






























































 المقرر:
 

 المادة  المادة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  إدارة المدرسة األساسية والثانوية

 اإلدارة الصفية والتفاعل الصفي تخطيط المناهج وتقويمها

 تعليم التفكير  اإلدارة التربوية

 علم نفس النمو  علم نفس تربوي

 اإللكترونية في التدريستطبيقات الوسائط   أسس البحث التربوي

 أصول التربية اإلسالمية  التعليم اإللكتروني عن بعد

 التربية اإلسالمية ومراحل النمو األمن الفكري

 نصوص تربوية باللغة اإلنجليزية  مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها

 



 

  

 

الدبلوم المهني في التربية الخاصة لمرحلة ما 

 قبل المدرسة والتعليم االبتدائي:
 

 : الدرجة العلمية
 درجة الدبلوم المهني في أحد التخصصات اآلتية:

 اإلعاقة العقلية -
 اإلعاقة السمعية -

 صعوبات التعلم -
 

 
  أهداف الدبلوم

بية الخاصة إىل: يهد ي التر
 
 ف برنامج الدبلوم ف

ي مجال رياض األطفال ودور الحضانة أو معلمي   إعداد  •
 
وأخصائيات للعمل ف

ي برامج األطفال المرئية والمسموعة 
 
ي  وف

 
نوادي األطفال ومكتبات األطفال وباحثي   ف

 مجال رياض األطفال. 
ي مختلف القطاعات •

 
ي مجال الطفولة ف

 
تأهيل المعلمات غت  المؤهالت العامالت ف

 المعنية بمجال الطفولة. 
بية الخاصة من •  ي مجال التر

 
إعداد المعلمي   والمعلمات غت  المتخصصي   للعمل ف

نامج  ي يمنحها التر
ي أحد التخصصات التر

 
مختلف التخصصات العلمية العاملة وذلك ف

 :  وهي
  اإلعاقة العقلية

  عاقة السمعيةاإل 
 صعوبات التعلم

بية الخا• ي مجال التر
 
صة لسد االحتياج تأهيل مختلف التخصصات العلمية للعمل ف

 
ً
بية الخاصة وفقا ي مجال التر

 
الشديد لهذا التخصص من المؤهلي   علميا وعمليا للعمل ف

ي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهو األمر 
 
نامج سواء ف ي يمنحها التر

للتخصصات التر
بية الخاصة المقدمة لألطفال ذوي  سيؤديالذي  إىل رفع مستوى خدمات التر

ي االحتياجات الخاص
 
ي الصومال ة ف

 
 ف
ً
 شديدا

ً
ي نقصا

ي تعان 
ي جميع الدول العربية التر

 
وف

بية الخاصة.  ي برامج إعداد معلمي التر
 
 ف
ً
بية الخاصة وكذلك نقصا  معلمي التر



 

  

بية الخاصة وكذلك  • ي مجال التر
 
نامج عىل رفع مستوى أداء العاملي   ف يعمل التر

ي مجال 
 
بية الخاصة وذلك عن الراغبي   للعمل من مختلف التخصصات العلمية ف التر

ات والمهارات  ي  والتقنياتطريق إكسابهم اإلعداد العلمي الالزم والختر
واألدوات التر

ي هذا المجال بدرجة كافية من المهارة والنجاح . 
 
 تؤهلهم للعمل ف

 
 

 خطة الدراسة
 
 
 

 أوالً: مقررات الفصل الدراسي األول:
 
 
 
 

 التخصصات(اإلعداد العام ) مقررات موحدة في جميع 
عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

 3 مقدمة في التربية الخاصة

 3 التقويم والتشخيص في التربية الخاصة

 3 إعاقات النمو الشامل

 3 التخاطب واضطرابات النطق والكالم

 3 لذوي االحتياجات الخاصة الصحة النفسية
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني :
 تخصص اإلعاقة العقلية

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي 

 االحتياجات الخاصة
3 

 3 لإلعاقة العقلية التعليم مناهج وطرق

 3 التربية الفنية لذوي االحتياجات الخاصة

 3 االضطرابات السلوكية وتعديل السلوك

 3 العقلية(دراسة الحالة) اإلعاقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني :
 تخصص اإلعاقة السمعية

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي 

 االحتياجات الخاصة
3 

 3 لإلعاقة السمعية التعليم مناهج وطرق

 3 طرق التواصل الشفهي واليدوي والكلي

ً النمو اللغوي لدى المعاقين   3 سمعًيا

 3 دراسة الحالة) اإلعاقة السمعية(
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني :



 

  

 تخصص صعوبات التعلم
 

 

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري 

 لذوي االحتياجات الخاصة
3 

لذوي صعوبات  التعليم مناهج وطرق

 التعلم
3 

 3 واألكاديميةصعوبات التعلم النمائية 

 3 صعوبات التعلم للمتفوقين عقليا

 3 دراسة الحالة )صعوبات التعلم(

 



  

 

دبلوم اإلدارة 

          المدرسية: 

     
 التعريف بالدبلوم:

اإلسهام في تحقيق أهداف الكليات واألقسام األخرى في الجامعة والتي تسعى 

 إلى تعزيز المستويات العلمية والثقافية والحضارية للطلبة.

 إعداد قيادات تربوية متخصصة ُتلبي حاجات المجتمع المحلي.

متخصصة في إعداد وتنفيذ البحوث العلمية والتطبيقية في مجال إعداد كفاءات 

 اإلدارة التربوية.

اإلسهام في رفع كفاءة العاملين في مجال اإلدارة التربوية من خالل برنامجي 

الماجستير في اإلدارة التربوية والدبلوم العالي في اإلدارة المدرسية والدورات 

 م.والندوات التدريبية التي يعقدها القس

 اإلسهام في دراسة وعالج المشكالت التربوية اإلدارية.

 الدبلوم العالي في اإلدارة المدرسية (:العربيــةاسم الدرجة )

 Diploma in School Administration اسم الدرجة )باإلنجليزية(:

 مكوّنات الخطة: -



  

 
 ( ساعة معتمدة:30) من الدبلوم العالي في اإلدارة المدرسية تتكون الخطة الدراسية لدرجة

 

 

 

 

 

 
 

 : : وتشمل المساقات اآلتيةاإلجبارية المساقات -1

 الساعات المعتمدة اسم المساق

 3 مبادئ اإلشراف التربوي

 3 أسس التخطيط التربوي

مقدمة في القيادة 

 التربوية

3 

مناهج البحث في اإلدارة 

 المدرسية

3 

 3 أسس اإلدارة المدرسية

 تطبيقات حاسوبية في

 اإلدارة المدرسية

3 

 2 نظام التربية في اإلسالم

اإلدارة الصفية  

 والمدرسية

2 

 3 قضايا معاصرة في التربية



  

 2 اتجاهات التعليم الحديثة

  

 

 

 

 

 

 

 االختيارية يختارها الطالب من بين المساقات اآلتية : المساقات -2

الساعات  اسم المساق ت

 المعتمدة

 3 التربويةتخطيط المناهج  1

 3 أسس التربية 2

 3 علم نفس التعلم والتعليم 3

 3 إدارة الصف المدرسي 4

 3 التربية والتغير االجتماعي والثقافي    5

السياسات  6

                                                        التربوية 

2 

تطبيقات في اإلدارة  7

                                        المدرسية

2 

 2 األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية 8

 2 تصميم وإنتاج المواد التعليمية 9

 2 سيكولوجية اللعب وتطبيقاتة التربوية 10

 3 إعداد وتدريب المعلمين 11



  

 3 مبادئ االرشاد النفسي والتربوي 12

 3 التخطيط للمواقف التعليمية 13

 3 التربية المهنية 14

 2 حقوق اإلنسان  15

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية



 

 

 

 الدبلوم العامة فى التربية -كلية التربية 
 الدبلوم العامة فى التربية-1

 المــــادة اســـم الفصل الدراسي 

 المعلم ومهنة التعليم الفصل الدراسي األول 

 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة الفصل الدراسي األول 

 التربية وقضايا العصر الفصل الدراسي األول 

 تكنولوجيا التعليم الدراسي األول الفصل 

 علم النفس النمو الفصل الدراسي األول 

 تدريس مصغر الفصل الدراسي األول 

 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي الفصل الدراسي األول 



 

 األخالق اإلسالمية   الفصل الدراسي األول

 طرق التدريس الفصل الدراسي الثاني

 التعليمية وتطبيقاتهالفكر التربوي  الفصل الدراسي الثاني

 الفروق الفردية والقياس النفسى الفصل الدراسي الثاني

 المناهج الفصل الدراسي الثاني

 سيكولوجية الفئات الخاصة الفصل الدراسي الثاني

 األمن الفكري وحقوق اإلنسان  الفصل الدراسي الثاني

 تدريب ميداني الفصل الدراسي الثاني

 

 شعبة اللغة العربية –المعلم فى اآلداب  إعداد-2

 

 الفصل الدراسي  األول  المقرر

 الفصل الدراسي  األول  المعاصر العربي األدب



 

 الفصل الدراسي  األول  العربي النقد

 الفصل الدراسي  األول والصرف النحو

 األولالفصل الدراسي    التدريس وطرق المناهج في دراسات

 الفصل الدراسي  األول واألدب اللغة في البحث مناهج

 الفصل الدراسي  األول  بحث قاعة

 الفصل الدراسي  األول    المعلم إعداد فلسفة

 الفصل الدراسي  الثاني   اإلسالمية التربية

 الفصل الدراسي  الثاني   قديم كتاب

 الفصل الدراسي  الثاني   والداللة المعاجم



 

