رؤية قسم رياض األطفال ورسالته
رؤية القسم :
تتحقق رؤية قسم رياض األطفال بكلية التربية جامعة عمر المختار بالبيضاء من
خالل التأكيد على التخصصات األكاديمية التي تدرسها الطالبات بهذا القسم و التي تهتم
بإكسابهن المعارف والمهارات األكاديمية الالزمة لألداء المهني والوظيفي من خالل
دراسة مقررات تخصصية أكاديمية إلعداد معلمة رياض األطفال باإلضافة إلى
مجموعة المقررات الدراسية التربوية العامة وكذلك االستفادة من المستجدات العالمية في
مجال تربية الطفل بالتعاون مع الجهات المعنية بالطفل والطفولة سواء على المستوى
المحلي أو اإلقليمي  ،عن طريق ثالثة محاور :
أوال  -المحور التربوي :
يهدف إلى إكساب الطالبة األسس األكاديمية التربوية والمهارات المعرفية والمهنية
المرتبطة بأصول ومناهج وبرامج وطرق وأساليب تعلم الطفل  ،وتكنولوجيا التعليم
وأساليب التعلم المختلفة لالرتقاء بالمهارات والقدرات والمعلومات واالتجاهات لتأهيل
الطالبات للعمل في مجال رياض األطفال .
ثانيا  -المحور النفسي :
يتولى إكساب الطالبة المعارف األكاديمية المرتبطة بالخصائص النفسية والعقلية إلعداد
برامج تتالءم مع هذه الخصائص وكيفية االكتشاف المبكر لالضطرابات النفسية
واالجتماعية واإلعاقات المختلفة والتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة وتعديل جوانب
السلوك المرتبطة بالطفل داخل الروضة وطرق تنمية قدرات الطفل .
ثالثا  -المحور الثقافي :
يهتم بإكساب الطالبة  ،الثقافة العامة والمتخصصة وتنمية المهارات المعرفية واألدائية
في المجاالت الفنية والثقافية والصحية والتكنولوجية  ،والتي تساعدها فيما بعد على أداء
مهامها في الروضة من خالل التدريب الميداني ومشاريع التخرج وورش العمل.
رسالة القسم :تتبلور رسالة قسم رياض األطفال  ،في االهتمام بتخريج معلمات متميزات
للعمل مع األطفال في مرحلة الروضة والتي تشمل السنتين الرابعة والخامسة من عمر

الطفل  ،وذلك لتنمية المعارف والمهارات الالزمة إلعداد طفل متميز تربويا ً ونفسيا ً
وبدنيا ً واجتماعيا ً وصحيا ً بما يضمن له التفوق في المجاالت الحالية والمستقبلية كافة
وذلك من خالل مقررات تدريسية تخصصية تهدف إلى تزويدهن بأسس المعرفة
والمهارات طبقا ً للمعايير الدولية ومتطلبات المشروعات البحثية والتعليمية والمجتمعية
في مجال التخصص مع وعي كامل بمشكالت المجتمع والبيئة وأخالقيات المهنة .
وقد تمتد رسالة القسم لتشمل رفع قدرات الخريجات السابقات وغير المتخصصات من
خالل دورات تدريبية وورش عمل لمسايرة المستجدات واالطالع واالرتقاء المستمر
محليا ً وإقليميا ً في مجال رياض األطفال.
كم ا يساهم القسم في إثراء العلوم التربوية والنفسية واألساسية والبيئية من خالل بحوث
التخرج العلمية التي ترتبط بخدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،هذا باإلضافة إلى الدورات
التدريبية التخصصية واالستشارات المهنية والندوات الثقافية وتعاون القسم مع
المؤسسات العلمية المعنية بتنمية الطفولة محليا ً وإقليميا ً .
أهداف القسم :
يسعى قسم رياض األطفال إلى تحقيق األهداف اآلتية :
 . 1إعداد الطالبات للعمل بأنهن معلمات في رياض األطفال بعد التخرج من الجامعة
نظرا ً ألهمية هذه المرحلة ألنها القاعدة األساسية للنشء والتربية والمدخل إلى التنمية
البشرية .
 . 2االرتقاء بالمستوى العلمي والمهني والمهاري والثقافي والفكري للطالبات في مجال
رياض األطفال وتعريفهن باالتجاهات التربوية المعاصرة .
 . 3إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجاالت تخصص رياض األطفال .
 .4تبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات التعليمية والثقافية العربية والدولية ،
والتعاون معها في القضايا التربوية ذات االهتمام المشترك.

