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 الطفولة والتربية بكالوريوس: توصيف برنامج
 عام .1
 معلومات أساسية 1-1 
 بكالوريوس الطفولة والتربية :البرنامجاسم   
 فردى  :نوع البرنامج  
  األطفالرياض  :القسم العلمي المسئول عن البرنامج  
 ليلي توفيق/د :المنسق  
  ال يوجد :المنسق المساعد  
  المراجع الداخلى للبرنامج  
 / د.أ :المراجع الخارجي للبرنامج  
لكليات ( NARS)المعايير القومية األكاديمية المرجعية  :للبرنامجالمعايير األكاديمية   

 4112ابريل  األطفالالتربية تخصص رياض 
 11/11/4112 :تاريخ بدء الدراسة في البرنامج  
 41/9/4112 :تاريخ إقرار توصيف البرنامج  
 أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج 1-4 
 أستاذ( 1)عدد  

 مدرس ( 2)عدد
 مدرس مساعد( 2)عدد
 معيدة ( 1)عدد
 مساعد منتدب من خارج الكلية  ذاستا( 1)عدد
 مدرس منتدب من خارج الكلية ( 7)عدد
 السير الذاتية لالعضاء  ( 1/1)مرفق

 للبرنامج داخليةالمراجعة ال 1-3 
  داخلىاستجابة الكلية لمالحظات المراجع ال( 3/3)مرفق   داخلىتقرير المراجع ال (3/4)مرفق  
 المراجعة الخارجية للبرنامج  
 استجابة الكلية لمالحظات المراجع الخارجى ( 2/3)مرفق تقرير المراجع الخارجى   (2/4)مرفق  

 معلومات متخصصة .4
 (اجراء صياغة رسالة البرنامج 2ملحق).بكالوريوس الطفولة والتربية  رسالة برنامج 4-1 
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بيئة كاديمي متطور و أبرنامج من خالل  وتربويا   مهنيا  مؤهلة رياض اطفال بإعداد معلمة االلتزام   
على دراسة مشكالت الطفل علميا و قادرة  ، للعمل فى مؤسسات رعاية الطفولة ، محفزة على التعلم

 .خالقيات المهنةأم خدمات للمجتمع مراعيه ي،وتقد  تطبيقا
 أهداف البرنامج 4-4 
 المرتبطةالحديثة  و المداخل التربوية والنظريات والمبادئاكتساب الطالبة المعارف والحقائق  .1  

 .بشكل شمولي تكاملي لتحقيق التوازن فى شخصية الطفل  الروضةطفل  وتنمية تربية وتعليمب
لتقييم عناصر  المعلمة لدى الطالبةوحل المشكالت  واإلبتكاري هارات التفكير الناقدمتنمية  .4

 .العملية التعليمية  وتحليل سياسات ونظم التعليم فى مصر 
فى البحث واالستقصاء والحصول على المعلومات من مصادرها  المعلمة تنمية مهارات الطالبة .3

 . األطفالالمتعددة لحل المشكالت المهنية والعلمية برياض 
عداد البرامج التربوية إته فى امن معارف العلم ونظري اكتسبتهماالمعلمة الطالبة توظيف  .2

ب التعلم المختلفة أنبجو الخاصة  اإلحتياجاتالعادى وذوى  والتعليمية لتنمية مهارات الطفل
 . األطفالمراعية الفروق الفردية بين 

ملتزمة  األطفالالعمل فى رياض و  نحو الطفل المعلمة الطالبةيجابى لدى إتجاه إتكوين  .2
 . األطفالساعيه لغرس قيم وثقافة المجتمع فى نفوس  .خالقيات المهنة وآدابها أب

 .فى ضوء ما اكتسبته من خبرات خدمة المجتمع المحلى ل المعلمة تفعيل دور الطالبة .6
مستخدمة قدراتها الشخصية وتكنولوجيا على العمل فى مجموعات المعلمة  ةتشجيع الطالب .7

  .حدى اللغات االجنبيةإو أباللغة العربية  خرين بفاعليةمع اآلعلومات واإلتصاالت للتواصل الم
 العالقة بين اهداف البرنامج و مواصفات الخريج بالمعايير االكاديمية المرجعية لكليات التربية   

موصفات الخريج بالمعايير اامرجعية  اهداف البرنامج 
 لكليات التربية عامة 

موصفات الخريج بالمعايير المرجعية 
  األطفاللتخصص رياض 

 -  9، 6 االول 
 2  3 ى أنالث

 2  12 الثالث
 3، 1 7، 2، 4، 1 الرابع 

 4 13، 14، 11 الخامس
 2 12،16، 12 السادس
  2 11، 8، 2 السابع 
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 .هداف البرنامج ورسالته و رسالة الكلية أالعالقة بين 
اهداف 
 البرنامج 

هداف أتباط رسالة رسالة الكلية  بر ا هدافهأارتباط رسالة البرنامج ب
 البرنامج 

1 ،4 ،3 ،2 ،
2 

نصت رسالة البرنامج على التزامه  بإعداد 
معلمة مؤهلة  تسهم في تطوير  رياض 

من خالل تزويدهن بالمعارف  األطفال
 ومتطلبات التخصص والمهارات

تلتزم الكلية بتخريج معلمين قادرين 
 .على تلبية متطلبات سوق العمل

 