 الفصل الدراسي  الثاني   الصف إدارة نظريات

 الفصل الدراسي  الثاني   التربوي النفس علم

 الفصل الدراسي  الثاني   النفسية الصحة

 الفصل الدراسي  الثاني   االنسان حقوق

 

 

 

 

 

 للناطقين بغيرهاإعداد معلم اللغة العربية  3-

 

 الفصل الدراسي  األول  المقرر

 الفصل الدراسي  األول بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم أسس



 

 الفصل الدراسي  األول غويةالل ّ المهارات تدريس في حديثة مداخلو اتاستراتيجي ّ

 الفصل الدراسي  األول (العملي الجزء) غويةالل ّ المهارات

 الفصل الدراسي  األول األخطاء وتحليل اللغوي التقابل

 الفصل الدراسي  األول (والصرف النحو) العربية اللغة قواعد

 الفصل الدراسي  األول بغيرها للناطقين ةالعربي ّ اللغة تعليم في وتوظيفه قميالرّ  عليمالت ّ

 الفصل الدراسي  األول   االستماعية والميول القرائى الفهم مهارات تنمية

 فى وتطبيقاتها واالجتماعية والمعرفية السلوكية التدريس نماذج

 العربية اللغة

 الفصل الدراسي  الثاني 

 الفصل الدراسي  الثاني  العربية بغير الناطقين وتعليم اإلسالمية العربية الثقافة

 الفصل الدراسي  الثاني  اإلنشاء فن



 

 الفصل الدراسي  الثاني  اإلمالئي الرسم وصعوبات،ّّاإلمالئية القواعد

 الفصل الدراسي  الثاني  األدبي والتذوق االستماع مهارات تنمية

 الفصل الدراسي  الثاني  التطبيقي اللغة علم في بحوث

 الفصل الدراسي  الثاني  اإلسالمية التربية تدريس وطرق أساليب

  العملية التربية

 



 

 

 

 كلية التربية 

 الدبلوم الخاص فى التربية
 ) أصول التربية (  الدبلوم الخاصة فى التربية -1

 المــادة م
 عدد

 الساعات

 3 التربية فلسفة 1

2 
 أنثروبولوجيا أو التربية اجتماع علم

 التربية
3 



 

 3 آخر تربوي قسم من اختياري مقرر 3

 3 التربوي البحث مناهج 4

 3 واقتصادياته التعليم تخطيط 5

6 
 أو العصور عبر مصر فى التعليم
 المستدامة والتنمية التعليم

3 

 3 التربوي اإلحصاء 7

 3 بحث قاعة 8

  

 

 الدبلوم الخاصة فى التربية ) تربية مقارنة وإدارة تعليمية (2- 



 

 المــادة م
 عدد

 الساعات

 3 المقارنة التعليمية اإلدارة 1

2 
 قبل التعليم فى الدولية التربية

 الجامعى
3 

3 
 تربوي قسم من اختياري مقرر
 آخر

3 

 3 المقارنة التربية 4

5 
 اإلدارية القيادة أو المدرسي التنظيم

 التعليمية المؤسسات فى
3 

 3 التربوي اإلحصاء 6



 

7 
 التعليمية اإلدارة في بحث قاعة

 المقارنة والتربية
3 

 3 التربوي البحث مناهج 8

 

 

 

 

 الدبلوم الخاصة فى التربية ) مناهج وطرق التدريس (-3

 المــادة م
 عدد

 الساعات



 

 3 المناهج تصميم 1

2 
 التدريس استراتيجيات

 المتقدمة
3 

3 
 قسم من اختياري مقرر
 آخر تربوي

3 

 3 التربوي البحث مناهج 4

 3 المنهج تطوير 5

6 
 مادة تدريس طرق

 التخصص
3 

 3 التربوي اإلحصاء 7



 

 3 بحث قاعة 8

 

 

 ( التربوي النفس علم)  التربية فى الخاصة الدبلوم-4

 المــادة م
 عدد

 الساعات

 3 النفسية المقاييس بناء 1

2 
 في االستداللي اإلحصاء

 النفس علم
3 



 

3 
 قسم من اختياري مقرر
 آخر تربوي

3 

 3 المعرفي النفس علم 4

5 
 علم فى البحث مناهج
 النفس

3 

6 
 علم في معاصرة نظريات
 التربوي النفس

3 

7 
) التربوي اإلحصاء
 ( وصفى

3 

 3 بحث قاعة 8



 

 

 

 

 ( نفسية صحة)  التربية فى الخاصة الدبلوم-5

 المــادة م
 عدد

 الساعات

1 
 النفسية االضطرابات

 والسلوكية
3 

 3 الشخصية سيكولوجية 2



 

3 
 قسم من اختياري مقرر
 آخر تربوي

3 

 3 التربوى البحث مناهج 4

 3 النمو نفس علم 5

 3 التربوي اإلحصاء 6

 3 العالجي النفس علم 7

 3 بحث قاعة 8

 

 

 



 

 ) تربية الطفل (  الدبلوم الخاصة فى التربية-6

 المــادة م
 عدد

 الساعات

 3 الطفل تربية فلسفة 1

2 
 في التعليم مراكز إدارة

 المبكرة الطفولة
3 

3 
 قسم من اختياري مقرر
 آخر تربوي

3 

 3 التربوي البحث مناهج 4



 

5 
 التعليم استراتيجيات

 لألطفال
3 

 : يلي مماًواحدا ًًمقررا ً الطالب يختار 6

  
 تربية مستقبل استشراف -

 الطفل
3 

  
 فى الشاملة الجودة -

 المبكرة الطفولة
3 

  
 طفل برامج تصميم -

 الروضة
3 

  
 رياض وتنظيم إدارة -

 األطفال
3 



 

  
 االبتكارى المناخ -

 لألطفال
3 

  
 لمعلم المهنية التنمية -

 الطفل
3 

 3 التربوي اإلحصاء 7

 3 بحث قاعة 8

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

الدبلوم  -كلية التربية 

 المهني
 الدبلوم المهنية فى التربية ) اإلدارة التعليمية وتخصصاتها الخمسـة ( -1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تخصص
 اإلشراف
 التربوى

 تخصص
 اإلدارة
 المدرسية

 تخصص
 التخطيط
 والسياسات
 التعليمية

 تخصص
 ضمـان
 الجـودة

 تخصص
 إدارة
 الفصـل

 عدد
 الساعات

 أعمال
 فصلية

 المجموع تحريرى شفوى

 : يختار الطالب مقررين حسب التخصص الفرىع الذى يختاره 
ً
 أوال

اف  أسس اإلشر

بوى  التر

التنمية المهنية 

 وتقويم األداء

التخطيط التعليمي 

 والمدرسي 

المعايتر التعليمية 

ات األداء  ومؤشر

نظريات إدارة 

 الفصـل
2 30 10 60 100 

التنمية المهنية 

 وتقويم األداء
بوى  دائرة القرار التر

ي  اتيج  التخطيط االستر

 والدراسات المستقبلية

نظم االعتماد 

 وتقويم األداء
ي   100 60 10 30 2 التعليم العالج 

تطوير المناهج 

ن التدريس  وتحسير

التنظيم المدرسي 

وتسوية مخرجات 

 التعليم

نظم معلومات اإلدارة 

 التعليمية
 المحاسبية

التنظيم داخل 

 الفصل
2 30 10 60 100 

 : مقـررات أساسية يدرسها جميع الطالب 
ً
 ثانيا

 100 60 10 30 2 نظريــات وعمليات اإلدارة التعليميـة 

بوية والعالقات اإلنسانية وأخالقيات اإلدارة التعليمية   100 60 10 30 2 القيادة التر

 : يختار الطـالب مقررين  
ً
 حسب التخصص الفرىع الذى يختارهثالثا



 

بوى يعات المدرسية دوائر القرار التر  التشر
السياسات التعليمية 

 وتقنيات التخطيط

إدارة التغيتر 

ومدخل اإلصالح 

بوى  التر

 100 60 10 30 2 االتصال والتفاعل

سيكولوجية اإلدارة 

 التعليمية

سيكولوجية اإلدارة 

 التعليمية

وعات  إدارة المشر

 المدرسية

ي 
ات أجنبية فن خت 

 ضمان الجودة

تنمية الطالب 

ذوى االحتياجات 

 الخاصة

2 30 10 60 100 

مقرر من تخصص 

 آخر

علم اجتماع المدرسة 

 والفصل
 مقرر من تخصص آخر

مقرر من تخصص 

 آخر

علم اجتماع 

 المدرسة والفصل
2 30 10 60 100 

 : مقررات أساسية يدرسها جميع الطالب 
ً
 رابعا

يـة التعليميـــةإدارة       100 60 10 30 2 المـوارد البشر

ي اإلدارة التعليميــة    
 100 60 10 30 2 استخدام التكنولوجيا فن

ي     
 100 - 20 80 4 التـــدريب الميــدانن

 100 60 10 30 2 قاعــة البحــث والمناقشة    

  

 

 



 

 الدبلوم المهنية فى التربية ) اإلدارة المدرسية (-2

 المــادة م
عدد 

 الساعات

 2 المدرسية اإلدارة سيكولوجية 1

 2 التعليم في المعايير ثقافة 2

 2 التربوي اإلصالح ومداخل التغيير إدارة 3

4 
 اإلداري األداء وتقييم المهنية التنمية

 بالمدرسة
2 

5 
 منظور) األساسي التعليم مدرسة إدارة
 ( مقارن

2 

 2 (مقارن منظور) الثانوية المدرسة إدارة 6

 2 (وتطبيقاتها)  الفصل إدارة نظريات 7



 

