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Module Description

Learn about the concept of
ان تتعرف الطالبات على مفهوم رياض األطفال
kindergarten students and their
وأهميتها وخصائصها وأهم أفكار المربيين في
رياض األطفال وبعض التجارب اإلقليمية في importance, characteristics and main
ideas of educators in kindergartens
رياض األطفال بالوطن العربي
and some regional experiences in
kindergarten in the Arab world

أهداف المقرر :
1

Module Aims

تتعرف الطالبات على مفهوم رياض
األطفال

Learn about the concept of
kindergarten

2

تذكر أهمية رياض االطفال وخصائصها

3

تحدد أهم أفكار المربيين في رياض

Identify the main ideas of
educators in kindergartens

توضح بعض التجارب اإلقليمية في

Explain some regional
experiences in kindergarten
in the Arab world

األطفال
4

رياض األطفال بالوطن العربي

Remember the importance of
kindergartens and its
characteristics

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

تتعرف على اهداف رياض االطفال
توظف بعض التجارب العالمية في المجتمع
المحلي
توظف االركان التعليمية داخل الروضة

Recognize the objectives of
kindergartens
Employs some international
experiences in the community
Educational staff employed within
the kindergarten

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
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)(Subjects
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ساعات
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)(Hours

رياض األطفال مفهومها وأهميتها التربوية ومؤسساتها

اسبوعان

4

لمحه تاريخيه عن نشأة رياض األطفال

اسبوعان

4

منهج التعلم في الروضة

اسبوعان

4

الوسائل التعليمية مفهومها وأهميتها

اسبوعان

4

معلمة الروضة

أسبوع

2

البيئة التربوية في الروضة

اسبوع

2
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