتابة بشكل مستمر. 2 د



   
  

 تطويرالجانبا للغوي. 3 د

 استخدام الللغةالنكليزية. 4 د

 

 

 

 

 ربنية المقر .2

مخرجات التعلم  الساعات اإلسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة/ المساق أو 

 الموضوع

مطريقة التعلي طريقة  

 التقييم

2-1  2 Chapter One It’s a wonderful world االمتحان  المحاضرة

 التحريري

4-3  2 Chapter Two Get Happy االمتحان  المحاضرة

 التحريري

5-7 2 Chapter Three Telling Tales االمتحان  المحاضرة

 التحريري

8-10 2 Chapter Four Doing the right Thing االمتحان  المحاضرة

 التحريري

10-12 2 Chapter Five On the move االمتحان  المحاضرة

 التحريري

13-15 2 Chapter Six I just love it! 
 

االمتحان  المحاضرة

 التحريري

16-18 2 Chapter Seven The world of work االمتحان  المحاضرة

 التحريري

19-21 2 Chapter Eight  Just imagine! االمتحان  المحاضرة

 التحريري

22-24 2 Chapter Nine Getting on together االمتحان  المحاضرة

 التحريري

25-27 2 Chapter Ten Obsessions االمتحان  المحاضرة

 التحريري

28-30 2 Chapter Eleven Tell me about it! االمتحان  المحاضرة

 التحريري

31-32 2 Chapter Twelve Life’s great events االمتحان  المحاضرة

 التحريري 

 البنية التحتية  .3
 



   
  

 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13

 

 لتطويرالتعليم اإللكتروني Google class roomاستخدام

 

 

 
 -8-الصفحة 

 

 

 

الكتب المقررة  .3

 المطلوبة

 

المراجع  .4

 الرئيسية )المصادر(
Headway Plus: Intermediate 

Student’s Book 

الكتب  .ت

بها )المجالت العلمية، والمراجع التي يوصى 

 التقارير،....(

  

المراجع  .ث

 االلكترونية، مواقع االنترنيت
 / YouTubeتمارين حديثة

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .249

  ربية للبناتالت القسم الجامعي / المركز .251

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي                / K27 اسم / رمز المقرر .251

 الجانب النظري , الجانب العملي    البرامج التي يدخل فيها .252

  أشكال الحضور المتاحة .253

 سنوي الفصل / السنة .254

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .255



   
  

 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .256
257.  
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 اف المقررأهد .258

-   

 

تعريف الطالبات بطرق االرشاد الفردي والجماعي واالرشاد المباشر وغير المباشر وأوجه االختالف   
 بينهما

 
 
 
 

 

 بنية المقرر .259

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة  تعريف االرشاد والتوجيه التوجيهتعريف االرشاد و  4 1

 االختبارات المحاضرة طرق االرشاد الفردي طرق االرشاد الفردي 4 2

 االختبارات المحاضرة االرشاد املباشر وغري املباشر االرشاد املباشر وغري املباشر 4 3

 االختبارات المحاضرة جماالت االرشاد النفسي جماالت االرشاد النفسي 4 4

 االختبارات المحاضرة االرشاد املهين االرشاد املهين 4 5

 االختبارات المحاضرة تعريف االرشاد املهين تعريف االرشاد املهين 4 6

 االختبارات المحاضرة خدمات االرشاد املهين خدمات االرشاد املهين 4 7

 االختبارات المحاضرة ارشاد االطفال ارشاد االطفال 4 8

 االختبارات المحاضرة املقابلة املقابلة 4 9

 االختبارات المحاضرة اجللسة االرشادية اجللسة االرشادية 4 11

 االختبارات المحاضرة مؤمتر احلالة مؤمتر احلالة 4 11

 االختبارات المحاضرة الربامج االرشادية الربامج االرشادية 4 12

 االختبارات المحاضرة لنفسينظرية التحليل ا نظرية التحليل النفسي 4 13

 االختبارات المحاضرة مكانيزمات الدفاع مكانيزمات الدفاع 4 14

 االختبارات المحاضرة امتحان شهري امتحان شهري 4 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16

 الختباراتا المحاضرة العالج ابلتحليل النفسي العالج ابلتحليل النفسي 4 17

 االختبارات المحاضرة النظرية السلوكية النظرية السلوكية 4 18

 االختبارات المحاضرة مفاهيم النظرية السلوكية مفاهيم النظرية السلوكية 4 19



   
  

 

 البنية التحتية  .261

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

مبادئ التوجيده واالرشداد النفسدي ،د.جدودت عبدد الهدادي ود.سدعيد حسدني  -
 العزة.