 2 اإلدارة ونظريات تاريخ 8

 2 بحث قاعة 9

 4 ميداني تدريب 10

 

 الدبلوم المهنية فى التربية ) التربية الخاصة (-3

 المــادة م
عدد 

 الساعات

1 
ن واإلعاقات الحسية  سيكولوجية غتر العاديير

 والعقلية
2 

 2 التفوق العقلي والمواهب الخاصة 2

 2 اضطرابات التواصل 3



 

ن  4  2 اإلرشاد النفسي لغتر العاديير

 2 التشخيص النفسي  5

بية الخاصة 6  2 برامج التر

ن  7 ي لغتر العاديير  2 التعليم العالج 

8 
ن اإلعاقات الحسية سيكولوجية  غتر العاديير

 واالضطرابات السلوكية وصعوبات التعلم
2 

 2 قاعة بحث 9

ي  10
 4 تدريب ميدانن

 

 

 



 

 

 

 

 ( مناهج وتطوير تخطيط)  التربية فى المهنية الدبلوم-4

 الساعات عدد المــادة م

 2 المناهج تخطيط 1

 2 المناهج تطوير 2

 2 والنموذج النظرية:  المنهج 3

 2 تدريسية أساليب 4

 2 االمتحانات ونظم التقويم 5



 

 2 تطبيقات 6

 2 االبتدائي التعليم مناهج 7

8 
 المدرسة قبل ما)  األطفال رياض مناهج

 ( االبتدائية
2 

 2 بحث قاعة 9

 4 ميداني تدريب 10

  

 

 

 



 

 

 

 ( التعليم واقتصاديات التربوي التخطيط)  التربية فى المهنية الدبلوم-5

 الساعات عدد المــادة م

 2 العام التخطيط وأسس مبادئ 1

 2 التربوي والتخطيط التنمية 2

 2 التربوي التخطيط وفنيات أساليب 3

 2 تطبيقي إحصاء 4

 2 التعليم اقتصاديات مبادئ 5

 2 االقتصادي العائد نظريات 6



 

 2 النظم تحليل 7

 2 اآللي الحاسب تطبيقات 8

 2 بحث قاعة 9

 4 مشروع 10

 

 

 

 

 

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،،،،،،،،،،،،،،



 

 العلمية اللجنة جمع



 

  

 

 قسم التربية الخاصة:
يُعد برنامج بكالوريوس التربية الخاصة ٔاحد تخصصات كلية العلوم 

التربوية، ويأتي هذا التخصص استجابة الحتياجات سوق العمل ، في ظل 

االهتمام المتزايد باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ويهدف هذا 

للعمل مع التخصص ٕالى تخريج معلمين وأخصائيين تربية خاصة 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وتقديم الخدمات لهم في مجاالت عدة، وتوفر 

الجامعة ٔاعضاء هيئة تدريس متخصصين ومٔوهلين ومن ذوي الخبرة في 

مجال التربية الخاصة، وتوظف التكنولوجيا واستراتيجيات التعليم والتعلم 

 المعاصرة في تدريس الطلبة وتدريبهم.

 ٔاهداف القسم:

تمع بكوادر بشرية ُمتخصصة في مجال التربية الخاصة؛ لتقديم رفد المج

ٔافضل الممارسات التربوية والمهنية والبحثية لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

وتنمية قدراتهم وطاقاتهم واستثمارها بما يمكنهم من االندماج والتفاعل 

 االيجابي في المجتمع.

 مجال التربية الخاصة. تمكينهم من االستراتيجيات الحديثة وتطبيقاتها في

تمكينهم من الحاجات التربوية والنفسية واالجتماعية لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة، وزيادة الوعي المجتمعي بٔاهمية هذه الفٔية من الطلبة واألشخاص.

ٕاكسابهم مهارات البحث العلمي في مجال التربية الخاصة، األمر الذي يسهم 

صة الُمقدمة لألشخاص ذوي في رفع مستوى خدمات التربية الخا

 االحتياجات الخاصة.

 ٕاكسابهم الممارسات الفاعلة في مجال التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.



 

  

 تطوير مهاراتهم في استخدام البرامج المحوسبة في مجال التربية الخاصة.

تعميق معرفتهم باستراتيجيات وطرق التدريس المناسبة لكل فٔية من فٔيات 

 ي اإلعاقة، ولكل حالة من الحاالت.الطلبة ذو

 تطوير مهاراتهم في مجال القياس والتقويم للطلبة ذوي الحاجات الخاصة.

اإلسهام في خدمة المجتمع من خالل نشر ثقافة الوعي باألشخاص ذوي 

 اإلعاقة وحاجاتهم.

ٕاكسابهم المهارات واالتجاهات االيجابية نحو المهنة التي تجعلهم ٔاكثر 

 مهنيا وشخصيا. فاعلية

تعزيز العالقة مع الجهات المهنية المختلفة، بشكل يسهم في تنمية مهارات 

 طلبة قسم التربية الخاصة. 

 المقررات الدراسية: 

 السنة األولى 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 التوحد اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر

 تعديل السلوك عند الطفل علم نفس النمو

 االعاقة العقلية العربيةاللغة 

 االعاقة السمعية المشكالت االجتماعية

 صعوبات التعلم اضطرابات السلوك

 (2تدريب ميداني في التربية الخاصة ) العمل التطوعي



 

  

 ارشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم علم النفس التربوي

 مدخل الى الخدمة اإلجتماعية (1تدريب ميداني في التربية الخاصة )

 السنة الثانية 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 الصحة النفسية علم النفس اإلجتماعي

مناهج واساليب التدريس في  تصميم التدريس

 (1التربية الخاصة )

 حقوق االشخاص ذوي االعاقة ادارة الصف وتنظيمه

 التدخل المبكر مدخل إلى علوم القرآن الكريم والسنة النبوية

القياس والتقويم في التعلم  المفهوم والفئات –الفئات الخاصة سيكولوجية ذوي 

 والتعليم

طرائق التدريس والتدريب  التقييم والتشخيص في التربية الخاصة

 العامة

تدريب ميداني في التربية  االعاقة الجسمية والصحية

 (4الخاصة )

 اإلعاقة البصرية (3تدريب ميداني في التربية الخاصة )

 

 الثالثة السنة 

الفصل  الفصل األول 
 الثاني 



 

  

استخدام التكنولوجيا لخدمة  (2مناهج واساليب التدريس في التربية الخاصة )

 ذوي الحاجات الخاصة

 مناهج البحث العلمي حقوق اإلنسان 

 اللغة اإلنجليزية  دراسات في السيرة النبوية 

النفس المرضي والعالج علم  رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ودورهم المعرفي

 النفسي

التدريس لذوي االحتياجات  الخدمات المبكرة لذوي االحتياجات

 الخاصة بين التصميم و التنفيذ

تصميم الوسائل التعليمية في  قضايا ومشكالت ذوي االحتياجات الخاصة

 التربية الخاصة

 علم نفس النمو أخالقيات الدمج للطالب ذوي االحتياجات الخاصة

التشريعات االجتماعية وحماية  تطور اللغة والتفكير لدى الطفل

 الطفل

 

 

 السنة الرابعة 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
المدخل إلى التربية الخاصة  حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في اإلسالم

لألطفال ذوي االحتياجات 

 الخاصة

التربية قضايا ومشكالت في  التربية الخاصة بين الواقع والطموح

 الخاصة

 مدخل إلى التربية المهنية صعوبات التعلم والتعليم العالجي

االضطرابات السلوكية  مبادئ التوجيه واإلرشاد

 واالنفعالية

 المدخل الى التخطيط والتنمية االتصال والعالقات العامة



 

  

القرآن الكريم والسنة الحوار في  تنمية المهارات الحياتية واالجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة

 النبوية

 الثقافة الغذائية أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع

دور اإلعالم في خدمة قضايا  علم النفس األسري 

االشخاص ذوي االعاقة في 

 العالم العربي

 

 

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية 

  

 

 

 

  

 



 

  

 

دبلوم التأهيل التربوي في مجال اإلرشاد 

  التربوي والنفسي:

               
يقبل في الدبلوم المتقدمون الحاصلون على درجة البكالوريوس في 

تخصصات اإلرشاد، وعلم النفس، والخدمة االجتماعية، والتربية الخاصة، 

والخاصة، والصحة النفسية. والمرشدين التربويين في المدارس الحكومية 

ومن الذين يحملون درجة البكالوريوس، غير المتخصصين في اإلرشاد 

 التربوي.

 المقررات الدراسية:

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 والتربوي النفسي اإلرشاد مبادئ المدرسي اإلرشاد في معاصرة قضايا

 وتطبيقاتها النفسي والعالج اإلرشاد نظريات التربوي اإلرشاد في اآللي الحاسب استخدامات

 المدرسي اإلرشاد برنامج وإدارة تخطيط النفسية الصحة

 والتعليم التعلم في والتقويم القياس المهني اإلرشاد

 المدرسي اإلرشاد والتربوي النفسي اإلرشاد مبادئ

 (2) ميداني تدريب  (1) ميداني تدريب

 اإلسالمي التربوي الفكر في الطالبي والتوجيه اإلرشاد والسنة الكريم القرآن في والنفسي التربوي اإلعجاز



 

  

  البحث  العملي التدريب

 جمع وإعداد اللجنة العلمية 

 

  

 

 

 

  

 



 

  

دبلوم التأهيل 

التربوي في 

مجال التربية 

                :الخاصة
يُقبل في الدبلوم المتقدمون الحاصلون على درجة البكالوريوس في 

تخصصات المرحلة األساسية األولى، والدراسات اإلسالمية، واللغة 

العلوم، والرياضيات، والحاسب اآللي، واللغة اإلنجليزية، والعربية، 

ودراسات طفولة أو رياض أطفال، وعلم نفس، وعلم اجتماع، 

المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس وتأهيل ، واجتماعيات 

الحكومية والخاصة من الذين يحملون درجة البكالوريوس للتعامل مع 

 . ذوي الحاجات الخاصة

 الرؤية:

إعداد الكوادر المؤهلة من التربويين والمعلمين والمرشدين، في مجاالت 

التربوية العلوم التربوية والنفسية واإلرشادية، المواكبة للتطورات 

 والمهنية والتقنية المعاصرة.

