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 المجمعة                      : الجامعة

 . .رياض االطفال                   القسم العلمي :

 رياض االطفال                 البرنامج األكاديمي

 ........ هـ1436/ ...  …20 /.3… التوصيف :تاريخ اعتماد 
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 نموذج توصيف البرنامج

 20/3/1436تاريخ التقرير    :تاريخال .جامعة المجمعة         :الجامعة  -1

 : مــــــــــــالقس/  ةـــــــالكلي -2

 رياض  االطفال -كلية التربية القسم: 
  

    الرحمن  السبت عبد ا.م  :/ رئيس القسم   دــــالعمي -3

 :الهيكل التنظيمي اإلداري للبرنامج  -4

 ضع الهيكل التنظيمي اإلداري للبرنامج -4

 يتمثل  الهيكل التنظيمي االداري  في  رئيس  القسم

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئيسة القسم

 مساعدة رئيسة القسم

أعضاء هيئة 

 التدريس

الهيئة اإلدارية 

 للقسم
 

أمينة المجلس 

 بالقسم
 

مشرفة كلية 

يالتربية بالزلف  
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 : المواقع التي تقدم هذا البرنامج / قائمة بكافة الفروع -5

 / الموقع األول الفرع

 جامعة  المجمعة  بالمجمعة-الموقع األول كلية  التربية   

 / الموقع الثاني رعالف

 كلية  لتربية  جامعة  المجمعة بالزلفي:  

 الموقع الثالث/  عالفر

 ال  يوجد . 

 / الموقع الرابع رعالف

  ال  يوجد .  
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 : أ. تعريف البرنامج ومعلومات عامة

 KIN :    رمز البرنامج  رياض االطفال   :  اسم البرنامج -1

 ساعة 142 : إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج -2

 (التعليم قبل االبتدائي)  واالداب بكالوريوس فى التربية  :  البرنامجالدرجة الممنوحة عند إتمام  -3

 :المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج  -4

 ال يوجد 

 (  إن وجدت المخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ ) -5

 ال يوجد 

 :الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها  . المهن أو6
 روج (في حال كان هناك مخارج مبكره من البرنامج ... مثال درجة الدبلوم فيمكن ادراج المهن و الوظائف التي يتأله لها الطالب عند كل نقطة خ ( ، إن وجدت الوظائف المرخص بها )

  معلمة رياض االطفال 

 1432                                    :تاريخ البدء وفق الخطة                                               برنامج جديد  ( أ )  -7

 1435          : أحدث  سنة مراجعة للبرنامج                                         ( برنامج مستمر ب )

 :جامعة  المجمعة   :المؤسسة التي نفذت أحدث مراجعة رئيسية 

تخطيط  البرامجي ومراجعة  عمادة  الجودة  والمشروع  التطويري  وتقارير  المتخصصين  لجنة  ال       : جهة التصادق على المراجعة

      في  المجال

     :    آخرون

  :   منسق البرنامج رئيس القسم أواسم  -8

 (.... يتم ذكر كافة االسماءالطالبات في كل من شطري الطالب و رنامج للبتعيين منسق  في حالة)

  المسند نوال  صالح أ.  

 (  المجلس األعلى للتعليم للمؤسسات الحكومية ) تاريخ اعتماد الجهة المانحة للتصريح  -9

 التاريخ جهة االعتماد فرع/ موقع المؤسسة التعليمية

   الفرع الرئيسي للجامعة

 4/7/1430 االمانة العامة بمجلس التعليم العالي االطفالبرنامج رياض 1
 ……………………………  

 



   

 

 
 

5 

 



   

 

 
 

6 

 : بيئة عمل البرنامج ـ ب

 : رسالة وأهداف البرنامج -ج 

  : الهدف من تأسيس )الحاجة( البرنامج -1

األسباب االقتصادية أو -ا  ، أو ، والتطورات التقنية الثقافية االجتماعية أو  ، أو تطورات السياسة الوطنية  غيرها من  

اعداد معلمات رياض اطفال على مستوى من االعداد االكاديمي والمهني يواكب تطورات العصر    ب : األسبا  

    

 : الصلة بين البرنامج ورسالة وأهداف المؤسسة -ب 

ب فمي مجممال ريماض األطفمال قممادرات علمق المنافسمة فممي سمو تتضممن رسمالة البرنممامج     .أ ب ومهنيمما ب وتربويما العمممل  إعمداد معلممات مممؤهالت علميما

 والمشاركة في تقديم الخدمات البحثية والتربوية للمجتمع  في مجاالت الطفولة وقضاياها
ا  المتحلين باخالق الى اعداد التربويين  المهنيين  والقيادين  المؤهلين  علميا  وتربويا  ومهني  المؤسسة وهي كلية التربية   كما تهدف 

ن التخصصات  ويسعى برنامج رياض االطفال  الى  تحقيق هذه الرسالة المهنة  في تخصص رياض االطفال وغيرها  م  
 

 : ( مع البرامج التي تقدمها المؤسسة / الكلية / القسمإن وجدتعالقة البرنامج ) -2 .1

      هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يجب على الطالب دراستها في برامج أخرى ؟ أ.
  نعم

