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كلية التربية بالمجمعة

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صالة وأزكى سالم، وبعد: 
على  االطالع  الطالب  على  ليسهل  الدراسية؛  الخطط  معرفة  في  الطرق  أفضل  من  الشجري  الرسم  يعد 
خطته بسهولة ويسر ، ويتعرف على المتطلبات السابقة ، كما أنها معين لعضو هيئة التدريس ، والمرشد 

األكاديمي في فهم خطة الطالب ، ومعالجة أوجه القصور، وتالفي الملحوظات على تلك الخطة. 
التربية بالمجمعة بمبادرة متميزة، وذلك بجمع  التعليمية في كلية  الكلية للشؤون  وقد قامت وكالة 

الخطط الدراسية في قالب متميز ؛ ليكون سهل التناول للجميع.
وقد تضمن ذلك جميع األقسام العلمية للكلية، وهي : قسم الدراسات اإلسالمية، وقسم اللغة العربية، وقسم التربية الخاصة 
بفروعه: صعوبات التعلم، والتوحد، واإلعاقة العقلية، وقسم اللغة اإلنجليزية، وقسم الرياضيات، وقسم األحياء، وقسم رياض 

األطفال.
وفي الختام أتقدم بشكر اهلل أوال ثم شكر وكالة الكلية للشؤون التعليمية على هذه البادرة الطيبة المباركة، سائلين اهلل الكريم 

أن ينفع بها طالبنا وطالباتنا ، وأن تكون عونا لهم في سبيل تقدمهم العلمي واألكاديمي .
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

         عميد كلية التربية
د. عبدالرحمن بن أحمد السبت         

المقدمة



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس

الدراسات اإلسالمية



اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:
داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