 :المقررات الدراسية



 

  

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 الخاصة االحتياجات لذوي التعليم تكنولوجيا والموهوبين المتفوقين تدريس وطرائق مناهج

 لها المسببة والعوامل اإلعاقة فسيولوجيا اإلسالم في الخاصة االحتياجات ذوي حقوق

  المعاقين وتأهيل رعاية التعلّم صعوبات ذوي تدريس طرائق

 الخاصة الحاجات ذوي سلوك تعديل الخاصة االحتياجات لذوي والصفية المدرسية اإلدارة

 الخاصة التربية في والتقويم القياس الخاصة االحتياجات لذوي النفسي اإلرشاد

 العقلية اإلعاقة ذوي األطفال تعليم إستراتيجيات الخاصة التربية الى مدخل

 (2) ميداني تدريب (1) ميداني تدريب

 

 

 إعداد اللجنة العلمية جمع و 

 م2021مايو  30:الأحد 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 كلية التربية 

دبلوم دراسات وبحوث اللغة العربية وآدابها للمتخصصين و  

 للناطقين بلغات أخرى
 أخرىبلغات  و للناطقيندبلوم دراسات وبحوث اللغة العربية وآدابها للمتخصصين 

 

 الفصل الدراسي  األول  المقرر

 الدراسي  األولالفصل   التطبيقي النقد في الحديث العربي األدب

 الفصل الدراسي  األول   بالعربية الناطقين لغير العربية اللغة تدريس طرق



 

 الفصل الدراسي  األول  ومناهجه النحو أصول

 الفصل الدراسي  األول الصرف علم

 الفصل الدراسي  األول  والصرف واألصوات اللغة دراسة

 الفصل الدراسي  األول  النبوية والسنة القرآن ضوء في اإلسالم سماحة

 الفصل الدراسي  األول  -العربي والخط اإلمالء فنون – العربي الرسم علم

 الفصل الدراسي  األول    العربي التراث مصادر

 األول    الفصل الدراسي  اإلسالمية األخالقو التربية

 الفصل الدراسي  األول     التراث وتحقيق األدبي البحث مناهج

 الفصل الدراسي  الثاني    المقارن األدب



 

 الفصل الدراسي  الثاني   اإلسالمي التشريع في ومكانتها السنة

 الفصل الدراسي  الثاني  اإلسالمية العقيدة

 الفصل الدراسي  الثاني    بالعربية الناطقين لغير اللغوي البحث مناهج

 الفصل الدراسي  الثاني    اللغوية والتدريبات المهارات

 الفصل الدراسي  الثاني  - بالعربية الناطقين لغير اللغوية األخطاء- نحوية مشكالت

 الفصل الدراسي  الثاني    بالعربية الناطقين لغير الداللة علم في موضوع

 الفصل الدراسي  الثاني  ةالمستدام والتنمية اإلنسان حقوق

 الفصل الدراسي  الثاني  العربية اللغة تاريخ

 الفصل الدراسي  الثاني   اإلسالمي الفقه



 

 بحث التخرج   العملي التدريب

 

 



 

  

 

 قسم االقتصاد المنزلي التربوي:

 التعريف:

 اإلدارة في الالزمة المهارات الطالب إكساب إلى التخصص يهدف

 الخياطة فن في وكذلك،  األغذية وحفظ األسرية والتغذية المنزلية

 والبشرة بالشعر والعناية التجميل مجال في وأيضا  ، األزياء وتصميم

 الذكور من بشرية كوادر وتخريج تأهيل إلى القسم ويسعى، والجسم

 بإمكانات(،  وتربية منزلي اقتصاد، ) شهادة على الحاصلين، واإلناث

 من البارزة العالمية الكونية التغيرات والتطورات النهضة مسيرة تواكب

 االقتصاد والمتخصصين الباحثين يمتلك أن  ويجب   متميزة برامج خالل
 : التالى النحو على الكفايات من العديد والتربية المنزلى

 كعلم المنزلى االقتصاد فلسفة  تبنى فى فعاال دورا الباحث يؤدى أن -1

 . تطبيقى

 . المنزلى لإلقتصاد كمعلم الفني دوره فى إيجابيا سلوكا   يظهر ان-2

 

 . فيه يعيش الذى المجتمع عن الهامة والمعلومات البيانات يجمع -3

 برامج تطوير فى والمادية والمالية البشرية الموارد الستخدام يخطط -4

 . المنزلى االقتصاد

 . التنفيذ موضع المختلفة التدريسية والخطط والمناهج البرامج وضع -5

 التعليمية العملية فى للبحوث أهمية يعطى -6

 .وفعالية بكفاءة المنزلى االقتصاد برنامج تقويم على يقدر أن- 7

 :المنزلي االقتصاد تخصص عمل مجاالت



 

  

 المنتجعات و الفنادق

 مثل مجاالت في الصلة ذات المنشآت و المنتجعات و الفنادق لدى العمل

 المواد و اليومية المستهلكات و للمستخدمات المتابعة و التزويد إشراف

 و الغرف بميزانية صلة ذات مجاالت و اإلعداد و التجهيز و الغذائية

 المطابخ

 المدارس

 المدارس لدى و المهنية التربية مادة تدريس مجال في المدارس لدى العمل

 بعض في تكون ما غالبا التي و لطلبتها المنزلي اإلقتصاد مادة تطرح التي

 المتقدمة الدول

 المستشفيات

 و الغذائي التزويد و بالتغذية صلة ذات مجاالت في المستشفيات لدى العمل

 الغذائية المستهلكات على المترتبة النفقات و األغذية حفظ

 التدريب مؤسسات

 في التعليم و التدريب مجال في الخاصة و الحكومية المؤسسات لدى العمل

 األغذية و المالبس تكنولوجيا و الخياطة و بالتجميل صلة ذات مجاالت

 المنزلي اإلرشاد

 مثل معينة مجاالت يخص بما االسري و المنزلي اإلرشاد مجال في العمل

 المنظمات و المؤسسات لدى األسرة بميزانية صلة ذات مجاالت و التغذية

 الصلة ذات

 المطاعم

 ذات مجاالت في الطعام بتقديم المعنية المنشأت و المطاعم بعض لدى العمل

 المشتريات و األغذية حفظ و بالتزويد صلة

 الجمعيات و المنظمات



 

  

 و األسرة بقضايا المعنية والمنظمات المدني المجتمع مؤسسات لدى العمل
 الطفل

 واألزياء المنسوجات مجال

 تصميم و الخياطة مشاغل مثل واألزياء المنسوجات مجاالت في العمل

 و التخطيط و التجهيز و التصميم مثل مجاالت في األلبسة محالت و األزياء
 المبيعات و المشتريات و التزويد

 األثاث ومعامل محالت

 تتضمن مجاالت في األثاث و المفروشات محالت و معامل لدى العمل

 غيرها و المعرض تنسيق و المشتريات و التزويد

 العناية و التجميل مجال

 صالونات مثل محالت و منشآت لدى العناية و التجميل مجاالت العمل

 مراكز و المكياج و الصابون و المستحضرات إنتاج معامل و التجميل

 بالبشرة العناية

 النباتات و الحدائق تنسيق

 بالمقاوالت المختصة والمكاتب والحدائق األزهار تنسيق محالت لدى العمل

 الصلة ذات التنسيقات و

 عامة مجاالت

 تخصص أي في البكالوريوس درجة تتطلب التي العامة المجاالت في العمل

 التنسيق و اإلشراف وظائف بعض مثل

 

 

 

 

 



 

  

 الخطة الدراسية:

 السنة الثانية  السنة االولي 

 أسس التغذية العامة أسس اعداد األطعمة

 علم النفس التربوي مبادئ علم االقتصاد

 األخالق والتربية اإلسالمية علم نفس التربوي

 فسيولوجيا االنسان كروشيه

 التصنيع الغذائي المنزلي أسريةعالقات 

 اقتصاديات المشروعات الصغيرة كيمياء حيوية

 الصحة والسالمة العامة أسس وتنفيذ المالبس

 كيمياء التجميل أسس تصنيع وحفظ الغذاء

 ( 1طرائق تدريس االقتصاد المنزلي ) تغذية االنسان

 الفروق الفردية والتقويم تربية مقارنة

 

 

 السنة الرابعة    السنة الثالثة

 صحة نفسية و علم نفس اجتماعى التغذية وحاالت المرضى

 حقوق اإلنسان  تقويم تربوي

 ( 2طرائق تدريس االقتصاد المنزلي ) نباتات الزينة و تنسيق الحدائق

 تغذية وقائية الخدمة االجتماعية

 وسائل وتقنيات التعليم اجهزة وادوات منزلية

 تطبيقات فنية في المالبس النبوية دراسات في السيرة 

 اإلدارة والتخطيط التربوي تأثيث المسكن وتجميله

 اقتصاديات األسرة وترشيد االستهالك مبادئ تربية

 اللغة العربية  تربية ومشكالت

 التدريب بالبيت النموذجي تربية عملية ميدانية



 

  

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية
  

 



 

  

 

 كلية التربية 

قسم التربية المقارنة واإلدارة  

 التعليمية:               

 التعريف بالقسم:

يعد قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية قسما خدمياً على مستوى المرحلة   

الجامعية األولى وقسما تخصصيا على مستوى الدراسات العليا؛ فعلى مستوى 

ً بدون شعبة طالبية، يقدم المرحلة الجامعية األولى  يعتبر القسم قسما خدميا

خدماته وبعض مقرراته لإلعداد المهني والتربوي للطالب المعلمين في برامج 

البكالوريوس والليسانس المختلفة، كما يقدم بعض المقررات االختيارية للمرحلة 

ربية الجامعية األولى، أما على مستوى مرحلة الدراسات العليا فيعتبر قسم الت

حيث يقدم برامج  ،المقارنة واإلدارة التعليمية قسًما تخصصيا له شعبه طالبية

في تخصص التربية المقارنة واإلدارة التعليمية على مستوى  متخصصة

 الدبلومات المهنية والدبلوم الخاصة في التربية والماجستير والدكتوراه.

