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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  : الثانييقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 %5 1.5 التعليم المدمج  2

 %7 2  اإللكترونيالتعليم  3

 %5 1.5  عن بعدالتعليم  4

 %3 1  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 24 محاضرات 1

 2 إستوديوأو معمل  2

 2 إضافيةدروس  3

 2 )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

مع إعطاء نبذة  بيةيحتوي المقرر على مؤسسات الطفولة العربية المحلية في المملكة العربية السعودية وبعض المؤسسات العر

 مختصرة عن بعض المؤسسات األهلية والدولية.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تعريف الطالبةو الطفولة، والتعريف بأهدافها وبأنشطتها. ومحلية ترعىتوعية الطالبات بما يوجد من منظمات دولية وإقليمية 

لى المستويات بأسباب تعقد الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وزيادة حجم المشكالت الصحية والطبيعية المختلفة ع

ومساعدة  المحلي.والمحلية والعالمية والتي تؤثر مباشرة على األم والطفل مما يستدعي وجود هذه المنظمات على الصعيد الدولي 

ور الطالبة د وإبراز أهميةامج هذه المنظمات في تطوير برامج دور الحضانة ورياض األطفال. على االستفادة من بر الطالبة

 في المجتمع كتطوعها في المنظمات المحلية لخدمة الطفولة.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

لة في أهمية وانواع مؤسسات الطفوو ومقرهاتعرف على مفهوم مؤسسات الطفولة ونشأتها ت 1.1
 .العالم العربي مع التركيز على المجتمع الخليجي السعودي

 ع1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

طفولة الخدمات واالنجازات واإلسهههههامات الخاكههههة بكف مؤسههههسههههة في مجاف االهتمام بالتذكر  1.2
 . واألمومة

 ع1.2

  المهارات 2

 م2.3 عها الفعليبط بين أهداف كف مؤسسة ودورها وانجازاتها في مجاف رعاية الطفولة وواقتر 2.1

 م2.1 .تقارن حقوق الطفف في التشريعات الدولية و المحلية 2.2

 م2.1 .لنةالمع هداف المؤسسات للطفف وفقا أل ؤسسات حسب  الخدمات  التي تقدمهاتكنف  الم 2.3

 4.2م الشبكة العنكبوتية في أداء التكليفات و البحث و التقكي عن المعلومات متستخد 2.4

تطلبات مالحركة بمرونة و تحكم داخف الكههههههف لتنفيذ األنشههههههطة و مراعات الفروق الفردية و  2.5
 المنهج 

 م5.1

  القيم 3

 4.2ق تشارك زميالتها بفعالية في تصميم وانجاز المهام الجماعية . 3.1
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 الطفولة ومنظماتها بين الحقوق والتنظيم الدولي. 1

2 
  فياليونيسك اليونسككو  منظمةمنظمة ) الطفولة في مجالنماذج لبعض المنظمات الدولية وجهودها 

 (.منظمة العمل الدولية  منظمة صندوق انقاذ األطفال  منظمة الصحة العالمية
6 

3 
  نميةالمجلس العربي للطفولة والت) الطفولة في مجالوجهودها  االقليميةنماذج لبعض المنظمات 

 (.برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"
6 

4 
  ةجمعية النهضككككككة النسككككككائية الخيري) الطفولة في مجالوجهودها  المحليةنماذج لبعض المنظمات 

  السعودية للطفولة(.للجنة الوطنية ا  جمعية إنسان
6 

 2 المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم. 5

6 
ى كل التحديات التربوية في الدول العربية والتي وجب التصككككككدي لها من خالل منظمات الطفولة عل

 أشكالها ومستوياتها.
2 

 4 .عرض ومناقشة األعمال التطوعية والجمعيات االفتراضية 7

 30 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

تعرف على مفهوم مؤسسات الطفولة ونشأتها ت 1.1
أهمية وانواع مؤسسات الطفولة في و ومقرها
ي العربي مع التركيز على المجتمع الخليجالعالم 

 .السعودي

 االختبارات المحاضرة وااللقاء 

 منزليةالواجبات ال -

قد حلقات نقاشية لتبادل ع -

 ما تم جمعة من معلومات

الخدمات واالنجازات واإلسهامات الخاكة تذكر  1.2
 ةبكف مؤسسة في مجاف االهتمام بالطفولة واألموم

. 

 االختبارات الحوار والنقاش 

 منزليةالواجبات ال -

قد حلقات نقاشية لتبادل ع -

 ما تم جمعة من معلومات

 المهارات 2.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

بط بين أهداف كف مؤسسة ودورها وانجازاتها تر 2.1
 في مجاف رعاية الطفولة وواقعها الفعلي

استخدام المحاضرة كوسيلة 

رئيسية للتدريس مع الوسائل 

 اإليضاحية المناسبة.

أسلوب الجماعات استخدام -

 الصغيرة للنقاش.

