
 

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        جامعة المجمعة    :الجامعة 

   :القسم العلمي 

  قسم ریاض االطفال 
   

:   البرنامج األكادیمي

  برنامج ریاض االطفال 

  

  ھـ/ ...........   … /.… :تاریخ اعتماد التوصیف 



  

 
٢١ / ١ 

 

  توصیف البرنامج 

  ھـ ھـ١٤٣٩/  ٣/  ٢    :تاریخال  المجمعة     :الجامعة  -١

  قسم ریاض االطفال –كلیة التربیة   : مــالقس/  ةـــــــالكلی -٢

  نجالء النفجان . ا -  عبد  الرحمن  السبتا.م   :م رئیس القس/   دــــالعمی -٣

  :الھیكل التنظیمي اإلداري للبرنامج  -٤

  ضع اله��ل التنظ�مي اإلدار� للبرنامج -٤

 یتمثل  اله��ل التنظ�مي االدار�  في  رئ�س  القسم

 

 

 

 

 

  

  
 

  :و مقراتھا   التي تقدم البرنامج قائمة الفروع -٥

  �المجمعة . الموقع األول �ل�ة  التر��ة  :   ١رقم  الفرع

    لمبني الرئ�سي القسام الطال�ات ا -�الزلفيلتر��ة ا�ل�ة   :  ٢رقم  رعالف

 الیوجد   :  ٣رقم  عالفر

  الیوجد    : ٤رقم  رعالف

  

  : تعریف البرنامج ومعلومات عامة. أ

  KIN  :    رمز البرنامج   ر�اض  :  اسم البرنامج -١

 رئیسة القسم

 مساعدة رئیسة القسم

أعضاء ھیئة 
 التدریس

الھیئة اإلداریة 
 للقسم

 

أمینة المجلس 
 بالقسم

 

مشرفة كلیة 
 التربیة بالزلفي

 



  

 
٢١ / ٢ 

 

     االطفال

   ١٤٢    : برنامجإجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام ال -٢

  )ائيالتعل�م قبل االبتد(  واالداب ��الور�وس فى التر��ة  :  الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج -٣

  الیوجد   :المسارات الرئیسة أو التخصصات التي یشملھا البرنامج  -٤

………………………………………………………………………………………… 

 ) إن وجدت (نقاط التخرج التي تتوسط البرنامج والشھادة الممنوحة عندئذ  -٥

  الیوجد     

  :الطالب لھاالمھن أو الوظائف المرخصة التي یتم تأھیل . ٦
لب عند كل تي یتألھ لھا الطامثال درجة الدبلوم فیمكن ادراج المھن و الوظائف ال... في حال كان ھناك مخارج مبكره من البرنامج  ) ، إن وجدت الوظائف المرخص بھا (

  امینة مكتبة  -معلمة ر�اض االطفال )نقطة خروج 

  ھـ١٤٣٢     :تاریخ البدء وفق الخطة                      برنامج جدید  ) أ (  -٧

  ھـ١٤٣٨-١٤٣٧    : أحدث  سنة مراجعة للبرنامج                 برنامج مستمر)  ب (

  :منھا قائمة الجھات التي نفذت مراجعات أو اعتمادات للبرنامج، وتاریخ كل 

 /٢ /١٩یة ادارة الخطط والبرامج الدراس –عمادة الجودة وتطویر المھارات  -فریق المراجعین بالزلفي 

  ھـ ١٤٣٩

 

   :):دتإن وج(اسم رئیس أومنسق البرنامج، واسم رئیسة أو منسقة البرنامج في القسم النسائي  -٨

 صباح یوسف احمد . منسقة الجودة د - نجالء النفجان . ا  

  ).وزارة التعلیم(تاریخ الموافقة على البرنامج من الجھة صاحبة الصالحیة  -٩

 التاریخ الموافقةجھة  موقع المؤسسة التعلیمیة /فرع

  ٤/٧/١٤٣٠  االمانة العامة �مجلس التعل�م العالي المقر الرئیس

  هـ١١/١٤٣٢  لجنة الخط� والبرامج الدراس�ة  ١فرع رقم 

   ٢فرع رقم 

   ٣فرع رقم 

   ٤فرع رقم 
 

 : بیئة عمل البرنامج ـ ب



  

 
٢١ / ٣ 

 

اعداد معلمات متخصصات في مجال الطفولة ومعده اعدادا اكادیمیا وعملیا تستطیع من  : البرنامج وضح سبب تأسیس -
رات العصر                                                                                                                خاللھ مواكبة تغی

      
 علي المستوى الجامعىمھاراتھا من خالل الدورات التدریبیة والورش التعلیمیة واالشتراك في فعالیات خدمات المجتمع تطویر  -

  وفي المؤسسات التعلیمیة
سیاسة ات الو تطور، والتطورات التقنیة، أةأو الثقافیاذكر بإیجاز األسباب االقتصادیة أو االجتماعیة   -ا 

  : خرىأ الوطنیة، أو أي أسباب

ي فر العلمي مواك�ة التطو و معلمات  متخصصات في مجال الطفولة الم��رة  وتعل�م اطفال هذه الفئة  الى   حاجة المجتمع 

صین بل  متخصقتحقی�  النمو االجتماعي السل�م  من خالل  تر��ة االطفال  من و مجال الطفولة الم��رة  وتر��ة االطفال 

ن خالل ، وممدرسي �م  الوالعمل �مبدأ اقتصاد�ات التعل�م بتوفیر  التعل�م قبل المدرسي  �ما �قلل  التكالیف  على  برامج  التعل

رحلة ام بمواالھتمفاق�ة حقوق الطفل التى  أسستها االمم المتحدة �مراعاة حقوق الطفل الصح�ة والجسم�ة والتعل�م�ة ات

  .فیھ  الروضة واھمیتھا في اعداد الطفل للحیاه المستقبلیة كي یكون عضو فعال في مجتمعھ الذي یعیش

  

  :وضح عالقة البرنامج برسالة وغایات المؤسسة التعلیمیة  -ب 
منافسة في ات على الإعداد معلمات مؤھالت علمیاً وتربویاً ومھنیاً في مجال ریاض األطفال قادرتتضمن رسالة البرنامج    -

 سوق العمل والمشاركة في تقدیم الخدمات البحثیة والتربویة للمجتمع  في مجاالت الطفولة وقضایاھا

(اعداد معلمات مؤهلین علم�ا وتر�و�ا ومهن�ا عن طر�� تقد�م برامج تعل�م�ة متطورة لبناء  وهيالبرنامج رسالة الكل�ة ��ما �حق

   منظومة اكاد�م�ة قادرة علي المنافسة في المیدان العلمي والتر�و� ، وتقد�م خدمات �حث�ة وتر�و�ة للمجتمع  . ) 

االعتماد االكاد�ميو لتعل�م�ة  وفقا  لمعاییر الجودة  �حاول البرنامج  دمج تقن�ات  المعلومات  واالتصال  في المنظومة  ا و  

مھنیا ادیمیا وعداد اكاعداد تربویین علي اختالف تخصصاتھم وفق احتیاج المجتمع المحلي ا: اھداف الكلیة 

  یتفق مع معاییر الجودة واالعتماد االكادیمي

 التنمیة تحقیقوتقدیم نتاج بحثي علمي تربوي یسھم في زیادة المعرفة وتحسین الممارسات المھنیة  -
 .المستدامة 

 .اعداد كفاءات وطنیة من الحاملین للشھاداتالعلیا مؤھلین لخدمة المجتمع  -

  .ة ت الحدیثتقنیااالرتقاء بالمنظومة التعلیمیة والمنافسة في المیدان التربوي عن طریق توظیف ال -

  : یلي ما لكلیةا اھداف اھداف عم یتسق الذيو بالقسم لبرنامجا اھداف ومن -
ً ع تمیزةم وادرك إعداد - ً  لمیا ً و ومھنیا  من الفعّالة تھوأدوا التعلّم وأسالیب التقنیة وظیفت تجید أخالقیا