 رؤية القسم :
التربية إلى الريادة والتميز التربوي يتطلع قسم التربية المقارنة  بكلية 

واألكاديمي والمهني والبحثي، ومواكبة أحدث التطورات التربوية والمعرفية، 

وتطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي، لالرتقاء باألداء األكاديمي 

 بالقسم. واإلداري

 أهداف القسم :
 تيح التربية المقارنة: 

المختلفة فعن  أبعادهاخرى وحضارتها في التعرف على ثقافات الشعوب اال

طريق التربية المقارنة يمكن التعرف على كثير من عادات الشعوب وطبائعها 

ونظمها االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها، ومن ثم  تساعد التربية 

 المقارنة على تقارب الشعوب وتفاهمها



 

  

ات المشكالت التعليمية كما تساعد على تنمية االتجاه الموضوعي في دراس 

المشتركة بين الدول مما يحقق الفائدة االجتماعية، كما أن التربية المقارنة 

تساعد دارسيها على فهم مشكالت التربية في بالدهم والتعمق في تحليل 

في  األخرىالدول  أثبتهاجوانبها وأبعادها، والتزود بالحلول المختلفة التي 

تنمي فيهم في نفس الوقت الوعي بضرورة عالج المشكالت الماثلة، كما 

التزام الحذر والحرص عند االستعارة لحلول المشكالت التعليمية، فال يؤخذ 

  للظروف المحلية ومالئمتهاتكييفها  إال بعدبها 

يشارك القسم في اإلعداد التربوي المهني للطالب المعلمين بكلية التربية على 

ا يعد الباحثين المتخصصين في مجاالت مستوى المرحلة الجامعية األولى. كم

 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية. 

تنمية إدراك الطالب للمفاهيم واألسس الفكرية التربوية وتطبيقاتها عالميا، و 

اإلدارية المعاصرة،  تنمية قدرات الطالب على فهم االتجاهات التربوية

 معارفه. تجديدباعتبارها مصدرا مستمرا ل

قدرات الطالب على فهم وتحليل العالقات التأثيرية المتبادلة بين النظم تنمية  

التعليمية ومجتمعاتها، و إدراك الطالب لدور البحوث التربوية المقارنة 

والبحوث اإلدارية التعليمية في تطوير المجتمعات وحل المشكالت التي 

 تواجهها.

مقارنة والبحوث اإلدارية تمكين الطالب من فنيات وأساليب البحوث التربوية ال 

التعليمية، وتنمية الخبرات التعليمية الناجحة في مجاالت التربية المقارنة، وتنمية 

 الخبرات والمهارات اإلدارية في مجاالت اإلدارة التعليمية.

المقررات الدراسية قسم اإلدارة والتخطيط  

   والدراسات المقارنة:

   الفرقة األولي : 
 



 

  

 الفصل   المقرر

 األول  التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية

 األول  االتجاهات الحديثة في التربية

 األول  النظريات األساسية في اإلدارة التربوية

 األول  مدخل في التخطيط التربوي

 األول  البحث في اإلدارة التربوية

 األول  التربية المقارنة وطرائق البحث فيها

 األول  التربويمقدمة في اإلحصاء 

 الثاني مستجدات تربوية في التدريس

 الثاني مهارات اللغة اإلنجليزية

 الثاني اإلدارة التعليمية

 الثاني علم اجتماع التربية

 الثاني المعلم فى ضوء التحديات العالمية إعدادمتطلبات 



 

  

 الثاني سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

 الثاني المناهجمستجدات تربوية في       

 الثاني مهارات التعلم والتفكير والبحث

 

   الفرقة الثانية : 
 

 الفصل   المقرر

 األول  تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة التربوية

 األول  اإلشراف التربوي

 األول  إدارة وتنمية الموارد البشرية

 األول  القياس والتقويم في اإلدارة التربوية

 األول  التربوية المقارنةاإلدارة 

 األول ( 1التربية المقارنة )



 

  

 األول  الجودة واالعتماد في التعليم

 األول  التقويم المدرسي

 الثاني القيادة التربوية        

 الثاني حقوق اإلنسان 

 الثاني الفكر التربوي المعاصر   

 الثاني أصول التربية اإلسالمية 

 الثاني مناهج البحث التربوي

 الثاني اإلحصاء النفسي والتربوي  

 الثاني قراءات في اإلدارة التربوية

 الثاني  مدخل إلى الشريعة اإلسالمية

 

   الفرقة الثالثة: 
 

 الفصل   المقرر



 

  

 األول  التخطيط االستراتيجي التربوي

 األول  نظريات وممارسات في التخطيط التربوي

 األول  التربويتطبيقات ميدانية في التخطيط 

 األول  (2التربية المقارنة )

دراسة مقارنة للمشكالت التربوية 

في الدول  –التعليمية: )في الدول النامية 

 المتقدمة(

 األول

المضامين التربوية المستنبطة من مصادر 

 التشريع اإلسالمي

 األول

 األول  مشكالت التربية في العالم اإلسالمي

 األول  اإلسالمية والمقارنة  فلسفة التربية 

 األول  التربية الدولية المقارنة

 الثاني اقتصاديات التعليم

 الثاني اإلدارة المدرسية المعاصرة

 الثاني تطبيقات ميدانية في اإلدارة المدرسية

 الثاني تصميم المناهج وتقويمها



 

  

 الثاني تطور التربية المقارنة 

 الثاني وتطبيقاتهانظريات اإلشراف التربوي 

 الثاني التربية وتنمية المجتمع

 الثاني التنمية المهنية في التربية

 الثاني نظم التعليم المعاصرة 

 

 

 

 

   الفرقة الرابعة:
 

 الفصل   المقرر

 األول  مناهج التربية المقارنة

 األول  نظم التعليم في العالم في ضوء التربية اإلسالمية 

 األول  التعليمية وصنع القرارالسياسات 



 

  

 األول  حلقة بحث في التربية المقارنة

 األول المدخل العام في التربية

 األول  مناهج البحث في التربية وعلم النفس  

دور التقنيات الحديثة فى برامج خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 األول 

 األول  السياسات التعليمية المقارنة

 األول في سياسات التعليم    دراسات مقارنة

ادارة نظم التعليم العالى من بعد وأخالقياتها 

 دراسة مقارنة

 الثاني

 الثاني التربية المقارنة والنظام العالمى الجديد

 الثاني التوجيه اإلسالمي للعلوم والمعارف التربوية

 الثاني التربية المقارنة و االختبارات النفسية

 الثاني المقارنالفكر التربوي 

المؤسسات  في التنظيميالصراع  إدارة أساليب

 التعليمية

 الثاني

 الثاني دراسة مقارنة لنظام تعليم الكبار



 

  

 الثاني تطبيقات ميدانية في اإلشراف التربوي

 الثاني آليات البحث في التربية المقارنة    

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية 

  

 

 

 

  

 



 الماجستير:

 :والوسائل التعليمية الخطة الدراسية لتخصص: المناهج واإلشراف التربوي 

 

 المستوى المادة 

  طرق المالحظة داخل الفصل

  مناهج المدرسة الثانوية

  طرائق التدريس الحديثة

  قضايا ومشكالت في طرق التدريس

  كفايات التدريس ومهاراته

  اللغة االنجليزية

  التربوي اإلشراف

  أساليب اإلشراف التربوي عند المسلمين

  مناهج المدرسة االبتدائية

  مدخل الى االحصاء

  تكنولوجيا التعليم

  تطوير المناهج

  حلقة بحث في اإلشراف التربوي

  طرق البحث في التربية وعلم النفس

  التطبيق العملي ألساليب اإلشراف

  اعداد المعلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الماجستير:

 

 :اإلدارة والقيادة التربوية الخطة الدراسية لتخصص

 

 المستوى المادة 

  إعداد المعلمين

  تكنولوجيا التعليم

التربوي البحث   

التربوي التخطيط   

 المؤسسات في والتطوير التغيير إدارة

 التربوية

 

التربوي البحث   

  اإلشراف التربوي
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  التربوية اإلدارة أساسيات

  طرق البحث في التربية وعلم النفس

  التربوية اإلدارة مهنة أخالقيات

 اإلدارة في اإلنجليزية باللغة قراءات

التربوية والقيادة  

 

 

 

 

 

 

 

 دكتوراه: 

 

 المستوى المادة 

  تجارب في اإلشراف التربوي

  قضايا ومشكالت في اإلشراف التربوي

  اللغة االنجليزية

  اإلشراف التربوي

  القيادة التربوية
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  تكنولوجيا التعليم

العلوم مناهج تطوير  
 

لعلوما تدريس في متقدمة استراتيجيات  
 

وتصميمه المنهج نظرية  
 

اإلنجليزية باللغة التدريس وطرق المناهج في قراءات  
 

  اعداد المعلمين

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/sciences-curriculum-development
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/advanced-strategies-in-teaching-sciences
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/curriculum-theory-and-design
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/readings-in-curriculum-instruction-in-english


 قسم المناهج وطرق التدريس:  

  

 التعريف بالقسم:

  

يعد قسم المناهج وطرق التدريس من األقسام الرئيسة في كلية التربية، وركن 

 أساسي من أركان العملية التربوية. 

