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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

كلمة سعادة رئيسة القسم
الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد: 

تعتبـر مرحلـة ريـاض األطفـال فتـرة التفتـح واالنطـالق، والكشـف عـن المواهـب والميـول والقـدرات فهـي 

المرحلـة التـي يتـم فيهـا توجيه الطفل وإكسـابه العادات وممارسـة السـلوك اإليجابـي، وصقل جوانب شـخصيته 

وتأهيلـه إلتمـام مراحـل الدراسـة التـي تلـي هـذه المرحلـة، فهـي النـواة األولـى والمهمـة التـي تسـتحق الدعم 

الدائمة.  المسـتمر، والمتابعـة 

ولقـد اهتمـت حكومـة خـادم الحرميـن الشـريفين بدعـم مرحلـة ما قبـل المدرسـة ؛ وذلـك من أجـل رعاية 

الطفولـة واالرتقـاء بمسـتواها مـن كافـة الجوانـب، وفـي ظـل التوسـع الكمـي لريـاض األطفـال فـي المملكـة 

وإلزاميـة هـذه المرحلـة حيـث أصبحـت شـرطًا اللتحـاق الطفـل فـي المرحلـة االبتدائية ومـا واكـب ذلك من 

الحاجـة الماسـة إلعـداد وتأهيـل معلمـات متخصصـات فـي رياض األطفـال اسـتحدثت جامعـة المجمعـة برنامجًا 

لريـاض األطفـال  يمنح درجـة البكالوريوس فـي رياض األطفـال وفق رؤية ورسـالة واضحتيـن لتخريج معلمات 

متخصصـات فـي مجـال رعايـة طفل ما قبل المدرسـة بشـكل علمـي مدروس، مـن كافـة الجوانب، يحقـق أهداف 

العمـل التربـوي، ويسـاعد على نمـو الطفل. 

ــاض  ــم ري ــص قس ــا يخ ــه كل م ــن دفتي ــم بي ــام يض ــار ع ــم كإط ــن أيديك ــذي بي ــل ال ــذا الدلي ــي ه ويأت

األطفــال مــن حيــث النشــأة والرؤيــة والرســالة واألهــداف والقيــم، والخطــة الدراســية وأهــم اللجــان الدائمــة 

ــا. بالقســم ومهامه

          رئيسة قسم رياض األطفال

         أ.نوال صالح المسند
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قسم 
رياض األطفال

نشأة القسم وتطوره

الرؤية والرسالة واألهداف والقيم

أواًل: الرؤية:

ثانيًا: الرسالة:

ــس  ــز آل ســعود رئيــس مجل ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــن الشــريفين الملــك عب بصــدور قــرار خــادم الحرمي

الــوزراء ورئيــس مجلــس التعليــم العالــي فــي المملكــة فــي 3 رمضــان 1430هـــ الموافق 24 أغســطس 2009 بإنشــاء 

جامعــة المجمعــة، تــم إدراج  قســم ريــاض األطفــال ضمــن أقســام كليــة التربيــة بالمجمعــة وبــدأت الدراســة 

بالقســم فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام الجامعــي 1433/1432هـــ، وتصــل مــدة الدراســة بقســم ريــاض 

األطفــال إلــى أربــع ســنوات تحصــل الطالبــة بعدهــا علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص ريــاض األطفــال.

تحقيق الريادة في مجال رياض األطفال على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي وفق معايير الجودة

 إعــداد معلمــات مؤهــالت علميــًا وتربويــًا ومهنيــًا فــي مجــال ريــاض األطفــال قــادرات علــى المنافســة فــي 
ســوق العمــل والمشــاركة فــي تقديــم الخدمــات البحثيــة والتربويــة للمجتمــع  فــي مجــاالت الطفولــة وقضاياها.
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

ثالثًا: األهداف:
إعــداد كــوادر متميــزة علميــًا ومهنيــًا وأخالقيــًا تجيــد توظيــف التقنيــة وأســاليب التعّلــم وأدواتــه الفّعالــة  ●