 مقرراتھا. أھداف تحققھ وما ألطفالا ریاض مقررات میعج في الیةع جودة اتذ رامجب خالل
 وكذلك األطفال، ریاض جالم في الحدیثة التجاھاتا مع تناسبی ماب لدراسیةا لخططا طویرت .  -

  یمي.األكاد واالعتماد الجودة متطلباتو العمل سوقو المحلي لمجتمعل لفعلیةا االحتیاجات
 خالل من وبنائھا. لشخصیةا نمو على تأثیرھاو األطفال یاضر رحلةم أھمیةب لمجتمعيا الوعي نشر . -

  لعملا وورش التدریبیة الدورات
 من لھا الحلول تقدیمو ، الحضانة ودور لطفولةا ومشكالت ضایاق عالجت لتيا لعلمیةا لبحوثا إجراء  -

  المستدامة. تنمیةال حقیقت لضمان المجتمع ؤسساتم مع لفاعلةا الشراكة خالل
 من والعادیین الخاصة الحتیاجاتا ذوي  ألطفالا ریاض طفالأ ینب لحقیقيا لفعليا لدمجا تحقیق  -

  . المجتمع أفراد ینب األطفال ھؤالءل الدمج فھومم وتعمیق أقرانھم
-  

الدراس�ات  -لوم التربوی�ةالع: القسم /الكلیة  /مع البرامج التي تقدمھا المؤسسة ) إن وجدت(عالقة البرنامج  -٢ 

   قسم اللغة االنجلیزیة –قسم اللغة العربیة  –االسالمیة 



  

 
٢١ / ٤ 

 

      أھداف البرنامجغایات ورسالة و -ج 

ـادرات عل��ـى ق� االطف��ال  إع��ـداد معلم�ـات مؤھ��ـا ً ت علمی�ـا ً وتربوی��ـا ً ومھنی�ـا ف�ـي مج��ـال ری�ـاض:   رس�الة البرن�امج - ١

 .ایاھالطفولـة وقضاالمنافسـة فـي سـوق العمـل والمشـاركة فـي تقدیـم الخدمـات البحثیـة والتربویـة للمجتمـع فـي مجـاالت 

 

 : )األھداف بعیدة المدى، ویمكن الوصول لدرجات منھا ولیس كلھا ( البرنامج غایات  - ٢
 خالل لفعالـة مـنوأدواتـھ ام التعلتجیـد توظیـف التقنیـة وأسـالیب  وأخالقیا إعـداد كـوادر متمیـزة علمیـا ً ومھنیـا ً   :االھداف 

   .برامـج ذات جـودة عالیـة فـي جمیـع مقـررات ریـاض األطفـال ومـا تحققـھ أھـداف مقرراتھـا

جتمـع للم فعلیة یاجات الاالحتالحدیثـة فـي مجـال ریـاض األطفـال، وكذلـك االتجاھات تطویـر الخطـط الدراسـیة بمـا یتناسـب مـع 

   .واالعتماداالكادیمي المحلـي وسـوق العمـل ومتطلبـات الجـودة 

بیـة ورات التدریالـدل خالنشـر الوعـي المجتمعـي بأھمیـة مرحلـة ریـاض األطفـال وتأثیرھـا علـى نمـو الشـخصیة وبنائھـا. مـن 

   العمـل  وورش

الشـراكة  لخالمـن  الطفولـة ودور الحضانـة ، وتقدیـم الحلـول لھـاومشكالت إجـراء البحـوث العلمیـة التـي تعالـج قضایـا 

 . الفاعلـة مـع مؤسسـات المجتمـع لضمـان تحقیـق التنمیـة المسـتدامة

الخاصـة والعادییـن مـن أقرانھـم وتعمیـق مفھـوم االحتیاجات  تحقیـق الدمـج الفعلـي الحقیقـي بیـن أطفـال ریـاض األطفـال ذوي  .

      خرى ؟أھل یقدم ھذا البرنامج مقررات دراسیة یجب على الطالب دراستھا في برامج  .أ
   نعم

   ال

اج�ات ط�الب تلب�ي احتیما الذي تم اتخاذه م�ن إج�راءات للتأك�د م�ن أن تل�ك المق�ررات  ،  بنعماإلجابة  اذا كانت 

  البرامج األخرى؟

  فالھامقرر االسرة والطفولة فھو مقرر عام ویخدم الطالبات في التعریف االسرة ومھامھا ورعایة اط 

       ھل یلزم البرنامج طالبھ تسجیل مقررات دراسیة من أقسام أخرى؟  -ب
   نعم

  ال

إجراءات للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتیاجات طالب ھذا ، ما الذي تم اتخاذه من بنعمإذا كانت اإلجابة 
 اهداف  برنامج ر�اض االطفال  وما تحققه  من  مواصفات  لخر�جة ر�اض االطفالو اهداف  تلك المقررات   تتف�   البرنامج؟

العر��ة  حیث  تحق�  تلك   حیث  توجد  متطل�ات  تر�و�ة  ومتطل�ات  في  التر��ة  الخاصة  والدراسات  االسالم�ة  واللغة 

ات  �عضا  من  نواتج  تعلم  البرنامج  ر المقر   

  

 ھل لدى الطالب المتوقع التحاقھم بالبرنامج أي احتیاجات أو سمات معینة؟  -٣

    ال   نعم

ات أو م احتیاجممن لدیھ أو األنشطة التي یقدمھا البرنامج للطالب المتقدمین ما البرامج أواإلجراءات   -٤

   سمات معینة؟

  : الشروط الخاصة للقبول في البرنامج  
  .على شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا من داخل المملكة أو من خارجھا  أن تكون الطالبة حاصلة  

 % ٩٠الحصول على نسبة مكافئة 
  .قد مضى على حصولھا على شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا مدة تزید عن خمس سنواتأن ال یكون 

 .أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصیة تشترطھا األقسام العلمیة
  .أن ال تكون قد فصلت من الجامعة أو من أي جامعة أخرى فصال ً أكادیمیا ً أو تأدیبیا

   أن تكون حسنة السیرة والسلوك

  طبیا الئقة أن تكون  ً



  

 
٢١ / ٥ 

 

  . بیـن أفـراد المجتمـع االطفال  لھؤالء الدمـج 

ـبل تحقیــق سـومعرفــة بكافــة الجامعــات الســعودیة لتبــادل ال االطفال اســتحداث شــراكة حقیقــة بیــن أقســام ریــاض 

 .نــة ممــا ینعكــس علــى جــودة المخرجــاتالمعلوماتیــة الممكاالستفادة 

دف كر لكل ھ، واذ)إجراءات ملموسة ومحددة، وقابلة للقیاس، ویمكن تحقیقھا كاملة(أھداف البرنامج الرئیسة  - ٣
تم یة التي لرئیسایمكن قیاسھ مؤشرات األداء الخاصة بھ، والقابلة للقیاس،  وحدد االستراتیجیات 

  .األھدافتطبیقھا لتحقیق تلك 

 الرئیسیة تاالستراتیجیا القابلة للقیاس مؤشرات األداء  الرئیسة للبرنامج األھداف 

علمیـا ً  مؤھالتإعـداد معلمـات  -

 وتربویـا ً ومھنیـا فـي مجـال ریـاض

  االطفال 

حصر عدد الخریجات الملتحقات 

 بالوظائف في الروضات المختلفة 

استطالع آراء الروضات 

 الحكومیة واالھلیة 

استحداث شراكة حقیقة بین أقسام ریاض 

األطفال بكافة الجامعات السعودیة لتبادل 

المعرفة وتحقیق سبل االستفادة المعلوماتیة 

 الممكنة مما ینعكس على جودة المخرجات.

