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  الالئحة الداخلیة
                                                            

  
  كلیة ریاض األطفال جامعة أسیوطل

  
  بنظام الساعات المعتمدة

  

  جامعة المنیاكلیة ریاض األطفال متبناه من 
  
  م ٢٠١٥
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  تبنى كلیة ریاض األطفال الالئحة الداخلیة لكلیة ریاض األطفال جامعة المنیا الصادرة بالقرار ت
  م ١٣/١١/٢٠١٤بتاریخ ) ٤٨٦٧(الوزاري رقم 

  
  رؤیة ورسالة الكلیة ومواصفات الخریج.  

  


تسعى كلیة ریاض األطفال بجامعة أسیوط إلى إعداد كوادر متمیزة ومتخصصة من معلمات ریاض األطفال              
تحقق الریادة التربویة والعلمیة وأن تكون قادرة على استثمار التكنولوجیا والمنافسة في كافة مجاالت التعلیم والتعلم 

  .المجتمع لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة في مجال الطفولة المبكرةوالبحث العلمي وخدمة 
  


حشد الطاقات وتوظیفها لتحقیق الرؤیة المستقبلیة لتقدیم تعلیم یواكب متطلبات الحاضر والمستقبل  ومنتج 

مكاناتها البحثیة وخبراتها االستشاریة ألجیال متمیزة من الخریجات مؤهلة ومدربة على استثمار ال ٕ تكنولوجیا وا
في حل مشكالت الطفولة واألسرة وخدمة البیئة والمجتمع من خالل مراكز متخصصة ومشروعات لروضات 

  .متمیزة في ضوء معاییر الجودة اإلقلیمیة والعالمیة ، ودعم برامجها في التنمیة المستدامة والتدریب المستمر 
   
  

  

  :خریجات كلیة ریاض األطفال المواصفات التالیة  فيأن تتوافر  یجب
تتمكن من المعارف والمفاهیم األساسیة والنظریات في تخصصها والمواد المساندة والثقافیة المتصلة  -١

  .بتخصصها 
  .والحیاتیة وتوظفها داخل الروضة وخارجها تمتلك مهارات وقیم وآداب التواصل اإلنساني المهنیة  -٢
  .تبدي اتجاهات ایجابیة بناءة نحو تخصصها ومهنة التعلیم  -٣
تستخدم استراتیجیات وطرائق وأسالیب  تعلیم وتعلم متوافقة مع مقتضیات المواقف التعلیمیة واالتجاهات  -٤

  .الحدیثة والمستهدفة من تدریس تخصصها  
بین المتعلمین في جمیع نواحي النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي  تراعي الفروق الفردیة -٥

  .والثقافي 
دارة البیئات والمواقف التعلیمیة لتحقیق أهداف عملیتي التعلیم والتعلم  -٦ ٕ   تمتلك مهارات تخطیط وتصمیم وا
  .تكتسب مهارات إعداد وتنفیذ وتقویم خطة تدریسیة متكاملة  -٧
  .توظیف التكنولوجیا في عملیات التعلیم والتعلم ودمجها في ممارساتها المهنیة  تكتسب مهارات -٨
تصمم وتستخدم أدوات وأسالیب تقویم متنوعة لقیاس نواتج التعلیم والتعلم وتوظف نتائجها لتحسین نواتج  -٩

  .التعلم 
  .لمختلفة تمتلك خبرات تعلیمیة إداریة میدانیة مناسبة لمهنة التعلیم في مستویاتها ا -١٠
  .تمتلك معرفة بمصادر وأدبیات النمو المهني وتجید مهارات التعامل معها لتحقیق التنمیة المهنیة  -١١
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نسانیة جیدة مع أعضاء المجتمع المدرسي  -١٢ ٕ تكتسب مهارات واتجاهات لتكوین عالقات اجتماعیة وا
  .   والمحلي 

  .التعلیمیة لتوافق التوجهات التربویة الحدیثة تكتسب مهارات المشاركة في جهود تطویر العملیة  -١٣
  .تجید مهارات توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لخدمة العملیة التعلیمة والنمو المهني  -١٤
تمتلك مهارات التفكیر المتنوعة ومهارات حل المشكالت واتخاذ القرار وتوظفها بكفاءة في المواقف  -١٥

  .التعلیمیة والمهنیة
  .تخلق بآداب وأخالقیات مهنة التعلیم داخل المؤسسة التعلیمیة وخارجها ت -١٦
  .تكتسب المعارف التربویة الالزمة لفهم عملیة التطویر والتجوید في العملیة التعلیمیة  -١٧
  

  : الدرجة العلمیة التي تمنح للخریجات:  
ریاض ( ة البكالوریوس في التربیة یمنح مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس كلیة ریاض األطفال درج

  :وذلك بالشروط اآلتیة) األطفال
 .النجاح في جمیع المقررات المطلوبة للتخرج -١

 )١,٠٠(الحصول علي معدل تراكمي ال یقل عن  -٢
 

أقسام الكلیة:
  :تضم الكلیة حالیا ثالثة أقسام هي

 رموز وأرقام األقسام العلمیة بالكلیة

 الرقم الرمز القسم م

 ١ ت.ع العلوم التربویة ١

 ٢ ن.ع العلوم النفسیة ٢

 ٣ أ.ع العلوم األساسیة ٣

  
-   :اإلدارة التربویة لریاض , تكنولوجیا تعلیم الطفل , ویضم تخصصات تربیة الطفل

ویختص القسم بالدراسات والبحوث والمقررات في , أصول تربیة الطفل, مناهج ریاض األطفال , األطفال
  . طفلاإلدارة التربویة لریاض األطفال، وأصول تربیة ال, تكنولوجیا تعلیم الطفل, تربیة الطفل: تخصصات 

وطرق تعلیم , ومهارات التدریس وطرقه واستراتیجیاته, تخطیطها وتصمیمها وتقویمها :مناهج ریاض األطفال-
واألصول االجتماعیة والفلسفیة لتربیة ). العملیة(والتربیة المیدانیة , )المعاقین والموهوبین(الفئات الخاصة

ومهنة , وفلسفة التربیة المستمرة وأصولها, وتطوره فلسفته وأصوله, والفكر التربوي وتاریخ التربیة, الطفل 
, ونظم التعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة وتاریخه والدراسات المقارنة ,والتربیة وقضایا الطفولة , التعلیم

دارة التربیة , ونظم التعلیم المستمر, والتربیة الدولیة , دراسات الحالة والدراسات المنطقیة وعبر الثقافیة ٕ وا
وتمویل التعلیم قبل , ونظم المعلومات اإلداریة, وتخطیط التعلیم في الروضة واقتصادیاته, ض األطفالوریا

 .والتقویم المؤسسي وضمان الجودة بمؤسسات تربیة الطفل, واإلشراف التربوي, المدرسي
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-  : نفس  علم, ویضم تخصصات التربیة الخاصة لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
والمقررات في التربیة الخاصة لألطفال , ویختص القسم بالدراسات والبحوث, والصحة النفسیة للطفل, الطفل

والفروق الفردیة والقیاس النفسي , تعلم الطفل ونظریاته في المجاالت التربویة. في مرحلة ما قبل المدرسة
لتربوي والقدرات العقلیة وعلم نفس الطفولة واإلحصاء النفسي وا, والتربوي واالختبارات النفسیة والتقویم

واكتساب , وعلم نفس الفئات الخاصة والتوجیه, واإلرشاد النفسي, علم نفس الطفل, علم نفس النمو, المبكرة
 .وعلم النفس االجتماعي وغیرها, االتجاهات والمیول

- :لألطفال، تربیة موسیقیة أدب الطفل، إعالم الطفل، تربیة فنیة : ویضم تخصصات
 .لألطفال، تربیة حركیة للطفل

:  
تسري أحكام هذه الالئحة علي الطالب المستجدین المسجلین لنیل درجة البكالوریوس في التربیة ریاض 

أما بالنسبة إلي الطالب المسجلین لنیل , األطفال اعتبارا من تاریخ صدور قرار أنشاء الكلیة واعتماد الالئحة 
  .الطفل بكلیة التربیة جامعة أسیوطالئحة قسم تربیة هذه الدرجة قبل ذلك العام فتسري في شأنهم أحكام 

  :الخطط الدراسیة: أوال
  

) ١٤٤(یكون مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لنیل درجة البكالوریوس في التربیة تخصص ریاض األطفال 
ویكون التخرج في دور ) أربع سنوات دراسیا على األقل ( ساعة معتمدة موزعة علي أربع مستویات دراسیة 

  .أو یونیه أو الفصل الصیفي ینایر


  :يما یأتوتكون الخطط الدراسیة وفقا لبرنامج درجة البكالوریوس في تخصص ریاض األطفال شاملة 
 .ساعة معتمدة) ١١٢(المقررات التخصصیة ویخصص لها   -  أ

 .ساعة معتمدة) ١٦(المقررات االختیاریة ویخصص لها   - ب

  .ساعة معتمدة) ١٦(ویخصص لها مقررات متطلبات الجامعة إجباریة  –ج 
  


الساعة المعتمدة هي وحدة قیاس علمیة للزمن المحدد لدراسة المقرر وتترجم عملیا في عدد الساعات 

وتعادل محاضرة نظریة أو تطبیقات عملیة مدتها , األسبوعیة لذلك المقرر علي مدي فصل دراسي كامل 
  .اعات في األسبوعساعتان أو تدریبات میدانیة مدتها أربع س

  
  
  
  


تصنف المقررات الواردة في كل خطة دراسیة في مستویات أربعة وتحدد المتطلبات السابقة لكل مقرر ویعطي 

ویحدد إزاءه عدد الساعات المعتمدة وساعات التدریس بما في ذلك عدد , كل مقرر رقما یدل علي مستواه 
  .ل أو العمل المیدانيالمحاضرات وعدد ساعات المعامل أو المشاغ
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وال یجوز للطالب أن یدرس مقررا قبل أن یدرس متطلبه السابق ؛ لكن یجوز له أن یدرس مقررا ومتطلبه 
السابق في الفصل نفسه إذا كان قد درس المتطلب السابق ولم ینجح فیه أو إذا كان تخرجه یتوقف علي ذلك 

  .لمقررویشترط في الحالتین موافقة مجلس القسم الذي یطرح ا
  
  


أسبوعا شاملة لالمتحانات ) ١٥( تقسم السنة الدراسیة إلي فصلین دراسیین تكون مدة الفصل الدراسي الواحد 
أسابیع ) ٧(أسابیع منها ) ٨(النهائیة ویجوز لمجلس الكلیة إضافة فصل دراسي صیفي ال تقل مدته عن 

  .لالمتحانات النهائیة في حالة تسجیل عدد كافي من الطالب في هذا الفصلدراسیة فعلیة و أسبوع 
  


یصنف الطلبة المسجلون في الكلیة في مستوي السنة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة إذا أتم الطالب بنجاح دراسة 

  .ةساعة معتمدة علي التوالي ضمن خطته الدراسی) ١٠٨(أو ) ٧٠(أو ) ٣٠(ما ال یقل عن 


  :تتم الدراسة واالمتحانات علي أساس نظام الساعات المعتمدة وفقا للضوابط اآلتیة
, یبدأ تسجیل الطالب للمقررات الدراسیة المطلوب دراستها قبل بدایة كل فصل دراسي بأسبوع علي األقل -١

بدء الدراسة في ذات الفصل ویكون آخر موعد لتسجیل المقررات الدراسیة نهایة األسبوع األول من 
ویشترط للتسجیل اجتیاز , الدراسي ویعطي أسبوعا إضافیا للظروف القهریة التي یقبلها مجلس الكلیة 

 .الطالبة للمقابلة الشخصیة وسداد المصروفات المقررة

 ١٢ساعة معتمدة وبحد أدني  ١٨یمكن للطالب التسجیل في الفصل الدراسي الواحد مقررات تصل إلي  -٢
ویمكن للطالب التسجیل في الفصل الصیفي , ) ١(ة معتمدة بناء علي معدل الطالب الفصلي وهوساع

بحد أقصي ثالثة مقررات دراسیة إذا تطلب هذا نقله إلي مستوي أعلي أو استیفاء متطلب دراسي سابق 
یل نهائیا وال یعتبر التسج, بحیث یستوفي شروط التسجیل وقواعده التي یقرها مجلس الكلیة, أو للتخرج

 .إال بعد دفع رسوم الخدمة التعلیمیة المقررة كل فصل دراسي

وال یسري ذلك علي الفصل , یحق للطالب تغییر مقررات سجل فیها خالل أسبوعین من بدء الدراسة  -٣
 .الصیفي

یحق للطالب االنسحاب من المقرر خالل ستة أسابیع علي األكثر، بدون تسجیل مقررات جدیدة وذلك من  -٤
وثالثة أسابیع علي األكثر في الفصل الصیفي وال ترد له , الدراسة بالفصلین األول أو الثاني بدایة 

 .الرسوم، ویعتبر منسحبا إجباریا وغیر راسب

ویقوم بإعادة المقررات , یحق للطالب االنسحاب من المقرر لظروف مرضیة أو بعذر یقبله مجلس الكلیة  -٥
دفع رسوم الخدمة التعلیمیة المقررة، وال تحسب علیه كمرة التي سجل فیها في فصل دراسي الحق بعد 

 .رسوب

 .یحق للطالب إعادة التسجیل في أي مقرر رسب فیه بعد دفع رسوم الخدمة التعلیمیة المقررة -٦
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یجوز للطالب التسجیل في مقرر أو أكثر من مقررات المستوي التالي الستكمال الحد األدنى للمقررات  -٧
كمال عدد المقررات التي یرغب التسجیل فیها بشرط استیفائه للمتطلب السابق الواجب دراستها أو الست

 .لكل مقرر من تلك المقررات بعد موافقة المرشد األكادیمي

یمكن للطالب التسجیل في مقرر من فصل أدني أو فصل أعلي في حالة ما إذا كان هذا المقرر متطلبا  -٨
 .مقرر مسجل لمقرر تم تسجیله ، أو متعارضا في االمتحان مع

 .یعرض علي مجلس التعلیم والطالب بالجامعة كافة الموضوعات التي لم یرد فیها نص في هذا البرنامج -٩

یجوز لألقسام العلمیة تقدیم اقتراحات بإضافة أو حذف محتوي المقررات الدراسیة للبرامج بعد موافقة   -١٠
 .مجلس الجامعة ولجنة قطاع الطفولة