رئيس قسم رياض األطفال
االســــــــــــم  :سعد دمحم حسين أبوبكر
الجنسيـــــــــة  :ليبي
المــــؤهل العلمي  :دكتوراه
الدرجة العلميـــــة  :أستاذ مساعد
التخصص الدقيــق :تنمية وتنظيم المجتمع
مكان الحصول على المؤهل  :جامعة اإلسكندرية  /كلية األداب
تاريخ الحصول على المؤهل 2111 :

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية األولى – الفصل الدراسي األول
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المدخل إلى رياض األطفال.
صحة الطفل.
مبادئ الرياضيات.
اللغة العربية (.)1
اللغة االنجليزية (.)1
أصول التربية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

المدخل إلى رياض األطفال ( ط ) 112
2
الفصل األول

محتوى المقرر:
يهتم هذا المقرر بما يأتي:
 .1تزويد الطالبة بمعلومات وظيفة عن أهمية مرحلة رياض األطفال في بناء شخصية الطفل
وتعلمه.
 .2مساعدة الطالبة على تكوين فكرة موجزة عن تاريخ رياض األطفال وتطورها.
 .3مساعدة الطالبة على اإللمام بأهم اآلراء التربوية لبعض المربين حول تربية طفل ما قبل
المدرسة.
 .4تعريف الطالبة بأهداف رياض أطفال وأثر تحقيق هذه األهداف على جوانب نمو الشخصية
المتكاملة.
 .5تزويد الطالبة بمعلومات وظيفية عن بيئة الروضة الفيزيائية من حيث المبنى والتجهيزات
والبرامج والخطة الدراسية.
 .6أن تدرك الطالبة العوامل المختلفة التي أدت إلى إنشاء دور الحضانة ورياض األطفال في
المجتمع
 .7أن تكون الطالبة قادرة على فهم برامج رياض األطفال وتطويرها وتحسينها.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية األولى – الفصل الدراسي األول
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المدخل إلى رياض األطفال.
صحة الطفل.
مبادئ الرياضيات.
اللغة العربية (.)1
اللغة االنجليزية (.)1
أصول التربية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

صحة الطفل ( ر ط )214
2
الفصل األول

محتوى المقرر:
يهتم المقرر بتعرف معلمة الروضة على بعض المشكالت الصحية والغذائية للطفل .وكيفية
الوقاية من هذه المشاكل والتعامل معها من خالل اآلتي:
 .1إلمام الطالبة بالعوامل التي تؤثر على صحة و نمو الطفل في مرحلة الجنين .
 .2التعرف علي المشاكل الصحية واألمراض خالل سنوات الطفولة وما قبل المدرسة وطرق
الوقاية .
 .3التعرف علي التغذية السليمة للطفل ومشاكل التغذية وأمراض سوء التمثيل الغذائي .
 .4التعرف على أساسيات التربية الصحية والبيئية للطفل لمواجهة بعض المشاكل الصحية
لألطفال ولذوي االحتياجات الخاصة .
 .5التدريب علي أساسيات البرنامج التعليمي الصحي لطفل ما قبل المدرسة.

جامعة عمر المختار كلية التربية /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية األولى – الفصل الدراسي األول
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المدخل إلى رياض األطفال.
صحة الطفل.
مبادئ الرياضيات.
اللغة العربية (.)1
اللغة االنجليزية (.)1
أصول التربية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

مبادئ الرياضيات ( ر ط )415
4
الفصل األول

محتوى المقرر:
يوفر هذا المقرر مراجعة شاملة ألساسيات الرياضيات بحيث يتم التركيز على تطوير
المهارات الحسابية العددية والجبرية ومهارات التفكير العالي في حل المشاكل الحيوية واالجتماعية
وتطوير مهارات االستدالل الرياضي والمنطقي في الحوار والمناقشة .حيث يغطي هذا المساق
الموضوعات اآلتية  :المعادالت الخطية من الدرجة الثانية ,االقترانات متعددة الحدود والرسوم
سية واللوغاريتمية ,المعادالت والالمساواة ,البرمجة الخطية
البيانية الخاصة بها ,اإلقترانات األ ّ
والمتسلسالت ,المجموعات ,أنظمة العد ,التباديل ,التراكيب واالحتماالت.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية األولى – الفصل الدراسي الثاني
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تغذية الطفل.
التربية الدينية واالجتماعية.
التربية الموسيقية واألناشيد.
مدخل إلى الثقافة اإلسالمية.
مبادئ الحاسوب.
علم النفس العام.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

تغذية الطفل ( ر ط )312
2
الفصل الثاني

محتوى المقرر:
 .1أن تلم الطالبة بأهمية التغذية عامة وفي مرحلة الطفولة المبكرة خاصة.
 .2أن تلم الطالبة بمشكالت التغذية لدى األطفال ،واآلثار المترتبة عليها.
 .3أن تتعرف الطالبة على دور التغذية السليمة في الوقاية من األمراض.
 .4أن تتعرف الطالبة على المشاكل المرتبطة بالمادة الغذائية مثل التلوث بالميكروبات
والفيروسات ،والمواد الحافظة وتوعيتها في هذا الجانب.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية األولى – الفصل الدراسي الثاني
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تغذية الطفل.
التربية الدينية واالجتماعية.
التربية الموسيقية واألناشيد.
مدخل إلى الثقافة اإلسالمية.
مبادئ الحاسوب.
علم النفس العام.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

التربية الدينية واالجتماعية ( ر ط )114
2
الفصل الثاني

محتوى المقرر:
 .1تعميق فهم الطالبة ألهداف التربية الدينية للفرد عامة وللطفل خاصة.
 .2إكساب الطالبة المعلومات الوظيفية عن خصائص الشعور الديني عند األطفال ومراحل
تطوره وأهم العوامل المؤثرة فيه.
 .3تعميق فهم الطالبة وإدراكها ألهمية التربية الدينية واالجتماعية.
 .4إكساب الطالبة مهارات السلوك الديني اإلسالمي واالجتماعي ودور المعلمة في تنميته لدى
طفل الروضة.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية األولى – الفصل الدراسي الثاني
 .1تغذية الطفل.
 .2التربية الدينية واالجتماعية.