  

 

نسبة عدد المشاركین في البحوث 

  العلمیة 
نسبة عدد الحضور في المؤتمرات 

 والملتقیات العلمیة 

  التعلم التعاوني
تطویر الخطة واضافة مقرر 

 مشروع بحثي

 تحقیـق الدمـج الفعلـي الحقیقـي بیـن

 أطفـال ریـاض األطفـال ذوي

الخاصـة والعادییـن االحتیاجات 

 مـن أقرانھـم

رك فیھا عدد الفعالیات التي یشت
واالطفال ات االطفال ذوى االحتیاج

 العادیین 

زیارات میدانیة والتعرف علي 
 طبیعة عملیة الدمج 

إجـراء البحـوث العلمیـة التـي 

الطفولـة ومشكالت تعالـج قضایـا 

 ودور الحضانـة ،

نسبة عدد المشاركین في اجراء 

  البحوث
عدد الموضوعات التى تعالج 

 مشكالت وقضایا الطفولة 

  اضافة مشروع بحثي

تكلیفات جماعیة وتطبیقھا علي 
المؤسسات الخارجیة للتعرف 

 علي قضایا الطفولة 

تطویـر الخطـط الدراسـیة بمـا 

الحدیثـة االتجاھات یتناسـب مـع 

  فـي مجـال ریـاض األطفـال

  نسبة التطویر في الخطة 
  نسبة عدد المقررات المطورة 

مناقشات واستطالع اراء 
  الطالبات حول تطویر الخطة 

 

  

 ھیكل وتنظیم البرنامج  -د 

  : توصیف البرنامج - ١

ضع قائمة بالمقررات اإلجباریة واالختیاریة التي یتم تقدیمھا كل فصل دراسي من بدایة السنة التحضیریة إلى 

  ). ینبغي وضع جدول مستقل لكل فرع یقدم خطة دراسیة مختلفة(نھایة البرنامج باستخدام جدول الخطة الدراسیة أدناه 

ب المعتم��دة المطل��و وع��دد الس��اعات واالختیاری��ة، اإلجباری��ة المق��ررات الدراس��یة عل��ى ان یتض��من  ،للبرن��امج إرف��اق دلی��ل إرش��اديینبغ��ي 

   . ي البرنامجتقدیمھا ف یتمالمقررات الدراسیة التي  وموجز لتوصیف، والمؤسسة التعلیمیة والكلیة مإتمامھا، ومتطلبات القس

  

  

  الدراسیةجدول خطة المقررات 

 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلبات 

 *السابقة
الساعات 
 المعتمدة

جامعة (نوع المتطلب 
 )أوكلیة أوقسم 

  إجباري
 أو اختیاري

السنة 
      الیوجد 
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 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلبات 

 *السابقة
الساعات 
 المعتمدة

جامعة (نوع المتطلب 
 )أوكلیة أوقسم 

  إجباري
 أو اختیاري

        التحضیریة
      
      

      

المستوى 
 األول

EDU116 
تقنیات التعلم ومھارات 

 االتصال
 اجباري العلوم التربویة ٢ 

EDU117 اجباري العلوم التربویة ٢  االسالمیةأصول التربیة 

EDU118 
نظام وسیاسة التعلیم في 
 المملكة العربیة السعودیة

 اجباري العلوم التربویة ٢ 

KIN112 اجباري ریاض االطفال ٢  مدخل إلى ریاض األطفال 
KIN113 اجباري االطفال ریاض ٢  االسالم تربیة الطفل في 
KIN111   اجباري ریاض االطفال ٢  االجتماعیةالتنشئة 

المستوى 
 الثاني

EDU126 اج�ار�  العلوم التربویة 2  علم نفس النمو 

ENG102 اج�ار�  اللغة  االنجلیز�ة 2  اللغة اإلنجلیز�ة 

KIN121 اج�ار�  ر�اض االطفال 2  مؤسسات الطفولة ومنظماتها 

KIN122  الطفلأدب  اجباري ریاض االطفال ٣  

KIN123 سابق  س��ولوج�ة اللعب
لتصمیم 
األلعاب 
 التربویة

 اجباري ریاض االطفال ٢

KIN151 اجباري ریاض االطفال ٣  المهارات اللغو�ة للطفل 

المستوى 
 الثالث

KIN132 اجباري ریاض االطفال ٢  س��ولوج�ة رسوم االطفال 

EDU216 اج�ار�  العلوم التربویة ٢  صحة نفس�ة 

EDU217  اج�ار�  العلوم التربویة ٢  م�اد� ال�حث التر�و� 

ENG103 )٢اللغة اإلنجلیز�ة(  اج�ار�  اللغة  االنجلیز�ة ٢  

SALM201 ) ١قران �ر�م(   اجباري الدراسات االسالمیة ٢  

KIN202 اجباري ریاض االطفال ٢  تنم�ة مهارات التف�یر 

 
KIN222  )          التر��ة الحر��ة

 تدر��ات وألعاب)
 اجباري ریاض االطفال ٣ 

 KIN203  اجباري ریاض االطفال ٣  المهارات الیدو�ة والفن�ة للطفل 

المستوى 
 الرابع

SALM202  اجباري الدراسات االسالمیة ٢  )٢(قران �ر�م  

EDU226  اج�ار�  العلوم التربویة ٢  علم النفس التر�و� 

SEDU104 سابق  مقدمة في التر��ة الخاصة
لمقرر 

صعوبات 
 ودمج

 اجباري التربیة الخاصة ٢

KIN202 اجباري ریاض االطفال ٢  الحضانة ور�اض األطفال 

KIN202  المهارات العلم�ة  والر�اض�ة

 عند الطفل
 اجباري ریاض االطفال ٣ 
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 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلبات 

 *السابقة
الساعات 
 المعتمدة

جامعة (نوع المتطلب 
 )أوكلیة أوقسم 

  إجباري
 أو اختیاري

KIN222 اجباري ریاض االطفال ٣  طرق روا�ة القصة 

المستوى 
 الخامس

KIN203 
التعل�م والتعلم في السنوات 

 الم��رة
 اجباري ریاض االطفال ٢ 

EDU316  اج�ار�  العلوم التربویة ٢  إدارة وتخط�� تر�و� 

EDU317  إنتاج ومصادر التعلم

 االلكترون�ة
 ٢ 

 اج�ار�  العلوم التربویة

KIN356 اجباري ریاض االطفال ٣  الثقافة الصح�ة 

KIN361 اجباري ریاض االطفال ٣  تصم�م األلعاب التر�و�ة 

KIN362 اجباري ریاض االطفال ٢  إعداد معلمة الروضة 

 
KIN363  طرق تدر�س ر�اض األطفال

 في ضوء الجودة
 اجباري ریاض االطفال ٢ 

 KIN333 اجباري ریاض االطفال ٢  س��ولوج�ة الفروق الفرد�ة 

 KIN334 اجباري االطفالریاض  ٢  نظر�ات التعلم 

المستوى 
 السادس

EDU326 اج�ار�  العلوم التربویة ٢  استراتیج�ات التدر�س 

EDU327 اج�ار�  العلوم التربویة ٢  المناهج التعل�م�ة 

KIN323  اجباري ریاض االطفال ٢  م�ت�ات األطفال 

KIN335 اجباري ریاض االطفال ٢  المش�الت السلو��ة للطفل 

KIN304 في الطفولة  مصطلحات

 �اللغة اإلنجلیز�ة
 اجباري ریاض االطفال ٢ 

KIN324 اجباري ریاض االطفال ٣  مسرح الطفل 

 KIN357 اجباري ریاض االطفال  ٢  النمو العقلي والمعرفي للطفل 

 KIN325  اجباري ریاض االطفال  ٣  برامج التلفز�ون التر�و� 

المستوى 
 السابع 

EDU416 فى حدیثة اتجاھات 
  التدریس استراتیجیات

  اجباري  العلوم التربویة  ٢ 

  EDU417  اجباري  العلوم التربویة  ٢   التقو�م التر�و�  

  KIN411 اجباري ریاض االطفال  ٢  سیكولوجیة االبتكار 

  KIN412 اجباري ریاض االطفال  ٣   اعداد وسائل تعل�م�ة للطفل 

  KIN413 اجباري ریاض االطفال  ٣   االنشطة في ر�اض االطفال 

  SEDU417 اجباري ریاض االطفال  ٢   صعو�ات التعلم 

  KIN415 اجباري ریاض االطفال  ٢   المفاه�م الدین�ة واالجتماع�ة 

  KIN416 اجباري ریاض االطفال  ٢   التر��ة البیئ�ة 

المستوى 
  الثامن

EDU423  ر�اض (التر��ة المیدان�ة

 )األطفال
 اجباري ریاض االطفال  ٦ 

  LED322   اجباري ریاض االطفال   ٢ استراتیج�ات الدمج والتدخل 
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 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلبات 