قادرة على "تضمنت رسالة البرنامج عبارة  7، 3
 ".تاج بحوث علمية وتطبيقية  أن

 تاج بحوث علمية تنافسيةأن
 فى إطار من القيم البحثية

  وتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتقدم خدمات متميزة للمجتمع  7، 6
  البرنامجالمخرجات التعليمية المستهدفة من  4-3 
 المعرفة والفهم - أ 4-3-1  
 : أنتكون الطالبة قادرة على  أنبنهاية دراسة البرنامج ينبغى    

بمجال رياض بالتربية والتعليم عامة و تعرف أهم المفاهيم والمصطلحات المرتبطة   -1
    .خاصة األطفال

 المفسرة لسلوك ونمو وتعلم وارشاد طفل الروضة المبادئ والنظريات ر كذت  -4
 فى الروضات دارة التربوية والتخطيط و تكنولوجيا التعليم أسس اإلتعرف  -3
،والعصور التاريخية لطفل الروضة ببعض دول العالم فلسفات ونظم التعليم  تعدد  -2

 المختلفة 
 .جليزية وادابها نواألالعربية  اتقواعد اللغتذكر بعض   -2
 لطفل الروضة التعلمية /البيئات التعليمية و لعاب و األالوسائل سس تصميم أ تعدد -6
 ،الطفال الروضة  المنهج الدراسي مكوناته وتقويمه وتطويره تشرح اسس بناء   -7
  األطفالالشاملة فى رياض مداخل ونظم الجودة عرف ت  -8
 .لطفل الروضة المناسبة التعليم والتعلم شرح استراتيجيات ت -9

 .فى مجال رعاية طفل الروضةذكر اهم طرق التقويم التربوى ونظرياته ت -11
 التقويم التربوى ونظرياته 

وكيفية دمج بعض ذوى التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها عرف ت -11
 .الخاصة بالروضة  اإلحتياجات

  األطفاللمعلمات رياض اساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتى ونظرياته تعدد  -14
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الروضة  ةوالتشريعات المنظمة لها وحقوق معلماخالقيات مهنة التعليم تعد قائمة ب -13
  اوواجباته

 .لالطفال  مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية تشرح  -12
فى مجال رياض استراتيجيات  التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء تذكر  -12

 .وكيفية معالجتها احصائيا  األطفال
 .المجتمعية متطلبات العمل الفريقى والمشاركة تعدد  -16
 .األطفالياض بر التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة تعدد  -17
 . األطفالفى مجال رياض فنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها تذكر أمثلة لل -18
و الفنية اللغوية والدينية والعلمية واالجتماعية والخلقية و المهارات المفاهيم تذكر  -19

 .التى يمكن للطفل اكتسابها اذا توفرت له البيئة المناسبة و الحركية و الموسيقية 
 الطفل وفلسفاتها وتعليم تربية تعدد اسس ومفاهيم  -41
 سس التربية الوالدية أتعدد  -41
لطفل  ق التغذية السليمة واالسعافات االوليةر الصحة العامة وطتذكر قواعد  -44

 . الروضة
م والفروق الفردية و احتياجاته األطفالمشكالت  ومعالجة طرق دراسة تعرف -43

 .بينهم
 ثيق المحلية واالقليمية والدولية الخاصة بالطفل اين  والتشريعات والمو أنالقو تحدد  -42
 .تشرح بعض اساليب حماية البيئة  -42

 المهارات الذهنية  - ب 4-3-4  
 : أنقادرة على  ةكون  الطالبي أنبنهاية دراسة البرنامج ينبغى    

 حلل النظريات المفسرة لسلوك ونمو وتعليم وارشاد الطفل العادى والغير عادى  ت -1
 . فكارا جديدة للقضايا المتعلقة بتعليم وارشاد طفل الروضة أقدم ت -4
 جل التحسين والتطوير أحلل نتائج تقويم المتعلمين من ت -3
 .خرين فى ضوء معايير الجودة آلداء اأو  اداءهأقوم ت -2
 .بعض دول العالم وتشريعات الطفولة في  السياسات والنظم التعليميةقارن بين ت -2
 .والمجتمعحلل المشكالت المختلفة لطفل الروضة ت -6
 .ساليب التنشئة الالسوية للطفل أثار النفسية المترتبة على ستنتج األت  -7
 .لعابه أثار السيكولوجية لنشاط طفل الروضة و توقع األت -8
 .الخاصة  اإلحتياجاتذوى  األطفالشطة تربوية مناسبة لعالج أنقترح ت -9

  .وقع سلوك الطفل بعد اكتسابه خبرات تربوية مختلفة تت -11
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تصمم برامج تربوية الكتساب الطفل المعارف والمهارات وقواعد السلوك  -11
 .سب للتطبيقنختار البديل األتو بجميع مجاالت التعلم 