مشكالت االطفال النفسية واساليب املساعدة فيها ،د.سوسن شاكر اجلليب  -
،2116. 
مج ارشرررادي يف مواجهرررة املشرركالت السرررلوكية لررردى اطفرررال الشررروارع اثررر بررررا -

 2111د.صربي بردان علي احلياين ،
 .2119املهرات االرشادية ، د.امحد عبد اللطيف ابو اسعد،  -

  2111الفئات اخلاصة وطرق ارشادهم ،د. بسام هالل العريب ، -

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   مراجع االلكترونية الكتب والمراجع وال

 

 

 

 االختبارات المحاضرة املرشد وعملية االرشاد املرشد وعملية االرشاد 4 21

 االختبارات المحاضرة كوميةتطبيق يف روضة ح تطبيق يف روضة حكومية 4 21

 االختبارات المحاضرة تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 22

 االختبارات المحاضرة تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 23

 االختبارات المحاضرة تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 24

 االختبارات المحاضرة تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 25

 االختبارات المحاضرة تطبيق يف روضة حكومية تطبيق يف روضة حكومية 4 26

 االختبارات المحاضرة اساليب االرشاد السلوكي اساليب االرشاد السلوكي 4 27

28 
تطبيق النظرايت السلوكية يف االرشاد  4

 النفسي
االرشاد  تطبيق النظرايت السلوكية يف

 االختبارات المحاضرة النفسي

 االختبارات المحاضرة االرشاد النفسي لالطفال املوهوبني االرشاد النفسي لالطفال املوهوبني 4 29

 االختبارات المحاضرة ارشاد العائلة ارشاد العائلة 4 31

 باراتاالخت المحاضرة زايرة ملؤسسات ذوي االختصاص زايرة ملؤسسات ذوي االختصاص 4 31

 االختبارات المحاضرة امتحان شهري امتحان شهري 4 32
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-   

في حياة االنسان في كل مراحلها منذ الوالدة والطفولة وحتى الشيخوخة ، فضال عن الحاالت الفسيولوجية التي يمر لتعلم التغذية اهمية كبيرة 
اهمية التغذية للجنين واالم وفترة الرضاعة واهمية التغذية بالنسبة للطفل واالم ، ولهذا يكون لزاما على  فيها االنسان منها فترة الحمل فيها

ي االنسان ان يتعرف على مكونات غذائه من العناصر الغذائية ووظائفها المختلفة ومعرفة ماهو مضر من عمليات بناء الجسم ، ويتم التركيز ف
 راة كونها اساس المجتمع وغذاء الطفل كونه المستقبلقسم رياض االطفال على غذاء الم
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 
 االختبارات المحاضرة  النمو والتطور  النمو والتطور 

 االختبارات المحاضرة تقييم صحة الطفل  تقييم صحة الطفل  4 2

 االختبارات المحاضرة دراسة احلالة الغذائية  دراسة احلالة الغذائية  4 3

 االختبارات المحاضرة = = 4 4

 االختبارات المحاضرة الغذاء والتغذية  الغذاء والتغذية  4 5

 االختبارات المحاضرة = = 4 6

 االختبارات المحاضرة الغذائية  العادات العادات الغذائية  4 7

 االختبارات المحاضرة = = 4 8

 االختبارات المحاضرة سوء التغذية عند االطفال  سوء التغذية عند االطفال  4 9

 االختبارات المحاضرة = = 4 11

 االختبارات المحاضرة االحتياجات الغذائية لالم احلامل  االحتياجات الغذائية لالم احلامل  4 11

 االختبارات المحاضرة املتطلبات الغذائية للحامل املتطلبات الغذائية للحامل 4 12

 االختبارات المحاضرة احلاجات الغذائية للطفل الرضيع  احلاجات الغذائية للطفل الرضيع  4 13

 االختبارات المحاضرة الرضاعة الطبيعية واالصطناعية  الرضاعة الطبيعية واالصطناعية  4 14

 االختبارات المحاضرة احلاجات الغذائية لطفل الروضة  احلاجات الغذائية لطفل الروضة  4 15

 االختبارات المحاضرة تطور ومنو طفل الروضة  تطور ومنو طفل الروضة  4 16

 االختبارات المحاضرة االطعام الذايت  االطعام الذايت  4 17

 االختبارات المحاضرة لغذائية لطفل الروضة احلاجات ا احلاجات الغذائية لطفل الروضة  4 18

 االختبارات المحاضرة فرتة التطبيق  فرتة التطبيق  4 19

 االختبارات المحاضرة = = 4 21

 االختبارات المحاضرة = = 4 21

 االختبارات المحاضرة = = 4 22

 االختبارات المحاضرة = = 4 23

 االختبارات المحاضرة = = 4 24

 االختبارات المحاضرة خدمات الصحة املدرسية  الصحة املدرسية  خدمات 4 25

 االختبارات المحاضرة = = 4 26

 االختبارات المحاضرة مطعم الروضة وطرق تقدمي الطعام  مطعم الروضة وطرق تقدمي الطعام  4 27

 االختبارات المحاضرة أة واعداد مطعم الروضة هتي أة واعداد مطعم الروضة هتي 4 28

 االختبارات المحاضرة الشروط الصحية يف املطعم  الشروط الصحية يف املطعم  4 29

 االختبارات المحاضرة مطبخ الروضة مطبخ الروضة 4 31

 االختبارات المحاضرة الشروط الصحية الواجب توافرها  الشروط الصحية الواجب توافرها  4 31

 االختبارات المحاضرة االمتحان  االمتحان  4 32



   
  