ويسعى القسم لنشر العلم والمعرفة وذلك من خالل البرامج التي يقدمها في 

)ماجستير ودكتوراه( إلعداد متعلم متميز مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

لديه القدرة على التعامل مع المنظومة التعليمية بشكل عام والمتعلم بشكل خاص 

على المستوى المهني واإلنساني واألكاديمي في جميع التخصصات. ويهدف 

القسم إلى إعداد تربويين متميزين ذو كفاءة في هذا المجال بدءا من مرحلة 

وحتى مرحلة الدكتوراه تكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات البكالوريوس 

 والمشكالت التربوية مع تقديم الحلول المناسبة لها

ويهدف إلى تحقيق التميز في البحث العلمي، وتطبيقاته في مجال المناهج وطرق 

التدريس، وتدعيم أواصر البحث العلمى بين القسم ومراكز البحوث ذات الصلة 

 نشء، وإعداد المعلم وتدريبه محليا وإقليميا وعالميا.بتكوين ال

  

 الرؤية:

التميز والريادة على المستويين المحلي واإلقليمي في عمليات التعليم والتعلُّم،  

 والبحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية، وخدمة المؤسسات التعليمية.

 الرسالة:

لمهني لمهنة التدريس، تزويد الطالب الكلية بالخلفية النظرية والجانب ا

واالتجاهات الحديثة في تصميم المناهج وتطويرها، واإلسهام في إعداد المعلم 

الجامعي بمختلف كليات الجامعة، ورفع كفاءة المعلم وتنمية قدراته، إضافةً إلى 



تطوير التدريب من خالل البحوث التربوية وخدمة البيئة والمجتمع المحلي 

 ليمية والعالمية في ضوء معايير جودة العملية التعليمية.والمنافسة المحلية واإلق

  

  

 األهداف

تمكين الخريج من أصول البحث العلمي ومهاراته وتطبيقاته في مناهج وطرق  

 تدريس التخصص.

تزويد الخريج مهارات توظيف تقنيات التعليم في تخصص المناهج وطرق تدريس  

 التخصص.

الناقد وتشخيص المشكالت التربوية في المناهج تعزيز قدرة الخريج على التفكير  

 وطرق التدريس، عن طريق البحث العلمي.

إكساب الخريج المهارات األساسية في استراتيجيات التدريس الحديثة في  

 التخصص، وتدريب الخريج على تصميم وتطوير مناهج التعليم في التخصص .

والعمل بروح الفريق في البحث  إكساب الخريج قيم االنتماء، واإلتقان واإلبداع، 

العلمي، والمسئولية االجتماعية، وأخالقيات المهنة والبحث في المناهج وطرق 

 التدريس.

 إكساب الخريج القدرة التعرف على مصادر المعلومات الحديثة وطرق توظيفها. 

تنمية وتعزيز قدرة الخريج على مناقشة القضايا والمشكالت في مناهج وطرق 

 التخصص ضمن فرق ومجموعات عمل.تدريس 

 



 

  

 

 كلية التربية 

 قسم معلم الصف :                
 التعريف بالقسم:

يُعد المعلم أحد المدخالت الرئيسة المهمة للنظام التربوي وركيزة أساسية 

برنامج معلم الصف فـي كلية العلوم التربويـة،  أنشألتطوره وتقدمه، ولذلك 

فيه على شهادة ويعد من البرامج الرائدة في الجامعة، حيث يحصل الدارس 

البكالوريوس في تخصص معلم الصف،  ويعمل في البرنامج نخبة متميزة من 

أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراه في التخصصات المختلفة، 

وتسعى أغلب الهيئات الرسمية لخلق معلم صف من خالل الهيئات التربوية 

ي أغلب البلدان طريقتين الحكومية مثل )كلية التربية(، وتلك الهيئة تُقدّم ف

لتحقيق تلك الغاية: األولى هي انضمام الطالب إليها ليدرس لسنوات ِطوال 

المواد التربوية، والثانية هي أن ينضم إليها لمدّة عام واحد فيما يُعرف بالـ 

 )دبلومة التربوية(، ليستطيع بعدها العمل كُمعلم.

 رؤية القسم:

تضمن التميز والريادة واإلبداع في توفير بيئة تعليمية ثرية متطورة 

 المخرجات.

 رسالة القسم:

تكوين معلم الصف المبدع القادر على استيعاب الحقائق والمعارف 

والمتغيرات الجديدة، ومنجزات الثورة العلمية والتكنولوجية، وإعداده إعداداً 

ية أكاديمياً وسلوكياً ومهنياً متميزاً، مع التركيز على التوفيق بين النظر

والتطبيق العملي والميداني، مفعالً األساليب العلمية في حل المشكالت 

 والتحديات التي تواجهه في العمل.

 أهداف القسم:

 يهدف قسم معلم الصف إلى تحقيق المقاصد اآلتية:



 

  

قادرين على التدريس الفعال في صفوف الحلقة  أكفاءإعداد معلمي صف 

 األولى من مرحلة التعليم األساسي.

 .استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس القادر علىإعداد المعلم 

القيام بالبحوث التطبيقية واإلجرائية الهادفة إلى حل  القادر علىإعداد المعلم 

 المشكالت التربوية بطرق علمية سليمة.

 المقررات الدراسية قسم معلم الصف:

 متطلبات الجامعة اإلجبارية: 
  الساعات   المادة 

 3 اللغة العربية

 3 اللغة االنجليزية 

 3 الحاسوب التربوي

 3 التربية في الوطن العربي

الثقافة اإلسالمية وقضايا 

 العصر
3 

 3 تنمية المجتمع والعمل التطوعي
 

 متطلبات الجامعة االختيارية
  الساعات   المادة 

 3 طرائق تدريس الخاصة

 3 اإلرشاد النفسي والتربوي

 3 العمليةالتربية 

 3 مبادئ علم القانون

 3 مبادئ علم االتصال

 3 أخالقيات الطالب الجامعي

 3 المكتبة المدرسية والتوثيق التربوي

 3 األمن الفكري 



 

  

 3 الثقافة العلمية

 3 مبادئ علم البيئة

 3 مبادئ الصحة العامة

 3 مبادئ التربية  

 3 االسعافات االولية

 3 أساليب البحث العلمي

 3 تطور الفكر التربوي

 3 التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية

 2 الجغرافيا العامة  

 2 التاريخ العربي واإلسالمي     

 

متطلبات الكلية 

 اإلجبارية

 

  الساعات  المادة 

 3 المدخل إلى علم التربية

 3 أسس المناهج وتنظيمها

 3 مناهج البحث العلمي

 3 علم النفس التربوي

 0 حلقة بحث

 3 مدخل الى علم المعلومات

 3 المكتبات المدرسية

 3 الطفل واألسرة والمجتمع

 

  متطلبات التخصص اإلجبارية

 

  الساعات   المادة 

 3 المدخل الى علم النفس العام

 3 المناهج وأساليب التدريس

المناهج التربوية للحلقة األولى من مرحلة 

 التعليم األساسي
3 

 3 قرائية وأساليب تدريسها مهارات



 

  

 3 مهارات كتابية وأساليب تدريسها

 3 العقيدة والحديث وأساليب تدريسها

 3 الفقه والسيرة وأساليب تدريسها

 3 النحو والصرف وأساليب تدريسها

 3 استراتيجيات تربوية لحماية الطفل 

 3 التربية الخاصة بالطفل

 3 التذوق األدبي وأساليب تدريسه

 3 التالوة وأساليب تدريسها

 3 التربية الفنية

 3 تطبيقات الحاسوب التعليمي

 3 تصميم التدريس

 3 القياس والتقويم

 3 مناهج التربية االجتماعية وأساليب تدريسها

 3 مدخل إلى التربية العملية

 3 الفيزياء وعلوم األرض وأساليب تدريسها

 3 الكيمياء و األحياء وأساليب تدريسها

 3 بنية األعداد وأساليب تدريسها

 3 مبادئ التالوة والتجويد  

 3 مفاهيم هندسية وأساليب تدريسها

 3 2التربية العملية 

 3 الحاسوب في التربية

 3 مبادئ الفقه والسيرة  

 3 اإلدارة الصفية

 3 التربية المهنية

 3 البحث اإلجرائي

 

  متطلبات التخصص االختيارية

 

        

  3 مهارات الحياة 

  3 نصوص نفسية وتربوية باإلنجليزية 

  2 المكتبة المدرسية  



 

  

