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 قسم العلوم التربوية واآلداب

 الحضانة ورياض االطفالتخصص 

Nursery and Kindergarten 

 2021الخطة الدراسية 

 )سنتان( برنامج الدراسة: دبلوم متوسط

 ساعة معتمدة 72عدد الساعات: 

 :الحضانة ورياض االطفالشروط القبول لبرنامج 

 لالناث فقط (1

 جميع افرع الثانوية العامة (2

 :ساعة معتمدة( موزعة كما يلي 15اوال: متطلبات الكلية )
   ساعة معتمدة(: 12متطلبات الكلية االجبارية ) .1

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساق  اسم رقم المساق 

D0110 3 3 اللغة العربية - - Arabic Language 

D0111 3 3 مقدمة في استخدام الحاسوب - - Introduction to Computer 
Science 

D0112  1 1 النشاط الرياضي - - Physical Activity 

 علمي

 صناعي
 تكنولوجيا معلومات زراعي اقتصاد منزلي شرعي واالعمال الريادة فندقي ادبي

√ √ √ √ √ √ √ √ 



College of Professions & Applied Sciences 
Tel.  97022220995 (225) 

Fax  97022229303 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 كلية المهن والعلوم التطبيقية
(225) 97022220995تلفون    

97022229303فاكس    

 

D0120 3 3 اللغة اإلنجليزية - - English Language 

D0121  2 2 ريادة األعمال - - Entrepreneurship  

         
        ساعة معتمدة(: 3متطلبات الكلية االختيارية ) .2

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساق  اسم رقم المساق 

D0230 3 3 دراسات في الفكر اإلسالمي - - Studies in Islamic thought 

D0250 "1 2 3 مكافحة الفساد "تحديات وحلول - Anti-Corruption "Challenges & 
Solutions" 

   
 :ساعة معتمدة( 5) متطلبات القسم االجبارية ثانيا :

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساق  اسم رقم المساق

D0113 1 2 3 اإلحصاء التطبيقي - Applied Statistics 

D0115 2 2 والتواصل مهارات االتصال - - Communication Skills 

 

 ( ساعة معتمدة 52ثالثا: مساقات متطلبات التخصص االجبارية ) 

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساق  اسم رقم المساق

D7101 
المدخل الى رياض االطف  3 2 1 - 

Introduction to 
kindergartens 

D7102 
ةيالتربية البيئة والصح  3 2 1 - 

Environmental and Health 
Education 

D7104 3 3 أدب االطفال - D7101 children's literature 
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D7105 3 3 علم نفس الطفولة - D7101 Childhood Psychology 

D7107  ارشاد االطفال ما قبل
 المدرسة 

3 2 1 - 
Pre - School Counseling 

D7108 3 3 مناهج رياض االطفال - D7101 Kindergarten curriculum 

D7110 1 2 3 تعديل السلوك عند االطفال D7111 Modifying Children Behavior 

D7111 
سعلم النفمبادئ التربية و   3 3 - - 

Principles of education and 
psychology 

D7112 1 2 3 موسيقى االطفال - Children's Music 

D7211 1 2 3 المسرح والدراما - Theater and drama 

D7212 
 D7101 1 2 3 ادارة صف رياض االطفال

Management of 
kindergartens 

D7214 
تصميم وانتاج الوسائل والمواد 

 التعليمية لألطفال
3 1 2 D7101 

Design and production of 
Children educational 
materials 

D7217 3 3 التنشئة االجتماعية - D7105 Socialization 

D7218 
 D7101 1 2 3 تعليم القراءة والكتابة لألطفال

Teaching reading and 
writing for children 

D7219  تعليم العلوم والرياضيات
 لألطفال

3 3 - - 
Teaching Science and 
Mathematics for Children 

D7220 2 - 2 تدريب ميداني D7108 Field Training 

D7221 1 1 2 مشروع التخرج D7212 Graduation Project 

DD100 
 - 1 2 3 مدخل الى التربية الخاصة

Introduction to Special 
Education 
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 :للبرنامج  ةاالسترشاديالخطة 

 الفصل األول

 
 

 الفصل الثاني

 

 

 