   ال

 ؟ ، ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى بنعمفي حالة اإلجابة  .2

الينطبق………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………                                              

        من أقسام أخرى؟ هل يستلزم البرنامج من طالبه تلقي مقررات دراسية -ب
   نعم

  ال

 ؟ ، ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى في حالة اإلجابة بنعم .3

جاد  متطلباات  هيا   تو  اهداف  برنامج ريااض االطفاال  وماا تهققان  ماا  موا افات  لرريجاة ريااض االطفاالو اهداف  تلك المقررات   تتفق   
ا  ناااواتج  تعلااام  تربوياااة  ومتطلباااات  تاااي  التربياااة  الرا اااة  والدراساااات  االسااا مية  واللقاااة  العربياااة  هيااا   تهقاااق  تلاااك  المقااارات  بع اااا  مااا

 البرنامج  
                                              

تلبيللة أيللة احتياجللات أو خصللائم معينللة ممللا يجللب أخللذ  فللي هللل يشللترط علللى الطللالب  المتوقللع التحللاقهم بالبرنللامج  -3 .4

 ؟ االعتبار عند التخطيط للبرنامج

    ال  نعم

 : للمتقدمين من ذوي االحتياجات الخاصةيرها توفيتم  الخدمات التي ما هي التعديالت أو  -4

 الينطبق
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 : الرسالة () صيغة   رسالة البرنامج -1

إعداد معلمات مؤهالت علميًا وتربويًا ومهنيًا في مجال رياض األطفال قادرات على المنافسة في سوق العمل والمشاركة في تقديم الخدمات   

                                               البحثية والتربوية للمجتمع  في مجاالت الطفولة وقضاياها

           و االسلللتراتيجيات الرئيسلللية التلللي سللليتم اتباعهلللا . أهلللداف البرنلللامج التلللي تسلللاهم فلللي تحقيلللق رسلللالته قائملللة  -2

   اإلنجاز . لوالمؤشرات التي سيتم استخدامها لقياس معد

 الرئيسية تاالستراتيجيا مؤشرات األداء األهداف 

بياا مقررات البرنامج مع  .1
الدراسية مراعاة  توزيعها على المستويات 

وتق النموذج المهدد بهي  يتم ترميزها 
 وترتيبها هسب تسلسل أرقامها المرجعية.

 

 استبانات بتقييم املقررات  -1
 ورش عمل لألعضاء -2

 دورات تدريبية  -3

كتابة و ف مرت ر للمقرر  .1
يت ما التعريف بن والمو وعات 
الرئيسة التي سيتناولها، والهدف 

والنتائج التي ستعود  ما تدريسن،
على الطالبة ما دراستن مع 
ت ميا بعض الم ادر والمراجع 
والمواقع االلكترونية التي يمكا 

 الرجوع إليها.
 

 عدد املقررات ونتائج بأهدافها  -
 العمل التعاوني

 التعلم النشط 

تطوير الخطة وتالفى نقاط الضعف التى 

عرضت من لجنة تحكيم البرنامج ورأى 

 الطالبات

 للمشاركة املجتمعيةزيادة الفعاليات 

 عدد المحكمين للخطة  -
 عدد الورش لتطوير الخطة 

 

 ورش عمل لالعضاء -
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 هيكل وتنظيم البرنامج  -د 

 : توصيف البرنامج -1
أذكر المقررات الدراسلية اإلجباريلة واالختياريلة المقدملة فلي فتلرة دراسلية اعتبلاران ملن السلنة التمهيديلة للتخلرج  وذلل  

 باستخدام جدول الخطة الدراسية للمقرر التعليمي الوارد أدنا  
 )مطلوب جدول منفصل  لكل فرع إذا كان يقدم أي فرع معين خطة دراسية مختلفة(

 الدراسية جدول خطة المقررات
 قائمة رموز المقررات التي يجب دراستها قبل هذا دراسة هذا المقرر: اذكر  المتطلبات السابقة* 

 

 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر

 إجباري

 أو

 اختياري

المتطلبات 

 * السابقة

 الساعات

 المعتمدة

 الكلية

 أو القسم

 السنة التمهيدية 

       

       

       

       

       

 ( الفصل الدراسي األول  ( السنة األولي 

 

EDU116 م تقنيات التعل
ومهارات 
 االت ال

يةالعلوم  التربو   2  اجباري   

 
EDU117  أ ول التربية

 االس مية
يةالعلوم  التربو  2  اجباري   

 

EDU118  نظام وسياسة
التعليم تي 
ة المملكة العربي
 السعودية

 اجباري 

 

يةالعلوم  التربو  2  

 
KIN101 مدرل إلى رياض 

 األطفال
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 
KIN111 ي تربية الطفل ت

 اإلس م
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 
KIN112  التنشئة

 االجتماعية
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

يةالعلوم  التربو         
 الثاني (الفصل الدراسي   ( السنة األولي 
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 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر

 إجباري

 أو

 اختياري

المتطلبات 

 * السابقة

 الساعات

 المعتمدة

 الكلية

 أو القسم

 EDU126 رياض االطفال 2  اجباري  علم نفس النمو 
 ENG102 ةاللقة اإلنجليزي ية اللقة  االنجليز  2  اجباري    

