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  طبقاً لنظام الساعات املعتمدة
 الدبلوم املهين -

 الدبلوم اخلاص -

 املاجستري -

 الدكتوراه -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الدبلومات املهنية الرتبوية التأىيلية 

  ( 23/3125/:3) قرار جملس اجلامعة 
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 البــاب األول 

 قواعــد أساسجة 

 

  -( : 1مادة ) 

جبيعخ انمبْشح ثُبء عهٗ يٕافمخ يجهظ انكهٛخ اندذسجبد انعهًٛدخ  -رًُح كهٛخ سٚبع األؽفبل          

 ٔدثهٕيبد انذساعبد انعهٛب األرٛخ : 

 انذثهٕو انًُٓٙ فٗ انزشثٛخ رخظض سٚبع األؽفبل.  .2

 سٚبع األؽفبل. رخظض انخبص فٗ انزشثٛخ  انذثهٕو .3

 سٚبع األؽفبل.  رخظض دسجخ انًبجغزٛش فٗ انزشثٛخ .4

 سٚبع األؽفبل. رخظض دسجخ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ انزشثٛخ  .5

 

  -(: 2مادة ) 

 -يٕاعٛذ انذساعخ:     

 -رُمغى انذساعخ إنٗ صالصخ فظٕل دساعٛخ:          

 أعجٕعبً.  15ش أكزٕثش ٔنًذح انفظم انذساعٗ األٔل   ٚجذأ يٍ شٓ -1

 أعجٕعبً. 15انفظم انذساعٙ انضبَٗ ٚجذأ يٍ شٓش فجشاٚش ٔنًذح  -2

 ٔانز٘ ُٚض عهٗ :   20/5/2014( ثزبسٚخ 8ثُبء عهٗ لشاس يجهظ انكهٛخ سلى ) -3

انزغددجٛم ثبنفظددم انظددٛفٙ ثغددبعبد يكضفددخ ناددالة انذساعددبد انعهٛددب نهددزٍٚ نددذٚٓى يددٕاد    

 0عبعبد يعزًذح ( . "  6هابنت دساعزٓب ثحذ ألظٗ ) سعٕة فمؾ ٔلذ عجك ن
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  -(: 3مادة ) 

  -َظبو انذساعخ:    

انذساعدخ ثُظددبو انغدبعبد انذساعددٛخ انًعزًدذح انزددٙ رًكدٍ انابنددت يدٍ انزغددجٛم فدٙ عددذد يددٍ          

 12عدبعخ يعزًدذح ثحدذ ألظدٗ ٔثحدذ أدَدٗ ع ٚمدم عددٍ  18انًمدشساد ٚظدم عدذد عدبعبرٓب إندٗ 

 انفظم انذساعٙ انٕاحذ. عبعخ فٙ 

  -(: 4مادة ) 

 -انغبعخ انًعزًذح :    

انغبعخ انذساعٛخ انًعزًذح ) انٕحذح ( ْٔٗ ٔحذح لٛبط دساعٛخ نزحذٚدذ ٔصٌ كدم يمدشس َغدجخ         

إنٗ انًمشساد األخشٖ ْٔٗ رعبدل يحبػشح َظشٚخ يذرٓب عدبعخ ٔاحدذح فدٗ األعدجٕ  أٔ دسط 

كهُٛٛكٛخ يدذرٓب عدبعزبٌ فدٗ األعدجٕ   أٔ فزدشح ردذسٚجبد راجٛمٛدخ راجٛمٙ أٔ رذسٚجبد يعًهٛخ أٔ إ

 يٛذاَٛخ أسثع عبعبد فٗ األعجٕ  ؽٕال انفظم انذساعٙ. 

  -(: 5مادة ) 

 الذروط العامة للتدجيل:      

 . ) إن وجدت (إستكسال الذروط الخاصة بكل قدؼ  .2

 الحرؾل على مؾافقة مجلس القدؼ السختص.  .3

 السظلؾبة مؽ إدارة الدراسات العليا.  إستكسال جسيع السدتشدات .4

سداد الرسؾم الدراسيية قليل ءيدل الدراسية بو ط قياو للسؾعيد السحيدد والسعليؽ بالكليية و  ديت شى ميؽ  ي ا  .5
 الذرط السعيديؽ والسدرسيؽ السداعديؽ وطالب السشح الدراسية. 

 التدجيل إج اري للظالب لكي  دسح له بالحزؾر وحداب السقررات الدراسية.  .6

ال  قيييؾم بالتدجييييل قلل نهييا ة األسييلؾع ال انيييى مؽ ءداييية الفريل الدراسييييي ال  حيه ليه  لظيالب ال ىا .7
حزيييؾر السحاتيييرات وال  حريييل عليييى مقيييدير  ييي ا السقيييرر الدراسيييي حتيييى و ن  يييان قيييد بدى جسييييع 

 امتحانات ومتظل ات السقرر. 

نقظييةو  611نقظييةو والييد تؾرار ءدرجيية   450 جييب بن  حرييل الظالييب علييى التؾجفييل للساجدييتير    .8
 محلي. 
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  -(: 6مادة ) 

 قواعذ دراسة هقزر;      

ٚحدك نهابنددت أٌ ٚحددزض / ٚؼدٛق أٖ يمددشس لجددم َٓبٚدخ األعددجٕ  انضددبَٗ يدٍ ثذاٚددخ انفظددم  .2

انذساعددٙ دٌٔ أٌ ٚظٓددش انًمددشس انددزٖ حزفددّ فددٗ شددٓبدرّ ٔثددذٌٔ أٚددخ يظددبسٚق دساعددٛخ 

 إػبفٛخ. 

يددٍ انًمددشس انذساعددٙ ثعدذ انزغددجٛم ٔرندد  لجددم َٓبٚددخ األعددجٕ  ٚغدًح نهابنددت ثبعَغددحبة  .3

انضبَٗ عشش يٍ ثذاٚخ انفظم انذساعٙ ٔفٗ ْــزِ انحــبنــخ ع رحغـــت نهابنت عبعــبد ْزا 

 ( فٗ شٓبدرّ.  Wانًمــشس فـــٗ انًزٕعـــؾ انزشاكًٙ ٔٚظٓش نّ رمـذٚش ) اَغحبة 

انغددبعبد  اكضدش يددٍ َظدق عددذدإرا حؼددش ع ٚغدًح نهابنددت ثدذخٕل اعيزحددبٌ انُٓدب ٗ إع  .4

انزذسٚغٛخ نهًمشس  ٔفٗ حبنخ عذو حؼدٕسِ ْدزِ انُغدجخ ٚعزجدش انابندت يُغدحجبً إججبسٚدبً يدٍ 

 (.  FWانًمشس ٔٚظٓش فٗ شٓبدرّ ) اَغحبة إججبسٖ 

انابنت انزٖ ٚزعزس عهّٛ دخٕل اعيزحبٌ انُٓب ٗ نًمدشس أٔ إرًدبو ثعدغ يزاهجبردّ ألعدجبة  .5

% يدٍ يزاهجدبد انًمدشس عهدٗ األلدم 75انمغى ٔٚكدٌٕ لدذ حؼدش ٔأدٖ  لٓشٚخ ٚمجهٓب يجهظ

( ٔعهّٛ أداء اعيزحدبٌ فدٗ انفظدم انذساعدٙ انزدبنٙ ٔإع  Iٚحظم عهٗ رمذٚش ) غٛش يكزًم 

 (.  FWحظم انابنت عهٗ رمذٚش ) يُغحت إججبسٖ 

( ع رحغدت ندّ  W  (  )FW  (  )Iانًمشساد انزٗ ٚحظم فٛٓب انابندت عهدٗ رمدذٚشاد )  .6

 غبعبد دساعٛخ ٔع رذخم ٔفٗ حغبة انًزٕعؾ انزشاكًٗ نهذسجبد. ك

ٚحك نهابنت إعبدح انزغجٛم فٗ أٖ يمشس عدجك ندّ انُجدبي فٛدّ ثتدشع رحغدٍٛ رمدذٚشِ فدٗ  .7

 ْزا انًمشس. 