 رقم المساق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق الرقم
 D7101 - 3 3 مدخل الى رياض االطفال 1
 D7102 1 2 3 التربية البيئية والصحية 2
 D0110 - 3 3 اللغة العربية 3
 D7107 1 2 3 ارشاد االطفال ما قبل المدرسة 4
 D0111 - 2 3 مقدمة في استخدام الحاسوب 5
 D7111 - 3 3 مبادئ تربية وعلم النفس 6

  18 المجموع 

 رقم المساق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق الرقم
 D7104 1 2 3 أدب األطفال 1
 D7105 - 3 3 علم نفس الطفولة  2
 D7112 1 2 3 موسيقى االطفال 3
 D7108 - 3 3 مناهج رياض االطفال 4
 D7110 1 2 3 تعديل السلوك عند االطفال 5
 D0120 - 3 3 اللغة االنجليزية  6

  18 المجموع 
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 الفصل الثالث

 

 الفصل الرابع

 

المساقاسم  الرقم  رقم المساق عملي نظري الساعات المعتمدة 
 D0113 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1
 D7214 1 2 3 تصميم وانتاج الوسائل التعليمية لألطفال 2
 D7211 1 2 3 المسرح والدراما 3
 D7212 - 3 3 ادارة صف رياض االطفال 4

5 
مكافحة الفساد   -دراسات في الفكر االسالمي

 3 "تحديات وحلول"
3 - 

D0230- 
D0250 

 D7219 - 3 3 تعليم العلوم والرياضيات لألطفال 6
  18 المجموع 

 رقم المساق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق الرقم

 D0115 - 2 2 مهارات االتصال والتواصل 1
 D0121 - 2 2 ريادة االعمال 2
 D7220 2 - 2 (1التدريب الميداني) 3
 D7217 - 3 3 التنشئة االجتماعية 4
 D7218 1 2 3 لألطفالتعليم القراءة والكتابة  5
 DD100 - 3 3 مدخل الى التربية الخاصة 6
 D7221 1 1 2          مشروع تخرج في رياض االطفال 7
 D0112 - - 1 النشاط الرياضي 8

  18 المجموع 
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 :المساقاتوصف 

 ( ساعة معتمدة 15أواًل: مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية )

 ( ساعة معتمدة 12مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية ) .1

 (D0110) ساعات معتمدة( 3اللغة العربية )

وتشمل: دراسة سورة يتناول الطالب طرق تنمية األلفاظ والمعاجم واألخطاء الشائعة واإلمالء والترقيم ووحدة التذوق الجمالي 
العلق ومعلقة أمرؤي القيس وروائية أبي التمام وقارئة الفنجان لنزار قباني، وفن القصة وفن السيرة ووحدة االستطالع الثقافي 
وتشمل: موسيقى الشعر الحر واللغة العربية والحضارة الحديثة والقضية العربية ومشكلة الخط العربي ووحدة األداء الوظيفي 

 لقراءات بأنواعها والتعبير كتابة التقارير الفنية باللغة العربية.وتشمل: ا

 (D0120ساعات معتمدة( ) 3اللغة اإلنجليزية )

يهدف الى تطوير المهارات االساسية األربعة لدى الطالب وهي: الكتابة والقراءة واالستيعاب واللفظ الصحيح والمحادثة، وكذلك 
شمل األفعال والكالم المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية كما يهدف الى إمداد الطالب تطوير قواعد اللغة األساسية والتي ت

 بالكلمات والمصطلحات االنجليزية التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية، وكتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية.

 (D0111ساعات معتمدة( ) 3مقدمة في استخدام الحاسوب )

لب على المكونات المادية للحاسوب وتمكين الطالب من تشغيل الحاسوب وبرمجياته واستخدام هذه البرمجيات في يتعرف الطا
معالجة النصوص وبناء البيانات المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقدمية. يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأهميته 

خراج والمعالجة والتخزين كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والمجتم  ويتناول أهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإل
والمشكالت المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي سرية المعلومات وأمنها كما سيتم التعرف على 

حاسوب وكيفية الوقاية منها وتأمين البرامج والبيانات مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف الى فيروسات ال
وعرض مفاهيم قضايا وأخالقيات الحاسوب. ثم يستعرض المساق البرمجيات العامة وتطبيقاتها إذ يبين كيفية تشغيل الحاسوب 

