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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ن الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 

 عبِؼخ اٌمبدط١خ اٌّؤطظخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌززث١خ ٌٍجٕبد  / اٌّزوش  ؼٍّٟاٌمظُ اٌ .2

اٚ اطُ اٌجزٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ر٠بض األطفبي 

 ثىبٌٛر٠ٛص ر٠بض األطفبي  اطُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذراطٟ  .5
 راد /أخزٜ طٕٛٞ /ِمز

 اٌىٛرطبد

 ال٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثزٔبِظ االػزّبد .6

اٌش٠براد ا١ٌّذا١ٔخ ٌّؤطظبد ر٠بض األطفبي ، اٌزطج١ك ا١ٌّذأٟ ٌطبٌجبد  اٌّؤصزاد اٌخبرع١خ األخزٜ  .7

ر٠بض األطفبي فٟ اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ ، ثحٛس رخزط طبٌجبد ر٠بض 

 األطفبي 
  2121/  9/  11 ربر٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 ٌجزٔبِظ األوبد٠ّٟأ٘ذاف ا .9

 األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌمظُ ر٠بض األطفبي :

اإلفبدح ِٓ اٌزغبرة اٌّح١ٍخ ٚاٌؼزث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ ثّب ٠خذَ االطزضّبر األِضً ٌٍمٜٛ اٌجشز٠خ ٚاالررمبء ثبٌّظزٜٛ 

 : ٚرزّضً رٍه األ٘ذاف ِٓ خالي االرٟ : اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ٚإٌّٟٙ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي ر٠بض األطفبي 
 اػذاد ِؼٍّبد ر٠بض األطفبي رزث٠ٛب ١ِٕٙٚب ٚاوبد١ّ٠ب – 1 

 اػذاد اٌجحٛس ٚاٌذراطبد فٟ ِغبي ر٠بض األطفبي  – 2

 رٛف١ز ِزطٍجبد طٛق اٌؼًّ ثّب ٠خذَ ِغبي ر٠بض االطفبي – 3

 ٌّؤطظبد ر٠بض االطفبياٌزط٠ٛز إٌّٟٙ ٚاالوبد٠ّٟ الػضبء ١٘ئخ اٌزذر٠ض اٌغبِؼٟ  – 4

 اٌزط٠ٛز٠خ ٚاٌزذر٠ج١خ ٌٍّؤطظبد اٌززث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌز٠بض األطفبي اػذاد اٌذٚراد  – 5

 االشزاف اٌؼٍّٟ ٚاٌززثٛٞ فٟ ِغبي ر٠بض األطفبي ضّٓ اٌّمزراد اٌذراط١خ  – 6
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 اٌّطٍٛثخ ٚطزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جزٔبِظِخزعبد اٌ  .11
 
  اال٘ذاف اٌّؼزف١خ  - أ

      اٌّؼزفٟ اٌزؼزف ػٍٝ ا٘ذاف اٌمظُ فٟ اٌّغبي  -1أ

 رٛض١ح ِؼب١٠ز االٔضّبَ ٌٍمظُ اٌؼٍّٟ -2أ

 فُٙ اإلٔغبساد اٌززث٠ٛخ ٚاٌؼٍّٟ ٌٍمظُ -3أ
 رفظ١ز دٚر اٌطفٌٛخ رغبٖ اٌّغزّغ -4أ
  اطزٕجبط ِجبدٜء ر٠بض الطفبي  -5أ
 ادران أ١ّ٘خ اٌطفٌٛخ فٟ ػبٌُ اٌىجبر  -6أ

 جزٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبرار األ٘ذاف –ة 

 غذ٠خ ط١ٍّخ ٌطفً اٌزٚضخرٛف١ز ر– 1ة 

 اػذاد ثزاِظ رؼ١ّ١ٍخ ِحٛطجخ ٌطفً اٌزٚضخ – 2ة 

 رزو١ت اٌؼبة ف١ٕخ ٌز٠بض األطفبي فٟ خٍك ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ِجذػخ ِٕٚزغخ  - 3ة 

 رحم١ك ِٙبراد االثذاع فٟ صٕغ لزاراد ِغزّؼ١خ صبئجخ  – 4ة

    رم٠ُٛ ٔزبعبد ٠ذ٠ٚخ ِح١ٍخ اٌصٕغ فٟ خٍك طفٌٛخ ِجذػخ  – 5ة

 
 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 طز٠مخ االطزىشبف  – 1

 

