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 ًَىرج وصف انبرَايح األكادًٍَ

 (األكادًٍَ()يراخؼت انبرَايح انؼانٍ )يراخؼت أداء يؤصضاث انتؼهُى 

 وصف انبرَايح األكادًٍَ      

هم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً أل
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 لرتبية للبناتجامعة ذي قار / كلية ا ادلؤسسة التعليمية. 1

 الرايض األطفقسم  القسم العلمي / ادلركز . 2

 رايض األطفال اسم الربانمج األكادميي او ادلهين . 3

  رايض األطفال بكالوريوس اسم الشهادة النهائية . 4

 النظام الدراسي : . 5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي



 ادلعايري العادلية دلعلمي الروضة برانمج االعتماد ادلعتمد  . 6

 واعداد كوادر تعليمية متخصصة يف جمال رايض األطفالخدمة اجملتمع  ادلؤثرات اخلارجية األخرى . 7

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .1

األساليب العلمية يف تدريس األطفال.على  اتالطالب ليمتع -    

رايض األطفال .أعداد كوادر تدريسية متخصصة يف جمال  -  
بية البيتية و التدريسية لألطفال .تنمية الطاقات الرتبوية لدى الطالبات واستخدامها ابلوجه األمثل يف الرت   - 

 . لديها القدرة على مواصلة الدراسة العليا لرفد التعليم العايل مستقبالطالبة بناء وإعداد  -

 تدريب الطالبات على خمتلف الصناعات اليدوية أبقل كلفة . -
 
 
 
 
 
 
 
 

 يخرخاث انتؼهى انًطهىبت وطرائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى .2

 

 انًؼرفُت االهذاف - أ

 .سٚبض األطفبل ْٛى  انؼهًٛخ فٙ يغبليٍ إظٓبس انًؼشفخ ٔانفٓى نًغًٕػخ يٍ انًفب خشٚغخانرًكٍٛ  -1أ

 لذسح انخشٚغخ ػهٗ رطجٛك ٔ يًبسعخ األعبنٛت انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ ػهٗ أسض انٕالغ . -2أ

   ثٛخ ٔرٓزٚت األطفبل.رغهٛؼ انخشٚغخ ثكى ٔافش يٍ انًؼهٕيبد ٔانخجشاد انزشثٕٚخ نهًغبًْخ فٙ رش -3أ 

 ثُبء عٛم ػهٗ يغزٕٖ ػبل يٍ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔؽت انٕطٍ ٔانًٕاطٍ . -4أ

 

 برَايحانخاصت بان االهذاف انًهاراتُت –ب        
 ػهٗ انزٕاصم ثشكم فؼبل نألفكبس انؼهًٛخ فٙ كم يٍ األشكبل انشفٕٚخ ٔانكزبثٛخ. خشٚغخانلذسح  - 1ة 

      انزشثٕٚخ ٔ ثألم انخغبئش.ؽم انًشكالد ثبنطشق  -2ة 

 اإلَزبط ٔاألثذاع . ػهٗ  مذسحان -3ة

 انٕاؽذ .شٚك انؼًم ثشٔػ انف -4ة

 انًغبًْخ انفبػهخ فٙ ثُبء انغٛم انصبنؼ ٔخذيخ انًغزًغ . -5ة

 طرائك انتؼهُى وانتؼهى

 انزؼهٛى انصفٙ يٍ خالل ششػ انًؾبضشاد انؼهًٛخ . .1

 جؾٕس ٔانزمبسٚش انؼهًٛخ .انزؼهٛى انالصفٙ يٍ خالل اػذاد ان .2

 انزطجٛك انؼًهٙ نهذسٔط انزؼهًٛٛخ فٙ يخزجش انشٔضخ انزطجٛمٛخ . .3

ٔشبشبد  Power point , Data showانششػ ٔانزٕضٛؼ ثبعزخذاو انطشائك انؾذٚضخ يضم   .4

 انؼشض .

 غًبػٛخ.انفشدٚخ ٔانٕاعجبد ركهٛف انطبنجبد ثبن .5

  

 طرائك انتقُُى



 

 شٚخ ٔانغُٕٚخ .االخزجبساد انٕٛيٛخ ٔانشٓ -1

 انًالؽظخ . -2

 انُمبشبد انؼهًٛخ انغًبػٛخ . -3

 .نفشدٚخ ٔانغًبػٛخ انًخزهفخارمذٚى األَشطخ  -4

 . نؼهًٛخجؾٕس اان -5

 انٕاعجبد انجٛزٛخ . -6

 

 .االهذاف انىخذاَُت وانقًُُت  -ج

 ػهٗ اعزخذاو األعٓضح ٔانزمُٛبد انًخجشٚخ انًُبعجخ ثشكم صؾٛؼ. انطبنجخرؼهٛى  -1ط

 زؼبٌٔ يغ اٜخشٍٚ فٙ انًغًٕػبد ثفؼبنٛخ؛ أداء انذٔس انفشد٘ ثشكم يزكبيم يغ انًغًٕػخ.انؼًم ثبن -2ط

 انمذسح ػهٙ إثذاء انشأ٘  ثٕضٕػ ، ٔرمجم آساء اٜخشٍٚ .  -3ط

 يٍ انزفكٛش ٔانزؾهٛم فٙ انًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثؾم انًشكالد انؼًهٛخ . انطبنجخرًكٍٛ  -4ط

 

 طرائك انتؼهُى وانتؼهى

 انًؾبضشح .اعهٕة  ـ1

 خ .ـــاعهٕة انًُبلش -2

 إنٗ يغًٕػبد صغٛشح ألداء ركهٛف عًبػٙ. انطبنجخرٕصٚغ  -2

اػطبئٓى ٔاعجبد رزطهت االعزمصبء ثبعزخذاو يصبدس انشجكخ انؼُكجٕرٛخ ٔانًكزجةخ كٕعةٛهخ نزطةٕٚش يٓةبساد  -3

 انذساعخ انزارٛخ.