تقنيات التعليم 
ومهارات 
اتصال  

EDU 116

علم نفس 
النمو 

EDU 126

متطلب جامعي 
اختياري

علم النفس 
التربوي                
EDU 226

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية   

EDU 317

استراتيجيات 
 التدريــــس 

        EDU 326

اتجاهات حديثة 
في استراتيجيات 

التدريس
EDU 416

المذاهب 
واالتجاهات 
المعاصرة

ISF 426 

المدخل إلي علم 
العقيدة

ISF 112 

توحيد 1 
ISF 123

التوحيد 2 
ISF 213

أصول اإليمان 1 
ISF 223

أصول اإليمان2       
ISF 313

األديان والفرق 
ISF325

أصول الدعوة 
والحسبة       

DAW 415

 قواعد 
االجتهاد والفتيا                    
        ISP  423

فقه الصالة 
وآدابها   
ISJ125

صحة نفسية 
EDU 216

فقه المعامالت 
المالية               

ISJ   228

إدارة وتخطيط      
تربوي       

EDU 316

فقه الجنايات 
والحدود        

ISJ 322

النحو2
ARAB  419

اخالقيات المهنة
ETH 421

علوم قرآن        
QRS 122

قرآن كريـــم 2 
QRS 214

قرآن كريم 3  
QRS 315 

المناهج التعليمية 
EDU 327

التقويم التربوي     
  EDU 417

  احاديث 
األحكام 3          

SUN  422

المدخل إلي الفقه 
وأصوله 
ISJ 111 

فقه الطهارة 
ISJ  124

فقه الزكاة 
والصيام 
ISJ 212

فقه المناسك            
والسير

ISJ 227 

فقه األسرة 
ISJ 314

فقه المواريث
ISJ 321

فقه األيمان 
والنذور

ISJ 413  

فقه التوازن                                  
ISJ 424

قرآن كريم 1     
 QRS121

النحو 1
ARAB 216

الحكم الشرعي 
وأدلة األحكام 
ISP  224

دالالت األلفاظ   
ISP 317

القواعد الفقهية 
ومقاصد 

الشريـعة      
ISP 323

قرآن كريم 4 
QRS 416

التربية الميدانية             
EDU 420

أحاديث اآلداب 
SUN 126

فقه السيرة   
ISJ 211

الحوار وآداب الخــــــــالف     
  ISP 221

مصطلح حديث
SUN 312    

تخريج الحديث 
SUN 324

دراسة أسانيد 
SUN 414

السياسة 
الشرعية  

واألنظمة              
ISJ 425

أصول التفسير 
ومناهجه         

QRS 127

تفسير تحليلي 1 
QRS 215

تفسير تحليلي2  
 QRS 225

التفسير التحليلي 
QRS 316 3

التفسير 
الموضوعي 1 
QRS 326

تفسير موضوعي 
QRS 412 2

أصول التربية 
اإلسالمية       

EDU 117

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة
EDU 118

متطلب جامعي 
اختياري

متطلب جامعي 
اختياري

متطلب جامعي 
اختياري

مبادئ البحث                 
التربوي                 
 EDU  217

تاريخ السنة 
SUN 222

أحاديث األحكام 1
sun 311

بحث عملي 
SALM 327

أحاديث األحكام 2
SUN 411 

التجويد 
وآداب التالوة                       

QRS 113

الخطة الدراسية لبكالوريوس الدراسات اإلسالمية  

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

اختيار ست ساعات من المقررات األتيه:

المتطلبات الجامعية االختيارية )١(

يتم اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

المتطلبات الجامعية االختيارية )٢(

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس

 اللغـة العـربيـة
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نحو )1(
 ARAB

111

نحو )2(
 ARAB

121

نحو )3( 
 ARAB

211

نحو )4(
 ARAB

221

نحو )5(
ARAB311

نحو )6(
ARAB321

نحو )7(
ARAB411

تطبيقات نحوية 
وصرفية 

ARAB421

األدب الجاهلي
ARAB 112

األدب في 
عصري صدر 
اإلسالم واألموي
ARAB 122

األدب العباسي
ARAB 212

األدب األندلسي
ARAB 225

األدب المملوكي 
والعثماني 
والحروب 
الصليبية

ARAB313

األدب العربي 
الحديث

ARAB323

األدب السعودي
ARAB413

التربية الميدانية
EDU421

علم البديع
ARAB 124

علم البيان )1(
ARAB 213

علم البيان )2(
ARAB 223

علم المعاني )1(
ARAB315

علم المعاني )2(
ARAB325

البالغة القرآنية 
والنبوية

ARAB412

علم الداللة
  ARAB423

علم المعاجم
 ARAB 126

مبادئ البحث 
التربوي

EDU 217

علم النفس 
التربوي

EDU 226

اللهجات 
والقراءات

ARAB312

استراتيجيات 
التدريس

EDU326

اتجاهات حديثة في استراتيجيات 
التدريس

EDU416

المكتبة العربية 
الحديثة

ARAB426

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة
اختياري

متطلب جامعة
اختياري

متطلب جامعة
اختياري

الصرف )1(
ARAB 123

مهارات القراءة 
والكتابة

ARAB 215

الصرف )2(
ARAB 226

الصرف )3(
ARAB314

الصرف )4(
ARAB324

األدب المقارن
ARAB414

تاريخ النحو 
ومدارسه

ARAB424

فقه اللغة
ARAB 125

علم اللغة
ARAB 214

العروض 
والقافية )1(

ARAB 222

العروض 
والقافية )2(

ARAB316

علم الصوتيات
ARAB322

مناهج البحث
ARAB415

مشروع بحث
ARAB422

النقد العربي 
الحديث

ARAB425

علم نفس النمو
EDU 126

صحة نفسية
EDU 216

إدارة وتخطيط 
تربوي

EDU316

النقد العربي 
القديم

ARAB326

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المكتبة العربية 
القديمة

ARAB 224

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي
EDU417

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس اللغة العربية

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)2(:

اختيار ست ساعات من:
 ،)SOCI 101( قضايا مجتمعية معاصرة

 ،)ENG 101( اللغة اإلنجليزية
 ،)ENT 101( ريادة األعمال
)FCH 101( األسرة والطفولة

 )HAF 101( أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101( األنظمة وحقوق اإلنسان

)VOW 101( العمل التطوعي

المتطلبات الجامعيه االختيارية )1(:

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



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس

رياض األطفال
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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