شكال ثم يتناول كيفية إنشاء وتحرير نصوص بأ Windows XPعن طريق نظام التشغيل ويعرف بنظام التشغيل اكس بي 
وكيفية إنشاء الجداول االلكترونية وعمل الرسوم البيانية باستخدام نظام  Word 2007مختلفة عن طريق معالج النصوص 

2007 excel  نشاء شرائح العرض التقديمية بما فيها النصوص والرسومات والصور باستخدام نظام ويقدم كيفية تشغيل وا 
2007 PowerPoint. 
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 (D0112ة معتمدة( )ساع 1النشاط الرياضي )

يتناول هذا المساق دراسة مفهوم التربية الرياضية وأهدافها وعالقاتها بالتربية العامة، وتعريف ألهم المهارات والمبادئ األساسية 
جراء مباريات ونشاطات داخلية وخارجية، والتدريب على تحكيم  لبعض األلعاب الجماعية والفردية م  قوانين هذه األلعاب، وا 

اريات والنشاطات والتعرف على بعض إصابات المالعب التي تصيب الالعب داخل وخارج الملعب، ومعرفة أسبابها المب
 وأعراضها وطرق إسعافها، ويتناول هذا المساق أيضًا بعض مسابقات ألعاب القوى وكيفية تنظيم بعض طرق الدورات الرياضة.

 
 (D0121 ساعة معتمدة() 2ريادة األعمال )

لى تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة يهدف الى  تطوير المهارات الريادّية وا 
في المستقبل بل كذلك ليعملوا بشكٍل منتٍج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. وبذلك يكون هدف البرنامج اإلجمالي على 

مؤّسساتية في فلسطين. كما يهدف إلى توعية الطاّلب بشأن مؤسسات المستوى األوس  هو المساهمة في استحداث ثقافة 
األعمال والعمل للحساب الخاص العتماده كخيار وظيفي مستقبلي  وتطوير المواقف اإليجابّية حيال مؤسسات األعمال والعمل 

ا لدى إنشاء مؤّسسة ناجحة للحساب الخاص وتوفير المعرفة والتمّرس في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهته
عدادهم للعمل بشكل  وتشغيلها وبنوع خاص المؤّسسات الصغيرة وتطوير المهارات والميزات الريادية لدى الشابات والشباب وا 

 منتج سواء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو في الوظيفة.

 :( ساعة معتمدة 3) االختياريةمساقات متطلبات الكلية  .2

 (D0230 ساعة معتمدة() 3)ي الفكر االسالمي دراسات ف

، والعقيدة والعبادات، واألخالق هومصادر  ،المساق تعريفا بالفكر اإلسالمي وأسسه وخصائصه وحملة الفكر االسالمي هذا يقدم
 في منجزاتها وجوانب حضارتها إضافة الى  مناقشة بعض القضايا المعاصرة و والنظم اإلسالمية، والحضارة العربية واإلسالمية 

 ضوء الفكر اإلسالمي.

 (D0250 ساعة معتمدة() 3) مكافحة الفساد "تحديات وحلول" 

يقدم هذا المساق معرفة معمقة حول مفهوم الفساد محليا وعالميا، واالشكال المعقدة التي يتجلى بها في كل من المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية ، كما يناقش المساق اهم العوامل التي تزيم من احتمالية ظهور الفساد وانتشاره، سواء تلك المرتبطة 

او التعقيدات السياسية واالجتماعية، التي تؤثر على عمل المؤسسات وتضعفها، كما يتطرق  بالتنظيم الهيكلي لمؤسسات الدولة،
المساق على اهم الخطط والنهج في مكافحة الفساد، اضافة الى الخطط لتمكين الحكم الرشيد في فلسطين كمتطلب اساسي 
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المؤسسات التى تعنى في مكافحة الفساد في فلسطين، للوقاية من الفساد، كذلك االساليب لبناء قنوات التواصل بين العاملين في 
 ويشمل المساق على زيارات ميدانية لالطالع على واق  المؤسسات العاملة في مكافحة الفساد في فلسطين.