 

 

 طرائك انتقُُى

 

 االخزجبساد انؼًهٛخ ٔانُظشٚخ . -1

 شح.ـــــــــــــانًالؽظبد انًجبش -2

 شأ٘.ــــــــــــبد انــــاعزطالػ -3

 إظٓبس يٓبساد انزفكٛش انُبلذ. -4

 خ .ـــــــــــبد انجٛزٛــــــانٕاعج -5

 

 

 انًهاراث انؼايت وانتأهُهُت انًُقىنت )انًهاراث األخري انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىر انشخصٍ(.-د 

 

فشضٛبد انجؾش، اعزشارٛغٛبد ؽم انًشكهخ، ثًب فٙ رنك انزصًٛى انزغشٚجةٙ ٔرؾهٛةم انجٛبَةبد  يٓبسح ششػ -1د

 ٔرفغٛشْب.

  يٓبسح اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ فٙ انزطجٛمبد انذساعٛخ ٔانًُٓٛخ انًخزهفخ.  -2د

ٍٚ ٔانؾصةٕل ػهةٗ اإلفبدح يٍ انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انًفٛذح ػهٙ شةجكخ اإلَزشَةذ ، فةٙ انزٕاصةم يةغ اٜخةش -3د

 يصبدس انًؼهٕيبد.    

 

ؤٔنٛخ انشخصةٛخ ػةٍ ػًهٛةخ ثبألدٔاد ٔانزمُٛبد ٔانؼًهٛبد انًشرجطخ ثٓةب انزةٙ رشةغغ انًغة انطبنجخرؼشٚف  -4د

 انزؼهى .

 يٓبساد أرخبر انمشاس انًُبعت. -5د

 يٓبسد ؽم انًشكالد ثأعهٕة رشثٕ٘. -6د

 

 طرائك انتؼهُى وانتؼهى          



 .   انًؾبضشاد -1

 إػذاد انزمبسٚش ٔأٔساق انجؾش .  -2

 انزؼهى االنكزشَٔٙ. -3

 انزطجٛك انؼًهٙ فٙ انشٔضخ . -4

 

 طرائك انتقُُى           

  االيزؾبَبد . -1

 . ػشض ًَبرط نالخزجبساد انغبثمخ ٔيُبلشزٓب يغ انطبنجبد -2

 هى انزارٙ انًغزمم. ،  انزمٛٛى انفشد٘ نمذسح انطبنت ػهٗ انزؼٔانفشدٚخ رمٛٛى انٕاعجبد انغًبػٛخ  -3

رغزٚخ ساعؼخ فٕسٚةخ ٔيفٛةذح ٔيفصةهخ فةٙ انؾصةّ انذساعةٛخ ثطشٚمةخ رؼةضص انةزؼهى ٔرؾغةٍ رمٛةٛى األداء فةٙ   -4

 انًغزمجم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُُت انبرَايح .1

 

 اصى انًقرر أو انًضاق ريز انًقرر أو انًضاق انًضتىي / انضُت
 انضاػاث انًؼتًذة

 عممي َظرٌ

 انضُت األونً

101KERE  1 اللغة اإلنكليزية  

102KHD 2 أتريخ تطور رايض األطفال  

 103KSCK 
نطفم  ةة االجتماعيئالتنش

 انروضت
2 2 

104KGP 2 العام النفسم عل  

105KCS 2 1 اتاحلاسب 

106KDHR 2 الدميقراطية وحقوق األنسان  

107KHB 2 2 ابيولوجية األنسان 

108KAL 2 ة العربيةاللغ  

 انضُت انثاَُت

201KCHFA 2 2 صحة الطفل وإسعافاته األولية 

202KPP 2 2 سيكيولوجية اللعب 

203KCP 2 ةعلم نفس الطفول  

204KPE 2 1 الرتبية احلركية 

205KLD 2 التنمية اللغوية  



206KESE 1 اللغة اإلنكليزية  

207KMER 2 أدب االطفال  

208KCS 2 1 اتاحلاسب 

 انثانثت انضُت

301KETK 2 2 التقنيات الرتبوية لطفل الروضة 

302KSP 2 علم النفس الرتبوي  

303KCTM 2 2 ادلناهج و طرائق التدريس 

304KCMH 2 الصحة النفسية للطفل  

305KCL 2 الرتبية البيئية  

306KDI 2 2 ولعب اطفال صناعة دمى 

307KES 2 االحصاء الرتبوي  

308KCP 2 الطفل فسلجة  

309KEL 1 اللغة االنكليزية  

310KRE 2 2 منهج البحث الرتبوي 

 انضُت انرابؼت

401KMTES 
رشثٛخ انطفم )انزشثٛخ 

 انخبصخ(

2  

402KEPA 
 زطجٛمبدانانزشثٛخ انؼًهٛخ )

 (انزشثٕٚخ

1 2 

403KCEM 
انمٛبط ٔانزمٕٚى نطفم 

 انشٔضخ

2 2 

404KPGE 
االسشبد انُفغٙ ٔانزٕعّٛ 

 زشثٕ٘ان

2 2 

405KRG 2 يشبسٚغ ثؾٕس انزخشط  

406KCN 2 2 رغزٚخ انطفم 

407KMSE 2 خزشثٕٚاالداسح ان  

408KFMC 2 1 انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ 

409KFA 2 2 انزشثٛخ انفُٛخ 

KEL410 1 انهغخ االَكهٛضٚخ  

 

 

 

 

 انتخطُط نهتطىر انشخصٍ. 4

 



غبة انخجشاد ٔأيكبَٛخ رطجٛمٓب فٙ انؾٛبح انؼًهٛخ صسع انضمخ ثبنُفظ نًٕاصهخ انزؼهى ٔاكز -1

 . 

 أعزخذاو األعهٕة انزشثٕ٘ فٙ انزؼبيم ٔاألثزؼبد ػٍ انزشُظ . -2

 يؾبٔنخ انزأصٛش فٙ انطبنت نٛكٌٕ ثزسح صبنؾخ فٙ انًغزًغ . -3

نغةةشض ٔنًخزهةةف انًٕاضةةٛغ  دٔسٚةةخ  ٕاعجةةبدد َمبشةةٛخ نطهجةةخ ٔيطةةبنجزٓى ثالبيةةخ ؽهمةةب -4

 ٙ نشخصٛبرٓى.انزطٕٚش انزار

االػزةةشاف ٔانزؼجٛةةش ػةةٍ يغًٕػةةخ ٔاعةةؼخ يةةٍ انًٓةةبساد انًزمذيةةخ انزةةٙ ًٚكةةٍ نهطهجةةخ  -2

 اعزخذايٓب ػهٗ َؾٕ فؼبل فٙ ؽٛبح انشخصٛخ ، انؾٛبح األكبدًٚٛخ أٔ انؼًم.