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس
األحيـــاء



كيمياء عامة 1
CHEM111

تصنيف 
 ZOO حيوان

121

كيمياء 
عضوية 
 CHEM

201

مفصليات 
ورخويات 

وجلدشوكيات 
ZOO 221

حشرات )1(        
ZOO 311

حشرات )2( 
ZOO 321

علم الطفيليات 
ZOO 412

فطريات وأمراض 
BOT422 النبات

فيزياء عامة 1 
PHYS 111

فيزياء عامة 2 
PHYS 125

علم األنسجة 
 ZOO الحيوانية

211

كيمياء حيوية   
CHEM 202

حبليات           
ZOO 312

تشريح حيوان 
مقارن

ZOO 322 

علم األجنة 
ZOO 411

فلورا وفونا المملكة العربية 
BIO 424 السعودية

علم الخلية               
BIO 123

 BIO علم البيئة
213

وراثة عامة            
BIO 223

علم وظائف 
اعضاء الحيوان 1
ZOO 313 

النمو والتميز في 
النبات

BOT 324 

علم الطحالب 
BOT 414

علم وظائف اعضاء الحيوان 2          
ZOO 421

علم نفس النمو
EDU 126

صحة نفسية
EDU 216

علم النفس 
التربوي

EDU 226

إدارة وتخطيط 
تربوي

EDU316

وراثة تطبيقية 
BOT 325

اتجاهات حديثة في استراتيجيات 
التدريس

EDU416

حساب التفاضل 
والتكامل 1 

MATH 111

متطلب جامعة 
عام اختياري

متطلب جامعة 
عام اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
عام اختياري 

المملكة النباتية 
BOT 122

الشكل الظاهري للنبات الزهري 
BOT 212 وتشريحه

علم البكتيريا         
BOT 222

علم وظائف 
النبات 1   
BOT 314

علم األحياء 
الدقيقة التطبيقي 

BOT 323

علم وظائف 
النبات 2 

BOT 413

تصنيف نباتات زهرية 
BOT423

تقنية التحضيرات المعملية 
BIO 124

مبادئ البحث 
التربوي

EDU 217

االحصاء الحيوي 
STAT 101

وراثة خلوية 
BOT 315

علم الفيروسات 
BOT 326

مناهج البحث
BIO 415

التربية الميدانية
EDU425

متطلب جامعة 
اختياري 

متطلب جامعة 
اختياري 

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

استراتيجيات 
التدريس

EDU326

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

متطلب جامعة 
عام اختياري

المناهج التعليمية
 EDU327

التقويم التربوي
EDU417

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

الخطة الدراسية لبكالوريوس األحياء

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

متطلبات الجامعة االختيارية )١(

متطلبات الجامعة االختيارية )3(

متطلبات الجامعة االختيارية )٢(

اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كلية

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

دالله األلوان:

اختيار اربع ساعات من:

اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(           األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

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

15



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس

اللغة اإلنجليزية
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قواعد اللغة 
االنجليزية وكتابة 

الجملة1
ENG 111 

قواعد اللغة
االنجليزية 2 
ENG 122

قواعد اللغة 
االنجليزية 3 
ENG 212

مقدمة في 
الترجمة 

ENG 224

إدارة وتخطيط 
تربوي  

EDU316

علم النحو 
االنجليزي  
ENG 321

علم اللغة 
االجتماعي

ENG 417  

االستماع 
والمحادثة 1  
ENG 112

االستماع 
والمحادثة 2  
ENG  123

االستماع 
والمحادثة3 
ENG  213

استراتيجيات 
تعلم لغة أجنبية 
 ENG 222

القراءة المتقدمة  
ENG 311

علم األصوات 
الوظيفي

ENG 322

علم الداللة 
والمعاني  
ENG 323

اللغويات المقارنة
ENG 324  

براغماتية اللغة  
ENG 325

مناهج البحث  
ENG 416

تحليل الخطاب
ENG 413

تدريس اللغة االنجليزية 
ENG 421 

نطق اللغة 
االنجليزية 
ENG121

تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة 
الحاسب اآللي 1
ENG 211

مقدمة في اللغويات
ENG 223 

الصوتيات
ENG 314

تعلم اللغة 
االنجليزية 

بمساعدة الحاسب 
اآللي  2 

ENG 415 

  اختبارات اللغة االنجليزية 
ENG 422 

الكتابة باللغة االنجليزية 1 
 ENG125

صحة نفسية
EDU 126

الكتابة باللغة االنجليزية 2
ENG 221

الكتابة المتقدمة 
 ENG 312 

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

القراءة وبناء 
المفردات 1 
ENG 113

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

القراءة وبناء 
المفردات 2

ENG  124 

القراءة وبناء 
المفردات 3 
ENG  214

مقدمة في األدب 
ENG 225

علم اللغة 
التطبيقي

ENG 313  

علم اللغة 
التاريخي  
ENG 414

مبادئ البحث التربوي 
EDU 217

علم النفس 
 EDU التربوي

226

علم الصرف  
ENG 315

التربية الميدانية 
EDU 421 

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة 
اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم االلكترونية  

