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 جدول مقررات املستوى األول 

 ت
 رقم املقرر اسم املقرر 

 عدد الساعات االسبوعية 
 املتطلبات السابقة  الوحدات املعتمدة عدد 

 تدريب  عملي نظري 

 متطلب جامعة  2 - - 2 605101-2 القرآن الكري  1
 متطلب جامعة  2 - - 2 6011012-2 الثقافة اإلسالمية  2
 ال يوجد 2 - - 2 2331101-2 علم نفس الطفولة  3

 يوجدال  2 - - 2 2331102-2 املدخل إىل الطفولة املبكرة  4
 ال يوجد 3 - 2 2 2331103-3 املفاهيم واملهارات العلمية يف الطفولة املبكرة 5
 ال يوجد 3 - 2 2 2331104-3 الرتبية احلركية يف الطفولة املبكرة  6

 ال يوجد 3 - 2 2 2331105-3 املفاهيم واملهارات اللغوية يف الطفولة املبكرة 7
 ساعة  17 جمموع الساعات 

 
 الثان جدول مقررات املستوى 

 ت
 رقم املقرر اسم املقرر 

 عدد الساعات االسبوعية 
 املتطلبات السابقة  عدد الوحدات املعتمدة 

 تدريب  عملي نظري 

 ال يوجد 3 - 2 2 2331106-3 أدب وثقافة الطفل 1

 متطلب جامعة  2 - - 2 501101-2 اللغة العربية  2

 متطلب جامعة  2 - - 2 102101-2 السرية النبوية  3

 متطلب جامعة  2 - - 2 731101-2 اللغة اإلجنليزية  4

 ال يوجد 3 - 2 2 2331107-3 مفاهيم ومهارات الرتبية االسالمية يف الطفولة املبكرة   5

 ال يوجد 3 - 2 2 2331108-3 املفاهيم واملهارات الرايضية يف الطفولة املبكرة  6

 ال يوجد 3 - 2 2  02023401-3 العلوم يف الطفولة املبكرة   7
 18 جمموع الساعات 
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 الثالث جدول مقررات املستوى 

 ت
 رقم املقرر اسم املقرر 

 عدد الساعات االسبوعية 
 املتطلبات السابقة  عدد الوحدات املعتمدة 

 تدريب  عملي نظري 

 الرتبية احلركية يف الطفولة املبكرة 3 - 2 2 2332109-3 األلعاب الرتبوية  1

 ال يوجد 2 - - 2 213118-2 األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  2

 ال يوجد 2 - - 2 2332110-2 بيئات تعلم الطفل  3

 ال يوجد 3 - 2 2 2332311-3 صحة ورعاية الطفل  4

 ال يوجد 3 - 2 2  02023301-3 الرايضيات يف الطفولة املبكرة   5

 ال يوجد 3 - 2 2 02023201-3 اللغة العربية يف الطفولة املبكرة   6

 ال يوجد 2 - - 2 2332112-2 قضااي معاصرة يف الطفولة املبكرة  7

 18 جمموع الساعات 
 

 الرابع جدول مقررات املستوى 

 ت
 رقم املقرر املقرر اسم 

عدد الوحدات   عدد الساعات االسبوعية 
 املعتمدة 

 املتطلبات السابقة 
 تدريب  عملي نظري 

 1الثقافة اإلسالمية  2 - - 2 601201-2 2الثقافة اإلسالمية  1

  1القرآن الكري  2 - - 2 605201-2  2القرآن الكري  2

 ال يوجد 3 - 2 2 02023101-3 الرتبية االسالمية يف الطفولة املبكرة  3

 األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 2 - - 2 213119-2 سيكولوجية الدمج يف الطفولة املبكرة  4

 اللغة العربية الطفولة املبكرة  2 - - 2 02024201-2 تدريس اللغة العربية يف الصفوف االولية  5

 ال يوجد 2 - - 2 2332113-2 مؤسسات الطفولة ومنظماهتا  6

 العلوم يف الطفولة املبكرة  2 - - 2 02024401-2 تدريس العلوم يف الصفوف األولية  7

 ( 4) اىل املستوى( 1املستوى ) املقررات منمجيع  2 - - 2 2332114-3 التدريس املصغر لرايض األطفال 8

 17 جمموع الساعات 
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 اخلامس جدول مقررات املستوى 

 رقم املقرر اسم املقرر  ت
عدد الوحدات   عدد الساعات االسبوعية 

 املعتمدة 
 املتطلبات السابقة 

 تدريب  عملي نظري 
 2القرآن الكري   2 - - 2 605301-2 3القرآن الكري  1

 2الثقافة اإلسالمية   3 - 2 2 601301-3 3اإلسالمية الثقافة  2

 الرايضيات يف الطفولة املبكرة   2 - - 2 02024301-2 تدريس الرايضيات يف الصفوف األولية  3