فٗ حبنخ إعبدح انابنت دساعخ يمشس يب ٚظٓش نّ فٗ شدٓبدرّ انزمدذٚش األعهدٗ فدٗ يحبٔعردّ  .8

 ( كًمشس إػبفٗ.  GPAنهذسجبد )  ٔٚذخم فٗ حغبة انًزٕعؾ انزشاكًٗ

ع ٚحغت نهابندت انًمدشس اندزٖ دسعدّ ٔيدش عهٛدّ أكضدش يدٍ خًدظ عدُٕاد ٔلدذ حظدٕل  .9

 انابنت عهٗ انذسجخ. 
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ٚزى رمٛدٛى انًمدشساد انذساعدٛخ ٔٚحغدت نهابندت انًعدذل انفظدهٗ ٔكدزن  انًعدذل انزشاكًدٙ  .:

(  GPAؾ َمدبؽ انزمدذٚش )نُمبؽ انزمذٚش انغدُٕٖ فدٗ َٓبٚدخ انعدبو انجدبيعٗ ؽجمدبً نُظدبو يزٕعد

(Grade Point Average  .) 

 ( انًعذل انزشاكًٙ ٔفمبً نهًعبدنخ انزبنٛخ :  GPAٚزى حغبة )  .21

 

 يزٕعؾ َمبؽ انزمذٚش =

 يجًٕ  ) َمبؽ رمذٚش انًمشساد انزٙ أكًهٓب انابنت ( * عذد انغبعبد انًعزًذح نهًمشساد انزٗ دسعٓب

       
 نًمشساد انزٗ دسعٓبيجًٕ  انغبعبد انًعزًذح نكم ا

 

ع ٚغًح نهابنت ثبنزغجٛم فٗ يمدشس دساعدٙ إرا كدبٌ نٓدزا انًمدشس يمدشس لخدش ياهدٕة  .22

 دساعزّ لجهّ إع ثعذ اجزٛبصِ نهًمشس نهًاهٕة دساعزّ أٔعً. 

( فٗ يمشس دساعٗ إججبسٖ عهّٛ أٌ ٚمٕو ثبنزغجٛم يشح أخشٖ  Fانابنت انزٖ سعت )  .23

 فٗ راد انًمشس ثحذ ألظٗ يشرٍٛ.

 انزأجٛدم يدذح رزجدبٔص أع عهدٗ انابندت لجٕل رأجٛم ٔانكهٛخ انمغى يجهغٙ ثًٕافمخ جٕصٚ .24

 عهدٗ انحظدٕل نًدذح األلظدٗ انحدذ ػدًٍ انزأجٛدم يدذح ٔع رحزغدت دساعدٍٛٛ فظدهٍٛ

 انذسجخ.

 ؽجمدذ إنٛٓدب انعدٕدح أساد صدى سغجزدّ عهدٗ  ثُدبء انعهٛدب انذساعدبد يٍ انابنت اَغحت إرا .25

 :انزبنٛخ انمٕاعذ ٔفك اعَغحبة ٔٚكٌٕ انجذٚذ مجٕلان ٔلذ اعنزحبق ششٔؽ عهّٛ

 انًحذد انٕلذ فٙ ٚغجم ٔنى نهذساعخ  يمجٕع كبٌ إرا   -أ

 انفظم نٓزا نهذساعخ يجبششرّ ٔعذو انفظٕل أحذ فٙ انزغجٛم حبل فٙ  -ة
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 قواعد التقججم :  -( : 7مادة ) 

 أواًل: الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات  

 -ٚزى رمٛٛى انًمشس نهابنت ٔفمبً نهجذٔل انزبنٙ حٛش أٌ كم عبعخ يعزًذح ركبفئ خًغخ َمبؽ:        

(English) 
Value  

(Arabic) 

Points    Grade Range  
Symbol  

(English) 

Symbol  

(Arabic) 

Exceptional 100-95 4.50 5.00 ممتاز مرتفع A+ أ+ 

Excellent 90 4.00 4.49 ممتاز Less than 95  A أ 

Superior 85 3.50 3.99 جيد جداً مرتفع Less than 90  B+ ب+ 

Very Good  ً80 3.00 3.49 جيد جدا Less than 85  B ب 

Above Average 75 2.50 2.99 جيد مرتفع Less than 80  C+ ج+ 

Good 70  2.00 2.49 جيد Less than 75 C ج 

Pass-High 65 1.50 1.99 مقبول مرتفع Less than 70  D+ د+ 

Pass 60 1.00 1.49 مقبول Less than 65 D د 

Fail 0.00 1.00 راسب Less than 60 F هـ 

In Progress مستمر -- -- -- IP م 

Incomplete غري مكتمل -- -- -- I ل 

Denial 0.00 1.00 زلروم -- ND ح 

No grade-Pass 60 -- -- انجح دون درجة and more  NP دذ 

No grade-Fail راسب دون درجة -- -- Less than 60 NF هد 

Withdrawn منسحب بعذر -- -- -- W ع 

 

 اثنياً: يتم تقييم الطالب يف املقررات النظرية والعملية يف ضوء ما يلي:

 درجة وجتؼ مؾزجعها على الشحؾ التالي: 100يتؼ حداب درجات جسيع السقررات الشغرجة والعسلية مؽ 
% امتحييان مشترييف الفرييلو 30 –% بعسييال الدييشة 20%   50رات الشغرجيية: بعسييال فرييلية السقيير  -

 % لالمتحان التحرجري الشهائي.50
% 30 –% التظليقيات العسليية 20 –% بعسيال الديشة 10%   60السقررات العسلية: بعسال فريلية  -

 % لالمتحان التحرجري الشهائي.40امتحان مشترف الفرلو 
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  -(: 8مادة ) 

 الزسوم الذراسٍة;    

رحظم سعٕو انزغجٛم عٍ كم عبعخ دساعٛخ يعزًذح فٗ انفظم انذساعٗ ٔٚزى رحذٚذْب        

 ثًعشفخ انجبيعخ ثُبء عهٗ الزشاي يجهظ انكهٛخ. 

  -(: 9مادة ) 

 الوزشذ األكادٌوً;

نزٖ ٚحذد انمغى نكم ؽبنت يششذاً أكبدًٚٛبً يٍ أعؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثّ ٔيٍ نّ َفظ انزخظض ا

ٚشغت انابنت فٗ انزغجٛم فّٛ نزمذٚى انُظح ٔاإلسشبد خالل فزشح دساعزّ ٔكزن  نًغبعذرّ فٗ 

اخزٛبس انًمشساد انذساعٛخ انالصيخ نًجبل ثحضّ ٔأٚؼب نزمذٚى انُظح ٔاإلسشبد فٗ اخزٛبس انًمشساد 

كبدًٚٙ انذساعٛخ اإلػبفٛخ انزٗ لذ ٚحزبجٓب انابنت نهجشَبيج انذساعٙ ٔٚكٌٕ سأٖ انًششذ األ

اعزشبسٚب ٔنٛظ إنضايٛبً ٔٚغزجذل ثبنًششض انعهًٗ نابنت دسجزٗ انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ عُذ 

 انزغجٛم نهشعبنخ. 

 (: تخويل المقررات الدراسجة:  11مادة ) 

ثعذ يٕافمخ يجهظ انكهٛخ ٔثُبء عهٗ سأٖ الزدشاي يجهدظ انمغدى ٚغدًح نهابندت ثزحٕٚدم عدذد  .1

دسعٓب فٗ جبيعخ أخشٖ أٔ فٗ كهٛدخ أخدشٖ عهدٗ أٌ ركدٌٕ  يٍ انًمشساد انذساعٛخ عجك نّ أٌ

يٍ ثٍٛ انًمشساد انذساعٛخ انًاهٕثخ نهحظٕل عهٗ انذسجخ ٔاٌ ٚكٌٕ لدذ َجدح فٛٓدب ثزمدذٚش ع 

% يدٍ 30( أٔ يدب ٚعبدنٓدب ثشدشؽ أع ٚضٚدذ يجًدٕ  عدبعبد ْدزِ انًمدشساد عدٍ  Cٚمم عٍ ) 

انذسجخ عهٗ أع ركٌٕ لدذ احزغدجذ  يجًٕ  عبعبد انًمشساد انذساعٛخ انالصيخ نهحظٕل عهٗ

نّ ٔحظم ثٓب عهٗ دسجخ عهًٛخ أخشٖ كًب ع ٚجٕص رحٕٚم يمشساد عجك نهابنت دساعزٓب فٗ 

َفظ انجبيعخ أٔ أ٘ جبيعخ أخشٖ يش عهٛٓب أكضش يٍ خًظ عُٕاد ٔلذ حظٕل انابنت عهٗ 

 انذسجخ. 