 
KIN141  لة مؤسسات الطفو

 ومنظماتها
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 KIN121 رياض االطفال 3  اجباري  أدب الطفل 

 

KIN131 عبسيكولوجية الل سابق لتصميم  اجباري  

األلعاب 

 التربوية

 رياض االطفال 2

 
KIN151 ة المهارات اللقوي

 للطفل
 اجباري 

 
 رياض االطفال 3

 
KIN132 وم سيكولوجية رس

 االطفال
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 ( الفصل الدراسي األول  ( الثانيةالسنة  

 SALM202 يةالعلوم  التربو  2  اجباري   هة نفسية  

 
EDU226   مبادئ البه

 التربوي 
 اجباري 

 2 
يةالعلوم  التربو   

 
SEDU104  اللقة

(2اإلنجليزية)  
 اجباري 

 2 
يةاللقة  االنجليز   

 
KIN202 ( 1قراا كريم)  اجباري  

 2 
الدراسات  
 االس مية

 
KIN202  تنمية مهارات

 التفكير
 اجباري 

 2 
 رياض االطفال

 

KIN222 ية   التربية الهرك
 ) تدريبات       

 وألعاب(

 اجباري 
 3 

 رياض االطفال

 
KIN203 ة المهارات اليدوي

 والفنية للطفل
 اجباري 

 3 
 رياض االطفال

 الثاني (الفصل الدراسي   ( الثانيةالسنة  

 SALM202  اجباري  (2)قراا كريم    

 EDU226  اجباري علم النفس    
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 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر

 إجباري

 أو

 اختياري

المتطلبات 

 * السابقة

 الساعات

 المعتمدة

 الكلية

 أو القسم

 التربوي 

 

SEDU104  مقدمة تي التربية
 الرا ة

لمقرر  سابق اجباري 

صعوبات 

 ودمج

الدراسات  
 االس مية

2 

 
KIN202  ورياض اله انة

 األطفال
 اجباري 

 
يةالعلوم  التربو   2 

 

KIN202   المهارات العلمية
والريا ية عند 

 الطفل

 اجباري 
 

ةالتربية  الرا   2 

 
KIN222  طرق رواية

 الق ة
 اجباري 

 
 2 رياض االطفال

 
KIN203  التعليم والتعلم تي

 السنوات المبكرة
 اجباري 

 
 3 رياض االطفال

 ( الدراسي األولالفصل   ( الثالثةالسنة  

 
EDU316  إدارة وترطيط

 تربوي 
 اجباري 

 
ةالعلوم التربوي 2  

 
EDU317  إنتاج وم ادر

 التعلم االلكترونية
 اجباري 

 
ةالعلوم التربوي 2  

 KIN356 رياض االطفال 3  اجباري  الثقاتة ال هية 

 
KIN361  ت ميم األلعاب

 التربوية
 اجباري 

 
 رياض االطفال 3

 
KIN362  معلمة إعداد

 الرو ة
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 

KIN363  طرق تدريس
رياض األطفال 
 تي  وء الجودة

 اجباري 
 

 رياض االطفال 2

 
KIN333  سيكولوجية

 الفروق الفردية
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 KIN334 رياض االطفال 2  اجباري  نظريات التعلم 
 الثاني (الفصل الدراسي   ( الثالثةالسنة  
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 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر

 إجباري

 أو

 اختياري

المتطلبات 

 * السابقة

 الساعات

 المعتمدة

 الكلية

 أو القسم

 
EDU326  استراتيجيات

 التدريس
 اجباري 

 
يةالعلوم  التربو  2  

 EDU327 يةالعلوم  التربو  2  اجباري  المناهج التعليمية  
 KIN323 رياض االطفال 2  اجباري  مكتبات األطفال 

 
KIN335  المشك ت

 السلوكية للطفل
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 

KIN304  م طلهات تي
الطفولة باللقة 

 اإلنجليزية

 اجباري 
 

 رياض االطفال 2

 KIN324 رياض االطفال 3  اجباري  مسرح الطفل 

 
KIN357  النمو العقلي

 والمعرتي للطفل
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

 
KIN325  برامج التلفزيوا

 التربوي 
 اجباري 

 
 رياض االطفال 3

 ( الفصل الدراسي األول  ( الرابعةالسنة  

 EDU416 
ق اتجاهات حديثة ف

استراتيجيات 

 التدريس

 اجباري 
 2 

يةالعلوم  التربو   

 EDU417 ىالتقويم التربو يةالعلوم  التربو  2  اجباري    
 KIN411 

سيكولوجية 

 االبتكار
 رياض االطفال 2  اجباري 

 KIN412 
اعداد وسائل 

 تعليمية للطفل
 رياض االطفال 3  اجباري 

 KIN413 
 االنشطة فق رياض

 االطفال
االطفالرياض  3  اجباري   

 SEDU417 راص 2  اجباري  صعوبات التعلم 
 KIN415 

المفاهيم الدينية 

 واالجتماعية
 رياض االطفال 2  اجباري 

 KIN416 ةالتربية البيئي  رياض االطفال 2  اجباري  
 الثاني (الفصل الدراسي   ( الرابعةالسنة  