 الرتبية االسالمية يف الطفولة املبكرة   2 - - 2 02024101-2 تدريس الرتبية االسالمية يف الصفوف األولية  4

 متطلب كلية  2 - - 2 236320-2 مبادئ البحث واالحصاء  5

 ال يوجد 2 - - 2 2333115-2 التنشئة االجتماعية للطفل  6

 ال يوجد 2 - - 2 2333116-2 املشكالت السلوكية يف الطفولة املبكرة  7

 (5)  اىل املستوى(  1املستوى )  املقررات منمجيع   2 - - 2 2333110-2 التدريس املصغر للصفوف االولية   8

  1 - - 1 2333117-1 اخلربة امليدانية يف رايض األطفال  9
 18 جمموع الساعات 

 
 السادس جدول مقررات املستوى 

 رقم املقرر اسم املقرر  ت
الوحدات  عدد  عدد الساعات االسبوعية 

 املعتمدة 
 املتطلبات السابقة 

 تدريب  عملي نظري 
 3الثقافة اإلسالمية  2 - - 2 601401-2 4الثقافة اإلسالمية  1

 3القرآن الكري  2 - - 2 605401-2 4القرآن الكري  2

 ال يوجد 2 - - 2 2333118-2 مهارات التواصل بني البيت واملدرسة 3

 ال يوجد 3 - 2 2 2333119-3 اليدوية والفنية للمعلمة املهارات  4

 ال يوجد 2 - - 2 236440-2 التوجيه واإلرشاد  5

 متطلب كلية 2 - - 2 205415-2 مقدمة يف االدارة 6

 متطلب كلية 2 - - 2 020222134-2 التقنية يف بيئة العمل 7

 متطلب كلية 2 - - 2 201612-2 أخالقيات املهنة  8

  1 - - - 2333120-1 اخلربة امليدانية للصفوف االولية   9
 18 جمموع الساعات 
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 السابع جدول مقررات املستوى 

عدد الوحدات   عدد الساعات االسبوعية  رقم املقرر اسم املقرر  ت
 املعتمدة 

 املتطلبات السابقة 

 تدريب  عملي نظري 

 ال يوجد 2 - - 2 2334121-2 قراءات ابللغة اإلجنليزية يف التخصص  1

   2 - - 2 - ( 1مادة اختيارية ) 2

اىل ( 1املستوى ) املقررات منمجيع  6 6 - - 2334122-6 تدريب ميداين يف رايض األطفال  3
 (6) املستوى

 10 جمموع الساعات 
 
 

 جدول مقررات املستوى الثامن 

عدد الوحدات   االسبوعية عدد الساعات  رقم املقرر اسم املقرر  ت
 املعتمدة 

 املتطلبات السابقة 

 تدريب  عملي نظري 

 ال يوجد 2 - - 2 2334123-2 حلقة نقاش  1

  2 - - 2 - ( 2مادة اختيارية ) 2
( 1املستوى ) املقررات منمجيع  6 6 - - -------- تدريب ميداين يف الصفوف األولية  3

 (6) اىل املستوى
 10 الساعات جمموع  
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 علم نفس الطفولة  أسم املقرر 
 2331101- 2 قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  املعتمدة عدد الوحدات 

 العربية  اللغة 
 يهتم املقرر بتعريف الطالبة بعلم نفس الطفولة وجماالته وأمهيته ونظرايته وأتثريها على شخصية الطفل يف املستقبل  توصيف خمتصر للمقرر

 
 

 املدخل إىل الطفولة املبكرة  أسم املقرر 
 2331102- 2 قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  املعتمدة عدد الوحدات 
 العربية  اللغة 

وأهداف  وأمهيةطوير معرفة الطالبة ابلطفولة املبكرة وذلك من خالل اكساهبا معلومات عن مفهوم بتيعين املقرر  توصيف خمتصر للمقرر
  . التعليم يف الطفولة املبكرة

 
 املفاهيم واملهارات العلمية يف الطفولة املبكرة أسم املقرر 

 2331103- 3 قمر الرمز/ ال
 ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات املعتمدة 

 
 العربية  اللغة 

ومعرفة أهم النظرايت  املبكرة،يعىن املقرر ابلوقوف على أبرز املفاهيم واملهارات العلمية يف مناهج العلوم للطفولة  توصيف خمتصر للمقرر
والنماذج لتنمية املفاهيم واملهارات العلمية يف العملية التعليمية، والصعوابت اليت تواجه املعلم يف تنمية املفاهيم  

 من خالل مواقف وأنشطة تعلمية تعليمية شاملة وتطبيقية.  واملهارات العلمية وكيفية التغلب عليها
 

 