مــن خــالل برامــج ذات جــودة عاليــة فــي جميــع مقــررات ريــاض األطفــال ومــا تحققــه أهــداف مقرراتهــا.
تطويــر الخطــط الدراســية بمــا يتناســب مــع االتجاهــات الحديثــة فــي مجــال ريــاض األطفــال، وكذلــك  ●

االحتياجــات الفعليــة للمجتمــع المحلــي وســوق العمــل ومتطلبــات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي.
نشــر الوعــي المجتمعــي بأهميــة مرحلــة ريــاض األطفــال وتأثيرهــا علــى نمــو الشــخصية وبنائهــا. مــن  ●

خــالل الــدورات التدريبيــة وورش العمــل
إجــراء البحــوث العلميــة التــي تعالــج قضايــا ومشــكالت الطفولــة ودور الحضانــة ، وتقديــم الحلــول لهــا  ●

مــن خــالل الشــراكة الفاعلــة مــع مؤسســات المجتمــع لضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة.
تحقيــق الدمــج الفعلــي الحقيقــي بيــن أطفــال ريــاض األطفــال  ذوي االحتياجــات الخاصــة والعادييــن مــن  ●

أقرانهــم وتعميــق مفهــوم الدمــج لهــؤالء األطفــال بيــن أفــراد المجتمــع .
ــة  ● ــادل المعرف ــات الســعودية لتب ــة الجامع ــال بكاف ــاض األطف ــن أقســام ري ــة بي اســتحداث شــراكة حقيق

ــى جــودة المخرجــات.  ــا ينعكــس عل ــة مم ــة الممكن ــق ســبل االســتفادة المعلوماتي وتحقي

رابعًا: القيم:
1.   العمل بروح الفريق.

2.   الشفافية والمصداقية .
3.   االحترام .

4.   التعاون.
5.   المسؤولية. 

6.   اإلتقان .
7.   االبتكار واإلبداع .
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قسم 
رياض األطفال

الهيكل التنظيمي للقسم

مجلس القسم 

رئيس القسم 

لجنة 
الخطط 
الدراسية 

لجنة إدارة 
الجودة

جودة 
التعليم 
والتعلم

لجنة دعم 
تعليم 
الطلبة

سكرتارية القسم 

مساعد رئيس القسممنسقة الشعب بالزلفي 

لجنة البنية 
التحتية 
المساندة 

لجنة خدمة 
المجتمع

منسق 
الجودة 

لجنة 
اإلرشاد 

األكاديمي 

لجنة 
المعادالت 

لجنة 
الجداول 
الدراسية 

واالختبارات 

لجنة 
األنشطة 
الطالبية 

لجنة دعم 
الطالب 

لجنة القياس 
والتقويم

لجنة 
الخريجين 

لجنة 
النشاط
 الطالبي
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الخطة الدراسية للقسم   

المستوى األول

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

101SALM22المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

101ARAB22المهارات اللغوية

22متطلب جامعة عام اختياري

116EDU تقنيات التعلم ومهارات
22االتصال

117EDU22اصول التربية اإلسالمية

118EDU نظام وسياسة التعليم في
22المملكة العربية السعودية

111KIN22التنشئة االجتماعية

112KIN22مدخل الى رياض األطفال

113KIN22تربية الطفل في اإلسالم

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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قسم 
رياض األطفال

المستوى الثاني

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

2متطلب جامعة

126EDU2علم نفس النمو

ENG2اللغة اإلنجليزية

121KIN22مؤسسات الطفولة ومنظماتها

122KIN322أدب الطفل

123KIN22سيكولوجية اللعب

124KIN322المهارات اللغوية للطفل

125KIN22سيكولوجية رسوم األطفال

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الثالث

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

2متطلب جامعة

216EDU2صحة نفسية

217EDU2مبادئ البحث التربوي

211KIN22تنمية مهارات التفكير

212KIN التربية الحركية ) تدريبات
322وألعاب(

213KIN المهارات اليدوية والفنية
322KIN 125للطفل

214ENG)2(22اللغة اإلنجليزيةENG102

SALM)1( 22قرآن كريم

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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قسم 
رياض األطفال