 *السابقة
الساعات 
 المعتمدة

جامعة (نوع المتطلب 
 )أوكلیة أوقسم 

  إجباري
 أو اختیاري

 الم��ر

  KIN437  اجباري ریاض االطفال   ٢  األطفال الموهو�ون 

  
KIN442  الخدمة االجتماع�ة في مجال

 األسرة والطفولة
 اجباري ریاض االطفال   ٢ 

  KIN438 اجباري ریاض االطفال   ٢  إرشاد الطفل وتوجیهه 

  
KIN443  الحضانة ور�اض إدارة دور

  األطفال
 اجباري ریاض االطفال   ٢ 

  ادرج المزید من المستویات حسب الحاجة

  .ادرج رموز المقررات المتطلبة قبل تسجیل ھذا المقرر: المتطلبات السابقة*
  

  )إن وجدت( مكونات الخبرة المیدانیة المطلوبة. ٢

  :لبرنامجالبھا التدریب أو برنامج الزمالة التي یتط أوالتطبیق العیادي، أو ،مكون العمليالموجز ب

  )یجب مراعاة ما ورد في توصیف الخبرة المیدانیة: مالحظة(

  

 
اسبوعا تبدأ بجلسات تدریس مصغر داخل الكلیة من  ١٤بالروضات الحكومیة ولمدة  تكون فترة التربیة المیدانیة للمستوى الثامن

قبل اساتذة متخصصین في ریاض االطفال واستراتیجیات التدریس ،  ثم یلیھ اسبوع المشاھدة من االسبوع الثالث او الرابع من بدایة 
ریب المتصل بواقع یومین اسبوعیا ، وتقوم طالبة التربیة اسابیع للتد ٩الدراسة في الروضات المحددة من قبل الكلیة ، یلي ذلك 

المیدانیة بتقدیم برامجھا من خالل وحدات مخططة من قبل الروضات ویعمل علي تقیمھا مشرف التربیة المیدانیة ،ویشترط 
ساعة من الخطة  ١٢١للحصول علي الخبرة المیدانیة اجتیاز المتدربات لجمیع المقررات التربویة (متطلبات الكلیة ) وعدد 

 الدراسیة للقسم . 
 بعد االنتھاء من دراسة ھذا المقرر أن تحقق الطالبات النتائج التالیة:

 تربط النظریة بالتطبیق الفعلي لما تم دراستھ بالجامعة من مواد نظریة و عملیة -

 اإلعداد للتربیة العملیة . -

 سوف تعمل فیھا بعد تخرجھا . تتعرف علي األوضاع والظروف الفعلیة التى -

تجید البعد التطبیقي العملي الذى یؤكد على اكتساب المھارات و تكوین الطالبة المعلمة القادرة على التعامل الفعال مع  -
عملیة التعلم األطفال و ابراز إمكاناتھم و فعالیتھم فى  

 

  

  :  ) إن وجدت (البحث  متطلبات المشروع أو. ٣

 قوینبغي إرفا لدراسیة،خالف المشروعات أو المھام المطلوبة ضمن بعض المقررات ا(موجز بمتطلبات مشروع أو بحث في البرنامج 

  الیوجد مشروع بحثي    ):نسخة من متطلبات المشروع

   

  :توصیف موجز للمشروع أو البحث –أ 

   

 :البحث من المشروع أو  المستھدفةأھم مخرجات التعلیم  -ب 

………………………………………………………..………………………………    
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  )مستوىالسنة وال(البحث؟  مراحل من البرنامج یتم تنفیذ المشروع أو في أیة مرحلة أو -ج 
      

  :)ان وجدت ( عدد الساعات المعتمدة -د 
………………………………………………………..………………………………    

  :توصیٌف موجٌز آللیات تقدیم اإلرشاد والدعم للطالب إلكمال المشروع أوالبحث -ھـ 

………………………………………………………..………………………………    

  ):نجازبما في ذلك آلیة التحقق من معاییر اإل(توصیٌف إلجراءات وطرق تقویم المشروع أو البحث  -و 

………………………………………………………..………………………………     

 

  التعلم في البرنامج وطرق تقییمھا واستراتیجیات تدریسھامخرجات  - ٤
وھي ترتبط ببعضھا كوحدة واحدة متناسقة،  وتعكس اتفاقاً بین تعلم . تتواءم مخرجات التعلم، وطرق التقییم، واستراتیجیات التدریس؛ وتتسق مع بعضھا

  .الطلبة وعملیة التدریس

التعلم في المجاالت  ینبغي على البرامج تغطیة مخرجاتو؛ )وھي موضحة في الجدول أدناه( لتعلمللمؤھالت خمسة مجاالت لطار الوطني یتضمن اإل

ً األربعة األولى، وقد تتطلب بعض البرامج أیض  .حركي -المجال النفس ا

  .في الجدول أدناه، مجاالت التعلم الخمس في اإلطار الوطني للمؤھالت، ولكل منھا رقم على الجانب األیمن من الجدول

ً  تعبئتھ ویمكن   :لالتي وفقا

  .اكتب مخرجات تعلم البرنامج المناسبة القابلة للقیاس في الخانة المخصصة لكل مجال: أوالً 

 ً   .اكتب استراتیجیات التدریس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم المستھدفة: ثانیا

 ً مھا، وینبغي أن تكون مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقییمھا متناسقة اكتب طرق التقییم المناسبة التي تقیس بدقة مخرجات التعلم : ثالثا وتقّوِ

  .وتعمل معاً كعملیة تعلیم وتعلم متكاملة

  التقویمطرق   التدریس استراتیجیات  التوفقا لمجاالت االطار الوطني للمؤھ التعلم مخرجات 

 المعرفة 1.0

1.1  
�الم�اد�ء والنظر�ات األساس�ة  لةمعرفة شام الدیه ان تكون 

.�مجال الطفولة المتعلقة   

 التطبی�  العملي العصف  الذهني

1.2  

كاملة باإلجراءات والطرق المتبعة   معرفةعلي   ان تكون

في تعلیم وتعلم اطفال الروضة و احدث التطورات التربویة 
والنفسیة واالبحاث الحدیثة المرتبطة باإلدارة الصفیة 

.التدریس االطفالوطرق   

 

 –التعلم  التعاوني 

التطبیق  العملي رةالمحاض  

ملخصات  نتائج  ال�حوث 

الحدیثة في  مجال   

 الطفولة

1.3   

وعي �األنظمة واللوائح التنظ�م�ة    ةالخر�جان ��ون لد� 

.  للمهنة  

المناقشة    -المحاضرة  

 والحوار

 االسئلة

1.4 

 المعرفیةالمھارات   2.0
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  التقویمطرق   التدریس استراتیجیات  التوفقا لمجاالت االطار الوطني للمؤھ التعلم مخرجات 

2.1  

المعلومات  وتقومفهم تستط�ع الق�ام �االستقصاءات، وأن ت

 والمفاه�م واألدلة الجدیدة من مصادر متنوعة،

االخت�ارات   - المالحظة   التعلم  �االكتشاف

القبل�ة  وال�عد�ة   

2.2  
طب� النتائج على نطاق واسٍع من القضا�ا ت تستط�ع ان 

 والمش�الت مع قدر �س�� من التوج�ه.
 المناقشة -الذھنيالعصف 

 - دراسة  الحالة  

 �اس  االثرق - المالحظة  

2.3  
ستط�ع أن ی�حث المش�الت المعقدة نسب�ًا مستخدمًا أش�اًال ت

 متنوعة من تقن�ات المعلومات والمصادر األخر�،

الستب�اناتا –المالحظة  التعلم  �االكتشاف  

2.4 
و الخبرات قترح حلوًال مبتكرة مع مراعاة المعارف  النظر�ة ت

 العمل�ة ذات العالقة وما یترتب على القرارات المتخذة.