 احلركية يف الطفولة املبكرة الرتبية  أسم املقرر 
 2331104- 3 قمر الرمز/ ال

 ساعات معتمدة  3 عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

 .املقرر بتعريف الطالبة مفهوم الرتبية احلركية وأهدافها وأنشطتها وأتثريها على أجهزة اجلسم املختلفة هتمي توصيف خمتصر للمقرر
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 املفاهيم واملهارات اللغوية يف الطفولة املبكرة أسم املقرر 
 2331105- 3 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  اتساع3  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

يتناول املقرر املفاهيم واملهارات اللغوية يف مرحلة الطفولة املبكرة، من حيث: ماهيتها، وكيفية تكوينها، كما يستعرض  للمقررتوصيف خمتصر 
عدداا من النظرايت املفسرة للنمو اللغوي، وأسس التنمية اللغوية وإجراءاهتا، ودور املعلمة يف ذلك، ويسّلط املقرر 

غوية الالزمة املتمثلة يف مهارات االستماع والتحدث واالستعداد للقراءة والكتابة  الضوء على عدٍد من املهارات الل
وإجراءات تنميتها يف مرحلة الطفولة املبكرة، كما يتناول بعض املشكالت اللغوية الشائعة مبرحلة الطفولة املبكرة 

 وآفاق حّلها.

 

 
 أدب وثقافة الطفل  أسم املقرر 

 2332110-3 قمر الرمز/ ال
 ساعات معتمدة  3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
ابلتطور التارخيي ملفهوم ثقافة وأدب الطفل، أهم العوامل واخلصائص املتعلقة بثقافة وأدب األطفال، دور يهتم املقرر   توصيف خمتصر للمقرر

  األسرة من حيث األمهية واملتطلبات والوظائف يف تثقيف الطفل. 

 
 مفاهيم ومهارات الرتبية االسالمية يف الطفولة املبكرة  أسم املقرر 
 2331107-3 الرمز/ الرقم

 معتمدة  اتساع 3 عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

يهتم املقرر مبفاهيم ومهارات الرتبية اإلسالمية للطفولة املبكرة من حيث طبيعة املفاهيم اإلسالمية واسرتاتيجيات  توصيف خمتصر للمقرر
كما يهتم املقرر بفرز مهارات الرتبية اإلسالمية وحتليلها   للطفل.بنائها للطفل ومعاجلة الفهم الرتبوي اإلسالمي 

 بشكل مبسط وفقاا لطبيعة الطفل.  
 

 
 تنمية املفاهيم واملهارات الرايضية يف الطفولة املبكرة  املقرر أسم 

 2332108-3 الرمز/ الرقم
 معتمدة  اتساع 3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
، عرب إكساهبا مهارات أساسية جتعلها قادرة على لألطفاليعىن املقرر بتعريف الطالبة املفاهيم الرايضية األساسية  توصيف خمتصر للمقرر

مفاهيم الرايضيات املناسبة لعمره، وخصائص منوه، وقدراته، داخل   األطفالعمل وتنفيذ أنشطة تربوية سليمة لتعليم  
 . صف بيئة ال
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 الطفولة املبكرة العلوم يف  أسم املقرر 

 02023401-3 قمر الرمز/ ال
 معتمدة  عات سا 3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
دى والتتابع للخربات العلمية  وفق م ومصفوفة  الطفولة املبكرةيعىن املقرر ابلتعرف على حمتوى مقررات العلوم يف  توصيف خمتصر للمقرر

  . الطفولة املبكرةاملنهج املقر من قبل وزارة التعليم يف 

 
 األلعاب الرتبوية  أسم املقرر 

 2332109-3 قمر الرمز/ ال
 معتمدة  ساعات  3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
املقرر بتعريف الطالبة على أمهية األلعاب الرتبوية وأمهية لعب األطفال وكيفية استخدام األلعاب الرتبوية كعالج    هتمي توصيف خمتصر للمقرر

  .نفسي للطفل

 
 األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  أسم املقرر 

 213118-2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
مبفهوم الرتبية اخلاصة، تطور خدماهتا، فئاهتا )االعاقة العقلية،   ابملفاهيم األساسية املرتبطة يهتم املقرر ابلتعريف للمقررتوصيف خمتصر 

، االعاقة السمعية، االعاقة البصرية، صعوابت التعلم، اضطراابت للنطق والكالم، االضطراابت واالبداع املوهوبة
 اجلسمية والصحية، فرط النشاط املصحوب بنقص االنتباه( السلوكية، التوحد، االعاقة 

 

 
 بيئات تعلم الطفل  أسم املقرر 

 2332110- 2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
املبكرة وشروطها وكيفية ترتيبها وأثر بيئة  يهتم املقرر بتعريف الطالبة املقصود مبراكز تعلم الطفل يف مرحلة الطفولة  توصيف خمتصر للمقرر

  التعلم على منو الطفل وسلوكه.
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 صحة ورعاية الطفل  أسم املقرر 

 2332311- 3 قمر الرمز/ ال
 ساعات معتمدة  3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
فيه، املناعة، األمراض اليت تفتك ابألطفال، الرتبية الصحية حيتوي املقرر على مفهوم صحة الطفل والعوامل املؤثرة  توصيف خمتصر للمقرر

  للطفل واالسعافات االولية، العناية بتغذية الطفل يف الروضة والصفوف االوىل ودور معلمة الطفولة املبكرة. 
 

