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 ساعة معتمدة 418الئحة  تخصص رياض االطفال والتربية العلوم بكالوريوس: توصيف برنامج
 عام .4

 معلومات أساسية 4-4 
 بكالوريوس الطفولة والتربية :اسم البرنامج  
 فردى  :نوع البرنامج  
 رياض األطفال  :القسم العلمي المسئول عن البرنامج  
 نجالء عبد القوى / د :المنسق  
  ايه مجدى  / أ :المنسق المساعد  
  محمد فراج بدوى / د.م.أ المراجع الداخلى للبرنامج  
  منى محمد على جاد/ د.أ :المراجع الخارجي للبرنامج  
 اإلطار الفكري للجنة القطاع التربوي :المعايير األكاديمية للبرنامج  
 52/41/5151 :تاريخ بدء الدراسة في البرنامج  
 47/41/5151 :البرنامجتاريخ إقرار توصيف   
 أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج 4-5 
  .عضو(  26)عضاء الهيئة المعاونة أعضو، عدد (   23)  عضاء هيئة التدريس أعدد   
 :المراجعة الخارجية للبرنامج  4-3 
 يوجد     

 معلومات متخصصة .5
  األطفالالعلوم والتربية تخصص رياض بكالوريوس  رسالة برنامج 5-4 
طفال مؤهلة مهنًيا وتربوًيا من خالل برنامج أكاديمي متطور وبيئة محفزة على ألتزام بإعداد معلمة رياض اإل  

التعلم، للعمل في مؤسسات رعاية الطفولة، قادرة على دراسة مشكالت الطفل علمًيا وتطبيقًيا، وتقديم خدمات 
  .وفي إطار من القيم ، ودعم الهوية ،للمجتمع

 أهداف البرنامج 5-5 
 :ن ا على أن يكون الخريج قادرا يجب أ: والا أ  

 :إلى جانب المواصفات العامة يجب أن يكون خريج البرنامج قادراا على
والمبادئ والمداخل التربوية الحديثة المرتبطة بتربية  ،اكتساب الطالب المعارف والحقائق والنظريات .4

 .الطفلشخصية  فيلتحقيق التوازن  ؛وتعليم وتنمية طفل الروضة بشكل شمولي تكاملي
التعليمية لتقويم عناصر العملية ؛ بتكاري وحل المشكالت لدى الطالبالتنمية مهارات التفكير الناقد وا .5

 .وعالمًيامحلًيا سياسات ونظم التعليم  وتحليل
ى البحث واالستقصاء والحصول على المعلومات من مصادرها المتعددة لحل ف تنمية مهارات الطالب .3
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 المشكالت المهنية والعلمية برياض األطفال
والثقافية اكتسبه من معارف العلم ونظرياته فى إعداد البرامج التربوية والتعليمية  توظيف الطالب ما .1

 .الفروق الفردية بين األطفال انب التعلم المختلفة مراعيً االطفل بجو لتنمية مهارات واإلعالمية؛ 
 ابأخالقيات المهنة وآدابها ساعيً  اتجاه إيجابى نحو الطفل والعمل فى رياض األطفال ملتزمً اتكوين  .2

  .نفوس األطفال فيلغرس قيم وثقافة المجتمع 
 .من خبراتلخدمة المجتمع المحلى فى ضوء ما اكتسبته ؛ تفعيل دور الطالب .6
وتكنولوجيا المعلومات  ،قدراته الشخصية اتشجيع الطالب على العمل فى مجموعات مستخدمً  .7

 .جنبيةألأو إحدى اللغات ا ،تصاالت للتواصل مع اآلخرين بفاعلية باللغة العربيةالوا
  المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  

 المعرفة والفهم - أ 5-3 
  :مايلى والمفاهيم العامة يجب أن يكون خريج البرنامج قد اكتسبإلى جانب المعارف 

 .المعرفة في مجال تخصصه 4-أ

 .المعرفة في مجاالت خارج تخصصه 5-أ

 .المستجدات ذات العالقة بتخصصه 3-أ

 .وحدة المعرفة، والعالقات البينية بين مجاالتها المختلفة 1-أ

 .المعاصرة التمكن من المعرفة التربوية، واتجاهاتها 2-أ

 .الوعى بمقومات الهوية الثقافية الوطنية، والثقافات األخرى 6-أ

 .المشكالت المرتبطة بأداءاته المهنية، وتحديدها –تدقيق  7-أ

 .وما إلى ذلك...التربية المدنية  –حقوق اإلنسان –المواطنة العالمية: مفاهيم التنمية المستدامة 8-أ

 .لتعليم، وتنمية المجتمعيدرك دوره قائًدا في تطوير ا 9-أ

    .أهم المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمجال رياض األطفال 41/أ

 .وتعلم وارشاد طفل الروضة ،المبادئ والنظريات المفسرة لسلوك ونمو 44/أ

 .الروضات فيالتعليم  وتكنولوجيا ،أسس اإلدارة التربوية والتخطيط 45/أ

 .التاريخية المختلفة العالم، والعصورفلسفات ونظم التعليم لطفل الروضة ببعض دول  43/أ

 .المقدم للطفل وآدابها اإلنجليزيةبعض قواعد اللغة  41/أ
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 .الروضة التعلمية لطفل/أسس تصميم تقنيات التعليم واأللعاب والبيئات التعليمية  42/أ

 .الروضة ألطفالوتطويره ه سس بناء المنهج الدراسي مكوناته وتقويمأ 46/أ

 .رياض األطفال فيمداخل ونظم الجودة الشاملة  47/أ 

 .استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة لطفل الروضة داخل الروضة وخارجها 48/أ

 .هم طرق التقويم التربوى ونظرياته فى مجال رعاية طفل الروضةأ49/أ

 .الخاصة بالروضة ذوي االحتياجاتوكيفية دمج بعض  ،التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها51/أ

 .وحقوق معلمة الروضة وواجباتها ،مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها بأخالقياتقائمة 54/أ

 .تربية وتعليم طفل الروضة في وأثرهنتاجه إ"والمقروء والرقمى والمرئياإلعالم المسموع  55/أ

 .مجال رياض األطفال فييقاتها وتطب ،الفنون والوسائط الثقافية 53/أ

 .واالجتماعية، على صحة الطفل النفسية وأثرها ،وفلسفاتها ،سس ومفاهيم تربية وتعليم الطفلأ 51/أ

 .نواع الذكاء وتنمية الموهبةأالتفكير و  52/أ

  .سعافات األولية لطفل الروضةإلوا ،وطرق التغذية السليمة ،قواعد الصحة العامة 56/أ

 .والفروق الفردية بينهم ،واحتياجاتهم ،طرق دراسة ومعالجة مشكالت األطفال 57/أ

 المهارات الذهنية   - ب  
 :نأن يكون خريج البرنامج قادًرا على أإلى جانب المهارات الذهنية العامة يجب   

