
      

  

      

 نبذة عن القسم:  
 يعد قسم رايض األطفال من األقسام العلمية بكلية الرتبية. يقدم برانمج البكالوريوس مع االعداد الرتبوي  

 
 ة القسم:  أنش

( على فتح شعبة رايض األطفال بكلية  4ابلقرار رقم )  ھ1410العاشرة لعام  هوافق جملس اجلامعة املوقر يف جلست 
الرتبية مبقر الطالبات حتت مظلة قسم علم النفس لتقدمي برانمج إعداد معلمات رايض األطفال، وقد بدأت الشعبة يف  

 أصبح قسم رايض األطفال قسماً مستقاًل بذاته.   ھ1433. ويف عام  ھ 1411تقدمي هذا الربانمج من العام الدراسي 
 

 رؤية قسم رايض األطفال:  
اقامة نظام تربوي وتعليمي حيقق الرايدة يف جمال الطفولة املبكرة حملياً واقليمياً وعاملياً وتعزيز القدرة على البحث العلمي  

 يف جمتمع عريب إسالمي متطور.  
 

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

 
 القيم احلاكمة:  

 القيم االسالمية.  .1
 التكامل والتنسيق.  .2
 التميز واالبداع.  .3
 الكفاءة والفاعلية.  .4
 البحث والتطوير.    .5

 

 

 

 

 



      

 

 األهداف :  

 دعم التعليم للوصول إىل مستوى التميز .   -
 توفري فرص تعلم متساوية وإزالة املوانع االجتماعية واالقتصادية والطبيعية.   -
 حتسني جودة التعليم إلكساب الطالبات املهارات واملعارف الالزمة.   -
 اإلصالح املؤسسي الشامل لتطوير التعليم .   -
 التعليم والتدريب املستمر لتطوير وحتسني العملية التعليمية .   -
 الطالبات املعلمات وأدوارهن يف عصر العلم واملعرفة .   جتديد وتطوير كفاايت -
 دور الطالبات وحتقيق املشاركة الفعالة يف التعلم و اإلبداع .   احداث حتول نوعى يف  -
 تفعيل دور الرتبية املستقبلية يف حتقيق التنمية املستدامة واملتكاملة .   -
 

 ارتباط أهداف ورسالة القسم أبهداف الكلية ورسالتها :  

رسالة اجلامعة تؤكد على إعداد اخلرجيني ابملعرفة واملهارات الالزمة لدعم التنمية يف اململكة العربية السعودية ويف   -

 البيئة الدولية . 

رسالة الكلية املسامهة الفاعلة يف تلبية احتياجات املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية من خالل توفري   -

أفضل املعلمني املؤهلني والقادة الرتبويني املتميزين والبحوث العلمية اهلادفة اليت تسهم يف تنمية وخدمة اجملتمع  

 السعودي املعاصر.  

ل مد السوق احمللي مبعلمات مؤهالت وقادرات على حتقيق رسالة القسم " العمل يف جمال  رسالة قسم رايض األطفا -

 رايض األطفال، وتشجيع الدراسات العلمية يف جمال رايض األطفال." 

 

و رسالة الكلية و رسالة قسم رايض األطفال يتضح أن برانمج القسم يساهم يف   من خالل استعراض رسالة اجلامعة 

ية ويعترب جزء ال يتجزأ منها من خالل إعداد معلمات مؤهالت أتهياًل علمياً وميدانيًا وتربواًي للعمل يف  حتقق رسالة الكل

 جمال رايض األطفال.   