.3
.4
.5
.6

التربية الموسيقية واألناشيد.
مدخل إلى الثقافة اإلسالمية.
مبادئ الحاسوب.
علم النفس العام.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

التربية الموسيقية واألناشيد ( ر ط )212
2
الفصل الثاني

محتوى المقرر:
تقدير الموسيقي وتفهم دورها في التنمية الشاملة ,ودورها في تنمية القيم الجمالية والرقي
بالذوق العام وتنمية القدرة على استخدام الطرق العلمية السليمة في الغناء وإكساب وتنمية الذوق
الموسيقي والتدرج بمستوى التذوق الموسيقي عن فهم وإدراك للعناصر الموسيقية وكذلك تنمية
اإلحساس بالطابع العام الذي تستثيره المؤلفة الموسيقية من ( :هدوء  -قوة  -مرح  -حزن.)...

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثالث
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رسوم األطفال ومراحل نموها.
علم النفس االجتماعي.
رعاية الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات اللغوية.
طرق التدريس العامة.
علم نفس النمو.
مصطلحات اللغة االنجليزية.
التربية البيئية لألطفال.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

رسوم األطفال ومراحل نموها ( ر ط )412
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الثالث

محتوى المقرر:
يهتم المقرر بتعريف رسوم األطفال وخصائصها وأهميتها التربوية النفسية ,الفنية ,وبيان
مراحل نموها وعالقة ذلك بمظاهر النمو الجسمي والعقلي واإلدراكي واالجتماعي للطفل ,ويركز
المقرر على شرح رسوم األطفال والواجهة الفنية والجمالية ومن الواجهة التربوية والنفسية وبيان
خصائصها المميزة ,ودوافع الطفل إلى التعبير ,ودراسة مراحل نمو رسوم األطفال والعوامل
المختلفة المؤثرة على التعبير ودور األسرة والمدرسة في ذلك.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثالث
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رسوم األطفال ومراحل نموها.
علم النفس االجتماعي.
رعاية الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات اللغوية.
طرق التدريس العامة.
علم نفس النمو.
مصطلحات اللغة االنجليزية.
التربية البيئية لألطفال.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

علم النفس االجتماعي ( ر ط )214
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الثالث

محتوى المقرر:
يهتم المقرر بدراسة النظريات النفسية التي تفسر أسس التأثير المتبادل بين الفرد والجماعة
ونظرية الدور في السلوك االجتماعي ومفهوم الذات والتعصب والتحيز وديناميات الجماعة
واالتجاهات ,كما يتناول المقرر ,استعراض بعض البحوث والدراسات والتطبيقات في مجال علم
النفس االجتماعي  ،وكذلك السعي إلي ما يأتي:
 .1توضح أهم مفاهيم ومصطلحات ونظريات علم النفس االجتماعي
 .2تعريف الطالبات بأهم البحوث والدراسات عن ديناميات الجماعة واالتجاهات والرأي العام .
 .3إكساب الطالبات القدرة التحليلية والنقدية لبعض البحوث في علم النفس االجتماعي.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثالث
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رسوم األطفال ومراحل نموها.
علم النفس االجتماعي.
رعاية الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات اللغوية.
طرق التدريس العامة.
علم نفس النمو.
مصطلحات اللغة االنجليزية.
التربية البيئية لألطفال.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

رعاية الطفولة ( ر ط )213
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الثالث

محتوى المقرر:
من خالل هذا المقرر تستطيع الطالبة أن تعمل باآلتي:
 .1أن تدرس الهرمونات الخاصة بالنمو وظيفة كل هرمون.
 .2أن تتعرف على عملية اإلخصاب وكيفية حدوث الحمل ومعرفة مراحل نمو الجنين.
 .3أن تتعرف على الرعاية الصحية والغذائية والسيكولوجية واالجتماعية لألم خالل مرحلة
الحمل ،والوالدة وأنواعها ،رعاية األم خالل مرحلة النفاس.
 .4أن تدرس النمو الرحمي والعوامل المؤثرة عليه ،والنمو بعد الوالدة والعوامل المؤثرة عليه.
 .5أن تتعرف على كيفية رعاية األطفال المبسترين الرعاية الصحية والغذائية واالجتماعية
للرضع واألطفال الصغار.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثالث
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رسوم األطفال ومراحل نموها.
علم النفس االجتماعي.
رعاية الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات اللغوية.
طرق التدريس العامة.
علم نفس النمو.
مصطلحات اللغة االنجليزية.
التربية البيئية لألطفال.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