 ( ساعات معتمدة5)االجبارية القسم متطلبات : مساقات ثانيا 

 (D0113ساعات معتمدة( ) 3اإلحصاء التطبيقي )
يتناول هذا المساق المفاهيم والمقاييس اإلحصائية واالحتمالية وتطبيقاتها ومهارات التعامل معها؛ حيث يتناول المساق ماهية 
علم اإلحصاء وجم  البيانات وعرضها وتصميم االستمارات اإلحصائية وحساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت 

يجاد معامالت االرتباط ومعادلة االنحدار وحساب األرقام القياسية لألسعار والكميات ودراسة المنحنى الطبيعي وتطبيقاتها و  ا 
واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالت وحسابها وتطبيق التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار 

 لغايات إحصائية. SPSSوبرنامج  Excelالفرضيات واستخدام برنامج 

 (D0240 ساعة معتمدة() 3) ارات االتصال والتواصلمه

كسابه المهارات األساسية في مجال التواصل م   تعنى المادة بإلمام الطالب بالمفاهيم والنظريات في مجال االتصال اإلنساني وا 
التدريب والتقويم المتنوع الذات واآلخرين وتعزيز ممارستها في حياته اليومية والعملية باستخدام أساليب جدية تعتمد على 

والفعال. وترمي هذه المادة إلى تطوير مهارات الطالب على االتصال الكتابي والشفهي لرف  قدرته على االتصال م  اآلخرين 
بصفة عامة وقدراته على االستقبال واإلرسال في بيئتي الدراسة والعمل بشكل خاص. وسيكون تركيز منهج هذه المادة على 

سيتعلم  .رات االتصالية في مجال األعمال مثل حرفية عرض المشروعات ، مهارة االستماع ، والمناقشات الجماعيةتطوير المها
الطالب قيمة االستماع في صياغة وتحليل المناقشات الشفوية، و أهمية االتصاالت اللفظية و غير اللفظية، و آثار اختالف 

ور م  مرور الوقت، فسيكون هناك تركيز على التمارين الشفوية و المكتوبة وبما أن االتصاالت تتط .على االتصال الثقافات 
 .م  التعريف بنمط التقارير الشفوية و المكتوبة

 ( ساعة معتمدة 52ثالثا: مساقات متطلبات التخصص االجبارية )

 ( ساعات معتمدة3االطفال: ) عندتعديل السلوك  (1

يهدف هذا المساق الى توضيح مفهوم تعديل السلوك كطريقة لتغيير سلوك اإلنسان وعرض بعض مشكالت االطفال واألساليب 
المستخدمة في تعديل السلوك بما فيها تشكيل السلوك، التعزيز اإليجابي والسلبي، التعميم، اإلطفاء، النمذجة، الضبط الذاتي، 

العزل، العقاب، األساليب السلوكية المعرفية، وأية أساليب أخرى حديثة، األسس الخلقية في التغذية الراجعة، اإلخفاء التسلسل، 
تعديل السلوك، وفهم الفروق في المفاهيم بين السلوك وتفسيرات أخرى للسلوك اإلنساني، م  توفير فرصة للتدريب العملي على 

 .من تحديد السلوك و انتهاء" بالتوصيات. هذه األساليب، و كيفية عمل خطة تعديل سلوك تشمل عناصرها بدءا"
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 ( ساعات معتمدة 3المسرح والدراما:) (2

يهدف هذا المساق إلى توفير فرص للطلبة لدراسة نماذج من مسرح األطفال والدراما وتحليلها إلى الموضوع والناس والمكان 
كموضوعات إلعداد مسرحيات لألطفال في وموق  الحدث والعادات ويركز المساق على كيفية توظيف أناشيد وقصص األطفال 

 رياض االطفال.

 ( ساعات معتمدة3أدب األطفال: ) (3

واألدبية، خيال األطفال، تفكير األطفال،  يبحث هذا المساق في ثقافة األطفال، اللغة وأدب األطفال، مدركات األطفال الثقافية
طفال، نشأة أدب األطفال، أدب األطفال العربي، مكونات االتصال الثقافي باأل التجسيد الفني لمضمون أدب األطفال، مضمون

التي تواجه أدب  األطفال، تشجي  أدب األطفال وتنميته، دراسة وتحليل نماذج من أدب األطفال، الصعوبات والمعوقات أدب
 األطفال، معرض ثقافة الطفل وأدبه.