, أعضاء هیئة التدریس لكل مجموعة طالب عند التحاقهم بالبرنامجیخصص مرشد أكادیمي من بین   -١١
ومعاونتهم في اختیار مقررات كل فصل , ویستمر المرشد معهم حتي نهایة الدراسة، ملتزما بمتابعة أدائهم

 .دراسي

  

  
دنى المنصوص علیه في الفقرة یجوز أن یقل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج عن الحد األ    

ومع مراعاة ما ورد في الفقرة األولي من هذه المادة یسمح للطالب بالتسجیل لعدد من الساعات یقل , السابقة
عن الحد األدنى نتیجة انسحابه من بعض المقررات وذلك بموافقة مجلس الكلیة بناء علي توصیة مسبقة من 

  .ویخطر مسجل الكلیة بذلك كتابةالمرشد األكادیمي للطالب ورئیس القسم 
ویجوز أن یزید العبء الدراسي للطالب عن الحد األقصى المنصوص علیه في الفقرة األولي من هذه المادة 

  :ساعة معتمدة وذلك في أي من الحالتین اآلتیتین) ٢١(وبما ال یجاوز 
 في فصل التخرج  ) أ(

 .أكثر بعد موافقة مجلس الكلیةأو ) ٣,٠٠(للطالب الذي معدله الفصلي السابق ) ب(        

  
 ١٣  :  
  .ساعات معتمدة) ٦(یكون الحد األقصى للعبء الدراسي في الفصل الصیفي     

ساعة معتمدة في الفصل ) ١٢( ویجب أال یجاوز العبء الدراسي للطالب الموضوع تحت المالحظة األكادیمیة 
  .الدراسي

  
  
  




تحدد الكلیة لكل مجموعة من الطلبة مرشدا أكادیمیا من بین أعضاء هیئة التدریس ویظل مالزما لهم طوال 
فترة دراستهم بالكلیة ویقوم المرشد األكادیمي بمهام إرشاد الطلبة ومساعدتهم في تحدید رغباتهم في اختیار 
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م الدراسي ویعتبر رأي المرشد األكادیمي المقررات مع مراعاة متطلباتها السابقة ومتابعة أدائهم طوال العا
  .استشاریا والطالب هو المسئول عن المقررات التي یقوم بتسجیلها بناء علي رغبته

  



من مجموع الساعات التدریسیة المقررة بدون عذر مقبول من مجلس %) ٢٥(إذا غاب الطالب أكثر من 
إبالغ عمید الكلیة بحرمان الطالب من التقدم لجمیع االمتحانات الالحقة لذلك المقرر الكلیة یقوم األستاذ ب

بالغ  ٕ   .للطالب في ذلك المقرر) f(برصد التقدیر  لالكونترووا
  .بعذر مقبول منسحبا بعذر من هذا المقرر%)  ٢٥(ویعتبر الطالب الذي تتجاوز مدة غیابه في مقرر أو أكثر 

  


كل طالب یتغیب عن اختبار معلن عنه من اختبارات أعمال الفصل بعذر مقبول علیه تقدیم ما یثبت عذره إلي 
  .ألستاذ المقرر عقد اختبار تعویضي للطالب لیتثنىأستاذ المقرر خالل ثالثة أیام من تاریخ زوال العذر 

وعلیه أن یتقدم ) غیر مكتمل( حظة وكل من یتغیب عن االمتحان النهائي المعلن عنه لمقرر ما توضع له مال
بعذره إلي عمید الكلیة قبل موعد انتهاء امتحانات فرقته بشرط أال تتجاوز نسبة الغیاب في هذا المقرر 

)٢٥.(%  
فإذا قبل مجلس الكلیة العذر أخطر القسم المعني بذلك إلبالغ األستاذ إلجراء امتحان اكتمال للطالب في مدة 

  .ة الفصل الدراسي الذي یلي الفصل الدراسي الذي لم یتقدم فیه الطالب لالمتحانأقصاها أسبوعان من بدای
ویرصد , في االمتحان الذي تغیب عنه ) راسب( وفي حالة عدم قبول عذره عن الغیاب یرصد له أستاذ المقرر 

  .له التقدیر النهائي في المقرر وفق مجموع عالماته ومدي تحقیقه ألهداف المقرر
  .حكم األخیر إذا لم یتقدم الطالب بعذره إلي عمید الكلیة خالل المدة سالفة الذكرویسري هذا ال

  
  

عن امتحان نهائي منسحبا نهائیا من المقرر إذا لم ) غیر مكتمل (  Iیعتبر الطالب الذي تغیب بعذر مقبول 
وفي , بسبب عدم زوال العذر یتقدم لالمتحان النهائي في مدة األسبوعین المنصوص علیها في المادة السابقة

  .هذه الحالة یعتبر راسبا في هذا المقرر
( في هذه المدة یرصد له أستاذ المقرر ) غیر مكتمل(  Iفإذا زال العذر المقبول ولم یقم الطالب بإزالة مالحظة 

ویرصد له التقدیر النهائي للمقرر وفق مجموع عالماته الفصلیة , في االمتحان النهائي الذي تغیب عنه) راسب
  .ومدي تحقیقه ألهداف المقرر

  .حظة غیر مكتملویجري حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب دون اعتبار المقرر التي تحمل مال

:  

في بدایة الفصل الدراسي وتوزیعه علي ) course outline( أستاذ المقررات مسئول عن إعداد خطة المقرر 
 وتصحیح أوراقها وتدقیقها طبقا لتعلیمات, ووضع أسئلة االختبارات الفصلیة واالمتحانات النهائیة, الطالب 
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وعلیه إخطار الطالب في بدایة كل فصل , جامعة أسیوط ونقل الدرجات إلي الكشوف نقال صحیحا ونهائیا
  .دراسي عن أسلوب تقییمه لتحصیلهم في المقررات التي یدرسونها

   
یعقد اختبار تحریري واحد علي األقل ضمن األعمال الفصلیة لكل مقرر یبلغ به الطالب قبل موعد عقدة 

نهایة األسبوع السادس في الفصل الدراسي األول والثاني  أقصاهوع علي أن یعقد االختبار في موعد بأسب
واألسبوع الثالث في الفصل الصیفي ویجوز أن تتضمن األعمال الفصلیة باإلضافة إلى االختبار التحریري ,

  .اختبارات شفهیة أو تقاریر أو بحوث وفق ما یقرره أستاذ المقرر


  .یعقد االمتحان النهائي لكل مقرر في نهایة الفصل الدراسي بحیث یكون هذا االمتحان تحریریا وشامال
  
  :تقدر نقاط كل مادة وفقا للجدول التالي -١

 تقدیر الرمز عدد النقاط النسبة المئویة المناظرة

 ممتاز A ٤ %١٠٠_٩٠من

 -ممتاز _A ٣،٧ %٩٠_<٨٥من

 جید جدا B ٣،٣ %٨٥_<٨٠من

 -جید جدا _B ٣ %٨٠_<٧٥من

 جید C ٢،٧ %٧٥_<٧٠من

 -جید _C ٢،٣ %٧٠_<٦٥من

 مقبول D ٢ %٦٥_<٦٠من

 -مقبول _D ١ %٦٠_<٥٠من

 راسب F صفر %٥٠<

_ _ IP مستمر 

_ _ I غیر مكتمل 

_ _ ND محروم 

<٥٠% _ NP ناجح دون درجة 

>٥٠% _ NF راسب دون درجة 

_ _ W منسحب بعذر 

 منسحب إجباري FW صفر _

الذي یمثل متوسط ما یحصل علیة الطالب من نقاط في الفصل الدراسي  :یتم حساب المعدل الفصلي -٢
  :الواحد كما یأتي 

  مجموع النقاط لمقررات الفصل الدراسي الواحد        )= تقدیر الفصل الدراسي الواحد(المعدل الفصلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ                                                       
  إجمالي عدد الساعات المعتمدة لمقررات الفصل الدراسي الواحد                                                     
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 Cumulative Grade point Average((ویتم حساب المعدل التراكمي العام للطالب 

  مجموع النقاط لمقررات الفصول الثمانیة      )= GPA(المعدل التراكمي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ                            

  )ساعة١٤٤(إجمالي عدد الساعات المعتمدة للمقررات                              
  
  

للطالب عن  GpAویقرب الناتج إلي رقمین عشرین فقط علي إال یقل المعدل التراكمي لتخرج   -٣
وفي حالة عدم حصوله علي المعدل یمكن للطالب تحسین معدلة بإعادة مقرر أو اثنین  )١,٠٠(

 .علي األكثر

  :الرسوب في مقرر  -٤
من درجة االمتحان %٣٠ ال یعتبر الطالب ناجحا في إي مقرر إذا حصل الطالب علي درجة اقل من -

  .النهائي التحریري
  ویحصل الطالب علي تقدیره الفعلي طبقا لنظام الساعات المعتمدة 

في حالة رسوب الطالب في المقرر للمرة الثالثة یدفع رسوما إضافیة یحددها مجلس الكلیة مقابل ادائة  _
  .االمتحان 

لیین مباشرة النتهاء الفصل الدراسي بموجب تعقد االمتحانات النهائیة للمقررات في األسبوعین التا -٥
  .جدول تعده إدارة لجنة شئون الطالب ویعلن للطالب مع التسجیل في بدایة الفصل الدراسي 

  .ویتبع في تقویم عناصر كل مقرر ذات النسب الواردة في وثائق توصیف المقررات 
  :المقررات النظریة توزع درجاتها كما یأتي 

  تحریري %٥٠, امتحان منتصف الفصل    %  ٢٥, أعمال السنة %٢٥
  :المقررات العملیة 

  تحریري%٥٠,امتحان منتصف الفصل  %٢٥, شفوي _تطبیقي %١٥, أعمال السنة  %١٠


  یكون زمن امتحان نهایة الفصل لكل مقرر ساعتان 


داریا تحت إشراف  یتولى ٕ قسم العلوم التربویة تخصص تنظیم وتنسیق العمل بمكتب التدریب المیداني فنیا وا
ویتم تدریب الطالبات في المستویین الثالث والرابع في المؤسسات ,وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

م تقییم مقرر التدریب المیداني في خارج الكلیة وال یعقد لهذا المقرر امتحان تحریري ویت) الروضات(التعلیمیة 
  :المستویین الثالث والرابع علي النحو التالي

درجة للمشرف ٥٠و,درجة لمدیر الروضة لمتابعة المتدربات ١٥تخصص ,درجة ١٠٠الدرجة العظمى للمقرر 
مع لمتابعة األعمال التطبیقیة للمتدربة  )معلمة الروضة التي ال تقل خبرتها عن خمس سنوات (الداخلي 
لتقییم األعمال التدریبیة للمتدربة مع األطفال ) عضو هیئة تدریس(درجة للمشرف الخارجي  ٣٥و, األطفال 

  .والرسوب في مقرر التدریب المیداني في هذان المستویان یؤدي إلى إعادة المستوى.
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خالل مدة أقصاها أسبوعان  یجوز للطالب أن یتقدم بطلب لعمید الكلیة لمراجعة تقدیره النهائي في أي مقرر
من تاریخ إعالن النتیجة النهائیة لذلك المقرر وتتم المراجعة من قبل لجنة برئاسة وكیل الكلیة لشئون التعلیم 

  .المختص وأحد األساتذة بالكلیة لالكونترووالطالب وعضویة رئیس 
  .من تاریخ تقدیم طلب المراجعة ویتم تزوید قسم شئون الطالب بنتائج مراجعة الدرجات في مدة أقصاها أسبوع


یجب أن یتضمن السجل األكادیمي للطالب جمیع المقررات التي درسها نجاحا ورسوبا بما في ذلك المقررات 
التي أعاد دراستها للرسوب ویحسب في المعدل التراكمي القیمة العددیة للتقدیر األعلى مقبول للمقرر الذي 

تلغى القیمة العددیة القدیمة  للمقرر وساعاته , أقل من القیمة العددیة القدیمة أعاده الطالب حتى ولو كانت
  .المعتمدة من حساب المعدل التراكمي


على الطالب إعادة دراسة أي مقرر إجباري رسب فیه، أما إذا كان الرسوب في مقرر اختیاري فیجوز دراسة 

  .توافرة في الكلیةمقرر آخر حسب الخطة الدراسیة واإلمكانیات الم
ویجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر إجباري أو اختیاري نجح فیه وحصل على تقدیر مقبول، وفي هذه الحالة 
یحسب له التقدیر الجدید مهما كانت نتیجته فیه ویلغي التقدیر القدیم من حساب معدله التراكمي ویبقى 

  .التقدیرین ظاهرین في سجله األكادیمي


یمنح الطالب مرتبة الشرف في حالة حصوله على تقدیر ممتاز أو تقدیر جید جدًا بجمیع الفصول الدراسیة 
بكل مستوى دراسي وبشرط أال تزید فترة الدراسة عن ثمانیة فصول دراسیة وعدم الرسوب في ) المعدل الفصلي(

فأكثر عند التخرج،  ٣وبمعدل تراكمي ) ل منهاأو في الكلیة المحو(أي مقرر دراسي خالل تسجیله في الكلیة 
فأكثر لكل فصل دراسي على لوحة ) ٣(ویوجه عمید الكلیة بوضع اسم الطالب الذي یحصل على معدل فصلي
ساعة معتمدة في ذلك الفصل وأال ) ١٥(الشرف للكلیة ما لم یكن مفصوال أو منذرا وأال یقل عبئه الدراسي عن 

  .عقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعاتیكون قد وقعت علیه إحدى ال
  .ویوجه العمید خطاب شكر لكل طالب یوضع اسمه على لوحة الشرف بالكلیة

  






في أي فصل دراسي تحت المالحظة األكادیمیة  )١،٠٠(یوضع كل طالب یحصل على معدل فصلي أقل من 
  .خالل الفصل الدراسي األول الذي قبل فیه الطالب في الكلیة

فأكثر وذلك في مدة ) ١،٠٠(وعلى الطالب الموضوع تحت المالحظة األكادیمیة أن یرفع معدله التراكمي إلى 
  .أقصاها ثالثة فصول دراسیة متتالیة

فصال دراسیا لوضع الطالب تحت المالحظة األكادیمیة وفصله عند حصوله وال یعد الفصل الدراسي الصیفي 
ذا كان المعدل التراكمي للطالب في نهایة الفصل الدراسي السابق ) ١،٠٠(على معدل تراكمي أقل من  ٕ وا

