وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
ادارة الخطط والبرامج الدراسية
منوذج ( )5
خمتصر توصيف املقرر
اسم المقرر:

إعذاد هعلوت الزوضت

رقم المقرر:

kin313

اسم ورقم المتطلب
السابق:
مستوى المقرر:
الساعات المعتمدة:
Kindergarten teacher preparation
Kin313
No

ال يوجد
الخامس
2
Module Title:
Module ID:
Prerequisite:

5

Level:

2

Credit Hours:

وصف المقرر :
ههاراث تنفيذ هعلوت الزوضت لبزاهج األنشطت لتحميك
األهذاف ( الوعزفيت – الوهاريت – الىجذانيت )

Module Description
Implementation skills
kindergarten teacher for
programs of activities to achieve
the objectives (knowledge - skills
)- empathy

أهداف المقرر :

Module Aims

1

تستطيع الطالبة ان تعيد تنظيم البيئة
التعليمية في الزوضت

2

تصمم األنشطة الجماعية والفردية وفي
مجموعات صغيرة

3

تتعامل معلمة الروضة مع المشكالت
السلوكية لألطفال

Preparation and organization
of the learning environment
Collective and individual
activities in small groups
Kindergarten teacher treats
methods with behavioral
problems for children

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

2
3

تعذ أنشطت تتضون  :صياغت األهذاف
التعليويت
تستخذم الىسائل واألدواث الوناسبت لالنشطت

How to set up activities include:
formulating educational
objectives
Preparation methods and
appropriate tools

تستخذم اساليب التمىين الوناسبت

How the calendar

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
لائوت الوىضىعاث
)(Subjects
- -2هعلوت الزوضت بين السواث الشخصيت والوهام الوهنيت ( :الجانب الجسوي
– العملي – االنفعالي – الجانب االجتواعي والميوي – واجباتها كوزبيت
وكعضى في أسزة الزوضت – نوى الوعلوت في الزوضت الفعالت – العىاهل
الوؤثزة في تحميك النوى الوهني للوعلوت ).

عذد
األسابيع

ساعاث
التذريس

)(Weeks

)(Hours

2

4

 -3هعلوت الزوضت وعولياث التمىين

1

2

 -4صياغت هعلوت الزوضت لألهذاف السلىكيت

1

2

 -5طزق وأساليب تمذين بزاهج طفل الزوضت هن ساويت تحميك األهذاف :

3

6

( ههاراث تنفيذ هعلوت الزوضت لبزاهج األنشطت لتحميك األهذاف الوعزفيت .
لتحميك األهذاف الىجذانيت  . -لتحميك األهذاف النفس حزكيت  .ههاراث تنفيذ
هعلوت الزوضت لبزاهج تنويت ههاراث التفكيز ) .
 -6ههاراث تمذين هعلوت الزوضت لألنشطت الجواعيت والفزديت وفى هجوىعاث 1
صغيزة
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