المستوى الرابع

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

22متطلب جامعة

226EDU22علم النفس التربوي

221KIN22الحضانة ورياض األطفالKIN 112

222KIN المهارات ا لعلمية  والرياضية
322عند الطفل

SEDU22مقدمة في التربية الخاصة

223KIN322طرق رواية القصة

SALM)2( 22قرآن كريمSALM201

224KIN التعليم والتعلم في السنوات
22المبكرة

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الخامس

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

316EDU2إدارة وتخطيط تربوي

317EDU إنتاج ومصادر التعلم
2االلكترونية

311KIN322الثقافة الصحية

312KIN322تصميم األلعاب التربويةKIN123

313KIN22إعداد معلمة الروضة

314KIN طرق تدريس رياض األطفال
22في ضوء الجودة

315KIN22سيكولوجية الفروق الفردية

316KIN22نظريات التعلم

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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قسم 
رياض األطفال

المستوى السادس

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

326EDU2استراتيجيات التدريس

327EDU2المناهج التعليمية

321KIN22مكتبات األطفال

322KIN22المشكالت السلوكية للطفل

323KIN مصطلحات في الطفولة باللغة
22اإلنجليزية

324KIN322مسرح الطفل

325KIN22النمو العقلي والمعرفي للطفل

326KIN322برامج التلفزيون التربوي

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى السابع

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

416EDU اتجاهات حديثة في
2استراتيجيات التدريس

417EDU2التقويم التربوي

411KIN22سيكولوجية االبتكار

412KIN322اعداد وسائل تعليمية للطفل

413KIN322األنشطة في رياض األطفال

SEDU22صعوبات التعلمSEDU104

414KIN22المفاهيم الدينية واالجتماعية

415KIN22التربية البيئية

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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قسم 
رياض األطفال

المستوى الثامن

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

426EDU66التربية الميدانية

اجتياز 
المقررات 

التربوية و 121 
ساعة

421KIN22األطفال الموهوبون

422KIN الخدمة االجتماعية في مجال
22األسرة و الطفولة

423KIN إدارة دور الحضانة ورياض
22األطفال

SEDU استراتيجيات الدمج والتدخل
22SEDU104المبكر

424KIN22إرشاد الطفل وتوجيهه

18 ساعةإجمالي عدد الساعات
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المجالالرمزمخرجات التعلم

A

a1 المعرفة  الكاملة بجميع المفاهيم والنظريات المرتبطة بتخصص رياض االطفال وبنظريات التعليم
والتعلم  والمجاالت العلمية الالزمة لإلعداد المهني .

a2 المعرفة الكاملة باإلجراءات والطرق المتبعة في تعليم وتعلم اطفال الروضة و احدث التطورات التربوية
والنفسية واالبحاث الحديثة المرتبطة باإلدارة  الصفية وطرق التدريس االطفال.

.a 3  اإللمام بأحدث التطورات البحثية  المتعلقة بإيجاد الحلول لمشكال ت وقضايا الطفولة وكذلك  القضايا
التربوية  المستجدة  والمختلفة

 B

b1 نقد المحتوى العلمي  واالفكا ر المتضمنة في المفاهيم  لبيان اوجه القوة والضعف وتحليلها واستخدامها
في اقتراح الحلول للمشكالت الصفية التي  يتم  مواجهتها  واتخاذ قرارات مناسبة...

b2
دراسة بعض  مشكالت  الطفولة البسيطة  والمعقدة  بعد اجراء التقصي  وتقديم  حلول  إبداعية 

للمشكالت المطروحة باستخدام  أشكال متنوعة من تقنيات المعلومات والمعرفة  النظرية  والخبرة  
العملية 

b3تطبيق   المعارف  والنظريات  واألسس  في  المهارات  والكفايات  المهنية  لمعلمة  الروضة

C

c1  االسهام بشكل  بناء في  حل  المشكالت  في  مواقف  النشاط  الجماعي  سواء  كانت فردا في  مجموعة  ام
قائد  المجموعة

c2ممارسة العمل ضمن  فريق بكفاءة والقيادة  لمجموعة العمل

c 3التصرف بما يعكس تحمل مسئولية العالقات االجتماعية والمهنية

c4تحمل مسئولية التعلم الذاتي واالستمرار في تطوير الذات   مهنيا وشخصيا

c 5 االلتزام  بالقيم االخالقية  العالية  على  المستوى الشخصي واالجتماعي  بما يكون  اتجاهات إيجابية نحو
مهنة التدريس واكتشاف القدرات التدريسية وتقويم الذات  بموضوعية.