 .يربط بين المعرفة التخصصية وممارسة المهنة4-ب

 .لتعزيز المعرفة التخصصيةيختار المناسب من المعرفة خارج التخصص  5-ب

م الجوانب المختلفة للتعلم، ويقوم من أجل التعلم 3-ب  .يقوِّ

 .يستخلص الجوانب المشتركة بين مجاالت المعرفة 1-ب

 .يتفكر في ممارساته المهنية، ويعمل على تطويرها 2-ب

 .يقارن بين الثقافات المتعددة لتعزيز الهوية الثقافية 6-ب

م المشكالت  7-ب  .المرتبطة بأداته المهنيةيقوِّ

وما ..التربية المدنية  –حقوق اإلنسان  –المواطنة العالمية : يفسر المفاهيم الحديثة التنمية المستدامة 8-ب
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 .إلى ذلك في ضوء الهوية الوطنية

م دوره قائًدا تربوًيا في المدرسة والمجتمع 9-ب  .يقوِّ

 .التربوييتقن مهارات التفكير العلمي، والبحث  41-ب

 .يحلل ناقًدا الدراسات العلمية والدولية ذات الصلة 44-ب

 ونمو وتعليم وارشاد الطفل ،يحلل النظريات المفسرة لسلوك  45-ب

 .الروضات فيالتعليم  وتكنولوجيايحلل أسس اإلدارة التربوية والتخطيط  43/ب

 .والعصور التاريخية المختلفة ،العالميقارن بين فلسفات ونظم التعليم لطفل الروضة ببعض دول  41/ب

 دبيةألقواعد اللغات العربية واإلنجليزية من النصوص ابعض  يستخرج  42/ب

 .سس والنظرياتألضوء ا فيالروضة  التعلمية لطفل /الوسائل واأللعاب والبيئات التعليمية  يقيم 46/ب

 .سس بنائهأا الروضة مراعيً  ألطفاليخطط منهج  47/ب

  .يقارن بين مداخل ونظم الجودة الشاملة فى رياض األطفال 48/ب

 .يختار المناسب من استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة لطفل الروضة 49/ب

الخاصة  االحتياجاتوكيفية دمج بعض ذوى  ،يشرح مجاالت التربية الخاصة واستراتيجياتها 51/ب
 .بالروضة

 .وحقوق معلمة الروضة وواجباتها ،مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها بأخالقياتيعد قائمة 54/ب

 .يوظف التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة برياض األطفال55/ب

 .يختار المناسب من الفنون والوسائط الثقافية فى مجال رياض األطفال 53/ب

والفنية، لقية واالجتماعية والخ   ،والدينية والعلمية ،اللغوية لتنمية المفاهيم والمهارات ؛نشطةأيخطط  51/ب
فرت له اتو  إذاالتى يمكن للطفل اكتسابها  ،والتاريخية والجغرافية والمواطنة ،واالقتصادية ،والموسيقية والحركية

 .البيئة المناسبة

  .وتعليم الطفل وفلسفاتها ،سس ومفاهيم تربيةأيقارن  52/ب

 .سعافات األولية لطفل الروضةإلوا ،الصحة العامة وطرق التغذية السليمةيستخرج قواعد 56/ب

 .واحتياجاتهم والفروق الفردية بينهم ،من بين طرق دراسة ومعالجة مشكالت األطفال يختار 57/ب
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 واالقليمية والدولية الخاصة بالطفل ،يشرح القوانين والتشريعات والمواثيق المحلية58/ب

 .يكولوجية لنشاط طفل الروضة وألعابهيتوقع األثار الس59/ب

 المهارات العملية والمهنية -ج  
 :نأن يكون خريج البرنامج قادًرا على أإلى جانب المهارات العملية والمهنية العامة يجب   

يخطط مواقف، وأنشطة إبداعية للتعليم، والتعلم، تقابل االحتياجات المختلفة للمتعلمين بلغة سليمة  4-ج
 .ومفهومة

 . يستخدم استراتيجيات تعليم، وتعلم تناسب طبيعة السياق، والمرحلة التعليمية 5-ج

 . ينفذ أنشطة تعليم، وتعلم، متنوعة تتمركز حول المتعلم بلغة سليمة ومفهومة 3-ج

 .يدير بكفاءة البيئة الصفية لدعم تعلم المتعلمين 1-ج

 تصاالت في التعليم، والتنمية المهنيةتكنولوجيا المعلومات واال –بفاعلية  –يوظف 2-ج

 .يوظف نتائج الدراسات العلمية في أداءاته المهنية 6-ج

 .آليات اإلرشاد، والتوجيه التربوي، والنفسي مع زمالئه والمتعلمين –بفاعلية  –يستخدم  7-ج

 .يجري بحوث الفعل؛ لحل المشكالت المهنية التي تواجهه 8-ج

لمهنية، والمجتمعية؛ باستخدام األساليب العلمية في ضوء مقومات يشارك في حل المشكالت ا 9-ج
 . األمن الفكري

 يوظف إمكانات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت في إجراء البحوث العلمية 41-ج

 .ينمي ذاته مهنًيا، ويبني عالقات مهنية متنوعة بصفة مستمرة 44-ج

 .في مجتمعات التعلم المهنية –بفاعلية  –يشارك  45-ج

 .بين المسارات المهنية المختلفة –بمرونة  –يمتلك االستعداد لالنتقال  43-ج

 .يسهم في برامج التنمية المهنية، وأنشطتها داخل المدرسة، وخارجها 41-ج

 .التي تمكنه من إدارة التغيير ،يمتلك مهارات استقاللية المعلم 42-ج
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 .ات إبداعية، تساعد في إدارة التغيير، وتحقيق التميزيشارك في طرح مبادر  46-ج

 .يجسد نموذًجا قيادًيا، يحتذى به من قبل المتعلمين،وزمالئه في ضوء مقومات الهوية الثقافية الوطنية 47-ج

ا أهم المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالتربية والتعليم عامة   وبمجال رياض يتواصل مستخدمً  48/ج
  .األطفال خاصة 

  .ونمو وتعلم وارشاد طفل الروضة ،يطيق المبادئ والنظريات المفسرة لسلوك 49/ج 

  .الروضات فيالتعليم  وتكنولوجيايوظف أسس اإلدارة التربوية والتخطيط  51/ج

 .المقدم للطفل وآدابهايطبق بعض قواعد اللغةاألنجليزية  54/ج

 .الروضة التعلمية لطفل/والبيئات التعليمية  التعليم واأللعابيوظف أسس تصميم تقنيات  55/ج

  .مداخل ونظم الجودة الشاملة فى رياض األطفال يطبق 53/ج

 .يطبق طرق التقويم التربوى ونظرياته فى مجال رعاية طفل الروضة 51/ج

 .اإلحتياجات الخاصة بالروضة ذويبعض  ينفذ استراتيجيات دمج 52/ج

 الثقافية لألطفالبناء الشخصية وتعزيز الهوية  يطبق انشطة للحفاظ على مقومات 56/ج

وكيفية  ،ومنهجيات البحث واالستقصاء فى مجال رياض األطفال ،يستخدم استراتيجيات التفكير 57/ج
 .احصائيً إمعالجتها 