 انؼًم انغًبػٙ . -3

 .رؾغٍٛ يٓبساد انكزبثخ / انجؾٕس -4

انزشغٛغ يًب ٚؤد٘ إنٗ رؾغٍٛ ػٍ طشٚك جبد انطبنٚزى انزخطٛظ نزطٕٚش شخصٛبد  -5

 يٓبساد االرصبل ٔصمخ أكجش فٙ انزفبٔض ٔإلُبع اٜخشٍٚ ٔانزٕصم إنٗ ارفبق.

 

 يؼُار انقبىل )وضغ األَظًت انًتؼهقت باالنتحاق بانكهُت أو انًؼهذ(. 5
 

 

، انًؤْالد انشخصٛخ انغغًٛخ ٔانؼمهٛخ ٔانٕعذاَٛخ انزةٙ ٚغةت  انًؼذل نهًشؽهخ االػذادٚخ  

زًٛض ثٓب انًؼهًٌٕ ٔانًشثٌٕ ٔانًذسعٌٕ، عاليخ انُطك ٔانهغخ، انشغجةخ ٔااللجةبل ػهةٗ اٌ ٚ

 انزخصص.

 

 أهى يصادر انًؼهىياث ػٍ انبرَايح  -6

 انكزت انًُٓغٛخ انًؼزًذح فٙ انغبيؼبد انؼبنًٛخ ٔ انؼشالٛخ . -1

 ًؼهٕيبد انذٔنٛخ )االَزشَٛذ( .  شجكخ ان -2

 .نًزُٕػخ ا ٔانًشاعغ ٔانكزتانًصبدس  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
                                

 انًقررًَىرج وصف 

  انًقرروصف      

 هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان ادلقرريوفر وصف 
 قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 



انًؤعغخ  .1

 انزؼهًٛٛخ
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد /عبيؼخ  ر٘ لبس 

  لغى سٚبض األطفبل  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .2

  307KES اإلؽصبء انزشثٕ٘ اعى / سيض انًمشس .3

  ٚخ انًؾبضشاد انُظش أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘ انفصم / انغُخ .5

ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 )انكهٙ(
  عبػخ 66  

  2620/ 9 /  4   ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أهذاف انًقرر .8

ٚٓذف انًمشس انٗ يؼشفخ ٔدساعخ انًفبْٛى ٔانمٕاٍَٛ االؽصبئٛخ انًخزهفخ ٔاالطالع ػهٗ يذٖ أًْٛزٓب فٙ انؾٛبح 

 ٔرطجٛمٓب ثبنشكم األيضم فٙ انذساعبد انزشثٕٚخ ٔانؼهًٛخ انًخزهفخ .  انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔكٛفٛخ اعزخذايٓب

  

 
 

 

 يخرخاث انتؼهى انًطهىبت وطرائك انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى .2

 

  االهذاف انًؼرفُت - أ

 رؼهى األصم انزبسٚخٙ نؼهى اإلؽصبء . -1أ

 رؼهى انفشٔع األعبعٛخ نإلؽصبء ٔطجٛؼزٓب ٔانفشق ثُٛٓب .  -2أ

 انًخزهفخ ٔيذٖ أًْٛزٓب .  خفبْٛى اإلؽصبئٛرؼهى انً -3أ

 رؼهى انمٕاٍَٛ اإلؽصبئٛخ .   -4أ 

 

 االهذاف انًهاراتُت  انخاصت بانًىضىع–ب 

 انمذسح ػهٗ رطجٛك انمٕاٍَٛ ٔانًفبْٛى اإلؽصبئٛخ ػًهٛب ً . -1ة

 انمذسح ػهٗ ؽم انًشكالد اإلؽصبئٛخ ثبنطشق انؼهًٛخ انصؾٛؾخ . -2ة

 

 تؼهىطرائك انتؼهُى وان

 

 انمبء يؾبضشاد . .1

 انًُبلشخ . .2

 .      انزطجٛك انؼًهٙ .3

 

 طرائك انتقُُى



 

 . انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانُٓبئٛخ االيزؾبَبد -1

 .انٕاعجبد انجٛزٛخ  -2

 انزمبسٚش انؼهًٛخ . -3

 

 

 

 االهذاف انىخذاَُت وانقًُُت . -ج
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 بُُت انًقرر .9

 تؼهى انًطهىبتيخرخاث ان انضاػاث األصبىع
اصى انىحذة / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طرَقت انتقُُى طرَقت انتؼهُى

 2 االول
ػٍ  ربسٚخٛخ َجزح رؼهى

 اإلؽصبء ٔرؼشٚفّ ٔفشٔػّ
 انمبء انًؾبضشح اإلؽصبء رؼشٚف 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انمبء انًؾبضشح انًزغٛشاد رؼهى يبْٛخ انًزغٛش ٔإَاػّ 2 انثاٍَ

 ايزؾبَبد

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انثانث

 

2 

 