 .وتحسنها  األطفالأسر تقييم طرق التواصل مع  -14
 .تختار المناسب منها لعاب و األتقييم الوسائط التعليمية و  -13
 .ساليب ادارة الروضة وتختار المناسب أتحلل  -12
اللغة قواعد من تقوم أدائها اللغوى واداء اآلخرين فى ضوء ماأكتسبته  -12

 .جليزية العربية واألن
 .بمجاالت نمو الطفل  المرتبطة تضع مقترحات لحماية البيئة -16
 . األطفالتقترح حلول للمشاكل الصحية التى تصيب  -17

 والمهنية المهارات العملية 4-3-3  
 : أنقادرة على  ةكون  الطالبي أنبنهاية دراسة البرنامج ينبغى    

 فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة لطفل الروضة  المخططة شطةنالبرامج واألتنفذ  -1
  . لطفل الروضةبيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم  ديرتصمم و ت -4
 نواتج التعلم  ةمحققو  األطفالالفروق الفردية بين  ةمراعي قاعة النشاطدير ت -3
 .لطفل الروضةوظف تكنولوجيا التعليم فى عمليتى التعليم والتعلم ت -2
ل لطفشطة الصفية والالصفية نستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألت -2

  .الفعلية اإلحتياجاتفى ضوء  الروضة
والوسائل  األدوات ةحدد احتياجاته مستخدمتكتشف مشكالت الطفل المختلفة و ت -6

 .المناسبة 
 الفنون وادوات اللعب المختلفة  ةلتنمية الطفل مستخدم برامجخطط ت -7
 المتعددة  األطفالذكاءات  تنمىنتج ادوات تشطة و أنصمم ت -8
 اإلحتياجاتذوى طفال لألكتشاف المبكر والوسائط لإلوالمقاييس  األدواتستخدم ت -9

 .وصعوبات التعلمالخاصة 
 . األطفالمراض أبرامج لنشر الثقافة البيئية و كيفية التعامل مع  تنفذ -11
 حصائيا إوتعالجها  األطفالتعد بحوث وتقارير عن حاالت  -11
جليزية عن التعامل مع نتطبق ما اكتسبته من قواعد اللغة العربية واإل -14

 . األطفال
 . األطفالسر أتستخدم وسائط متعددة لتواصل مع  -13
تستفيد بما اكتسبته من نظم تربية و تعليم الطفل باالزمنة و الدول  -12

 .فى تطوير اساليب تربية الطفل ومناهج الروضة  اآلخرى
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 المهارات العامة والمنقولة 4-3-2  
 : أنقادرة على  ةكون  الطالبت أنبنهاية دراسة البرنامج ينبغى    

  .شطة لخدمة المجتمع المحلى فى ضوء ما اكتسبه من خبراتأنشارك فى ت .1
 .جاح العمل نضمن فريق إل( فرديا وجماعيا)عمل بكفاءة ت .4
  .الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات استخدم قدرتهت .3
 .العمليجابية مع ضغوط بإتعامل ت .2
 .(جليزيةناإل)جنبية أواصل بلغة تت .2

 عالقة اهداف البرنامج بمخرجات التعلم المستهدفة   
 مخرجات التعلم المستهدفة  اهداف البرنامج 

 المعارف و المفاهيم  ولاأل
 هنية ذالمهارات ال ى والثالثأنالث

 المهارات المهنية  الرابع والخامس
 المهارات العامة والمنقولة  والسابعالسادس 

 
 المعايير األكاديمية للبرنامج 4-2 
 4112ابريل ( كليات التربية)تماد المعايير القومية األكاديمية المرجعية إعتم   

مواصفات خريج كليات التربية بشكل عام ومواصفات  ددوتتفق تلك المعايير مع رسالة الكلية حيث تح
 .بشكل خاص  األطفالخريج رياض 

 :هيكل ومحتويات البرنامج 4-2 
يحدد  ةمستويات دراسي( 8)ربع سنوات دراسية على مدار عددأمدة البرنامج  :مدة البرنامج 1- 2 -4

بعد اجتياز عدد من الساعات المعتمدة التي حصل  ةمستوى الفرقة للطالب
 :عليها نهاية أي فصل دراسي طبقا  للمستويات التالية 

الساعاتعدد   الحد األقصى الحد األدنى 
 46 - المستوى األول

ىأنالمستوى الث  47 22 
 84 22 الثالثالمستوى
  122 83 المستوى الرابع
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 :هيكل البرنامج 4- 2- 4
 : إلىساعة معتمدة مقسمة ( 122)عدد يشمل البرنامج على    

 اإلجمالي إختياري إجباري 
 28  2يتم إختيار  12 22 عدد المقررات 
 122 8 136 عدد الساعات

 :كما تقسم إلي 
 إجمالي عملي نظري 

 122 33 111 عدد الساعات
 : إلىتصنف تلك المقررات حسب الئحة الكلية 

متطلبةات جامعةة ) مقررات تربوية ومهنية وثقافيةة معتمدة لساعة ( 36)مقرر بواقع (  17)عدد  .1
 .من الساعات المعتمدة للمقررات%  42بنسبة ( وكلية

