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Module Description

1-Know the student psychological
and behavioral problems
 تعرف الطالبة بالمشكالت النفسية والسلوكية التى-١
experienced by children bad eggs
يتعرض لها االطفال االسوياء وغير االسوياء فى طور
and bad eggs is in the process of
نموهم
their development

والمام الطالبة بمسببات تلك المشكالت واسس-2
2 - and familiarity with student
العالج النفسى والسلوكى
causes of these problems and the
foundations of psychotherapy and
 المام الطالبة بطرق العالج النفسى السلوكى-٣
behavioral
3-familiarity with the student in
 تعرف الطالبة بمشكالت االطفال ذو االحتياجات-٤
ways that behavioral psychotherapy
الخاصة وكيفية معالجتها
4-Learn about student problems
children with special needs and how
to address them

: أهداف المقرر

Module Aims

The course aims to provide يهدف ادلقرر اىل تزويد الطالبات بادلعلومات ادلتعلقة بكل
-: من
students with information
- :relating to each of  ان تتعرف الطالبة على السلوك ادلشكل لطفل.) الروضة ( أعراضه والعوامل ادلسببة له

Conduct problem for - ان تتعرف الطالبة على مشكالت السلوك
kindergarten children – االنفعايل لطفل الروضة ( اضطرابات الكالم
(symptoms and causative اخلجل واضطراب التجنب – الغرية – اخلوف

-

1

.)factors – مص األصابع وقضم األظافر – التبول
) الالإرادي – الكذب

Behavior and emotional -  ان تصف الطالبة مشكالت السلوك العدواىنproblems for kindergarten – وغري االجتماعي لطفل الروضة ( العدوان
children (speech disorders ) العناد – الغضب – السرقة
shyness and avoidance disorder  ان تشخيص الطالبة بعض ادلشكالت عند طفل- jealousy - fear - sucking fingers ) الروضة من خالل ( ادلالحظة – ادلقابلة – دراسة احلالة
and nail-biting - bedwetting )lying
Problems, aggressive behavior and non-social to kindergarten
children (aggression )stubbornness - anger - theft
Diagnose some problems when
the kindergartners through
)(note - interview - case study

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
1
2
3

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

)(Weeks

)(Hours

-

السلوك المشكل ،تحديده ،الطفل المشكل

1

2

1

2

1

2

سمات الطفل وخصائص نموه ،وخصائص معلمة الروضة وادوراها

1

2

مشكالت السلوك العدوانى

1

2

مشكلة الكذب والسرقة

1

2

مشكالت اضطرابات الكالم ،واضطرابات النوم

1

2

مشكالت الخوف ،الغيرة ،العناد

1

2

مشكلة التبول االإرادى /مشكالت نقص االنتباه

1

2

مشكلة التأخر الدراسى

1

2

لماذا يسئ االطفال السلوك ،وفنيات التعامل مع السلوك السئ
تصنيف المشكالت النفسية والسلوكية عند االطفال

 ،وتعرف اسبابها

مشكالت قضم االظافر  /مص االبهام  /االنطواء والعزلة

1

2

مشكلة االكتئاب والوسواس القهرى

1

2
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