في نهایة الفصل الدراسي الصیفي فإنه ال یوضع ) ١،٠٠(أو أكثر وحصل على معدل تراكمي أقل من ) ١،٠٠(
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ذا كان معدله التراكمي السابق أقل من تحت الم ٕ ) ١،٠٠(الحظة األكادیمیة خالل الفصل الدراسي التالي، وا
أو أكثر في نهایة الفصل الدراسي الصیفي فإن الطالب ال یعتبر تحت ) ١،٠٠(وحصل على معدل تراكمي 

  .المالحظة األكادیمیة خالل الفصل الدراسي الالحق
ساعة معتمدة خالل الفصل ) ١٢(مالحظة األكادیمیة بالتسجیل ألكثر من وال یسمح للطالب الموضوع تحت ال

  .الدراسي التالي
  

أو أكثر خالل المدة المنصوص علیها في ) ١،٠٠(كل طالب ال یتمكن من رفع معدله التراكمي إلى  -١
ساعة معتمدة ) ٩٩(أتم دراسة المادة السابقة من هذه الالئحة، ویستثنى من ذلك الطالب الذي 

على األقل حیث یعطى فرصة فصل دراسي واحد لرفع معدله ) ٠،٧٠(بنجاح وكان معدله التراكمي 
ذا لم یتمكن من ذلك یفصل من الكلیة كل طالب ال یستكمل متطلبات  ٕ التراكمي إلى الحد المطلوب وا

حالیة بالتنسیق مع المرشد الحصول على درجة البكالوریوس في المدة المحددة من الالئحة ال
 .األكادیمي

كل طالب صدر بحقه قرار فصل بموجب نظام تأدیب الطالب المنصوص علیه في الالئحة التنفیذیة  -٢
  .لقانون تنظیم الجامعات

 
 

بجمیع المقررات التي سجلها یجوز للطالب حذف أو إضافة أو استبدال مقرر آخر أو استبدال مقررات أخرى 
من المقرر ) منسحب(خالل األسبوع األول من بدایة الدراسة في كل فصل دراسي وال تثبت في سجله مالحظة 

 .الذي حذفه أو استبدله خالل المدة المذكورة
 

نهایة یجوز للطالب االنسحاب من مقرر ما حتى نهایة األسبوع السادس من بدایة الفصل الدراسي وحتى 
إزاء المقرر ) منسحب(األسبوع الرابع من بدایة الفصل الدراسي الصیفي وفي هذه الحالة تثبت له مالحظة 

الذي انسحب منه وال یدخل هذا المقرر في عداد المقررات التي درسها من حیث النجاح والرسوب ومتطلبات 
  .التخرج


ي وفق أحكام هذه الالئحة تكون دراسته لذلك الفصل إذا انسحب الطالب من جمیع مقررات الفصل الدراس
 .مؤجلة حكما ویحسب هذا الفصل من مدة التأجیل المسموح بها وفق هذه الالئحة

 

یعتبر الطالب منسحبا حكما من المقررات التي سجلها إذا ترك الكلیة خالل فترة الحذف واإلضافة واالستبدال 
 .ن هذه الالئحةم) ٣٠(المنصوص علیها في المادة 

 :تأجیل الدراسة: عاشراً 


یجوز للطالب أن یؤجل دراسته في الكلیة مدة ال تزید على أربعة فصول دراسیة سواء أكانت متقطعة أم 
  .متصلة دون أن یحسب ذلك من الحد األقصى لمدة الدراسة في الكلیة
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ضي فصل واحد على األقل على التحاقه بالكلیة إال وال یجوز للطالب الجدید أو المنقول تأجیل دراسته إال بعد م
لظروف قاهرة مؤیدة بالمستندات الرسمیة وذلك بعد موافقة األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم 

  .والطالب بناء على توصیة من مجلس الكلیة


الكلیة في مدة أقصاها أسبوع من بدایة على الطالب الذي یرغب في تأجیل دراسته أن یتقدم بطلب إلى عمید 
الدراسة في الفصل الدراسي التخاذ القرار المناسب ویبلغ العمید قراره إلى لجنة شئون الطالب ومرشد الطالب 
األكادیمي وأیة جهة معنیة أخرى، أما بالنسبة إلى طلبات التأجیل بعد هذه المدة فلمجلس الكلیة أن یبت فیها 

  .ة بقرارهویبلغ الجهات المعنی


  .یرسب الطالب في الفصل الدراسي ویرسل له إنذار إذا لم یؤجل دراسته
  :ولمجلس الكلیة إعادة قبول الطالب إذا كان قد فقد مقعده في الكلیة بسبب الغیاب بعذر وذلك بالشروط اآلتیة

 .أن ال تزید فترة االنقطاع عن فصلین دراسیین -١

 .به كان بعذر مقبولأن یقدم الطالب ما یثبت أن غیا -٢

 .أن یتوافر مكان شاغر في الكلیة -٣

 .أن یكون الطالب ذا أداء جید قبل انقطاعه -٤

  .وتعتبر فترة االنقطاع في هذه الحالة فترة تأجیل


یجوز للطالب إذا فقد مقعده في الكلیة طبقا لحكم الفقرة األولى من المادة السابقة أو لعدم قبول عذر غیابه 
أي من الشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة منها أن یتقدم بطلب جدید لاللتحاق بالكلیة، ویحق النتفاء 

  .له االحتفاظ بسجله األكادیمي كامال أو اختیار المقررات التي یرغب في حسابها تبعا لخطته الدراسیة الحالیة


قع ضمن خطته الدراسیة الجدیدة وتدخل في یتم حساب المقررات التي درسها الطالب ونجح فیها والتي ت
حساب معدله التراكمي وتظهر بقیة المقررات التي درسها ونجح فیها ولم تعادل في سجله األكادیمي وال تدخل 
في حساب المعدل التراكمي وتحسب مدة دراسته السابقة ضمن الحد األعلى لمدة الدراسة المنصوص علیها 

  .في هذه الالئحة
  :أحكام عامة: الحادي عشر


عداد الجداول الدراسیة وبرامج  ٕ تتولى األقسام األكادیمیة في الكلیة مسئولیة طرح المقررات الدراسیة وا
االمتحانات بالتنسیق مع لجنة شئون الطالب ومتابعة األداء األكادیمي لطالبها والتحقق من استیفائهم شروط 

األقسام والمرشدین األكادیمیین وذلك تحت إشراف وكیل الكلیة  التخرج وتبلیغهم بذلك دوریا من خالل مجالس
  .لشئون التعلیم والطالب


على الطالب الذي یتوقع تخرجه في نهایة الفصل دراسي ما أن یقوم بتعبئة النموذج الخاص بالتخرج لدى 

أسابیع من بدایة الفصل ) ٤(وأسابیع من بدایة الفصلین األول والثاني، ) ٨(القسم األكادیمي في مدة أقصاها 
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الصیفي لكل عام جامعي، ویقوم القسم األكادیمي بالتحقق من استیفائه شروط التخرج بالتنسیق بین المرشد 
  .وقسم القبول والتسجیل

ویجب على القسم إعالن الطالب المتوقع تخرجهم لمراجعة المرشدین واألقسام األكادیمیة في بدایة الفصل 
رشادهم لتسجیل المقررات المتبقیة الدراسي لتدقیق س ٕ جالتهم األكادیمیة ومطابقتها مع الخطط الدراسیة وا

  .علیهم في فصل التخرج
  :بنظام الساعات المعتمدة) ریاض األطفال(خطة الدراسة للحصول على بكالوریوس التربیة : الثاني عشر

  . دراسیة ثم توصیف المقررات الدراسیةفیما یلي بیان بتوزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول ال
رقم كود القسم ویلي هذا الرقم الدال على ترتیب : وتم وضع أرقام كودیة لتلك المقررات بالبرنامج كالتالي

المقرر داخل الخطة الدراسیة، ثم الرقم الدال على الفصول الدراسیة، ثم الرقم والرقم األخیر یشیر إلى المستوى 
  .الدراسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تعدد الساعا اسم المقرر رمز ورقم المقرر م

 المعتمدة

 ٢ مدخل علوم تربویة ١١١١ت .ع ١

 ٢ مدخل إلى ریاض األطفال ١١٢١ت.ع ٢

 ٢ )١مشاهدة (تدریب میداني ١١٧١ت.ع ٣

 ٢ إعداد الطفل للقراءة والكتابة ١٢١١ت.ع ٤

 ٢ أسالیب تربیة الطفل ١٢٢١ت.ع ٥

 ٢ )٢مشاهدة(تدریب میداني ١٢٧١ت.ع ٦

 ٢ تنمیة المفاهیم لدى طفل الروضة ٢١١١ت.ع ٧

 ٢ التنشئة االجتماعیة للطفل ٢١٢١ت.ع ٨

 ٢ )١(تدریب میداني مناقشة  ٢١٧١ت.ع ٩

 ٢ تعلیم أدب الطفل ٢٢١١ت.ع ١٠

 ٢ تاریخ تربیة الطفل ٢٢٢١ت.ع ١١

 ٢ )٢مناقشة (تدریب میداني  ٢٢٧١ت.ع ١٢

 ٢ تخطیط برامج ومناهج طفل الروضة ٣١١١ت.ع ١٣

 ٢ األصول الفلسفیة واالجتماعیة لتربیة الطفل ٣١٢١ت.ع ١٤
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 ٢ )١(تدریب میداني  ٣١٧١ت.ع ١٥

 ٢ تنفیذ برامج ومناهج طفل الروضة ٣٢١١ت.ع ١٦

 ٢ تربیة مقارنة لریاض األطفال في العصر الحدیث ٣٢٢١ت.ع ١٧

 ٢ )٢(تدریب میداني  ٣٢٧١ت.ع ١٨

 ٢ طرق تعلیم الفئات الخاصة ٤١١١ت.ع ١٩

 ٢ معلمة مرحلة الطفولة المبكرة ٤١٢١ت.ع ٢٠

 ٢ )٣(تدریب میداني  ٤١٧١ت.ع ٢١

 ٢ األلعاب التعلیمیة للطفل ٤٢١١ت.ع ٢٢

 ٢ إدارة ریاض األطفال وجودتها ٤٢٢١ت.ع ٢٣

 ٢ )٤(تدریب میداني  ٤٢٧١ت.ع ٢٤

  
  
  
  
  
  

: 

 م
رمز ورقم 

  المقرر
 اسم المقرر

 تعدد الساعا
 المعتمدة

 ٢  مدخل إلي تكنولوجیا التعلیم  ١١٨١ت.ع ١

 ٢  قراءات في تربیة الطفل  ١٢٨١ت.ع ٢

 ٢ التدریس باستخدام المسرح ٢١٨١ت.ع  ٣

 ٢  للطفلالتربیة األخالقیة   ٢٢٨١ت.ع  ٤

 ٢  أسس بناء منهج الطفل  ٣١٨١ت.ع  ٥

 ٢  التربیة البیئیة للطفل  ٣٢٨١ت.ع ٦

 ٢  المنهج وبیئة الطفل  ٤١٨١ت.ع  ٧

 ٢  الجودة الشاملة في الطفولة المبكرة  ٤٢٨١ت.ع  ٨

  


 تعدد الساعا اسم المقرر  رمز ورقم المقرر م
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 المعتمدة

  ٢  مدخل إلي العلوم النفسیة ١١٣٢ن.ع ١
  ٢ علم نفس النمو لألطفال ١١٤٢ن.ع ٢
  ٢  علم نفس اللعب ١٢٣٢ن.ع  ٣
  ٢  علم نفس اللغة ١٢٤٢ن.ع  ٤
  ٢  المشكالت النفسیة لألطفال ٢١٣٢ن.ع  ٥
  ٢  النمو العقلي والمعرفي ٢١٤٢ن.ع ٦
  ٢ سیكولوجیة التعلم في الطفولة ٢٢٣٢ن.ع  ٧
  ٢  الفروق الفردیة لألطفال ٢٢٤٢ن.ع  ٨
  ٢  صعوبات التعلم عند األطفال ٣١٣٢ن.ع  ٩

  ٢  سیكولوجیة اإلبداع في الطفولة ٣١٤٢ن.ع  ١٠
  ٢  اإلرشاد النفسي لألطفال ٣٢٣٢ن.ع  ١١
  ٢  الصحة النفسیة للطفل ٣٢٤٢ن.ع  ١٢
  ٢  بحث نفسي تعلیم األطفال ٤١٣٢ن.ع  ١٣
  ٢  الخاصةعلم نفس الفئات  ٤١٤٢ن.ع  ١٤
  ٢  القیاس والتقویم النفسي لألطفال ٤٢٣٢ن.ع  ١٥
  ٢  سیكولوجیة شخصیة الطفل ٤٢٤٢ن.ع ١٦

  
 

 م
رمز ورقم 

  المقرر
 اسم المقرر

 تعدد الساعا
 المعتمدة

 ٢  حاجات الطفل النفسیة  ١١٩٢ن.ع ١

 ٢  االجتماعي لألطفالعلم النفس   ١٢٩٢ن.ع ٢

 ٢  سیكولوجیة رسوم األطفال  ٢١٩٢ن.ع  ٣

 ٢  تنمیة مهارات التفكیر  ٢٢٩٢ن.ع  ٤

 ٢  سیكولوجیة االتصال في الطفولة  ٣١٩٢ن.ع  ٥

 ٢  علم النفس الفسیولوجي  ٣٢٩٢ن.ع ٦

 ٢ االختبارات النفسیة لألطفال ٤١٩٢ن.ع  ٧

 ٢  علم النفس المهني في الطفولة  ٤٢٩٢ن.ع  ٨
 



 اسم المقرر  رمز ورقم المقرر م
 تعدد الساعا

 المعتمدة

  ٢  في التربیة الموسیقیة المهارات األساسیة ١١٥٣أ.ع ١
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المهارات األساسیة في التربیة الحركیة  ١١٦٣أ.ع ٢
  للطفل

٢  

الفنیة المهارات األساسیة في التربیة  ١٢٥٣أ.ع  ٣
  للطفل

٢  

  ٢  تغذیة الطفل ١٢٦٣أ.ع  ٤
  ٢  أمراض األطفال وتمریضهم ٢١٥٣أ.ع  ٥
  ٢  ألعاب األطفال الحركیة ٢١٦٣أ.ع ٦
  ٢  أغاني وأناشید األطفال ٢٢٥٣أ.ع  ٧
  ٢  اإلسعافات األولیة للطفل ٢٢٦٣أ.ع  ٨
  ٢  المهارات اللغویة لمعلمة الروضة ٣١٥٣أ.ع  ٩