د ٚكٌٕ لذ َجح فٛٓب ٚجٕص نهابنت انًغجم فٗ أحذ ثشايج انذساعبد انعهٛب أٌ ٚحٕل يمشسا .2

( عددجك نددّ دساعددزٓب فددٗ جبيعددخ انمددبْشح إرا كبَددذ ْددزِ انًمددشساد يددٍ  Cثزمددذٚش ع ٚمددم عددٍ ) 

 يزاهجبد انجشَبيج. 
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 إلغاء القجد: (11مادة )

 :اَتٍة الحاالت فً الكلٍة هجلس هن تقزار الطالة قٍذ ٌلغى

 نهزغجٛم. ذدحانًح انفزشح فٙ ٚغجم ٔنى انعهٛب انذساعبد فٙ لجٕنّ رى إرا  -1

 يمجٕل. عزس دٌٔ دساعٙ فظم نًذح انذساعخ عٍ اَماع أٔ اَغحت إرا  -2

  يززبنٍٛٛ. دساعٍٛٛ فظهٍٛ ( فٙ رمذٚش)جٛذ عٍ انزشاكًٙ يعذنّ اَخفغ إرا  -3

  ٔركٌٕ فظهٍٛ دساعٍٛٛ. انًحذدح انزأجٛم فشص رجبٔص إرا  -4

 ٔانزمبنٛذ ثبألَظًخ ٚخم ثعًم لبو أٔ ,نهشعبنخ إعذادِ أٔ هًمشسادن دساعزّ يشحهخ فٙ عٕاء انعهًٛخ ثبأليبَخ أخم إرا  -5

 انجبيعٛخ.

 انًُبلشخ.  ثعذ لجٕنٓب أٔ عذو نهًُبلشخ طالحٛزٓب انشعبنخ عذو عهٗ انحكى نجُخ لشسد إرا  -6

 )صالس عُٕاد نهًبجغزٛش ٔخًظ عُٕاد نهذكزٕساِ( نًذرٓب األلظٗ انحذ خالل عهٙ انذسجخ ٚحظم نى إرا -7

 لٓشٚخ ظشٔض دساعزّ يٕاطهخ دٌٔ حبنذ إرا لٛذِ أنتٗ انز٘ انابنت لٛذ إعبدح انمظٕٖ انؼشٔسح حبعد فٙ ٚجٕص -8

 .ٔانكهٛخ انمغى يجهغب ٚمجهٓب

 عًب انُظش ثظشض انًغزجذ انابنت يعبيهخ ٚعبيم دساعٛخ فظٕل عزخ يٍ أكضش لٛذِ إنتبء عهٗ يؼٗ انز٘ انابنت  -9

 انذساعخ يشحهخ يٍ عبثمب لاع

 نّ ٚحذدْب انزٙ انًمشساد ثعغ دساعخ ٚعٛذ دساعٛخ فظٕل لٛذِ ألم يٍ عزخ إنتبء عهٗ يؼٗ انز٘ انابنت  -10

 .انذساعخ اعزئُبفّ ثعذ انزشاكًٙ يعذنّ ػًٍ دسعٓب انزٙ انٕحذاد ٔرحزغت ٔانكهٛخ انمغى يجهظ

 ( الفرص اإلضافجة12المادة )

 يٕافمدخ ثعدذ كحدذ ألظدٗ دساعدٍٛٛ فظدهٍٛ أٔ ٔاحدذ عدٙدسا نفظدم ٔاحدذح إػدبفٛخ فشطدخ انابندت يدُح ٚجدٕص -1

 ٔانكهٛخ انمغى يجهغٙ

فدٙ يشحهدخ  دساعٍٛٛ فظهٍٛ عٍ ع رضٚذ إػبفٛخ فشطخ انابنت ) فٙ يشحهخ انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ( يُح ٚجٕص -2 

 انمغى يجهغٙ ٔيٕافمخ انًششض يٍ رمشٚش عهٗ ثُبء انًبجغزٛش ٔأسثعخ فظٕل دساعٛخ فٙ يشحهخ انذكزٕساِ

 ٔانكهٛخ.

  -األقسام العلوٍة تالكلٍة ;

 الرقم الرمز القســـم م
 2 ع. ت العلوم الرتبوية 2
 3 ع. ن العلوم النفسية 3
 4 ع. أ العلوم األساسية 4
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 الباب الثاني

 دبلومات الدراسات العلجا 

 

 

 برنامح الدبلوم الموني  أوالً :

 في التربجة 

 ) رياض األطفال (
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  -لوم الموني في التربجة تخصص رياض األطفال :أواًل : الدب

  -( : 13مادة ) 

 رجاض األطفال ما يلى :  مخرص  ذترط لقيد الظالب للحرؾل على الدءلؾم السهشي في التربية

بن  كييييؾن حاصييييالو علييييى درجيييية ال كييييالؾرجؾس بو الليدييييانس فييييي بي مخرييييص علسييييي مييييؽ إحييييدى  .1

ليييية بو علييييى درجيييية معادليييية لهييييا مييييؽ السجلييييس األعلييييى الجامعييييات السرييييرجة بو السعا ييييد العليييييا السعاد

 للجامعات.

 بن  جتاز الظالب اخت ار مقاءلة شخرية وفقاو للسعايير التي  حدد ا مجلدي القدؼ والكلية. .2

و سيييياعة  28و سيييياعة معتسييييدة مقدييييسة إلييييى    36 قيييؾم الظالييييب ءدراسيييية مقييييررات دراسييييية ءؾاقييييع    .3

 و ساعات اختيارجة. 8إج ارجة،   

 لدبلوم المونى :يلتخق با

 جسيع السؤ الت العليا الغير مربؾجة و الغير متخررة فى رجاض األطفال 
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 أوالً : برنامح الدبلوم الموني في التربجة ) رياض األطفال (

 ساعات اختيارية ( 8ساعة اجبارية +  28ساعة مقسمة إىل  36عدد الساعات ادلعتمدة ) 

 ( ساعة معتمدة فى المواد التالجة إجباريًا: 28 متطلبات الكلجة: يدرس الطالب )  .1

 رمز ورقم م
 املقرر 

 عدد الساعات األسبوعية املقررات الدراسية 
عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 مدخل إىل رايض األطفال  ع.ت1101 1

 2 - 2 النمو النفسي لألطفال ع.ن2201  2

 2 2 1 علم نفس اللعب ع.ن2202  3

 2 2 1 مناهج رايض األطفال  تع.1102 4

 2 2 1 الثقافة الصحية للطفل ع.أ3301  5

 2 - 2 اإلرشاد النفسي لألطفال ع.ن2203  6

 2 2 1 الرتبية الفنية لألطفال ع.أ3302  7

 2 - 2 الصحة النفسية لألطفال  ع.ن2204  8

 2 2 1  مدخل اىل تكنولوجيا التعليم تع.1103 9

 2 2 1 نمية ادلفاهيم لطفل الروضةت ع.ن2205  10

 2 2 1 ادلوسيقى واإليقاع لألطفال ع.أ3303  11

 2 2 1 الرتبية احلركية لألطفال  ع.أ3304 12

 2 2 1 وسائط تثقيف الطفل ع.أ3305 13

 2 2 1 التدريب ادليداين ع.ت1104 14
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 لجة اختجاريا من األقسام اآلتجة : ( ساعات معتمدة من المواد التا 8متطلبات األقسام : يدرس الطالب ) 

 عدد الساعات األسبوعية املقررات الدراسية رمز ورقم املقرر م

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

   أواًل :مقررات  قسم العلوم التربوية  

 2 2 1 طرق تعليم الطفل ع.ت1105 1

 2 2 1 إعداد برامج لطفل الروضة ع.ت1106 2

 2 ــــــ 2 للغة األجنبية يف رلال التخصصا ع.ت1107  3

    ثانجًا : مقررات قسم العلوم النفسجة  

 2 - 2 سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ع.ن2206  1

 2 2 1 سيكولوجية اإلبتكار لألطفال ع.ن2207  2

 2 2 1 سيكولوجية التواصل لألطفال ع.ن2208  3

    األساسجةثالثًا :مقررات قسم العلوم  

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة   ع.أ3306  1

 2 2 1 تطبيقات احلاسب اآليل يف رايض األطفال ع.أ3307 2
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 الدبلوم الخاص ثانجاً:

 فى التربجة 

 تخصص رياض األطفال
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 ثانجاً : الدبلوم الخاص فى التربجة تخصص رياض األطفال 

 
 (  14مادة ) 

 لخاص فى التربية تخرص رياض األطفال:يلتحق بالدبلهم ا
الحاصل على بكالؾرجؾس التربية رجاض األطفال ءتقدير عام مقلؾل مؽ بحد  ليات رجاض األطفال بو  -( أ2)

بقدام بو شعب رجاض األطفال بكليات التربية بو التربية الشؾعية بو ما  عادله مؽ التخررات اآلخرى ، 
  0دءلؾمة مشتهية وغير مسهدة لاللتحاق بسرحلة الساجدتير  وجعتلر الدءلؾم الخاص بالشد ة لهؼ

ءتقدير عام رجؾس التربية رجاض األطفال يؽ والؾافديؽ الحاصليؽ على بكالؾ قلؾل الظالب السررج -ب  
بكليات التربية بو التربية الشؾعية مقلؾل مؽ بحد  ليات رجاض األطفال بو بقدام بو شعب رجاض األطفال 

التخررات اآلخرى للتدجيل بسرحلة الساجدتير بذرط دراسة بعض السؾاد التكسيلية  بو ما  عادله مؽ
 قترحها القدؼ العلسى وجعتسد ا مجلس الكلية وجقر ا مجلس الجامعة ، على بن يتؼ إجرال مشديه داخلى 

  0ءيؽ الظالب الستقدميؽ وبسا يتفه مع الظاقة االستيعاءية للكلية 
سهشى   التظليقى و فى التربية رجاض األطفال بو التربية الخاصة ءتقدير جيد الحاصل على الدءلؾم ال -و2 

  0و على األقل ءشغام الداعات السعتسدة Cبو مقدير  
على  17/12/2012ومؾافقة مجلس الكلية ءتارجخ  20/1/2014بشالو على مؾافقة مجلس الجامعة ءتارجخ و 

 –لسسشؾحة مؽ  ليات التربية   الدءلؾم الخاص محديد مقررات مكسيلية لسعادلة الدرجات العلسية ا
 الساجدتير و بالدرجات العلسية التي مسشحها  ليات رجاض األطفال .

 يقهم الطالب بدراسة المقررات التالية : 
 المقرر  م
 مذكالت األطفال النفدية وتعديل الدلهك 1
 االتجاهات الحديثة في مناهج تربية الطفل 2
 لطفلالفنهن األدائية ل 3
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 أن جيتاز الطالب اختبار مقابلة شخصية وفقاً للمعايري اليت حيددها رللسي القسم والكلية -3

ساعة  12( ساعة معتمدة مقسمة إىل أربعة فصول دراسية بواقع  48يقوم الطالب بدراسة مقررات دراسية بواقع )  -4

لساعات الدراسية خالل الفصلني ساعة ختصصية( على أن تكون مجيع ا 24 –ساعة إجبارية  24لكل فصل دراسي )

ساعة مقسمة على فصليني دراسيني ويقوم الطالب ابختيار  24الدراسيني األول والثاين من ادلقررات اإلجبارية بواقع 

 أحد ( ساعة من بني ادلقررات ىف 24التخصص اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثالث(،حيث يقوم  بدراسة ) 

 : ىلالتخصصات على النحو التا

  .الدبلوم اخلاص ىف الرتبية ختصص تربية الطفل 

 .الدبلوم اخلاص ىف الرتبية اخلاصة لألطفال يف مرحلة ما قبل ادلدرسة 

           .الدبلوم اخلاص ىف الرتبية ختصص أدب الطفل 

    .الدبلوم اخلاص ىف الرتبية ختصص إعالم الطفل 

 الطفل. الدبلوم اخلاص ىف الرتبية ختصص تكنولوجيا تعليم 

 .الدبلوم اخلاص ىف الرتبية ختصص اإلرشاد النفسى لألطفال 

 .الدبلوم اخلاص يف الرتبية ختصص تربية فنية لألطفال 

 .الدبلوم اخلاص يف الرتبية ختصص تربية موسيقية لألطفال 

 .الدبلوم اخلاص يف الرتبية ختصص تربية بدنية لألطفال 

 رتبوية لرايض األطفال.الدبلوم اخلاص يف الرتبية ختصص اإلدارة ال 

تكـون ادلقــررات التخصصـية ةثابــة مـدخل لكــى يقـوم الطالــب ابختيـار التخصــص الـدقيا و إعــداد رسـالة ادلاجســتري والــدكتورا   -5

 فيها.
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يـتم إجـراا اختبــار كلـرط للقبــول يف التخصـص الـذي خيتــار  الطالـب مــن بـني التخصصـات الســابقة ويعفـى مــن هـذا االختبــار  -6

يف ذات التخصص الذي يتم اختيار ، ويسمح حلملة بكالوريوس رايض األطفال القبول يف ختصصات تربية  محلة البكالوريوس

 الطفل والرتبية اخلاصة وأدب الطفل واإلرشاد النفسي واإلدارة الرتبوية بدون االختبار احملدد كلرط الختيار التخصص.

 األول والثاين. فصلينيى من مقررات المقررين كحد أقص حيا للطالب اختيار التخصص يف حالة رسوبه يف -7

ســـاعة اجباريـــة مـــن مقـــررات قســـم العلـــوم الرتبويـــة  16عنـــد التحـــاق الطالـــب بتخصـــص تربيـــة الطفـــل يلتـــ م الطالـــب بدراســـة  -8

 )ع.ت( وتكون ابقي ادلقررات اختيارية.

رلــال الرتبيــة اخلاصــة إال بعــد عنــد التحــاق الطالــب واختيــار  ختصــص الرتبيــة اخلاصــة فــال حيــا لــه اختيــار التخصــص الــدقيا يف  -9

فقـط اختيـار التخصـص الـدقيا الثالث والذي ديثل اإلعداد العام يف رلال الرتبية اخلاصة وحيا للطالـب  فصلاجتياز مقررات ال

 فصــليف مقــررين كحــد أقصــى مــن مقــررات الالرابــع، كمــا حيــا للطالــب اختيــار التخصــص الــدقيا يف حالــة رســوبه  فصــليف ال

 الثالث.

 لس الكلية فتح ابب القيد يف التخصصات وفقاً دلا يرا  اجمللس من احتياجات متطلبة. حيا جمل -10
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 جدول المقررات الدراسجة اإلجبارية للمستوى األول 

 للدبلوم الخاص في التربجة ) الفصلججن األول و الثانى (

 ساعة لكل فصل دراسى  23ساعة إجبارية بواقع  35

لدراســية للفصــل الدراســي األوا والملــاا )املقــررات املقــررات ا رمز ورقم املقرر م

 االجبارية(

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ع.ن 2209  1

 2 ــــــ 2 تطبيقات االحصاا يف العلوم االنسانية ع.ن2210  2

 2 2 1 لتقومي يف الطفولة ادلبكرةالقياس النفسي وا ع.ن2211  3

 2 - 2 تطوير مناهج وطرق تعليم الطفل ع.ت1108 4

 2 - 2 االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل ع.ت1109 5

 2 - 2 قرااات ابللغة األجنبية يف تربية الطفل ع.ت1110  6

 2 2 1 التعليم اإللكرتوين والتعليم ادلربمج يف الطفولة ادلبكرة ع.ت1111 7

 2 - 2 تعليم أمناط التفكري ومهاراته لدى الطفل ع.ن2212  8

 2 2 1 ثقافة اجلودة يف إدارة رايض األطفال وتطبيقاهتا ع.ت1112  9

 2 - 2 النظرايت احلديثة يف دراسة اللخصية ع.ن2213  10

 2 2 1 ملكالت األطفال النفسية وتعديل السلوك ع.ن2214  11

 2 2 1 وم ادلتحركة لألطفالاجلرافيك والرس ع.أ3308 12
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 دول المقررات الدراسجة التخصصجة ج