  الميدانيمقررات تخصصية والتدريب  ةساع( 118) مقرر بواقع (   21)  عدد  .2

 : إلىكاديمية المرجعية األ  القومية قررات تبعا لمتطلبات المعاييركما تصنف تلك الم

التى  وهى العلوم( التربوية )العلوم االساسية المهنية معتمدة لمقررات  ساعة( 33) عدد
 %44.2بنسبة  .تدرسها الطالبة وترتبط مباشرة بإعداها المهنى 

تطبيقات الحاسوب فى  –دة أنالعلوم التخصصية والمسمعتمدة  ساعة( 86) عدد -4
التخصص وهى العلوم التى تدرسها الطالبة و ترتبط مباشرة بإعداها التخصصي ، 

نسبة بكذلك التطبيقات المرتبطة بتوظيف الحاسوب فى تدريس مقررات االعداد 
61 %. 
التطبيق العملي لما ى أنالتدريب الميدساعات معتمدة لمقررات ( 8) عدد -46

فى الكلية او فى يدرسه الطالب فى مواقف تدريسية زمهنية سواء تم هذا الطبيق 
 .%2.2 بنسبةمؤسسات تعليمية 

العلوم التى تدرسها العلوم الثقافية معتمدة لمقررات  ساعة( 11) عدد  -47
 %8بنسبة الطالبة وترتبط مباشرة بتكوينها الثقافى 

العلوم التخصصية  وهىعلوم التميز ساعات معتمدة لمقررات ( 6) عدد  -48
أوالتربوية أو الثقافية أ غيرها التى تختارها الكلية لتميزها عن مثيالتها من كليات 

 %2بنسبة .التربية 

 

  ة المرجعية لقطاع كليات التربية وفقا للمعايير االكاديمي مصنفهفيما يلى مقررات البرنامج   4-2-3
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المتطلب  عدد الساعات اسم المقرر المقرركود   
 السابق

Subject Area According to NARS 

 عملي نظري  

وم 
العل

 و 
سية

ألسا
ا

نية
لمه

ا
وم  

العل
 و 

صية
ص
لتخ

ا
مس

ال
ب  دةأن
دري
الت ميد
ال

أن
 ى 

ية 
ثقاف

م ال
علو

ال
 

ميز
 الت

لوم
ع

 

  FOED 101  الفكر التربوي
وتطبيقاته 
 التعليمية

2 - 
None 

2     

  PSYC101 2 علم النفس العام  -None 2     

  ARA 101 2 لغة عربية - None 2     

  COS101 2 1 حاسب آلي None  2    

  CHH 101  2 شطة لغويةأنمفاهيم و  -None  2    

  CHH102  دراما ومسرح
 الطفل

2 2 
None 

 3    

  CHH103 2 دراسات إجتماعية - None  2    

  CHH104  المهةةةةةارات األساسةةةةةةية فةةةةةةى
 التربية الرياضية

2 2 None  3    

  PSYC 102   الفروق الفردية
 والقياس النفسى

2 2 
None 

 3 
 

   

  CURR 101  2 (عام)المناهج - None  2    

  ENG 101  2 جليزيةأنلغة  None    2  

  CHH 105  قصص
وحكايات 
 األطفال

2 - 
None 

 2    

  FOED 102 األخالقية  التربية
 للطفل

2 - 
None 

 2    

  CHH 106  المهارات
الموسيقية 
 األساسية

2 2 
None 

 3    
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  CHH 107 2 تشريعات الطفولة - None    2  

  FOED 103  إلىمدخل 
 األطفالرياض 

2 - 
None 

 2    

  FOED 204 2 مهنة التدريس - None 2     

  CURR 203  طرق تدريس
(1*) 

2 - 
None 

 2    

  PSYC 205 2 علم نفس النمو - None  2    

  CHH 208  تربية فنية و
 بصرية

2 4 
None 

 4    

  CHH 209  التعبير الحركى
 للطفل

3 - 
None 

 3    

  PSYC 205  علم النفس
 الفسيولوجى

2 - 
None 

2     

  CURR 217  مناهج وبرامج
 الطفل

3 - 
None 

 3    

  CURR 205 2 - تدريس مصغر None 1     

  PSYC 209  سيكولوجية
 التعلم

2 2 None 3     

  CHH 210  3 األطفالرسوم - None  3    

  CHH 211 اشيد أنى و أنأغ
 (1)لألطفال

2 4 
None 

 4    

  TECH 201  تكنولوجيا التعليم
 للتخصص

2 2 
None 

3  
 

   

  COMP 201 2 إدارة الرياض - None 2     

  PSYC 210  النفس علم
 اللعب

2 - 
None 

2     

  CURR 308  2طرق تدريس - CURR  2    
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(4*) 203 

  CURR 309  4 - (1)تربية عملية None   2   

  CHH  312  البيئة وصحة
 الطفل

3 - 
None 

 3 
 

   