 
EDU423  التربية الميدانية

 (رياض األطفال)
 اجباري 

 
االطفالرياض  6  

 
LED322  استراتيجيات الدمج

 والتدرل المبكر
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2
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 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر

 إجباري

 أو

 اختياري

المتطلبات 

 * السابقة

 الساعات

 المعتمدة

 الكلية

 أو القسم

 KIN437  رياض االطفال 2  اجباري  األطفال الموهوبوا 

 

KIN442  الردمة االجتماعية
تي مجال األسرة 

 والطفولة

 اجباري 
 

 رياض االطفال 2

 KIN438 رياض االطفال 2  اجباري  إرشاد الطفل وتوجيهن 

 
KIN443  إدارة دور اله انة

 ورياض األطفال
 اجباري 

 
 رياض االطفال 2

       

       

 تدرج السنوات اإلضافية عند الضرورة 
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  )إن وجدت(مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة  .2
 

  : التدريبية التي يتطلبها البرنامج الطبية اإلكلينيكية أو موجز بالمكونات العملية أو

 توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية: -أ 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن تحقق الطالبات النتائج التالية:

 نظرية و عملية  تربط النظرية بالتطبيق الفعلي لما تم دراسته بالجامعة من مواد -1

 للتربية العملية . اإلعداد -2

 سوف تعمل فيها بعد تخرجها . التياألوضاع والظروف الفعلية  تتعرف علي -3

تجيد البعد التطبيقي العملي الذى يؤكد علق اكتساب المهارات و تكوين الطالبة المعلمة القادرة علق التعامل الفعال مع 

 عملية التعلم . فياألطفال و ابراز إمكاناتهم و فعاليتهم 

 فصل دراسي(  )أية سنة أومراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟  في أية مرحلة أو -ب 

                                              المستوي الثامن 

 التخصيم الزمني وترتيب الجدول الدراسي  -ج 

 صباحا . 10,30 – 7,30التدريب الميداني األسبوعي : يوم األربعاء  الخميس أسبوعيا من الساعة  

 )إن وجد( دد الساعات المعتمدةع -د 

   

 

 :  ( إن وجدت )البحث  متطلبات المشروع أو .3
 :ملخم موجز للمشاريع / البحوث المطلوبة للبرنامج 

 وصف موجز –أ 

  

 الينطبق:البحث أهم مخرجات التعليم المرجوة  من المشروع أو -ب 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………          

                                    

 (فصل دراسي ي عام أوأ)البحث؟  مراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو في أية مرحلة أو -ج 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………          

                                    

 : عدد الساعات المعتمدة -د 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………          

                                    

 : كاديمي للطالبألرشاد والدعم اإلتوصيف موجز  لكيفية تقديم ا -هـ 
لدراسية المقدمة ا نظم و لوائح الكلية و البرامج بالطالب الجدد في بداية كل فصل دراسي و تعريفهم بالجامعة و الكلية وعقد وحدة اإلرشاد األكاديمي لقاء ترحيبي  - 
و عرض خطوات و مراحل التسجيل للمقررات ، و التعريف أيضا بوحدة اإلرشاد و الخدمات   
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اإلشراف على تنفيذ خطة اإلشراف األكاديمي.   
.واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض نشر كتيبات ومنشورات      

 

  :)بما في ذلك آلية التحقق من المعايير(توصيف إلجراءات التقويم  -و 

 نسبة مشاركات الطالبات في برامج االرشاد االكاديمي  –بناء علي عدد الورش لتهيئة الطالبات 

…………………………………………………………………………………………………  
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 واستراتيجيات التدريس و طرق التقييم مجاالت نواتج التعلم  - 4
 

 
 مجاالت نواتج التعلم

 (للمؤهالت  الوطنيوفق االطار )

 استراتيجيات

 التدريس
 طرق التقييم

 المعرفة 1.0

1.1 
 مبادئوباليكوا لدين معرتة شاملة وبشكل متكامل ومنظاّم بمجال الدراسة، 

 والنظريات األساسية المتعلقة بذلك المجال.
الذهنيالع ف    

رة المها  –التعلم  التعاوني 

  

لعب   –التطبيق  العملي 

 الدور 

  ملر ات  نتائج  البهو 

لة  الهديثة تي  مجال  الطفو   

لة يكوا ملمًا بالمعارف و النظريات تي المجاالت العلمية األررى المت  1.2
 صبمجالن، و ملمَا بالمجاالت المهنية األررى ذات الع قة إذا كاا التر 

 1.3 مهنيًا.

1.4 

 المهارات االدراكية 2.0

2.1 
اهيم واألدلاااة يساااتطيع القياااام باالستق ااااءات، وأا يفهااام ويقاااّوم المعلوماااات والمفااا

 الجديدة ما م ادر متنوعة، 

 التعلم  باالكتشاف

االرتبارات    -الم هظة  

 القبلية  والبعدية  

الم هظة  -دراسة  الهالة  

قياس  االثر  -   

2.2 
يط مااا و يطبااق النتااائج علااى نطاااق واسااعي مااا الق ااايا والمشااك ت مااع قاادر بساا

 التوجين. 