 البنية التحتية  .272

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

تغذية االنسان ، وزارة التعليم الزهيري ، عبد هللا محمد ذنون ،  -
 .2000، جامعة الموصل ،  العالي والبحث العلمي

تغذية النوري، فاروق فاضل و الطالباني، المعة جمال ،  -
بغداد ، ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة  االنسان
4994 

 2002، ،بيروت ، الغذاء والتغذيةمنظمة الصحة العالمية ،  -

، المؤسسسة  التغذية خالل مراحل العمرخاشقجي،رفيدة حسين ، -
  4991السعودية بمصر، مصر ،

التقانة الغنيم ،مرزوق يوسف و البهبهاني، بهيجة اسماعيل ،  -
 4991، ذات السالسل، الكويت ،  الصحية

طرائق التعلم الذاتي في منهج رياض ، اطفة زهرة ع،  زكريا   -
 .االطفال

-   

 مصادر مكتبية  المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 
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-   

مدرسية ومفهوم القيادة التربوية ومهام مديرة الروضة بمفهوم االدارة التربوية والتعليمية وال تعريف الطالبات  
 ومشرفة الروضة
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 

 االدارة االدارة
 االختبارات المحاضرة 

, االدارة علم وفن  مفهوم االدارة 2 2
 ومهارة , جماالت االدارة

مفهوم االدارة , االدارة علم وفن 
 االختبارات المحاضرة ومهارة , جماالت االدارة



   
  

االدارة الرتبوية , مفهومها , خصائصها  2 3
 , امناطها

االدارة الرتبوية , مفهومها , خصائصها 
 االختبارات المحاضرة , امناطها

 االختبارات المحاضرة االدارة التعليمية يميةاالدارة التعل 2 4

 االختبارات المحاضرة االدارة املدرسية واالدارة العامة االدارة املدرسية واالدارة العامة 2 5

 االختبارات المحاضرة مفهوم االدارة املدرسية مفهوم االدارة املدرسية 2 6

 االختبارات المحاضرة اسية لالدارة املدرسيةالقواعد االس القواعد االساسية لالدارة املدرسية 2 7

8 

االدارة املدرسية , مراحل التنظيم وظيفة  2
املدرسي وتقوميه, املهارات اليت يتطلبها 

الرئيس االداري , وظائف الرئيس 
 االداري

االدارة املدرسية , مراحل التنظيم وظيفة 
املدرسي وتقوميه, املهارات اليت يتطلبها 

, وظائف الرئيس الرئيس االداري 
 االداري

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة امناط االدارة امناط االدارة 2 9

 االختبارات المحاضرة القيادة الرتبوية القيادة الرتبوية 2 11

11 
مفهوم القيادة الرتبوية, العناصر  2

 اجلوهرية الالزمة للقيادة
مفهوم القيادة الرتبوية, العناصر 

 االختبارات المحاضرة رية الالزمة للقيادةاجلوه

 االختبارات المحاضرة التعليم واالدارة التعليم واالدارة 2 12

13 
عوامل جناح االدارة التعليمية, كيف  2

 تصل االدارة التعليمية اىل اهدافها
عوامل جناح االدارة التعليمية, كيف 

 باراتاالخت المحاضرة تصل االدارة التعليمية اىل اهدافها

 االختبارات المحاضرة السلطة السلطة 2 14

15 
انواع السلطة , امناط السلطة ووظائفها  2

 , تفويض السلطة 
انواع السلطة , امناط السلطة ووظائفها 

 االختبارات المحاضرة , تفويض السلطة 

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  2 16

 االختبارات المحاضرة لاالتصا االتصال 2 17

 االختبارات المحاضرة االتصال ووسائطه يف االدارة التعليمية االتصال ووسائطه يف االدارة التعليمية 2 18

19 
طبيعة وامهية االتصال, اجتاهات  2

 االتصال وقنواته
طبيعة وامهية االتصال, اجتاهات 

 االختبارات المحاضرة االتصال وقنواته

 االختبارات المحاضرة وسائط االتصال صالوسائط االت 2 21

 االختبارات المحاضرة االدارة يف الروضة وامهيتها االدارة يف الروضة وامهيتها 2 21

 االختبارات المحاضرة مفهوم االدارة يف رايض االطفال مفهوم االدارة يف رايض االطفال 2 22

23 
مواصفات مديرة الروضة, مهام مديرة  2

 الروضة وعالقتها ابلبيئة الروضة, ادارة

مواصفات مديرة الروضة, مهام مديرة 
 الروضة, ادارة الروضة وعالقتها ابلبيئة

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة االشراف والتوجيه الفين االشراف والتوجيه الفين 2 24

 االختبارات المحاضرة مفهوم االشراف مفهوم االشراف 2 25

26 
احلديث لالشراف الرتبوي او املفهوم  2

التوجيه, االشراف الرتبوي والعملية 
 الرتبوية

املفهوم احلديث لالشراف الرتبوي او 
التوجيه, االشراف الرتبوي والعملية 

 الرتبوية

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة املدير كمشرف تربوي املدير كمشرف تربوي 2 27