 ( الثالث والرابع جنالدراسج جنلفصلالمستوى الثانى ) ا

 للدبلوم الخاص في التربجة 

 تخرص تربية الطفل  -أواًل :
ساعات ( 8و ) ت"1"عقدم العلهم التربهية ساعة إجبارية من مقررات 16) يدرس الطالب 

 باقى المقررات (إختيارية من 
املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع  رمز ورقم املقرر م

 )املقررات التخصصية االختيارية(
 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري
 املعتمدة

 2 2 1 بناا وتصميم وحدات ادلنهج يف رايض األطفال ع.ت1113 1
 2 - 2 ة للطفلالرتبية الوالدي ع.ت1114  2
 2 - 2 االجتاهات احلديثة يف مناهج تربية الطفل ع.ت1115  3
 2 - 2 نظرايت تربية الطفل ع.ت1116  4
 2 2 1 ادللاركة اجملتمعية يف تربية الطفل ع.ت1117  5
 2 - 2 قرااات ابللغة األجنبية يف تربية الطفل ع.ت1118  6
 2 - 2 الرتبية األخالقية للطفل ع.ت1119  7
 2 2 1 تصميم برامج تعليم طفل الروضة ع.ت1120  8
 2 - 2 نظم تربية الطفل يف العامل ع.ت1121  9
 2 2 1 ادلهارات اللغوية لطفل الروضة ع.ت1122  10
 2 2 1 الثقافة الصحية للطفل وادلعلمة ع.أ3309 11
 2 2 1 تطبيقات احلاسب اآليل يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3310 12
 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة ع.أ3311  13
 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312  14
 2 - 2 مهارات التواصل للطفل وادلعلمة ع.ن2215  15
 2 - 2 الصحة النفسية للطفل وادلعلمة ع.ن2216  16
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 التربجة الخاصة لألطفالتخصص  -ثانجاً :

 التوخد واضطرابات التواصل( -الموهبة واالبتكار -صعوبات تعلم -بصرية -سمعجة -)إعاقة عقلجة

 

 ( الثالث ) مستوى اإلعداد العام في مجال التربجة الخاصة فصل: مقررات ال) أ (

 ساعة معتمدة فى الفصل الثالث ( 12) يدرس الطالب 

ادلقـــررات الدراســــية للفصــــل الدراســــي الثالــــث )ادلقــــررات  رم  ورقم ادلقرر م

 ة(اإلجباري

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 اسرتاتيجيات التدخل ادلبكر ع.ت1123 1

 2 - 2 مقدمة يف الرتبية اخلاصة ع.ن2217 2

 2 2 1 مهارات التواصل لذوي االحتياجات اخلاصة ع.ن2218  3

 2 2 1 التقومي والتلخيص يف الرتبية اخلاصة ع.ن2219  4

 2 - 2 إعاقات النمو اللامل ع.ن2220  5

 2 - 2 التخاطب واضطراابت النطا والكالم ع.ن2221  6

 2 2 1 الفنون األدائية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ع.أ3313  7

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة  ع.أ3311  8

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312 9

 2 2 1 الرتبية احلركية لذوي االحتياجات اخلاصة ع.أ3314 10
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 الرابع  فصل: مقررات ال) ب (

 تخصص إعاقة عقلجة(  1)    

 ساعة معتمدة فى الفصل الرابع ( 12) يدرس الطالب 

املقـــــــررات الدراســــــــية للفصــــــــل الدراســــــــي الرابــــــــع   رمز ورقم املقرر م
 )مقررات التخصص الدقيق(

 وعيةعدد الساعات األسب
 عدد الساعات املعتمدة تطبيقي نظري

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي  ع.ن2222  1
 االحتياجات اخلاصة

1 2 2 

 2 2 1 برامج وطرق التعليم لإلعاقة العقلية ع.ت1124  2
 2 2 1 لذوي االحتياجات اخلاصة فنون تعبريية ع.أ3315  3
 2 2 1 مهارات السلوك التكيفي ع.ن2223  4
 2 2 1 دراسة احلالة) اإلعاقة العقلية( ع.ن2224  5
 2 2 1 تدريب ميداين ع.ت1125  6
 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316 7
  : تخصص إعاقة سمعجة( 2) 

 ( الفصل الرابع فىساعة معتمدة  12) يدرس الطالب 

ع  املقـــــررات الدراســـــية للفصـــــل الدراســـــي الرابـــــ رمز ورقم املقرر م
 )مقررات التخصص الدقيق(

 عدد الساعات األسبوعية
 عدد الساعات املعتمدة تطبيقي نظري

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي  ع.ن2222 1
 االحتياجات اخلاصة

1 2 2 

 2 2 1 برامج وطرق التعليم لإلعاقة السمعية ع.ت1126  2

 2 2 1 طرق التواصل اللفهي واليدوي والكلي  ع.ت1127  3

 2 2 1 النمو اللغوي لدي ادلعاقني مسعياً  ع.ن2225  4

 2 2 1 دراسة احلالة) اإلعاقة السمعية( ع.ن2226  5

 2 2 1 تدريب ميداين ع.ت1128  6

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316 7
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  تخصص إعاقة بصرية ( 3) 

 فى الفصل الرابع (ساعة معتمدة  12) يدرس الطالب 

املقـــــررات الدراســـــية للفصـــــل الدراســـــي الرابـــــع   مز ورقم املقررر  م
 )مقررات التخصص الدقيق(

 عدد الساعات األسبوعية
 عدد الساعات املعتمدة تطبيقي نظري

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي  ع.ن2222  1
 االحتياجات اخلاصة

1 2 2 

 2 2 1 برامج وطرق التعليم لإلعاقة البصرية ع.ت1129 2
 2 2 1 التوجه واحلركة ومهارات احلياة ع.أ 3317 3
 2 2 1 تعليم برايل لألطفال ع.ت1130  4
 2 2 1 دراسة احلالة) اإلعاقة البصرية( ع.ن2227 5
 2 2 1 تدريب ميداين ع.ت1131  6
 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316  7
 تخصص صعوبات التعلم ( 4) 

 فى الفصل الرابع (ساعة معتمدة  12) يدرس الطالب 

ـــــع   رمز ورقم املقرر   م املقـــــررات الدراســـــية للفصـــــل الدراســـــي الراب
 )مقررات التخصص الدقيق(

 عدد الساعات األسبوعية
 عدد الساعات املعتمدة تطبيقي نظري

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي  ع.ن2222  1
 االحتياجات اخلاصة

1 2 2 

 2 2 1 برامج وطرق التعليم لذوي صعوابت التعلم تع.1132  2

 2 2 1 صعوابت التعلم النمائية واألكادديية ع.ن2228  3

 2 2 1 صعوابت التعلم للمتفوقني عقليا ع.ن2229  4

 2 2 1 )صعوابت التعلم(  دراسة احلالة ع.ن2230  5

 2 2 1 تدريب ميداين ع.ت1133  6

 2 - 2 ألطفالادلهارات اللغوية ل ع.أ3316  7
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  تخصص الموهبة واالبتكار ( 5) 

 ساعة معتمدة فى الفصل الرابع ( 12) يدرس الطالب 

املقـــــررات الدراســـــية للفصـــــل الدراســـــي الرابـــــع   رمز ورقم املقرر م

 )مقررات التخصص الدقيق(

 عدد الساعات األسبوعية

 عدد الساعات املعتمدة تطبيقي نظري

اإلرشاد النفسي واألسري لذوي التوجيه و  ع.ن 2222   1
 االحتياجات اخلاصة

1 2 2 

 2 2 1 برامج وطرق التعليم للموهوبني وادلبتكرين ع.ت1134  2

 2 2 1 طرق اكتلاف وتقييم ادلوهبة واالبتكار ع.ن2231  3

 2 2 1 ادلوهبة واالبتكار يف ضوا النظرايت ع.ن2232  4

 2 2 1 كار(دراسة احلالة) ادلوهبة واالبت ع.ن2233  5

 2 2 1 تدريب ميداين ع.ت1135  6

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316  7

 تخصص التوخد واضطرابات التواصل ( 6) 

 فى الفصل الرابع (ساعة معتمدة  12) يدرس الطالب 

املقـــــررات الدراســـــية للفصـــــل الدراســـــي الرابـــــع   رمز ورقم املقرر م
 )مقررات التخصص الدقيق(

