
      

       

 

 نبذة عن القسم: 
يعد قسم رياض األطفال من األقسام العلمية بكلية التربية. يقدم برنامج البكالوريوس مع االعداد 

 التربوي 
 

 ة القسم: أنش
( على فتح شعبة رياض 4بالقرار رقم ) ھ1410العاشرة لعام  هوافق مجلس الجامعة الموقر في جلست 

األطفال بكلية التربية بمقر الطالبات تحت مظلة قسم علم النفس لتقديم برنامج إعداد معلمات رياض 
أصبح  ھ1433. وفي عام ھ1411األطفال، وقد بدأت الشعبة في تقديم هذا البرنامج من العام الدراسي 

 قسم رياض األطفال قسماً مستقالً بذاته. 
 

 رؤية قسم رياض األطفال: 
اقامة نظام تربوي وتعليمي يحقق الريادة في مجال الطفولة المبكرة محلياً واقليمياً وعالمياً وتعزيز 

 القدرة على البحث العلمي في مجتمع عربي إسالمي متطور. 
 

 : قسم رياض األطفالرسالة 
 رايض األطفال، و صناع السياسات التعليمية جلعل التعليم أفضل. مساندة ودعم طالبات و معلمات

 
 القيم الحاكمة: 

 القيم االسالمية. .1

 التكامل والتنسيق. .2

 التميز واالبداع. .3

 الكفاءة والفاعلية. .4

 البحث والتطوير.   .5
 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 األهداف : 

 دعم التعليم للوصول إلى مستوى التميز .  -
 توفير فرص تعلم متساوية وإزالة الموانع االجتماعية واالقتصادية والطبيعية.  -
 تحسين جودة التعليم إلكساب الطالبات المهارات والمعارف الالزمة.  -
 اإلصالح المؤسسي الشامل لتطوير التعليم .  -
 لعملية التعليمية . التعليم والتدريب المستمر لتطوير وتحسين ا -
 تجديد وتطوير كفايات الطالبات المعلمات وأدوارهن في عصر العلم والمعرفة .  -
 دور الطالبات وتحقيق المشاركة الفعالة في التعلم و اإلبداع .  ياحداث تحول نوعى ف -
 تفعيل دور التربية المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة .  -

 

 ورسالة القسم بأهداف الكلية ورسالتها : ارتباط أهداف 

رسالة الجامعة تؤكد على إعداد الخريجين بالمعرفة والمهارات الالزمة لدعم التنمية في  •

 المملكة العربية السعودية وفي البيئة الدولية .
رسالة الكلية المساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية في المملكة العربية  •

السعودية من خالل توفير أفضل المعلمين المؤهلين والقادة التربويين المتميزين والبحوث العلمية 

 الهادفة التي تسهم في تنمية وخدمة المجتمع السعودي المعاصر. 
األطفال مد السوق المحلي بمعلمات مؤهالت وقادرات على تحقيق رسالة رسالة قسم رياض  •

 القسم " العمل في مجال رياض األطفال، وتشجيع الدراسات العلمية في مجال رياض األطفال."

و رسالة الكلية و رسالة قسم رياض األطفال يتضح أن برنامج  من خالل استعراض رسالة الجامعة 

ة الكلية ويعتبر جزء ال يتجزأ منها من خالل إعداد معلمات مؤهالت تأهيالً القسم يساهم في تحقق رسال

 علمياً وميدانياً وتربوياً للعمل في مجال رياض األطفال.  


