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خمتصر توصيف املقرر
اسم المقرر:

الحضانة ورٌاض االطفال

رقم المقرر:

Kin221

اسم ورقم المتطلب السابق:

ال ٌوجد

مستوى المقرر:

الرابع

الساعات المعتمدة:

2
Nursery and kindergarten

Module Title:

KIN221

Module ID:

None

Prerequisite:

Fourth

Level:

2

Credit Hours:

: وصف المقرر

Module Description

Know the characteristics of the nursery and تعرف خصائص مرحلة الحضانة ورٌاض االطفال وفلسفتها
kindergarten curriculum, philosophy, ودور
وخصائص مناهجها ومبانٌها والعاملٌن بها
properties, buildings, and the role of
التكنولوجٌا
technology

: أهداف المقرر

Module Aims
Know the needs of early childhood
and their characteristics
Know schools kindergarten
educational thought
Know the components of kindergarten
curricula
Know the characteristics of the
kindergarten building
Know the academic and professional
preparation of workers in nurseries
and kindergartens
Know models of experiential
curriculum

تعرف احتٌاجات الطفولة المبكرة
وخصائصها
ًتعرف مدارس الفكر التربوي ف
رٌاض االطفال
تعرف عناصر مناهج رٌاض االطفال
تعرف خصائص مبنى رٌاض االطفال
ًتعرف االعداد االكادٌمً والمهن
للجهاز الوظٌفً والعاملٌن بدور
الحضانة ورٌاض االطفال
تعرف نماذج لمناهج الخبرات
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) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
Determine the requirements of early
childhood
Mention the philosophy of leaders
of pedagogy and their contribution
to kindergartens
Compare between the components
of the curriculum : philosophy ,
aims , content, and evaluation
Describe the characteristics of

تحذد احتُاجاث الطفىلت المبكشة

تزكش فلسفت سواد الفكش التشبىٌ فٍ وشأة سَاض
االطفال
: تقاسن بُه عىاصش مىاهج سَاض االطفال
طشق التقىَم-الفلسفت – االهذاف – المحتىي
تصف خصائص مبىً سَاض االطفال
تختاس خصائص الجهاص الىظُفٍ بالشوضت
تفحص ومارج مه محتىي الخبشة
تقُم استخذاماث التكىىلىجُا فٍ تعلُم االطفال
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kindergarten buildings
Choosing the characteristics of the
staff members in the kindergarten
Examine examples of contents of
experience
Evaluate the usage of technology in
teaching children
محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
الطفولة المبكرة وخصائصها .االحتٌاجات الجسمٌة  ،االحتٌاجات العقلٌة  ،االحتٌاجات
االنفعالٌة االجتماعٌة للطفل

عدد
األسابٌع

ساعات
التدرٌس

)(Weeks

)(Hours

أسبوعان

4

مدارس الفكر التربوي فً نشأة رٌاض االطفال  :جون لوك -جان جاك روسو-
بستالوزي – فروبل – فرٌدرٌك هربارت -هربرت سبنسر -مارٌا منتسوري

اسبوع

2

 .مناهج رٌاض االطفال  :ممٌزات مناهج رٌاض االطفال  ،فلسفة واهداف مناهج
رٌاض االطفال  ،شروط بناء مناهج رٌاض االطفال  ،محتوى منهج رٌاض االطفال

اسبوعان

4

خصائص مبنى الحضانة ورٌاض االطفال قع دور الحضانة ورٌاض االطفال  ،اقسام
مبنى الحضانة -تصمٌم وتأثٌث حجرات االنشطة ،ادوات وتجهٌزات رٌاض االطفال –
خصائص االثاث بدور الحضانة ورٌاض االطفال

اسبوع

2

 .الجهاز الوظٌفً والعاملٌن بدور الحضانة ورٌاض االطفال  :المدٌرة والمعلمات –
االعداد العلمً واالكادٌمً لعامة رٌاض االطفال -الخصائص الشخصٌة لمعلمة
الروضة  -خصائص اخرى

اسبوع

2

نماذج من منهج الخبرات فً رٌاض االطفال :
منهج الخبرات الرٌاضٌة

اسبوع

2

منهج الخبرات العلمٌة

اسبوع

2

تكنولوجٌا التعلٌم والطفل

اسبوع

2

مراجعة

ثالث اسابٌع

6
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