 انمبء انًؾبضشح رصُٛف انجٛبَبد رؼهى انجٛبَبد ٔإَاػٓب

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ



 انمبء انًؾبضشح عذأل انزٕصٚغ انزكشاس٘ رؼهى انغذأل ٔإَاػٓب 2 انرابغ

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انخايش
 

2 

رؼهى كٛفٛخ اَشبء عذٔل 

 غ انزكشاس٘انزٕصٚ

طشٚمخ ركٍٕٚ انغذٔل 

 انزكشاس٘
 انمبء انًؾبضشح

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انضادس
 

2 

رؼهى كٛفٛخ رًضٛم انغذٔل 

 انزكشاس٘ ثبنشعى
 انمبء انًؾبضشح انؼشض انجٛبَٙ نهغذٔل

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انضابغ
 

2 

 رؼهى يمبٚٛظ انُضػخ انًشكضٚخ

 ٔأًْٛزٓب

 انُضػخ انًشكضٚخيمبٚٛظ 

 
 انمبء انًؾبضشح

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انثايٍ
 

2 

انًمٛبط االٔل ٔاالْى يٍ  رؼهى

 يمبٚٛظ انُضػخ انًشكضٚخ
 انمبء انًؾبضشح انٕعظ انؾغبثٙ

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انتاصغ
 

2 

رؼهى انًمٛبط انضبَٙ يٍ 

 يمبٚٛظ انُضػخ انًشكضٚخ
 ًؾبضشحانمبء ان انٕعٛظ

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انؼاشر
 

2 

رؼهى انًمٛبط انضبنش يٍ 

 يمبٚٛظ انُضػخ انًشكضٚخ
 انمبء انًؾبضشح انًُٕال

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انحادٌ

 ػشر

 

2 
 انمبء انًؾبضشح يمبٚٛظ انزشزذ رؼهى يمبٚٛظ انزشزذ ٔأًْٛزٓب

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 

ٍ انثاَ

 ػشر

 

2 

 

رؼهى يمٛبعٙ انًذٖ انًطهك 

 َٔصف انًذٖ انشثؼٙ

 

انًذٖ انًطهك َٔصف انًذٖ 

 انشثؼٙ

 انمبء انًؾبضشح

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انثانث  

 ػشر

 

2 

رؼهى يمٛبط االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمبء انًؾبضشح االَؾشاف انًؼٛبس٘

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انرابغ  

 ػشر

 

2 
هى يمٛبط االسثبػٛبدرؼ  انمبء انًؾبضشح االسثبػٛبد 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انخايش  

 ػشر

 

2 

رؼهى يمٛبط االَؾشاف 

 انًزٕعظ
 انمبء انًؾبضشح االَؾشاف انًزٕعظ

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انضادس

 ػشر

 

2 
 انمبء انًؾبضشح انذسعخ انًؼٛبسٚخ انذسعخ انًؼٛبسٚخرؼهى يمٛبط 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انضابغ 

 ػشر

 

2 
 انمبء انًؾبضشح يؼبيم االخزالف يؼبيم االخزالف رؼهى يمٛبط

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انثايٍ   

 ػشر

 

2 

 انًُؾُٙ االػزذانٙرؼهى 

 ٔكٛفٛخ سعًّ
 انمبء انًؾبضشح انًُؾُٙ االػزذانٙ

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انتاصغ 

 شرػ

 

2 
 انمبء انًؾبضشح انًئُٛٛبد انًئُٛٛبدرؼهى يمٛبط 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 انؼشروٌ

 

 

2 

 انمبء انًؾبضشح رجبط ٔيؼُبِساال برجبط ٔيؼُبْساال رؼهى يمٛبط

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 

انىاحذ 

 وانؼشروٌ

 

2 
 بضشحانمبء انًؾ رخطٛظ االَزشبس رخطٛظ االَزشبسرؼهى كٛفٛخ 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلقررمنوذج وصف 
 

 وصف ادلقرر      
 

ى من الفرص ادلتاحة . هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو  ادلقرريوفر وصف 
 ضمن الربانمج ويصاحبه وصف لكل مقرر

 

 كلية الرتبية للبنات  /جامعة  ذي قار  ادلؤسسة التعليمية .10

انثاٍَ 

 وانؼشروٌ

 

2 

يؼبيم اسرجبط رؼهى يمٛبط 

 ثٛشعٍ
 انمبء انًؾبضشح يؼبيم اسرجبط ثٛشعٍ

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انثانث 

 وانؼشروٌ

 

2 

يؼبيم اسرجبط  رؼهى يمٛبط

 عجٛشيبٌ
 انمبء انًؾبضشح يؼبيم اسرجبط عجٛشيبٌ

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 عئهخ شفٕٚخ+أ

انرابغ 

 وانؼشروٌ

 

2 
 انمبء انًؾبضشح رفغٛش يؼبيم االسرجبط رفغٛش يؼبيم االسرجبطرؼهى 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انخايش 

 وانؼشروٌ

 

2 
 انمبء انًؾبضشح اخزجبس انفشضٛبد اخزجبس انفشضٛبدرؼهى 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 

انضادس 

 وانؼشروٌ

 

 

2 

 االخزجبس انضبَٙط رؼهى يمٛب
 

 االخزجبس انضبَٙ
 انمبء انًؾبضشح

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انضابغ 

 وانؼشروٌ

 

2 
 انمبء انًؾبضشح االخزجبس انضبَٙ االخزجبس انضبَٙرؼهى يمٛبط 

ايزؾبَبد 

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

انثايٍ 

 وانؼشروٌ

 

2 
 انمبء انًؾبضشح اخزجبس د د رؼهى يمٛبط اخزجبس

بَبد ايزؾ

 +ٔاعجبد

 +أعئهخ شفٕٚخ

 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضغ اشارة فٍ انًربؼاث انًقابهت نًخرخاث انتؼهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضؼت نهتقُُى

 يخرخاث انتؼهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

انضُت / 

 انًضتىي
 اصى انًقرر ريز انًقرر

 أصاصٍ

 أو اختُارٌ

 األهذاف انًؼرفُت
ف انًهاراتُت األهذا

 انخاصت بانبرَايح
األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

انًهاراث انؼايت وانتأهُهُت 

انًُقىنت) انًهاراث األخري 

انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف 

 وانتطىر انشخصٍ(

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

 307KES انضُت انثانثت
االؽصبء 

  انزشثٕ٘
 * * * * * * * * * * * * * * * * اصاصٍ



 قسم رايض األطفال   القسم اجلامعي / ادلركز .11

  KMER 207أدب األطفال / اسم / رمز ادلقرر .12

 احملاضرات النظرية   أشكال احلضور ادلتاحة .13

 سنوي الفصل / السنة .14

 ساعة  60   عدد الساعات الدراسية )الكلي( .15

  2020/ 9 /  2   اتريخ إعداد ىذا الوصف  .16

 أهداف ادلقرر .17

وتطبيقها ابلشكل األمثل يف الدراسات التعامل معها واالطالع على مدى أمهيتها يف احلياة العلمية والعملية وكيفية اخلاصة ابلطفل ادلختلفة األدبية يهدف ادلقرر اىل معرفة ودراسة ادلفاىيم 
 . مع مراعاة ادلراحل العمرية للطفل فة الرتبوية والعلمية ادلختل

