
 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 الدراسيةادارة الخطط والبرامج 

 (5منوذج ) 

 خمتصر توصيف املقرر

 اعداد الوسائل تعليمية للطفل اسم المقرر:

 kin412 :رقم المقرر

 ال يوجد اسم ورقم المتطلب السابق:

 7 مستوى المقرر:

 3 الساعات المعتمدة:

               Preparation of teaching aids for children Module Title: 

kin412 Module ID: 

                                            There is no Prerequisite: 

                                      7 Level: 

                                      3 Credit Hours: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

           Module Description      :وصف المقرر 

  

الوسائل التعليمية: مفهومها, تطورها, مقرر يتناول 
 أهميتها في رياض األطفال.

أنواع الوسائل التعليمية: وسائل بصرية, وسائل  ·
 سمعية, وسائل سمعية بصرية, حركية تقنية.

معايير اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها,   ·
استخدامها من حيث األهداف, المكونات, وقواعد 

المزايا والعيوب, واالستخدام لطفل ما قبل 
المدرسة من خالل إمكانات البيئة المحلية وإنتاج 

 الوسائل التعليمية.
تقييم الوسائل التعليمية المتوفرة من حيث   ·

الهدف و الجودة و سهولة االستعمال و المزايا 
 ونقاط الضعف.

 

Teaching: its concept, its evolution, its importance 
in kindergarten. 
• Types of teaching: optical methods, audio, audio 
visual, kinetic technology. 
• Selection criteria for instructional use, and use in 
terms of objectives, components, advantages and 
disadvantages, and the use of children preschool 
through potential 
Local environment and production. 
• Assessing teaching available in terms of objective, 
quality and ease of use, advantages and 
weaknesses. 
 

 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

زويد الطالبة بمعلومات عن التسميات المختلفة ت 1

 للوسائل التعليمية..

Provide the student with information on 

 different labels for educational media.  

تعريف الطالبة بأهمية الوسائل التعليمية في   2
 مرحلة رياض األطفال.

-The definition of student the importance of 

teaching in kindergarten. 

تدريب الطالبة على تصميم الوسائل التعليمية من  3

 الخامات المتوفرة في البيئة

Train the student to design instructional 

materials  available  in the environment 

إكساب الطالبة مهارات استخدام وتشغيل    4

 الوسائل التعليمية.

-Give the student skills and start teaching. 

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على: على الطالب ٌفترض 

 اشكال انوسائم انتعهيمية استنتاج أهم  1
Understand the principles and basic concepts of the 

different categories of special education and 

انبرنامج  يفى مقرر انوسائم ف ماتم تعهمهق يتطب 2

 نهروضة يانيوم

Apply what you've learned in the decision means in 

daily kindergarten 

 



 
 )ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس(محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 

 األسابيع

(Weeks) 

ساعات 

 التدريس 

(Hours) 

  2 تعريف الوسائل التعليمية 

 الوسائل التعليمية     
 اساليب انتاج الوسائل التعليمية  -        -

2 4 

تقييم الوسائل التعليمية المتوفرة من حيث الهدف و الجودة و سهولة   
 االستعمال و المزايا ونقاط الضعف.

 
2 4 

 التدريب علي إنتاج بعض الوسائل التعليمية من خالل إمكانات البيئة المحلية. -ل 
التدريب علي تقييم الوسائل التعليمية لطفل ما قبل المدرسة و مدى فعاليتها  -

 في عملية التعلم.
 

3 6 

 معايير اختيار المواد التعليمية المناسبة للطفل 
3 

2 4 

 4 2  المناسبة للطفلانواع الوسائل التعليمية 

 

 

 (بلغة الكتاب الذي ٌدرس)ٌتم تعبئتها  الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

                                                            الوسائل التعليميت  اسم المرجع

 اسم المؤلف )رئيسي(

Author's Name 

 أحمد حسين اللقاني ، محمود أبو زايد 

 

 الناشر اسم

Publisher 

 القاهرة ، مكتبت سعيد رأفت 

 
 سنة النشر

Publishing Year 

3891 
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 اسم المؤلف

Author's Name 

 أحمد خيرى كاظم ، جابر عبد الحميد

 

 اسم الناشر

Publishing name  

 دار النهضت العربيت  

 
 سنة النشر

Publishing Year 
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 .األكثرمراجع على  3بحيث ال تتجاوز  أخرىمراجع  إضافةمالحظة: يمكن 