  ٢  األطفالقصص وحكایات  ٣١٦٣أ.ع  ١٠
  ٢  المهارات اللغویة للطفل ٣٢٥٣أ.ع  ١١
  ٢  التعبیر الفني لألطفال ٣٢٦٣أ.ع  ١٢
  ٢  للطفل الفنيمهارات التعبیر  ٤١٥٣أ.ع  ١٣
  ٢  التعبیر الحركي للطفل ٤١٦٣أ.ع  ١٤
  ٢  متحف ومكتبة الطفل ٤٢٥٣أ.ع  ١٥
  ٢  مسرح الطفل ٤٢٦٣أ.ع ١٦

  
 

 مرمز ورق  م
  المقرر

 اسم المقرر
 تعدد الساعا

 المعتمدة

باللغة األجنبیة في تربیة  قراءات  ١١٠٣أ.ع ١
  الطفل

٢ 

 ٢  أدب الطفل العالمي  ١٢٠٣أ.ع ٢

 ٢  فنون تشكیلیة للطفل  ٢١١٠٣أ.ع  ٣

 ٢  جغرافیة مصر وتاریخها الحدیث  ٢٢١٠٢أ.ع  ٤

 ٢  واإلیقاع لألطفالالموسیقي   ٣١١٠٣أ.ع  ٥

 ٢  الثقافة الصحیة للطفل  ٣٢١٠٣أ.ع ٦

 ٢ صحف ومجالت األطفال  ٤١١٠٣أ.ع  ٧

 ٢  فن الكتابة للطفل  ٤٢١٠٣أ.ع  ٨
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 توزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول الدراسیة

 المستوى األول
  :المقررات اإلجباریة  )الفصل الدراسي األول(

  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

 عملي  نظري
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
١١١١  

 ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ -  ٢  ٢  مدخل علوم تربویة
 

٢      

ت.ع ٢
١١٢١ 

مدخل إلي ریاض 
 األطفال

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ -  ٢ ٢    

ن.ع ٣
١١٣٢ 

مدخل إلي العلوم 
  النفسیة

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥ - ٢  ٢    

ن.ع  ٤
١١٤٢ 

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥  -  ٢  ٢ لألطفالعلم نفس النمو 

أ.ع  ٥
١١٥٣ 

المھارات األساسیة في 
  التربیة الموسیقیة

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢    

أ.ع  ٦
١١٦٣ 

المھارات األساسیة في 
  التربیة الحركیة للطفل

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢    

ت.ع  ٧
١١٧١ 

تدریب میداني 
  )١مشاھدة(

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢    

               ٦ ١١  ١٤  المجموع
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  )یختار الطالب مقررا دراسیا واحدا من ثالثة مقررات دراسیة(المواد االختیاریة 

  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

 عملي  نظري
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
١١٨١  

مدخل إلي تكنولوجیا 
  التعلیم

  
٢ 

  
١ 

  
٢ 

  
١٥ 

  
١٠ 

  
٢٥ 

  
٥٠ 

  
١٠٠ 

  
٢ 

    

ن.ع ٢
١١٩٢  

    حاجات الطفل النفسیة
٢ 

  
٢ 

  
- 

  
٢٥ 

  
- 

  
٢٥ 

  
٥٠ 

  
١٠٠ 

  
٢ 

  

أ.ع ٣
١١٠٣  

قراءات باللغة األجنبیة 
  في تربیة الطفل

  
٢ 

  
٢ 

  
- 

  
٢٥ 

  
- 

  
٢٥ 

  
٥٠ 

  
١٠٠ 

  
٢ 

  

          ٢ ٥ ٦  المجموع
  

  ):إجباري(المتطلبات الجامعیة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

 عملي  نظري
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ج ١
١١١١

١  

   تطبیقات الحاسب اآللي
٢ 

 
١ 

  
٢ 

  
١٥ 

  
٥٠  ٢٥ ١٠  

  
١٠٠ 

  
٢ 

    

          ٢ ١ ٢  المجموع
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 توزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول الدراسیة
 المستوى األول

  :المقررات اإلجباریة  )الفصل الدراسي الثاني(
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  السابق

مالحظا
عملى   نظري  ت

  تطبیقي/
أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
١٢١١  

إعداد الطفل للقراءة 
  والكتابة

 
٢ 

  
١ 

٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥ ٢      

ت.ع ٢
١٢٢١ 

   ٢  أسالیب تربیة الطفل
٢ 

- ٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥    

ن.ع ٣
١٢٣٢ 

   ٢  علم نفس اللعب
١ 

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥ ٢    

ن.ع  ٤
١٢٤٢ 

   ٢  علم نفس اللغة
٢ 

-  ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥    

أ.ع  ٥
١٢٥٣ 

المھارات األساسیة في 
  التربیة الفنیة للطفل

٢   
٢ 

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢    

أ.ع  ٦
١٢٦٣ 

   ٢  تغذیة الطفل
٢ 

-  ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥    

ت.ع  ٧
١٢٧١ 

تدریب میداني 
 )٢مشاھدة(

٢  ١ ٢  
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

تدریب   ٢
میداني  
  ) ١(مشاھدة

 

               ١٠  ٩  ١٤  المجموع
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  )یختار الطالب مقررا دراسیا واحدا من ثالثة مقررات دراسیة(المواد االختیاریة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظرى
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
١٢٨١  

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢  قراءات في تربیة الطفل

ن.ع ٢
١٢٩٢  

علم النفس االجتماعي 
  لألطفال

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ - ٢ ٢    

أ.ع ٣
١٢٠٣  

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥  -  ٢٥ - ٢ ٢  أدب الطفل العالمي

          ٢ ٦ ٦  المجموع
  

  ):إجباري(المتطلبات الجامعیة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظرى
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ج ١
١٢١١

٠ 

 - ٢٥ - ٢ ٢  الثقافة البیئیة
٥٠  ٢٥  

٢ ١٠٠      

          - ٢ ٢  المجموع
 

  
  



٢٢ 
 

 توزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول الدراسیة
 الثانيالمستوى 

  
 :المقررات اإلجباریة  )الفصل الدراسي األول(

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

 اسم المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب
  مالحظات  السابق

 عملي  نظري
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٢١١١  

تنمیة المفاھیم لدي طفل 
  الروضة

٢  ١  ٢ 
 

٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥      

ت.ع ٢
٢١٢١ 

التنشئة االجتماعیة 
  للطفل

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ -  ٢ ٢    

ن.ع ٣
٢١٣٢ 

المشكالت النفسیة 
  لألطفال

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١  ٢    

ن.ع  ٤
٢١٤٢ 

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥  -  ٢  ٢  النمو العقلي والمعرفي

أ.ع  ٥
٢١٥٣ 

أمراض األطفال 
  وتمریضھم

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢    

أ.ع  ٦
٢١٦٣ 

  ٢ ١  ٢  الحركیةألعاب األطفال 

١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

المھارات   ٢
األساسیة 

في 
التربیة 
  الحركیة

 

ت.ع  ٧
٢١٧١ 

تدریب میداني 
  )١(مناقشة

٢  ١  ٢  
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

تدریب   ٢
میداني  
 )٢(مشاھدة

 

               ١٢  ٨  ١٤  المجموع
  



٢٣ 
 

  )یختار الطالب مقررا دراسیا واحدا من ثالثة مقررات دراسیة(المواد االختیاریة 

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٢١٨١ 

التدریس باستخدام 
  المسرح

٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥ ٢ ١ ٢      

ن.ع ٢
٢١٩٢  

سیكولوجیة رسوم 
  األطفال

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١ ٢    

أ.ع ٣
٢١١٠

٣  

 ٢ ١ ٢  فنون تشكیلیة للطفل
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

٢    

          ٦ ٣ ٦  المجموع
  

  ):إجباري(المتطلبات الجامعیة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقي/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ج ] ١
٢١١١  

      ٢ ١٠٠ ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢  التربیة السكانیة

          - ٢ ٢  المجموع
  
  
  
  



٢٤ 
 

 توزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول الدراسیة
  الثانيالمستوى 

 :المقررات اإلجباریة  )الفصل الدراسي الثاني(

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٢٢١١  

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥ ٢  ١  ٢  تعلیم أدب الطفل

ت.ع ٢
٢٢٢١ 

    ٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ -  ٢ ٢  تاریخ تربیة الطفل

ن.ع ٣
٢٢٣٢ 

سیكولوجیة التعلم في 
 الطفولة

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١  ٢    

ن.ع  ٤
٢٢٤٢ 

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥  -  ٢  ٢  الفروق الفردیة لألطفال

أ.ع  ٥
٢٢٥٣ 

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢  أغاني وأناشید األطفال

أ.ع  ٦
٢٢٦٣ 

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢ ١  ٢  اإلسعافات األولیة للطفل

ت.ع  ٧
٢٢٧١ 

تدریب میداني 
  )٢مناقشة(

٢  ١  ٢  
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

تدریب   ٢
میداني  
مناقشة 

)١( 

 

               ١٠  ٩  ١٤  المجموع
  

    
  



٢٥ 
 

  )ثالثة مقررات دراسیةیختار الطالب مقررا دراسیا واحدا من (المواد االختیاریة   
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٢٢٨١  

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢  التربیة األخالقیة للطفل

ن.ع ٢
٢٢٩٢  

    ٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١ ٢  تنمیة مھارات التفكیر

أ.ع ٣
٢٢١٠

٢  

جغرافیة مصر وتاریخھا 
  الحدیث

٢ ٢ - 
١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥  

٢    

          ٢ ٥ ٦  المجموع
  

  ):إجباري(المتطلبات الجامعیة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر التدریسیةالساعات 
 زمن

  االمتحان

  المتطلب
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ج  ١
٢٢١١

٠  

 - ٢٥ - ٢ ٢ حقوق الطفل
٥٠  ٢٥  

٢ ١٠٠      

          - ٢ ٢  المجموع
  
  



٢٦ 
 

 الدراسیةتوزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول 
  الثالثالمستوى 

  
  :المقررات اإلجباریة )الفصل الدراسي األول(

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٣١١١  

تخطیط برامج ومناھج 
  طفل الروضة

٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥ ٢  ١  ٢      

ت.ع ٢
٣١٢١ 

األصول الفلسفیة 
واالجتماعیة لتربیة 

  الطفل 

٢ ٢  - 
٢٥  - 

٢٥   
١٠٠ ٥٠  

٢    

ن.ع ٣
٣١٣٢ 

صعوبات التعلم عند 
  األطفال

علم نفس   ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١  ٢
  اللغة

 

ن.ع  ٤
٣١٤٢ 

اإلبداع في سیكولوجیة 
  الطفولة

٢  ١  ٢  
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

النمو   ٢
العقلي 

  والمعرفي

 

أ.ع  ٥
٣١٥٣ 

المھارات اللغویة لمعلمة 
  الروضة

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢    

أ.ع  ٦
٣١٦٣ 

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢ ١  ٢  قصص وحكایات األطفال

ت.ع  ٧
٣١٧١  

  ٤  -  ٢  )١(تدریب میداني 
-  - -  -  ١٠٠  

تدریب   ٢
میداني  

٢(مشاھدة
( 

 

               ١٤  ٧  ١٤  المجموع



٢٧ 
 

  )یختار الطالب مقررا دراسیا واحدا من ثالثة مقررات دراسیة(المواد االختیاریة 

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٣١٨١  

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥ ٢ ١ ٢  أسس بناء منھج الطفل

ن.ع ٢
٣١٩٢  

سیكولوجیة االتصال في 
  الطفولة

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١ ٢    

أ.ع ٣
٣١١٠

٣  

الموسیقي واإلیقاع 
  لألطفال

٢ ١ ٢ 
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

٢    

          ٦ ٣ ٦  المجموع
  

  ):إجباري(المتطلبات الجامعیة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ج  ١
٣١١١

٠  

التربویة لكل الثقافة 
  مرب

٢ ٢ 
 

- ٢٥ - 
٥٠  ٢٥  

٢ ١٠٠      

          - ٢ ٢  المجموع
  
  



٢٨ 
 

 توزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول الدراسیة
  الثالثالمستوى 

  :المقررات اإلجباریة  )الفصل الدراسي الثاني(

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت .ع ١
٣٢١١ 

تنفیذ برامج ومناھج 
  طفل الروضة

١٠ ١٥ ٢  ١  ٢ 

٥٠ ٢٥  

تخطیط   ٢ ١٠٠
برامج 

ومناھج 
  الطفل

  

ت.ع ٢
٣٢٢١ 

تربیة مقارنة لریاض 
في العصر األطفال 

  الحدیث

٢ ٢  - 
٢٥  - 

٥٠ ٢٥ 
١٠٠  

٢    

ن.ع ٣
٣٢٣٢ 

    ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥ - ٢  ٢  اإلرشاد النفسي لألطفال

ن.ع  ٤
٣٢٤٢ 

  -  ٢  ٢  الصحة النفسیة للطفل
١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥  

المشكالت   ٢
النفسیة 
  لألطفال

 

أ.ع  ٥
٣٢٥٣ 

     ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢  المھارات اللغویة للطفل

أ.ع  ٦
٣٢٦٣ 

     ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢  التعبیر الفني لألطفال

ت.ع  ٧
٣٢٧١ 

  ٤  -  ٢  )٢(تدریب میداني 
-  - -  -  ١٠٠  

تدریب   ٢
میداني 

)١( 

 

               ١٠  ٩  ١٤  المجموع



٢٩ 
 

  )یختار الطالب مقررا دراسیا واحدا من ثالثة مقررات دراسیة(المواد االختیاریة 

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٣٢٨١  

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢  التربیة البیئیة للطفل

ن.ع ٢
٣٢٩٢  

    ٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ - ٢ ٢  علم النفس الفسیولوجي