D

d1التواصل  مع االخرين  باستخدام اساليب التواصل  التكنولوجية شفهيا وكتابيا  بكفاءة

d2استخدام  تقنية المعلومات و  االتصاالت للحصول على المعلومات الحديثة في  مجال  رياض  االطفال

d.3استخدام  األساليب الحسابية  في معالجة بعض المعلومات المرتبطة   بمجال  الطفولة

d4استخدام مهارات الحاسب االلي في تنفيذ متطلبات المقرر

Ee1    محاكاة  انشطة  التعليم  والتعلم  بالروضة التي تتضمن  االداءات  الحركية والصوتية  والفنية
بمهارة

مخرجات تعلم البرنامج
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التنشئة 
االجتماعية
KIN 111

سيكولوجية 
اللعب

KIN 123

قران كريم )1(
SALM 201

قران كريم )2(
SALM 202

الثقافة الصحية
KIN 311

برامج التلفزيون 
التربوي

KIN 326

التربية البيئية
KIN 415

األطفال الموهوبون
KIN 421

تربية الطفل في 
اإلسالم

KIN 113

سيكولوجية 
رسوم االطفال
KIN 125

المهارات اليدوية 
والفنية للطفل
KIN 213

التعليم والتعلم في 
السنوات المبكرة

KIN 222

تصميم األلعاب 
التربوية

KIN 312

النمو العقلي 
والمعرفي للطفل

KIN 325

المفاهيم الدينية 
واالجتماعية
KIN 414

استراتيجيات الدمج 
والتدخل المبكر
SEDU 426

أدب الطفل
KIN 122

التربية الحركية 
)تدريبات 
وألعاب(

KIN 212

مقدمة في التربية 
الخاصة

SEDU 104

نظريات التعلم
KIN 316

مسرح الطفل
KIN 324

اعداد وسائل 
تعليمية للطفل
KIN 412

إرشاد الطفل 
وتوجيهه

KIN 424

مؤسسات الطفولة ومنظماتها
KIN 121

مبادئ البحث التربوي
EDU 217

طرق رواية 
القصة

KIN 225

طرق تدريس 
رياض األطفال 
في ضوء الجودة

KIN 314

المشكالت 
السلوكية للطفل

KIN 322

االنشطة في 
رياض االطفال
KIN 413

مدخل إلى رياض 
األطفال

KIN 112

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

علم النفس 
التربوي

EDU 226

اللغة اإلنجليزية
ENG 102

اللغة 
اإلنجليزية)2(
ENG 103

الحضانة ورياض 
األطفال

KIN 221

سيكولوجية 
الفروق الفردية

KIN 315

مصطلحات في 
الطفولة باللغة 

اإلنجليزية
KIN 323

سيكولوجية 
االبتكار

KIN 411

الخدمة االجتماعية في 
مجال األسرة والطفولة

KIN 422

المهارات اللغوية 
KIN124 للطفل

تنمية مهارات 
التفكير

KIN 211

المهارات العلمية والرياضية 
عند الطفل
KIN 223

إعداد معلمة 
الروضة

KIN 313

مكتبات األطفال
KIN 321

صعوبات التعلم
SEDU 417

إدارة دور الحضانة ورياض األطفال
KIN 425

التربية الميدانية
EDU 423

علم نفس النمو
EDU 126

صحة نفسية
EDU 216

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

استراتيجيات التدريس
EDU 326

اتجاهات حديثة في استراتيجيات 
التدريس

EDU 416

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

نظام وسياسة 
التعليم في المملكة 
العربية السعودية

EDU 118

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

المناهج التعليمية
EDU 327

التقويم التربوي
EDU 417

اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لقسم رياض األطفال

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

المتطلبات الجامعيه االختيارية )1(:

اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

المتطلبات الجامعيه االختيارية )3(

المتطلبات الجامعيه االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات االتيه:
)SALM101(المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع     )ٍِ
)SALM103(  النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(    النظام السياسي في االسالم

اختيار اربع ساعات من:

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الشروط الخاصة للقبول في البرنامج 

 أن تكون الطالبة حاصلةً  على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها. ●
 الحصول على نسبة مكافئة %90  ●
  أن ال يكون قد مضى على حصولها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات. ●
 أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تشترطها األقسام العلمية. ●
  أن ال تكون قد فصلت من الجامعة أو من أي جامعة أخرى فصاًل أكاديميًا أو تأديبيًا.  ●
 أن تكون حسنة السيرة والسلوك.  ●
 أن تكون الئقًة طبيًا. ●

مواصفات خريجات البرنامج في ضوء اإلطار الوطني لمؤهالت التعليم العالي:
ــي  ● ــية ف ــم األساس ــادئ والمفاهي ــات والمب ــي والنظري ــوى المعرف ــق للمحت ــم العمي ــى الفه ــدرة عل  الق

ــال.  ــم األطف ــم وتعل ــرق تعلي ــال، وط ــاض األطف ــال ري مج
 القــدرة علــى البحــث فــي مشــكالت الطفولة وكيفيــة التعامــل مــع األطفــال العادييــن وذوى االحتياجات  ●

. لخاصة ا
 القدرة على امتالك مهارات البحث وفهم محتوى البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة بالطفل. ●
 القــدرة علــى التفكيــر اإليجابــي وتطبيــق المعــارف والمفاهيــم والنظريــات وأســاليب االســتقصاء فــي  ●

مجــال الطفولــة إليجــاد حلــول ابتكاريــة فــي مشــكالت األطفــال النمائيــة والتعليميــة.

المهنة المؤهل لها برنامج رياض األطفال:
معلمات متخصصات في رياض األطفال في الروضات الحكومية واألهلية.
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قسم 
رياض األطفال

ــع  ● ــل م ــددة للتواص ــائط المتع ــتخدام الوس ــي، واس ــر اللفظ ــي وغي ــل اللفظ ــارات التواص ــالك مه  امت
ــات  ــي، والمؤسس ــع المحل ــور والمجتم ــاء األم ــا وأولي ــادات العلي ــة والقي ــالت المهن ــذ وزمي التالمي

ــة. ــى الطفول ــي ترع ــة الت المجتمعي
 اســتخدام اســتراتيجيات التقييــم المقننــة وغيــر المقننــة )Formal – Informal( لتقييــم جميــع جوانــب  ●

النمــو، وتحليــل البيانــات ألغــراض متنوعة.
ــا فــي مجــال ريــاض األطفــال و إيجــاد الحلــول لهــا فــي  ● ــادرة  فــي تحديــد المشــكالت والقضاي  المب

ــرة ــة ومبتك ــوٍل عملي ــادة إليجــاد حل ــة، وممارســة القي ــة والجماعي المواقــف الفردي
 القــدرة علــى قيــادة المجموعــة الصغيــرة والمجموعــات الكبيــرة لتحقيــق أهــداف المشــروعات العلميــة  ●

والبحثيــة فــي إطــار تخصــص ريــاض األطفــال.
ــة  ● ــى متابعــة الجديــد فــي المعلومــات فــي مجــال التخصــص فــي الموضوعــات األكاديمي  القــدرة عل

ــة. ــا فــي الممارســات المهني ــة ودمجه ــف التقني ــة وتوظي والمهني
 تحــري الفــرص لتحقيــق النمــو الذاتــي والمهنــي، و يمتلــك المرونــة فــي تعديــل التوجهــات المهنيــة  ●

بمــا يعكــس المتوقــع منهــا بصفتهــا مربيــة
 االلتزام بالقيم اإلسالمية بما في ذلك أخالقيات المهنة ●
 االلتــزام بالســلوكيات  التــي تتفــق والمعتقــدات الدينيــة اإلســالمية مــن إخــالص وتحمــل المســؤولية  ●

وااللتــزام تجــاه اآلخريــن
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

يقدم القسم برنامجا متكامال لتأهيل معلمات مرحلة رياض األطفال  يتألف من )142( وحدة دراسية تتضمن:
 )84(    وحدة إجبارية تخصصية في رياض األطفال. 