EDU 317

استراتيجيات التدريس
EDU326  

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية  
EDU 327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

متطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

EDU اجتياز جميع المقررات التربوية

متطلب اجتياز 128 ساعةمتطلب اجتياز  50 ساعة

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

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

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

يتم اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

  يتم اختيار اربع ساعات فقط من 
المقررات األتيه:

)SALM101(المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع     )ٍِ
)SALM103(  النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(    النظام السياسي في االسالم

اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

المتطلبات الجامعيه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

الخطة الدراسية لبكالوريوس اللغة اإلنجليزية 



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس
الرياضيــات
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فيزياء عامة 
)1(

Phys 111

هندسة تحليلية 
)مستوية 
ومجسمة(

Math 124

الجبر الخطي
Math 214

نظرية اعداد
Math 222

التحليل العددي
MATH311

تطبيقات رياضية 
على الحاسب
MATH327

الحلقات والحقول
MATH414

مشروع بحث
MATH 424

كيمياء عامة)1(
CHEM 111

أسس الرياضيات
Math 122

تحليل المتجهات
Math 213

استاتيكا
Math 225

التحليل الحقيقي )1(
MATH312

نظرية الزمر
MATH322

التحليل الحقيقي 
)2(

MATH412

مقدمة في الهندسة التفاضلية
MATH421

مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية
Stat 223

معمل الرياضيات
MATH314

الطرائق الرياضية
MATH324

مقدمة في المعادالت التفاضلية 
الجزئية

MATH415

مقدمة في االستدالل اإلحصائي
STAT 423

علم نفس النمو
EDU 126

صحة نفسية
EDU 216

علم النفس 
التربوي

EDU 226

إدارة وتخطيط 
تربوي

EDU316

اتجاهات حديثة في استراتيجيات 
التدريس

EDU416

حساب التفاضل 
والتكامل )1(
Math 111

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
عام اختياري 

حساب التفاضل والتكامل )2(
Math 121

حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات
Math 212

مقدمة في المعادالت التفاضلية
Math 224

تطبيقات رياضية
MATH313

مقدمة في 
الطوبولوجي
MATH323

التحليل المركب
MATH413

التحليل الدالي
MATH425

مبادئ اإلحصاء واالحتماالت
Stat 123

مبادئ البحث 
التربوي

EDU 217

التربية الميدانية
EDU428

متطلب جامعة 
اختياري 

متطلب جامعة 
اختياري 

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

استراتيجيات التدريس
EDU326

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

المناهج التعليمية
 EDU327

التقويم التربوي
EDU417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

الخطة الدراسية لبكالوريوس الرياضيات

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

اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كلية

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

دالله األلوان:

MATH إجتياز  )88( ساعة تخصصية معتمدة على األقل

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

يتم اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

  يتم اختيار اربع ساعات فقط من 
المقررات األتيه:

)SALM101(المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع     )ٍِ
)SALM103(  النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(    النظام السياسي في االسالم

اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

المتطلبات الجامعيه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس

التربية الخاصة - مسار اإلعاقة  العقلية
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النمو النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة 
Sedu112