 .يوظف التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة برياض األطفال 58/ج

 مجال رياض األطفال فيالثقافية وتطبيقاتها يوظف الفنون والوسائط  59/ج

 .واالسعافات األولية لطفل الروضة ،يطبق قواعد الصحة العامة وطرق التغذية السليمة 31/ج

  .يطبق القوانين والتشريعات والمواثيق المحلية واالقليمية والدولية الخاصة بالطفل34/ج

 المهارات العامة والمنقولة -د  
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 :ينبغى أن يكون  الخريج قادر على أن  بنجاح البرنامجبنهاية دراسة   
 .يتواصل بفاعلية؛ مستخدًما قدراته الشخصية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت4-د

شبكات التواصل : مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت؛ ومن بينها –بمهارة -يتعامل 5-د
 .االجتماعي

 .ي تصميم أنشطة تعليم، وتعلم متنوعة، تحقق التكامل بين المجاالت المختلفةيتعاون مع زمالئه ف 3-د

 .يتواصل بلغة عربية سليمة شفهًيا، وكتابًيا 1-د

 .يتواصل بطريقة سليمة بإحدى اللغات األجنبية شفهًيا، وكتابًيا 2-د

 .يبني عالقات إيجابية مع زمالئه، وأولياء األمور، والمجتمع المحلي 6-د

 .  في فرق، ومجموعات عمل مهنية –بفاعلية  –رك يشا 7-د

 .يلتزم القيم اإلنسانية، وأخالقيات مهنة التعليم، وآدابها في تعامالته مع المتعلمين، والمعنيين 8-د

 .االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح، وقبول اآلخر: يشارك في تنمية قيم9-د

 .ر حبه لهايفتخر بانتمائه لمهنة التعليم، ويظه41-د

 .ينمي الشعور بالكرامة، والثقة بالنفس لدى المتعلمين44-د

 . يثمن دور العلم واقتصاد المعرفة القائم على معايير الجودة الشاملة 45-د

 المعايير األكاديمية للبرنامج 5-1 
 اإلطار الفكري للجنة القطاع التربوي

 :هيكل ومحتويات البرنامج 5-2 

 :ساعة معتمدة مقسمة إلى ( 418)على عدد يشمل البرنامج   
 اإلجمالي إختياري إجباري 

 68  41يتم إختيار58  21 عدد المقررات 
 418 58 451 عدد الساعات

 :كما تقسم إلي 
 إجمالي عملي نظري 

 418 38 441 عدد الساعات

 



11 
 

 :تصنف تلك المقررات تبعا لمتطلبات المعايير القومية األكاديمية المرجعية إلى  

وهى العلوم التى تدرسها ( التربوية )العلوم االساسية المهنية معتمدة لمقررات  ساعة (23)عدد
 %  4.65  بنسبة الطالب وترتبط مباشرة بإعداها المهنى 

تطبيقات الحاسوب فى التخصص  –ندة االعلوم التخصصية والمساعة معتمدة س (93)عدد -5
وهى العلوم التى تدرسها الطالب و ترتبط مباشرة بإعداها التخصصي ، كذلك التطبيقات 

 . % 65.8 بنسبة عداد وظيف الحاسوب فى تدريس مقررات اإلالمرتبطة بت
 ومشروع التخرج  التطبيق العملينى اساعات معتمدة لمقررات التدريب الميد (44)عدد -3

و فى أطبيق فى الكلية تمهنية سواء تم هذا اليدرسه الطالب فى مواقف تدريسية  لما
 . % 7.1بنسبة  مؤسسات تعليمية 

لتى تدرسها الطالب وترتبط اساعة معتمدة لمقررات العلوم الثقافية ( 54) عدد  -1
 . % 8.5 بنسبةبتكوينها الثقافى مباشرة

 فيما يلى مقررات البرنامج مصنفه وفقا للمعايير االكاديمية المرجعية لقطاع كليات التربية  
 ساعات(  8)  إجبارية ثقافية جامعةمقررات 

 كود المقرر 
 باالئحة

 

المتطل عدد الساعات اسم المقرر
ب 

 السابق

Subject Area According to NARS 

 عملي نظري 

وم 
العل

 و 
سية

ألسا
ا

نية
لمه

ا
وم  

العل
ية 

ص
ص
لتخ

ا
ندة
مسأ

و ال
 

ب 
دري

الت
ى 

يدأن
الم

 

وم 
العل

ية 
ثقاف

ال
 

وم 
عل

ميز
الت

 

 UNI 111 ال يوجد-  2 اللغة العربية الوظيفية      

 UNI 112 
المواطنة وحقوق اإلنسان ومكافحة 

-  2 الفساد
      ال يوجد

 UNI 121 ال يوجد-  2 اللغة األجنبية      

 UNI 122 ال يوجد - 2 تكنولوجيا المعلومات      

 ساعات، يختار الطالب مقرراا واحد بمعدل ساعتين لكل اختيار من كل مجموعة(  4)  ثقافية جامعة مقررات اختيارية 

 UNIe 211 
 الفكرياألمن 

2  -
      ال يوجد

      الهوية الثقافية 

 UNIe 221 
 نظم الجودة فى التعليم

 ال يوجد-  2
     

      التحول الرقمى فى التعليم 

 ساعة(  25) كلية إجبارية مقررات تربوية  

 CUR 113 ال يوجد-  2 المناهج الدراسية      



12 
 

 PSY 123  االتجاهات المعاصرة في علم النفس
 التربوي

      ال يوجد - 2

 CUR 124 
مبادئ تعليم وتعلم الفائقين وذوى 

 1 القدرات الخاصة
      يوجد ال 2

 CUR 222  ال يوجد 2-  تدريس مصغر      

 CUR 311  ال يوجد 4-  (1)تربية عملية      

 CUR 312  ال يوجد-  2 طرق التدريس      

 CUR 313 ال يوجد-  2 أساسيات البحث التربوى وبحوث الفعل      

 CUR 321  4-  (2)تربية عملية CUR 
311 

     

 FOD 322  ال يوجد - 2 مهنة التعليمأخالقيات      

 FOD 411  النظرية التربوية المعاصرة فى الفلسفة
 ال يوجد - 2 وعلم االجتماع

     

 CUR 412  4-  (3)تربية عملية 
CUR 
321 

     

 FE 413  2-  (1)مشروع التخرج CUR
313 

     

 FE 421  2-  (2)مشروع التخرج FE 
413 

     

 CUR 422 4-  (4) تربية عملية CUR 
412 

     

 ساعات يختار الطالب مقرراا واحد بمعدل ساعتين لكل اختيار من كل مجموعة( 18)كلية  مقررات تربوية اختيارية 

 
PSYe 212 

 الصحة النفسية واالرشاد النفسي
2 - 

      ال يوجد

      اإلرشاد النفسى التربوى 

 
CURe 213 

 استراتيجيات التعلم النشط
 ال يوجد - 2

     