 

 
 طزائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

  -1ط         

 -2ط

 -3ط

 -4ط   
 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 طزائك اٌزم١١ُ    
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 .اٌشخصٟ(اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛر األخزٜ  )اٌّٙبرادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبراد اٌؼبِخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 طزائك اٌزم١١ُ          

 
 ث١ٕخ اٌجزٔبِظ  .11

رِش اٌّمزر أٚ  اٌّزحٍخ اٌذراط١خ 

 اٌّظبق

 اٌظبػبد اٌّؼزّذح           اطُ اٌّمزر أٚ اٌّظبق

 ػٍّٟ     ٔظزٞ      

 Socialization of/ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ksoc  101 املرحلة االوىل
the child 

 عملي  نظري      

 History ofربر٠خ رطٛر ر٠بضبالطفبي/ khdk  102 املرحلة االوىل
the development of 
kindergarten 

 نظري نظري

 

 اٌّزحٍخ األٌٚٝ 
khb  103  ْثب٠ٍٛع١خ االٔظب 

Human biology 

  عملي نظري      

 

 اٌّزحٍخ األٌٚٝ 
khb  103  ْثب٠ٍٛع١خ االٔظب 

Human biology 

  عملي نظري      

 

 اٌّزحٍخ األٌٚٝ 
kal 104  اٌٍغخ اٌؼزث١خ 

Arabic Language 

  عملي نظري      

 حمٛق االٔظبْ   khrd  105 اٌّزحٍخ االٌٚٝ 

Human rights 

  عملي نظري      

اٌحبطٛة   kco 106 اٌّزحٍخ االٌٚٝ computer       عملي نظري  

 ػٍُ إٌفض اٌززثٛٞ   Kep 107 ٌٚٝاٌّزحٍخ اال

Educational psychology 

  عملي نظري      

 اٌٍغخ اإلٔى١ٍش٠خ   Kel 108 ٌٚٝاٌّزحٍخ اال

English Language 

  عملي نظري      

 ػٍُ إٌفض اٌؼبَ  Kgp 109 اٌّزحٍخ األٌٚٝ 

Generral psychology 

  عملي نظري      

 أطض اٌززث١خ  Kfe110 اٌّزحٍخ األٌٚٝ 

Foundations of education 

  عملي نظري      
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اٌذ٠ّمزاط١خ ٚاٌحز٠خ  Kdf 111 اٌّزحٍخ األٌٚٝ 

Democracy and freedom  

  عملي نظري      

 Education ofاٌززث١خ اٌحزو١خ/ Kem 212 اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ 
movement 

  عملي نظري      

 play ط١ىٌٛٛع١خ اٌٍؼت/ Kps213 اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ
psychology for 
kindergarten child 

  عملي نظري      

اٌز١ّٕخ اٌٍغ٠ٛخ ٌطفً اٌزٚضخ    Kcld214  اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ   

Child language 
development 

  عملي نظري      

  عملي نظري       /CHild literatureادة االطفبي Kcl215  اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ

ٚاطؼبفبرٗ  صحخ طفً اٌزٚضخ Kchf216  اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ

 child health &first األ١ٌٚخ 
aids 

  عملي نظري      

 Childػٍُ ٔفض اٌطفً/ Kcp217  اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ
psychology 

  عملي نظري      

 اٌٍغخ اإلٔى١ٍش٠خ  Kel 218 اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ 

English Language 

  عملي نظري      

 اٌحبطٛة  Kcom219 اٌّزحٍخ اٌضب١ٔخ 

computer 

  عملي نظري      

دراطبد فٟ ِٕب٘ظ ر٠بض  Kskc 320 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ 

 studies inاالطفبي
kindergarten curricula/ 

  عملي نظري      

ٌطفً اٌزٚضخ  بد اٌززث٠ٛخ١اٌزمٕ Ket 321 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ 

/Educational technologias 
for kindergarten children  

  عملي نظري      

ٌٍطفً  ٕفظ١خاٌصحخ اٌ Kph 322 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ   child 
Psychological health 

  عملي نظري      

ج١ئ١خ/اٌززث١خ اٌ Ken 323 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ Educational of 
environment  

  عملي نظري      

ٌٚؼت االطفبي   صٕبػخ دِٝ Kctm 324 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ

/child toys making 

  عملي نظري      

 child فظٍغخ اٌطفً/ Kcph 325 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ
physicolog 