العصف  -لعب  االدوار  

 الذهني

 تقدیرات  االداء

 

ستط�ع تطبی� هذه المهارات والمدر�ات في س�اقات ت

أكاد�م�ة ومهن�ة متصلة �مجال دراسته.  وأما في البرامج 

 المهن�ة،

عمل  المشار�ع  واالعمال 

 التطب�ق�ة

 مقای�س االداء

  العالقات الشخصیة و تحمل المسؤولیةمھارات  3.0

3.1  
مارس ق�ادة الجماعة في مواقف متنوعة تتطلب استجا�ات ت

 مبتكرة.

 استمارات  المالحظة العمل  التعاوني

3.2 

قوم �الم�ادرة في تحدید القضا�ا التي تتطلب عنا�ة خاصة ت

�ش�ل انفراد�  و التصد� �ش�ل مناسب لها سواًء أكان ذلك

 أم من خالل العمل الجماعي.

 استمارات  المالحظة العمل  التعاوني

 

ستخدم تحدد و تستط�ع أن ت و تحمل مسؤول�ة تعلمه الذاتيت

وسائل إیجاد المعلومات الجدیدة أو أسالیب التحلیل الالزمة 

 إلنجاز المهام المسندة إل�ه.

 استمارات  المالحظة العمل  التعاوني

 والمھارات العددیةمھارات التواصل و المھارات التقنیة  4.0

4.1  

�ستخدم �ش�ل معتاد (روتیني) أكثر تقن�ات المعلومات 

واالتصاالت مناس�ة في جمع، وتفسیر، وٕا�صال المعلومات 

 واألف�ار.

 المشروعات تعلم �االكتشاف

4.2 

�ستخدم �ش�ل معتاد (روتیني) أكثر تقن�ات المعلومات 

مناس�ة في جمع، وتفسیر، وٕا�صال المعلومات  واالتصاالت

 واألف�ار

وضالعر –الحوار   التقار�ر 
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  التقویمطرق   التدریس استراتیجیات  التوفقا لمجاالت االطار الوطني للمؤھ التعلم مخرجات 

 

�ستخدم �ش�ل معتاد (روتیني) أكثر تقن�ات المعلومات 

واالتصاالت مناس�ة في جمع، وتفسیر، وٕا�صال المعلومات 

 واألف�ار

لمالحظةا –العروض  التعلم  �االكتشاف  

 

تقن�ات المعلومات �ستخدم �ش�ل معتاد (روتیني) أكثر 

واالتصاالت مناس�ة في جمع، وتفسیر، وٕا�صال المعلومات 

 واألف�ار

 مقای�س  التقدیر  العصف الذهني 

  حركیة - المھارات النفس 5.0

مهــارات تتطلــب تــازر نفســى وحر�ــي فــي اســتخدام ان تمتلــك   5.1

جهــاز او ادوات معینـــة مثـــال الط�اعــة والرســـم و الجراحـــة و 

مهارة ترت�� ب�عض التخصصات هى  

 –استمارات  االداء  المحاكاة 

المالحظة  والعروض  

 الح�ة
5.2 

 

  :التعلم للبرنامج  نواتجمصفوفة 
) من الجدول أعاله(حدد في الجدول أدناه المقررات المطلوبة لتحقیق مخرجات التعلم على مستوى البرنامج، وانقل مخرجات التعلم على مستوى البرنامج 

برنامج في إلى الجدول التالي وفقاً لمستوى التدریس، وحدد المقررات والمستویات االمطلوبة لتدریس كل مخرج تعلیمي، واستخدم رموز المقررات في ال

  :كالتالي )  مستوى مبتدئ  ب، مستوى متمكن  ك، مستوى متقدم  ق: (أعلى الجدول واستخدم التصنیف التالي للمستویات

    متقدم  ق     متمكن=   ك      مبتدئ=   ب

  

  جدول ( مصفوفة ) مخرجات التعلم للبرنامج  / المقررات

المھارات 
 النفس
  حركیة

القات الشخصیة العمھارات 
 المسؤولیةوتحمل 

مھارات التواصل و المھارات التقنیة 
  والمھارات العددیة

 المعرفة  المھارات المعرفیة
  المقررات

e1 d4 d3  d2  d1 c5 c4 c3 c2  c1  b3  b2 b1  a4 a3  a2 a1  

      I I I             I   I     Kin111 

  I      I  I I          I        I Kin112 

        I     I I I               Kin113      
Kin113 I       I     I   I   I     I I Kin121 
 I       I   I     I       I I   Kin122    ومنظماتھا

       I    I I        I   I Kin123 

I I   I I I I  I I I         I I Kin124  

  I   I   I       I   I   I I   I Kin125  

  I I I I I         I   I     I I Kin211 

I     I           I     I     R R Kin212 

R I   I          I     I       I I Kin213 

I     I         I       I     I I Kin221  

  R     R         R R   R R   R R Kin222  
  

R     R         R   R   R     R R Kin223 

R     R     R       R         R R Kin225  

R R R         R     R   R       R Kin311  

R R   R R   R       R         R   Kin312  

  R           R   R R       R R R Kin313  
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  جدول ( مصفوفة ) مخرجات التعلم للبرنامج  / المقررات

المھارات 
 النفس
  حركیة

القات الشخصیة العمھارات 
 المسؤولیةوتحمل 

مھارات التواصل و المھارات التقنیة 
  والمھارات العددیة

 المعرفة  المھارات المعرفیة
  المقررات

e1 d4 d3  d2  d1 c5 c4 c3 c2  c1  b3  b2 b1  a4 a3  a2 a1  

          R         R     I   I I Kin314 

R R         R R R       R   R   R Kin315  

            R       R R   R R     Kin316  

            R     R     R       R Kin321  

  R   R R         R   R R   R     Kin322  

  R       R     R     R R   R R R Kin323  

R       R R R   R R   R         R Kin324  

      R   R       R R R   R  R R   Kin325  

  R         R   R   R R       R R Kin326  

  E     E         E       E     E Kin411  

        E         E     E   E E E Kin412 

E E     E E E     E E         E   Kin413  

E E             E   E     E   E E Kin414  

  E   E E E   E             E E   Kin415 

      E   E E         E E   E E E Kin421  
  الموھوبون

      E         E   E     E E E   Kin422 

      E         E   E     E E E   Kin424 
 وتوجیھھ

    E     E         E   E   E     Kin425 

I   I I     I   I   I       I I   EDU116 

          I   I         I     I I EDU117 

        I   I         I   I   I   EDU118 

        R   R         R       R R  EDU126  

        R   R         R       R R SALM202 

        I   I         R       R R EDU226 

  R   R     R   R R     R R   R   EDU226  

        R   R     R   R R R    R   EDU316  

  R   R R   R R   R   E       E   EDU317 

        R   R     R   R R     R R EDU326 
 R   R         R R     E E EDU327          تدریس
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  جدول ( مصفوفة ) مخرجات التعلم للبرنامج  / المقررات

المھارات 
 النفس
  حركیة

القات الشخصیة العمھارات 
 المسؤولیةوتحمل 

مھارات التواصل و المھارات التقنیة 
  والمھارات العددیة

 المعرفة  المھارات المعرفیة
  المقررات

e1 d4 d3  d2  d1 c5 c4 c3 c2  c1  b3  b2 b1  a4 a3  a2 a1  

          R   R     E   E E     E EDU416 

        E   E         E       E E EDU417 
 E       E E E     E E   E   EDU423        بوي

    E   E E E     E     E       E ENG101 

    E     E E   E   E     E     E ENG102  

         I I I             KIN202  

         R R R             SALM202
٢  

      I I I I       I   I   I   I SEDU104 

  I     I I       I   I I   I   I SEDU417  

  E     E     E E   E   E   E   E LED322  

  I       I I     I               ARAB101 

  R     R R  R R           
المھارات 

  اللغویة

        I  I     I       I   SOC101 

        I  I I   I          HAF101  

  I     I I  I       I      LHR101 

        I  I I I I          VOW101  

  I     I I I               SALM101 

  I     I I I               SALM102  

  I     I I I               SALM103  

  I     I I I               SALM104 

   I   (تقدیم  .... Introduce 
   R   ( تأكید....  Reinforce 

  E   (تمكین....  Emphasize 

  البرنامجبمتطلبات القبول  -٥
  دلیالً أو نشرة توصیفیھ لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج، بما في ذلك أیة مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق یرفق