  

 
 

 

 خمرجات التعلم ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .3

 
 االهداف ادلعرفية  - ب

 لنشأة أدب األطفال تعلم األصل التارخيي  -1أ
 وطبيعتها والفرق بينها . ألدب األطفال تعلم الفروع األساسية  -2أ
 ومدى أمهيتها .  صة ابلطفلاخلا األدبية تعلم ادلفاىيم  -3أ

 

 
 االهداف ادلهاراتية  اخلاصة ابدلوضوع–ب 
 ادلفاىيم األدبية للطفل يف احلياة اليومية والعملية القدرة على تطبيق  -1ب
 ابلطرق العلمية الصحيحة . القراءة والرتكيز اليت يواجهها بعض األطفالشكالت مالقدرة على حل  -2ب
 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 القاء حماضرات . .3
 ادلناقشة . .4

 

 طرائق التقييم

 
 االمتحاانت اليومية والشهرية والنهائية . -4
 الواجبات البيتية . -5

 
 



 
 االهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 . العمل ابلتعاون مع اآلخرين يف اجملموعات بفعالية؛ أداء الدور الفردي بشكل متكامل مع اجملموعة -1ج
 داء الرأي  بوضوح ، وتقبل آراء اآلخرين .القدرة علي إب  -2ج
 دتكني الطالبة من التفكري والتحليل يف ادلواضيع ادلتعلقة حبل ادلشكالت العملية . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم

 احملاضرات .  -4
 إعداد التقارير وأوراق البحث .  -5
 التعلم االلكرتوين. -6

 التطبيق العملي يف الروضة  -4 

 طرائق التقييم

 
 االمتحاانت اليومية والشهرية والنهائية . -4
 الواجبات البيتية . -5
 التقارير العلمية .. -6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية ادلقرر .18

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / ادلساق أو ادلوضوع خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 2 االول
وتعريفو  أدب األطفالتعلم نبذة اترخيية عن 

 وفروعو
 األدب ومراحل الطفولة 

 
 القاء احملاضرة

 امتحاانت +واجبات
 +أسئلة شفوية

 2 الثاين
األنواع األدبية بني الواقعية تعلم ماىية 

 واخليالية 
 مرحلة الوالعٌة والخٌال المحدود

  
 القاء احملاضرة

 امتحاانت +واجبات
 +أسئلة شفوية

 الثالث

 
2 
 

نوع من األدب التعرف على كنو ىذا ال
 اخليايل وأثره على الطفل . 

 مرحلة الخٌال المنطلك 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 2 الرابع
التعرف على ىذا النوع األديب وأثره على 

 الطفل
 مرحلة البطولة 

 
 القاء احملاضرة

 امتحاانت +واجبات
 +أسئلة شفوية

 امتحاانت +واجبات القاء احملاضرة مرحلة المثالٌة ألديب وأثره على التعرف على ىذا النوع ا  اخلامس



 +أسئلة شفوية  الطفل 2

 السادس
 
2 

 األطفال والمراءة  الصحيحة لقراءة األطفالتعلم الكيفية 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السابع
 
2 

ميول األطفال  الكيفية اليت تنمي تعلم 
 يتهاوأمهالقرائية 

 تنمٌة مٌول األطفال المرائٌة 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثامن
 
2 

تعلم الكيفية اليت تنمي  ميول األطفال 
 وأمهيتها الكتابية

 الكتابة لألطفال 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 التاسع
 
2 

اليت تتواجد يف التعرف على األساسيات 
 أدب األطفال

 مضمون أدب األطفال
  

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 العاشر
 
2 

التعرف على األسلوب الذي يقدم فيو أدب 
 األطفال

 أسلوب أدب األطفال 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 احلادي عشر
 
2 

كيفية تدريس أدب األطفال يف الوطن 
 ائجوالعريب ونت

 أدب األطفال فً الوطن العربً 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 
 الثاين عشر

 
2 

 
البلدان كيفية تدريس أدب األطفال يف 

 ونتائجو االشرتاكية
 أدب األطفال فً البلدان اإلشتراكٌة 

 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثالث  عشر
 
2 

لى ماىية ىذا النوع األديب التعرف ع
 لألطفال

 لصص األطفال
  

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الرابع  عشر
 
2 

التعرف على ماىية ىذا النوع األديب 
 لألطفال

 بناء لصص الطفل 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 اخلامس  عشر
 
2 

األديب التعرف على ماىية ىذا النوع 
 لألطفال

 لصص الحٌوان
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السادس
 عشر

 
2 

التعرف على ماىية ىذا النوع األديب 
 لألطفال

 لصص البطولة والمغامرة
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السابع عشر
 
2 

التعرف على ماىية ىذا النوع األديب 
 لألطفال

 صص الخوارقل
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثامن   عشر
 
2 

التعرف على ماىية ىذا النوع األديب 
 لألطفال

 المصص الفكاهٌة
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 التاسع عشر
 
2 

التعرف على ماىية ىذا النوع األديب 
 لألطفال

 المصص التارٌخٌة
 

 احملاضرة القاء
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 العشرون

 
 
2 

التعرف على ماىية ىذا النوع األديب 
 المصص العلمٌة لألطفال

 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 
الواحد 

 والعشرون

 
2 

 
التعرف على ماىية ىذا النوع األديب 

 لألطفال

 
 شعر األطفال

 
 

 
 القاء احملاضرة

 
 انت +واجباتامتحا

 +أسئلة شفوية

 الثاين والعشرون
 
2 

 موسٌمى األطفال وأغانٌهم لألطفال الفينالتعرف على ماىية ىذا النوع 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