تنمية المفاهيم والمهارات اللغوية( ر ط )288
2
الفصل الثالث

محتوى المقرر:
يسعى هذا المقرر إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أبرزها ما يأتي :
 .1الوقوف بالطالبات المرشحات للعمل في رياض األطفال على المفاهيم الالزمة ألطفال
الروضة .
 .2تزويدهن بالخبرات الالزمة لتكوين وتنمية المفاهيم عند األطفال .
 .3تدريبهن على كيفية تنمية مفاهيم ومهارات لغة األطفال .
ويرتكز هذا المقرر علي مجموعة من المفردات من أهمها ما يأتي:
 طبيعة اللغة،وطرق تعليم اللغة األم.
 العوامل المؤثرة في تعليم اللغة لألطفال.
 خصائص اللغة العربية وأثرها في تعليم اللغة لألطفال.
 التخطيط اللغوي لألطفال.
 تحليل أخطاء األطفال وعالجها.
 تشخيص عيوب الكالم لدى األطفال وتطبيقات عملية تعلم اللغة.
 مهارات االتصال اللغوي وتنميتها لدى األطفال.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثالث
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رسوم األطفال ومراحل نموها.
علم النفس االجتماعي.
رعاية الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات اللغوية.
طرق التدريس العامة.
علم نفس النمو.
مصطلحات اللغة االنجليزية.
التربية البيئية لألطفال.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

التربية البيئية لألطفال ( ر ط )121
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الثالث

محتوى المقرر:
من خالل هذا المقرر تستطيع الطالبة أن تقوم بما يأتي
 .1تحديد األهداف والمفاهيم الخاصة برعاية البيئة وتقديرها والتي تناسب طفل الروضة .
 .2تنظيم أنشطة متنوعة فنية ،موسيقية بشكل مشوق عن أهمية البيئة وتقديرها بما يتناسب مع
طفل الروضة.
 .3وضع قائمة باألنشطة المفيدة للبيئة والمناسبة لألطفال.
 .4تخطيط أنشطة تنمي االتجاهات السلوكية اإليجابية عند األطفال.
 .5وضع أنشطة تساعد على تعديل السلوكيات البيئية لدى األطفال.
جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الرابع
 .1التنشئة االجتماعية.
 .2أسس ومهارات االتصال.

.3
.4
.5
.6
.7

تشريعات ومؤسسات الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات العلمية.
علم النفس التربوي.
إدارة تعليمية.
اللغة العربية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

التنشئة االجتماعية ( ر ط )211
2
الفصل الرابع

محتوى المقرر:
يهتم هذا المقرر بتعريف ماهية التنشئة االجتماعية وأهميتها في تكوين شخصية الطفل مع
التركيز على دور الثقافة إلى جانب دور األسرة والمؤسسات االجتماعية مثل الروضة ودور العبادة
وجماعة الرفاق وغيرها من المؤسسات في تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الرابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التنشئة االجتماعية.
أسس ومهارات االتصال.
تشريعات ومؤسسات الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات العلمية.
علم النفس التربوي.
إدارة تعليمية.
اللغة العربية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

أسس ومهارات االتصال ( ر ط )315
2
الفصل الرابع

محتوى المقرر:
يتناول هذا المقرر ما يأتي :
 .1التعرف على مفهوم االتصال وأهميته وخصائصه وآدابه وكفاياته وأنماطه وعناصره.
 .2تنمية االتصال مع الذات والثقة بالنفس.
 .3العمل على مواجهة المشكالت االتصالية بكل قوة واقتدار.
 .4استخدام األساليب الفعالة التي تناسب األنماط البشرية المتنوعة أثناء التعامل معها
 .5كتابة السيرة الذاتية والتقرير وتطبيق ما تعلمته الطالبة في حياتها العملية.
 .6تحسين مهارات التحدّث ،واالستماع .
 .7القدرة على مخاطبة ومحاورة وإقناع اآلخرين والتفاوض معهم.
 .8العمل مع المجموعات بروح الفريق.
 .9القدرة على إجراء مقابالت وظيفية بكل ثقة.
 .11تعزيز روح االنتماء لديها.
 .11المشاركة في األعمال التطوعية وخدمة المجتمع.
 .12االتصال باستخدام الوسائل االلكترونية الحديثة بشكل إيجابي.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الرابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التنشئة االجتماعية.
أسس ومهارات االتصال.
تشريعات ومؤسسات الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات العلمية.
علم النفس التربوي.
إدارة تعليمية.
اللغة العربية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

تشريعات ومؤسسات الطفولة ( ر ط )216
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الرابع

محتوى المقرر:
بعد دراسة هذا المقرر يمكن تحقيق األهداف اآلتية:
 .1تعرف الطالبة على مفاهيم (الحق،والقانون ،والشرع ).
 .2تعرف الطالبة على حقوق الطفل في العصور القديمة.
 .3تعرف الطالبة على أحكام الشريعة اإلسالمية بالنسبة لحقوق الطفل .
 .4تعرف الطالبة على المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل ،وأهم النقاط الخالفية بها .
 .5تعرف الطالبة على حقوق الطفل الليبي وأهم معالمه األساسية .
 .6تعرف الطالبة على تشريعات ومنظمات الطفولة في الوطن العربي .