ارجها  خان  تكون  حاصلة  على  شهادة  الثانو�ة  العامة  او  ما  �عادلها  من  داخل  المملكة  او  من    - -  

%٩٠الحصول  على  نس�ة  م�افئة   -  

س  سنوات  ان  ال ��ون  قد  مضى  على  حصولها  على شهادة  الثانو�ة  العامة  او  ما �عادلها  مدة  تز�د  عن  خم -  

القسم . شترطها  �ان  تجتاز بنجاح  ا�  اخت�ار  او  مقابلة  شخص�ة   -  

  -اال  تكون قد  فصلت  من  الجامعة  او  من  ا�  جامعة  اخر�  فصال  اكاد�م�ا  او  تأدیب�ا  

  -ان  تكون  حسنة  السیر  والسلوك

   ان  تكون  الئقة  طب�ا  -

   %٧٥ان تجتاز اختبار القدرات الالزمة للقبول بنسبة  -
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  متطلبات الحضور واتمام البرنامج  -٦
   :رفق دلیالً أو نشرةً توصیفیةً تتضمن المتطلبات التالیةی

  .الحضور. أ

  .االنتقال من عاٍم أكادیمي إلى الذي یلیھ. ب

  .متطلبات إتمام البرنامج أو متطلبات التخرج. ج

  .  للتخرج ) ساعة ١٤٢% من الغ�اب �المقرر الواحد واتمام عدد ساعات قدره (     ٢٥عدم تجاوز نس�ة   

  . من مجموع درجات المقرر  %٦٠كما ان الحد االدني الجتیاز كل مقرر ھو 

  

  
   )وحدة دراسیة تتضمن ١٤٢(لتأھیل معلمات مرحلة ریاض األطفال یتألف من مل  یقدم القسم برنامجا متكا

  

   

  : اللوائح التنظیمیة لتقییم تعلم الطالب والتأكد من تحقق المعاییر. ھـ

وتقویٍم مستقٍل من والواجبات، أأالختبارات افحص عینٍة من : مثال(ما اإلجراءات المتبعة للتأكد من تحقیق الطالب لمعاییر اإلنجاز 

 ).اختالف المقررات أو المجاالت الدراسیةقد تختلف اإلجراءات مع ) (قَِبِل عضو ھیئة تدریس في مؤسسٍة أخرى
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبین تحصیل الطالبة خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة  :درجة األعمال الفصلیة  

من خالل فصلین دراسیین تشمل عشرون درجة  تعلیمیة تتصل بالمقرر الدراسي  

.مة درجات المشاركة وتشمل عشرون درجة مقسمة الي عروض وتكلیفات ووسائل تعلیمیة لتنمیة مھارة الطالبة المعل  

.ویشمل ستون درجة  اختبار في المقرر یعقد مرة واحدة في نھایة الفصل الدراسي :االختبار النھائي   

رجة من مائةالد ة االختبار النھائي لكل مقرر وتحسبمجموع درجات األعمال الفصلیة مضافاً إلیھا درج :الدرجة النھائیة   

الف اختات مع قد تختلف العملی،  ختبارات أو الواجبات ؛ أو تقویم مستقل من قبل كلیة في مؤسسة أخرىاالفحص عینة من   

    .)الدراسیةالمجاالت المقررات أو 

ات للناجحقرر مواحصائیة لكل ،  االجابة  ومراجعة عینات عشوائیة من كراسات الداء االعضاء متابعة رئیس ومنسقة القسم  

  لعملیة مرلتحسین المستـ لجنة مراجعھ داخلیة بالقسم ـ تقاریر یتم اعتمادھا بمجلس القسم وإعداد خطط ل . والراسبات في كل مقرر

  . ات ملفات انجاز الطالب ایضا تدقیق عینة من التكلیفات والواجبات بواسطة اساتذة المقررات وفحص

  

  

  

  : إدارة خدمات الطالب ودعمھم. و
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  : خدمات اإلرشاد األكادیمي للطالب. ١

التدریس،  ألعضاء ھیئة المكتبیة بما في ذلك وضع جداول الساعاتِصف إجراءات اإلرشاد األكادیمي وتقدیم االستشارة للطلبة، 

  ) وى الكلیةعلى مست وھو ما قد یتوفر(واالستشارات الخاصة بتخطیط الدراسة في البرنامج واختیار المواد الدراسیة والتخطیط للوظیفة بعد التخرج 

ذلك مع بدا�ة �ل عام.و ى لوحات اإلعالن وموقع الكل�ة على الش��ة العن�بوت�ة توز�ع الطل�ة المستجدین على المشرفین األكاد�میین ونشر القوائم عل  

. الرفع �ش�ل دور� (منتصف �ل فصل دراسي ) بتقر�ر �شتمل على أعمال الوحدة وتقر�رًا عن مستو�ات الطل�ة إلى إدارة 

وذلك بنشر �تی�ات ومنشورات واستخدام موقع التوع�ة �أهم�ة اإلرشاد األكاد�مي وأهم�ة التواصل مع المرشد األكاد�مي -الكل�ة.

 الكل�ة لهذا الغرض.

على برامج توجیه�ه للطل�ة المستجدین للتعر�ف بنظام الدراسة واالخت�ارات في الكل�ة اإلشراف  -  

مرفوعة ة الجتمع اللجنة �ش�ل دور� أو حسب ما �ستجد من تقار�ر وذلك لمناقشة التقار�ر الدور�ة أو التقار�ر االستثنائ�ت -

  من المرشدین األكاد�میین

   

 .متابعة مھام اإلرشاد األكادیمي بالقسم وفق التعلیمات الصادرة وحدة اإلرشاد بالكلیة    -

 .توزیع اعضاء ھیئة التدریس علي الطالبات بكل مستوى  -

  متابعة توزیع الطالبات على األعضاء حسبما تراه وحدة اإلرشاد بالكلیة مع بدایة العام الدراسي  -

لبات ت الطاالتخطیط إلقامة أسبوع اإلرشاد األكادیمي في بدایة كل فصل دراسي ، ومتابعة تنفیذه ، واستقبال مشكال -

  .ة لذلك األكادیمیة المتعلقة بعملیات تسجیل المقررات خالل الفترة المخصص

  توزیع المطویات اإلرشادیة على الطالبات -

ألكادیمي ارشاد توزیع االستبانات وأدوات جمع المعلومات المناسبة الالزمة إلجراء استطالع رأي الطالبات في أنشطة اإل -

 .بالقسم

 .إعداد وتوثیق تقاریر دوریة عن نشاطات اللجنة ومعوقات األداء فیھا و في االسبوع االول من كل فصل -

  اإلرشادیة عقد ورش عمل للعضوات والطالبات  لتعریفھن بخدمات الدعم الطالبي الموجودة بالجامعة -

 أنشطة اإلرشاد األكادیمي بالقسم

ات الحذف ع عملیمتقدیم الدعم األكادیمي للطالبات من خالل تنظیم أسبوع اإلرشاد األكادیمي أول كل فصل دراسي متزامنا  -

 .واإلضافة 

  النتائج والبیانات المتضمنة في استبانات الطالبات والمرشدات وكتابة تقریر عنھامعالجة  -

  .تنظیم أسبوع التثقیف األكادیمي لتوعیة الطالبات في قسم بنظام الدراسة فیھ -

  توزیع المطویات المناسبة على الطالبات -

  ).مثل التي تشرح مقررات كل برنامج ونظام الدراسة الجامعیة وغیرھا ( -

  .یمیاتالرسم الشجري لمقررات األقسام مع توضیح المتطلبات السابقة بھا وتوزیعھا على المرشدات األكادطباعة  -

 .المشاركة في تنظیم یوم التھیئة إلعداد الطالبات أكادیمیا ونفسیا لالندماج في الحیاة الجامعیة -

اعاتھا سة ویحتسب ھذا الوقت من تخصیص ساعات محددة لإلرشاد األكادیمي في وقت ومكان محدد في جدول كل عضو -