  CHH 313 2 2 علوم متكاملة None     3 

  FOED 307  تاريخ التربية
 للطفل

2 - 
None 

 
 

2    

  CHH 314 اشيد أنى و أنأغ
 (4) األطفال

2 4 CHH 
211 

 4    

 يختار الطالب مقرر واحد ساعتين مقررات اختيارية   

  FOED 305  المدرسة
 والمجتمع

2 - None 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

    

  COMP 302  نظام التعليم فى
مصر 

واالتجاهات 
 المعاصرة

2 - None     

  FOED 306  التربية
ومشكالت 
 المجتمع

2 - None     

  FOED 303  -  اإلدارة اإلدارة
المدرسية 
 والصفية

2 - None     

    مقررات اجبارية   

  CHH 315 شطة ناأل
 الخارجية للطفل

 

2 - 

None 

 2 
 

   

  CURR 311 
 (4)تربية عملية 

- 4 CURR 
309 

  2   
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  CHH 316 4 1 شطة فنية للطفلأن CHH 
210 

 3    

  PSYC 312  المفاهيم نمو
 للطفل

3 - 
None 

 3    

  FOED 309 2 التربية الوالدية - None  2    

  TECH 302  تاج أنورش  و
 وسائل تعليمية

2 4 CURR 
101 

 4    

     يختار الطالب مقرر واحد ساعتين مقررات اختيارية   

  CURR 312 2 تخطيط مناهج - CURR 
101 

2 

    

  CURR 313  تقويم ونظم
 اتأناالمتح

2 - CURR 
101 

    

  CURR 314 2 تطوير المناهج - CURR 
101 

    

     يختار الطالب مقرر واحد ساعتين  مقررات اختيارية   

  MENT 404  صحة نفسية
رشاد نفسى  وا 

2 - None 

2 

    

  MENT 405  علم نفس
 إجتماعى

2 - None     

     مقررات اجبارية   

  CURR 415  4 - (3)تربية عملية CURR 
311 

  2   

  CURR 416  طرق تعليم اللغة
 جليزيةناأل

2 - CURR 
308 

   2  

  PSYC 412   القياس والتقويم
فى رياض 

 األطفال

2 2 
None 

 3    

  PSYC 413 2 2 اإلبداع للطفولة None  3    
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  PSYC 414 صعوبات التعلم 
فى رياض  

 األطفال

3 - 
None 

 3    

  MAT 4307 2 2 رياضة عامة None    3  

     يختار الطالب مقرر واحد ساعتين مقررات اختيارية   

  CURR 419 2 التربية العلمية - None     
 
 
 
4 

 

  CURR 420 2 التربية البيئية - None     

  CURR 421 2 التربية الصحية - None     

  CURR 422  التربية
 االسالمية

2 - None     

  CURR 423 2 التربية االبداعية - None     

      المقررات االجبارية   

  CURR 418 
 (2)تربية عملية 

- 4 CURR 
415 

  2   

  PSYC 411  مناهج البحث
 في علم النفس

3 - 
None 

    3 

  CHH 417  فنون تشكيلية
 للطفل

2 4 CHH 
316 

 4    

  PSYC 419  بناء السلوك
 وتعديله

3 - 
None 

 3    

  MENT 406  سيكولوجية ذوى
 اإلحتياجات

 الخاصة

2 - 
PSYC 
102 

 2 
 

   

  CHH 418  األطفالأمراض 
 وتمريضهم

2 - CHH 
312 

 2    

 6 11 8 80 39  66/2 111 اإلجمالي  

 NARS 27% 55.5% 5.5% 8% 4%النسب المرجعية للة   
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 تقسيم مقررات البرنامج على سنوات الدراسة بواقع فصلين دراسين بالعام  4-2-2
 توزيع مقررات البرنامج وفقا لالئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة بالكلية ( 4/1) ملحق 

  مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج 4-6
مع المعايير االكاديمية المرجعية  مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج( 4/4)ملحق 

 لكليات التربية
 مصفوفة توزيع مخرجات التعلم بالبرنامج  على مقرراته وفقا لهيكل البرنامج(    4/3) ملحق 

 توصيف مقررات البرنامج 4-7
 . توصيفات مقررات البرنامج(  4/2)ملحق 

 لتحاق بالبرنامجمتطلبات اإل .3
-4112أكتوبر لسنة  6الداخلية لنظام الساعات المعتمدة لكلية التربية جامعة ئحة ألامن ( 2)وفقا للمادة 

4112 
 :تتمثل شروط التحاق الطالبات بالبرنامج فيما يلي 

 لشروط القبول التي يحددها المجلس األعلى للجامعات  هكون مستوفيت أن -1

 . وية العامة أو ما يعادلها من جامعات ببالد أخرىأنعلي شهادة إتمام الدراسة الث ةكون حاصلت أن -4

نجح في ما تجريه الكلية من اختبارات تتعلق بصالحيته لممارسة مهنة التعليم من حيث خلوه ت أن -3