 ) 12(  وحدة متطلبات جامعة.
 ) 46(    وحدة متطلبات كلية.

متطلبات الجامعة:    12 ساعة )متطلبات جامعة اختيارية( تكون على النحو اآلتي:

المتطلبــات االختياريــة )1( : 6 ســاعات مــن أصــل ثمــان ســاعات مــن مقــررات الســلم التــي تطرحهــا الجامعــة 
)ســلم 101,ســلم 102, ســلم 103,ســلم 104( , وتســمى مقــررات اختياريــة1 .

المتطلبــات االختياريــة  )2(:  ســاعتان مــن أصــل 14 ســاعة مــن مقــررات العــرب التــي تطرحهــا الجامعة)عــرب 
101, عــرب 103( وتســمى مقــررات اختياريــة 2 .

ــة  ــا مجتمعي ــة: )قضاي ــررات االختياري ــن المق ــاعة م ــل 14 س ــن أص ــاعات م ــة  )3(:  4 س ــات االختياري المتطلب
معاصــرة, اللغــة اإلنجليزيــة, األســرة والطفولــة, العمــل التطوعــي, أساســيات الصحــة واللياقــة ,ريــادة األعمــال, 

األنظمــة وحقــوق اإلنســان( وتســمى مقــررات اختياريــة 3 .

وألن األصــل أن الطالبــة ال تســجل فــي المقــرر الــذي يقدمــه قســمها, فــإن علــى طالبــات ريــاض األطفــال عــدم 
التســجيل فــي مقــرر األســرة الطفولــة.

نظام الدراسة: المستويات

لغة الدراسة: اللغة العربية.

نظام اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج
عدد ساعات الحصول على الدرجة العلمية: 
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قسم 
رياض األطفال

اللجان التنفيذية القائمة بالقسم
لجنة الخطط الدراسية :

مهام اللجنة
التنسيق مع لجنة الخطط بالكلية فيما يتعلق بأي تحديث أو تطوير للخطة الدراسية  ●
دراسة ومتابعة الخطة الدراسية في القسم وإدخال التعديالت المناسبة عليها عند الحاجة. ●
االشتراك في إعداد األدلة والنماذج والجداول الالزمة لبناء الخطة . ●
تنمية الوعي بإعداد وتطوير الخطة الدراسية . ●
تقويم الخطة الدراسية في القسم وتطويرها بما يتوافق مع رسالة وأهداف الكلية والجامعة  ●

    بالتعاون مع وكالة الجودة في الكلية والجامعة والجهات ذات العالقة.
ــال  ● ــي مج ــة ف ــورات العلمي ــا للتط ــبة وفًق ــالت المناس ــال التعدي ــررات وإدخ ــف المق ــة توصي متابع

االختصــاص

لجان الجودة
منسق الجودة 

المهام
حلقة وصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم. ●
رقابة عمل لجان الجودة ومتابعتها. ●
مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم. ●
مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعايير بالقسم. ●

التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء ●



23

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

مهام اللجان

أواًل لجنــة معاييــر إدارة الجــودة : وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار األول والثانــي والثالــث  ●
مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .

ثانيــًا: لجنــة معاييــر جــودة التعليــم والتعلــم، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ  ممارســات المعيــار الرابــع مــن  ●

معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .. 

ثالثــًا: لجنــة معاييــر دعــم تعليــم الطلبــة، وتختــص بمتابعة تنفيــذ ممارســات المعيــار الخامس، والســادس  ●

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفير الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها . 