2.3 
يستطيع أا يبه  المشك ت المعقدة نسبيًا مستردمًا أشكااًل متنوعة ما تقنيات 

 المعلومات والم ادر األررى،

2.4  

 التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤوليةمهارات  3.0

 العمل  التعاوني   يمارس قيادة الجماعة تي مواقف متنوعة تتطلب استجابات مبتكرة.   3.1
   

 استمارات  الم هظة 
  

3.2 
 اادي بشااكل يقااوم بالمبااادرة تااي تهديااد الق ااايا التااي تتطلااب عنايااة را ااة و الت

أم ما ر ل العمل الجماعي.مناسب لها سواًء أكاا ذلك بشكل انفرادي   

 
إيجااااااد  يتهمااااال مساااااؤولية تعلمااااان الاااااذاتي ويساااااتطيع أا يهااااادد ويساااااتردم وساااااائل

لين. المعلومات الجديدة أو أساليب التهليل ال زمة إلنجاز المهام المسندة إ  
 استمارات  الم هظة  العمل  التعاوني 

 التواصل  وتقنية المعلومات  والمهارات العددية 4.0
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 مجاالت نواتج التعلم

 (للمؤهالت  الوطنيوفق االطار )

 استراتيجيات

 التدريس
 طرق التقييم

4.1 
ت مناسابة تاي يستردم بشكل معتاد )روتيني( أكثر تقنياات المعلوماات واالت ااال

ي ال المعلومات واألتكار.  جمع، وتفسير، وا 
   المشروعات  التي  تعكس  ذلك تعلم باالكتشاف

4.2 

يا يهاااااادد األساااااااليب اإله ااااااائية والريا ااااااية ذات الع قااااااة عنااااااد دراسااااااة الق ااااااا
راح الهلول.إبداعي تي تفسير المعلومات واقتوالمشك ت، وأا يطبقها بشكل   

العروض–الهوار    التقارير المت منة  لألساليب 

 الهسابية  المرتلفة 

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1 
مهارات تتطلب تازر نفسى وهركي تي استردام جهاز او ادوات معينة مثال 

 التر  اتالطباعة والرسم و الجراهة و هى مهارة ترتبط ببعض 

 –استمارات  االداء  المهاكاة 
 الم هظة  والعروض  الهية

5.2  
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 التعلم للبرنامج : نواتجمصفوفة 
 التدريس ، و ذلك باستخدام مستويات التصنيف التالية :وفقا لمستوى  يتم ادراج نواتج التعلم بالبرنامج و المقررات) اكواد المقررات ( التي يتم تدريسها 

I        تقديم =R       تأكيد =E        تمكين  = 

 

 

D C B A 
 

 e1 d4 d

3 

d

2 

d1 c

5 

c

4 

c

3 

c2 c1 b3 b2 b1 a

4 

a

3

2

3 

a2 a1  

ة التنشئة  االجتماعي   ×  ×       × × ×      

مدخل  الى رياض   ×     ×     × × ×   ×  

 االطفال 
تربية  الطفل  في         × × ×   ×     

 االسالم 

مؤسسا ت الطفولة  × ×   ×  ×  ×     ×   × 

 ومنظماتها 

 ادب الطفل × ×    ×   ×  ×    ×   

  سيكولوجية  اللعب ×    ×     × × ×  ×    

المهارات اللغوية   × × ×   ×    ×     × × 

 للطفل 

سيكولوجية رسوم  ×  ×  ×    ×  ×  ×     

 االطفال 

ير تنمية مهارات التفك × ×   ×  ×     × × × × ×  

 للطفل

التربية الحركية  × ×   ×   ×      ×   × 

 )تدريبات والعاب(

المهارات اليدوية  × ×    ×   ×     ×  × × 

 والفنية للطفل 

الحضانة ورياض  × ×   ×    ×     ×   × 

 االطفال 

 التعليم والتعلم في × ×  × ×  × ×     ×   ×  

 السنوات المبكرة

المهارات العلمية  × ×   ×  ×  ×     ×   × 

 والرياضية 

 طرق رواية القصة  × ×     ×    ×   ×   × 

 الثقافة الصحية ×    ×  ×   ×     × × × 

تصميم االلعاب  × × ×    × ×  ×      ×  

 التربوية 

اعداد  معلمة      × ×  ×   ×    ×   × 

 الروضة 

 طرق تدريس االطفال × × ×  ×   ×     ×     

 في ضوء الجود  

 سيكولوجية الفروق ×  ×  ×    × × ×     × × 

 الفردية 

 نظريات التعلم  ×    × ×  × ×    ×     
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D C B A 
 