 االختبارات المحاضرة كفاايت املدير كمشرف تربوي تربويكفاايت املدير كمشرف  2 28

29 
املهام االشرافية, مهارات املدير   2

 كمشرف تربوي
املهام االشرافية, مهارات املدير  

 االختبارات المحاضرة كمشرف تربوي

 االختبارات المحاضرة انواع االشراف انواع االشراف 2 31

 االختبارات المحاضرة راف الرتبويمهام االش مهام االشراف الرتبوي 2 31

 االختبارات المحاضرة امتحان امتحان 2 32



   
  

 

 البنية التحتية  .284

 الكتب المقررة المطلوبة 

  

 ادارة رياض االطفال وتطبيقاتهاشريف، السيد عبد القادر،  -

،2115 

  2113، القيادة التربويةدواني ، كمال سليم ،  -

-  

 كتبية مصادر م المراجع الرئيسة )المصادر(

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 
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-   

طالبات المرحلة الرابعة معلومات و مبادئ أولية عن الموسيقى وعن أهميتها ألطفال     



   
  

 

 لة و الترفيهية وتعليمها ألطفاالروضة وعن أهمية األناشيد واألغاني التعليمية الهادف
الروضة ، اما بالجانب العملي تزويد الطالبات المفاهيم األساسية عن موسيقى الطفل 

والسلم الموسيقي واالالت الموسيقية البسيطة والمهمة الطفال الروضة والتدريب عليها مع 
 األطفال في الروضة التطبيقية في الكلية والتابعة للقسم

  
 
 
 
 

 

 بنية المقرر .295

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
نشأة املوسيقى وأصوهلاو مصادرها   2

 ،فلسفتها
نشأة املوسيقى وأصوهلاو مصادرها  

 االختبارات المحاضرة  ،فلسفتها

2 
ة قواعدهـا، نظرايت ومدارس الرتبي  2

 املوسيقة 
قواعدهـا، نظرايت ومدارس الرتبية  

 االختبارات المحاضرة املوسيقة 

3 

،تعريف املوسيقى  خصائص   2
املوسيقى، اتثري املوسيقى يف احلياة 

األنسانية، اتثري املوسيقى على 
 الطفل.

،تعريف املوسيقى  خصائص  
املوسيقى، اتثري املوسيقى يف احلياة 

سيقى على األنسانية، اتثري املو 
 الطفل.

 االختبارات المحاضرة

4 
،التعليم املوسيقي يف مرحلة الطفولة  2

املبكرة وأنعكاساته األجيابية على 
 الطفل

،التعليم املوسيقي يف مرحلة الطفولة 
املبكرة وأنعكاساته األجيابية على 

 الطفل
 االختبارات المحاضرة

5 

معىن الرتبية املوسيقية  ، موقع    2
ملوسيقية من لبعملية الرتبوية الرتبية ا

،مهام الرتبية املوسيقية ،اتثري 
املوسيقى على منو الطفل العام 

،أهداف الرتبية املوسيقية يف مرحلة 
 الطفولة

معىن الرتبية املوسيقية  ، موقع   
الرتبية املوسيقية من لبعملية الرتبوية 

،مهام الرتبية املوسيقية ،اتثري 
العام املوسيقى على منو الطفل 

،أهداف الرتبية املوسيقية يف مرحلة 
 الطفولة

 االختبارات المحاضرة

6 
أهداف الرتبية املوسيقية يف مرحلة  2

الطفولة،النمو املوسيقي قبل الروضة 
 وبعدها ،بيواتت الرتبية املوسيقية

أهداف الرتبية املوسيقية يف مرحلة 
الطفولة،النمو املوسيقي قبل الروضة 

 لرتبية املوسيقيةوبعدها ،بيواتت ا
 االختبارات المحاضرة

7 
عناصر اللغة املوسيقية الصوت  2

 املوسيقي ،خصائص العمل املوسيقي
عناصر اللغة املوسيقية الصوت 

 االختبارات المحاضرة املوسيقي ،خصائص العمل املوسيقي

 االختبارات المحاضرةعلم وفن و لغة  -املوسيقى :،علم وفن و لغة  -،املوسيقى : 2 8



   
  

،األصوات البشرية مراحلها العمرية 
 و أقسامها

،األصوات البشرية مراحلها العمرية 
 و أقسامها

 االختبارات المحاضرة امتحان نظري امتحان نظري 2 9

11 
األنغام املوسيقية املفضلة إىل طفل  2

الروضة .،ميول و قدرات أطفال 
 الروضة املوسيقية 

ل األنغام املوسيقية املفضلة إىل طف
الروضة .،ميول و قدرات أطفال 

 الروضة املوسيقية 
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة .استجابة األطفال للموسيقى .استجابة األطفال للموسيقى 2 11

12 
النشاط املوسيقي يف رايض األطفال  2

.أسس اختيار املوسيقى املناسبة 
 لالستماع من قبل األطفال 

 رايض األطفال النشاط املوسيقي يف
.أسس اختيار املوسيقى املناسبة 

 لالستماع من قبل األطفال 
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة خصائص معلمة املوسيقى. خصائص معلمة املوسيقى. 2 13