الثالث 
 والعشرون

 
2 

ألتعرف على أىم مرتكزات الصحافة اخلاصة 
 ابلطفل

 صحافة األطفال 
 

 القاء احملاضرة
 اانت +واجباتامتح

 +أسئلة شفوية

 الرابع والعشرون
 
2 

ألتعرف على أىم مرتكزات الصحافة اخلاصة 
 ابلطفل

 أنواع صحف الطفل
  

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

اخلامس 
 والعشرون

 
2 

ألتعرف على أىم مرتكزات الصحافة اخلاصة 
 ابلطفل

الفنون الصحفٌة فً صحافة 
 األطفال 

 ء احملاضرةالقا
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 
السادس 
 والعشرون

 
 
2 

ألتعرف على أىم مرتكزات الصحافة اخلاصة 
 ابلطفل

 إخراج صحف األطفال 
 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

السابع 
 والعشرون

 
2 

سرب أغوار كتب األطفال والتعرف على أىم 
 أساسياهتا 

 كتب األطفال 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 .انبُُت انتحتُت 12



 
 
 
 
 

 وصف ادلقرر      
 

التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة .  هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات ادلقرريوفر وصف 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية الرتبية للبنات  /جامعة  ذي قار  ادلؤسسة التعليمية .19

 قسم رايض األطفال   القسم اجلامعي / ادلركز .20

  441MUWOالنفسي والتوجيو الرتبوي /  االرشاد اسم / رمز ادلقرر .21

 احملاضرات النظرية   أشكال احلضور ادلتاحة .22

 سنوي الفصل / السنة .23

 ساعة  60   عدد الساعات الدراسية )الكلي( .24

 2020 / 11 /  4   اتريخ إعداد ىذا الوصف  .25

 أهداف ادلقرر .26

 أدب األطفال   انكزت انًمشسح انًطهٕثخ  -1
 

عٛكٕنٕعٛخ انطفم ٔانًشاْمخ / د. يصطفٗ   انًشاعغ انشئٛغٛخ ) انًصبدس( -2

 فًٓٙ 

 

انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -ا

 )انًغالد انؼهًٛخ ,انزمبسٚش,.......(
 ثبنًمشس. انزٙ نٓب ػاللخ ثًفشداد انشصُٛخ األدثٛخانًغالد  

                                                  انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَٛذ  -ة



 اليت هتتم ابيصال الفرد اىل حالة التوافق الشخصي واالجتماعي والصحة النفسية . الرتبوي ونظرايت االرشاد النفسي والتوجيو مفاىيم دلقرر اىل دراسة يهدف ا

 

 
 

 

 خمرجات التعلم ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .4

 االهداف ادلعرفية 

 فهم الفرد لالمكانيات والقدرات وادلهارات واختيار االنسب لو .  -
 

 

 
 اصة ابدلوضوعاالهداف ادلهاراتية  اخل–ب 
  مفاىيم األرشاد النفسي والتوجيو الرتبويالقدرة على تطبيق  -1ب
 . النفسية والسلوكية شكالتادلالقدرة على حل  -2ب
 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 القاء حماضرات .

 ادلناقشة .
 

 طرائق التقييم

 
 االمتحاانت اليومية والشهرية والنهائية .

 الواجبات البيتية .
 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 حيصل الطالب على مشوره  شاملة حول ادلهنة والدورات والوظائف اليت دتكنهم من اختاذ خيار مناسب .

 طرائق التعليم والتعلم

 احملاضرات . 
 إعداد التقارير وأوراق البحث . 

 التعلم االلكرتوين.

 التطبيق العملي يف الروضة  

 طرائق التقييم

 تحاانت اليومية والشهرية والنهائية .االم
 الواجبات البيتية .
 التقارير العلمية ..

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية ادلقرر .27

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / ادلساق أو ادلوضوع خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 االرشاد والتوجٌه تارٌخ نشأة االرشاد انفسي والتوجيو الرتبوي 2 االول
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 احلاجة االرشاد النفسي  2 الثاين
 معالجة المشكالت 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثالث

 
2 
 

حتقيق الذات والتوافق وحتقيق الصحة 
 النفسية 

  اهداف االرشاد النفسً 
 

 القاء احملاضرة
 حاانت +واجباتامت

 +أسئلة شفوية

  مناهج االرشاد النفسً  الوقاية والتنمية والعالج  2 الرابع
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 اخلامس
 
2 

  االرشاد  اسالٌب االرشاد ادلباشر وغري ادلباشر 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السادس
 
2 

 لفردي واجلماعي االرشاد ا
 االرشاد النفسً  طرق

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السابع
 
2 

 مهارات المرشد النفسً االستماع الفعال 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثامن
 
2 

  الدور الذي ٌموم به االرشاد مهام ادلرشد النفسي 
 

 القاء احملاضرة
 انت +واجباتامتحا

 +أسئلة شفوية

 التاسع
 
2 

 الممابلة االرشادٌة  ادلقابالت االبتدائية والتشخصية والعالجية 
  

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 العاشر
 
2 

  فنٌات الممابلة  فنيات الفعل ورد الفعل يف االرشاد
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 ادي عشراحل
 
2 

 ادلدرسة التحليلة 
 نظرٌات االرشاد 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 
 الثاين عشر

 
2 

 ادلدرسة السلوكية 
 نظرٌات االرشاد 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثالث  عشر
 
2 

 االجتاة الظاىرايت 
 نظرٌات االرشاد 

 القاء احملاضرة
 انت +واجباتامتحا

 +أسئلة شفوية



 
 
 
 
 
 

 الرابع  عشر
 
2 

 العالج السلوكي ادلعريف 
 نظرٌات االرشاد           

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 اخلامس  عشر
 
2 

 العالج العقالين 
 نظرٌة الس 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السادس
 عشر

 
2 

 االجتاه الظاىرايت
 نظرٌات االرشاد

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السابع عشر
 
2 

 االجتاه الظاىرايت
 نظرٌات االرشاد

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثامن   عشر
 
2 

 تطبيقات تربوية للنظرايت 
 تطبٌك النظرٌة 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 التاسع عشر
 
2 

 ارشاد االطفال 
 طرق االرشاد 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 العشرون

 
 