 المكتبیة

  .جداول العضوات معلقة في لوحة إعالنات القسم ومحدد بھا الساعات -

كلیا  نتظمینتتواجد ھیئة التدریس في أوقات كافیة ومحددة في جدول ؛ لتقدیم المشورة واإلرشاد المناسب للطلبة الم -

  .والمنتظمین جزئیا
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  . جماعیة بین المرشدات والطالبات عقد اجتماعات دوریة شھریة فردیة و -

  إعداد ملف متكامل لكل طالبة یشمل معلومات عنھا ،وخطتھا الدراسیة ومعدالت تقدمھا األكادیمي -

  عقد لقاءات إرشاد فردیة مع الطالبات المتعثرات للتعرف على ما یحول دون تقدمھن األكادیمي  -

  .بیانات كمیة یمكن تحویلھا لنتائج كیفیة  التعاون مع وحدة التقویم والقیاس بالكلیة للحصول على -

  اإلرشادیة عقد ورش عمل للعضوات والطالبات  لتعریفھن بخدمات الدعم الطالبي الموجودة بالجامعة -

  

  :تظلمات الطالب. ٢
 تلك التظلماتبما في ذلك إجراءات النظر في اللوائح التنظیمیة الخاصة  بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكادیمیة،  یرفق 

  : اذكر بإیجاز األمور المھمة المتعلقة بنظام وإجراءات تظلم الطلبة
عضاء ثالث ا یسمح للطالبات بالتظلمات من خالل طلب یقدم لرئیسة القسم العادة رصد درجات المقرر ویتم تشكیل لجنة من 

بارات ئحة االختالذا مع الي رئیسة القسم ومراجعة ورقة الطالبة بواسطة نموذج اجابة المقرر یتفق ھ بینھم استاذ المقرر باالضافة
  .بالجامعة 

  : وتتم المراجعة وفق االتى 
 .تم تصحیحھ ووضع درجة علیھ االجابة یتم التأكد من ان كل جزء في ورقة    -
 .على الغالف الخارجي یتم التأكد من صحة نقل جمیع الدرجات داخل ورقة االجابة -
 . یتم اعادة جمع الدرجات والتأكد من رصد الدرجة الصحیحة على النظام -
- o یتم التأكد من رصد درجات العملي والنظري واالعمال الفصلیة ان وجدت . 
  . عدمھ في حالھ وجود تعدیل من ما الحظھیدون ذلك على طلب اعادة الرصد ویوقع علیھا رئیس الكونترول او یدون  -
 . لبرئیس الكونترول استمارات اعادة الرصد الى وكیل الكلیة ویتم اعالن النتیجة في مكتب شئون الطالیرسل  -
 . یوقع الطالب بالعلم -

 . ستمارات في ملفات الطالب وتعدل النتیجة اذا وجدت أخطاءاالتحفظ ھذه  -

 

 : مصادر التعلم والمرافق والتجھیزات. ز

المراجع، وغیر المقررة و طیط لتوفیر الكتبالمتَّبعة من قِبَِل أعضاء ھیئة التدریس والھیئة التعلیمیة للتخما اإلجراءات   أ - ١

  ؟ذلك من المواد التعلیمیة، بما فیھا المصادر اإللكترونیة ومواقع اإلنترنت
ى طالبات التحصر ال یحتاجونھا حتى تقوم الجامعة بتوفیرھا ، كما یتم یتم اخطار اعضاء ھیئة التدریس بالكتب والمراجع التى 

لھا الي الرسا یحتاجون الي الكتاب الجامعي ویقدم لھم بصورة مدعمة ، ایضا یتم حصر الكتب التى یقوم االعضاء بتدریسھا
  .مكتبة الكلیة وتوفرھا للطالبات دون عناء 

  .  d2lنظام التعلم االلكتروني ایضا یتم توفیر الكتاب الكترونیا من خالل 

ة وتوفیرالمعامل در للمكتبیر المصاما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أعضاء ھیئة التدریس والھیئة التعلیمیة للتخطیط لتوفب  – ٢

   والقاعات؟
توفیر ور التعلم ن مصادیتم استطالع آراء اعضاء ھیئة التدریس بخصوص مصادر التعلم ومدى كفایتھا ، ویتم خطة لتحسی   

 . ما تحتاجھ العملیة التعلیمیة 

والمراجع لمقررة ر الكتب اایة توفیما اإلجراءات المتَّبعة من قِبَِل أعضاء ھیئة التدریس والھیئة التعلیمیة لتقویم مدى كف -٢

  ؟ العلمیة وغیرھا من المصادر

   .یتم تعبئة استمارة بالكتب والمراجع التى یحتاجھا كل االعضاء بكافة المقررات التى تدرس    

     باتالمكت یتم االرسال الي رئیس القسم ومنھا الي وكالة الشؤون التعلیمیة لیتم ارسالھا الي عمادة شؤون

العلمیة  المراجعقررة وقِبَِل الطالب لتقویم مدى كفایة توفیر الكتب المما اإلجراءات المتَّبعة من  -٣

   ?وغیرھا من المصادر
  .یتم استطالع اراء الطالبات حول كفایة مصادر التعلم من كتب ومراجع ومعامل واجھزة  -

  . یتم ایضا تشكیل لجنة من قبل القسم لمعرفة ضعف االمكانیات وعملیات التحسین  -
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   ؟اإلجراءات المتَّبعة لحصول الطلبة على الكتب الدراسیة المقررة  ما -٤
    یتم توفیرھا من خالل مكتبة الكلیة لحصول الطالبة علي الدعم المناسب للكتاب 

  . یتم توفیرھا من خالل نظام التعلم االلكترونى 

  :أعضاء ھیئة التدریس وغیرھم من  الھیئة التعلیمیة. ح

  :ناتیالتعی. ١

تھم یث مؤھالمن ح ھمدد بما یضمن مالءمتالجُ  الھیئة التعلیمیة وأعضاء ھیئة التدریسأوجز عملیة توظیف 
  . وخبراتھم للقیام بمسؤولیات التدریس

القسم  حتاجھاییتم تشكیل لجنة من داخل القسم لدراسة احتیاج القسم من االعضاء الجدد بالتخصصات التى   -
  الرفع الي عمید الكلیة لمخاطبة الجھات المعنیة .ویتم وترأسھا رئیسة القسم 

ة لھن ثم لذاتییتم االعالن عن الوظائف علي موقع الجامعة ویتم استقبال اوراق المتقدمات وفحص السیر  ا -
 ویتم التقییم بناءا علي الكفاءة العلمیة تبدأ مقابلتھم من خالل لجنة تقییم المعیدین 

لیا راسات العة الدبعد المقابلة من لجنة تعیین المعیدین بالقسم والكلیة یتم ارسال االوراق الي لجنة عماد -
 لتقریر االفضلیة من المتقدمین . 

 :  بقواعد التوظیف مثل االلتزام -
 .المعدل التراكمي في مرحلة البكالوریوس والمراحل العلمیة بعدھا -
 اجتیاز االختبارات التحریریة -
 مقابلة الشخصیةال - -
 )الدكتوراه –لماجستیر ا -الدرجة العلمیة )البكالوریوس -
 األبحاث العلمیة المنشورة في المجال -
 اللغة االجنبیة ومدى التمكن منھا .  -

  :المشاركة في تخطیط البرامج ومراقبتھا ومراجعتھا. ٢

والمراجعة  ھیئة التدریس ومشاركتھم في مراقبة جودة البرنامج، أعضاءاشرح خطوات التشاور مع   -أ
 . ة البرنامجالسنویة، والتخطیط لتحسین جود

 یتم تشكیل اللجنة المشرفة علي البرنامج مكونھ من رئیس القسم واعضاء من القسم  -
   یتم تشكیل عدد من اللجان منھا -
  ) وكید الجودةت –لكادیمي اال–ستراتیجي االالتخطیط  –البي الطاالداء  تقییم –الدعم الفني ( 

  :  تھدف ھذه اللجان إلى
  . حضور دورات وورش عمل خاصة بأعمال الجودة 
  مناقشة ما یطرأ علي البرنامج من قضایا ومشكالت 