      اسس التعليم والتعلم 

 
CURe 214 

 تكنولوجيا التعليم فى التخصص
1 2 

      ال يوجد

      تكنولوجيا التعلم الرقمى 

 FODe 323 ال يوجد-  2 أصول تربية      
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       فلسفة التربية 

 
FODe 414 

 القيادة التربوية
 ال يوجد-  2

     

      التربويةاالدارة  

 
FODe 423 

 مقارنةالتربية ال
2  -

   2   ال يوجد

      التربية الدولية 

 
FODe 223 

 اجتماعيات التربية
 ال يوجد-  2

     

      اقتصاديات التربية والتعليم 

 
CURe 313 

  تقويم التعلم فى مجال التخصص 
 ال يوجد-  2

     

      تخطيط وتطوير المناهج 

 PSYe 324 
 الفروق الفردية

 ال يوجد-  2
     

      الموهبة والتفوق 

 فقط ، اليتخرج الطالب إال باجتيازهما( اجتياز) مستويات ،( 8)،  تميز كليةمقررات  

 
ARA 

 8 - 1من مستوى الكفاءة اللغوية 

 (لغة عربية ) 
 

      اجتياز  

 
ENG 

   8 - 1من مستوى الكفاءة اللغوية 

 ( لغة إنجليزية) 

      اجتياز  

 
FE (1) 

      اجتياز   إنتاج مواد إعالمية

        مواد إعالمية تقويم 

 ينالتالي ينمن المقرر ( ساعتين)يختار الطالب مقرر واحد  تميز كليةمقررات 

 CHH114  ال يوجد-  2 حاجتهمو تنشئة األطفال      

 CHH115 ال يوجد ـ 2 النمو ومشكالت الطفولةة سيكولوجي      

 CHH116 ال يوجد 2 2 (1) التربية الحركية لطفل الروضة      

 CHH117  ستراتيجيات التعليم والتعلم فى برامج وا 
 رياض األطفال

      ال يوجد 2 2

 CHH118 ال يوجد 2 1 نظم تشغيل األجهزة الذكية      

 CHH125 ال يوجد - 2 مدخل إلى رياض األطفال     

 CHH126 ال يوجد - 2 دب الطفلأ      
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 CHH127  ال يوجد 2 2 (1)التربية الموسيقية لطفل الروضة      

 CHH128 ال يوجد 2 2 علم نفس اللعب      

 CHH215  ال يوجد 2 2 لغوية للطفلنشطة أمهارات و      

 CHH216  لعاب أنتاج المواد التعليمية و ا  تقنيات و
 ال يوجد 2 2 منتسورى لطفل الروضة

     

 CHH217  عالم الطفل       ال يوجد 2 1 ثقافة وا 

 
CHH218 

 نشطة التاريخيةأل المفاهيم وا

 ةوالجغرافية  لطفل الروض
 ال يوجد 2 1

     

 CHH224  ال يوجد 2 2 (1)التربية الفنية لطفل الروضة      

 CHH225 يوجدال  2 2 قصص وحكايات األطفال     
 
 
 
5 

 

 CHH226  المهارات واالنشطة الرياضية
 ال يوجد 2 2 ةواالقتصادية لطفل الروض

    

 CHH227  قراءات فى رياض االطفال باللغة
 االنجليزية

     ال يوجد-  2

 CHH228  2 1 نظم التأليف الرقمي CHH 
118 

    

 CHH315  2 2 (2)التربية الموسيقية لطفل الروضة 
CHH
127 

    

 CHH316 ال يوجد 2 2 مسرح ودراما الطفل      

 CHH317 ال يوجد 2 1 التربية األخالقية والدينية لطفل الروضة      

 CHH318 ال يوجد 2 1 طرق تعليم الطفل اللغة اإلنجليزية      

 CHH325  2 2 (2)التربية الحركية لطفل الروضة CHH 
116 

     

 CHH326 ال يوجد - 2 واالسعافات األولية صحة الطفل      

 CHH327 ال يوجد - 2 تعديل وبناء سلوك األطفال      

 CHH328   المفاهيم واالنشطة العلمية والصحية
 ال يوجد 2 2 لطفل الروضة

     

 CHH329 
 إنتاج التطبيقات الذكية للطفل

1 2 
CHH 
228 
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CHH415 

 (2) التربية الفنية لطفل الروضة
2 2 

CHH 

225 

     

 CHH416  تنمية االبداع والذكاءات المتعددة لدى
 ال يوجد 2 1 الطفل

     

 CHH417  البحث العلمي فى االتجاهات المعاصرة
 فى تربية الطفل

      ال يوجد-  2

 CHH418 
النظريات التربوية المعاصرة وتطبيقاتها 

 ال يوجد 2 1 فى الروضة
     

 CHH424  2 العصبى لطفل الروضةعلم النفس  -
CHH
115 

     

 CHH425 ال يوجد-  2 االنشطة الخارجية للطفل      

 CHH426  فى صعوبات التعلم وطرق الدمج
 الروضة 

      ال يوجد-  2

 CHH427  المفاهيم واالنشطة البيئية والتنمية
 المستدامة  لطفل الروضة

 ال يوجد 2 2
     

 CHH428 ال يوجد-  2 فى رياض األطفال الجودة وتطبيقاتها      

 ساعات، يختار الطالب مقرراا واحد بمعدل ساعتين لكل اختيار من كل مجموعة(  6) تخصصية  مقررات اختيارية 

 
CHHe319 

 التربية المقارنة بين الروضات العالمية
 ال يوجد-  2

     

      التوجيه التربوي في رياض األطفال 

 
CHHe419 

 األطفال ومراحل نموها رسوم
 ال يوجد-  2

     

      واالتصالفن التعبير  

 
CHHe429 

 فنون ودراما الطفل
 ال يوجد-  2

     

      المسرح الرقمي 

           

      NARSنسب تحقق النسب المرجعية للـ 

      NARSالنسب المرجعية للـ 

 :من البرنامج  مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 2-6
 :مصفوفة توزيع مخرجات التعلم بالبرنامج على مقرراته وفقا لهيكل البرنامج 

 

 :مقررات البرنامج  2-7
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 المستوى األول الفصل األول

بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 
 عدد الساعات الدرجات

 التصنيف كود المقرر المقرر
ملى

 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

يوجدال  إجبارية  UNI 111 اللغة العربية الوظيفية 2 2 - 61 41 - 111 
ثقافية 
 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد جامعة

المواطنة وحقوق اإلنسان ومكافحة 
 UNI 112 الفساد

إجبارية  CUR 113 المناهج الدراسية 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 كلية

حاجتهمو تنشئة األطفال  2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد  CHH114 

تخصصية 
إجبارية 
 محوري

ة النمو ومشكالت الطفولةسيكولوجي 2 2 ـ 61 41 - 111 ال يوجد  CHH115 

 CHH116 (1) التربية الحركية لطفل الروضة 3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد

ستراتيجيات التعليم والتعلم فى  3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد برامج وا 
 رياض األطفال