 الطفولة املبكرة الرايضيات يف  أسم املقرر 
   02023301-3 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  عات سا 3 املعتمدة عدد الوحدات 
 العربية  اللغة 

دى والتتابع للخربات الرايضية وفق املنهج  مومصفوفة  الطفولة املبكرةيعىن املقرر ابلتعرف على حمتوى مقررات الرايضيات يف  توصيف خمتصر للمقرر
  . الطفولة املبكرةاملقر من قبل وزارة التعليم يف  

 
 يف الطفولة املبكرة  اللغة العربية أسم املقرر 

 02023201-3 قمر الرمز/ ال
 معتمدة  اتساع 3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
عن اللغة العربية وتطبيقاهتا املدرسية مبرحلة الطفولة املبكرة، انطالقاا   -بصورة متكاملة-بتزويد الطالبات يعىن املقرر  توصيف خمتصر للمقرر

من أن عمق معرفة الطالبات مبحتوى مناهج اللغة العربية وفلسفة بنائها يتّم من خالل الوقوف على مكّوانهتا 
على مستوى فهمهّن، وابلتايل جودة تدريسهّن    -إجيايببشكٍل  -وعناصرها بصورٍة حتليليٍة، ويُؤّمل أن ينعكس ذلك  

 لتلك املقررات. 

 

 
 قضااي معاصرة يف الطفولة املبكرة  أسم املقرر 

 2332112- 2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
املعرفية حول النظرايت والقضااي املعاصرة يف تربية الطفل وتسليط الضوء على يهتم املقرر بتطوير مهارات الطالبة  توصيف خمتصر للمقرر

  أخطر القضااي على املستوى العاملي واملستوى احمللي املتعلقة ابلطفولة املبكرة 
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 الرتبية االسالمية يف الطفولة املبكرة  أسم املقرر 
 02023101-3 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  عات سا 3 عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

يهتم املقرر ابلرتبية اإلسالمية من حيث مفهومها وطبيعتها وخصائصها مع تزويد الطالب املعلم بنبذة عن طبيعة   توصيف خمتصر للمقرر
  الرتبية اإلسالمية للطفولة املبكرة واملتمثلة يف القرآن الكري والتوحيد والفقه وهتذيب السلوك.   

 
 سيكولوجية الدمج يف الطفولة املبكرة  أسم املقرر 

 213119-2 قمر الرمز/ ال
 ساعات معتمدة  2 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
االحتياجات اخلاصة وكيفية الدمج مع اقراهنم العاديني وطرق التدريس   ومصطلحات ذوييهتم املقرر مبفاهيم  توصيف خمتصر للمقرر

املستخدمة يف الدمج مع تسليط الضوء على أهم طرق التواصل بني االسر لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
 ومراكز الطفولة املبكرة )الروضات واملدارس(. 

 

 
 االولية تدريس اللغة العربية يف الصفوف  أسم املقرر 

 02024201-2 قمر الرمز/ ال
 معتمدة  عتنيسا عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
يتناول املقرر عدداا من املعارف املرتبطة بتدريس اللغة العربية، كما يُعىنى ابلتدريب على إعداد الدرس اللغوي وتنفيذه   توصيف خمتصر للمقرر

ابستخدام طرق تدريسية تتواءم مع طبيعة مهارات االستماع، والتحدث، والقراءة واهلجاء،   الصفوف األوليةيف مرحلة  
ط، بصورٍة تراعي خصائص النمو ونظرايت التعلم، من خالل خربات والنصوص املوجهة لألطفال، واإلمالء واخل

 تطبيقية متكاملة. 

 

 
 مؤسسات الطفولة ومنظماهتا  أسم املقرر 

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

والدويل مع عرض مناذج  اإلقليمي ،مبفهوم مؤسسات الطفولة ومنظماهتا على املستوى احمللي ابالهتماميعين املقرر  توصيف خمتصر للمقرر
األطفال  علىمن هذه املؤسسات اخلاصة برعاية الطفولة واألمومة. كذلك يناقش املقرر بعض القضااي اليت تؤثر 

يت تقدمها هيئة اإلغاثة اإلسالمية بعض اخلدمات ال  استعراضاأليتام مع    اللقطاء،عمالة األطفال،    الشوارع،  )أطفال
 ) .السعوديةالعاملية ابململكة العربية 
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 تدريس العلوم يف الصفوف األولية  أسم املقرر 
 02024401-2 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  ساعتني عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
للطفولة املبكرة وفق خصائص النمو ونظرايت التعلم من خالل مواقف وأنشطة  يعىن املقرر بكيفية تدريس العلوم  توصيف خمتصر للمقرر

  تعلمية تعليمية شاملة وتطبيقية. 