اضطرابات 
التواصل 

Sedu121

مبادئ تعديل 
السلوك لذوي 

االحتياجات الخاصة
Sedu122

مقدمة في 
تأهيل المعاقين
Sedu222

مدخل إلى 
صعوبات التعلم

Led314

دمج ذوي 
االحتياجات 

الخاصة
Sedu 322

صعوبات التعلم 
النمائية

Led416

المدخل إلى التربية 
الخاصة

Sedu111

الوسائل السمعية 
في التربية الخاصة 

Sedu124

االضطرابات 
السلوكية لدى 

االطفال
Sedu212

الصحة النفسية 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu225

اإلدارة واإلشراف 
في التربية 

الخاصة والتفوق
Sedu314

مناهج غير 
العاديين 

 واسس بناءها
Sedu 321

قضايا معاصرة فى 
التربية الخاصة

Sed324

التقييم والتشخيص لذوي 
اإلعاقة العقلية
med323

التخلف العقلي 
في ضوء 
النظريات

med413

االرشاد النفسي لذوى 
االحتياجات الخاصة 

Sedu 415

قراءات باللغة اإلنجليزية
Sedu 421

مقدمة في التدخل المبكر
Sedu123

توعية المجتمع باإلعاقة
Sedu214

علم وظائف االعضاء لذوي 
االحتياجات الخاصة

Sedu224

مدخل في الموهبة 
واإلبداع والتفوق الخاصة 

Sedu315

طرق تدريس ذوي 
اإلعاقة العقلية
Med412

أسس التدريب الميداني
Sedu 422

مشروع بحثي في اإلعاقة العقلية
med424

أخالقيات المهنة
Sedu 423

اإلعاقة الجسمية 
والصحية

Sedu122

صحة نفسية
EDU 126

الوسائل المساعدة واالجهزة 
التعويضية

Sedu223

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

استراتيجيات التدريس
EDU326

متطلب جامعة
 اختياري

متطلب جامعة
 اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
اختياري

كفايات معلم التربية 
الخاصة

Sedu125

التقييم والتشخيص 
في التربية الخاصة 

)1(
Sedu213

التقييم والتشخيص 
في التربية 
الخاصة )2(
Sedu221

متالزمات اإلعاقة 
العقلية

med316

مهارات السلوك 
التكيفي لذوي 
اإلعاقة العقلية
Med411

علم النفس التربوي 
EDU 226

مبادئ البحث 
التربوي

EDU 217

مدخل إلى اإلعاقة 
العقلية

med313

التربية الميدانية
EDU424

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة
 اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

البرامج الفردية 
لذوي اإلعاقة 

العقلية
med325

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

اجتياز جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس التربية الخاصة - مسار اإلعاقة العقلية

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

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

اختيار ساعتين فقط من المقررين التاليين: 

متطلبات الجامعه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

اختيار اربع ساعات من المقررات األتيه:
 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)SALM101( المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع      )ٍِ
)SALM103(   النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(     النظام السياسي في االسالم



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس

التربية الخاصة - مسار التوحد
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النمو النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu112