 e1 d4 d

3 

d

2 

d1 c

5 

c

4 

c

3 

c2 c1 b3 b2 b1 a

4 

a

3

2

3 

a2 a1  

 مكتبات االطفال  ×    ×   ×   ×       

 المشكالت السلوكية   ×  × ×  ×     × ×  ×  

مصطلحات في  × × ×  × ×   ×   ×    ×   للطفل 

الطفولة باللغة 

 مسرح الطفل ×     ×  × ×  × × ×    ×  االنجليزية 

النمو العقلي   × × ×  × × ×    ×  ×    

 والمعرفي للطفل 

برامج التلفزيون  × ×    × ×  ×  ×     ×  

ار سيكولوجية االبتك × ×   ×    ×     ×   ×  التربوي   

ة اعداد وسائل تعليمي × × ×  ×   ×     ×     

االنشطة في رياض   ×     × ×   × × ×   × ×  للطفل 

 االطفال 

المفاهيم الدينية  × ×  ×   ×  ×       × × 

 واالجتماعية 

 التربية البيئية  × ×       ×  × × ×  ×  

 االطفال الموهوبون  ×  ×  × × ×  ×    ×     

الخدمة االجتماعية   × × ×   ×  ×     ×    

في مجال االسرة 

 والطفولة 
ارشاد الطفل   × × ×   ×  ×     ×    

ادارة دور الحضانة  × ×   ×  ×  ×     ×   ×  وتوجيهه

 ورياض االطفال 
  ×  × ×   ×  ×  ×    ×   

تقنيات التعلم 

 ومهارات االتصال
أصول التربية   × ×   ×     ×  ×     

 االسالمية

 يمالتعل وسياسة نظام  ×  ×  ×     ×  ×     

 العربية المملكة في

 علم نفس النمو × ×    ×     ×  ×      السعودية

 صحة نفسية × ×    ×     ×  ×     

يمبادئ البحث التربو  × ×   ×     ×  ×       

 علم النفس التربوي × ×   × ×  ×   ×  ×     

 ادارة وتخطيط تربوي  ×  × × ×  ×   ×  ×     

م انتاج ومصادر التعل  ×    ×  ×  × ×  × ×  ×  

 االلكترونية

استراتيجيات  × ×   × ×  ×   ×  ×     

 التدريس
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D C B A 
 

 e1 d4 d

3 

d

2 

d1 c

5 

c

4 

c

3 

c2 c1 b3 b2 b1 a

4 

a

3

2

3 

a2 a1  

 المناهج التعليمية × ×   × ×     ×  ×     

 في حديثة اتجاهات × ×   × ×  ×   ×  ×     

 استراتيجيات

 التقويم التربوي × ×    ×     ×  ×      التدريس

 التربية الميدانية  ×   ×  × ×   × × ×    × 

   ×  × × ×   ×   ×    ×  

1اللغة االنجليزية   

2اللغة االنجليزية  ×    ×   ×  ×  × ×   ×    

1القران الكريم          × × ×        

2القران  الكريم           × × ×        

مقدمة في  التربية   ×  ×  ×  ×    × × × ×    

 الخاصة 

 صعوبات التعلم ×  ×  × ×  ×    × ×   ×  

 استراتيجيات الدمج ×  ×  ×  ×  × ×   ×   ×  

 والتدخل المبكر

 التحرير العربي         ×   × ×    ×  

 المهارات اللغوية         × ×  × ×   ×  

قضايا مجتمعية   ×      ×   ×  ×     

 معاصرة 

اساسيات  الصحة         ×  × ×  ×     

 واللياقة  

االنظمة وحقوق      ×      ×  × ×   ×  

 االنسان 

 العمل  التطوعي         × × × ×  ×     

  المدخل  الى  الثقافة           × × ×   ×  

 االسالمية 

االسالم  وبناء            × × ×   ×  

 المجتمع  

ي النظام  االقتصادي ف           × × ×   ×  

االسالم   

اسس  النظام             × × ×   ×  

م السياسي في االسال  
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 متطلبات القبول في البرنامج -5
 دليالب أو نشرة توصيفيه لمتطلبات االلتحا  بالبرنامج، بما في ذلك أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق يرفق

 ان  تكون  حاصلة  على  شهادة  الثانوية  العامة  او  ما  يعادلها  من  داخل  المملكة  او  من  خارجها         
%90الحصول  على  نسبة  مكافئة    

 ان  ال يكون  قد  مضى  على  حصولها  على شهادة  الثانوية  العامة  او  ما يعادلها  مدة  تزيد  عن  خمس  سنوات  
اى  اختبار  او  مقابلة  شخصية  تشترطها  االقسام  العلمية ان  تجتاز بنجاح    

 اال  تكون قد  فصلت  من  الجامعة  او  من  اى  جامعة  اخرى  فصال  اكاديميا  او  تأديبيا  
 ان  تكون  حسنة  السير  والسلوك

   ان  تكون  الئقة  طبيا
    

 

 متطلبات الحضور واتمام البرنامج  -6
 ( إتمام البرنامج  - االنتقال من العام إلق الذي يليه - الحضور)  شرة توصيفيه تحوي متطلبات كل منن رفق دليالب أوي

 

                                               

 ( للتخرج121من الغياب بالمقرر الواحد واتمام عدد ساعات قدره )     % 25عدم تجاوز نسبة 

 هـ. اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير: 
 

فحص عينة من االختبارات أو الواجبات ؛ أو تقويم مستقل من قبل كلية في مؤسسة أخرى(  )مثال : ما هي العمليات المتبعة لتأكيد تحقق معايير اإلنجاز