أ.ع ٣
٣٢١٠

٣  

 - ٢ ٢  الثقافة الصحیة للطفل
١٠٠  ٥٠  ٢٥ -  ٢٥  

٢    

          - ٦ ٦  المجموع
  

  ):إجباري(المتطلبات الجامعیة 

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب
  مالحظات  السابق

 عملى  نظرى
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریرى  الفصل

ج  ١
٣٢١١ 

قراءات في الثقافة 
  العربیة

٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢      

          - ٢ ٢  المجموع
  



٣٠ 
 

 توزیع المقررات الدراسیة على المستویات والفصول الدراسیة
  الرابعالمستوى 

 :اإلجباریة المقررات  )الفصل الدراسي األول(

 ج
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٤١١١  

طرق تعلیم الفئات 
  الخاصة

٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥ ٢  ١  ٢      

ت.ع ٢
٤١٢١ 

معلمة مرحلة الطفولة 
  المبكرة

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ -  ٢ ٢    

ن.ع ٣
٤١٣٢ 

بحث نفسي تعلیم 
  األطفال

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١  ٢    

ن.ع  ٤
٤١٤٢ 

علم نفس الفئات 
  الخاصة

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢    

أ.ع  ٥
٤١٥٣ 

مھارات التعبیر الفنى 
  للطفل

٢  ١  ٢  
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

التعبیر   ٢
 الفني

  لألطفال

 

أ.ع  ٦
٤١٦٣ 

  ٢ ١  ٢  التعبیر الحركي للطفل

١٠٠  ٥٠ ٢٥ ١٠  ١٥  

المھارات   ٢
األساسیة 

في 
التربیة 
  الحركیة

 

ت.ع  ٧
٤١٧١ 

  ٤  -  ٢  )٣(تدریب میداني 
-  - -  -  ١٠٠  

تدریب   ٢
٢(میداني
(  

 

               ١٤  ٧  ١٤  المجموع



٣١ 
 

  )واحدا من ثالثة مقررات دراسیةیختار الطالب مقررا دراسیا (المواد االختیاریة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظرى
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریرى  الفصل

ت.ع ١
٤١٨١  

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠ ١٥ ٢ ١ ٢  المنھج وبیئة الطفل

ن.ع ٢
٤١٩٢ 

االختبارات النفسیة 
 لألطفال

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١ ٢    

أ.ع ٣
٤١١٠

٣  

 ٢ ١ ٢ صحف ومجالت األطفال
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

٢    

          ٦ ٣ ٦  المجموع
  

  ):إجباري(المتطلبات الجامعیة 
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب
  مالحظات  السابق

عملى   نظرى
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریرى  الفصل

ج  ١
٤١١١ 

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢  العولمة والھویة الثقافة

          - ٢ ٢  المجموع
  



٣٢ 
 

 المستویات والفصول الدراسیةتوزیع المقررات الدراسیة على 
  الربعالمستوى 

  :المقررات اإلجباریة  )الفصل الدراسي الثاني(
  

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٤٢١١  

 ١٠ ١٥ ٢  ١  ٢  األلعاب التعلیمیة للطفل
٥٠  ٢٥  

ألعاب   ٢ ١٠٠
األطفال 
  الحركیة

  

ت.ع ٢
٤٢٢١ 

إدارة ریاض األطفال 
  وجودتھا

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ -  ٢ ٢    

ن.ع ٣
٤٢٣٢ 

القیاس والتقویم النفسي 
  لألطفال

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥ ٢ ١  ٢    

ن.ع  ٤
٤٢٤٢ 

سیكولوجیة شخصیة 
  الطفل

٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢    

أ.ع  ٥
٤٢٥٣ 

     ٢  ١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  ٢  ١  ٢  متحف ومكتبة الطفل

أ.ع  ٦
٤٢٦٣ 

  ٢  ١  ٢  مسرح الطفل

١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

قصص   ٢
وحكایات 

 األطفال
 

 

ت.ع  ٧
٤٢٧١ 

  ٤  -  ٢  )٤(تدریب میداني 
-  - -  -  ١٠٠  

تدریب   ٢
میداني 

)٣(  

 

               ١٤  ٧  ١٤  المجموع
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  )یختار الطالب مقررا دراسیا واحدا من ثالثة مقررات دراسیة(المواد االختیاریة 

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب 
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ت.ع ١
٤٢٨١  

الجودة الشاملة في 
  الطفولة المبكرة

٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢      

ن.ع ٢
٤٢٩٢  

علم النفس المھني في 
  الطفولة

٢  ١٠٠ ٥٠ ٢٥ -  ٢٥ - ٢ ٢    

أ.ع ٣
٤٢١٠

٣  

 ٢ ١ ٢  فن الكتابة للطفل
١٠٠  ٥٠  ٢٥ ١٠  ١٥  

٢    

          ٢ ٥ ٦  المجموع
  
  

  ):إجباري(الجامعیة المتطلبات 

 م
رمز 

ورقم 
  المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

   درجات المقرر الساعات التدریسیة
 زمن

  االمتحان

  المتطلب
  مالحظات  السابق

عملى   نظري
  تطبیقى/

أعمال 
  السنة

-شفوى
  تطبیقى

نصف 
  المجموع  تحریري  الفصل

ج  ١
٤٢١١ 

      ٢ ١٠٠  ٥٠  ٢٥ - ٢٥ - ٢ ٢  اإلبداع الفني

          - ٢ ٢  المجموع
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 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١١١١ ٢ مدخل علوم تربویة 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم العلوم التربویة  -١
  .أهمیة دراسة العلوم التربویة -٢
  .مفهوم وخصائص التربیة وأنواع الدراسات التربویة -٣
  .دور تربیة الطفل في حفظ وتنمیة الثقافات والعوامل المؤثرة فیها -٤
  .مكونات العملیة التعلیمیة -٥
  . الطرق والمجاالت واالتجاهات التربویة المعاصرة في ریاض األطفال -٦
 

  

 المقرركود  الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١١٢١ ٢ مدخل إلي ریاض األطفال 

 :موضوعات المقرر

  .نشأة الروضة وتطویرها عالمیًا ومحلیاً  -١
  .فلسفة الروضة وأهدافها -٢
المرافق  –الفناء  –أركان قاعة النشاط  –قاعات النشاط  –المبني  –الموقع (مواصفات الروضة من حیث  -٣

  )الصحیة
  .اللغویة وأیضًا االجتماعیة األنشطة العلمیة والریاضیة ، -٤
  .الروضة واالستعداد للمدرسة –األلعاب في روضة الطفل  -٥
  .صفاتها وأدوارها ومهامها –معلمة الروضة  -٦
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١١٣٢ ٢ مدخل إلي العلوم النفسیة 

 :موضوعات المقرر
  .ماهیة علم النفس وتطوره - ١
  .فروع علم النفس - ٢
  .مناهج البحث في علم النفس - ٣
  .الشخصیة وتفرد السلوك - ٤
  .اإلدراك واإلحساس - ٥
  .امتحان نصف الترم - ٦
  .االنتباه - ٧
  .التعلم وشروطه - ٨
  .دوافع السلوك اإلنساني - ٩

  .االنفعاالت والعواطف -١٠



٣٥ 
 

  .االتجاهات والقیم -١١
 

  
  

 كود المقرر المعتمدةالساعات  اسم المقرر متطلب سابق
 ١١٤٢ ٢ علم نفس النمو لألطفال 

 :موضوعات المقرر

  .مدخل لدراسة النمو النفسي -١
  ).ماسلو(نظریة الحاجات النفسي  -٢
  ).بیاجیه(نظریة االرتقاء المعرفي  -٣
  ).كولیرج(نظریة النمو األخالقي  -٤
  .قوانین النمو -٥
  .امتحان نصف الترم -٦
  .وطفل المهد المرحلة الجینیة -٧
  .مرحلة الطفولة المبكرة -٨
  .الخصائص النفسیة ألطفال ما قبل المدرسة -٩

  .مشكالت النمو عند األطفال -١٠
  .النمو االجتماعي للطفل -١١

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
المهارات األساسیة في  

 التربیة الموسیقیة

١١٥٣ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .التربیة الموسیقیة ومكانتها في التربیة -١
  .خصائص معلمة الروضة والصفات الخاصة بمعلم الموسیقي -٢
  .عناصر النوتة الموسیقیة البسیطة -٣
  .الغناء الصولفائي للمدونات الموسیقیة -٤
  .العالمات اإلیقاعیة -٥
  .األصوات الحادة الغلیظة ، الشدة ، والخفوت -٦
  .الفرقة اإلیقاعیةالعزف علي آالت  -٧
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
المهارات األساسیة في  

 التربیة الحركیة للطفل

١١٦٣ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .أهمیة التربیة الحركیة لمرحلة الروضة -١
  .أهداف التربیة الحركیة لمرحلة الروضة -٢



٣٦ 
 

  .الحركیة الوسائل واألدواتاألسالیب المستخدمة في التربیة  -٣
  .التعرف علي المهارات البدنیة األساسیة ومراحل النمو الحركي للطفل -٤
  .العوامل المؤثرة علي النمو الحركي للطفل -٥
  .برنامج تربیة حركیة لألطفال وطریقة تطبیقه -٦
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١١٧١ ٢ )١مشاهدة (تدریب میداني  

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم التدریب المیداني -١
  .مفهوم بیئة الروضة ومكوناتها -٢
  .المعاییر القومیة لریاض األطفال في مصر -٣
  .أسسها وآدابها: المشاهدة -٤
  .السجالت اإلداریة وأنواعها بالروضة -٥
  .كیفیة كتابة التقاریر -٦
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
إلي تكنولوجیا  مدخل 

 التعلیم

١١٨١ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .تطور مجاالت االتصال ، مفهوم تكنولوجیا التعلیم -١
  .االتصال وعملیة التعلیم والتعلم -٢
  .مراكز مصادر التعلم -٣
  .أجهزة العروض الضوئیة -٤
  .التلیفزیون التعلیمي -٥
  .والبرمجیات التعلیمیةالحاسب اآللي  -٦
 شبكة المعلومات تعریفها ومفهومها وعناصرها ومكوناتها -٧

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١١٩٢ ٢ حاجات الطفل النفسیة 

 
  :موضوعات المقرر

  .معني الحاجة -١
  .الحاجات أهمیتها ودورها -٢
  .تصنیف الحاجات -٣
  .، الحاجة إلي التقدیر ، الحاجة إلي الحبالحاجة إلي األمن  -٤
  .الحاجة إلي المشاركة واحترام الذات ، الحاجة إلي حب االستطالع -٥
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  .امتحان نصف الترم -٦
  .الحاجة إلي االنجاز ، الحاجة إلي اللعب ، الحاجة إلي االنتماء -٧
  .مدرسة التحلیل النفسي وتفسیر الحاجات -٨
  .الحاجاتالمدرسة السلوكیة وتفسیر  -٩

  .المذهب اإلنساني وتفسیر الحاجات -١٠
  .االتجاه  اإلسالمي وتفسیر الحاجات -١١

 
 ذ

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
قراءات باللغة األجنبیة في  

 تربیة الطفل

١١٠٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

المجالت العالمیة وذلك باللغة االنجلیزیة قراءات ألحداث االتجاهات التربویة في الطفولة من خالل  -١
  .والفرنسیة

  .التربیة ومشكالت المجتمع من خالل بعض الظواهر مثل العولمة وذلك باللغة االنجلیزیة -٢
  .دور التربیة في مواجهة بعض الظواهر السلبیة مثل ظاهرة عمالة األطفال باللغات األجنبیة المختلفة -٣
  .حقوق اإلنسان في القوانین الدولیة باللغة األجنبیة ثقافات مختلفة مثل ثقافة -٤
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١١١١-ح  ٢ تطبیقات الحاسب اآللي 

 :موضوعات المقرر

  .مكونات الحاسب اآللي ونشأته وتطوره التاریخي -١
  .دواعي االهتمام بالحاسب اآللي في التعلیم ووظائفه -٢
  .االتصال التعلیمي -٣
  .برامج الحاسب وكیفیة تطبیقها -٤
  .استخدام البرامج المختلفة للحاسب -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
إعداد الطفل للقراءة  

 والكتابة

١٢١١ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .االتجاهات الحدیثة في التربیة اللغویة للطفل -١
  .اللغویة في المنهج الجدید لریاض األطفالاألنشطة  -٢
  .مهارات تهیئة طفل ما قبل المدرسة للقراءة -٣
  .مهارات تهیئة طفل ما قبل المدرسة للكتابة -٤
 .صعوبات الكتابة -٥
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 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق

 ١٢٢١ ٢ أسالیب تربیة الطفل 

 :موضوعات المقرر

  .التربیة وأهمیتهامفهوم  -١
  .مؤسسات تربیة الطفل في المجتمعات العربیة والغربیة -٢
  .أسالیب ترتبط بالنظرة الشرقیة إلي الطفولة وطبیعتها -٣
  .أسالیب ترتبط بالنظرة الغربیة إلي الطفولة وطبیعتها -٤
  .األسالیب الحدیثة في تربیة الطفل -٥
  .طفالنااألسالیب السویة وغیر السویة في تربیة أ -٦
  .مبادئ وقواعد التعامل مع الطفل -٧
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١٢٣٢ ٢ علم نفس اللعب 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم اللعب -١
  .نظریات تفسیر ظاهرة اللعب -٢
  .مراحل تطور اللعب لدي األطفال -٣
  .أنواع اللعب وأشكاله -٤
  .النمو اإلنسانياللعب ومجاالت  -٥
  .امتحان نصف الترم -٦
  .اللعب وبعض سمات الشخصیة -٧
  .العوامل المؤثرة في اللعب -٨
  .اإلرشاد باللعب -٩

  .التعلیم باللعب -١٠
  .نماذج تطبیقیه من األلعاب -١١

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١٢٤٢ ٢ علم نفس اللغة 

 :موضوعات المقرر

  .نشأة اللغة البشریة وتطورها -١
  .الفرق بین لغة اإلنسان ولغة الحیوان -٢
  .طبیعة اللغة البشریة -٣
  .مراحل النمو اللغوي -٤
  .نظریات مفسرة للغة -٥
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  .امتحان نصف الترم -٦
  .بعض المتغیرات ذات العالقة بالنمو اللغوي -٧
  .بعض الظواهر المرضیة في النمو اللغوي -٨
  .اللغویة في ریاض األطفالالتنمیة  -٩

  .منهج التنمیة اللغویة لطفل الروضة -١٠
  .نماذج تطبیقیه ودورها في تنمیة اللغة -١١

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
المهارات األساسیة في  

 التربیة الفنیة للطفل

١٢٥٣ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .التربیةالتربیة الفنیة ومكانتها في  -١
  .خصائص معلمة الروضة والصفات الخاصة بمعلم التربیة الفنیة -٢
  .عناصر الفن المختلفة -٣
  .الحس الفني في ریاض األطفال وأنماط التعبیر عنه -٤
 .التعلم في ریاض األطفال من خالل الفن وطرق العمل بخاماته -٥

