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                     عنوان الدورة التدريبية                              عدد الساعات     عدد األيام                   الفئة المستهدفة

مربيات رياض األطفال والصفوف األولية يوم واحد  6 ساعات  القراءة يف مراحل الطفولة املبكرة 

مربيات رياض األطفال والصفوف األولية يوم واحد  6 ساعات  دور الشعر يف مناهج  الطفولة املبكرة 

مربيات رياض األطفال والصفوف األولية  يوم واحد  6 ساعات  توظيف القصة يف رياض األطفال والصفوف األولية 

مربيات رياض األطفال والصفوف  األولية  يوم واحد  6 ساعات  الكتابة اإلبداعية / كتابة القصص 

مربيات مرحلة الروضة والصفوف األساسية  يوم واحد  6 ساعات  توظيف الشعر يف العلوم واإلجتامعيات والرياضيات 

مربيات رياض األطفال والصفوف  األولية  يوم واحد  6 ساعات  كيف نخلق بيئة ثرية باملواد التعليمية 

مربيات رياض األطفال والصفوف  األولية يوم واحد  6 ساعات  دور اللعب احلركي يف مراحل الطفولة املبكرة 

مربيات رياض األطفال يوم واحد  6 ساعات  تطوير العلوم والرياضيات  يف مرحلة الروضة 

مربيات رياض األطفال يوم واحد  6 ساعات  تفعيل األركان التعليمية يف رياض األطفال 

مربيات رياض األطفال  يومان  12 ساعة  استخدام الدمى املتحركة يف املناهج الرتبوية 

مرشفات رياض األطفال واملراكز الثقافية واملكتبات ثالثة أيام  15 ساعة  إنشاء مرسح دمى يف كل روضة ومدرسة 

مربيات رياض األطفال والصفوف  األولية يومان  12 ساعة  توظيف النصوص املرسحية يف مناهج اللغة العربية 

مربيات رياض األطفال والصفوف  األولية  ثالثة أيام  15 ساعة  توظيف الدراما الرتبوية يف املناهج املدرسية 

مربيات رياض األطفال والصفوف  األولية ثالثة أيام  15 ساعة  املرسح املدريس: نص – إخراج – متثيل الخ. 

مربيات الروضة والصفوف األولية يومان  12 ساعة  التعليم البيئي يف مراحل الطفولة املبكرة 

مديرات مصادر التعلم وامينات ومنسوبات املكتبات يومان  10 ساعات  تفعيل مكتبات األطفال العامة واملدرسية 

مرشفات املمكتبات   ثالثة أيام  15 ساعة  تصميم برامج تشجع و حتفز األطفال عىل القراءة 

مربيات الروضة والصفوف األولية يومان  12 ساعة  تفعيل دور األهايل يف تنمية القراءة يف البيت 

األهايل وكل املهتمني بتنمية الطفولة كيف نجعل أطفالنا قراء مدى احلياة؟                                                        مـحاضـــرة 

مربيات الروضة والصفوف األولية يومان  10 ساعات   تنمية املهارات اإلنفعالية/ العاطفية واإلجتامعية 

من خالل أدب األطفال

مربيات رياض األطفال والصفوف  األولية يوم واحد  6 ساعات   توظيف املهارات العاطفية واإلجتامعية  

كمحاور أساسية يف مناهج الطفولة املبكرة
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