 راسية (. ؟ )قد تختلف العمليات مع اختالف المقررات أو المجاالت الد

 درجة على االقل 60اجتياز الطالبة المقرر بحصولها على  

 : و. اإلدارة والدعم الطالبي
 . خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب: 1

بما في ذلك وضع جداول الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس, واالستشارات الخاصة بتخطيط  عمليات اإلرشاد األكاديمي للطالبقم بتوصيف 

 البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للسيرة المهنية )وهو ما قد يتوفر علق مستوى الكلية(

ل عام.داية ك. توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين ونشر القوائم على لوحات اإلعالن وموقع الكلية على الشبكة العنكبوتية وذلك مع ب  
اإلرشاد األكاديمي  التوعية بأهمية-ل فصل دراسي ( بتقرير يشتمل على أعمال الوحدة وتقريرًا عن مستويات الطلبة إلى إدارة الكلية.. الرفع بشكل دوري )منتصف ك

 وأهمية التواصل مع المرشد األكاديمي وذلك بنشر كتيبات ومنشورات واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض.
تجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات في الكليةاإلشراف على برامج توجيهيه للطلبة المس  -  
 ألكاديميينتجتمع اللجنة بشكل دوري أو حسب ما يستجد من تقارير وذلك لمناقشة التقارير الدورية أو التقارير االستثنائية المرفوعة من المرشدين ا -

   

 . تظلمات الطالب:2
 اللوائح التنظيمية الخاصة  بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكاديمية، وتشتمل علق إجراءات التعامل مع تلك التظلمات يرفق 

عداد تقارير عنها ورفعها لجهات االختصاص.  دراسة الحاالت التي تحال إليها بواسطة إدارة الكلية وا 
ة المرشدين والسعي لحلها مع إدارة الكلية.النظر في مشاكل الطلبة األكاديمية التي ُترفع بواسط  

                                النظر في شكاوى الطلبة ذات الطبيعة األكاديمية واستنباط الحلول التي تناسبها أو رفعها إلدارة الكلية إذا لزم األمر
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 ز. الكتب المقررة والمراجع 

ما العملية الواجب اتباعها من قبل الكلية للتخطيط وحيازة الكتب المقررة والمراجع  وغير ذل  من المواد   بما فيها  -1أ

 المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت؟ 

 عمل قاعدة بيانات عامة  بالكتب والمراجع والمصادر االلكترونية ومواقع االنترنت                 
                               

   ما العمليات التي ينبغي على الكلية وهيئة التدريس إتباعها للتخطيط وحيازة مصادر التعليم الخاصة بالمكتبة -ب 1

  ؟ الدراسية  والمعامل والفصول

 عمل قاعدة بيانات للمصادر المختلفة     
 مخاطبة دور النشر والجهات المعنية لعقد بروتوكول تعاون وانتفاع

 

ما العملية الواجب إتباعها من قبل الكلية وهيئة التدريس لتقييم مدى مالئمة الكتب المقررة والمراجع  وغير ذل   -2

   ؟  التعليممن المواد ومصادر 

 مصفوفات اتساق اهداف المراجع مع اهداف المقررات بالبرنامج

 ؟والمراجع  وغير ذل  من المواد ومصادر التعليم ما هي العمليات المتبعة من قبل لتقييم مدى مالئمة الكتب المقررة -3

                                             استطالع اراء اعضاء هيئة التدريس حول مدى مالئمة الكتب المقررة والمراجع 

 ؟ ما هي العمليات المتبعة لتقييم واالستحواذ على الكتب المقررة -3

 او فرادي دور  النشر المختلفة .يخاطب اعضاء هيئة التدريس مجتمعين  -4
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 : ح. أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس

 . التعيينات: 1

أوجز عملية توظيف طاقم التدريس الجديد بما يضمن مالءمتها من حيث مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات  

  التدريس

هـ .29/12/1434مخاطبة سعادة وكيلة الكلية للدراسات العلي والبحث العلمي بتاريخ تمت   
هـ 1436/1437تمت مخاطبة سعادة عميد كلية التربية بحاجة قسم رياض االطفال للتعاقدات الخارجية للعام  -  

( استاذ مساعد . 1( معيد ، عدد )  2( محاضر ، عدد )  2تم تعين عدد )    
                                                 

 

   ومراقبتها ومراجعتها: . المشاركة في تخطيط البرامج2

شللرح خطللوات التشللاور مللع هيئللة التللدريس ومشللاركتهم فللي مراقبللة جللودة البرنللامج  والمراجعللة السللنوية  والتخطلليط ا

 لتحسين جودته .   

استهدا  الرطة الدراسية للقسم .    
 المراجعة  الدارلية  

 و ع  الجداول  الدراسية  
    المشاركة تي تقييم ومراجعة الرطة والمقررات الدراسية مع اللجنة الرارجية . -

تم ترشيح لجنة من الطالبمات للجنمة االستشمارية ويمتم عقمد اجتماعمات بوكالمة  ) في حالة تطبيقها الخاصة باللجنة االستشارية خطوات  اشرحي  
    الكلية والقسم 

 

 :المهني التطور .  3

 عضاء هيئة التدريس و من في حكمهم .لتحقيق التطوير المهني ألما هي اإلجراءات المتبعة 

 

 تطوير مهارات التدريس و تقويم الطالب .