CHH117 

 CHH118 نظم تشغيل األجهزة الذكية 2 1 2 51 31 21 111 ال يوجد
إجبارية 
تخصصية 
 تميز

   مجموع الساعات 18 15 6     

   (        1)مستوى الكفاءة اللغوية  اجتياز
(لغة عربية )        ARA1  

 اجتياز
(1)مستوى الكفاءة اللغوية   

(لغة انجليزية)  

ENG1 

 

 تميز كلية
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 المستوى األول الفصل الثانى

بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 عدد الساعات الدرجات 

 التصنيف كود المقرر المقرر
ملى

 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

إجبارية  UNI 121 اللغة األجنبية 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 UNI 122 تكنولوجيا المعلومات 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد ثقافية جامعة

االتجاهات المعاصرة فى علم  2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 PSY 123 النفس التربوى

 إجبارية كلية

مبادئ تعليم وتعلم الفائقين وذوى  2 1 2 61 41 - 111 ال يوجد
 CUR 124 القدرات الخاصة

 CHH125 مدخل إلى رياض األطفال 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد

تخصصية 
إجبارية 
 محورية

دب الطفلآ 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد  CHH126 

 3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد
التربية الموسيقية لطفل الروضة 

(1)  CHH127 

 CHH128 علم نفس اللعب 3 2 2 61 41 - 111 ال يوجد

   مجموع الساعات 18 15 6     

 اجتياز
(2)مستوى الكفاءة اللغوية   

(لغة عربية )   
ARA 2 

 تمــيز

 كلــيــة
 اجتياز

(2)مستوى الكفاءة اللغوية   

(لغة انجليزية)  

ENG2 

 

:من المقررات التالية ( ساعتين)يختار الطالب مقرر واحد   

 إنتاج مواد إعالمية اجتياز
FE1 

 تمــيز

مواد إعالمية تقويم اجتياز كلــيــة  
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 المستوى الثانى الفصل األول

بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 عدد الساعات الدرجات 

ملى التصنيف كود المقرر المقرر
 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 األمن الفكرى

UNIe 211 
ختيارية ا

ثقافية 
 الهوية الثقافية جامعة

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 الصحة النفسية واالرشاد النفسي

PSYe 212 

متطلبات 
اختيارية 
تربوية 
 كلية

 االرشاد النفسي والتربوى

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 استراتيجيات التعلم النشط

CURe 213 
 أسس التعليم والتعلم

 2 1 2 51 31 21 111 ال يوجد
 تكنولوجيا التعليم فى التخصص

CURe 214 
 تكنولوجيا التعلم الرقمي

لغوية للطفلنشطة أمهارات و  3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد  CHH215 

تخصصية 
إجبارية 
 محورية

لعاب أنتاج المواد التعليمية و ا  تقنيات و  3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد
 CHH216 منتسورى لطفل الروضة

 CHH217 ثقافة واعالم الطفل 2 1 2 51 31 21 111 ال يوجد

 2 1 2 51 31 21 111 ال يوجد
نشطة التاريخيةأل المفاهيم وا  

ةوالجغرافية  لطفل الروض  
CHH218 

   مجموع الساعات 18 13 11     

     (    3)مستوى الكفاءة اللغوية  اجتياز
(لغة عربية )        ARA 3 تمــيز 

 كلــيــة
(3)مستوى الكفاءة اللغوية  اجتياز  

(لغة إنجليزية)   

ENG 3 
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الثانى الفصل الثانىالمستوى   
بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 

 عدد الساعات الدرجات

 التصنيف كود المقرر المقرر

ملى
 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 نظم الجودة فى التعليم

UNIe 221  اختيارية
 التحول الرقمى فى التعليم ثقافية جامعة

 إجبارية كلية CUR 222 تدريس مصغر 1 - 2 - 61 41 111 ال يوجد

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 اجتماعيات التربية

FODe 223 
اختيارية 

كليةتربوية   
 اقتصاديات التربية والتعليم

التربية الفنية لطفل الروضة  3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد
(1)  CHH224 

تخصصية 
إجبارية 
 محورية

 CHH225 قصص وحكايات األطفال 3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد

 3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد
المهارات واالنشطة الرياضية 
 واالقتصادية لطفل الروضة

CHH226 

 CHH227 قراءات باللغة االنجليزية 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد

CHH 

118 
 CHH228 نظم التأليف الرقمي 2 1 2 51 31 21 111

إجبارية 
تخصصية 

 تميز

   مجموع الساعات 18 13 11     

 اجتياز
(4)مستوى الكفاءة اللغوية   

(لغة عربية )   
ARA 4 

كليةتميز   

 اجتياز
(4)مستوى الكفاءة اللغوية   

(لغة انجليزية)  
ENG 4 
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 المستوى الثالث الفصل أول

بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 عدد الساعات الدرجات 

ملى التصنيف كود المقرر المقرر
 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

(1)تربية عملية  2 - 4 - - 111 111 ال يوجد  CUR 311 

إجبارية 
 كلية

 CUR 312 طرق تدريس 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد

 111 ال يوجد
- 41 61 - 2 2 

اساسيات البحث التربوى وبحوث 
 CUR313 الفعل

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد

 تقويم التعلم فى مجال التخصص

CURe 314  اختيارية
 تخطيط وتطوير المناهج كلية

CHH127 111 21 31 51 2 2 3  التربية الموسيقية لطفل الروضة
(2)  

CHH315  تخصصية
إجبارية 
 CHH316 مسرح ودراما الطفل 3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد محورية

التربية األخالقية والدينية لطفل  2 1 2 61 41 - 111 ال يوجد
إجبارية  CHH317 الروضة

تخصصية 
 تميز

الطفل اللغة اإلنجليزية طرق تعليم 2 1 2 51 31 21 111 ال يوجد  CHH318 

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد

التربية المقارنة بين الروضات 
 CHHe319 العالمية

تخصصية 
 اختيارية

 التوجيه التربوي في رياض األطفال

   مجموع الساعات 21 14 12     

 اجتياز
(5)مستوى الكفاءة اللغوية   

لغة عربية) ( 
ARA 5 

الكليةتميز   

 اجتياز
(5)مستوى الكفاءة اللغوية   

) (لغة إنجليزية  
ENG 5 
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لمستوى الثالث  الفصل الثانىا  

بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 
 عدد الساعات الدرجات

 التصنيف كود المقرر المقرر
ملى

 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

CUR311 111 111 - - 4 - 2  (2)تربية عملية  CUR 321 
 إجبارية كلية

 FOD 322 أخالقيات مهنة التعليم 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 أصول التربية

FODe 323 
تربوى  اختيارى
كلية   

 فلسفة التربية

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 الفروق الفردية

PSYe324 
 الموهبة والتفوق

CHH 116 111 21 31 51 2 2 3 
التربية الحركية لطفل الروضة 

(2)  CHH325 

تخصصية 
إجبارية 
 محورية

صحة الطفل واالسعافات  2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 األولية

CHH326 

 CHH327 تعديل وبناء سلوك األطفال 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد

العلمية المفاهيم واالنشطة  3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد
 والصحية  لطفل الروضة

CHH328 

CHH 228 111 21 31 51 2 1 2 إنتاج التطبيقات الذكية للطفل CHH329  إجبارية
 تخصصية تميز

   مجموع الساعات 21 15 11     

 اجتياز
(6)مستوى الكفاءة اللغوية  

(لغة عربية )  
ARA 6 

 تميز كلية

 اجتياز
(6)مستوى الكفاءة اللغوية   

) (انجليزيةلغة   
ENG 6 
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 المستوى الرابع الفصل أول

بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 عدد الساعات الدرجات 

ملى التصنيف كود المقرر المقرر
 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

النظرية التربوية المعاصرة فى  2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 الفلسفة  وعلم اإلجتماع

FOD 411 

إجبارية 
 CUR كلية

321 
(3)تربية عملية  2 - 4 - - 111 111  CUR 412 

CUR313 (1)مشروع التخرج  1 - 2 - - - ممتد  FE 413 

 ال يوجد
111 - 41 61 - 2 2 

 القيادة التربوية
FODe 414 

اختيارى 
تربوى 
 االدارة التربوية كلية 

CHH 

225 
111 21 31 51 2 2 3 

(2) التربية الفنية لطفل الروضة  
CHH415 

تخصصية 
إجبارية 
 محورية

تنمية االبداع والذكاءات  2 1 2 51 31 21 111 ال يوجد
 CHH416 المتعددة لدى الطفل

البحث العلمي فى االتجاهات  2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 الطفلالمعاصرة فى تربية 

CHH417  إجبارية
تخصصية 
النظريات التربوية المعاصرة  2 1 2 61 31 21 111 ال يوجد تميز

 CHH418 وتطبيقاتها فى الروضة

 ال يوجد
111 - 41 61 - 2 2 

 رسوم األطفال ومراحل نموها
CHHe419 

تخصصية 
 اختيارية

 فن التعبير واإليقاع

   مجموع الساعات 18 12 12     

 اجتياز 
( 7)مستوى الكفاءة اللغوية   

(لغة عربية)   
ARA 7 

 تميز كلية

 اجتياز 
( 7)مستوى الكفاءة اللغوية   

) (لغة إنجليزية  
ENG 7 
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لمستوى الرابع الفصل الثانيا  
بق
سا
ب 

تطل
 م

موع
مج

 عدد الساعات الدرجات 

ملى التصنيف كود المقرر المقرر
 ع

لية
فص

ال 
عم

 أ

رى
حري

 ت

ملى
 ع

رى
 نظ

مدة
معت

 

FE 413 111 111 - - 2 - 1 (2)مشروع التخرج  FE 421  إجبارية
(4)تربيةعملية  CUR412 111 111 - - 4 - 2 كلية  CUR 422 

 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
مقارنةالتربية ال  

FODe 423 
اختيارى 

 تربوى كلية
 التربية الدولية 

CHH115 111 - 41 61 - 2 2 علم النفس العصبى لطفل الروضة CHH424 
إجبارية 

تخصصية 
 محورى

 االنشطة الخارجية للطفل 2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 CHH425  إجبارية

تخصصية 
 تميز

فى صعوبات التعلم وطرق الدمج  2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 الروضة 

CHH426 

المفاهيم واالنشطة البيئية والتنمية  3 2 2 51 31 21 111 ال يوجد
 CHH427 المستدامة  لطفل الروضة

الجودة وتطبيقاتها فى رياض  2 2 - 61 41 - 111 ال يوجد
 األطفال

CHH428 

 2 1 2 51 31 21 111 ال يوجد
 فنون ودراما الطفل

CHHe429 
تخصصية 
 اختيارية

 المسرح الرقمي

   مجموع الساعات 18 13 11     

( 8)مستوى الكفاءة اللغوية  اجتياز   

(لغة عربية)   
ARA 8 

 تميز كلية

 اجتياز 
(8)مستوى الكفاءة اللغوية   

) (لغة إنجليزية  
ENG 8  
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 :متطلبات اإللتحاق بالبرنامج -3
 .أكتوبر6ئحة الداخلية لكلية التربية جامعة اللمن ا( 6)وفقا للمادة 

  :يليأو الطالبة للدراسة ما  ،الطالب يشترط لقيد
 أن يكون مستوفًيا شروط القبول، التي يحددها المجلس األعلى للجامعات  .4
 ،أن يكون حاصاًل علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بقسميها العلمى واألدبى، أو ما يعادلها من جامعات عربية .5

 (. القسم العلمي)برنامج الحاسب اآللي والرقمنة يشترط شهادة الثانوية العامة : أو أجنبية، ماعدا
اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، أو اختبارات : أن يجتاز بنجاح ما تجريه الكلية والجامعة من اختبارات في كل من .3

أو التلعثم، أو  خلوه من عيوب النطق،: يم من حيثوالتي تتعلق بصالحيته؛ لممارسة مهنة التعل ،السمات الشخصية
 .العيوب الخلقية، التي تحول دون أدائه مهنة التدريس

 .أن يكون متفرًغا للدراسة .1
 .أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية .2

 : تقبل الكلية الفئات التالية
 . الطالب الحاصلون على الثانوية العامة، أو ما يعادلها .4
الطــالب الحاصـــلون علــى درجـــة الليســـانس، أو البكــالوريوس ويرغبـــون فــي تغييـــر تخصصـــاتهم بشــروط يحـــددها مجلـــس  .5

الكلية، ويعتمدها مجلس الجامعة، ويسري هذا على خريجي الكلية راغبي في االلتحاق بشـعبة تختلـف عـن الشـعبة، التـي 
 . تخرجوا فيها

 
 .القواعد المنظمة الستكمال البرنامج-4

 .أكتوبر  6لكلية التربية جامعة  الداخلية لالئحةوفقا 
 :تتمثل القواعد المنظمة الستكمال البرنامج فيما يلى 

يقوم النظام الدراسي بالكلية على نظام الساعات المعتمدة، وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين أساسيين   -4
فصاًل دراسًيا صيفًيا مدة الكلية أن يقرر  أسبوًعا، ويجوز لمجلسفصل منهما خمسة عشر ، مدة كل (الخريف والربيع)

 . ثمانية أسابيعالدراسة فيه 
 معتمدة، ساعة( 418)عدد  بنجاح اجتيازه بعد) البكالوريوس /الليسانس(درجة  الطالب ي منحمدة الدراسة أربع سنوات، -5

األول والثاني، ويجوز للطالب التخرج : المستويين على موزعة، )واختياري إجباري جامعة متطلب) معتمدة ةساع( 45)منها
 .سبعة فصول دراسية ( 7)ساعة معتمدة بحد أدنى ( 418)، إذا اجتاز 

 .ىالدراس امجنالبر  في التدريس لغة العربية اللغة -3
 مقرر ولكل ،) واالختياري اإلجبارية (والبرنامج والكلية، الجامعة متطلبات على تحتوي متكاملة دراسية خطة له رنامجالب-1