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الرابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التنشئة االجتماعية.
أسس ومهارات االتصال.
تشريعات ومؤسسات الطفولة.
تنمية المفاهيم والمهارات العلمية.
علم النفس التربوي.
إدارة تعليمية.
اللغة العربية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

تنمية المفاهيم والمهارات العلمية ( ر ط )288
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الرابع

محتوى المقرر:
يسعى هذا المقرر إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أبرزها ما يأتي :
 .1الوقوف بالطالبات المرشحات للعمل في رياض األطفال على المفاهيم الالزمة ألطفال
الروضة .
 .2تزويدهن بالخبرات الالزمة لتكوين وتنمية المفاهيم عند األطفال .
 .3تدريبهن على كيفية تنمية مفاهيم ومهارات لغة األطفال .
ويرتكز هذا المقرر علي مجموعة من المفردات من أهمها ما يأتي:
 طبيعة اللغة ،وطرق تعليم اللغة األم.
 العوامل المؤثرة في تعليم اللغة لألطفال.
 خصائص اللغة العربية وأثرها في تعليم اللغة لألطفال.
 التخطيط اللغوي لألطفال.
 تحليل أخطاء األطفال وعالجها.
 تشخيص عيوب الكالم لدى األطفال وتطبيقات عملية تعلم اللغة.
 مهارات االتصال اللغوي وتنميتها لدى األطفال.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي الخامس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مناهج رياض األطفال.
مشكالت الطفولة المبكرة.
علم نفس الطفولة.
ثقافة الطفل.
االختبارات النفسية للطفل.
تقنيات تربوية.
أسس المناهج التربوية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

مناهج رياض األطفال ( ر ط )312
2
الفصل الخامس

محتوى المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالبة المعرفة النظرية والمهارات العملية التي تدور حول
مناهج رياض األطفال من حيث أهدافها ومصادر بنائها وخصائصها ونماذجها وأنواعها.
ومن خالل هذا المقرر أيضا ً تستطيع الطالبة أن تتعرف على ما يأتي :
 .1األساليب والنظريات التي تؤثر في عملها مع األطفال
 .2منهج النشاط وطبيعة النمو والتعلم في مرحلة رياض األطفال
 .3الفرق بين مجاالت األنشطة المختلفة والبرامج المتوافقة .
 .4تصميم األنشطة في المجاالت المختلفة.
 .5تصميم أنشطة متنوعة داخل األركان التعليمية.
 .6التخطيط إلعداد البيئة التعليمية للطفل.
 .7توظيف ما تم اكتسابه من المقررات السابقة في عمل أنشطة مختلفة.
كما يهدف المقرر إلى تسليط الضوء على منهج التعلم الذاتي – منهج األنشطة ( الحسية المعرفية
– الفنية – الحركية  -الوجدانية  -الموسيقية ) المنهج المطور المطبق في رياض األطفال بكثير من
الدول المتقدمة وبعض الدول العربية  -من حيث محتواه ودور كل من المعلمة والطفل ,باإلضافة إلى
تعريف الطالبة بالخبرات المناسبة للطفل وكيفية تقديمها.
جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي الخامس
 .1مناهج رياض األطفال.

.2
.3
.4
.5
.6
.7

مشكالت الطفولة المبكرة.
علم نفس الطفولة.
ثقافة الطفل.
االختبارات النفسية للطفل.
تقنيات تربوية.
أسس المناهج التربوية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

مشكالت الطفولة المبكرة ( ر ط )215
2
الفصل الخامس

محتوى المقرر:
يتناول هذا المقرر بعض األهداف واالهتمامات اآلتية :
 .1تعرف الطالبة بالمشكالت النفسية والسلوكية إلى يتعرض لها األطفال األسوياء وغير
األسوياء في طور نموهم.
 .2إلمام الطالبة بمسببات تلك المشكالت وأسس العالج النفسي والسلوكي.
 .3إلمام الطالبة بطرق العالج النفسي السلوكي.
 .4تعرف الطالبة بمشكالت األطفال ذو االحتياجات الخاصة وكيفية معالجتها.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي الخامس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مناهج رياض األطفال.
مشكالت الطفولة المبكرة.
علم نفس الطفولة.
ثقافة الطفل.
االختبارات النفسية للطفل.
تقنيات تربوية.
أسس المناهج التربوية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

علم نفس الطفولة ( ر ط )214
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الخامس

محتوى المقرر:
يهتم المقرر بإكساب الطالبة المعرفة النظرية حول علم نفس الطفولة من حيث مفهوم العلم،
مفهوم علم النفس ،مفهوم علم نفس الطفولة وطبيعة النمو ،الغرض من دراسته ،العوامل المؤثرة في
النمو ،متطلبات النمو ،خصائص النمو (النمو الجسمي والحركي ،البدني  ،االجتماعي ،العقلي
واللغوي ،االنفعالي) ،الذكاءات المتعددة ،وأنواعها وطرق تطبيقها في مرحلة رياض األطفال ،وتعليم
الطفل عن المشاعر وضبط الذات ،وكذلك تشجيع الطفل على القراءة ،الرحالت ،والمسرح،
والقصص.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي الخامس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مناهج رياض األطفال.
مشكالت الطفولة المبكرة.
علم نفس الطفولة.
ثقافة الطفل.
االختبارات النفسية للطفل.
تقنيات تربوية.
أسس المناهج التربوية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

ثقافة الطفل ( ر ط )314
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الخامس

محتوى المقرر:
يهتم المقرر بزيادة معلومات للطالبات متعلقة بما يأتي:
 الحقائق الخاصة بالثقافة وضرورتها ووسائلها المختلفة وخاصة في عصرنا الحاضر . التعرف علي وسائل تثقيف الطفل في بناء شخصيته بشكل متكامل. العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الطفل. المؤسسات االجتماعية ودورها في تثقيف الطفل. دور وسائل االتصال في تربية وتثقيف الطفل. -األلعاب االلكترونية وأثرها في ثقافة الطفل .

