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وصف المقرر :
ٌحتٕي انًمزر ػهى يؤسسبث انطفٕنت انؼزبٍت انًحهٍت فً
انًًهكت انؼزبٍت انسؼٕدٌت ٔبؼض انًؤسسبث انؼزبٍت يغ
إػطبء َبذِ يختصزِ ػٍ بؼض انًؤسسبث األْهٍت ٔانذٔنٍت

Module Description
Contains scheduled on local Arab
childhood institutions in Saudi
Arabia and some Arab institutions
with giving a brief on some NGOs
and international

Module Aims

: أهداف المقرر
 اٌ تتؼزف انطبنبت بًؤسسبث انطفٕنت:انٓذف انؼبو
انؼزبٍت انًحهٍت فً انًًهكت انؼزبٍت انسؼٕدٌت ٔبؼض
انًؤسسبث انؼزبٍت يغ إػطبء َبذِ يختصزِ ػٍ بؼض
 ٔببنتبنً فٓذا انًمزر. انًؤسسبث األْهٍت ٔانذٔنٍت
:ٌٓذف

1

:األْذاف انخبصت
ًٌتٕلغ أٌ ٌحمك انطبنبت يغ َٓبٌت انفصم انذراس
:األْذاف انتبنٍت
The student is expected to
) اٌ تتؼزف انطبنبت ػهى يفٕٓو يؤسسبث انطفٕنت1
achieve by the end of the
.َٔشأتٓب ٔيمزْب

2

General objective: the
definition of childhood
institutions requesting local
Arabic in Saudi Arabia and
some Arab institutions with
giving a brief on some
NGOs and international
organizations. Thus, this
course aim
:Specific objectives

semester following
:objectives
1-identify the concept of
childhood institutions and
based its inceptio
2-recognize the importance
of and the types of
childhood institutions in
the Arab world together to
Tercazaaly Gulf society in
.Saudi Arabia
3-identify the services and
achievements and
contributions of each
institution in the field of

) اٌ تتؼزف انطبنبت ػهى أًٍْت ٔإَاع يؤسسبث2
انطفٕنت فً انؼبنى انؼزبً يؼب نتزكٍش ػهى انًجتًغ
. انخهٍجً انسؼٕدي
اٌ تصف انطبنبت انخذيبث ٔاالَجبساث
)3
ٔاإلسٓبيبث انخبصت بكم يؤسست فً يجبل االْتًبو
. ببنطفٕنت ٔاأليٕيت
)اٌ تزبظ انطبنبت بٍٍ أْذاف كم يؤسست ٔدٔرْب4
ًٔاَجبساتٓب فً يجبل رػبٌت انطفٕنت ٔٔالؼٓب انفؼه

3

maternal and child welfare
.concern
4-the link between the
objectives of each
institution and its role and
achievements in the field
of child care and the
realities of the actua
5- identify the educational
challenges in the Arab
countries and how to
address them through
organizations childhood
.Oomstoyatea all its forms
Future plans include the
development scheduled to
review the ongoing
modernization and the
confiscation of its content
and in the light of scientific
developments and include
planning for the study and
development due to
confiscate and review its
content and on the basis of
reports submitted by
members of the faculty and
the department Back-todate information on the
network

)اٌ تهى انطبنبت ببنتحذٌبث انتزبٌٕت فً انذٔل انؼزبٍت5
ٔكٍفٍت انتصذي نٓب يٍ خالل يُظًبث انطفٕنت ػهى كم
.أشكبنّ أيستٌٕبتٓب
تتضًٍ انخطظ انًستمبهٍت نتطٌٕز انًمزر انتحذٌث
انًستًز نًزاجؼت ٔيصبدرة ٔيحتٕاِ ػهى ضٕء
انًستجذاث انؼهًٍت ٔتتضًٍ انتخطٍظ نهذراست ٔتطٌٕز
انًمزر بًصبدرة ٔيزاجؼت ٔيحتٕاِ بُبء ػهى تمبرٌز
يمذيت يٍ أػضبء ٍْئت انتذرٌس ببنمسى ٔ انزجٕع
نهًستجذاث ػهى شبكت انًؼهٕيبث

4

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

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
عدد
األسابٍع

ساعات
انتدزٌس

قائًة انًىظىعات

)(Weeks

)(Hours

)(Subjects
انطفىنة ويُظًاتها بٍٍ انحقىق وانتُظٍى اندونً

اسبىعاٌ

4

ًَاذج نبعط انًُظًات اندونٍة وجهىدها فً يجال انطفىنة"

اسبوعان

4

ًَاذج نبعط انًُظًات اإلقهًٍٍة وجهىدها فً يجال انطفىنة

اسبوعان

4

ًَاذج نبعط انًُظًات انًحهٍة وجهىدها فً يجال انطفىنة

اسبوعان

4

دوز انهجُة انىطٍُة انسعىدٌة فً يتابعة تُفٍر اتفاقٍة حقىق انطفم

أسبوع

فً انًًهكة انعسبٍة انسعىدٌة
انًُظًة اإلساليٍة نهتسبٍة وانعهىو وانثقافة

اسبوع

انتحدٌات انتسبىٌة فً اندول انعسبٍة وانتً وجب انتصدي

اسبوعان

نها يٍ خالل يُظًات انطفىنة عهى كم أشكانها ويستىٌاتها
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انطفىنة انعسبٍة فً انًُظًات بٍٍ انحقىق و انتحدٌات

2
2
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