 .مؤسسات التعليم العالي جودة لمتطلبات طبًقاأهداف ومخرجات تعلم ومحتوى  دراسي
 األقصى الحد يحدد كما ،وت عتمد من مجلس الجامعة ،بالبرنامج   االلتحاق ومعايير وضوابط ،آلية الكلية مجلسضع ي -2

 .بالبرنامج المقبولين للطالب
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؛ حال توافر اإلمكانات البشرية ، والعينية (blended learning)طريق التعليم المدمج البرنامج تقدم عنبعض مقررات  -6
 .الالزمة للتنفيذ الفعال

 :في تتمثل البرنامج لمكونات النسبية ناوز األ -7

 المكونات
 الجامعة متطلبات

(ثقافى)  

 الكلية متطلبات

مشروع + تربوي(
 )تخرج

الجماليا التخصص متطلبات تدريب ميداني  

 148 93 9 34 12 الساعات عدد

%8 المئوية النسبة  23%  6%  63%  111%  

تتكامل مًعا فى التى  ،المقررات اإلجباريةتشمل المتطلبات المحورية المشتركة بين التخصصات على مجموعة من  -8
  . بين جميع التخصصات Core Curriculumالتربوى، والثقافى للبرنامج؛ لتشكل محوًرا مشترًكا : كل من المكونين

  :ساعات البرنامج ضمن ساعاته تحتسب وال تخرج اتمتطلب -9
 .عسكريةال تربيةال .أ 
 وعلى التربوية، الدراسات قطاع لجنة توجهات حسب()اللغة اإلنجليزية –اللغة العربية )مستوى الكفاءة اللغوية  .ب 

 )للجامعات األعلى المجلس هاويقر   اللجنة، تقترحها التي ،القواعد وفق الم حدد المستوى الطالب يحقق نأ
فنون وآداب المسرح، إنتاج مواد اعالمية، تقويم : )يختار الطالب واحًدا من المقررات: مقررات التميز االختياري .ج 

، وال تحتسب له درجات، أو %(72)ويحسب اجتياز المقرر المختار في ضوء نسبة الحضور ( )مواد اعالمية
 .إنه متطلب تخرجساعات؛ حيث 

التربية )درجة نهاية عظمى للتدريب الميداني( 411)خصص ت  و واد اإلجبارية ميعتبر التدريب الميدانى من ال -41  
 .ن طالب المستوى الثالث و الرابعبالمدارس، أو المؤسسات ذات العالقة لكل م( العملية

يتين على مدار فصلين تطبيقتين ساع بواقع هتنفيذ يلتزم الطالب باجتياز مقرر مشروع التخرج والذى يتم  -44
 وفقا ؛الفعل بحوث على التركيز مع ساسياتهأو  التربوي البحث مفاهيم تدريس الخريف فصل في يتم حيث دراسين؛
 فريق أعضاء بين والتكامل التواصل يستلزم مما ؛البحث خطة تصميم إلى ضافةإ المقرر، توصيف في الواردة للجوانب
 . نتائجه وتفسير ،البيانات وتحليل، البحث خطة تنفيذ الربيع فصل في ويتم التدريس،

 هو والربيع الخريف: فصلي   من كل في بتسجيلها للطالب ي سمح التي، المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد - 45
 .الكلية مجلس وموافقة ،والطالب التعليم شئون لجنة اقتراح على بناءً  التخرج حاالت عدا فيما معتمدة، ساعة (45)
( 48) هو والربيع الخريف :فصلي   من كل في بتسجيلها للطالب ي سمح التي ،المعتمدة الساعات لعدد األقصى الحد -43

 إضافة يجوز، كما الفصلين الدراسين األول والثانى "ساعة معتمدة فى المستوى الثالث ( 51)إلى  تصل معتمدة،  ساعة
 .التخرج حاالتل أو، (1.11)من ( 3.2)عن يقل ال اًل تراكمًيامعد يحققون الذين ،للطالب؛  معتمدةات ساع (3)

، معتمدة ساعاتتسع ( 9) بتسجيلها للطالب يسمح التيالساعات،  لعدد األقصى الحد يكون الصيفي للفصل بالنسبة-41
 .الكليةثالث ساعات إضافية بعد موافقة مجلس ( 3)إال في حالة التخرج يسمح بتسجيل
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 .  2.00معدله التراكمى عن  ليوجه إنذار أكاديمى لكل من يق -42
 .، وعليه التحسين قبل التخرج 2.00معدله التراكمى عن  لاليتخرج أى طالب يق -46
 نهاية أو ،األساسي الدراسي الفصل من الثالث األسبوع نهاية حتى مقرر أي يضيف  /يحذف أن للطالب يحق -17

 األكاديمي، المرشد من عتمادها  و  ،واإلضافة الحذف نموذج استيفاء بعد وذلك ؛الصيف بفصلالدراسة  من األول األسبوع
 لخ  ي   أالَ  على، الدراسي سجله في حذفه تم الذي ،المقرر يظهر أن دون مجلس القسم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب،

 .للطالب الدراسي بالعبء واإلضافة الحذف

 األساسي الدراسي الفصل من عشر الثاني األسبوع نهاية حتى ؛الدراسي المقرر من نسحابإلبا للطالب ي سمح -18
ومجلس القسم  األكاديمي، المرشد من واعتماده ، االنسحاب نموذج استيفاء بعد الصيفي الفصل من السادس واألسبوع

 منسحب تقدير للطالب وي رصد المقرر، هذا ساعات للطالب تحسب ال الحالة هذه وفي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
Withdrawal (WF) وتعرض االنسحاب، قبل المقررة الغياب نسبة تجاوز قد الطالب يكون أال بشرط الدراسي سجله في 

 .فيها للنظربالكلية ؛  والطالب التعليم شئون لجنة على الموعد هذا بعد االنسحاب حاالت

أو في حال التسجيل في   ولم يسجل في الوقت المحدد، منقطًعا عن الدراسة إذا كان مقبواًل للدراسة،يعتبر الطالب  -19
 .  وعدم مباشرته الدراسة لهذا الفصل أحد الفصول،

ساعة معتمدة للبرنامج بعد الحصول على موافقة المرشد ( 46)يحق للطالب تحسين التقدير في أي مادة بحد اقصى   -21
مع االحتفاظ له بالتقدير  كيل الكلية المختص على أن يكون تسجيل هذه المواد من النصاب التدريسي للطالب،األكاديمي وو 

 . األعلى في حالة حصوله على تقدير أقل في التحسين

 النظرية والعملية لكل مقرر، الساعات من األقل على% 72 حضر إذا إال النهائي االمتحان بدخول للطالب يسمح ال -54
 بعد ثان رإنذا على ويحصل، مقبول عذر بدون للمقرر التدريسية الساعات من %42 غياب بعد الطالب نذري   أن على
 تجاوز إذا الدراسي الفصل نهاية امتحان دخول من الطالب ويحرم النظرية والعملية لكل مقرر، الساعات من %51 غياب
 Forced  (FW) تقدير الدراسي سجله في له ويرصد النظرية والعملية لكل مقرر، الساعات من %52 غيابه

Withdrawal    . 