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي الخامس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مناهج رياض األطفال.
مشكالت الطفولة المبكرة.
علم نفس الطفولة.
ثقافة الطفل.
االختبارات النفسية للطفل.
تقنيات تربوية.
أسس المناهج التربوية.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

االختبارات النفسية للطفل ( ر ط )218
4

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل الخامس

محتوى المقرر:
مفهوم ومنطق القياس النفسي ،وحدود استخدام االختبارات النفسية وأساليب تطبيقها ،الصدق
وأساليب حسابه وتقديره ،أساليب حساب الثبات ،قياس السمات الشخصية ،قياس الميول واالتجاهات،
اختبارات ذوي االحتياجات الخاصة ،االستخدام اإلكلينيكي لالختبارات ،والذكاءات المتعددة وكيفية
توظيفها في برامج التوجيه والتدخل اإلرشادي .تدريبات عملية للطالبة على تطبيق االختبارات
النفسية على عينات مختلفة من األطفال واستخراج النتائج وتفسيرها.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي السادس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أدب الطفل وإبداعاته.
التربية الحركية للطفل.
علم نفس اللعب.
علم نفس الطفل غير العادي.
طرق التدريس لرياض األطفال.
الصحة النفسية.
أساسيات البحث العلمي.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

أدب الطفل وإبداعاته ( ر ط )317
4

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل السادس

محتوى المقرر:
يتناول هذا المقرر مقومات األدب العامة ،وتبصير الطالبة بما يتميز به أدب األطفال عن
الكبار ،وكيفية توظيف مصادر ثقافة الطفل في اكتساب المعرفة وتنمية االتجاهات العلمية ،والقيم
التربوية للطفل ،واالهتمام باإلبداع ،وكيفية تنميته عند األطفال.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي السادس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أدب الطفل وإبداعاته.
التربية الحركية للطفل.
علم نفس اللعب.
علم نفس الطفل غير العادي.
طرق التدريس لرياض األطفال.
الصحة النفسية.
أساسيات البحث العلمي.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

التربية الحركية للطفل ( ر ط )211
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل السادس

محتوى المقرر:
تعريف الطلبة بالتربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة مع توضيح مفهوم التربية الحركية
وأبعادها المعرفية والوجدانية ودورها في عملية التنشئة االجتماعية ،كذلك أهمية التربية الحركية في
رياض األطفال ،وشروط الخبرة الحركية المقدمة لطفل الروضة ،كذلك بعض التدريبات واأللعاب
التي لها أبعاد تربوية نفسية للطفل.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي السادس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أدب الطفل وإبداعاته.
التربية الحركية للطفل.
علم نفس اللعب.
علم نفس الطفل غير العادي.
طرق التدريس لرياض األطفال.
الصحة النفسية.
أساسيات البحث العلمي.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

علم نفس اللعب ( ر ط )213
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل السادس

محتوى المقرر:
يكمن جوهر هذا المقرر من خالل االهتمام باآلتي:
 إلمام الطالبة بالنظريات المفسرة للعب.
 التعرف على خصائص اللعب ووظائفه المتعددة.
 التعرف على دور الكبار في تنمية الطفل معرفيا ً وحركيا ً واجتماعيا ً ونفسيا ً من خالل التوجيه
الهادف للعب.
 التعرف على دور اللعب في التربية والعالج النفسي لألطفال .

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي السادس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أدب الطفل وإبداعاته.
التربية الحركية للطفل.
علم نفس اللعب.
علم نفس الطفل غير العادي.
طرق التدريس لرياض األطفال.
الصحة النفسية.
أساسيات البحث العلمي.
اسم المقرر ورمزه:

علم نفس الطفل غير العادي ( ر ط )311

عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

2
الفصل السادس

محتوى المقرر:
يهدف المقرر إلى إكساب الطالبة المعرفة النظرية حول التربية الخاصة ،ومفهومها،
وأهدافها ،والتنظيم الهرمي لبرامج التربية الخاصة ،وقضايا ومشكالت في التربية الخاصة.
الطفل الموهوب :تعريفه ،نسبته ،قياسه وتشخيصه ،الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين،
البرامج التربوية للموهوبين.
اإلعاقة العقلية :مفهومها ،نسبتها ،تصنيفها ،أسبابها ،قياسها وتشخيصها ،الخصائص السلوكية
للمعوقين عقليا ً.
االضطرابات االنفعالية :تعريفها ،نسبتها ،مظاهرها ،تصنيفها ،قياسها وتشخيصها،
الخصائص السلوكية للمضطربين انفعاليا.
صعوبات التعلم :تعريفها ،نسبتها ،مظاهر صعوبات التعلم ،قياس وتشخيص صعوبات التعلم،
االعتبارات التربوية لذوى صعوبات التعلم.
اإلعاقة البصرية :تعريفها ،مظاهرها ،أسبابها ،قياسها ،الخصائص السلوكية للمعوقين بصريا ً.
اإلعاقة السمعية :تعريفها تصنيفها ،أسبابها ،قياسها وتشخيصها ،الخصائص السلوكية للمعوقين
سمعيا ً.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي السادس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أدب الطفل وإبداعاته.
التربية الحركية للطفل.
علم نفس اللعب.
علم نفس الطفل غير العادي.
طرق التدريس لرياض األطفال.
الصحة النفسية.
أساسيات البحث العلمي.
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

طرق التدريس لرياض األطفال ( ر ط

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل السادس

محتوى المقرر:
يتناول هذا المقرر

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي السابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الصحة النفسية للطفل.
صعوبات التعلم.
قاعة بحث.
المهارات اليدوية والفنية.
اإلحصاء الوصفي.
القياس والتقويم التربوي.
التربية الحركية (.)2
التربية العملية (.)1
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

الصحة النفسية للطفل ( ر ط )414
4

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل السابع

محتوى المقرر:
التعرف على مفاهيم الصحة النفسية وبيان ما في كل مفهوم من نواحي القوة والضعف.
 تمكين الطالبة من تحديد السلوك السوي والسلوك غير السوي.
 تنمية القدرة عند الطالب لالستفادة من مبادئ الصحة النفسية في مجاالت األسرة والمجتمع.
 تعريف الطالبة بأهم مشكالت الصحة النفسية في الطفولة المبكرة وطرق العالج الخاصة بها.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي السابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الصحة النفسية للطفل.
صعوبات التعلم.
قاعة بحث.
المهارات اليدوية والفنية.
اإلحصاء الوصفي.
القياس والتقويم التربوي.
التربية الحركية (.)2
التربية العملية (.)1
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

صعوبات التعلم ( ر ط )111
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل السابع

محتوى المقرر:
يهتم ذلك المقرر بالتعرف على أهم النظريات ذات العالقة بصعوبات التعلم وأهم خصائص
هذه الفئة وإكساب الطالبة النظريات المتعلقة بصعوبات التعلم من حيث التطور التاريخي لهذه
النظريات من خالل ما يأتي:
 المعرفة والفهم للمفاهيم الخاصة بكل نظرية.
 القدرة على التفكير النقدي والتحليلي.
 القدرة على فهم المستجدات العالمية على مستوى القضايا ذات الصلة بصعوبات التعلم.
 تنمية القدرة على إدارة فريق العمل والمحافظة على نجاح العمل.
 تطوير مهارات قراءة النسب المختلفة لكل أنموذج من نماذج تفسير الصعوبة.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي السابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الصحة النفسية للطفل.
صعوبات التعلم.
قاعة بحث.
المهارات اليدوية والفنية.
اإلحصاء الوصفي.
القياس والتقويم التربوي.
التربية الحركية (.)2
التربية العملية (.)1
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

قاعة بحث ( ر ط )418
2
الفصل السابع

محتوى المقرر:
يهتم هذا المقرر باآلتي:
 إكساب الطالبات مهارة البحث واالطالع في أمهات الكتب.
 تعود ارتياد المكتبات وصحبة الكتب.
 االهتمام بكتابة بحث أو معالجة قضية من قضايا الطفولة
 اكتساب مهارة مواجهة المشكالت وحلها بالرجوع إلى المراجع والمصادر المناسبة.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي السابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الصحة النفسية للطفل.
صعوبات التعلم.
قاعة بحث.
المهارات اليدوية والفنية.
اإلحصاء الوصفي.
القياس والتقويم التربوي.
التربية الحركية (.)2
التربية العملية (.)1
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:

المهارات اليدوية والفنية ( ر ط )513
2

السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

الفصل السابع

محتوى المقرر:
يركز هذا المقرر على تدريب وتنمية المهارات اليدوية واإلبتكارية للطالبة من حيث قدرتها
على استعمال واستغالل بعض الخامات البسيطة في إنتاج أعمال تتميز بالدقة والمهارة واالبتكارية،
وكذلك تدريبها على الطالقة الفكرية بغرض االستفادة فيما بعد سواء في المقررات ذات الطبيعة
العملية وكذلك توظيف مهارة الطالبة فيما بعد في عملها كمعلمة برياض األطفال ،وذلك بتدريب
وتنمية المهارة اليدوية لها في استخدام الخامات البيئية التي تناسب طفل الروضة ،وتطبيق أهم معايير
إنتاج العمل الفني لألطفال ،تنمية المهارة االبتكارية والطالقة الفكرية لها إلنتاج تصميمات وأفكار
ألعمال تتناسب مع طفل الروضة.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي السابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الصحة النفسية للطفل.
صعوبات التعلم.
قاعة بحث.
المهارات اليدوية والفنية.
اإلحصاء الوصفي.
القياس والتقويم التربوي.
التربية الحركية (.)2
التربية العملية (.)1
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