 
 لرايض األطفال التدريس املصغر أسم املقرر 

 2332114- 2 قمر الرمز/ ال
 ساعات معتمدة  3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
 املقرر على أساليب تدريب )الطالبة / املعلمة( وميثل صورة مصغرة للدرس أو جزء من أجزائه أو مهارة من حيتوي توصيف خمتصر للمقرر

مهاراته حتت ظروف مضبوطة ويقدم لعدد حمدود من املتعلمني، ويقدم مواقف تدريسية تتدرب فيها )الطالبة /  
على مواقف تعليمية حقيقية مصغرة تشبه غرفة الفصل العادي غري أهنا ال تشتمل على العوامل املعقدة اليت    (املعلمة

على مهارة تعليمية واحدة أو مهارتني   -يف الغالب - (الطالبة / املعلمةتدخل عادة يف عملية التدريس، وتتدرب )
 بقصد اتقاهنما قبل االنتقال اىل مهارات جديدة.  

 

 
 تدريس الرايضيات يف الصفوف األولية  أسم املقرر 

 02024301-2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
يعىن املقرر بكيفية تدريس الرايضيات للصفوف االولية وفق خصائص النمو ونظرايت التعلم من خالل مواقف  توصيف خمتصر للمقرر

  . تعليمية شاملة وتطبيقية وأنشطة تعلمية 
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 تدريس الرتبية االسالمية يف الصفوف األولية  أسم املقرر 

 02024101-2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
حيث مفهومه   املبكرة منيهتم املقرر ابملعلومات واملهارات واالجتاهات حول تدريس الرتبية اإلسالمية يف للطفولة  توصيف خمتصر للمقرر

وطبيعته اليت تتجلى يف فهم مصادره وإدراك عناصره املكونة من :  أهدافه وحمتواه وطرائقه واسرتاتيجياته وأساليبه  
التنفيذ والتقوي واملتابعة والتطوير  وإدراك معايري جودته مبا يضمن وطرق تقوميه والتدرب على عملياته : كالتخطيط و 

   إعداداا متميزاا للدراسني يليق مبكانة الرتبية اإلسالمية ومستواها . 

 

 

 
 مبادئ البحث واالحصاء  أسم املقرر 

 236320-2 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  عات سا 3 عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

يهتم املقرر ابلرتبية اإلسالمية من حيث مفهومها وطبيعتها وخصائصها مع تزويد الطالب املعلم بنبذة عن طبيعة   توصيف خمتصر للمقرر
  الرتبية اإلسالمية للطفولة املبكرة واملتمثلة يف القرآن الكري والتوحيد والفقه وهتذيب السلوك.   

 
 التنشئة االجتماعية للطفل  أسم املقرر 

 2333115-2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
يهتم املقرر ابلتعريف مباهية التنشئة االجتماعية ونظرايهتا والنظرة االسالمية هلا ودور مؤسسات التنشئة يف التأثري  توصيف خمتصر للمقرر

  .واالجتاهات والقيم السائدة يف اجملتمععلى الطفل. وكذلك موضوعات التفاعل االجتماعي ومنو الذات، 

 
 املبكرة  الطفولة السلوكية يف شكالتامل أسم املقرر 

 2333116-2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
 .لألطفال وأسباهبا وطرق عالجهايهتم املقرر بتعريف الطالبة ابملشكالت واالضطراابت النفسية  توصيف خمتصر للمقرر
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 اخلربة امليدانية يف رايض األطفال أسم املقرر 
 2333117-2 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  ةساع عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
ولوائح العمل يف رايض يهدف املقرر اىل تعريف الطالبات ببيئة العمل يف رايض األطفال، وتتعرف على أنظمة  توصيف خمتصر للمقرر

وااتحة الفرصة للربط بني ما   األطفال على أرض الواقع، ومشاهدة ومالحظة أداء املعلمات واألطفال يف الروضة.
 الفعلي.   تعلمته يف املقررات النظرية للتخصص وبني الواقع

 
 مهارات التواصل بني البيت واملدرسة أسم املقرر 

 2333118-2 قمر الرمز/ ال
 ساعتني معتمدة  الوحدات املعتمدة عدد 

 العربية  اللغة 
يهتم املقرر بتعريف الطالبة ابملفاهيم واملهارات األساسية للتواصل بني البيت واملدرسة، عرب إكساهبا املهارات  توصيف خمتصر للمقرر