  3 إدارة الجودة الشاملة 

  3 مفاهيم اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها 

  3 التفكير واإلبداع 

  2 علوم حياتية وجيولوجيا   

  3 أدب األطفال 

  3 التعليم المدمج 

 

 اللجنة العلمية جمع وإعداد 

 

  

 

 

 

  

 



 

  قسم: تعليم التربية اإلسالمية كلية: التربية

 رسالة القسم:

بناء شخصية المواطن الصالح الواعي والمتحضر والمؤهل لسوق العمل والمسؤول عن 

 حمل رسالة اإلسالم على مستوى التنظير والممارسة،)العلم والعمل(

 رؤية القسم:

التربية  ورسالتها من خالل خدمة يرتبط قسم التربية اإلسالمية في رسالته بأهداف كلية 

المجتمع اإلسالمي وإثراء البحث العلمي عن طريق الدراسة المتأنية والمتعمقة ، وإعداد 

العالم المتمكن والباحث المتخصص في جميع المجاالت الشرعية ، وإعداد البحوث العلمية 

ي الدعوة إلى هللا الجادة ، ومعالجة مشكالت المجتمع المعاصرة ، وإبراز منهج الوسطية ف

عز وجل ، والبعد عن الغلو والتطرف ، وتحقيق القدوة الصالحة في مختلف مناحي الحياة، 

وتأهيل الدارسين عن طريق الدراسة والتعليم والبحث والمراجعة، ومراجعة الفكر وضبطه، 

 بغية ترسيخ قيم الوسطية اإلسالمية، ونشر قيم االعتدال والفهم المتوازن، والحث على

التالقي اإلنساني مع اآلخر بضوابط التشريع السمح. كما يسهم خريجو القسم بتقديم دراسات 

علمية جادة، بهدف بحث القضايا التي ظهرت حديثا، ومعالجتها في ضوء منهج علمي ، 

 يقوم على الموضوعية .

 

 

 أهداف القسم:

من أهداف الكلية بشكل تنبثق أهداف قسم التربية اإلسالمية من أهداف الجامعة بشكل عام و

 خاص، وهي على النحو التالي:

غرس األسس المعرفية واالعتقادية والفقهية واألخالقية والتعبدي، وتكوين الشخصية -1 

العلمية والمتميزة في فهمها العميق والشامل للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واألحكام 

 الشرعية المستنبطة منهما  

علمية معينة على التعلم والتعليم وإنتاج البحوث المتخصصة، و توظيف إيجاد بيئة   -2

التقنيات الحديثة في التعامل مع مصادر المعرفة للتوصل إلى أفضل صورة الكتساب 

 المهارات األكاديمية.

العمل على النهوض بمخرجات البرامج التعليمية في القسم من معارف ومهارات  -3

األمثل، وتخريج جيل قادر على توظيف المعرفة بغية وتوجهات وتوظيفها التوظيف 

 النهوض بالواقع االجتماعي والثقافي لألمة اإلسالمية  



التعريف بأسس الحضارة اإلسالمية وإبراز خصائص التشريع اإلسالمي في مجال  -4

 األسرة والمجتمع والسياسة واالقتصاد.  

ة في مراحل التعليم المختلفة، ومواكبة تأهيل الطالب المتخرجين لتدريس المواد الديني-5  

 متطلبات سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص.  

 إعداد البحوث والدراسات اإلسالمية التي تهدف إلي خدمة اإلسالم والمسلمين  -6

 

 

 توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

   

الفصل الثاني -سنة أولى   
المادة اسم   

التربوي وتطبيقاته التعليميةالفكر    

 السيرة النبوية

 علوم الحديث

 العقيدة اإلسالمية

 البالغة القرآنية

 (اللغة العربية )نحو وصرف

  (1(فقه المعامالت

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت 

 والمدرسة والمجتمع

 

الفصل األول -سنة أولى   
المادة اسم   

الشريعةالمدخل لدراسة   

 قرآن كريم، قواعد التالوة والحفظ

 مهارات الدراسة والتعلم الذاتي

 علم النفس التربوي

 أصول الدعوة ووسائلها وأساليبها

 اللغة اإلنجليزية

 أسس التربية

  1 فقه العبادات

 تدريب عملي 
 

الفصل الثاني -سنة ثانية    

 
المادة اسم   

 قضايا تربوية معاصرة

الفردية والقياس الفروق 

  النفسي

 دراسات في األديان

الفصل األول -سنة ثانية   

 
المادة اسم   

 تفسير آيات األحكام

 أصول الفقه

 تطبيقات تربوية



 المكتبة والبحث العلمي 

 اإلرشاد التربوي

التربية اإلسالمية أصولها 

 ومنهجها ومعلمها

طرائق واستراتيجيات 

 التدريس

 بناء المجتمع اإلسالمي

 التربية العملية

 مناهج البحث التربوي

 عملي تدريب
 

 (تالوة وتجويد )تطبيقية

 طرق تدريس التربية االسالمية

  الثقافة اإلسالمية

 أصول التربية العامة

األصول االجتماعية والفلسفية 

 للتربية

 علم النفس التربوي

 النظم اإلسالمية

 النمو ومراحل اإلسالمية التربية
 

الفصل الثاني -سنة ثالثة   

 
المادة اسم   

 التفسير التحليلي

من قضايا التربية في المجتمع 

 اإلسالمي

 الحديث التحليلي

 المهارات اللغوية

   طرق تدريس التربية اإلسالمية

 تاريخ تدوين السنة

 (2) فقه معامالت

 التاريخ والحضارة اإلسالمية  
 

األولالفصل  -سنة ثالثة   

 
المادة اسم   

  فلسفة التربية الخاصة

 تدريس مصغر

 تاريخ التشريع اإلسالمي

  علوم القرآن

 (2) فقه عبادات

 اللغويات القرآنية

 التوجيه واإلرشاد النفسي

 التخريج ودراسة األسانيد

 األمن الفكري 

 
 

 



الفصل الثاني -سنة رابعة   
المساق اسم  

 تربية ومشكالت

موضوعيحديث   

  فقه الجنايات

 تفسير موضوعي

مقاصد الشريعة  

 اإلسالمية

 إدارة صف

 تكنولوجيا التعليم

 البحث التخصصي

  التخرج بحث
 

الفصل األول -سنة رابعة  
المساق اسم  

مشكالت واتجاهات حديثة  

 في المناهج وطرق التدريس

 اإلدارة التربوية

طرق تدريس التربية 

إلعداد  اإلسالمية ونماذج

 دروسها

أصول التربية في  

 اإلسالم

صحة نفسية وعلم نفس 

 اجتماعي

 التَّربية واألخالق

 فقه األسرة

عملي تدريب  
 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،،،،،،،،،،،،،،

 إعداد وجمع اللجنة العلمية



 

 

 قسم: تعليم اللغة العربية كلية: التربية

 رؤية ورسالة وأهداف قسم اللغة العربية:

مهمة قسم اللغة العربية هي تخري    ج طلبة يمتلكون الثقافة اللغوية واألدبية الرؤية : 

ي المدارس والثانويات 
ي اللغة العربية ، بما يسمح لهم بممارسة التعليم والتدريس ف 

ف 

ي 
ي الحقول األخرى ،وأن يتبوأ القسم موقعه األكاديمي  ،فضال عن تمكنهم ف 

العمل ف 

ي 
قياسا اىل المؤسسات التعليمية المشابهة له ألن اللغة العربية أغن  اللغات ف 

ها قبوال لإلثراء اللغوي.   القدرة عىل مواكبة فلسفات العرص ، وأكثر

ي الرسالة : 
ي صناعة جيل متعلم يناظر بقية األقسام ف 

الكليات  تحقيق الغاية ف 

والجامعات ، ويعي أهمية اللغة العربية وخصوصيتها بي   لغات العالم ،ونقل القيم 

ي تحملها اللغة ،وتحقيقها عىل نحو فعىلي عىل الواقع ، وكل ذلك مقاصد 
النبيلة الن 

 أسم يسع القسم إلدراكها . 

 األهداف : 

ي  بقيمةإعداد جيل صالح ومؤمن  -1
وربطه بالذات العريقة، وتعميق وعيه الثقاف 

الفكرية لألمة العربية وتأريخها ،وخلق جيل واع وواعد ،يسع لنشر روح األخوة بي   

 القوميات المختلفة . 

 لإلسالم واألمة اإلسالمية، والنهوض باللغة  -2
ً
النهوض بلغة القرآن الكريم خدمة

 الكريم _ والعمل الجاد عىل سالمتها  القرآنالعربية بوصفها لغة 

ي إعداد   -3
ي إحداث التأثث  المطلوب ف 

كوادر تدريسية مثقفة يمكن اإلعتماد عليها ف 

توجيهات المجتمع الثقافية، وتطوير مهارات الطالب اللغوية بما يتناسب مع حجم 

 . إليهالمهمة الموكلة 

 . تلبية حاجات الدولة من الكوادر العلمية. 4

 رسالة القسم : 

ي اعتمدها القسم من  
ي منطلق  تنطلق الرسالة الن 

النهوض بمهامه العلمية ف 

ي خلق قاعدة علمية رصينة مستندة اىل توفث  
أكاديمي رصف، وتتلخص توجهاته ف 

ي عملية البناء والتنمية، كما يسع 
ي تشكل حجر الزاوية ف 

الكفاءات العلمية الن 



 

ي إطار رسالته العلمية 
اعتماد الضوابط والتقاليد والسياقات العلمية  إىلالقسم ف 

ي الصح
ي إعداد الخريجي   والركون اىل الرصانة الالزمة ف 

 ونشر البحوث.  إنجاز يحة ف 

ات الرؤية المستقبلية لقسم اللغة العربية :  هم ممث  
َ
 الرؤية المستقبلية :أ

ي المؤتمرات 1
.رفع مستوى التدريسيي   من خالل كتابة البحوث والمشاركة ف 

 والدورات التدريبية. 

