
 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 الدراسيةادارة الخطط والبرامج 

 (5منوذج ) 

 خمتصر توصيف املقرر

 القصةطرق رواية  اسم المقرر:

 Kin 223 :رقم المقرر

 ال يوجد اسم ورقم المتطلب السابق:

 الرابع مستوى المقرر:

 3 الساعات المعتمدة:

Means of storytelling Module Title: 

Theresno Module ID: 

Kin 223 Prerequisite: 

4 Level: 

3 Credit Hours: 

 

           Module Description      وصف المقرر :

يعرض المقرر تعريف القصة واهدافها وافضل انواع القصص 

المقدمة لطفل الروضة كما يتم تدريب الطالبات على توظيف 

 القصة فى البرنامج اليومى للروضة .

Displays the definition of the story and the best 

stories for children kindergarten and students are 

trained to employ the story in the daily program for 

kindergarten 

 

 

 

 



 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 تذكر مفهوم القصة  - 1
 

-Remember the concept of story 

تشير الى دور القصة في نمو  - 2
 .الطفل

 

-Refer to the role of story in the child's 

development 

 Understand the basic requirements of- المتطلبات االساسية لرواية القصةتفهم  - 3

storytelling 

 

 

 والمهارات الذهنية والعملية(مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة 

 ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:

 Designed to suit their story- تتناسب وأهدافها قصة  صممت - 1

 The story of mmsrhah fit kid kindergarten .تعد قصة ممسرحة تناسب طفل الروضة 2

 Employ of the story in the kindergarten curriculum منهج الروضةتىظف الىسائل التعليمية للقصة فى  3

 The story in front of her colleagues with confidence تقىم برواية القصة امام زمالئها بكل ثقة 

 

 )ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس(محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 

 األسابيع

(Weeks) 

ساعات 

 التدريس 

(Hours) 

 4 2 ) تعريفها ـ أهدافها ـ  أهميتها ( القصة 

 4 2 لألطفال المقدمة القصص أنواع

 2 1 دور القصة في نمو الطفل

 2 1 عناصر القصة )الموضوع ـ  الشخصيات ـ البناء الدرامي(

 4 2 القصة لدراسة األساسية الخطوات

 4 2 األطفال رياض في القصة رواية وأساليب فن

 



 
 

 (بلغة الكتاب الذي ٌدرس)ٌتم تعبئتها  الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 قصص األطفال ومسرحهم      اسم المرجع

 اسم المؤلف )رئيسي(

Author's Name 

 حممد حسن عبدا هلل     

 اسم الناشر

Publisher 

 للنشر والتوزيع   د ار قباء

 سنة النشر

Publishing Year 

 1002القاهرة ،     

 (1اسم المرجع )

Reference (1) 
 1000هللا حممد حسن عبد

 اسم المؤلف

Author's Name 
 قصص األطفال

 العريب للنشر والتوزيع اسم الناشر
 سنة النشر

Publishing Year 
 1000القاهرة ، 

 

 .األكثرمراجع على  3بحيث ال تتجاوز  أخرىمراجع  إضافةمالحظة: يمكن 