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١٢٦٣ ٢ تغذیة الطفل 

 :موضوعات المقرر

  .المكونات الغذائیة الالزمة مثل النشویات والدهون والبروتینات -١
  .العناصر الغذائیة مثل الفیتامینات والمعادن -٢
  .مكونات الغذاء الصحي المتوازن -٣
  .أساسیات التغذیة السلیمة والتخطیط الغذائي -٤
  .الرضع واألطفال والحوامل والمرضعاتتغذیة بعض الفئات الحساسة مثل  -٥
  .التغذیة المناسبة في األمراض المختلفة -٦
  .صحة الطعام -٧
  .التثقیف الغذائي أهمیته ووسائله -٨
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١٢٧١ ٢ ) ٢مشاهدة (تدریب میداني  

 :موضوعات المقرر

  .األطفال في مصرالمعاییر القومیة لریاض  -١
  .السمات الشخصیة لمعلمات ریاض األطفال -٢
  .الخصائص المهنیة لمعلمات ریاض األطفال -٣
  .مشاهدة سجالت التخطیط للبرنامج الیومي -٤



٤٠ 
 

  .مشاهدة أسالیب تعامل المعلمة مع الطفل أثناء الیوم الدراسي -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١٢٨١ ٢ قراءات في تربیة الطفل 

 :موضوعات المقرر

  .قراءات ألحداث االتجاهات التربویة في الطفولة من خالل المجالت العلمیة -١
  .التربیة  ومشكالت المجتمع من خالل بعض الظواهر مثل العولمة -٢
  .دور التربیة في مواجهة بعض الظواهر السلبیة مثل ظاهرة األمیة -٣
  .هنیةالتنمیة الم -٤
  .تربیة الطفل في ضوء االتجاهات الحاكمة لمفاهیم ومعاییر الجودة -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
علم النفس االجتماعي  

 لألطفال

١٢٩٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .تعریف علم النفس االجتماعي -١
  .النفس االجتماعيتأثیر الدراسات النفسیة واالجتماعیة علي علم  -٢
  .الفرد والجماعة -٣
  .التنشئة االجتماعیة -٤
  .أهمیة العالقات االجتماعیة المتبادلة -٥
  .القیادة ومبادئها -٦
  .العوامل الدینامیكیة وأهمیتها -٧
  .نمو الفرد من الناحیة االجتماعیة -٨
  .االتجاهات النفسیة والتعصب -٩

  .القیم -١٠
  .األسرةعلم النفس ومشكالت  -١١

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١٢١٠٣ ٢ أدب الطفل العالمي 

 :موضوعات المقرر

  .تعریف أدب الطفل العالمي -١
  .أنواع أدب األطفال العالمیة -٢
  .نماذج من شعر األطفال العالمي -٣
  .نماذج من نثر األطفال -٤
  .الطفل العالميأهمیة األدب العالمي وخاصة أدب  -٥



٤١ 
 

  .أشكال أدب الطفل العالمي -٦
  .وسائط أدب الطفل العالمي -٧
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ١٢١١-ج ٢ الثقافة البیئیة 

 :موضوعات المقرر

  .التوعیة الصحیة للمخاطر التي یتعرض لها الطفل وطرق المحافظة علي البیئة -١
  .الحیة الموجودة بالبیئة وكیفیة المحافظة علیهاالكائنات  -٢
  .أنواع النباتات المختلفة ومعرفة األضرار الناتجة عن التلوث البیئي -٣
  .تأثیر التلوث البیئي علي تعلیم وصحة الطفل -٤
  .البیئة االجتماعیة وتأثیر علي الطفل -٥
 
 
  )الفصل الدراسي األول: المستوي الثاني(
  

 كود المقرر الساعات المعتمدة المقرراسم  متطلب سابق
تنمیة المفاهیم لدي طفل  

 الروضة

٢١١١ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .المفاهیم وأنواعها وخصائصها -١
  .نظریات النمو وتكوین المفاهیم -٢
  .طبیعة المعلمة وأطفال الروضة -٣
  .معلمة الروضة فلسفة المفاهیم العلمیة والریاضیة واللغویة -٤
  .المفاهیم العلمیة في حیاة طفل الروضة -٥
  .أهداف تنمیة المفاهیم الریاضیة واللغویة -٦
  .مقدمة عن دور المفاهیم الخلقیة واالجتماعیة في المجتمع -٧
  .أثر المفاهیم الخلقیة واالجتماعیة في المجتمع -٨
  .كیفیة اكتساب القیم األخالقیة واالجتماعیة -٩

 .  طبیعة المفاهیم اللغویة وأطفال الروضة -١٠
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢١٢١ت .ع ٢ التنشئة االجتماعیة للطفل 

 :موضوعات المقرر

  )األهداف –األهمیة  –المفهوم (التنشئة االجتماعیة للطفل  -١
  .عالقة التنشئة االجتماعیة بالتربیة -٢
  .ومؤسسات التنشئة االجتماعیة للطفلوسائط  -٣



٤٢ 
 

  .متطلبات التنشئة االجتماعیة والعوامل المؤثرة فیها -٤
  .وأثرها في التنشئة االجتماعیة للطفل الوالدیةأسالیب المعاملة  -٥
 

 

[ 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
النفسیة  المشكالت 

 لألطفال

٢١٣٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .التعریف بمشكالت الطفولة -١
  .أسباب المشكالت النفسیة عند األطفال -٢
  ).نوبات البكاء ونوبات الغضب(بعض المشكالت النفسیة  -٣
  .االنطواء واالكتئاب -٤
  .الخوف والغیرة -٥
  .القلق النفسي -٦
  .العناد والخجل -٧
  .تأثیر المشكالت النفسیة علي سلوك الطفل -٨
  .النفسیةعالج المشكالت  -٩

  .الوقایة من المشكالت النفسیة -١٠
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢١٤٢ ٢ النمو العقلي والمعرفي 

 :موضوعات المقرر

  .النمو العقلي وجوانبه -١
  .جوانب النمو العقلي عند الطفل -٢
  .العوامل المؤثرة في تطور التفكیر عند الطفل -٣
  .نمو الطفل من وجهة نظر بیاجیه -٤
  .النمو العقلي خالل مرحلة المهد -٥
  .خصائص التفكیر في مرحلة المهد -٦
  .النمو العقلي خالل مرحلة الطفولة المبكرة -٧
  .خصائص التفكیر في مرحلة الطفولة المبكرة -٨
  .االتجاهات المعرفیة في التفكیر -٩

  .قیاس التطور الذهني المعرفي -١٠
 

 
 
 
 



٤٣ 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
أمراض األطفال  

 وتمریضهم

٢١٥٣ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .األمراض المعدیة والوراثیة والبیئیة التي تصیب األطفال في مرحلة ریاض األطفال -١
  .أمراض األطفال المزمنة والمعدیة –التعرف علي المرض  -٢
  .لألطفال وسبل التعامل مع األطفال المرضياألمراض الوراثیة  -٣
  .األمراض البكتیریة والفیروسیة وأنواعها وطرق الوقایة منها -٤
  .أمراض الدم وأمراض الجهاز السقفي -٥
  .اإلسعافات األولیة وكیفیة استخدامها -٦
  .تشخیص وطرق الوقایة من بعض األمراض المعدیة -٧
 

 
 

 كود المقرر المعتمدةالساعات   اسم المقرر متطلب سابق
 ٢١٦٣ ٢ ألعاب األطفال الحركیة 

 :موضوعات المقرر

  .التعبیر الحركي للطفل -١
  .خصائص نمو الطفل الحركیة -٢
  .المهارات الحركیة األساسیة -٣
  .الطالبة المعلمة من إتقان المهارات الحركیة وتعلیمها للطفل والمسابقات المختلفة -٤
  .إتقان القصة الحركیة وتعلیمها للطفل واأللعاب الصغیرةالطالبة المعلمة من  -٥
  .األجهزة واألدوات المستخدمة في األلعاب الحركیة -٦
  .االعتبارات الخاصة باألمان -٧
  .الكفاءة واإلدراك الحركي -٨
  .القصة الحركیة  -٩

  .خصائص أنشطة التربیة الحركیة لمرحلة الروضة -١٠
  .القدیمةنماذج من األلعاب الحركیة  -١١

 
 
 ج

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
تدریس (تدریب میداني  )٢(تدریب میداني مشاهدة 

 )١(مناقشة ) مصغر

٢١٧١ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .مناقشة مهارات التخطیط للبرنامج الیومي -١
  .مناقشة مهارات التنفیذ للبرنامج الیومي -٢
  .مهارة عرض الوسیلة - د.     مهارة اإلثارة -ج.   مهارة التهیئة -ب  .   مهارة االستقبال -أ



٤٤ 
 

  .مهارة التقویم -ي.   مهارة الختام واألقفال - و.    مهارة المناقشة والحوار -هـ
  .مناقشة مهارات التقویم للبرنامج الیومي -٣
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
باستخدام  التدریس 

 المسرح 

٢١٨١ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .مسرح األطفال في كل من العالم والعالم العربي-١
 .أنواع المسرح -٢

  .استخدامه مع األطفال في الروضة -٣
  .مسرحیة الدمى وكیفیة تدریسها -٤
  .مسرحة المناهج -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ن .ع ٢ رسوم األطفالسیكولوجیة  

 :موضوعات المقرر

  األسس النظریة لرسوم األطفال -١
  رسوم األطفال من الزاویة الفنیة والجمالیة -٢
  الفروق الفردیة في رسوم األطفال -٣
  اإلبداعيالعوامل المؤثرة على نمو التعبیر الفني  -٤
  رسوم األطفال كوسیلة لدراسة الشخصیة -٥
 .عالجیة رسوم األطفال كوسیلة -٦

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢١١٠٣ ٢ فنون تشكیلیة للطفل 

 :موضوعات المقرر

  .المقصود بالفن التشكیلي لألطفال أنواع الفنون التشكیلیة لدي األطفال -١
  .مهارات الفنون التشكیلیة لدي األطفال -٢
  .عناصر العمل الفني التشكیلي لألطفال -٣
  .العمل الفني والمهارات اإلبداعیة لدي األطفال -٤
  .االستراتیجیات الفنیة اإلبداعیة ودورها في تنمیة الحس الجمالي لدي األطفال -٥
  .تقییم األعمال الفنیة والتشكیلیة لألطفال -٦
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق



٤٥ 
 

 ٢١١١ج   ٢ التربیة السكانیة 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم التربیة السكانیة وأهمیتها وأهدافها وأشكالها -١
  .مؤسسات ومصادر التربیة السكانیة -٢
  .الوضع الراهن للتربیة السكانیة في مصر -٣
  .الجهود الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة في مجال التربیة السكانیة -٤
  .مشكالت التربیة السكانیة وطرق مواجهتها -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢٢١١ ٢ تعلیم أدب الطفل 

 :موضوعات المقرر

  .قصص األطفال وكیفیة روایتها لألطفال -١
  .مسرح الطفل وكیفیة مسرحة المناهج -٢
  .العوامل الواجب توافرها في كتاب الطفل الجید -٣
  .صحف أطفال مرحلة الریاض -٤
  .التلیفزیون في أدب الطفل وتأثیره علي الطفلدور  -٥
 

 
)الفصل الدراسي الثاني –المستوي الثاني  ) 

 
 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق

 ٢٢٢١ت .ع نظري٢ تاریخ تربیة الطفل 

 :موضوعات المقرر

  .أسباب دراسة تاریخ التربیة -١
  .طرق دراسة تاریخ التربیة -٢
  .التربیة في العصر البدائي -٣
  .التربیة في العصور المصریة القدیمة -٤
  .التربیة الیونانیة -٥
  .التربیة الرومانیة -٦
  .التربیة المسیحیة -٧
  .التربیة اإلسالمیة -٨
 . اتجاهات حدیثة في تربیة الطفل -٩

 
 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق



٤٦ 
 

التعلم في سیكولوجیة  
 الطفولة

٣١٣٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .ما معني التعلم -١
  .المدرسة السلوكیة والتعلم -٢
  .االشتراط الكالسیكي -٣
  ).جاثري(نظریة االقتران  -٤
  ).ثروندیك(النظریة االرتباطیة  -٥
  ).سكنر(النظریة الشرطیة اإلجرائیة  -٦
  ).تولمان(السلوكیة المعرفیة  -٧
  .الجشتالت -٨
  .نظریة معالجة المعلومات -٩

 .انتقال أثر التعلم -١٠
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢٢٤٢ ٢ الفروق الفردیة لألطفال 

 :موضوعات المقرر

  .أهمیة دراسة الفروق الفردیة -١
  .تطور البحث في الفروق الفردیة -٢
  ).النفس الفارق، الشخصیةالفروق الفردیة، علم (تحدید بعض المفاهیم  -٣
  .أنواع الفروق الفردیة -٤
  .الخصائص العامة للفروق الفردیة -٥
  .مظاهر الفروق الفردیة -٦
  .العوامل المسئولة عن ظاهرة الفروق الفردیة في الشخصیة -٧
  .معدل ثبات الفروق الفردیة ، التنظیم الهرمي للفروق الفردیة -٨
  .توزیع الفروق الفردیة -٩

  .الفروق الفردیة في الذكاء -١٠
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢٢٥٣أ .ع ٢ أغاني وأناشید للطفل 

 :موضوعات المقرر

  .الموروث الموسیقي والعولمة -١
  .موروث أغاني وألعاب األطفال الشعبیة -٢
  .أشكال أغاني وألعاب األطفال الشعبیة -٣
  .ومكانة أغاني وألعاب األطفال الشعبیةعناصر الغناء  -٤



٤٧ 
 

  .تطبیقات عملیة تؤدي بالعزف والحركة والغناء -٥
  .ابتكار نماذج علي نمط األغاني الشعبیة -٦
 . توظیف الموروث الموسیقي في الجانب التعلیمي والتربوي للطفل -٧

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢٢٦٣ ٢ األولیة للطفلاإلسعافات  

 :موضوعات المقرر

  :مدخل إلي اإلسعافات األولیة للطفل) ١
  .مفهوم اإلسعافات األولیة -أ     
  .خصائص المسعف -ب    
  .مبادئ عامة لإلسعاف -جـ    

  :إسعافات حاالت اإلغماء) ٢
  .أنواع اإلغماء المختلفة -ب.           مفهوم اإلغماء -أ    

