تراهج التعلين املفتوح

كليح الرتتيح

دتلوم تأهيل ترتوي

رياض أطفال

ترناهج اهتحاى طالب التعلين املفتوح (رياض أطفال  +دتلوم تأهيل ترتوي) الدورج الفصليح الثانيح للعام الدراسي 9191/9102
اليوم
األحذ
االثنين
األربعاء
الخميس
األحذ
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
األحذ
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
األحذ
االثنين
الثالثاء

الحاريخ
الحوقيث
0101/01/2
0101/01/3
0101/01/7
0101/01/8
0101/01/00
0101/01/00
0101/01/01
0101/01/02
0101/01/03
0101/01/08
0101/01/09
0101/01/01
0101/01/00
0101/01/00
0101/01/03
0101/01/04
0101/01/07

السنة الثالثة
333.9 – 03.9

السنة األولى
333.9 – 03.9

السنة الثانية
1 - 31

يذخم إنى رٌبض األطفبل0ف0
يذخم إنى رٌبض األطفبل0ف0

انمٍبس وانتمىٌى ف0
أنشطخ وخجراد اجتًبعٍخ ف0

انترثٍخ انخبصخ ثبنطفم ف0
انهغخ األجنجٍخ  0ف0
ترثٍخ صحٍخ ف0
انهغخ انعرثٍخ ف0

ترثٍخ ثٍئٍخ وسكبنٍخ ف0
أنشطخ حركٍخ ف0
عهى نفس ترثىي ف0

تشرٌعبد انطفىنخ ف0

ينبهج ثحث ترثىي ف0

تطىر فكر ترثىي ف0

تنًٍخ يفبهٍى رٌبضٍخ ف0
انهغخ األجنجٍخ  1ف0

سٍكىنىجٍب انهعت ف0
عهى نفس نًى ف0

انهغخ األجنجٍخ  2ف0
انهغخ انعرثٍخ  0ف0
األنشطخ انفنٍخ ف0
أنشطخ عهًٍخ ف0

السنة الرابعة
1 - 31

انطفم واإلعالو ف0
استراتٍجٍبد حًبٌخ انطفم ف0
أنشطخ يىسٍمٍخ 0
أنشطخ يىسٍمٍخ 0
أسبنٍت ترثىٌخ ف0
يشكالد انطفم انسهىكٍخ ف0

روضخ ويجتًع ف0
انهغخ األجنجٍخ  0ف0

دبلوم جأهيل جربوي
1 – 31

ينبهج ترثىٌخ ف0
لٍبس وتمىٌى ف0

يتحف ويكتجخ انطفم ف0
عهى نفس ترثىي ف0
تمنٍبد انتعهٍى  0ف0
عهى نفس طفىنخ ف0

صعىثبد انتعهى ف0
اإلرشبد اننفسً ف0
األدة وانمصخ ف0

ترثٍخ يمبرنخ ف0
أصىل تذرٌس ف0

ينبهج فً رٌبض األطفبل ف 0يهبراد االتصبل ف0
انصحخ اننفسٍخ ف0
تنًٍخ يفبهٍى وخجراد نغىٌخ ف 0أنعبة تعهًٍٍخ ف0
إدارح يؤسسبد ف0
إدارح صفٍخ ف0
فروق فردٌخ ف0
تمنٍبد انتعهٍى ف0
تنًٍخ انتفكٍر عنذ طفم انروضخ ف 0طرائك تذرٌس االختصبص ف0
عهى نفس نغىي ف0
تمنٍبد انتعهٍى  0ف0
ترثٍخ عبيخ وفهسفخ انترثٍخ ف0
تىجٍه ترثىي ف0
تطجٍمبد انحبست ف0

مالحظات هامة :عهى انطبنت اصطحبة انهىٌخ انشخصٍخ وانهىٌخ انجبيعٍخ وإٌصـــبل انتسجٍم
ال ٌجىز ثمبء جهبز انخهٍىي فً حىزح انطبنت أثنبء االيتحبٌ ونى كبٌ يغهمب ً أو دوٌ ثطبرٌخ
رئيس دائرج التعلين املفتوح

نائة العويد للشؤوى العلويح

عويد كليح الرتتيح

أهري خنيسح

أ.د .تشرى شريثه

أ.د .غساى صاحل