 ساعات األسبوعيةعدد ال
 عدد الساعات املعتمدة تطبيقي نظري

 2 - 2 اضطراابت التواصل ع.ن2234  1
 2 2 1 برامج تعليم وتدريب األطفال التوحديني ع.ت1136  2
تقومي وتلخيص حاالت التوحد واضطراابت  ع.ن2235  3

 التواصل
1 2 2 

طفال إعداد برامج التعليم والتدريب ادلصور لأل ع.ت1137  4
 التوحديني

1 2 2 

 2 2 1 دراسة احلالة )التوحد( ع.ن2236  5
 2 2 1 تدريب ميداين ع.ت1138  6
 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316  7
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 أدب األطفال تخصص -ثالثاً :

 ( ساعة معتمدة لكل فصل دراسى 12بواقع  الرابع جن الثالث والفصلفى  ساعة معتمدة  24درس الطالب ) ي 

املقـــــــررات الدراســـــــية للفصـــــــل الدراســـــــي  رمز ورقم املقرر م

 الملالث والرابع )املقررات التخصصية(

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 األشكال األدبية لألطفال ع.أ3318  1

 2 - 2 األدب اللعيب لألطفال ع.ا3319  2

 2 2 1 ألطفالفن رواية القصة ل ع.أ3320  3

 2 - 2 االجتاهات احلديثة يف أدب األطفال ع.أ3321  4

 2 - 2 متحف الطفل ع.أ3322  5

 2 - 2 اللعر واألانشيد لألطفال ع.أ3323  6

 2 2 1 مسرح ودراما الطفل ع.أ3324  7

 2 2 1 األغاين واأللعاب اللعبية لألطفال ع.أ3325  8

 2 - 2 فن الكتابة للطفل ع.أ3326  9

 2 - 2 سيكولوجية األبداع الفين ع.ن2237  10

 2 - 2 قرااات ابللغة األجنبية يف أدب األطفال ع.أ3327  11

 2 2 1 تطبيقات احلاسب اآليل يف أدب األطفال  ع.أ3328   12

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة  ع.أ3311  13

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312  14

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316  15
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 إعالم الطفل تخصص -: رابعاً 

 ساعة معتمدة لكل فصل دراسى ( 12بواقع  الفصلجن الثالث و الرابع ساعة معتمدة فى 24) يدرس الطالب 

رمز ورقم  م
 املقرر

املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع 
 )املقررات التخصصية(

 دد الساعات األسبوعيةع
عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة
 2 - 2 نلأة وسائل اإلعالم وتطورها ع.أ3329  1
 2 - 2 ادلدخل إىل صحافة األطفال الرتبوية ع.ت1139 2
 2 - 2 نظرايت اإلعالم  يف الطفولة ع.أ3330  3
 2 2 1 حترير رلالت األطفال  ع.أ3331 4
 2 - 2 لبحث اإلعالمي يف رلال الطفولةمناهج ا ع.أ3332  5
 2 2 1 الوسائط ادلرئية للطفل ع.أ3333  6
 إعداد ادلادة اإلعالمية للطفل ع.أ3334  7

 التليف يون( -اإلذاعة -) الصحافة
1 2 2 

 2 2 1 سيكولوجية االتصال ع.ن2238  8
 2 - 2 ختطيط اإلعالم الرتبوي للطفل ع.ت1140 9
 2 - 2 دلضمون اإلعالمي لألطفالحتليل ا ع.أ3335  10
 2 - 2 قرااات ابللغة األجنبية يف اإلعالم الرتبوي لألطفال ع.ت1141 11
 2 2 1 تطبيقات احلاسب اآليل يف اإلعالم الرتبوي ع.ت1142 12
 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة ع.أ3311  13
 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312  14
 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316  15
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 تكنولوججا التعلجم لألطفال تخصص -اً :خامس

 ساعة معتمدة لكل فصل دراسى ( 12بواقع  الفصلجن الثالث و الرابع ساعة معتمدة فى 24) يدرس الطالب 

رمز ورقم  م

 املقرر

املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع 

 التخصصية( )املقررات

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 قرااات يف تكنولوجيا التعليم ابللغة األجنبية ع.ت1143  1

 2 2 1 اسرتاتيجيات التعليم يف رايض األطفال ع.ت1144  2

 2 2 1 مستحداثت تكنولوجيا التعليم ع.ت1145  3

 2 - 2 ثقافة الطفل ع.أ3335  4

 2 2 1 القرااة االلكرتونية  ع.أ3336  5

 2 2 1 التكنولوجيا الرقمية ع.أ3337  6

 2 2 1 تصميم الرسوم ادلتحركة لطفل الروضة ع.أ3338  7

 2 2 1 إنتاج برامج الوسائط ادلتعددة لطفل الروضة ع.ت1146  8

 2 2 1 ادلرئيات الثابتة ع.ت1147  9

 2 2 1 ية للطفولة ادلبكرةاحلقائب التعليم ع.ت1148  10

 2 2 1 تصميم مواقف تعليمية لألطفال ع.ت1149  11

 2 2 1 تصميم مواقع األطفال االلكرتونية ع.أ3339  12

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة ع.أ3311  13

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312  14

 2 - 2 فالادلهارات اللغوية لألط ع.أ3316 15
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 اإلرشاد النفسي لألطفال تخصص -اً :سادس

 ساعة معتمدة لكل فصل دراسى ( 12بواقع  الفصلجن الثالث و الرابع ساعة معتمدة فى 24) يدرس الطالب 
 

املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع  رمز ورقم املقرر م

 )املقررات التخصصية(

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي ظرين

 املعتمدة

 2 2 1 علم النفس ادلرضي ع.ن2239  1

 2 2 1 اإلرشاد النفسي لألطفال ع.ن2240  2

 2 2 1 تنظيم وإدارة خدمات اإلرشاد النفسي ع.ن2241  3

 2 2 1 التلخيص لالضطراابت واألمراض النفسية لألطفال ع.ن2242  4

 2 2 1 لسلوكالعالج النفسي وتعديل ا ع.ن2243  5

 2 2 1 اإلرشاد والعالج اجلمعي ع.ن2244  6

 2 2 1 علم النفس اإلكلينيكي ع.ن2245  7

 2 - 2 قرااات ابللغة األجنبية يف اإلرشاد النفسي لألطفال ع.ن2246  8

 2 - 2 اإلرشاد ادلهين والرتبوي ع.ت1150  9

 2 2 1 تصميم الربامج اإلرشادية النفسية واألسرية ع.ن2247  10

 2 2 1 دراسة احلالة ع.ن2248  11

 2 2 1 اإلرشاد النفسي واألسري لذوي االحتياجات اخلاصة ع.ن2249  12

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة  ع.أ3311  13

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312  14

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316  15
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 التربجة الفنجة لألطفال تخصص -:اً سابع

 ساعة معتمدة لكل فصل دراسى ( 12بواقع  الفصلجن الثالث و الرابع ساعة معتمدة فى 24) يدرس الطالب  
 

رمز ورقم  م

 املقرر

املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع 

 )املقررات التخصصية(

 عدد الساعات األسبوعية

اعات عدد الس تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 االجتاهات احلديثة يف الرتبية الفنية ع.أ3340  1

 2 - 2 التذوق الفين ع.أ3341  2

 2 2 1 الفنون التعبريية ع.أ3342  3

 2 2 1 األشغال الفنية ع.أ3343 4

 2 2 1 ادلهارات التلكيلية الفنية  ع.أ3344 5

 2 - 2 تطبيقات فلسفة اجلمال يف الطفولة ع.أ3345  6

 2 2 1 مناهج تعليم الرتبية الفنية لألطفال ع.ت1151 7

 2 2 1 حتليل رسوم األطفال ع.ن2250  8

 2 2 1 تنمية االبتكار يف الرتبية الفنية لألطفال ع.أ3346  9

 2 - 2 النمو الفين لطفل الروضة ع.أ3347  10

 2 - 2 قرااات ابللغة األجنبية يف الرتبية الفنية لألطفال ع.أ3348  11

 2 2 1 تطبيقات احلاسب اآليل يف الرتبية الفنية لألطفال ع.أ3349  12

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة ع.أ3311  13

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312  14

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316 15
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 الالتربجة الموسجقجة لألطف تخصص -ثامناً :