  .املديرة واملعلمات والبيتاألساسية اليت جتعلها قادرة على تفعيل االتصال الرتبوي املناسب والفعال بني 

 
 املهارات اليدوية والفنية للمعلمة  أسم املقرر 

 2333119- 3 قمر الرمز/ ال
 ساعات معتمدة  3 عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
 وطريقة إعداد املعلمة هلا  واجملاالت الفنيةاملقرر أبهداف الرتبية الفنية واملهارات اليدوية للطفل  هتمي توصيف خمتصر للمقرر

  .والتلوين، املهارات اليدوية، التشكيل، النسيج، الطباعة، األشغال الفنية( )الرسم

 
 التوجيه واإلرشاد  أسم املقرر 

 236440-2 قمر الرمز/ ال
 معتمدة  عتنيسا املعتمدة عدد الوحدات 
 العربية  اللغة 

بتاريخ التوجيه واإلرشاد والعلوم املتصلة به، وتطوره يف اململكة العربية  :  الطالبة اإلرشاد تعريف  التوجيه و يتضمن مقرر   توصيف خمتصر للمقرر
ابلعلوم األخرى، ومربرات  وعالقتهالسعودية والعامل العريب، ومفهوم التوجيه واإلرشاد وبعض املفاهيم املرتبطة به، 

احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد، وأهدافه، واملبادئ واألسس اليت يقوم عليها، وجماالت وأساليب التوجيه واإلرشاد، 
ووسائل مجع املعلومات يف التوجيه واإلرشاد، ومناهج واسرتاتيجيات التوجيه واالرشاد، وخصائص املرشد األخالقية  

 واملهنية. 
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 مقدمة يف اإلدارة   أسم املقرر 
 205415-2 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  ساعتني عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
حيتوي املقرر على معارف يف جمال اإلدارة الرتبوية من حيث مفهومها وامهيتها وعناصرها   توصيف خمتصر للمقرر

وتطبيقات   املدرسية، التعليمية واإلدارة  العامة واإلدارة الرتبوية ابإلدارة، وعالقة اإلدارة ونظرايهتا
 اإلدارة الرتبوية 

 
 التقنية يف بيئة العمل   أسم املقرر 

 020222134-2 قمر الرمز/ ال
 معتمدة  ساعتني عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
  كساب وا  بيئة العمل  ودجمها يفلتقنية ابلتعرف على منطلقات ودواعي االهتمام ابيعىن هذا املقرر  توصيف خمتصر للمقرر

الطفولة  م  يتقنيات التعليم يف تعلوال وسائط  ال املعارف واملهارات املتعلقة ابستخدام    الطالبات املعلمات
والتعرف على األسس والنظرايت الفلسفية الستخدامها، وآليات توظيفها يف العملية   املبكرة،

توفري بيئة تعليمية تفاعلية  العمل على و   الطالبات املعلماتقدرات  تنميةوذلك هبدف التعليمية، 
مبا يسهم يف  ـ ومشاركتها االقدرة على بناء املعرفة بطرق مبتكرة بدال من اكتساهب ن ساهب، واكذبة جا

 . مهارات القرن احلادي والعشرين  يف ضوء الطالبات املعلمات تكوين فكر مشويل ومتطور لدى 
 

 أخالقيات مهنة التعليم  أسم املقرر 
 201612-2 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  ساعتني املعتمدة عدد الوحدات 

 العربية  اللغة 
أخالقيات مهنة التعليم الواردة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي ومصادرها، كما يربز    املقرر  هذا يتناول توصيف خمتصر للمقرر

أخالقيات مهنة التعليم يف إطار القيم واملبادئ اإلسالمية، كما يعرض جملاالت قواعد السلوك ملهنة  
     التعليم، ويكشف عن أخالقيات املريب يف اليت متكنه من مواجهة حتدايت القرن احلادي والعشرين. 
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 اخلربة امليدانية للصفوف األولية  أسم املقرر 
 2333120-1 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  ساعة عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
ولوائح يهدف املقرر اىل تعريف الطالبات ببيئة العمل يف الصفوف األولية من التعليم االبتدائي، وتتعرف على أنظمة   توصيف خمتصر للمقرر

العمل يف الصفوف األولية على أرض الواقع، ومشاهدة ومالحظة أداء املعلمات واألطفال يف الصفوف الدراسية 
وطبيعة عملية التدريس واملشرفني عليها. وااتحة الفرصة للربط بني ما تعلمته يف املقررات النظرية للتخصص وبني 

 الواقع الفعلي داخل الصفوف األولية. 
 