 

 ( ساعات معتمدة3ادارة صف رياض األطفال: ) (4

مفهوم إدارة صف رياض األطفال ، أهمية إدارة صف رياض األطفال ، والتعريف بالنموذج الشامل إلدارة يتناول هذا المساق 
صف رياض األطفال ، اتجاهات إدارة صف رياض األطفال وطبيعة المشكالت التي تواجه معلم صف رياض األطفال 

لة عن ظهور المشكالت وتقنيات تعديل السلوك، والصعوبات المتعلقة في إدارته لسلوك األطفال، والتعريف باألسباب المسؤو 
دارة المناخ النفسي؛  وكيف تؤثر اإلثارة والتغذية الراجعة على سلوك األطفال في الصف في الجانب المعرفي والوجداني، وا 

علم التعاوني، االتصال الصفي وجذب االنتباه؛ إدارة الوقت والسلوك والعناصر الفاعلة في التعليم، وتنظيم خبرات التعلم، والت
قي للمساق بتنفيذ لقاءات ومقابالت م  معلمات رياض أطفال تحديد صعوبات إدارة يوالتعلم بالمالحظة. ويتناول الجانب التطب

 . السلوك ، األسباب المسؤولة عن ظهور المشكالت ، تقنيات تعديل السلوك ،تقديم خبرة تعليمية تتمثل بالتعلم التعاوني

 ( ساعات معتمدة 3ل المدرسة: )ارشاد االطفال ما قب (5

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة على استراتيجيات تقديم العون والمساعدة المهنية الطفال رياض االطفال بغية مواجهة 
 المشكالت التي قد يعانون منها كذلك العمل على تقديم برامج ذات اهداف انمائية لتطويرهم .

 عات معتمدة( سا3التربية البيئية والصحية: ) (6

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بكيفية تطوير وعي بيئي لدى األطفال نحو البيئة، ويتناول دراسة مفهوم البيئة بمكوناتها 
الطبيعية والمشيدة، ونموذج التربية البيئية بمكوناته الرئيسة: البيئة بمكوناتها الثالثة الطبيعية والتكنولوجية واالجتماعية، 

البيئية من تلوث هواء وماء وتربة وضوضاء، واالنفجار السكاني واستنزاف الموارد الطبيعية وهدرها. وكيفية مواجهة  والمشكالت
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المشكالت البيئية بالعلم والتكنولوجيا والتشريعات القانونية والتربية؛ إذ يركز المساق على تعريف التربية وتحديد هدفها ومكونات 
ومفهوم السلوك البيئي وأشكال تغييره وأبعاده وكيفية ضبط سلوك األطفال البيئي، وتشكيل سلوك رشيد العملية التعليمية التعليمة 

لدى األطفال، وتطوير اتجاهات إيجابية لديهم نحو البيئة بتطوير برامج وأنشطة بيئية خاصة باألطفال. ويتمثل الجانب 
عداد أنشطة وبرامج بيئية خاصة التطبيقي برصد مشكلة بيئية )مفهومها ، أسباب ظهورها ، المخ اطر المترتبة عنها ( وا 

 باألطفال للتعامل م  هذه المشكلة.

 ( ساعات معتمدة2: )مشروع التخرج في رياض االطفال (7
 ما اكتسبه من معارف ومهارات خالل سنوات الدراسة، الجراءتوظيف المساق إلى افساح المجال أمام الطالب المعلم في  يهدف هذا

بحث ميداني أو تناول قضية تربوية أو اجتماعية او بناء برنامج تربوي لدراسة قضية من القضايا الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة، 
ليتم تنفيذ الخطوات  المختارة وتشخيصها، واقتراح خطة لعالجها وذلك عن طريق جم  البيانات وتحديد العوامل والمسببات للمشكلة

ي. ومن ثم تضمينها في مناهج البحث المختلفة مثل الوصفي، واالرتباطي، والتحليلي، والتجريبي، وغيرها كما األساسية للبحث العلم
 معا. وكيفا

 
 ( ساعات معتمدة  3التربية الخاصة: ) (8

 الجسمية والحسية، واضطرابات اللغة يتناول هذا المساق التركيز على األطفال الذين يعانون من مشكالت نمائية كالمشكالت
االنفعالية، وطرق وأدوات تشخيص األطفال العاديين واألطفال ذوي االحتياجات  والكالم، وصعوبات التعلم، واالضطرابات

 الجوانب المعرفية، واللغوية واالجتماعية واإلدراكية والحركية وطرق التعامل معهم وطرق تعليمهم . الخاصة في

 ( ساعات معتمدة 3: )تعليم العلوم والرياضيات لألطفال (9

يتحدث المساق عن المبادئ األساسية التي يجب أن يمتلكها المعلم عند تدريس األطفال في مادتي العلوم والرياضيات، والتي 