 .من عيوب النطق أو العيوب الخلقية التي تحول دون أداء الطالب لمهنة التدريس 

 . من اختبارات القدرات فيما يقرر مجلس الكلية والجامعة  ةنجح الطالبت أن -2

 . للدراسة  ةكون متفرغت أن -2

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج .2
 4112-4112أكتوبر لسنة  6ئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة لكلية التربية جامعة لالوفقا 

 :تتمثل القواعد المنظمة الستكمال البرنامج فيما يلى 

ساعة ( 122)من دراسة عدد  اتهائهأنعلي درجة البكالوريوس الطفولة والتربية بعد  ةحصل الطالبت  -1
 .معتمدة 

سةاعة معتمةدة ، ( 18) عةن   خةالل الفصةل الدراسةي ةدرسها الطالبتتزيد الساعات المعتمدة التي  ال -2
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ساعة معتمدة ولكن يجوز في الحاالت االستثنائية طبقةا لقواعةد يضةعها مجلةس الكليةة (  14) وال تقل عن 
سةةاعات معتمةدة مةن الحةةد األقصةى علةةى (  3) يتحمةل  أن، وبنةاء علةي اقتةةراح المرشةد األكةاديمي للطالةةب 

 :يتحقق أحد الشرطين التاليين أن

 .نقاط 2نقاط من ( 3.21)بق عن فى الفصل الدراسى السا ةأال يقل معدل الطالب - أ
 .على دراسة هذه الوحدات  ةيتوقف تخرج الطالب أن - ب
للفصل  ةأي المعرض) ذارات نعلي قائمة األ ةالموجود ةتحمله الطالبتيزيد ما  أنكذلك ال يجوز  -3

 .ساعة معتمدة (  14) عن الحد األدنى للساعات (  اخفاض مستواهأنبسبب 

ساعات معتمدة إال فى حالة التخرج بعد موافقة ( 9)العبء الدراسي للفصل الصيفي ال  يزيد عن   -4
 .مجلس الكلية ونائب رئيس الجامعة 

في  ةناجح تأنالثالث والرابع إال إذا ك أنإلي المستوي الثانياألول و  أنمن المستوي ةنتقل الطالبتال  -5
الثالث  أنللتسجيل في مقررات المستوي( 2) معدال تراكميا  توحقق الثانياألول و  أنجميع مقررات المستوي

 . والرابع

 أنتسجيل مقرر من المقررات إال بعد اجتياز المقرر أو المقررات المؤهلة له ويمكن  ة يجوز للطالبال-6
يكون محتوى المقرر  أنعلي ، تستثنى هذه القاعدة إذا ما اجتاز الطالب المقرر في كلية أو جامعة أخرى 

 . أكتوبر  6معادل للمقرر المعتمد بالئحة كلية التربية جامعة 

 بعةذر أو فةي حالةة المقةررات امةن المقةرر أو عةدم إكمالهة اسةحابهأنأي نقاط فةي حالةة  ةعطى للطالبتال -7
 .أو المقررات التي تقيم إما نجاحا أو رسوبا  فقط عةمستم ةحضرها الطالبتالتي 

(  1.2) علةي معةدل تراكمةي أقةل مةن  تإذا حصةل  PROBATIONذار أنةعلةي قائمةة  ةالبةوضةع الطت -8
ذا أخفق ارفع معدلهت أن انقطة في نهاية الفصل الدراسي ، وعليه في  تخالل الفصلين الدراسيين التاليين ، وا 

    ذار ة التسةجيل فةي أكثةر مةن نةعلةي قائمةة األ ةة الموضةوع ةسةمح للطالبةيفصل نهائيا  مةن الكليةة ، وال تذلك ، 
 . ساعة معتمدة (  14) 

بةه وتكةون اإلعةادة  اإعةادة دارسةته لتحسةين درجاتهة( F تقةديره ) في أحةد المقةررات  ةالراسب ةيمكن للطالب -9
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 ةسةدد الطالبةتألي مقةرر ثةالث مةرات و  ةيتعدى عدد مةرات دراسةة الطالبة  إجبارية في مقرر إجباري بحيث ال
 . رسم إعادة الدراسة عن كل مقرر فى حالة اإلعادة

بدراسةةة أحةةد المقةةررات  االحةةد المحةةدد للحصةةول علةةي الدرجةةة العلميةةة ، يسةةمح لهةة ةسةةتوفي الطالبةةتإذا لةةم -11
المقةرر إجباريةا  وغيةر  أنالتي لم يسبق له دراسةتها ، السةتيفاء المعةدل التراكمةي للتخةرج ، وفةي حالةة مةا إذا كة

فةةي أحةةد الفصةةول الدراسةةية ، يكةةون لمجلةةس الكليةةة ة بعةةد أخةةذ رأي المشةةرف األكةةاديمي ة  مطةةروح للتسةةجيل
 . يدرس الطالب مقررا أخر بديال عنه ومماثال له ومن نفس قسم المقرر المستبدل  أنالموافقة علي 

