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           Module Description      وصف المقرر :

القواعد العامة الواجب  -مفهوم طريقة التدريس  
مراعاتها عند اختيار طريقة التدريس. تستنتج 

 تعريفات تربوية لنماذج االستراتيجيات المختارة

Concept teaching method-the 
General rules to be observed when 
selecting teaching method. Find 
definitions of educational models of 
selected strategies 

 

 

 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 Identify the concept of teaching طرق التدريس.عمى مفيوم  الطالبة تعرفت 1
methods. 

 Explain the importance of .أىمية طريقة التدريسالطالبةح توض 2
teaching method. 

د القواعد العامة الواجب مراعاتيا عند تحد 3
 اختيار طريقة التدريس.

Specify the General rules to be 
observed when selecting 
teaching method. 

بطرق التعميم والتعمم المناسبة لمنشاط  تمم 4
 المقدم لمطفل

Literacy teaching and learning 
methods appropriate to the 
activity of the child 

 



 

 

 مخرجات التعميم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعممية(

 بعد دراستو ليذه المقرر أن يكون قادرا عمى: ةيفترض بالطالب

حقيبة تعميمية مناسبة لتعمم لطفل  تعد 1
 الروضة

Prepare appropriate educational bag 
to learn for children kindergarten 

تطبق نماذج لطرق التدريس )المختارة( التي  2
 تتناسب مع طفل الروضة

Applied models of teaching 
(selected) with Baby Greens 

3 
تبتكر وتنفذ برنامج لألنشطة وفق 
استراتيجيات التعميم والتعمم المالئمة لطفل 

 الروضة

Devise and implement a programme 
of activities in accordance with the 
teaching and learning strategies for 
children kindergarten 

 

 )يتم تعبئتيا بالمغة المعتمدة في التدريس(محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 
 األسابيع

(Weeks) 

ساعات 
 التدريس 

(Hours) 

 2 1 المبكرةخصائص النمو في مرحمة الطفولة  .1

تعريف طريقة التدريس أهمية طريقة التدريس,القواعد الواجب  .2
 تصنيف طرق التدريس -مراعاتها عند اختيار طرق التدريس 

 اوال :طريقة االلقاء 
1 2 



 

طريقة  - )طريقة الحوار ) الطريقة السقراطية -طريقة المناقشة  -3
 2 1 طريقة المشكالت -  القصة

 2 1 ..طريقة المشروعات الطريقة المعممية الزيارات الميدانيه -4

 2 1  التعمم التعاوني  التعمم الذاتي-5
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