رابعــًا: لجنــة معاييــر البنيــة التحتيــة المســاندة، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار الســابع،  ●

ــواهد  ــر الش ــي وتوفي ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــر الهيئ ــن معايي ــع م ــن، والتاس والثام

ــا . ــة المرتبطــة به واألدل

خامســًا: لجنــة معاييــر خدمــة المجتمــع، وتختــص   بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار العاشــر، والحادي  ●

عشــر مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها .
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لجنة اإلرشاد األكاديمي:
مهام اللجنة:

عقد لقاء مفتوح مع الطالبات الجدد لغايات اإلرشاد والتعارف ●
ــة  ● ــة األكاديمي ــب الخط ــبة حس ــية المناس ــررات الدراس ــار المق ــي اختي ــا ف ــة وتوجيهه ــاد الطالب إرش

ــاح. ــة بنج ــة العلمي ــى الدرج ــول عل ــة للحص الموضوع
معاونــة الطالبــة علــى تذليــل العقبــات التــي تصادفهــا فــي دراســتها بالكليــة، وتقديــم النصــح فــي األمور  ●

التــي تؤثــر فــي دراســتها، وبعبــارة عامــة اإلرشــاد األكاديمــي ال يتعــدى تقديــم العــون للطالبــات ممــا 
ــة  ــاتهن التعليمي ــاء لمؤسس ــب االنتم ــى ح ــة وال ــة الجامعي ــة البيئ ــن إمكاني ــتفادتهن م ــى اس ــؤدي إل ي

والتوفيــق بيــن أهــداف التعليــم الجامعــي وحاجــة الطالبــة.
 التنســيق مــع مرشــدات الطالبــات  بشــأن المشــكالت الطالبيــة والعمــل علــى حلهــا. مــع التوجيــه بعقــد  ●

اجتماعــات مــع الطلبــة ألخــذ مالحظاتهــم.
ــم  ● ــا وتقدي ــات وتحليله ــع البيان ــا وجم ــي وتوزيعه ــاد األكاديم ــة باإلرش ــتبيانات المتعلق ــداد االس  إع

ــات التوصي
 إعداد التقارير الالزمة بالقسم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية ●
 إعداد تقرير فصلي عن اإلرشاد األكاديمي بالقسم ومقترحات التحسين لرئيس القسم ●



25

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

لجنة المعادالت:
مهام اللجنة

• مطابقة مواد خطة الطالبة المحولة من قسم آلخر داخل أو خارج الجامعة .
• اعداد تقرير يوضح المواد المفترض علي الطالبة دراستها .

  متابعة قبول طلب تحويل الطالبة ومعادلة موادها وإعداد تقرير عن قبول ذلك أو عدم جوازه

 لجنة الجداول الدراسية واالختبارات :
مهام اللجنة:

توزيع المقررات وتجهيز الجداول الدراسية ألعضاء القسم. ●
إعداد الجداول الدراسية للقسم. ●
توزيع العبء التدريسي مع مراعاة التخصص. ●
النظر في إمكانية تقسيم الشعب عند الضرورة. ●
إعداد جدول االختبارات . ●
استطالع آراء الطالبات بالقسم حول جداول االختبارات النهائية. ●
ــداد  ● ــات المســجالت وأع ــداد الطالب ــة وحصــر أع ــارات النهائي ــات االختب ــع كشــوف حضــور الطالب جم

ــم ــات بالقس ــات المحروم الطالب
التنسيق مع وحدة الشؤون التعليمية إلعداد جداول االختبارات النهائية وجدول القاعات وجدول المراقبة ●
 المتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية وإعداد تقرير عنها لرئيس القسم. ●
  إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وتحليل النتائج  ●
  العمل على تحقيق جودة االختبارات. ●
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لجنة األنشطة الطالبية
مهام اللجنة

اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم . ●
وضع خطة لنشاط اللجنة خالل الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها . ●
إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة . ●
رفــع روح التنافــس الشــريف بيــن الطــالب وذلــك باشــراكهم فــي النشــاط واقامــة المســابقات العلميــة   ●

بينهــم التــي تســاعد علــي تقويــة العالقــات االجتماعيــة بزمالئهــم وأســاتذتهم ومجتمعهــم .
اكتشاف مواهب الطالب ، وتنميتها وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع . ●
إكســاب الطــالب معــارف ومهــارات إضافيــة، وغــرس العديــد مــن القيــم النبيلــة والســلوكيات اإليجابية  ●

ــهم . في نفوس
تنميــة الحــس الوطنــي لــدى الطــالب مــن خــالل ربطهــم بمنجــزات الوطــن وتعريفهــم بهــا، وتأكيــد  ●

انتمائهــم إليــه .