 ساعة معتمدة لكل فصل دراسى ( 12بواقع  الفصلجن الثالث و الرابع ساعة معتمدة فى 24) يدرس الطالب  
 

رمز ورقم  م

 املقرر

املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع 

 )املقررات التخصصية(

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 2 1 اين األطفال اللعبيةأغ ع.أ3350  1

 2 2 1 النمو ادلوسيقي لطفل الروضة ع.أ3351  2

 2 - 2 ادلدارس احلديثة يف الرتبية ادلوسيقية ع.أ3352  3

 2 2 1 تنمية االبتكار يف رلال الرتبية ادلوسيقية ع.أ3353  4

 2 2 1 الصولفج وتدريب السمع للمعلمة والطفل ع.أ3354  5

 2 2 1 ادلوسيقي وإعداد ادلعلمة الع ف ع.أ3355  6

 2 2 1 التذوق ادلوسيقي ع.أ3356  7

 2 2 1 القصة ادلوسيقية والتعبري احلركي لألطفال ع.أ3357  8

 2 2 1 التأليف ادلوسيقي لألطفال ع.أ3358  9

 2 2 1 األلعاب ادلوسيقية لألطفال ع.أ3359  10

 2 - 2 ة ادلوسيقية لألطفالقرااات ابللغة األجنبية يف الرتبي ع.أ3360  11

 2 2 1 تطبيقات احلاسب اآليل يف الرتبية ادلوسيقية لألطفال ع.أ3361  12

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة ع.أ3311  13

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312  14

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316  15
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 التربجة البدنجة لألطفال تخصص -اً :تاسع

 ساعة معتمدة لكل فصل دراسى ( 12بواقع  الفصلجن الثالث و الرابع ساعة معتمدة فى 24) يدرس الطالب  
 

رمز ورقم  م

 املقرر

املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع 

 )املقررات التخصصية(

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 عتمدةامل

 2 - 2 علم احلركة ع.أ3362  1

 2 2 1 العروض الرايضية ع.أ3363  2

 2 2 1 العاب الفناا لألطفال ع.أ3364  3

 2 - 2 علم النفس الرايضي ع.ن2251 4

 2 - 2 الفسيولوجي ع.أ3365  5

 2 2 1 الرتبية احلركية لذوي االحتياجات اخلاصة ع.أ3366  6

 2 - 2 ة يف الطفولة ادلبكرةاإليقاع واحلرك ع.أ3367  7

 2 2 1 برامج اكتلاف ورعاية األطفال ادلوهوبني رايضيا  ع.أ3368  8

 2 2 1 تلوهات القوام لألطفال ع.أ3369  9

 2 2 1 الرتبية الصحية والعالج الطبيعي لألطفال ع.ا3370  10

 2 2 1 إعداد الربامج احلركية لطفل الروضة ع.أ3371  11

 2 - 2 رااات ابللغة األجنبية يف الرتبية البدنية لألطفالق ع.أ3372  12

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة ع.أ3311 13

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312 14

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316 15
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 اإلدارة التربوية لرياض األطفال تخصص -اً :عاشر

 ساعة معتمدة لكل فصل دراسى ( 12بواقع  الفصلجن الثالث و الرابع ساعة معتمدة فى 24ب ) يدرس الطال
 

رمز ورقم  م

 املقرر

املقررات الدراسية للفصل الدراسي الملالث والرابع 

 )املقررات التخصصية(

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 ةحتليل النظم الرتبوي ع.ت1152 1

 2 2 1 ثقافة اجلودة اللاملة يف رايض األطفال ع.ت1153 2

 2 2 1 ابلروضة األداا اإلداري وتقييم ادلهنية التنمية ع.ت1154 3

 2 - 2 ) و)تطبيقاهتا البيئة التعليمية ابلروضة إدارة نظرايت ع.ت1155 4

 2 - 2 تطبيقات علم النفس يف اإلدارة ع.ن2252  5

 2 - 2 ييم يف اإلدارة الرتبويةالتق ع.ت1156 6

 2 - 2 القيادة الرتبوية نظرايت ع.ت1157 7

 2 - 2 إدارة ادلعرفة يف الرتبية واقتصادايهتا ع.ت1158 8

 2 - 2 إدارة مؤسسات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة. ع.ت1159 9

 2 - 2 البحث يف اإلدارة الرتبوية ع.ت1160 10

 2 - 2 األجنبية يف إدارة رايض األطفال قرااات ابللغة ع.ت1161 11

 2 2 1 تطبيقات احلاسب اآليل يف إدارة رايض األطفال ع.أ3373 12

 2 - 2 حقوق الطفل وادلواطنة ع.أ3311 13

 2 - 2 التذوق اجلمايل للفنون يف الطفولة ادلبكرة ع.أ3312 14

 2 - 2 ادلهارات اللغوية لألطفال ع.أ3316 15
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 الماجستجر في التربجة تخصص رياض األطفال 

 مواصفات الخريح لبرنامح الماجستجر:

 يطبا ادلعارف ادلتخصصة اليت اكتسبها يف ممارسته ادلهنية )وفقاُ لكل ختصص(. -1

 حيدد ادللكالت ادلهنية ويقرتح حلواًل ذلا)وفقاُ لكل ختصص(. -2

 لوسائل التكنولوجية ادلناسبة يف ممارسته ادلهنية)وفقاُ لكل ختصص(.يستخدم ا -3

 يتخذ القرارات ادلهنية ادلناسبة)وفقاُ لكل ختصص(. -4

 يوظف ادلوارد ادلتاحة بكفااة)وفقاُ لكل ختصص(. -5

 يفسر النظرايت وادلعارف ادلتخصصة ذات الصلة بعمله ادلهين)وفقاُ لكل ختصص(.  -6

 قانونية دلمارساته ادلهنية)وفقاُ لكل ختصص(.يفسر ادلبادئ األخالقية وال -7

 حيدد ادللاكل ادلهنية ويرتبها ويقرتح حلول ذلا)وفقاُ لكل ختصص(. -8

 حيلل األحباث ذات العالقة ابلتخصص. -9

 يقييم ادلخاطر ادلهنية يف ضوا ادلعلومات ادلتاحة)وفقاُ لكل ختصص(.  -10

 يكتب التقارير ادلهنية)وفقاُ لكل ختصص(.. -11

 ته ادلهنية ىف ضوا نتائج التقييم )وفقاُ لكل ختصص(.حيدد احتياجا -12

 يستخدم ادلصادر ادلختلفة للحصول على ادلعلومات وادلعارف)وفقاُ لكل ختصص(. -13

 يعمل يف فريا ويدير الوقت بكفااة. -14

 يستخدم أسلوب التعلم الذايت وادلستمر.  -15
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 (15مادة )

 ألطفال ما يلي : يشترط لقجد الطالب لدرجة الماجستجر في التربجة رياض ا

بن  كيؾن حاصيالو علييى اليدءلؾم الخياص فييي التربيية رجيياض األطفيال ميؽ إحييدى الجامعيات السرييرجة  -1
بو ميييا  عادليييه ميييؽ التخرريييات خات الريييلة ءتخرريييات الكليييية ءتقيييدير جييييد// عليييى األقيييل بو 

 و على األقل ءشغام الداعات السعتسدة. Cءتقدير   +

و ءشغييام الديياعات السعتسييدة  قييؾم ءدراسيية Dير مقلييؾل بو مقييدير  بمييا بالشديي ة للظالييب الحاصييل علييى مقييد
   0مؾاد مكسيلية 

وخليػ  17/12/2012ومؾافقة مجليس الكليية ءتيارجخ  20/1/2014ءشالو على مؾافقة مجلس الجامعة ءتارجخ  
علييى محديييد مقييررات مكسيلييية لسعادليية  20/11/2013و ءتييارجخ 4428ءشييالا علييى القييرار الييؾزارى رقييؼ   

الساجديتير و باليدرجات العلسيية التيي  –جات العلسية السسشؾحة مؽ  ليات التربيية   اليدءلؾم الخياص الدر 
وال  السؾتييحة فييي الجييدول التيياليالسقييررات  قييؾم الظالييب ءدراسيية حييي  مسشحهييا  ليييات رجيياض األطفييال 