ي نية القسم استحداث 3
ي مجال اللغة وآدابها. . ف 

 مجلة خاصة بالقسم ف 

 المقررات الدراسية:

 : األولىالسنة 

 الفصل الثاني -المرحلة األولى الفصل األول -المرحلة األولى

 
 المادة

 عدد الساعات
 المادة الوحدات

 عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري 

 
أُصول 

التربية في 
 اإلسالم

2 - 2 

التربية 

 - 2 اإلسالمية

تطوير  

 - 2 المناهج

حقوق  
 اإلشراف 2 - 2 إنسان

  2 التربوي

علم نفس  
علم النفس  3 - 3 عام

 - 3 النمو

تعليم  
أصول  2 - 2 أساسي

 - 3 التربية

 
الصحة  3 - 3 النحو

 - 3 واإلرشاد

 
األدب 
 2 - 2 الجاهلي

مصادر 
أدبية 
 ولغوية

2 - 

 
تاريخ  2 - 2 المنتخب

 - 2 التربية

 
مكتبة 
ومنهج 
 بحث أدبي

3 - 3 

المعجم 
 - 2 العربي

علوم  
 - 2 الحديث
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 السنة الثانية 

 المادة المادة

طرق تدريس 

 اللغة العربية 

 قضايا إسالمية معاصرة 

 اللغة االنجليزية

علم النفس 

 التربوي
 الثقافة اإلسالمية 

الصحة 

 النفسية
 اإلرشاد التربوي

 اإلحصاء التربوي النحو

األدب 

 اإلسالمي

 النحو

أصول  

 التربية العامة
 األدب األموي

 مصادر المعرفة اإلسالمية الصرف

يرة النَّبوية  العروض  الس ِّ

تحسين األداء 

 الكتابي

 اإلدارة التربوية

 علم الصوت

 المجموع المجموع

 

 

 

 

 

  السنة الثالثة 

 

 المادة المادة



 

 مناهج البحث
 طرق البحث في التربية وعلم النفس

 القياس والتقويم

التقنيات 

 التربوية
 طرائق تدريس عامة

 التربية العلمية )المشاهدة( النحو

األدب 

 العباسي
 النحو

األدب 

 األندلسي
 البالغة )علم البيان والمعاني(

النقد األدبي 

 القديم
 المتأخرةأدب العصور 

  التفسير وعلومه فقه اللغة

 المجموع المجموع

 

 

 

 

 السنة الرابعة 

 المادة المادة

 الحاسوب

المناهج  التربية العلمية )التطبيق(

والكتب 

 المدرسية

اإلدارة 

واإلشرا

ف 

 مشروع بحث التخرج التربوي

 النحو 

األدب 

 الحديث



 

طرائق 

تدريس 

 عامة 

النقد 

األدبي 

 الحديث

مشروع 

بحث 

 التخرج

 المجموع المجموع

 جمع اللجنة العلمية     



 

 

 

 : األطفال رياض قسم- التربية كلية

 التعريف بالقسم: – 1

نظرا لمكانة الطفل فقد اهتمت الجامعة بضرورة االرتقاء بمستوى الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة وال يتم هذا 

السليم الذي يؤهلهم االرتقاء إال عن طريق رفع مستوى أداء معلمي تلك المرحلة حرصا على إعداد أطفالنا اإلعداد 

لمواكبة ركب التقدم ، وذلك عن طريق إعداد معلمة رياض أطفال مؤهلة أكاديمياً ومدربة وفقاً ألحدث نظريات 

التربية وعلم النفس الحديث للطفل في تلك المرحلة , حيث تقوم الطالبة أثناء دراستها بالفرقة الثالثة والرابعة 

ة لمدارس وزارة  التعليم حتى تكتسب الثقة ومهارات التعامل مع الطفل في بالتدريب العملي في الروضات التابع

بيئة التعليم الطبيعية ويقوم باإلشراف عليها أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومشرفين من وزارة التربية والتعليم لتقييم 

 التربية وعلم النفس. نظرياتعقبات التطبيق  تخطيوتقويم أدائها ومساعدتها على 

 ؤيــــــــة :الر

 التميز والريادة فى مجال تعليم الطفولة محليا، قادرا على المنافسة العربية والعالمية. 

 الرســـــــــالة:

تسعى الكلية الى إعداد خريجات متميزات للعمل في مجاالت التعليم واألدب واإلعالم والفنون والصحة للطفولة  

 م المجتمعية.المبكرة وفقًا الحتياجات سوق العمل والقي

 األهداف :

 تجاه الطفل واألسرة والمجتمع . المهنيإكساب الطالبة معرفة برسالتها ودورها   -1

 تعريف الطالبة بفلسفة رياض األطفال وأهدافها وتطورها وأهميتها كمرحلة متميزة فى بناء المجتمع.-2

يفية إكتشاف قدراته وتنمية مهاراته تزويد الطالبة بالنظريات العلمية وأسس التعامل مع طفل الروضة وك-3

 السوية نحو نفسه ومجتمعه. اتجاهاتهوتكوين 

بطرق وأساليب العمل مع  الطلبةوحاجاته، وتزويد  وخصائصهبمظاهر نمو طفل الروضة الطلبة  إلمام -4

 مشاكله والتعامل معها بأساليب ناجحة سوية. مواجهةاألطفال وكيفية 

وتجهيزات رياض األطفال وكيفية إعداد الروضة كبيئة تربوية  منشآتلنموذجية بالمواصفات االطلبة تعريف -5

 صالحة لتعليم وتعلم الطفل.

اللغوية ( الالزمة للتعامل مع طفل الروضة، وتدريب  –الحركية  –بالمهارات المختلفة ) الفنية  الطلبةتزويد  -6

 فى نمو طفل الروضة الطالبة على مهارات الترويح واأللعاب المختلفة التى تسهم 

من صحة إختيار وتصميم وتنفيذ األنشطة والخبرات  متمكنه التيبالمهارات المهنية المختلفة  الطالبتزويد  -7

 العملية التربوية والتعليمية. فيبأهمية الوسائل التقنية  الطالبالالزمة لطفل الروضة، وتوعية 

لتكوين عالقات واتصاالت ناجحة مع الجهات والمؤسسات إكساب الطالبة المهارات االجتماعية الالزمة  -8

 المعنية برياض األطفال.

 

 



 

 

 المقررات الدراسية لقسم رياض األطفال:

 الفرقة األولي :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 طرق ومبادئ التدريس تنمية المهارات اليدوية والفنية لألطفال

 صعوبات التعلم تاريخ تربية الطفل

 علم الصوت رياضية ومعسكراتتربية 

 مشكالت األطفال وأساليب معالجتها دور حضانة ورياض األطفال

 التعبير الحركى للطفل صحة األم والطفل

 مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها قراءات في الطفولة بلغة أجنبية

 معايير جودة التعليم برياض األطفال (1طرق تعليم الطفل)

 بيئة تعلم الطفل لمرحلة الطفولة المبكرة  التربوية في الطفولة المبكرة مدخل إلى العلوم 

 

 الفرقة الثانية :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

تدريس طالبى ) التدريس المصغر بمرحلة 

 الطفولة المبكرة(

 التربية المتحفية والمكتبية للطفل

 العربيةعلم ومهارات اللغة  المهارات  في التربية الحركية

 التربية الفنية البصرية التنمية الوجدانية للطفل

 األساليب التربوية في القرآن والسنة  تنمية مهارات التواصل مع األوالد

 التربية البدنية والرياضية التربية اإلبداعية لألطفال

 التعليم قبل المدرسي الصحة النفسية المدرسية 

 علم نفس النمو (2طرق تعليم الطفل)



 

مواقف تعليم وتعلم فى مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 مبادئ تعديل سلوك الطفل

 

 الفرقة الثالثة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 التربية ومراحل النمو صعوبات التعلم في رياض األطفال

 برامج ومناهج طفل الروضة مدخل إلى رياض األطفال

 لغوية للطفلمفاهيم وأنشطة  الحاسب وتقنية المعلومات

 استراتيجيات التعليم في الطفولة المبكرة تربية األوالد في ضوء القرآن والسنة النبوية

 قضايا ومشكالت تربوية معاصرة اإلسالم وبناء المجتمع

 علم نفس الشخصية  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية

 إدارة صف الفروق الفردية والقياس النفسي

مشكالت واتجاهات حديثة في المناهج وطرق  الطفلمبادئ تعديل سلوك 

 التدريس

 تدريب عملي 

 

 الفرقة الرابعة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 سيكولوجية اللعب قصص وحكايات األطفال

 نظريات التعلم وتطبيقاتها  مقدمة في التقنيات التربوية 

 التعبير الفنى فى الطفولة المبكرة تأهيل المعلمين 

 أساسيات فسيولوجيا السلوك حقوق اإلنسان والمبادئ القانونية العامة



 

 فنون الروضة وطرق تدريسهم التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي 

 التربية العملية والتدريب الميداني المتصل الوسائل التعليمية 

 مناهج البحث التربوي  األخالق اإلسالمية

 بحث التخرج

بنعمته تتم الصالحات والحمد هلل الذي 

،،،،،،،،،،،،،،،، 

 العلمية اللجنة وإعداد جمع
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