من خاللها نحدث عند األطفال تعلم ذو معنى، ويتم الحديث في بداية المساق عن بعض المهارات األساسية في العلوم 

الحديث عن طرق التدريس واستراتيجياتها، ومن ثم التخطيط الفصلي لمادة العلوم والرياضيات، وبعدها والرياضيات ،ثم 

ننتقل إلى البيئة والكائنات الحية وطرق تصنيفها ومكوناتها ، وفي أخر جزء من المادة نتحدث عن مفهوم المجموعة والعمليات 

 .اضية، والهندسة المستوية والفراغيةعليها، ومن ثم مفهوم القياس للعديد من المفاهيم الري

 ( ساعات معتمدة3مبادئ تربية وعلم النفس: ) (10

يتناول هذا المساق المبادئ والقوانين السيكولوجية العامة لسلوك اإلنسان، العوامل والمتغيرات التي تحكم السلوك، فهم السلوك 

النفس، مدارس علم النفس، الجهاز العصبي، الدوافع  والتبوء به والحكم عليه، التعريف بعلم النفس، مناهج البحث في علم

والسلوك، االنفعاالت، العمليات العقلية، التعلم، الفروق الفردية، الشخصية، مجاالت علم النفس التطبيقية وفروع علم النفس 

 .المختلفة

 ( ساعات معتمدة 3التنشئة االجتماعية: ) (11
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وأهدافها م  التركيز على دور األسرة  الطالب عن ماهية التنشئة االجتماعية يهدف هذا المساق الى تكوين فكرة متكاملة لدى 
في عملية التنشئة االجتماعية للطفل الى جانب المؤسسات االجتماعية األخرى كالمدرسة وجماعة الرفاق ووسائل اإلعالم 

ية كل من الذكاء االجتماعي والعاطفي وتأثير كل منها على شخصية الطفل باإلضافة الى التركيز على نمو الذات و أهمية تنم
 للطفل في مرحلة مبكرة.

 
 ( ساعات معتمدة3تصميم وانتاج الوسائل والمواد التعليمية لألطفال: ) (12

األطفال )المحوسبة أو غير المحوسبة  يتناول هذا المساق الطرق المختلفة إلنتاج الوسائل والمواد التعليمية الخاصة برياض
نتاج المواد والوسائل التعليمية الخاصة بتعلم طفل الروضة بما ينسجم  هذه المادة المتعلم بمهارةوالبصرية( حيث تزود  تصميم وا 

وتسهم هذه المادة في ألفة الطفل  منهاج الروضة ، والمهارات والمفاهيم التي يسعى برنامج الروضة لتنميتها لدى الطفل، م 
 لمتاحة له ببيئة التعليم والتي يمكن إنتاجها أو توظيفها بشكل ينسجم م  خصائصا بالمدى الواس  من الوسائل والمواد التعليمية

جراءات توظيفها في الموقف  الطفل. كما ويتطرق المساق إلى شروط ومعايير اختيار الوسائل والمواد التعليمية الجاهزة وا 
نتاج  زمة لتنمية قدرات التفكير عند األطفال مثل التصنيف،الوسائل والمواد التعليمية، الال التعليمية التعلمية، وأساليب تصميم وا 

نتاج مواد تعليمية الزمة لتنمية المهارات اللغوية  .العالقات ، األرقام، والعالقات الفراغية، والقياس ، والوقت، والسببية،....الخ وا 
تعليمية وترفيهية  عابهم العادية والمحوسبة منوالتعبيرية المختلفة، ويعالج المساق برامج األطفال وأل واالجتماعية والقدرات الفنية

أميتها وكيفية توظيفها في تعليم األطفال. وأثرها في نمو مهاراتهم  وتثقيفه، والتي يتم نشرها بالوسائل اإللكترونية المختلفة وبيان
جراءات استخدام المواد التعليمية والبرامج لتحقيق النمو الشامل للطفل م  ال المختلفة وطرق  على التطبيق العملي لها تركيزوا 

 
 ( ساعات معتمدة3علم نفس الطفولة: ) (13

والمفاهيم األساسية في هذا العلم مثل:  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بماهية علم نفس الطفولة، وطرق البحث فيه،
 نمائية التي يمر بها الطفل منذ لحظةالنمو، إضافة إلى تعريف الطلبة بالمراحل ال النمو، التطور، النضج، مبادئ النمو، مطالب

النمو، وجوانب النمو المختلفة من جسدية  اإلخصاب وحتى نهاية مرحلة الطفولة. كذلك يتعرف الطلبة إلى العوامل المؤثرة في
على  عرفوأخالقية. كما يتناول المساق بعض المشكالت السلوكية الشائعة عند األطفال والت وحركية ولغوية واجتماعية وانفعالية

 أسبابها وطرق معالجتها والوقاية منها.
 