2 

 ارشاد االسرة الزواجي

 طرق االرشاد

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 
الواحد 

 والعشرون

 
2 

 االرشاد الرتبوي 

 طرق االرشاد

 
 القاء احملاضرة

 
 +واجباتامتحاانت 

 +أسئلة شفوية

 الثاين والعشرون
 
2 

 ارشاد الشباب والكبار 
 طرق االرشاد

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

الثالث 
 والعشرون

 
2 

 ارشاد ذوي االحتياجات اخلاصة 
 طرق االرشاد             

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الرابع والعشرون
 
2 

 بناء الربانمج االرشادي 
 البرامج االرشادٌة 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

اخلامس 
 والعشرون

 
2 

 اىداف الربامج االرشادية 
 البرامج االرشادٌة

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 
السادس 
 والعشرون

 
 
2 

 االسس اليت يقوم عليها الربانمج

 امج االرشادٌةالبر

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

السابع 
 والعشرون

 
2 

 الربانمج يف الروضة )تطبيق(
 البرامج االرشادٌة

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 .انبُُت انتحتُت 12

 كتب االرشاد النفسي انكزت انًمشسح انًطهٕثخ  -1

 

االسشبد انُفغٙ ٔانزٕعّٛ انزشثٕ٘ / ؽبيذ ػجذ انغالو  ٛخ ) انًصبدس(انًشاعغ انشئٛغ -2

 صْشاٌ 

انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -ا

 )انًغالد انؼهًٛخ ,انزمبسٚش,.......(
 يٓبساد االسشبد انُفغٙ / اؽًذ ػجذ انهطٛف اثٕ اعؼذ  

                                                  انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَٛذ  -ة



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 . خطت تطىَر انًقرر انذراصٍ 13

 . اعزخذاو عهغبد رذسٚجٛخ ٔثشايظ رطجٛمٛخ نزُفٛز انًمشس



 يخطط يهاراث انًُهح

 خاضؼت نهتقُُىَرخً وضغ اشارة فٍ انًربؼاث انًقابهت نًخرخاث انتؼهى انفردَت يٍ انبرَايح ان

 يخرخاث انتؼهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

انضُت / 

 انًضتىي
 اصى انًقرر ريز انًقرر

 أصاصٍ

 أو اختُارٌ

 األهذاف انًؼرفُت
األهذاف انًهاراتُت 

 انخاصت بانبرَايح
األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

انًهاراث انؼايت وانتأهُهُت 

انًُقىنت) انًهاراث األخري 

انتىظُف  انًتؼهقت بقابهُت

 وانتطىر انشخصٍ(

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * اصاصٍ االسشبد انُفغٙ 441MUWO رابؼتانضُت ان



 ادلقررمنوذج وصف 
 

 وصف ادلقرر      
 

التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة .  يوفر وصف ادلقرر هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية الرتبية للبنات  /جامعة  ذي قار  ادلؤسسة التعليمية .28

 قسم رايض األطفال   القسم اجلامعي / ادلركز .29

   KHD 102طور رايض األطفال /اتريخ ت اسم / رمز ادلقرر .30

 احملاضرات النظرية   أشكال احلضور ادلتاحة .31

 سنوي الفصل / السنة .32

 ساعة  60   عدد الساعات الدراسية )الكلي( .33

  2020/ 10 /  4   اتريخ إعداد ىذا الوصف  .34

 أهداف ادلقرر .35

واالطالع على مدى أمهيتها يف احلياة العلمية والعملية وكيفية التعامل معها وتطبيقها ابلشكل األمثل يف الدراسات يهدف ادلقرر اىل معرفة ودراسة ادلفاىيم األدبية ادلختلفة اخلاصة ابلطفل 
 الرتبوية والعلمية ادلختلفة مع مراعاة ادلراحل العمرية للطفل . 

  

 
 
 

 خمرجات التعلم ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .5

 
 االهداف ادلعرفية  - ت

 لم األصل التارخيي لنشأة أدب األطفال تع -1أ

 تعلم الفروع األساسية ألدب األطفال وطبيعتها والفرق بينها .  -2أ
 تعلم ادلفاىيم األدبية  اخلاصة ابلطفل ومدى أمهيتها .  -3أ

 

 
 االهداف ادلهاراتية  اخلاصة ابدلوضوع–ب 
 ومية والعملية القدرة على تطبيق ادلفاىيم األدبية للطفل يف احلياة الي -1ب
 القدرة على حل مشكالت القراءة والرتكيز اليت يواجهها بعض األطفال ابلطرق العلمية الصحيحة . -2ب
 



 طرائق التعليم والتعلم

 
 القاء حماضرات . .5
 ادلناقشة . .6

 

 طرائق التقييم

 
 االمتحاانت اليومية والشهرية والنهائية . -6
 الواجبات البيتية . -7

 
 

 
 دانية والقيمية .االهداف الوج -ج
 العمل ابلتعاون مع اآلخرين يف اجملموعات بفعالية؛ أداء الدور الفردي بشكل متكامل مع اجملموعة . -1ج
 القدرة علي إبداء الرأي  بوضوح ، وتقبل آراء اآلخرين .  -2ج
 دتكني الطالبة من التفكري والتحليل يف ادلواضيع ادلتعلقة حبل ادلشكالت العملية . -3ج

 ائق التعليم والتعلمطر 

 احملاضرات .  -1
 إعداد التقارير وأوراق البحث .  -2
 التعلم االلكرتوين. -3
 التطبيق العملي يف الروضة  -4 

 طرائق التقييم

 
 االمتحاانت اليومية والشهرية والنهائية . -7
 الواجبات البيتية . -8
 التقارير العلمية .. -9

 
 

 
 

 بنية ادلقرر .36

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / ادلساق أو ادلوضوع م ادلطلوبةخمرجات التعل الساعات األسبوع

 2 االول
 اتريخ رايض األطفالتعلم نبذة اترخيية عن 

 وتعريفو 
أهمٌة دراسة تارٌخ تطور رٌاض 

 األطفال 
 القاء احملاضرة

 امتحاانت +واجبات
 +أسئلة شفوية

 الثاين
 
 