 قراءات ابللغة اإلجنليزية يف التخصص  املقرر أسم 
 2334127-2 قمر الرمز/ ال

 معتمدة  ساعتني عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
يهتم املقرر إبكساب الطالبات مهارات التعامل مع اللغة اإلجنليزية وذلك من خالل إشراكهم يف أنشطة القراءة  توصيف خمتصر للمقرر

لنصوص ومصطلحات يف مقاالت مرتبطة مبجال الطفولة املبكرة أببعاده املختلفة )نظرايت التعلم ابلطفولة والرتمجة 
تقنيات التعليم مبرحلة الطفولة   –طرق التدريس املستخدمة مع الطفل    –مهارات االتصال ابلطفولة املبكرة    –املبكرة  
 . (........ إخل -مصادر التعلم االلكرتونية للطفل  –املبكرة 

 
 تدريب ميداين يف رايض األطفال  أسم املقرر 
 2334122-6 الرمز/ الرقم

 ساعات معتمدة 6  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

يتناول هذا املقرر التعرف على أمهية التدريب امليداين يف إعداد املعلمة وتوضيح املهام املختلفة للطالبة أثناء ذلك  توصيف خمتصر للمقرر
التدريب مع إعطائها الفرص كاملة لالحتكاك الفعلي مع األطفال من خالل إعداد أنشطة متكاملة وتنفيذها مع 

 الطفل. 
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 حلقة نقاش يف الطفولة املبكرة  أسم املقرر 
 2333119-2 قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
، والتدريب الطفولة املبكرة تناول املقرر الطرق املختلفة الستقصاء أحدث الدراسات واألحباث اليت متت يف جمال ي توصيف خمتصر للمقرر

على كيفية اختيار عنوان الدراسة وكتابته؛ حبيث تعكس متغريات الدراسة، وحتديد مشكلة الدراسة وأمهيتها وفق 
وحمددة، والتدريب على صياغة أسئلة الدراسة وفروضها،   معايري علمية واضحة، وصياغة أهداف الدراسة بلغة واضحة

واختيار أدبيات الدراسة، ونوع مصادرها، وكيفية وضعها يف منت الرسالة ويف كتابة املراجع واملصادر، وكيفية اختيار 
نواعها وتوصيفها،  الدراسات السابقة ابستقصاء الدورايت واألحباث العاملية واإلقليمية واحمللية، وكيفية اختيار العينة أب

 .  وأنواع األدوات وكيفية استخدامها

 

 
 للصفوف األولية تدريب ميداين   أسم املقرر 

 ------------ قمر الرمز/ ال
 معتمدة  اتساع6  عدد الوحدات املعتمدة 

 العربية  اللغة 
  توصيف خمتصر للمقرر
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 االختيارية التخصص متطلبات : اثنياا 
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 إدارة البيئة الصفية  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

ووظائفها، وأساليبها، ابإلضافة إىل يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية املتعلقة ابلبيئة الصفية، وأمهيتها، وأهدافها  توصيف خمتصر للمقرر
املسئوليات واملهام اخلاصة ابملعلم يف اإلدارة الصفية الفعالة، وأبرز املشكالت اليت تواجه معلم الصف وما الطرق 

 واألساليب املستخدمة يف عالجها. 
 

 

 اعالم الطفل  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  املعتمدة عدد الوحدات 
 العربية  اللغة 

والتأثري السليب واإلجيايب   املختلفة،وأنواع وسائل اإلعالم  واهدافه،يتضمن حمتوى املقرر مفهوم إعالم الطفل وامهيته  توصيف خمتصر للمقرر
    .لوسائل اإلعالم على الطفل

 

 القيادة يف الطفولة  أسم املقرر 
 اختياري متطلب  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

أدوار  الطفولة،واملفاهيم األساسية لإلدارة والنظم اإلدارية يف  الطفولة،يتضمن حمتوى املقرر على مفهوم القيادة يف  توصيف خمتصر للمقرر
صنع    التحويلية،القيادة التنفيذية والقيادة    الناجحة،وطرق وأساليب القيادة    الناجح،وصفات القائد    الرتبوية،القيادة  
 القرار. واختاذ
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 االشراف الرتبوي يف الطفولة  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

حيتوى املقرر مفهوم اإلشراف الرتبوي والقيادة الرتبوية ، وتداعيات التحدايت العاملية على املدرسة والقيادة الرتبوية  توصيف خمتصر للمقرر
، وأهداف اإلشراف الرتبوي وجماالته ، وأساليبه ، والكفاايت املهنية للمشرف الرتبوي ، واالجتاهات املعاصرة يف  

اإلشراف الرتبوي يف حتقيق األهداف املهنية التعليمية والتنمية املهنية اإلشراف الرتبوي ، مع الرتكيز على متهني 
للمعلمني ،والقيادة الرتبوية ودورها يف مواجهة املشكالت واألزمات الطارئة ، ومتطلبات القيادة الرتبوية ، ومهام  

 السبل املقرتحة ..  القائد الرتبوي أثناء اخلدمة والتخطيط هلا ، واملعوقات اليت تواجه اإلشراف الرتبوي و 