 على يومين خالل مقرر ألى النهائي االمتحان حضور عدم عن الكليةمجلس  قبلهي قهري بعذر الطالب تقدم إذا -22
 الحضور في انتظامه بشرط Incomplete (IC) المقرر هذا في مكتمل غير تقدير له ي حتسب االمتحان؛ تاريخ من األكثر
 التقدير حالة وفي .النهائي االمتحان دخول من حرمانه تم قد يكون وأال المقرر، ساعات عدد من  %72عن تقل ال بنسبة
(IC)  عادة(الكلية، مجلس يحدده الذي الموعد وفي مباشرة، التالي الفصل في النهائي االمتحان أداء فرصة للطالب يتاح 
 مضافة النهائي االمتحان في المقرر هذا في للطالب النهائية الدرجة وتحتسب،  التالى الدراس الفصل من األول األسبوع

 .الفصلية األعمال في عليها الحصول له سبق التي ،الدرجة إلى

 بديل مقرر سةراد له ويحق إجبارًيا، كان إذا المقرر هذا سةادر  إعادة عليه يجب (F) تقدير على الطالب حصل إذا -23
 (8)ألول النجاح تقدير المعدل التراكمي يحتسب حساب وعند عليه، حصل الذي  ،التقدير له ويحتسب اختيارًيا، كان إذا

 مي،راكالت معدله في والنجاح الرسوب من كل تقدير حتسابا فيتم ذلك عن داز  فيما ما،أ ستهاراد الطالب يعيد مقررات فقط
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ذا  ت،راالم عدد تسجيل معدله التراكمي مع في واحدة مرة الرسوب باحتساب يكتفي ما، مقرر في الطالب رسوب تكرر وا 
المتوسط  حساب في محاوالته في عليها الحاصل النقاط وتدخل األكاديمي، سجله في المقرر هذا امتحان فيها أدى التي

 .الدراسية الفصول جميع في (CGPA) التراكمي للدرجات

 متتالية دراسية فصول ثالثة بعد (5) من أقل( GPA) كميرات معدل على حصوله حالة في الكلية من الطالب يفصل -25
 .متفرقة فصول أربعة أو،

 تقدرها ألسباب عامين خالل مدة الدراسة أقصى وبحد ،أساسي دراسيلعام  قيد وقف بطلب يتقدم أن للطالب يجوز -56
 .الكلية مجلس ويعتمدها ،بالكلية والطالب التعليم شئون لجنة

 إعادة راتمبر  وكذلك القيد، إلغاء راتمبر  فيه يوضح أن على القيد إلعادة بطلب التقدملغاء قيده إللطالب بعد  يمكن -57
 وضعه على بناء المستمر الطالب معاملة الطالب يعامل بالموافقة التوصية حالة وفي. الكلية مجلس على ويعرض، القيد

 .الكلية في السابق

 :طرق التعليم والتعلم -5
 أساليب التعليم والتعلم مجاالت التعلم 

 حاضرة مال  المعارف 
  المناقشات االعتيادية 
  المناقشات عبر تطبيقات االنترنت 
  التعلم الذاتى عبر تطبيقات االنترنت 

 (الفصل المعكوس )االلكترونية محاضرة ال  المهارات الذهنية 
 .المناقشة والعصف الذهنى• 
 االنترنت التعلم الذاتى عبر تطبيقات 

 التعلم مع االقران فى مجموعات اعتيادية   المهارات المهنية والعملية 
  التعلم مع االقران فى مجموعات االنترنت 
  التدريس التشاركي 
  التعليم القائم على اللعب التعليمي واالنشطة 
  على دراسة الحالة التعبم القائم 
  التعليم القئم على النمذجة والمحاكاة 
  التعليم القائم على التدريب وتنمية المهارات 

 التعلم الذاتى  المهارات العامة والنقالة 
  التعلم القائم على التكنولوجيا. 
 المجموعات الصغيرة.  
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 :طرق تقييم الطالب  -6

 اساليب التقويم مجاالت التعلم
 االختبارات القصيرة  .4 المعارف 

  .المهام والبحوث الفصلية  .5
 المهام والبحوث االلكترونية  .3
 اختبار منتصف الفصل الدراسي إعتيادى  .1
 اختبار منتصف الفصل الدراسي الكترونى  .2
 عروض مصورة / تقييم بديل  .6
 اعتيادى  .ختبار النهائى تحريرىاإل .7
 بحث الكترونى / تقييم نهائى  .8
 اختبار تحريرى الكترونى / تقييم نهائى  .9

 تقييم األداء العملي اعتيادى  .41
 تقييم األداء العملى الكترونى  .44

 
 االختبارات القصيرة  .4 المهارات الذهنية 

  .المهام والبحوث الفصلية  .5
 المهام والبحوث االلكترونية  .3
 اختبار منتصف الفصل الدراسي إعتيادى  .1
 اختبار منتصف الفصل الدراسي الكترونى  .2
 عروض مصورة / تقييم بديل  .6
 اعتيادى . االختبار النهائى تحريرى .7
 بحث الكترونى / تقييم نهائى  .8
 اختبار تحريرى الكترونى / تقييم نهائى  .9

 تقييم األداء العملي اعتيادى  .41
 تقييم األداء العملى الكترونى

 االختبارات القصيرة  .4 المهارات المهنية والعملية 
  .المهام والبحوث الفصلية  .5
 المهام والبحوث االلكترونية  .3
 اختبار منتصف الفصل الدراسي إعتيادى  .1
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 اختبار منتصف الفصل الدراسي الكترونى  .2
 عروض مصورة / تقييم بديل  .6
 اعتيادى . االختبار النهائى تحريرى .7
 بحث الكترونى / تقييم نهائى  .8
 اختبار تحريرى الكترونى / تقييم نهائى  .9

 تقييم األداء العملي اعتيادى  .41
 تقييم األداء العملى الكترونى

 االختبارات القصيرة  .4 المهارات العامة والنقالة 
  .المهام والبحوث الفصلية  .5
 المهام والبحوث االلكترونية  .3
 اختبار منتصف الفصل الدراسي إعتيادى  .1
 اختبار منتصف الفصل الدراسي الكترونى  .2
 عروض مصورة / تقييم بديل  .6
 اعتيادى . االختبار النهائى تحريرى .7
 ونى بحث الكتر / تقييم نهائى  .8
 اختبار تحريرى الكترونى / تقييم نهائى  .9

 تقييم األداء العملي اعتيادى  .41
 تقييم األداء العملى الكترونى

 
 :طرق تقويم البرنامج -7
 

 العينة الوسيلة القائم بالتقييم
 استبيان الطالب

 
 فاكثر% 71

 فاكثر% 71 استبيان طالب الفرقة النهائية

 %31-11 استبيان الخريجين

 %11 استبيان المستفدين

  واحد تقرير رجى االمقيم الخ
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