14 
اآلالت و األدوات املفضلة إىل طفل  2

 الروضة و املألوفة و التدريب عليها
ة إىل طفل اآلالت و األدوات املفضل

 االختبارات المحاضرة الروضة و املألوفة و التدريب عليها

 االختبارات المحاضرة امتحان نظري امتحان نظري 2 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  2 16

17 
.أانشيد األطفال ،تعريف األنشودة  2

 ،أمهيتها ملرحلة الطفولة ،
يف األنشودة .أانشيد األطفال ،تعر 

 االختبارات المحاضرة ،أمهيتها ملرحلة الطفولة ،

18 
خصائص أانشيد األطفال ،أهداف  2

 األانشيد املقدمة لألطفال
خصائص أانشيد األطفال ،أهداف 

 االختبارات المحاضرة األانشيد املقدمة لألطفال

19 

،أهداف األانشيد املقدمة لألطفال  2
و ،كيفية تعلم األطفال األغاين 

األانشيد ،ميول األطفال لألانشيد 
 ،شروط اختيار أانشيد األطفال

،أهداف األانشيد املقدمة لألطفال 
،كيفية تعلم األطفال األغاين و 

األانشيد ،ميول األطفال لألانشيد 
 ،شروط اختيار أانشيد األطفال

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة املوسيقيةابند أطفال الروضة  ابند أطفال الروضة املوسيقية 2 21

 االختبارات المحاضرة فرتة تطبيق الطالبات فرتة تطبيق الطالبات 2 21

 االختبارات المحاضرة فرتة تطبيق الطالبات فرتة تطبيق الطالبات 2 22

 االختبارات المحاضرة فرتة تطبيق الطالبات فرتة تطبيق الطالبات 2 23

 االختبارات المحاضرة ة تطبيق الطالباتفرت  فرتة تطبيق الطالبات 2 24

 االختبارات المحاضرة فرتة تطبيق الطالبات فرتة تطبيق الطالبات 2 25

 االختبارات المحاضرة فرتة تطبيق الطالبات فرتة تطبيق الطالبات 2 26

27 
آداب و حركات و رقص  2

 األطفال،اإليقاع املوسيقي
آداب و حركات و رقص 

 االختبارات المحاضرة ملوسيقياألطفال،اإليقاع ا

28 

احملاكاة و متييز األصوات املختلفة /  2
أصوات احليواانت و الطيور ، 

األجهزة الصوتية و اخلامات األولية 
 و ما هو دورها يف موسيقى الطفل ،

احملاكاة و متييز األصوات املختلفة / 
أصوات احليواانت و الطيور ، 

لية األجهزة الصوتية و اخلامات األو 
 و ما هو دورها يف موسيقى الطفل ،

 االختبارات المحاضرة

29 
األنغام الشعبية املوسيقية و أدوارها و  2

 كيفية استثمارها لطفل الروضة ..،
األنغام الشعبية املوسيقية و أدوارها و 

 االختبارات المحاضرة كيفية استثمارها لطفل الروضة ..،

31 

األلعاب املوسيقية و أنواعها  2
تذوق ،األلعاب املوسيقية الشعبية .،.

أمهية التذوق ،املوسيقي وأهدافه
 املوسيقي.

 

األلعاب املوسيقية و أنواعها 
تذوق ،األلعاب املوسيقية الشعبية .،.

أمهية التذوق ،املوسيقي وأهدافه
 املوسيقي.

 

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرةأمهية ،املوسيقي وأهدافهتذوق أمهية ،املوسيقي وأهدافهتذوق  2 31



   
  

 

 

 البنية التحتية  .296

 ب المقررة المطلوبة الكت

  

( 1991مردان ، نجم الدين علي ،حسين االعظمي ) -

 –اصول التربيةالموسيقية في رياض االطفال ، بغداد 

 العراق مطبعة جامعة بغداد .

 المراجع الرئيسة )المصادر(

 ، سنوات 6-3تربية الطفل املوسيقية  سن اسحق،حسام يعقوب ،  -
(:الرتبية الفنية 2117اطمة يوسف )هيالت وحضاونة ،مصطفى قسيم ، ف -

 االردن. –واملوسيقية يف تربية الطفل ،دار املسرية للطباعة والنشر ، عمان 
( ،بغداد دار 1(: الرتبية املوسيقية لالطفال )ط1999قدوري ، حسني ) -

 الشؤون الثقافية العامة للنشر والتوزيع .
والدراما يف تربية  (: الفن واملوسيقى2112عبد اهلادي ،نبيل واخرون ) -

 الطفل / االردن ، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع.

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 التذوق املوسيقي.
التذوق املوسيقي و هو )  أركان

 أبعاد االستماع . ،االستماع ( .

 

 التذوق املوسيقي.
أركان التذوق املوسيقي و هو ) 

 أبعاد االستماع . ،االستماع ( .

