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Module Description
The student is taught the principles of growth
and levels and learning strategies and early
childhood education

تدرس الطالبة مبادىء النمو ومراحله واستراتيجيات
التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة

: أهداف المقرر

Module Aims
know the principles and axioms of
human growth and characteristics in
early childhood
 identify students to early childhood
learning theories
 identify students ' education
strategies and main elements in their
roles as kindergarten teachers
Student plans for active teaching
and learning in early childhood
 organize the learning environment
 know how to implement the
strategies of cognitive and emotional
development

تعزف هببديء وهسلوبث الٌوى
االًسبًً وخصبئصه في الطفىلت
الوبكزة
تعزف اًظزيبث التعلن في الطفىلت
الوبكزة
تعزف استزاتيجيبث التعلين والعٌبصز
الزئيست في التعلين وادوار هعلوت
الزوضت
تخطظ ال ًشطت التعلين والتعلن في
الطفىلت الوبكزة
تٌظن الطبلبت البيئت التعليويت
تعزف كيفيت تٌفيذ استزاتيجيبث التٌويت
الوعزفيت والىجذاًيت

-1
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-4
-5
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) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
Mention principles of human growth
Identify students characteristics of early
childhood development
Number theories interpreting learning in
early childhood
Recognize the concept of learning

تذكز هببدئ الٌوى اإلًسبًي
تحذد خصبئص الٌوى في الطفىلت الوبكزة
تعذد الٌظزيبث الوفسزة للتعلن في الطفىلت الوبكزة
تصف هفهىم التعلن

Describe her role as a kindergarten teacher

تصف دورهب كوعلوت روضت

1

تسوي العٌبصز الزئيست في عوليت التعلين

تعطي اهثلت ألًشطت التعلن والتعلين في الطفىلت
الوبكزة التي يجب اى يتضوٌهب الوٌهج وتٌوً هي
خاللهب الوهبراث اللغىيت  ،الوفبهين الزيبضيت ،
الوفبهين العلويت  ،الوفبهين االجتوبعي واالخالق
تفحص اسس التخطيظ لعوليت التعلين في الطفىلت
الوبكزة

Name main elements in kindergarten
education
Give examples of learning activities and
early childhood education to be included in
the curriculum through which the
development of language skills,
mathematical concepts, scientific concepts,
concepts of social morality occur
Learn the foundations of planning for early
childhood education

تطبك طزق تٌظين البيئت التعليويت
تستخذم استزاتيجيبث التٌويت الوعزفيت والىجذاًيت

Learn how to organize educational
environment
Learn about the cognitive and emotional
development strategies
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1

(مبادئ في النمو اإلنساني – خصائص النمو فى الطفولة المبكرة )

2

تابع الفصل االول  :التعلم فى مرحلة ما قبل المدرسة

2

4
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2

4
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2

4

الفصل الرابع  :استراتيجيات التخطيط لعملية التعليم

2

4
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1

2

الفصل السادس  :استراتيجيات تنفيذ التنمية المعرفية والوجدانية

1

2

الفصل السابع :استراتيجيات تنفيذ المعرفة النفس حركية

1

2
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