  . العمل علي الوصول باالعتمادیة للقسم 
  
 
لبرامج، ا مراقبة جودة، ومدى مشاركتھم في االستشاریة اللجنة  مع التشاور إجراءات اشرح  -ب

 .والمراجعة السنویة، والتخطیط للتحسین
  دة اعمال الجو ي ما یخصتم ترشیح لجنة من الطالبات للجنة االستشاریة ویتم عقد اجتماعات بوكالة الكلیة والقسم واخذ رأي الطالبات ف   

لجودة وخطط ااعمال  الي رئیس القسم واالقسام االخري لتقدیم المشورة فیما یخص اما اللجنة االستشاریة تضم عدد من االعضاء باالضافة
       التحسین والتطویر

  المھنير یالتطو. ٣

 : یث میة من حالمھني ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة التعلیتطویر ال ألغراضما اإلجراءات المتبعة 
  ؟ وتقییم تعلم الطالب تحسین مھارات التدریس -أ
  عضاء الفي مھارات التدریس وورش تدریبیة تنظیم دورات   -



  

 
٢١ / ١٨ 

 

  .التعلیم والتعلمالت العلمیة في مجا االبحاث تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على عمل  -
تطبی�  استب�ان  تقی�م  المقرر  و�ه  بند عن  اداء  عضو  هیئة  التدر�س  -  

عمل  تقر�ر  المقرر  الذ� �صف االستراتیج�ات  المستخدمة لتحقی�  نواتج  التعلم  وما  العوائ�  التي  حالت  دون  استخدام  �عض   -

 االستراتیج�ات  

 
 
 ؟ أخرى مھمةجوانب أي ویة، المعرفة البحثمھني آخر، بما في ذلك تطویر أي  -ب
  المتبادلة بین الجامعات الزیارات الل صال العلمي من خاالتتشجیع  - 
  تشجیع االعضاء علي حضور المؤتمرات  -
  تشجیع االعضاء علي المشاركة مع الطالبات في عمل االبحاث العلمیة -
  عقد الندوات والحلقات البحثیة داخل القسم -
  تشجیع اللقاءات العلمیة داخل القسم  -

  

  :الجدد التدریس ھیئةوأعضاء  التعلیمیة الھیئة أعضاءإعداد . ٤

ً بق م وصفا و الجدد، أ التدریس ةھیئوأعضاء  التعلیمیة الھیئةتوجیھ تأھیل والخطوات المتبعة في عملیة ّدِ
اسیة رات الدروالمقرأالكامل للبرنامج ودور المقرر  فھمھممتفرغین، لضمان ال أو غیر ،زائریناألساتذة ال

   .من مكوناتھ سونھا كمكونالتي یدرِّ 
  وادوراه بعقد العدید من اللقاءات للمستجدین . االعالن عن القسم 

 االجتماعیةوتصادیة حتیاجات االقاالفلسفة البرنامج والمقررات التي تقدم فیھ وح رسالة القسم وأھدافھ وشرحھا، وشرالتعریف ب 
 .للبرنامج وإسھاماتھ فیھا

  المجتمعیة .التعریف بمنجزات القسم وأعضاء ھیئة التدریس فیھ ومساھماتھ 
 .تعریف بحقوق وواجبات عضو ھیئة التدریس في المؤسسة التعلیمیةل

  نشرات تعریفیة للقسم
  

  
 

 :ھیئة التدریس و الھیئة التعلیمیة الزائرین وغیر المتفرغین أعضاء. ٥

ن وغیر ذة زائرییین أساتالمؤسسة التعلیمیة الخاصة بتعأو  الكلیةأو  القسمأو  قدم موجزاً لسیاسة البرنامج
  . )وھكذا... المتفرغین الموافقات المطلوبة، عملیة االختیار، نسبتھم مقارنة بإجمالي عدد األساتذةأي (. متفرغین

  الینطبق  

  :ھتقویم البرنامج وإجراءات تحسین. ط
 : فاعلیة التدریس. ١

  ؟ مخرجات التعلم في البرنامجتقویم وتطویر  في متبعةالضمان الجودة ما إجراءات   .أ
  .یتم تشكیل لجنة من اعضاء القسم  

  یتم تحدید المھام التى تتوالھا اللجنة
  یتم االطالع علي نماذج االتساق وحصر المقررات التى بالمستویات العلیا 

  .من مخرجات المقرر مخرجیتم تسجیل نقاط القوة والضعف لكل 
  یتم عمل خطة تحسین لنقاط الضعف لمخرجات المقرر

  .  یتم مناقشة واعتماد الخطة بمجلس القسم وتطویر مخرجات التعلم  لجمیع المقررات بناءا علیھا
 
م في استخداة والھیئة التعلیمیالتدریس أعضاء ھیئة تقویم مھارات في  المستخدمةما اإلجراءات   .ب

   التدریس المخطط لھا؟استراتیجیات 
 .كادیمياال مراجعة تقویم الطالب المنتظمین للمقررات الدراسیة والبرنامج   - 



  

 
٢١ / ١٩ 

 

  .كادیمياالمراجعة تقویم الطالب المتخرجین للمقررات الدراسیة والبرنامج  -
  .لمراجعة الخارجیة للمقررات والبرنامجا –المراجعة الداخلیة )التقویم الذاتي( 

 .الخریجین مراجعة تقویم أرباب العمل ألداء -
  .مراجعة تعلیقات وأراء أعضاء ھیئة التدریس -
 .نتائج الطالب -
   تقی�م رئ�س القسم  -

  

  : للبرنامج العامالتقویم . ٢

ى تحقق امج ومدجمالي لجودة البرنللحصول على تقویمات للمستوى اإل ةستخدمالمما االستراتیجیات . أ
   المستھدفة؟مخرجات التعلیم 

  :المصادر التالیةویكون ذلك من 
تطبی�  استب�ان  تقی�م  المقرر  و�ه  بند عن  اداء  عضو  هیئة  التدر�س  -    

خدام  مل  تقر�ر  المقرر  الذ� �صف االستراتیج�ات  المستخدمة لتحقی�  نواتج  التعلم  وما  العوائ�  التي  حالت  دون  استع -

  �عض  االستراتیج�ات  

الطالب  على الطال�ات  في  المستو�  االخیر   استمارة خبرة تطبی�      -  

 تطبی�  استمارة  تقو�م  المقرر  لق�اس  مد�  تحق�  مخرجات  التعلم   -

 

 
  خریجین؟الومن  ،من طالب البرنامج الحالیین. ١
  تقییم طالبات السنة النھائیة  

  تقییم الخبرة الجامعیة للطالبة لمنتصف البرنامج
  تقییم الخریجین

  مین مستقلین؟ وّ أو مق/ومن استشاریین . ٢
  ) الرأي المستقل(مراجعة خارجیة  

  عمادة تطویر المھارات 
   لجنة الخطط و البرامج الدراسیة

  ؟ جھات التوظیف وغیرھم من المستفیدینمن . ٣
  الخریج الداء تقییم أرباب العمل وجھات التوظیف  -  

 .استمارة رضا أرباب العمل عن الخریج
 . ملتنظیم لقاءات دوریة بأرباب العمل والمجتمع المستھدف من البرنامج للتعرف على مالئمة المقررات لسوق الع

   :مطلوبة مرفقات
فھرس  في توصیف البرنامج،  ویكون لھاإلیھا تمت اإلشارة ومستندات  ،نسخ من اللوائح التنظیمیة .١

 . حتویاتم
  . لخبرة المیدانیةابما في ذلك توصیف في البرنامج توصیف جمیع المقررات الدراسیة  .٢

  توقیع أصحاب الصالحیة
 التاریخ التوقیع الرتبة األكادیمیة االسم رئیس القسم /العمید

عمید الكلیة أو رئیس البرنامج في 
 المقر الرئیس

  د. عبد  الرحمن  السبت ا.م 

  

   استاذ مشارك

   محاضر النفجاننجالء . ا ١رئیس البرنامج في الفرع رقم 
     ٢رئیس البرنامج في الفرع رقم 



  

 
٢١ / ٢٠ 

 

     ٣رئیس البرنامج في الفرع رقم 
      ٤رئیس البرنامج في الفرع رقم 

  
  