  :التسمم) ٣
  .التسمم بمساحیق الغسیل والتنظیف - أ   
  .التسمم بالمواد الغذائیة الفاسدة -ب  
  .التسمم بالدواء- جـ  
  .جسم غریب في األنف وفي العین) ٤
  :  النزیف) ٥

  .نزیف األنف -ب.     نزیف األذن -أ    
  :اإلسعافات األولیة للطفل) ٦

  .ةنصائح حول حفظ األدوی -ب.    صیدلیة المنزل -أ    
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢٢٧١ ٢ )٤مناقشة (تدریب میداني  )١(تدریب میداني مناقشة 

 :موضوعات المقرر

  .مناقشة مهارات وضع بعض األهداف للبرامج المقدمة لألطفال -١
  .مناقشة مهارات التمهید والتخطیط لألنشطة المختلفة -٢
  .الوسائل التعلیمیةمناقشة تصمیم  -٣
  .مناقشة المطلوبة لممارسة مهنة معلمة الروضة -٤
  .األدوار المختلفة للتیارات اإلداریة -٥
 

 
 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق



٤٨ 
 

 ٢٢٨١ت .ع ٢ التربیة األخالقیة للطفل 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم التربیة األخالقیة للطفل-١
  .ومصادر التربیة األخالقیة للطفلأسس  -٢
  .نظریات التربیة األخالقیة للطفل -٣
  .مؤسسات التربیة األخالقیة للطفل -٤
  .العوامل المؤثرة علي التربیة األخالقیة للطفل -٥
  .مشكالت التربیة األخالقیة للطفل وكیفیة مواجهتها -٦
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢٢٩٢ ٢ تنمیة مهارات التفكیر 

 :موضوعات المقرر

  .تعریف مهارات التفكیر -١
  .مستویات مهارات التفكیر -٢
  .تصنیفات مهارات التفكیر -٣
  .اتجاهات تدریس مهارات التفكیر -٤
  .الخصائص الممیزة لتفكیر طفل الروضة -٥
  .طفل الروضة ومهارات التفكیر -٦
  .النفس مهارات التفكیر واتجاهات علم -٧
  .مهارات التفكیر والحاسب اآللي في ریاض األطفال -٨
  .مهارات اهتمت بتناول مهارات التفكیر -٩

  .برامج تنمیة مهارات التفكیر -١٠
 

 
 ج

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
جغرافیة مصر وتاریخها  

 الحدیث

٢٢١٠٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر
  .التاریخیة في مصرالمعالم   - ١
  .البیئة والتضاریس في مصر - ٢
  توزیع المكان جغرافیاً  - ٣
  .المناخ واألرصاد الجویة - ٤
  .المدن الرئیسیة في مصر - ٥
  .الخرائط الجغرافیة لمصر - ٦
  .المشروعات الصناعیة والزراعیة الجدیدة في مصر - ٧
 . تاریخ مصر في العصر الحدیث - ٨

 



٤٩ 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٢٢١١٠ -ج ٢ حقوق الطفل 

 :موضوعات المقرر

  .تعریف حقوق الطفل -١
  .حقوق الطفل في اإلسالم -٢
  .حقوق الطفل في المواثیق واالتفاقیات الدولیة -٣
  .منظمات حقوق الطفل ودورها -٤
  .تشریعات حقوق الطفل -٥
  .واقع حقوق الطفل في مصر -٦
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
تخطیط برامج ومناهج  

 طفل الروضة

٣١١١ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم البرنامج والمنهج في الطفولة المبكرة -١
  .المنهج التكاملي أو منهج الوحدات -٢
  .منهج المحاور -٣
  .المنهج المطور -٤
  .منهج األنشطة في ریاض األطفال -٥
  .واألطفال ذوي االحتیاجات الخاصةالمنهج  -٦
  .طرق تقویم المنهج في الطفولة المبكرة -٧
  .دور المعلمة في منهج الطفولة المبكرة -٨
 

 
)الفصل الدراسي األول –المستوي الثالث  ) 

 
 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق

األصول الفلسفیة  
 واالجتماعیة لتربیة الطفل

 ٣١٢١ت .ع نظري  ٢

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم التربیة والفلسفة -١
  .العالقة بین التربیة والفلسفة -٢
  .األصول الفلسفیة للتربیة -٣

  .الفلسفة اإلسالمیة -د.  البرجماتیةالفلسفة  -جـ.   الفلسفة الواقعیة -ب.     الفلسفة المثالیة -أ      
 .األصول االجتماعیة للتربیة -٤

 



٥٠ 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر سابقمتطلب 
صعوبات التعلم عند  

 األطفال

٢٢٣٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .مدخل إلي صعوبات التعلم -١
  .أسباب صعوبات التعلم -٢
  .المظاهر العامة لذوي صعوبات التعلم -٣
  .تشخیص صعوبات التعلم -٤
  .النظریات المفسرة لصعوبات التعلم -٥
  .صعوبات التعلمأنواع  -٦
  .صعوبات  االنتباه، صعوبات اإلدراك -٧
  .صعوبات التذكر -٨
  .صعوبات القراءة ، الكتابة ، الحساب -٩

 .عالج صعوبات التعلم -١٠
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
سیكولوجیة اإلبداع في  

 الطفولة

٣١٤٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .وسمات الطفل المبدعمفهوم اإلبداع  -١
  .تصنیف األطفال المبدعین -٢
  .أسالیب الكشف عن األطفال المبدعین -٣
  .رعایة األطفال المبدعین -٤
  .أسالیب تنمیة اإلبداع -٥
  .مفهوم البیئة اإلبداعیة لدي األطفال -٦
  .المسیرات المؤثرة في البیئة اإلبداعیة لألطفال -٧
  .یئة اإلبداعیةالمعوقات المؤثرة في جوانب الب -٨
  .االتجاهات الحدیثة في قیاس البیئة اإلبداعیة لدي األطفال -٩

  .بعض الدراسات في مجال اإلبداع -١٠
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
المهارات اللغویة لمعلمة  

 الروضة

٣١٥٣ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .لغة المعلمة بین العامیة والفصحى -١
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  .المجاالت األساسیة للمهارات اللغویة -٢
  ).التهیئة للتحدث –التهیئة لالستماع ( المهارات اللغویة الالزمة لطفل الروضة  -٣
  .المهارات اللغویة الالزمة لمعلمات ریاض األطفال إلعداد األنشطة اللغویة لألطفال -٤
  .تطبیقات عل إعداد أنشطة لغویة مناسبة لطفل الروضة -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر سابق متطلب
 ٣١٦٣ ٢ قصص وحكایات األطفال 

 :موضوعات المقرر

  .اصطالحیاً  –مفهوم القصة لغویًا  -١
  .األهداف التربویة للقصة -٢
  .مقومات القصة ، أنواع قصص األطفال -٣
  .دور القصة في التدریس -٤
  .مشكالت أمام قصص األطفال -٥
  .أهمیتها –اإللكترونیة تعریفها القصص   -٦
  .كیفیة استخدام القصص اإللكترونیة -٧
  .األهمیة التربویة للقصص اإللكترونیة -٨
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣١٧٣ ٢ )١(تدریب میداني  )٢(تدریب میداني مناقشة 

 :موضوعات المقرر

  .العامة والسلوكیة للبرامج الشهریةمهارات وضع وتنفیذ األهداف  -١
  .مهارة تدریب الطفل علي تطبیق الخبرة التي تعلمها -٢
  .مهارة التنفیذ لألنشطة المختلفة -٣
  .مهارة النقد الذاتي والموضوعي -٤
  .تنمیة اتجاه إیجابي نحو المهنة -٥
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣١٨١ ٢ الطفل أسس بناء منهج 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم المنهج ومكوناته وتنظیماته وأسسه وأهمیته -١
  .مفهوم نظریة المنهج ونماذجها وتاریخ تطورها وتطبیقاتها -٢
  .تحلیل بعض المناهج ونقدها في ضوء مكوناتها وعناصرها وأسسها -٣
  .االتجاهات الحدیثة عالمیًا في مناهج تعلیم طفل الروضة -٤
  .دراسات أسس تصمیم برامج ریاض األطفال -٥
 .تقویم مناهج طفل ما قبل المدرسة في ضوء معاییر الجودة للمرحلة -٦
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[ 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
سیكولوجیة االتصال في  

 الطفولة

٣١٩٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .مدخل إلي االتصال -١
  .تعریفات االتصال -٢
  .نظریات االتصال -٣
  .مهارات االتصال -٤
  ).وسائل اإلعالم(ناقالت االتصال  -٥
  .معوقات االتصال -٦
  .عناصر االتصال -٧
  .أنواع االتصال -٨
  .عوامل نجاح االتصال -٩

  . أهداف االتصال في العملیة التعلیمیة -١٠
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
واإلیقاع الموسیقي  

 لألطفال

٣١١٠٣ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .التربیة الموسیقیة ومكانتها في التربیة -١
  .خصائص معلمة الروضة والصفات الخاصة بمعلم الموسیقي -٢
  .عناصر الموسیقي -٣
  .النوتة الموسیقیة البسیطة -٤
  .الغناء الصولفائي للمدونات الموسیقیة -٥
  .العالمات اإلیقاعیة -٦
  .األصوات الحادة الغلیظة ، الشدة ، والخفوت -٧
  .العزف علي آالت الفرقة اإلیقاعیة -٨
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣١١١ -ج  ٢ الثقافة التربویة لكل مرب 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم الثقافة التربویة -١
  .أهداف الثقافة التربویة -٢
  .الثقافة التربویةأشكال  -٣
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  .خصائص وصفات المربي وأخالقیات المهنة -٤
  .المشكالت التربویة للمربین وكیفیة مواجهتها -٥
 

[ 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق

تخطیط برامج ومناهج 
 طفل الروضة

تنفیذ برامج ومناهج طفل 
 الروضة

٣٢١١  ٢ 

 :موضوعات المقرر

) العلمیة، اللغویة، الریاضیة، الحركیة، الموسیقیة، والفنیة(بعض األنشطة في ریاض األطفال دراسات عن  -١
  .وكیفیة تنفیذها

أهمیة الوسیلة وأهدافها وطرق إنتاجها وطریقة (دراسات عن الوسائل التعلیمیة في ریاض األطفال  -٢
  ).عرضها

  .دراسة لبعض األطر المرجعیة لبرامج ریاض األطفال -٣
  .الیب التقویم في ریاض األطفال وأهداف التقویم في الروضة وأدوات التقویمأس -٤
  .دراسات في برامج اكتشاف ورعایة األطفال الموهوبون في الروضة -٥
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
تربیة مقارنة لریاض  

األطفال في العصر 
 الحدیث

 ٣٢٢١ت  .ع نظري  ٢

 :موضوعات المقرر

  ).التطور –األهمیة  –األهداف  –المفهوم (التربیة المقارنة  -١
  .العوامل المؤثرة في النظم التعلیمیة في العالم -٢
  .األسالیب المنهجیة المعاصرة في التربیة المقارنة -٣
  . نظم تربیة الطفل الحدیثة في بعض الدول العربیة واألجنبیة وتحلیل مقارن لها -٤
 

 
 ج

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣٢٣٢ ٢ اإلرشاد النفسي لألطفال 

 :موضوعات المقرر

  .مدخل إلي اإلرشاد النفسي -١
  .تعریفات اإلرشاد النفسي -٢
  .خصائص المرشد النفسي -٣
  .متطلبات العملیة اإلرشادیة -٤
  .النظریات واالستراتیجیات اإلرشادیة -٥
  ).االختبارات النفسیة –دراسة الحالة  –المقابلة  –المالحظة : (جمع المعلومات أدوات -٦
  ).الجماعي –الفردي (طرق وأسالیب اإلرشاد النفسي  -٧
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  .نماذج لجلسات إرشادیة لألطفال -٨
  . التشخیص والتقویم في اإلرشاد -٩
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
  ٢ النفسیة للطفلالصحة  

 :موضوعات المقرر

  .تعریفات الصحة النفسیة -١
  .مؤشرات التوافق النفسي -٢
  .األم والصحة النفسیة لألبناء -٣
  .اآلباء والصحة النفسیة لألبناء -٤
  .اهتمام الدول بالصحة النفسیة -٥
  .أخطاء التربیة وتأثیرها علي الصحة النفسیة لألبناء -٦
  .القلق النفسي -٧
  .اإلحباط النفسي -٨
  .الصراع النفسي -٩

  .میكانیزمات الدفاع -١٠
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣٢٥٣ ٢ المهارات اللغویة للطفل 

 :موضوعات المقرر

  .طبیعة اللغة البشریة -١
  .مراحل النمو اللغوي -٢
  .نظریات مفسرة للنمو اللغوي -٣
  .اللغویة لطفل الریاضمنهج التنمیة  -٤
  .األلعاب التربویة والتنمیة اللغویة -٥
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣٢٦٣ ٢ أسس التعبیر الفني للطفل  

 :موضوعات المقرر

  الحس الفني في ریاض األطفال  وأنماط التعبیر عنه  -١
  معاییر التعبیر الفني للطفل  -٢
 شروط التعبیر الفني للطفل  -٣

 التعلم في ریاض األطفال من خالل الفن وطرق العمل بخطته  -٤

 مجاالت الفن التعبیري بریاض األطفال  -٥

 معوقات التعبیر الفني لألطفال   -٦
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 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق

 ٣٢٧١ ٢ )٢(تدریب میداني  )١(تدریب میداني 

 :المقررموضوعات 

  .مهارة تنفیذ األنشطة المختلفة -١
  .مهارة النقد الذاتي والموضوعي -٢
 .تنمیة اتجاه إیجابي نحو المهنة -٣

 
 

)الفصل الدراسي الثاني –المستوي الثالث  ) 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣٢٨١ت .ع نظري٢ التربیة البیئیة للطفل 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم التربیة البیئیة -١
  .أهمیة التربیة البیئیة -٢
  .أهداف التربة البیئیة -٣
  ..).…الهواء –التصحر  –المیاه (مشكالت البیئة -٤
  .كیفیة مواجهة مشكالت البیئة -٥
  .االهتمام العالمي بمشكالت البیئة -٦
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣٢٩٢ ٢ الفسیولوجيعلم نفس  