 

 االختبارات المحاضرة امتحان شامل امتحان شامل 2 32

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .297

  التربية للبنات القسم الجامعي / المركز .298

          تربية الطفل )تربية خاصة(       / K32 اسم / رمز المقرر .299

 الجانب النظري       البرامج التي يدخل فيها .311

  أشكال الحضور المتاحة .311

 سنوي الفصل / السنة .312
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 أهداف المقرر .316

 .التعرف على فئات االطفال غير العاديين    -

 العاديين التعرف على اهم البرامج لألطفال غير  -

 التعرف على اهم برامح االطفال غير العاديين   -
 
  

 
 
 
 

 

 بنية المقرر .317

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

2 
 االختبارات المحاضرة  مفهوم الرتبية اخلاصة  مفهوم الرتبية اخلاصة 

 االختبارات المحاضرة اجلانب التارخيي للرتبية اخلاصة  اجلانب التارخيي للرتبية اخلاصة  2 2

3 
التخلف العقلي اسبابه ، نسبة  2

انتشاره ، تصنيفاته تشخيصها 
 الربامج التدريبية والتعليمية 

التخلف العقلي اسبابه ، نسبة 
انتشاره ، تصنيفاته تشخيصها 

 عليمية الربامج التدريبية والت
 االختبارات المحاضرة

4 
النظرايت اليت فسرت التخلف  2

 والتفوق  
النظرايت اليت فسرت التخلف 

 االختبارات المحاضرة والتفوق  



   
  

 

5 
 االعاقة البصرية اسباهبا ، نسب 2

 انتشارها ، تصنيفه ، تشخيصه  
 االعاقة البصرية اسباهبا ، نسب

 االختبارات المحاضرة انتشارها ، تصنيفه ، تشخيصه  

 االختبارات المحاضرة بصراي الربامج التدريبية للمعاقني بصراي الربامج التدريبية للمعاقني 2 6

7 
 بطئ التعلم ، اسبابه ، نسب 2

 انتشارها ، تصنيفه ، تشخيصه 
 بطئ التعلم ، اسبابه ، نسب

 االختبارات المحاضرة انتشارها ، تصنيفه ، تشخيصه 

 االختبارات المحاضرة امتحان  امتحان  2 8

 االختبارات المحاضرة الربامج التدريبية والتعليمية لبطئ ا الربامج التدريبية والتعليمية لبطئ ا 2 9

11 
برامج ارشادية جلميع املعاقني ،   2

 برامج ارشادية للوالدين
برامج ارشادية جلميع املعاقني ،  

 االختبارات المحاضرة برامج ارشادية للوالدين

 االختبارات المحاضرة املتفوقون عقليا اسبابه ، نسب املتفوقون عقليا اسبابه ، نسب 2 11

 االختبارات المحاضرة تصنيفه ، تشخيصه تصنيفه ، تشخيصه 2 12

13 
دور االابء واالمهات يف مساندة  2

 االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.
دور االابء واالمهات يف مساندة 

 االختبارات المحاضرة جات اخلاصة.االطفال ذوي االحتيا

14 
برامج تربوية لذوي االحتياجات  2

 اخلاصة 
برامج تربوية لذوي االحتياجات 

 االختبارات المحاضرة اخلاصة 

15 
برانمج  -برانمج الدمج .ج –ب  2

 االبوين والطفل
برانمج  -برانمج الدمج .ج –ب 

 االختبارات المحاضرة االبوين والطفل

 االختبارات المحاضرة امتحان امتحان 2 16

17 
 -برانمج الطفل للطفل . ر –د  2

 برانمج التكامل بني الروضة والبيئة
 -برانمج الطفل للطفل . ر –د 

 االختبارات المحاضرة برانمج التكامل بني الروضة والبيئة

 الختباراتا المحاضرة برانمج الزايرات يف املنزل . -ز برانمج الزايرات يف املنزل . -ز 2 18

19 
استرياتيجيات تعديل السلوك  2

 لالطفال املتخلفني عقليا
استرياتيجيات تعديل السلوك 

 االختبارات المحاضرة لالطفال املتخلفني عقليا

21 
استرياتيجيات تعديل السلوك  2

 لالطفال املتخلفني عقليا
استرياتيجيات تعديل السلوك 

 باراتاالخت المحاضرة لالطفال املتخلفني عقليا

 االختبارات المحاضرة امتحان امتحان 2 21

 االختبارات المحاضرة تطبيق  تطبيق  2 22

 االختبارات المحاضرة تطبيق تطبيق 2 23

 االختبارات المحاضرة تطبيق تطبيق 2 24

 االختبارات المحاضرة تطبيق تطبيق 2 25

 االختبارات المحاضرة تطبيق تطبيق 2 26

 االختبارات المحاضرة تطبيق تطبيق 2 27

28 
اساليب اعداد برامج خاصة للمعاقني  2

 جلمبع انواع االعاقة .
اساليب اعداد برامج خاصة للمعاقني 

 االختبارات المحاضرة جلمبع انواع االعاقة .