  عملي نظري      

 Educationalاالحصبء اٌززثٛٞ/ Kes 326 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ
statistics 

  عملي نظري      

  اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ 
Kerm 327 

اٌجحش اٌززثٛٞ ِٕب٘ظ 

Educational research 
methods 

  عملي نظري      
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 اٌٍغخ اإلٔى١ٍش٠خ   Kel 328 اٌّزحٍخ اٌضبٌضخ 

English Language 

  عملي نظري      

االرشاد النفسي والتوجيه  Kpce 429 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 
 psychologicalالرتبوي

counseling and 
educational guidance 

  عملي ينظر       

 childقياس وتقومي طفل الروضة Kcem 430 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 

evaluation and 
measurement 

  عملي نظري      

  اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 
Kcrs 431 

 تربية طفل ) تربية خاصة (

Child raising (special 
education) 

  عملي نظري      

 observationalمشاهدة وتطبيق Koap 432 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 

and preactice 

  عملي نظري      

 اصول الرتبية الفنية للطفل K foa 433 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 

The fundamentals of 
artistic education for the 

child  

  عملي نظري      

االدارة واالشراف  Keas434 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 
 Educationalالرتبوي

administration and 
supervision 

  عملي نظري      

 Child's الرتبية املوسيقية للطفل Kcme 435 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 

musical education 

  عملي نظري      

 تغذية الطفل Kbf 436 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 

Baby feeding 

  عملي نظري      

 حبث خترج Kgp437 اٌّزحٍخ اٌزاثؼخ 

Graduation Project 

  عملي نظري      

 اٌٍغخ اإلٔى١ٍش٠خ    Kel438 ّزحٍخ اٌزاثؼخ اٌ

English Language 

  عملي نظري      

     
 
 
 
 
 
 



  
 6الصفحت 

 
  

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛر اٌشخصٟ .12

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بر اٌمجٛي  .13

 

 أُ٘ ِصبدر اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجزٔبِظ .14
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضغ اشارة فٍ الوربؼاث الوقابلت لوخرخاث التؼلن الفردَت هن البرناهح الخاضؼت للتقُُن

 هخرخاث التؼلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
الوهارَت  األهذاف ت ُالوؼرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 وُت والقُ
والتأهُلُت اراث الؼاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتؼلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 اٌّزحٍخ االٌٚٝ
 

ksoc  101  اٌزٕشئخ

االعزّبػ١خ/

Socializatio
n of the 

child 

                 

                

ربر٠خ رطٛر  khdk  102 األولًالورحلت 

ر٠بض 

االطفبي/

History of 
the 

developme
nt of 
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kindergarte 

ثب٠ٍٛع١خ  khb  103 األولًالرحلت 

 االٔظبْ 
Human 
biology 

                 

                

 

 الورحلت االولً 
kal 104  اٌٍغخ

اٌؼزث١خ/

Arabic 
language 

                 

                

حمٛق  Khr105   الورحلت االولً 

أظبْ/

Human 
rights 

                 

 حبطٛة     kco 106 الورحلت االولً 
 

computer 

                 

 Kep 107  ػٍُ إٌفض

 اٌززثٛٞ 

Education
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al 
psycholog
y 

 
 Kep 107  ػٍُ إٌفض

 اٌززثٛٞ 

Education
al 
psycholog
y 

 

                 

 Kel 108  اٌٍغخ

 اإلٔى١ٍش٠خ 

English 
Language 

                 

 Kgp 109  ػٍُ إٌفض

 اٌؼبَ 

Generral 
psycholog
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y 

 Kfe110  أطض اٌززث١خ 

Foundatio
ns of 
education 

                 

 Kdf 111  اٌذ٠ّمزاط١خ

ٚاٌحز٠خ 

Democrac
y and 

freedom  

                 

اٌززث١خ  Kem 212 الورحلت الثانُت

اٌحزو١خ/

Education 
of 

moveme
m 

                 

ط١ىٌٛٛع١خ   

 playاٌٍؼت/
psycholog
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y for 
kindergar
ten child 

 

 ُت الورحلت الثان
Kps213  ط١ىٌٛٛع١خ

 playاٌٍؼت/
psycholog

y for 
kindergar
ten child 

                 

اٌز١ّٕخ   Kcld214 الورحلت الثانُت 

اٌٍغ٠ٛخ ٌطفً 

 اٌزٚضخ  

Child 
language 

developm
ent 

                 