اإلحصاء الوصفي ( ر ط )115
2
الفصل السابع

محتوى المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية في علم اإلحصاء بنوعيه الوصفي
والتحليلي وطرق تمثيل وعرض البيانات مع إعطاء نماذج تطبيقية على استخدام هذا العلم لمعالجة
البيانات اإلحصائية لتفسيرها تفسيرا ً يعتمد على األرقام والوقائع.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي السابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الصحة النفسية للطفل.
صعوبات التعلم.
قاعة بحث.
المهارات اليدوية والفنية.
اإلحصاء الوصفي.
القياس والتقويم التربوي.
التربية الحركية (.)2
التربية العملية (.)1
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

التربية الحركية ( ( )2ر ط )211
2
الفصل السابع

محتوى المقرر:
تعريف الطلبة بالتربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة مع توضيح مفهوم التربية الحركية
وأبعادها المعرفية والوجدانية ودورها في عملية التنشئة االجتماعية ،كذلك أهمية التربية الحركية في
رياض األطفال ،وشروط الخبرة الحركية المقدمة لطفل الروضة ،كذلك بعض التدريبات واأللعاب
التي لها أبعاد تربوية نفسية للطفل .

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي الثامن
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مسرح الطفل.
إدارة رياض األطفال.
إرشاد الطفل وتوجيهه.
التربية الحركية (.)2
مشروع التخرج.
التربية العملية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

مسرح الطفل ( ر ط )243
2
الفصل الثامن

محتوى المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالبة باآلتي:
بأنواع دراما الطفل وأهميتها وأنشطتها ،وكذلك المسرح وتعريفه وأهميته وعناصره
وأنواعه ،وواقعه في الوطن العربي.
ويرتكز هذا المقرر علي مجموعة من المفردات من أبرزها ما يأتي:
 ماهية مسرح الطفل .
 مواصفات مسرح الطفل .
 أنواع المسرحيات المناسبة لألطفال .
 طرق تجهيز مسرح ومسرحيات مالئمة .
 أهداف مسرح الطفل .
 مقومات اختيار المسرحيات.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي الثامن
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مسرح الطفل.
إدارة رياض األطفال.
إرشاد الطفل وتوجيهه.
التربية الحركية (.)2
مشروع التخرج.
التربية العملية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

إدارة رياض األطفال ( ر ط )413
2
الفصل الثامن

محتوى المقرر:
تكمن أهمية هذا المقرر بالنسبة للطالبة من خالل اآلتي:
 معرفة المفاهيم األساسية لإلدارة والنظم اإلدارية المختلفة وخاصة في الروضة.
 معرفة كيفية حل المشكالت اإلدارية.
 تحديد العالقة بين إدارة الروضة وأسر األطفال.
 القدرة على تنظيم وإدارة الصف.
 تحديد الطبيعة التي تتميز بها إدارة رياض األطفال عن إدارة المراحل األخرى.
 التعرف على معلومات وظيفية حول خصائص مديرة الروضة.
 الربط بين النظم اإلدارية في اإلسالم ونظم اإلدارة الحديثة.
 تحديد المعايير المهنية المطلوبة للكوادر البشرية بالروضة.

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي الثامن
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مسرح الطفل.
إدارة رياض األطفال.
إرشاد الطفل وتوجيهه.
التربية الحركية (.)2
مشروع التخرج.
التربية العملية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

إرشاد الطفل وتوجيهه ( ر ط )211
2
الفصل الثامن

محتوى المقرر:
يهتم هذا المقرر بما يأتي:
 اإللمام بأسس وقواعد اإلرشاد والتوجيه لطفل ما قبل المدرسة.
 اإللمام بكيفية تنمية مهارات األطفال االجتماعية وقواعد توجيه سلوك الطفل .
 تمكين الطالبة من تفهم سلوك الطفل من خالل:
أ .تحليل سلوك الكبار و مدى تأثيره على سلوك الطفل.
ب .دراسة البيئة المادية و أثرها على سلوك الطفل.
ج .تفهم خصائص طفل الروضة ذات العالقة بالنمو االجتماعي .
 توجيه السلوكيات الوقائية والعالجية بالتطبيق الميداني .

جامعة عمر المختار كلية التربية  /البيضاء – قسم رياض األطفال
قائمة المقررات
مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي الثامن
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مسرح الطفل.
إدارة رياض األطفال.
إرشاد الطفل وتوجيهه.
التربية الحركية (.)2
مشروع التخرج.
التربية العملية (.)2
اسم المقرر ورمزه:
عدد الساعات األسبوعية:
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي:

التربية الحركية ( ( )2ر ط )211
2
الفصل الثامن

محتوى المقرر:
تعريف الطلبة بالتربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة مع توضيح مفهوم التربية الحركية
وأبعادها المعرفية والوجدانية ودورها في عملية التنشئة االجتماعية ،كذلك أهمية التربية الحركية في
رياض األطفال  ،وشروط الخبرة الحركية المقدمة لطفل الروضة كذلك بعض التدريبات واأللعاب
التي لها أبعاد تربوية نفسية للطفل .