29 
تكملة اساليب اعداد برامج خاصة  2

 للمعاقني جلمبع انواع االعاقة .
تكملة اساليب اعداد برامج خاصة 

 االختبارات المحاضرة عاقني جلمبع انواع االعاقة .للم

31 
االمراض االخرى الصرع ، امراض  2

 القلب
االمراض االخرى الصرع ، امراض 

 االختبارات المحاضرة القلب

 االختبارات المحاضرة انواع الشلل انواع الشلل 2 31

 باراتاالخت المحاضرة امتحان الفصل الثاين  امتحان الفصل الثاين  2 32



   
  

 البنية التحتية  .318

 الكتب المقررة المطلوبة 

  
-  

 المراجع الرئيسة )المصادر(

 
 1ط ،   مقدمة يف الرتبية اخلاصةتيسري مفلح لواضحة , عمر فواز عبد العزيز ,  .1

 , عمان  2111, ط اخلامسة ,  2113, دار املسرية , 

, ط العربية سرهمارشاد ذوي االحتياجات اخلاصة واامحد عبد احلليم عريبات ,  .2

 2111االوىل , عمان دار الشروق , 

, ط االوىل, امللف التدرييب الشامل للطفل غري العادياميان عباس اخلفاف ، .3

 2111دار املناهج للنشر والتوزيع , عمان , 

-  

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .319

  التربية للبنات الجامعي / المركزالقسم  .311

 التربية الفنية                 / K33 اسم / رمز المقرر .311

 الجانب النظري , الجانب العملي      البرامج التي يدخل فيها .312

  أشكال الحضور المتاحة .313

 سنوي الفصل / السنة .314

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .315

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .316
317.  
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 أهداف المقرر .318



   
  

 

-   
تزويد طالبات المرحلة الرابعة معلومات و مبادئ أولية عن اصول التربية الفنية وعن أهميتها 

 الطفال الروضة والتربية عن طريق الفن وتربية التذوق الفني

  
 
 
 
 

 

 بنية المقرر .319

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 وعأو الموض
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 

4 

 اهلدف من تدريس الرتبية الفنية اهلدف من تدريس الرتبية الفنية
 االختبارات المحاضرة 

 االختبارات المحاضرة ماهية الطفل قبل التحاقه ابلروضة ماهية الطفل قبل التحاقه ابلروضة 4 2

 االختبارات المحاضرة فالسيكلولوجية رسوم االط سيكلولوجية رسوم االطفال 4 3

4 
خصائص رسوم االطفال خالل    4

 مرحلة الروضة
خصائص رسوم االطفال خالل   

 االختبارات المحاضرة مرحلة الروضة

 االختبارات المحاضرة مرحلة ما قبل التخطيط مرحلة ما قبل التخطيط 4 5

 االختبارات المحاضرة مرحلة التخطيط مرحلة التخطيط 4 6

 االختبارات المحاضرة امتحان  ان امتح 4 7

 االختبارات المحاضرة مرحلة حتضري املدرك الشكلي مرحلة حتضري املدرك الشكلي 4 8

 االختبارات المحاضرة مرحلة حماولة التعبري الواقعي مرحلة حماولة التعبري الواقعي 4 9

 باراتاالخت المحاضرة مرحلة التعبري الواقعي مرحلة التعبري الواقعي 4 11

 االختبارات المحاضرة مرحلة املراهقة مرحلة املراهقة 4 11

 االختبارات المحاضرة الفروق الفردية بني االطفال الفروق الفردية بني االطفال 4 12

 االختبارات المحاضرة اثر البيئة واحلوافز النفسية اثر البيئة واحلوافز النفسية 4 13

 االختبارات المحاضرة معلومات عن اخلامات االولية معلومات عن اخلامات االولية 4 14

 االختبارات المحاضرة امتحان امتحان 4 15

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة  4 16

 االختبارات المحاضرة عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4 17

 باراتاالخت المحاضرة تطبيقات تربيوية  تطبيقات تربيوية  4 18

 االختبارات المحاضرة تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 19

 االختبارات المحاضرة تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 21

 االختبارات المحاضرة تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 21



   
  

 

 

 التحتية  البنية .321

 الكتب المقررة المطلوبة 

  
 الرتبية الفنية. 

 المراجع الرئيسة )المصادر(

 2042،  اللعب الفني للطفل تطبيقات عمليةالتوني،لميس ،  -

 طرق تدريس التربية الفنية ومناهجهاالعتوم، منذر سامح،  -
،2001 

 التربية الفنية لطفل الروضةالهنيدي، منال عبد الفتاح ،  -
 .2009مان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ، ،ع4،ط

، عمان  دراسات في الفن والجمالصاحب ، زهير واخرون ، -
 .2002،دار نجدالوي للنشر والتوزيع ،

 

  

 

 االختبارات المحاضرة تطبيقات تربيوية تطبيقات تربيوية 4 22

 االختبارات المحاضرة تطبيقات تربيوية ويةتطبيقات تربي 4 23

 االختبارات المحاضرة اخلربات الفنية يف رايض االطفال اخلربات الفنية يف رايض االطفال 4 24

25 
الرسم بواسطة االصابع ابلنشاء  4

 الرائب 
الرسم بواسطة االصابع ابلنشاء 

 االختبارات المحاضرة الرائب 

 االختبارات المحاضرة الرسم ابلوان االصباغ                     الرسم ابلوان االصباغ   4 26