االختبارات الدورية 

 والنهائية والنصفية

 منزليةالتكليفات ال-

لمشاركات و النقاش ا-

 داخل المحاضرة

تقارن حقوق الطفف في التشريعات الدولية و  2.2
 .المحلية

استخدام المحاضرة كوسيلة 

رئيسية للتدريس مع الوسائل 

 اإليضاحية المناسبة.

. 

االختبارات الدورية 

 والنصفية والنهائية

 منزليةالتكليفات ال-

 

 ؤسسات حسب  الخدمات  التي تقدمهاتكنف  الم 2.3
 .المعلنة هداف المؤسسات للطفف وفقا أل

استخدام أسلوب الجماعات -

 الصغيرة للنقاش

لمشاركات و النقاش ا-

 داخل المحاضرة

 والشبكة العنكبوتية في أداء التكليفات  متستخد 2.4
 البحث و التقكي عن المعلومات

استخدام المحاضرة كوسيلة 

رئيسية للتدريس مع الوسائل 

 اإليضاحية المناسبة.

. 

 نزليةلتكليفات الم-

 

طة الحركة بمرونة و تحكم داخف الكف لتنفيذ األنش 2.5
 و مراعات الفروق الفردية و متطلبات المنهج 

صغيرة و  تمجموعاعمل 

 كبيرة 

المشاركة في عدة 

 مجموعات 

 القيم 3.0

3.1 

تشارك زميالتها بفعالية في تصميم وانجاز المهام 

 الجماعية .

الجماعات الصغيرة لمناقشة 

 القضايا المطروحة

المشاركة إثناء المناقشة و

المحاضرة وجعلها ضمن 

 التقييم

وفير مهام منزلية تشجع ت -

البحث عن الطالبة على  

المؤسسات و المنظمات 

المعنية بالطفولة و كتابة 

 تقارير عنها

المتابعة داخل المحاضرة 

أثناء عمل المجموعات 

 الصغيرة

تابعة الوجبات المنزلية م -

و تقويم القضايا التي 

 تختارها الطالبات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 .%5 مستمر عمف تطوعي في جمعيه 1

 .%5 مستمر تصميم وعرض جمعية افتراضية 2

 20 -6 اختبار نكفي 3

 %10 مستمر. تقويم مستمر للنشاط و المشاركة الكفية و المواظبة 4

 %60 السابع عشر اختبار نهائي 5

 عملي 40نظري+  60  اإلجمالي
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 لساعات المكتبيةا –التواكف عبر البريد االلكتروني 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
ات، دار ات بين الحقوق و التحديم، الطفولة العربية في المنظرشا جمال نور الدين الليثي 

 2012الزهراء،

 المساندةالمراجع 

تاب الكفاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام. دار 

 .    2004القاهرة، الحديث، 

 معارف،الوزارة  الطفل،حقوق  للطفولة،ألمانة العامة للجنة الوطنية السعودية ا

 م 2003 ،السعودية
 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المنظمات:المواقع االلكترونية الرسمية لبعض 
 http: // www.unicerg :   فاليونيسيمنظمة        

 http : // www . unesco.org/general/ara اليونسكو:منظمة        

 http : // www .who.int/ar/index.html العالمية:منظمة الصحة        

 http : // www نمية:والتالمجلس العربي للطفولة         

arabccd.org/docs/main.cfm?l=a 

 : http اإلنمائية:خليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة برنامج ال        

// wwwenfund.org 

 http : // www : )إنسان(أليتام الجمعية الخيرية لرعاية ا        

. ensan.org.sa 

 http : // www .dca.orgsa جمعية األطفال المعوقين        

 http : // www الوطنية السعودية للطفولة اللجنة        

.childhood.gov.sa 

 جمعية البر بجدة        

http : // www 

. a;bir.org/news/index.php?action=getnews&newsid=54 

 http : // www النسائية الخيرية الخليججمعية فتاة         

.fatatalkhaleei.org 

 لتقديم الطفولة العربية الجمعية الكويتية        

http : // www .arabpsynet.com/associations / akpla.ass.htm 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات للعرض –مقاعد للطالبات  – قاعة احملاضرات

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 السبورة الذكية  – جهاز الربوجيكتور للعرض

 جالت علمية دورية .م -ونية. مواقع الكتر -انترنت  - كمبيوتر حممولجهاز   تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصول على التغذية 

الراجعة من الطالب بخصوص فعالية 

 التدريس

 ستمارة تقييم المقررا –المناقشة  أستاذ المقرر

 التقييميةاألسئلة  – -بطاقة المالحظة

 لطالب
 أستاذ المقرر

مالحظات االستاذ عن مدى تقدم 

 الطالب

تحليل درجة الطالبات إحصائيا وتفسير 

 نتائجها
 أعضاء القسم

تحليل الدرجات من قبل أستاذ المقرر 

 ثم مناقشته مع األعضاء في القسم
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم رياض األطفال  كلية التربية  جامعة المجمعة  جهة االعتماد

 ( 17مجلس قسم الجلسة ) رقم الجلسة

 ه 1442/  4 /21 تاريخ الجلسة

 