اضطرابات 
التواصل

Sedu121

مبادئ تعديل 
السلوك لذوي 

االحتياجات الخاصة
Sedu211

مقدمة في 
تأهيل المعاقين
Sedu222

مدخل إلى 
صعوبات التعلم

Led314

دمج ذوي 
االحتياجات 

الخاصة
Sedu 322

االرشاد النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة 
Sedu 415

المدخل إلى التربية 
الخاصة

Sedu111

الوسائل السمعية في 
التربية الخاصة
Sedu124

االضطرابات 
السلوكية لدى 

االطفال
Sedu212

الصحة النفسية 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu225

اإلدارة واإلشراف 
في التربية 

الخاصة والتفوق
Sedu314

مناهج غير 
العاديين واسس 

بناءها
Sedu 321

قضايا معاصرة 
في التربية 

الخاصة
Sed324

التقييم والتشخيص لذوي 
اضطراب التوحد

AUD321

البرامج الفردية لذوي 
اضطراب التوحد

AUD322

مهارات السلوك 
التكيفي لذوي 

اضطراب  التوحد
        AUD412

دراسة حالة في اضطرابات 
التوحد

AUD414

قراءات باللغة اإلنجليزية
Sedu 421

مقدمة في التدخل المبكر
Sedu123

توعية المجتمع باإلعاقة
Sedu214

علم وظائف االعضاء لذوي 
االحتياجات الخاصة

Sedu224

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق الخاصة

Sedu315

طرق تدريس ذوي 
اضطرابات التوحد

AUD413

أسس التدريب الميداني
Sedu 422

مشروع بحثي في اضطرابات التوحد
AUD425

أخالقيات المهنة
Sedu 423 

اإلعاقة الجسمية 
والصحية

Sedu122

صحة نفسية
EDU 126

الوسائل المساعدة واالجهزة 
التعويضية

Sedu223

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

متطلب جامعة 
متطلب جامعة اختياري

اختياري
متطلب جامعة 

اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
اختياري

كفايات معلم التربية 
الخاصة

Sedu125

التقييم والتشخيص 
في التربية الخاصة 

)1(
Sedu213

التقييم والتشخيص 
في التربية 
الخاصة )2(
Sedu221

اضطرابات 
التوحد في ضوء 

النظريات
AUD312

الوسائل 
المساعدة لذوي 
اضطراب التوحد

AUD411

مبادئ البحث التربوي
EDU 217

علم النفس التربوي 
EDU 226

مدخل إلى اضطرابات 
التوحد

AUD311

التربية الميدانية
EDU424

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة 
اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

استراتيجيات التدريس   
EDU326 

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

اجتياز جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس التربية الخاصة - مسار التــوحـــد 

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

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

اختيار ساعتين فقط من المقررين التاليين: 

متطلبات الجامعه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

اختيار اربع ساعات من المقررات األتيه:
 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)SALM101( المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع      )ٍِ
)SALM103(   النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(     النظام السياسي في االسالم



خريطة الخطة الدراسية 
لبكالوريوس

التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم
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النمو النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu112

اضطرابات 
التواصل

Sedu121

مبادئ تعديل 
السلوك لذوي 

االحتياجات الخاصة
Sedu211

مقدمة في 
تأهيل المعاقين
Sedu222

صعوبات التعلم 
النمائية

led313

دمج ذوي 
االحتياجات 

الخاصة
Sedu 322

االرشاد النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة 
Sedu 415

المدخل إلى التربية 
الخاصة

Sedu111

الوسائل السمعية في 
التربية الخاصة
Sedu124

االضطرابات 
السلوكية لدى 

االطفال
Sedu212

الصحة النفسية 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu225

اإلدارة واإلشراف 
في التربية 

الخاصة
Sedu314

مناهج غير 
العاديين  

وا سس بناءها
Sedu 321

قضايا معاصرة فى 
التربية الخاصة

Sed324

التقييم والتشخيص لذوي 
صعوبات التعلم

Led323

صعوبات التعلم 
األكاديمية
Led413

البرامج التدريبية لذوي 
صعوبات التعلم

Led411

قراءات باللغة اإلنجليزية
Sedu 421

مقدمة في التدخل المبكر
Sedu123

توعية المجتمع باإلعاقة
Sedu214

علم وظائف االعضاء لذوي 
االحتياجات الخاصة

Sedu224

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق الخاصة

Sedu315

طرق تدريس ذوي 
صعوبات التعلم

Led412

مشروع بحثي في صعوبات 
التعلم

Led 424

أسس التدريب الميداني
Sedu 422

أخالقيات المهنة
Sedu 423

اإلعاقة الجسمية 
والصحية

Sedu122

مبادئ البحث التربوي
EDU 217

الوسائل المساعدة واالجهزة 
التعويضية

Sedu223

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

استراتيجيات التدريس
EDU326

متطلب جامعة 
اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
اختياري

كفايات معلم التربية 
الخاصة

Sedu125

التقييم والتشخيص 
في التربية الخاصة 

)1(
Sedu213

التقييم والتشخيص 
في التربية 
الخاصة )2(
Sedu221

صعوبات تعلم في 
ضوء النظريات

Led311

دراسة حالة في 
صعوبات التعلم

Led414

علم النفس التربوي 
EDU 226

صحة نفسية
EDU 216

مدخل إلى صعوبات 
التعلم

Led312

التربية الميدانية
EDU424

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة 
اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

صعوبات التعلم في 
القراءة والكتابة

Led325

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

اجتياز جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

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

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

اختيار ساعتين فقط من المقررين التاليين: 

متطلبات الجامعه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

اختيار اربع ساعات من المقررات األتيه:
 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)SALM101( المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع      )ٍِ
)SALM103(   النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(     النظام السياسي في االسالم

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري



كلية التربية بالمجمعة



كلية التربية بالمجمعة



كلية التربية بالمجمعة