 

 

 املهارات احلياتية اليومية لألطفال ذوي االعاقة  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة وتطورها واملفاهيم يتناول املقرر كل من مفهوم املهارات احلياتية اليومية لألطفال ذوي   توصيف خمتصر للمقرر
املرتبطة هبا. واألبعاد األساسية للمهارات احلياتية اليومية لألطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة، ومظاهر 

ية لألطفال  عجز املهارات احلياتية اليومية لألطفال ذوي اإلعاقة. وأساليب قياس وحتديد للمهارات احلياتية اليوم 
ذوي االعاقة. وبرامج تنمية كل من املهارات احلياتية اليومية لألطفال ذوي اإلعاقة، وأساليب التدريب عليها، 

 وخطوات إعداد برامج لتنمية تلك املهارات هلذه الفئة. 

 

 

 نظم الطفولة املبكرة يف العامل  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  الوحدات املعتمدة عدد 
 العربية  اللغة 

يهتم املقرر بتعريف الطالبة أبمهية نظم الطفولة املبكرة يف العامل و تصميم بيئة تعلم افرتاضية من خالل النظم املختلفة  توصيف خمتصر للمقرر
  منها. واالستفادة 
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 حقوق الطفل  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

حيتوي املقرر على مفهوم حقوق الطفل، وحقوق اإلنسان، وحقوق الطفل يف اإلسالم، ودور املؤسسات االجتماعية  خمتصر للمقررتوصيف 
  يف ترسيخ تلك املفاهيم يف اجملتمع.  

 

 رسوم االطفال  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

حيتوي املقرر على مفهوم رسوم األطفال وخصائصها، وأمهيتها الرتبوية والنفسية والفنية، ومراحل منوها وعالقة ذلك  توصيف خمتصر للمقرر
مبظاهر النمو اجلسمي والعقلي واإلدراكي واالجتماعي للطفل، دوافع الطفل للتعبري عن ذاته، والعوامل املؤثرة على 

 يه، والتفسري النفسي لرسوم األطفال.  التعبري الفين لد
 

 

 التدخل املبكر يف الرتبية اخلاصة  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

املستخدمة يف مرحلة الطفولة املبكرة. والتطور التارخيي يهدف هذا املقرر اىل التعريف ابألساليب والربامج التعليمية  توصيف خمتصر للمقرر
يف جمال تقدي خدمات التدخل املبكر. واخلصائص املعرفية واالجتماعية واحلركية واللغوية واملهارات احلياتية اليومية 

ولة  لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة. وأساليب الكشف والتشخيص عن األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطف
املبكرة. ومناذج تقدي خدمات التدخل املبكر، وأمهية الوقاية من اإلعاقة وارتباطها ابلتدخل املبكر، واملستوايت 
واألساليب والربامج املستخدمة يف الوقاية من اإلعاقة. والوسائل التعليمية املستخدمة يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

واسرتاتيجيات الدعم. وأمهية التدخل املبكر والفئات املستهدفة فيه ومناذج    ودور األسرة والصعوابت اليت تواجه األسرة
تقدي اخلدمات. ومراحل النمو واملهارات املكتسبة عند الطفل وعالقته ابلتأخر النمائي، واملفاهيم األساسية املرتبطة  

 . مبجال التدخل املبكر وأمهيته
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 االلكرتوين التعلم  أسم املقرر 
 متطلب اختياري  قمر الرمز/ ال

 ساعتني معتمدة  عدد الوحدات املعتمدة 
 العربية  اللغة 

 املهارات، هو وسيلة من الوسائل اليت تدعم العملية التعليمية وحتوهلا من طور التلقني إىل طور اإلبداع والتفاعل وتنمية   توصيف خمتصر للمقرر
وجيمع كل األشكال اإللكرتونية للتعليم والتعلم حيث تستخدم أحدث الطرق يف جماالت التعليم والنشر والرتفيه 

ولقد أدت النقالت السريعة يف جمال التقنية إىل ظهور أمناط  ا.وشبكاهت ابعتماد احلواسيب ووسائطها التخزينية 
حيث يتابع املتعلم تعلمه حسب طاقته  الذايت،جديدة للتعلم والتعليم مما زاد يف ترسيخ مفهوم التعلم الفردي أو 

مناط املتطورة ويعترب التعلم اإللكرتوين أحد هذه األ سابقة،وقدرته وسرعة تعلمه وفقا ملا لديه من خربات ومهارات 
تطبيقاته التعلم عرب الويب والتعلم   خاصة، وتضمملا يسمي ابلتعلم عن بعد عامة والتعليم املعتمد على احلاسوب 

   الرقمي.ابحلاسوب وغرف التدريس االفرتاضية والتعاون 

 

 

 
 
 


