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وصف المقرر :
اننظرياث انمفسرة ننمى و تطىر انمفاهيم انعهميت  -و
انتعريفاث انمختهفت نهمفاهيم -و انمهاراث انرياضيت

Module Description
Theories of interpretation for the
growth and development of scientific
concepts and definitions of various
concepts and mathematical skills

: أهداف المقرر

Module Aims
Identify the aspects of children's
sports thinking

تتعرف انطانبت عهى نىاحي تفكير انطفم
انرياضي

1

Familiarity with foundations and
educational activities and
recruitment of the mathematical
concepts

تهم انطانبت بأسس وقىاعد األنشطت
انتربىيت وتىظيفها في انمفاهيم انرياضيت

2

To be able to assess children's
learning of scientific concepts

تقيم تعهم االطفال فى مجال انمفاهيم
انعهميت

3

Identify skills and mathematical
concepts for children kindergarten

تنمي انمهاراث وانمفاهيم انرياضيت
انخاصت بطفم انروضت

4

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
Identify the stages of growth of
تتعرف على مراحل نمو المفاهيم العلمية
scientific concepts to know and
understand the characteristics of young
معرفة و فهم خصائص االطفال الصغار
children

1

Have knowledge not only of the
importance of each area of the content,
but also the reasons for its importance,
and how it is linked to the early
understanding of the various areas of
knowledge

2

تربط الفهم المبكر للطفل بالمجاالت المعرفية
المختلفة

Know and understand the strategies
and effective tools in early education

تفهم االستراتيجيات و االدوات الفعالة فى
التربية المبكرة

3

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
عذد
األسابيع

ساعاث
انتذريس

قائمت انمىضىعاث

)(Weeks

)(Hours

 1ـ الفصل األول  :تعريف المفاهيم و اهميتها

2

6

 2ـ الفصل الثاني  :مفاهيم الرياضيات

1

3

 3ـ الفصل الثالث :مفاهيم العلوم

1

3

 4ـ الفصل الرابع :أفكار مقترحة لتنمية بعض المفاهيم من خالل االستكشاف
الموجه

1

3

 5ـ الفصل الخامس :الحواس الطفل

1

3

 6ـ الفصل السادس :الحيوانات والطيور

1

3

)(Subjects

الكتاب المقرر والمراجع المساندةٌ( :تم تعبئتها بلغة الكتاب الذي ٌدرس)
اسم الكتاب المقرر

) :تنميت انمفاهيم انعهميت وانمهاراث انرياضيت ألطفال ما قبم انمذرست
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