بسبب استنفاذ عدد مرات الرسوب في مقرر إجباري أو أكثةر يمكةن بموافقةة  ةالطالب تإذا فصل -11
فةي حالةة المقةررات التةي تحتةوي ) من الخارج مع حضور التمةارين العمليةة  ةكطالب اس الكلية إعادة قيدهمجل

، ويكون إعادة القيد بحد ٌأقصى ثةالث فصةول دراسةية فيمةا رسةب فيةه باإلضةافة إلةي رسةم ( علي جزء عملي 
يتحةةول إلةةي  أنمعةةة علةةي إعةةادة قيةةد يحةةدده مجلةةس الكليةةة ويوافةةق عليةةه مجلةةس شةةئون التعلةةيم والطةةالب بالجا

 .طالب نظامي مرة أخرى 

إضافة مقرر دراسي أو أكثر ، بعد موافقة المرشد األكاديمي خالل األسبوع األول ، مع  ةيمكن للطالب -14
 . مراعاة القواعد الخاصة بالحد األقصى للتسجيل 

األكاديمي خالل فترة ال نسحب من التسجيل في مقرر أو أكثر بعد موافقة المرشد ت أن ةيمكن للطالب -13
وفى هذة . تتعدي نهاية األسبوع الرابع من بدء الدراسة ، مع مراعاة الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة 

دخل هذا المقرر فى عداد المقررات يمنه،وال  تسحبأنبالنسبة للمقرر الذى  ةمالحظة منسحب االحالة تثبت له
 .ومتطلبات  التخرجها من حيث النجاح والرسوب تالتى درس

علةةي األقةةل مةةن وقةةت الةةدروس النظريةةة والعمليةةة لكةةل مقةةرر دراسةةي ، %  72بحضةةور  ةلتةةزم الطالبةةت -12
فةي المحاضةرات أو الةدروس العمليةة تقةل  ات نسةبة حضةورهأنةالمقةرر إذا ك أنمن دخةول امتحة ةحرم الطالبتو 

 . لس الكلية من الوقت المخصص للمقرر وذلك بقرار من مجلس القسم ومج%  72عن 

ذا يةةعةةن الدراسةةة بالكليةةة إذا لةةم ة متغيبةة ةعتبةةر الطالبةةت -12 تم التسةةجيل لمةةدة فصةةل دراسةةي واحةةد أو أكثةةر، وا 
    عطةى تقةديرتنسبة الغيةاب ، و  التجاوزه ةتبر راسبتععن الدراسة  تقطعأنفي أحد الفصول ثم  ةالطالب تسجل
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 .في كل مقرر سجل فيه ( ضعيف جدا  ) 

 اعةةن الدراسةةة بعةةذر يقبلةةه مجلةةس الكليةةة لمةةدة فصةةلين دراسةةيين متتةةاليين يسةةمح لهةة ةالطالبةة تقطعةةأنإذا  -16
 .بمواصلة الدراسة بالكلية 

بةةالعودة إلةةي  اعةةن الدراسةةة لمةةدة تزيةةد عةةن أربعةةة فصةةول دراسةةية متتاليةةة يسةةمح لهةة ةالطالبةة تقطعةةناإذا -17
 Dفيها علةي تقةدير  توحصل اقطاعهأنقبل  اأي ساعات دراسية سبق دراسته االدراسة بالكلية وال تحتسب له

 . 

وقف القيد للدراسة ألسباب طارئة يوافق عليها مجلس الكلية وذلك لفصلين دراسيين فقةط  ةيجوز للطالب -18
 . بكافة الساعات والتقديرات التي حصل عليها من قبل  ةطوال مدة الدراسة بالكلية ، مع احتفاظ الطالب

بنجةةاح التةةدريب فةةي  ةالطالبةة تة إال إذا اجتةةاز الثانيةةفةةي المرحلةةة ى أنالميةةدال يةةتم التسةةجيل للتةةدريب  -19
 السابقة المرحلة 

 :جتاز أربعة مقررات بنجاح وهي ت أن ةي من المواد اإلجبارية وعلي الطالبأنيعتبر التدريب الميد  -41

CURR 418 , CURR 415 , CURR 311 , CURR 309 سةاعات معتمةدة  (8 )بواقةع
 .كمتطلبات التخرج

عليهةةا نهايةةة أي  تعةةدد مةةن السةةاعات المعتمةةدة التةةي حصةةل هةةابعةةد اجتياز  ةيحةةدد مسةةتوى الفرقةةة للطالبةة -41
 : فصل دراسي طبقا  للمستويات التالية 

 الحد األقصى  الحد األدنى  عدد الساعات 
 46 - المستوى األول

ى أنالمستوى الث  47 22 
الثالثالمستوى   22 84 

 122 83 المستوى الرابع

اسةةتيفاء متطلبةةات التخةةرج والحصةةول علةةي الدرجةةة العلميةةة بعةةد إكمةةال جميةةع متطلبةةات  ةعلةةي الطالبةة  -44



   

 

 

وحدة ضمان الجودة                  مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد        

(21) 

 . للحصول علي الدرجة   العلمية  الخطة الدراسية وقضاء الحد األدنى المطلوب
 طرق التعليم والتعلم .2

