
 

 

   لألطفالاللغة العربية  ي ومعلماتمعلم تطوير  

 نبذة عن المدرب:

   هشام الحداد  دكتور/ 

 خبير تعليم اللغات والعلوم المتحدة. •

 خبير المناهج الدولية.  -خبير مناهج التعليم الذكي  •

  التفكير وهي أداة وهي المجتمع أفراد بين  الفعال التواصل وسيلة هي العربية اللغة

  عن هذا فضلا  األخرى بالعلوم الخاصة والمفاهيم المهارات من العديد تعلم في األساس

 . بعد األكاديمي فيما نجاحهم األخرى،وعلى المجاالت في األطفال نمو على تؤثر أنها

 أهمية البرنامج 

 )التعريف بالبرنامج( 

  المتطورة االستراتيجيات على األطفال ومعلماتمعلمي  تدريب إلى الدبلومة هذه  تهدف 

   . وممتع  ومشوق جذاب تفاعلي وبشكل  لألطفال العربية اللغة لتعليم والذكية والمتقدمة
 الهدف العام

 :على اقادر كوني أن  الدبلومة نهاية في المشارك من يتوقع   

 .العربية الحروف  األطفال  تعليم في والتصور التخيل  توظيف •

 . لألطفال العربية الحروف لتعليم الذهنية  الروابط توظيف •

 .الشفهية اللغوية المفردات من الطفل حصيلة لتنمية البصري اإلدراك مهارات توظيف •

 .الشفهية اللغوية المفردات من الطفل حصيلة لتنمية السمعي اإلدراك  مهارات توظيف •

 . لألطفال العربية الحروف تدريس في  اللمس حاسة  توظيف •

 .لألطفال العربية الحروف تدريس في والعصبية الحركية  الذاكرة توظيف •

 لألطفال العربية الحروف لتدريس الحركية العصبية والكتابة القراءة قواعد  .استخدام •

 . العربية  لألحرف التمييزية الكتابة تدريس •

 . العربية لألحرف التمييزي االستماع تدريس •

 . العربية  لألحرف التمييزية القراءة تدريس •

 .والمضمومة  والمكسورة المفتوحة  الحروف تدريس •

 . الممدودة الحروف تدريس •

 ألهداف التفصيلية: ا

 :التالية ومتقدمة متميزةال محاورال من الدبلومة هذه  وتتكون •

 السمعي والتمييز اإلدراك مهارات لتنمية الذكية االستراتيجيات: األول المحور •

 . والبصري

 لمحاور: ا



 

 

 

 

 

  

  والتصور بالخيال العربية الحروف لتعليم الذكية االستراتيجيات: الثاني المحور •

   .اإلبداعي

     .الشفهية اللغوية الثروة لتنمية  الذكية االستراتيجيات: الثالث  المحور •

 .العربية الحروف  لتدريس  والحركية الحسية االستراتيجيات:  الرابع المحور •

 . العربية الحروف أسماء وأشكال لتدريس  الذكية االستراتيجيات:  الخامس المحور •

  والطويلة القصيرة األصوات لتدريس  الذكية االستراتيجيات:  السادس المحور •

   .العربية للحروف

 المستهدفة: الفئة  واألمهات  والمربيات االبتدائية والمرحلة الروضة و ومعلماتمعلم

 عدد األيام: ايام   10

 عدد الساعات:  ساعة تدريبية  30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anardes.net/Auth/add_new_user_by_reference_email_arabic.php?id=AN00001805
https://anardes.net/
https://anardes.net/anardes/online-payment/
https://www.youtube.com/embed/tPTkZSvUiNM?feature=oembed