 :   قؾم الظالب ءتدجيل مؾتؾع الرسالة اال بعد اجتياز   ر السقررات ءشجاح
 وقزرات الوقتزحةال التخصص

 الواجستٍز

 للتسجٍل تقسن العلوم النفسٍة

 جحش فٙ انزشثٛخ ٔعهى انُفظ .انيُبْج  -1

 رعهٛى أًَبؽ انزفكٛش ٔيٓبسارّ نذٖ انافم . -2

 انُظشٚبد انحذٚضخ فٙ دساعخ انشخظٛخ . -3

 للتسجٍل تقسن العلوم التزتوٌة

 لشاءاد فٙ أطٕل رشثٛخ انافم . -1

 يُبْج سٚبع األؽفبل . لشاءاد فٙ -2

 لشاءاد فٙ اعرجبْبد انًعبطشح فٙ رشثٛخ انافم . -3

 للتسجٍل تقسن العلوم األساسٍة

 فٍ سٔاٚخ انمظخ نألؽفبل . -1

 انضمبفخ انظحٛخ نهافم . -2

 انفٌُٕ األدا ٛخ نألؽفبل . -3
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افقة مجلدي القدؼ  قؾم الظالب بإعداد رسالة في خات التخرص ال ي اختارر الظالب بعد مؾ  -2
       معتسدة مقدسة إلى فرليؽ دراسييؽ و ساعة  02والكلية على مؾتؾع الرسالة ءؾاقع   

 و ساعات بح ية بكل فرل دراسي. 02ءؾاقع   

 قيييؾم القديييؼ العلسيييي السخيييتص ءتحدييييد  يلييية اوشيييرال عليييى الرسيييالة وفقييياو للتخريييص العلسيييي  -3
 الدقيه لسؾتؾع الرسالة.

او سييشؾجاخ خيييالل شييهر بنتييؾبر عييؽ مييدى مقيييدم الظالييب فييي رسييالته مذيييفؾعاو  قييدم السذييرل مقرجيير  -4
 بالسؾافقة على استسرار التدجيل بو إلغاؤر لعدم انتغام الظالب في الدراسة.

 حه لسجلديي القديؼ والكليية الديساح للظاليب بالسيد لسيدة فريلييؽ دراسيييؽ  حيد بقريى ونهيال  -5
 الرسالة ومشاقذتها.

ليى مجليس القديؼ بظلييب مذيكيل لجشية الحكيؼ والسشاقذية ميدعساو ءتقرجيير يتقيدم السذيرل الرئيديي إ -6
عييؽ صييالحية الرسييالة مؾقعيياو مييؽ السذييرفيؽ،  عييرض التذييكيل السقتييرح مييؽ مجلييس القدييؼ إلييى 
مجلييس الكلييية وخليييػ بعييد مؾافقييية  لجشيية الدراسيييات العليييا وال حيييؾث للسؾافقيية عليييى لجشيية الحكيييؼ 

 والسشاقذة.   

 بالتقديرات التالية: تير في التربية رجاض األطفال سشح الظالب درجة الساجد -7

 مقلؾل -
 جيد -

 جيد جدا -

 مستاز -
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دكتوراه الفلسفة في التربجة 

 تخصص رياض األطفال
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 دكتوراه الفلسفة في التربجة تخصص رياض األطفال

 مواصفات الخريح لبرنامح الدكتوراه:

 ي مسارسته السهشية  وفقُا لكل مخرصو. ظله السعارل الستخررة التي انتدلها ف -1

  حدد السذكالت السهشية وجقترح حلؾالو لها وفقُا لكل مخرصو. -2

  دتخدم الؾسائل التكشؾلؾجية السشاس ة في مسارسته السهشية وفقُا لكل مخرصو. -3

 يتخ  القرارات السهشية السشاس ة وفقُا لكل مخرصو. -4

 .يؾعف السؾارد الستاحة بكفالة وفقُا لكل مخرصو -5

  فدر الشغرجات والسعارل الستخررة خات الرلة بعسله السهشي وفقُا لكل مخرصو.  -6

  فدر الس ادئ األخالقية والقانؾنية لسسارسامه السهشية وفقُا لكل مخرصو. -7

  حدد السذانل السهشية وجرملها وجقترح حلؾل لها وفقُا لكل مخرصو. -8

  حلل األبحاث خات العالقة بالتخرص. -9

 سهشية في تؾل السعلؾمات الستاحة وفقُا لكل مخرصو.  قييؼ السخاطر ال -10

  كتب التقارجر السهشية وفقُا لكل مخرصو.. -11

  حدد احتياجامه السهشية فى تؾل نتائج التقييؼ  وفقُا لكل مخرصو. -12

  دتخدم السرادر السختلفة للحرؾل على السعلؾمات والسعارل وفقُا لكل مخرصو. -13

  عسل في فرجه وجدير الؾقت بكفالة. -14

 دتخدم بسلؾب التعلؼ ال امي والسدتسر.   -15
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 (16مادة )

 يشرتط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية رايض األطفاا ما يلي : 

أن يكون حاصاًل على درجة املاجستري يف الرتبية ختصـص رايض األطفـاا مـح إحـدا اجلامعـات املصـرية أو مـا يعادلـو مـح التخصصـات  -2

كلية مح معهد علمي آخر معرتف بو مح اجمللس األعلى للجامعـات بتقـدير جيـد// علـى األقـل أو بتقـدير ) ذات الصلة بتخصصات ال

+C . على األقل بنظام الساعات املعتمدة ) 

( ســاعة  51( ســاعات دراســية   )  21( ســاعة معتمــدة مقســمة إ  )  61يقــوم الطالــب بدراســة مقــررات دراســية بواقــع )  -3

 ات بكل فصل دراسي.( ساع 21حبملية بواقع ) 

سـاعات(  21يقوم الطالب إبعـداد رسـالة يف ذات التخصـص الـخي اختـاره الطالـب بعـد اجتيـازه عيـع السـاعات الدراسـية ) -4

( ســاعة معتمــدة مقســمة إ  أربــع فصــوا دراســية   51وبعــد موافقــة جملســي القســم والكليــة علــى موضــوع الرســالة بواقــع ) 

 دراسي. ( ساعات حبملية بكل فصل 21بواقع ) 

 يقوم القسم العلمي املختص بتحديد ىيئة اإلشراف على الرسالة وفقاً للتخصص العلمي الدقيق ملوضوع الرسالة. -5

 حيق جمللسي القسم والكلية السماح للطالب ابملد ملدة فصليني دراسيني كحد أقصى إلهناء الرسالة ومناقشتها. -6

نة اكحكم واملناقشة مدعماً بتقرير عح صـالحية الرسـالة موقعـاً مـح يتقدم املشرف الرئيسي إ  جملس القسم بطلب تشكيل جل -7

املشرفني  يعرض التشـكيل املقـرتح مـح جملـس القسـم إ  جملـس الكليـة وذلـا بعـد موافقـة  جلنـة الدراسـات العليـا والبحـوث 

 للموافقة على جلنة اكحكم واملناقشة.

 لتقديرات التالية:مينح الطالب درجة الدكتوراه يف الرتبية رايض األطفاا اب -8

 جيد -

 جيد جداً  -

 ممتاز -

 ممتاز مع مرتبة الشرف -

 

ومقـررات مرحلـة الـدكتوراة خـالا ان وجـد وال يقوم الطالب بتسجيل موضوع رسـالة الـدكتوراة اال بعـد دراسـة املقـررات التكميليـة 

 فصل دراسى واجتيازىا بنجاح .
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 المقررات الدراسجة في مرخلة الدكتوراه

رمــــــــــــز ورقــــــــــــم  م

 رراملق

 

 املقررات الدراسية ملرحلة الدكتوراه

 عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات  تطبيقي نظري

 املعتمدة

 2 - 2 يف الطفولة نظرية ادلعرفة وتطبيقاهتا ع.ن2253 1

 2 2 1 تصميم ادلقررات االلكرتونية ع.أ3373  2

 2 - 2 قواعد النلر الدويل للبحوث وتطبيقاهتا ع.ن2254 3

 2 - 2 حتليل النظم التعليمية يف رلال الطفولة ع.ت1162 4

 2 4 - حلقة حبث )سيمنار( 1ع.ت1163 5
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