ادة  Kcl215 الورحلت الثانُت 

االطفبي

CHild 
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literature/ 

صحخ طفً  Kchf216 الورحلت الثانُت 

 اٌزٚضخ

ٚاطؼبفبرٗ 

 األ١ٌٚخ 
child 

health 
&first aids 

                 

ػٍُ ٔفض  Kcp217 الورحلت الثانُت 

 Childاٌطفً/
psycholog

y 

                 

اٌٍغخ  Kel 218 الورحلت الثانُت 

 اإلٔى١ٍش٠خ 

English 
Language 

                 

 اٌحبطٛة  Kcom219 رحلت الثانُت الو

compute 
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دراطبد فٟ  Kskc 320 الورحلت الثالثت

ِٕب٘ظ ر٠بض 

االطفبي

studies in 
kindergar

ten 
curricula 

                 

 Ket321 ٕبد ١اٌزم

 اٌززث٠ٛخ

ٌطفً 

اٌزٚضخ 

/

Education
al 

technolog
ias for 

kindergar
ten 
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children  

صحخ اٌ Kph 322 الورحلت الثالثت

ٌٍطفً  ٕفظ١خاٌ

 child 
Psycholog

ical 
health 

                 

ززث١خ اٌ Ken 323 الورحلت الثالثت

ج١ئ١خ/اٌ

Education
al of 

environm
ent 

                 

 صٕبػخ دِٝ Kctm 324 الورحلت الثالثت

ٌٚؼت 

بي  االطف

/child toys 
making 
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فظٍغخ  Kcph 325 الورحلت الثالثت

 اٌطفً/
child 

physicolo
g 

                 

االحصبء  Kes 326 الورحلت الثالثت

اٌززثٛٞ/

Education
al 

statistics 

                 

ِٕب٘ظ اٌجحش  Kerm 327 الورحلت الثالثت

اٌززثٛٞ 

Education
al 

research 
methods 

                 

 Kel328   اٌٍغخ

 اإلٔى١ٍش٠خ 

English 
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Language 

االرشاد النفسي  Kpce 429 االورحلت الرابؼت 
والتوجيه 
الرتبوي

psycholog
ical 

counselin
g and 

education
al 

guidance 

                 

 قياس وتقومي Kcem 430 الورحلت الرابؼت 
طفل 

 childالروضة

evaluatio
n and 

measure
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ment 

تربية طفل )  Kcrs 431 الورحلت الرابؼت 
 تربية خاصة (

Child 
raising 

(special 
education

) 

                 

مشاهدة  Koap 432 الورحلت الرابؼت 
وتطبيق

observati
onal and 

preactice 

                 

اصول الرتبية  K foa 433 ت الرابؼت الورحل
 الفنية للطفل

The 
fundame
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ntals of 
artistic 

education 
for the 

child 
االدارة  Keas434 الورحلت الرابؼت 

واالشراف 
الرتبوي

Education
al 

administr
ation and 

supervisio
n 

 

                 

لرتبية املوسيقية ا Kcme 435 الورحلت الرابؼت 
 للطفل

Child's 
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musical 
education 

 تغذية الطفل Kbf 436 الورحلت الرابؼت 

Baby 
feeding 

                 

 حبث خترج Kgp437 الورحلت الرابؼت 

Graduatio
n Project 

                 

اٌٍغخ  Kel438 الورحلت الرابؼت 

 اإلٔى١ٍش٠خ 

English 
Language 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 الوقرر      وصف 

 

 

 عبِؼخ اٌمبدط١خ  اٌّؤطظخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  اٌززث١خ ٌٍجٕبد   / اٌّزوش ؼٍّٟ اٌمظُ اٌ .2

 اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  اطُ / رِش اٌّمزر .3

 اٌىززٟٚٔ أشىبي اٌحضٛر اٌّزبحخ .4

 فصٍٟ  اٌفصً / اٌظٕخ .5

  األٚيطبػخ اٌىٛرص  15 )اٌىٍٟ(ػذد اٌظبػبد اٌذراط١خ  .6

  ربر٠خ إػذاد ٘ذا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمزر .8

 التنشئة االجتماعية للطفولة  أمهيةالتعرف على  -

 تطبيقات عملية لربامج التنشئة االجتماعية لطفل الروضة  -
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصفالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 21الصفحت 

 
  

 ٚطزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمزربد اٌِخزع .11

  لبدرح ػٍٝ اْ :  " عؼً اٌطبٌجخ  ٘ذاف اٌّؼزف١خاأل - أ

  
 رؼزف ِفَٙٛ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  -1أ

 رؼذد ٔظز٠بد اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  -2أ

 رٛظف ِغبالد اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ِٓ خالي ٔظز٠برٙب  -3أ

 رحذد شزٚط اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  -4أ

 ح فٟ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌٍطفً ؤصزرج١ٓ اٌؼٛاًِ اٌّ -5أ

  رحذد اٌؼاللخ ث١ٓ اٌٛراصخ ٚاٌج١ئخ  -6أ

  ّمزر.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبراراأل٘ذاف   -ة 

 

 ل١بص ِزغ١زاد اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  – 1ة

 رٛظ١ف اٌّشىالد اٌظٍٛو١خ ٌّؼبٌغبد اٌٛالغ  – 2ة

 اطزخذاَ دراطبد اٌحبٌخ ٌطفً اٌزٚضخ  – 3ة

  األطفبي وزبثخ اٌجحٛس ٚاٌزمبر٠ز ٌّؼبٌغخ ِشىالد   -4ة

 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبضزح  -

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -

 حً اٌّشىالد -

 زؼ١ّ١ٍخ اٌحمبئت اٌ -

  األدٚاررّض١ً  -

 

 

 
 طزائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبراد  -

 االطزجبٔبد  -

 دراطخ حبٌخ  -

 اٌّالحظخ  -

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط

 -2ط

 -3ط
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 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 طزائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 ألخزٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛر اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبراد ااٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبراد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمزرح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّصبدر(  ـ اٌّزاعغ اٌزئ١ظ١خ 2

                  ـ اٌىزت ٚاٌّزاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبر٠ز ،.... )
 

  ...ة ـ اٌّزاعغ االٌىزز١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزز١ٔذ .

 
 خطخ رط٠ٛز اٌّمزر اٌذراطٟ  .13

   

 

 

 ث١ٕخ اٌّمزر .11

ع
بى

س
أل
ا

ث 
ػا

سا
ال

 

طرَقت  اسن الىحذة / أو الوىضىع هخرخاث التؼلن الوطلىبت

 التؼلُن

 طرَقت التقُُن

 ساػتُن  ػولٍ ساػتُن نظرٌ 

 اٌزؼزف ػٍٝ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌٍطفً  4 االٚي

 

ٌزٕشئخ االعزّبػ١خ    " ا

ِفَٙٛ  –ٌٍطفٌٛخ 

 اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ 

 

 االخزجبراد  اٌّحبضزح  اٌّزغ١زاد  –اٌّفَٙٛ  –

ٔظز٠بد اٌزٕشئخ  اٌزؼزف ػٍٝ ٔظز٠بد اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ   4 اٌضبٟٔ 

 االعزّبػ١خ 

اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ) 

 اٌّزغ١زاد ( –اٌّفَٙٛ 

اٌّحبضزح 

حً  –

 اٌّشىالد 

 د االخزجبرا

ٔظز٠بد اٌزٕشئخ  اٌزؼزف ػٍٝ ٔظز٠بد اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ    4 اٌضبٌش 

 االعزّبػ١خ 

ل١بص اٌّزغ١زاد ٚأطب١ٌت 

 اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ

 االخزجبراد  اٌّحبضزح 

رح١ًٍ ِفب١ُ٘ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٚػاللزٙب   4 اٌزاثغ 

 ثٕظز٠برٙب 

رح١ًٍ ِفَٙٛ اٌزٕشئخ 

االعزّبػ١خ ِٓ خالي 

 اٌظبثمخ  إٌظز٠بد

ل١بص اٌّزغ١زاد ٚأطب١ٌت 

 اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ

اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

االخزجبراد 

اٌفزد٠خ ، 

 ٚاٌغّبػ١خ 

اٌزؼزف ػٍٝ أطب١ٌت اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ    4 اٌخبِض 

 ٌٍطفٌٛخ 

أطب١ٌت اٌزٕشئخ 

 االعزّبػ١خ ٌٍطفٌٛخ 

 

ِشىالد األطفبي األطجبة 

 ٚإٌزبئظ

حً 

اٌّشىالد 

– 

 اٌّحبضزح 

 زجبراد االخ

 اٌّالحظخ 

       4 اٌظبدص 
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