 ( ساعات معتمدة3مناهج رياض االطفال: )  (14

في بناء المناهج التربوية لمرحلة رياض األطفال. ويتناول  يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب كفايات معرفية ومهاريه
المساق مفهوم منهاج رياض األطفال من حيث أسس بنائه وعناصره، والخصائص التي تميزه عن المناهج المدرسية العادية، 

ائص المتعلم وعالقة المنهاج بخبرات التعلم، ومحددات منهاج الروضة، والعوامل الواجب مراعاتها عند تطويره مثل خص
وحاجاته ونظريات التعلم وخصائص المعلم. ويتطرق المساق إلى الحديث عن الطرائق والنماذج المتبعة في تخطيط منهاج 

 رياض األطفال من حيث تنفيذه وتقويمه وتطويره.
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 ( ساعات معتمدة3): تعليم القراءة والكتابة لألطفال (15
مفهومها وأهدافها في رياض األطفال،  تعليم القراءة والكتابة لألطفال من حيثيهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمهارات 
المقروء. ويهدف إلى توعية استعداد األطفال وتهيئتهم للقراءة وتنمية مهاراتها،  وأهمية القراءة وأنواعها ومستوياتها ومهارات فهم

بتعليم الكتابة لألطفال من  يضا إلى تعريف الطلبةإلى مهارات القراءة في رياض األطفال وطرق تعليمها، ويهدف أ ويعرض
 ائيةعلى إجراءات التشخيص والتفريد التقييم والميول القر  حيث أهدافها ومراحل تعلها، وتهيئتهم للكتابة، والتركيز

 
 ( ساعات معتمدة2التدريب الميداني: ) (16

يهدف هذا المساق تطبيق التدريب في مراحله الثالثة المشاهدة والمشاركة الجزئية والتطبيق الكلي، لمدة ثالثة شهور في مرحلة 
رياض األطفال، يتخللها كتابة التقارير ومشاهدة ممارسات المربية في الروضة وطرق تعليمها للفعاليات واألنشطة المختلفة، 

وتنظيم الفعاليات المختلفة وتوزي  األدوار والمجموعات، وكيفية التعامل م  األطفال في هذه المرحلة  وكيفية إدارة البيئة الصفية،
العمرية، كما يعرف المتدربة على النشاطات المنهجية والالمنهجية، مما يكسب المتدربة مجاأل للممارسة العملية للمهارات 

 التدريسية الالزمة لطفل الروضة.

 
 ( ساعات معتمدة3طفال: )مدخل الى رياض اال (17

يتناول هذا المساق نبذه تاريخيه عن تطور مرحلة رياض األطفال في العالم العربي والغربـي وتشمل أهم المدارس في تربية 
عطاء الفرصة للطلبة الستكشاف عالم األطفال ماقبل المدرسة، وأهداف رياض األطفال، والتعرف على المعلمين  الطفل، وا 

خدمة، وتخطـيط وتوجيه أنواع متعددة من نشاطات األطفال، وخصائص بـرامج ماقبـل المدرسـة النوعيـة واألساليب المست
 وخصائص المعلمين، ووض  المهنة في الماضي والحاضر والمستقبل

 ( ساعات معتمدة3: )موسيقى االطفال (18

أهمية استخدام الموسيقى في التعليم من يعتمد المساق على الجانب العملي بشكل رئيس مع تغطية الجوانب النظرية من خالل 

خالل التعرف على الموسيقى والمصطلحات الموسيقية واآلالت الموسيقية واألغاني والتأليف الموسيقي، واألصوات 

 .واستخدامات الموسيقى في التعليم من خالل القصـة أو الدراما. واستخدام المهارات التقنية مع تعزيز الثقافة الموسيقية

 

 

 

 