لجنة دعم الطالب:
مهام اللجنة:

 تقديــم الدعــم للطالــب مــن خــالل زيــادة وعــي وإدراك الطــالب بمســؤولياتهم األكاديميــة وتشــجيعهم  ●
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي حــل المشــكالت األكاديميــة والشــخصية)اجتماعية أو نفســية(التي 

تقــف دون تحقيقهــم ألهدافهــم التعليمــة .
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لجنة القياس والتقويم: 
مهام اللجنة:

ــة  ● ــق الخط ــير وف ــط والس ــة الضب ــان درج ــمل بي ــارات ، يش ــير االختب ــن س ــي ع ــر يوم ــداد تقري  إع
ــة  ــل وقــت كاٍف ، مطابق ــن قب ــي موعــده ، حضــور المراقبي ــار ف ــة كل اختب ــة ونهاي ــة . بداي المطلوب
أوراق األســئلة للمواصفــات الفنيــة المعمــول بهــا ،مــلء كشــف حضــور وغيــاب الطــالب ،المخالفــات 

ــخ. ــاالت الغش...ال وح
 رصــد نمــاذج تقييــم االختبــارات لمقــررات القســم للفصــل الدراســي المعنــي. ســواء تعلقــت بمــا هــو  ●

خــاص منهــا لفتــرة  قبــل االختبــارات ،أو اثنائهــا ، أو بعــد االختبــارات.
 اإلشــراف علــى تطبيــق أدوات القيــاس المختلفــة , وتحليلهــا , لالســتفادة منهــا فــي تعزيــز الجوانــب  ●

ــب الســلبية) إن وجــدت( ــة , ومعالجــة الجوان اإليجابي
تحليــل نتائــج اختبــارات المقــررات الدراســية الفصليــة والنهائيــة ، وتقديــم بعــض المؤشــرات اإلحصائية  ●

ــة  ــدى مالئم ــئلة , وم ــة األس ــار و صعوب ــع االختب ــروط وض ــر ش ــدى توف ــل م ــار , مث ــودة االختب لج
األســئلة التــي يســتخدمها لقيــاس تحصيــل الطــالب األكاديمــي. 

 إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية      ●
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لجنة الخريجين :
مهام اللجنة:

إنشاء قاعدة بيانات للخريجات ومتابعتها .  ●
إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشراكات ذات العالقة بالخريجات . ●
قياس مستوي الرضا للخريجات ومؤسسات العمل . ●
ــن مــن خــالل مجموعــة مــن البرامــج  ● ــة الخريجــات لســوق العمــل برفــع كفاءته ــي تهيئ اإلســهام ف

ــي القســم . ــة ف التدريبي
إطالع الخريجات علي ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية داخل الكلية . ●
توثيــق العالقــة مــع الخريجــات لالســتفادة مــن خبراتهــن فــي تطويــر الخطــط األكاديميــة والبحثيــة  ●

والتدريبيــة بالقســم .

مصادر التعلم بالقسم:

مكتبة الكلية.   
مكتبة القسم.   

القاعات الدراسية المجهزة بالمنصات اإللكترونية.    
الدوريات والمجالت المتخصصة بالطفولة .   

غرفة الوسائل التعليمية الخاصة برياض األطفال .   
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للتواصل مع القسم

     هاتف  مكتب رئيسة القسم:                   4043622 

   مشرفة شعب القسم بكلية التربية بالزلفـــى:           4043891  

childhood.e@gmail.com                               : بريد إلكتروني    

ECE-MU                                                                       : تويتر 



كلية التربية بالمجمعة



كلية التربية بالمجمعة



كلية التربية بالمجمعة