 :موضوعات المقرر

  .تاریخ علم نفس فسیولوجي -١
  .الخلیة والوراثة -٢
  .الجهاز الهضمي -٣
  .الجهاز العضلي -٤
  .الجهاز التنفسي -٥
  .الجهاز الحسي -٦
  .الجهاز الغددي -٧
  .الجهاز العصبي -٨
  .الجهاز الدوري -٩

 .الجهاز العظمي -١٠
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 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣٢١٠٣ ٢ الثقافة الصحیة للطفل 

 :موضوعات المقرر

  .الصحة والتثقیف الصحي -١
  .مهارات االتصال -٢
  .الصحة العامة -٣
  .الصحة البیئیة -٤
  .األنفلونزا -٥
  .التغذیة الصحیة -٦
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٣٢١١ج  ٢ الثقافة العربیةقراءات في  

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم الثقافة العربیة -١
  .جوانب الثقافة العربیة -٢
  .مؤسسات الثقافة العربیة وأدوارها -٣
  .العوامل المؤثرة في الثقافة العربیة -٤
  . المتغیرات المعاصرة والثقافة العربیة -٥
 

[ 

 المقرر كود الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
طرق تعلیم الفئات  

 الخاصة

٤١١١ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .دراسة لبعض نماذج برامج تعلم الطفل الغیر العادي -١
  .دراسة لبعض نظریات تعلم الطفل الغیر العادي -٢
  .أسس تصمیم برامج تعلم الطفل الغیر العادي -٣
  .دراسات في تخطیط برامج تعلیم الطفل الغیر العادي -٤
  .دراسات عن دور المعلمة في برامج تعلم الطفل غیر العادي -٥
  .االتجاهات الحدیثة عالمیًا في طرق تعلیم الفئات الخاصة -٦
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
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معلمة مرحلة الطفولة  
 المبكرة

 ٤١٢١ت  .ع نظري  ٢

 :موضوعات المقرر

  .مرحلة الطفولة المبكرةتعریف معلمة  -١
  .فلسفة إعداد المعلم -٢
  .فلسفة إعداد معلمة مرحلة الطفولة المبكرة -٣
  .إعداد معلمة مرحلة الطفولة المبكرة -٤
  .خصائص ومهارات المعلمة -٥
  .مهام وأدوار معلمة مرحلة الطفولة المبكرة -٦
 .إعداد معلمة مرحلة الطفولة المبكرة في الدول المتقدمة -٧

[ 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤١٣٢ ٢ بحث نفس تعلیم لألطفال 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم البحث العلمي -١
  .مناهج وأسالیب البحث النفسي -٢
  .عنوان البحث ومقدمته -٣
  .مشكلة البحث وتساؤالته -٤
  .أهداف البحث وأهمیة حدوده -٥
  .الفروض وصیاغتها -٦
  .أدوات البحث النفسي وتقنیتها -٧
  .العینات وأنواعها وطرق اختیارها -٨
  .عرض وتحلیل البیانات -٩

  . تفسیر نتائج البحث ، توثیق البحث العلمي -١٠
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤١٤٢ ٢ علم نفس الفئات الخاصة 

 :موضوعات المقرر

  .األطفال غیر العادیین، أهداف التربیة الخاصة تعریف اإلعاقة، فئات -١
  .أسس التربیة الخاصة، مراحل تطور خدمات األفراد غیر العادیین، استراتیجیات التعامل مع غیر العادیین -٢
  ).تعریفها، تصنیفها، أسبابها، تشخیصها(اإلعاقة البصریة  -٣
، الخدمات المقدمة للمعا -٤   .قین بصریاً خصائص األطفال المعاقین بصریًا
  ).تعریفها، تصنیفها، أسبابها، تشخیصها(اإلعاقة السمعیة  -٥
، الخدمات المقدمة للمعاقین سمعیاً  -٦   .خصائص األطفال المعاقین سمعیًا
  ).تعریفها، تصنیفها، أسبابها، تشخیصها(اإلعاقة العقلیة  -٧
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، الخدمات المقدمة للمعاقین  -٨   .عقلیاً خصائص األطفال المعاقین عقلیًا
  .تعریفها، تصنیفها، العوامل المؤثرة فیها: الموهبة -٩

  .تعریفه، أسبابه، العوامل المؤثرة فیه: التوحد -١٠
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
المهارات الیدویة والفنیة  

 للطفل

٤١٥٣ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  العوامل المستمدة لخبرة الطالبة المعلمة في مجال األنشطة الفنیة لألطفال  -١
  تطبیق أنشطة فنیة جاهزة  -٢
 األنشطة الفنیة من منظور النظریات المعاصرة -٣

 اتحاد أنشطة فنیة ألطفال الروضة وفني مجاالت الفن -٤
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤١٦٣ ٢ للطفلالتعبیر الحركي  

 :موضوعات المقرر

  .تعریف التعبیر الحركي للطفل -١
  .األنشطة الحركیة ودورها في تنمیة أجهزة جسم الطفل -٢
  .تنمیة وتطویر اللیاقة البدنیة للطفل -٣
  .برامج التربیة الحركیة لطفل الروضة -٤
  .تربیة القوام ویتناول درجات تشوهات -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق

 ٤١٧١ ٢ )٣(تدریب میداني  )٢(تدریب میداني 

 :موضوعات المقرر

  .مهارات وضع وتنفیذ األهداف العامة والسلوكیة -١
  .مهارات تدریب الطفل علي تطبیق الخبرة التي تعلمها -٢
  .مهارات التنفیذ لألنشطة المختلفة -٣
  .مهارات النقد الذاتي والموضوعي -٤
 .تنمیة اتجاه إیجابي نحو المهنة -٥

 
 
 
 
 
 
 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤١٨١ ٢ المنهج وبیئة الطفل 



٥٩ 
 

 :موضوعات المقرر

  .بیئة الطفل مفهومها ومكوناتها -١
  .منهج  الطفل وكیفیة إعدادها -٢
  .البیئيالوعي البیئي مفهومه وكیفیة تحقیقه من خالل التعلم  -٣
  .أبعاد التربیة البیئیة ومنهج طفل الروضة -٤
  .أثار البیئة علي منهج ریاض األطفال -٥
  .التربیة البیئیة لطفل الروضة أنشطة وممارسات -٦
 

 
 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق

االختبارات النفسیة  
 لألطفال

٤١٩٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .القیاس التربوي ووظیفته ومستویاتهمفهوم  -١
  ).مقاییس النزعة المركزیة(مبادئ إحصائیة  -٢
  .مقاییس التشتت -٣
  .مقاییس العالقة -٤
  .الداللة اإلحصائیة والصدفة -٥
  .االختبارات اإلحصائیة -٦
  .صدق االختبار -٧
  .ثبات درجات االختبار -٨
  .تحلیل مفردات االختبار -٩

  .االختبارموضوعیة  -١٠
  .المعاییر والدرجات المشتقة لدرجات االختبار -١١
  .اختبارات الذكاء -١٢
  .اختبارات القدرات الخاصة -١٣
 . تقدیر وقیاس الشخصیة -١٤

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤١١٠٣ ٢ صحف ومجالت األطفال 

 :موضوعات المقرر

  .األطفال في مصر وبعض الدول العربیةنشأة وتطور مجالت  -١
  .أهداف مجالت األطفال -٢
  .أهمیة مجالت األطفال -٣
  .وظائفها –خصائصها  –أنواع مجالت األطفال  -٤
  .واقع مجالت األطفال في مصر وبعض الدول العربیة -٥



٦٠ 
 

  .الصحافة المدرسیة -٦
  .أقسامها –أهدافها  –ماهیة الصحافة المدرسیة  -٧
  .المدرسیة والتطویر المستقبليالصحافة  -٨
  .القیم التربویة للصحافة المدرسیة -٩

  .نقد لدور ووظیفة الصحافة المدرسیة -١٠
 

 
 

)الفصل الدراسي األول –المستوي الرابع   ) 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤١١١ج  ٢ العولمة والهویة الثقافیة 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم العولمة ونشأتها وأبعادها -١
  .الثقافة العربیة وخصوصیاتها -٢
  .التغیرات والتطورات العالمیة المعاصرة -٣
  .أثر العولمة علي الهویة الثقافیة -٤
  .مشكالت العولمة في المجتمعات العربیة -٥
  .دور مؤسسات المجتمع في الحفاظ علي الهویة الثقافة والتكیف مع العولمة -٦
 

[ 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤٢١١ ٢ األلعاب التعلیمیة للطفل 

  :موضوعات المقرر
  .أنواعها –األلعاب التعلیمیة تعریفها  -١
  .دو األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم والتعلم -٢
  .شروط اختیار اللعبة التعلیمیة في المجاالت المتعددة -٣
  .المستحدثة تعلیمیًا في ضوء متغیرات المجتمعاألنواع  -٤
  .السمات األساسیة ألنشطة األلعاب التعلیمیة للطفل -٥
  .كیفیة تقویم األلعاب التعلیمیة للطفل داخل الروضة -٦
 

 
 
 
 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
إدارة ریاض األطفال    ٤٢٢١ت .ع ٢



٦١ 
 

 وجودتها

 :المقررموضوعات 

  .تعریف اإلدارة -١
  .نظریات اإلدارة في ریاض األطفال -٢
  ).المهام –الهیكل اإلداري (األدوار اإلداریة داخل الروضة  -٣
  .المهارات اإلداریة الالزمة لمعلمة ریاض األطفال -٤
  .االتجاهات الحدیثة والمعاصرة في جودة إدارة ریاض األطفال -٥
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
القیاس والتقویم النفسي  

 لألطفال

٤٢٣٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .التقییم والقیاس والتقویم النفسي -١
  .القیاس، مفهومه ومستویاته وطرقه -٢
  .التقویم مفهومه وأنواعه -٣
  .االختبارات والمقاییس النفسیة -٤
  .شروط االختبارات النفسیة -٥
  .االختباراتثبات  -٦
  .صدق االختبارات -٧
  .اإلحصاء النفسي إلي مدخل-٨
  .معامل االرتباط بین متغیرین -٩

  .حساب الفروق بین المتوسطات -١٠
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
سیكولوجیة شخصیة  

 للطفل

٤٢٤٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  ).أنماطهاتعریفها، محدداتها، (الشخصیة  -١
  .الشخصیة والتكیف -٢
  .نظریة التحلیل النفسي لفروید -٣
  .النظریة التحلیلیة لكارل یونج -٤
  .نظریة ادلر -٥
  .نظریة السمات -٦
  .نظریة المجال لكبرت لیفن -٧
  .نظریة التعلم االجتماعي لباندورا -٨



٦٢ 
 

  .نظریة العامل لریموند كاتل -٩
  .طرق قیاس الشخصیة -١٠

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
متحف الطفل ومكتبة  

 الطفل

 ٤٢٥٣أ .ع ٢

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم المتحف -١
  .التعریف بأهمیة متاحف األطفال -٢
  .دور متاحف الطفل في تنمیة اإلحساس باالنتماء -٣
بداعاتهما -٤ ٕ   .التعریف بأهمیة الحضارة والثقافة وا
  .الطفلوظائف متحف  -٥
  .التطور التاریخي لمتاحف األطفال في العصور المختلفة -٦
  أهمیة المكتبة للطفل . ٧
  أنواع مكتبات األطفال . ٨
  وظائف مكتبات األطفال.٩

 التطور التاریخي لمكتبات األطفال  . ١٠
 ج

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤٢٦٣أ .ع ٢ مسرح الطفل 

 :المقرر موضوعات

  .التعریف بمسرح الطفل داخل الروضة -١
  .العرائس -٢
  .مسرح العرائس -٣
  .التعریف بالدراما اإلبداعیة للطفل وعناصرها -٤
  .التدریب علي إنتاج وتوظیف مسرحیات عرائیسیة داخل الروضة -٥
 .التدریب علي استخدام الدراما اإلبداعیة مع طفل الروضة -٦

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة المقرراسم  متطلب سابق

 ٤٢٧١ ٢ )٤(تدریب میداني  )٣(تدریب میداني 

 :موضوعات المقرر

  .مهارات وضع وتنفیذ األهداف العامة والسلوكیة -١
  .مهارات تدریب الطفل علي تطبیق الخبرة التي تعلمها -٢
  .مهارات التنفیذ لألنشطة المختلفة -٣
  .والموضوعيمهارات النقد الذاتي  -٤
  .تنمیة اتجاه إیجابي نحو المهنة -٥
 



٦٣ 
 

 
)الفصل الدراسي الثاني –المستوي الرابع   ) 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
الجودة الشاملة في  

 الطفولة المبكرة

 ٤٢٨١ت  .ع ٢

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم الجودة التعلیمیة في الطفولة المبكرة -١
  .الجودة التعلیمیة أسس -٢
  .نظم الجودة التعلیمیة -٣
  .أدوات الجودة التعلیمیة -٤
  .طرق قیاس الجودة التعلیمیة -٥
 

 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
علم النفس المهني في  

 .الطفولة

٤٢٩٢ ٢ 

 :موضوعات المقرر

  .نشأة علم النفس المهني -١
  .المهني وأهدافهتعریف علم النفس  -٢
  .التوافق المهني -٣
  .المیول المهنیة -٤
  .األمیة النفسیة واالجتماعیة في علم النفس المهني -٥
  .تنمیة الوعي المهني -٦
  .أدوات جمع المعلومات في علم النفس المهني -٧
  .مفهوم االختیار المهني وأهمیته -٨
  .نظریات االختیار المهني -٩

  . اإلعداد والتدریب المهني -١٠
 

 
 
 
 
 
 
 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤٢١٠٣ ٢ فن الكتابة للطفل 

 :موضوعات المقرر



٦٤ 
 

  .مشاهیر كتاب الطفل -١
  .أنواع فنون أدب األطفال -٢
  .معاییر الحكم علي فنون الكتابة لألطفال -٣
  .أسس الكتابة للطفل -٤
  .قصص األطفالكتابة  -٥
  .كتابة األناشید واألغاني لألطفال -٦
 

 

 كود المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر متطلب سابق
 ٤٢١١ ٢ اإلبداع الفني 

 :موضوعات المقرر

  .مفهوم اإلبداع الفني -١
 .دوافع اإلبداع الفني لألطفال -٢

 .معوقات اإلبداع الفني لألطفال -٣

 .لألطفال األدوات المستخدمة في اإلبداع الفني -٤

 .التذوق الفني عند األطفال -٥

 .دور المعلم في دعم اإلبداع الفني لألطفال -٦

 .مراحل نمو اإلبداع الفني لألطفال -٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦٥ 
 

 