. %100والتحاق  اعضاء  هيئة  التدريس  بها  حيث  يسجل  االعضاء  نسبة  حضور   الدورات التدريبية -   
تطبيق  استبيان  تقييم  المقرر  وبه  بند عن  اداء  عضو  هيئة  التدريس  -  

ستراتيجيات  استخدام  بعض  االعمل  تقرير  المقرر  الذى يصف االستراتيجيات  المستخدمة لتحقيق  نواتج  التعلم  وما  العوائق  التي  حالت  دون    
 

 التخصم .وجوانب التطوير في مجال  نية أخرى تشمل المعرفة في البحثتطوير جوانب ف
 تطوير الخطة واضافة مقررات بحثية  

 

 

 إعداد طاقم تدريس جديد - 4

الخطوات المتبعة في عملية التوجيه و/أو استقدام طاقم تدريس جديد , زائرين أو غير متفرغين  لضمان الفهم الكامل 

 للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسية التي يدرسونها كمكونات له. 

 ال تنطبق 
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:األساتذة الزائرين وغير المتفرغين - 5  

 

 البرنامج/القسم/الكلية/المؤسسة الخاصة بتعيين أساتذة زائرين وغير متفرغين.قدم موجزاً لسياسة 

 )الموافقات المطلوبة، عملية االختيار، نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتذة...إلخ(

 ال ينطبق

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………          

                                    

 : ط. تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى

 . فعالية العملية التدريسية: 1

أ. ما هي العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير االستراتيجيات المخططة بهدف  تطوير عملية التعلم في مختلف 

 مجاالت التعلم ؟
س في مثال : تقويم مقدار التعلم المحقق، النصائح المتعلقة باالنسجام مع نظرية التعلم بأنماطه المختلفة ، وتقويم فهم ومهارة طاقم التدري)

 استخدام مختلف االستراتيجيات( 

ومع  الخبراء  في  المجال تبادل الخبرات مع الجهات ذات الصلة -   
.في  طرق  التدريس  واساليب  التقويم  من  خالل  التدريب  المباشر   االطالع على كل ما هو حديث -  
                                              والتقويم  الذاتي   تطوير المهارات الذاتية -

 

دة في ب. ما هي العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام االستراتيجيات الموجو

. %100والتحاق  اعضاء  هيئة  التدريس  بها  حيث  يسجل  االعضاء  نسبة  حضور   الدورات التدريبية -    ؟ الخطة  
تطبيق  استبيان  تقييم  المقرر  وبه  بند عن  اداء  عضو  هيئة  التدريس  -  

 ستراتيجيات  عمل  تقرير  المقرر  الذى يصف االستراتيجيات  المستخدمة لتحقيق  نواتج  التعلم  وما  العوائق  التي  حالت  دون  استخدام  بعض  اال

  

 

 . التقييم الكلي للبرنامج: 2

تحقيق مخرجات التعليم أ. ما هي االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج لتقويم مستوى جودة البرنامج ومدى ما 

 المستهدفة:

  ؟ الخريجين وطالب البرنامج الحاليين خالل  ( من 1)

الطالب  على الطالبات  في  المستوى  االخير   خبرة  استمارةتطبيق     
   تطبيق  استمارة  تقويم  المقرر  لقياس  مدى  تحقق  مخرجات  التعلم

 

الحصول  على  تقارير  مراجعة  للبرنامج  وتحقق لمدى  جودة  مخرجات      ؟ المقيّمين المستقلين /االستشاريين  خالل ( من2)
 من  قبل  تقييمات  عمادة  الجودة  والمشروع  التطويري  وكذلك  من  قبل  الخبراء  في  المجال   التعلم  ومناسبتها  

 

 ؟ األطراف المعنية /أرباب العمل خالل ( من 3)

وتطبيق  استبيانات  الرؤية  والرسالة  واالهداف  ومواصفات  الخريجة  ومخرجات  تعلم  البرنامج   عقد لقاءات  مع  ارباب  العمل   
 حول  مخرجات  تعلم  البرنامج  ومدى  جودتها  ومالئمتها  لمتطلبات  العمل    آرائهمللحصول  على  
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 المرفقات :

) مرفق قائمة من لوائح و أنظمة البرنامج   باإلضافة و الوثائق التي تم اإلشارة إليها مسبقا بالنموذج . نسخة  - 1
 بالمرفقات (

  ) ان وجدت (من توصيف جميع المقررات بالبرنامج بما في ذل  الخبرة الميدانية نسخة  - 1
 
 

 التوقيعات المعتمدة

 

 التاريخ التوقيع الدرجة العلمية االسم العميد / رئيس القسم

 عميد الكلية
 مقسرئيس الأو    

 الفرع الرئيسي

 د. عبد  الرحمن  السبت 

  

 هـ5/5/1436  استاذ مشارك

 الفرع األول
    

 الفرع الثاني
    

 الفرع الثالث
    

 الفرع الرابع
    

 

 

 



 

 

 

2 (a)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