2 
 إنشاء وتكوين اإلنسان يفتعلم ماىية 

  طفولتو 

دور التربٌة فً النشأة األولى 
 للطفولة البشرٌة 

 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثالث

 
2 
 

نبذة من الرتبية مبفاىيمها لدى التعرف على 
 األمم 

التربٌة ومفاهٌمها وتطورها فً 
 حٌاة األمم 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 2 الرابع
 وأثره على الطفل الرتبويالتعرف على النوع 

 يف اجملتمعات القددية
تربٌة الطفل فً المجتمعات البشرٌة 

 المدٌمة 
 القاء احملاضرة

 امتحاانت +واجبات
 +أسئلة شفوية

 اخلامس
 
2 

 وأثره على الطفلالرتبوي التعرف على النوع 
 يف وادي الرافدين

 تربٌة الطفل فً وادي الرافدٌن 
 

 احملاضرة القاء
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السادس
 
2 

التعرف على النوع الرتبوي وأثره على الطفل 
 اليوانن واإلغريقيف 

 تربٌة الطفل فً الٌونان اإلغرٌك
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 السابع
 
2 

التعرف على النوع الرتبوي وأثره على الطفل 
 ور الوسطى العصيف ادلسيحي 

الطفولة فً التربٌة المسٌحٌة فً 
 العصور الوسطى 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثامن
 
2 

التعرف على النوع الرتبوي وأثره على الطفل 
 ادلسلم لدى العرب وادلسلمني 

تربٌة الطفل المتمثلة فً التربٌة 
 العربٌة اإلسالمٌة 

 القاء احملاضرة
 +واجبات امتحاانت

 +أسئلة شفوية

 التاسع
 
2 

أىم اآلراء للفالسفة األوربيني التعرف على 
 يف الرتبية 

آراء الفالسفة األوربٌٌن فً تربٌة 
 الطفل 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 العاشر
 
2 

ادلناىج التعليمية واألىداف التعرف على 
الرتبوية يف فكرة انشاء مدارس رايض 

 طفال األ
 فكرة إنشاء مدارس رٌاض األطفال 

 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 احلادي عشر
 
2 

االطالع على أىم أسس تطوير مدارس 
رايض األطفال  اليت جاء هبا فروبل 

 ومنتسوري 

تطور فكرة رٌاض األطفال على ٌد 
 فروبل ومنتسوري

  

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 ئلة شفوية+أس

 
 الثاين عشر

 
2 

االطالع على أىم النتائج يف حبوث 
 ودراسات رايض األطفال 

موجز عن نتائج البحوث 
 والدراسات فً رٌاض األطفال 

 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثالث  عشر
 
2 

التعرف على النوع الرتبوي وأثره على الطفل 
 ادلعاصرة يف اجملتمعات 

 اهج رٌاض األطفال المعاصرةمن
  

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الرابع  عشر
 
2 

وأثره على الطفل التعرف على النوع الرتبوي 
 أمريكا وبريطانيا يف 

برامج رٌاض األطفال فً أمٌركا 
 وبرٌطانٌا 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 اخلامس  عشر
 
2 

وأثره على الطفل رف على النوع الرتبوي التع
 كندا يف  

 برامج الرٌاض فً كندا 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 السادس
 عشر

 
2 

التعرف على النوع الرتبوي وأثره على الطفل 
 االحتاد األوريب يف 

تطور رٌاض األطفال فً االتحاد 
 األوربً 

 القاء احملاضرة
 باتامتحاانت +واج

 +أسئلة شفوية

 السابع عشر
 
2 

النوع الرتبوي وأثره  أىم أىداف التعرف على
 كندا على الطفل يف  

األهداف التربوٌة لرٌاض األطفال 
 فً كندا 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 الثامن   عشر
 
2 

التعرف على أىم األسس اليت ايل تقوم  
ض األطفال عليو طريقة إعداد معلمات راي

 يف أمريكا 

إعداد معلمات رٌاض األطفال فً 
 أمٌركا 

 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 التاسع عشر
 
2 

التعرف على أىم أىداف النوع الرتبوي وأثره 
 العراق على الطفل يف 

األهداف التربوٌة لرٌاض األطفال 
 فً العراق 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية

 العشرون

 
 
2 

التعرف على أىم األسس اليت يقوم عليها 
 إنشاء مناىج رايض األطفال يف العراق 

 مناهج رٌاض األطفال فً العراق
 
 

 القاء احملاضرة
 امتحاانت +واجبات

 +أسئلة شفوية



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .انبُُت انتحتُت 12

  رايض االطفالاتريخ تطور   انكزت انًمشسح انًطهٕثخ  -1

عٛكٕنٕعٛخ انطفم ٔانًشاْمخ / د. يصطفٗ   انًشاعغ انشئٛغٛخ ) انًصبدس( -2

 فًٓٙ 

انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -ا

 )انًغالد انؼهًٛخ ,انزمبسٚش,.......(
 انشصُٛخ انزٙ نٓب ػاللخ ثًفشداد ثبنًمشس. انًغالد انزبسٚخٛخ 

 انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ                                                  ٛذ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَ -ة

 . خطت تطىَر انًقرر انذراصٍ 13

 اعزخذاو انزؾهٛالد انزبسٚخٛخ انًزمذيخ ٔرطجٛمٓب انؼًهٙ فٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ نألطفبل .



 

 

 

  

 



 يخطط يهاراث انًُهح

 هت نًخرخاث انتؼهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضؼت نهتقُُىَرخً وضغ اشارة فٍ انًربؼاث انًقاب

 يخرخاث انتؼهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

انضُت / 

 انًضتىي
 اصى انًقرر ريز انًقرر

 أصاصٍ

 أو اختُارٌ

 األهذاف انًؼرفُت
األهذاف انًهاراتُت 

 انخاصت بانبرَايح
األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

انًهاراث انؼايت وانتأهُهُت 

ًُقىنت) انًهاراث األخري ان

انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف 

 وانتطىر انشخصٍ(

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

 KHD 102 انضُت األونً
ربسٚخ رطٕس 

 سٚبض األطفبل /  
 * * * * * * * * * * * * * * * * اصاصٍ
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