 االختبارات المحاضرة الرسم اباللوان املائية الرسم اباللوان املائية 4 27

 االختبارات المحاضرة الرسم اباللوان الطباشريية الرسم اباللوان الطباشريية 4 28

 االختبارات المحاضرة ببقع االوراق بواسطة اللصقالرسم  الرسم ببقع االوراق بواسطة اللصق 4 29

 االختبارات المحاضرة لصق الرمل ورش االلوان عليها لصق الرمل ورش االلوان عليها 4 31

 االختبارات المحاضرة الرسم بواسطة قطع االقمشة  الرسم بواسطة قطع االقمشة  4 31

 االختبارات المحاضرة امتحان امتحان 4 32



   
  

 مصادر من االنرتنت   الكتب والمراجع والمراجع االلكترونية 

 

 المؤسسة التعليمية

 

 -حلة الرابعةالمر -اللغة االنكليزية :القسم العلمي .2

 قسم  رياض االطفال

 -New Headway Plus: Upper اسم/ رمز المقررمنهج البحث .11

Intermediate Student’s Book 

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .11

 المحاضرة اشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي الفصل / السنة .13

 ساعة اسبوعيا1 عدد الساعات الدراسية .14

 2018\10\1 تاريخ اعداد هذا الوصف .15

 أهداف المقرر .16

انالهدفمنتدريسمادةاللغةاالنكليزيةهوتعريفالطالباتبقواعداللغةاالنكليزيةمن خالل شرح 

 القواعد و توضيح القطع و حل تمارين الكتاب

 

 

 -6-الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .4
 



   
  

 االهداف المعرفية .ت

 يزيةاهميةاللغةاالنكل . 1 أ

 تنميةمهارةالتكلمباللغةاالنكليزية. 2 أ

 معرفةكيفيةتكوينالجملوصياغتها . 3 أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .ث
 تنميةقابليةالطالباتعلىالتكلم باللغةاالنكليزية. 1 ب

 فهمالقطعومعرفةمعانيها. 2 ب

 تنميةالقابليةعلىصياغةالجملباللغةاالنكليزية. 3 ب

 لتعلمطرائق التعليم وا

 القاء المحاضرات 

  مشاركة الطالبات في المحاضرة 

 طرائق التقييم

 االمتحان التحريري 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية

 القابليةعلىحاللتمارين. 1 ج

 محادثاتشفويةبينالطالبات. 2 ج

 التعلممنالتمارين. 3 ج

 طرائق التعليم والتعلم

 القاء المحاضرات 

 محاضرة مشاركة الطالبات في ال 

 طرائق التقييم

 االمتحان التحريري

 
  

 -7-الصفحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. 

 القراءةالمتواصلة . 1 د

 الكتابةبشكلمستمر. 2 د



   
  

 تطويرالجانباللغوي. 3 د

 استخدامالللغةالنكليزية. 4 د

 

 

 

 

 بنية المقرر .5

مخرجات التعلم  الساعات اإلسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة/ المساق أو 

 الموضوع

مطريقة التعلي طريقة  

 التقييم

2-1  2 Chapter One No Place Like Home االمتحان  المحاضرة

 التحريري

4-3  2 Chapter Two Been there, done that االمتحان  المحاضرة

 التحريري

5-7 2 Chapter Three What a story! االمتحان  المحاضرة

 التحريري

8-10 2 Chapter Four Nothing but the truth االمتحان  المحاضرة

 التحريري

10-12 2 Chapter Five An eye to the future االمتحان  المحاضرة

 التحريري

13-15 2 Chapter Six Making it big 
 

االمتحان  المحاضرة

 التحريري

16-18 2 Chapter Seven Getting on together االمتحان  المحاضرة

 التحريري

19-21 2 Chapter Eight  Going to extremes االمتحان  المحاضرة

 التحريري

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

االمتحان  المحاضرة

 التحريري

25-27 2 Chapter Ten Risking life and limb االمتحان  المحاضرة

 التحريري

28-30 2 Chapter Eleven In your dreams االمتحان  المحاضرة

 التحريري

31-32 2 Chapter Twelve It’s never too late االمتحان  المحاضرة

 التحريري 

 البنية التحتية  .6
 



   
  

 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13

 

 لتطويرالتعليماإللكتروني Google class roomاستخدام

 

 

 
 -8-الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكتب المقررة  .5

 المطلوبة

 

المراجع  .6

 الرئيسية )المصادر(
New Headway Plus:Upper- 

Intermediate Student’s Book 

الكتب  .ج

والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، 

 التقارير،....(

 Headway Plus: Pre-  Intermediate Student’s 

Book 

 Woods, G. (2017). English grammar for 

dummies. John Wiley & Sons. 

 Redman, S. (2003). English Vocabulary in 

Use pre-intermediate and intermediate. 

Cambridge university press. 

المراجع  .ح

 االلكترونية، مواقع االنترنيت
 / YouTubeتمارينحديثة