 التعليم والتعلمأساليب 
 معدلة محاضرة• 
 عروض وأفالم• 
 وعصف ذهنى المناقشات• 
 لعب االدوار •
 حل المشاكل •
 التعلم الذاتى 1

 المجموعات الصغيرة
 التدريب العملي
 دراسة الحالة 

 العالقة بين طرق التعليم و التعلم و مخرجات التعلم المستهدفة بالبرنامج  
مخرجات التعلم 

 بالبرنامج 
 اساليب التعليم و التعلم

حل  مناقشات عروض محاضرة
 المشكالت

التعلم 
 الذاتى 

المجموعات 
 الصغيرة

التدريب 
 العملى

 لعب االدوار دراسة الحالة

       √ √ √ 1-أ
       √ √ √ 4-أ
       √ √ √ 3-أ

       √ √ √ 2-أ

        √ √ 2-أ
       √ √ √ 6-أ

       √ √ √ 7-أ

       √ √ √ 8-أ

 √      √ √ √ 9-أ

       √ √ √ 11-أ

       √ √ √ 11-أ

 √      √ √ √ 14-أ

       √ √ √ 13-أ

       √ √ √ 12-أ

       √ √ √ 12-أ
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       √ √ √ 16-أ

       √ √ √ 17-أ

       √ √ √ 18-أ

       √ √ √ 19-أ

       √ √ √ 41-أ

       √ √ √ 41-أ

       √ √ √ 44-أ

       √ √ √ 43-أ

       √ √ √ 42-أ

       √ √ √ 42-أ

حل  مناقشات عروض محاضرة 
 المشكالت

التعلم 
 الذاتى 

المجموعات 
 الصغيرة

التدريب 
التطبيق /

 العملى

 لعب االدوار دراسة الحالة

    √ √  √   1-ب
    √ √ √ √  √ 4-ب
   √  √ √ √   3-ب

 √  √      √ 2-ب
    √ √  √  √ 2-ب
  √    √    6-ب

     √ √ √ √  7-ب
  √  √  √ √ √  8-ب

   √ √  √ √   9-ب
    √   √   11-ب
   √    √   11-ب
 √  √ √   √ √  14-ب
  √  √   √ √  13-ب

  √  √ √ √ √ √  12-ب

    √ √  √ √  12-ب

    √ √ √ √ √  16-ب

    √ √ √ √ √  17-ب

حل  مناقشات عروض محاضرة 
 المشكالت

التعلم 
 الذاتى 

المجموعات 
 الصغيرة

التدريب 
التطبيق /

 العملى

 لعب االدوار دراسة الحالة

   √ √ √     1-ج
   √  √   √  4-ج
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   √       3-ج
   √  √     2-ج
 √  √ √      2-ج
  √ √       6-ج

   √ √ √     7-ج
   √ √ √     8-ج
   √   √    9-ج
 √  √  √  √   11-ج
   √ √ √   √  11-ج
   √  √     14-ج
   √  √     13-ج
   √  √  √  √ 12-ج
    √  √ √   1-د
    √   √   4-د
   √ √ √     3-د
    √  √    2-د
      √     2-د

 طرق تقييم الطالب  .6
 (نهائى و منتصف الفصل) االختبارات التحريرية .1
 التقارير /البحوث  .4
 اعداد الوسائل التعليمية تقييم مستوى  .3
 شطةنتقييم مستوى  اعدادها لأل .2
 ضباط نالحضور واأل .2
 المشاركة اثناء المحاضرات  .6
 داءها فى التدريب العملى أتقييم  .7
 تمارين رياضية  .8
 داءها لدورها بمجموعات العمل أتقييم  .9

 العالقة بين مخرجات التعلم بالبرنامج و اساليب تقويم الطلبة  
مخرجات التعلم 

 اساليب التقويم بالبرنامج 
االختبارات 
 التحريرية

ابحاث 
 تقارير /تطبيقية

تقييم  اعداد وسائل 
اعدادها 

 شطةنلأل

الحضور و 
 ظباطناأل

تقييم اداءها فى  المشاركة 
 التدريب العملي 

تمارين 
 رياضية

تقييم اداءها لدورها 
 بمجموعات العمل

        √ √ 1-أ

        √ √ 4-أ

        √ √ 3-أ
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        √ √ 2-أ

         √ 2-أ

        √ √ 6-أ

        √ √ 7-أ

        √ √ 8-أ

        √ √ 9-أ

        √ √ 11-أ

   √     √ √ 11-أ

        √ √ 14-أ

        √ √ 13-أ

  √      √ √ 12-أ

        √ √ 12-أ

  √      √ √ 16-أ

        √ √ 17-أ

        √ √ 18-أ

        √ √ 19-أ

        √ √ 41-أ

        √ √ 41-أ

        √ √ 44-أ

        √ √ 43-أ

        √ √ 42-أ

      √  √ √ 42-أ

    √ √   √ √ 1-ب

        √ √ 4-ب

        √ √ 3-ب

 √   √    √ √ 2-ب

        √ √ 2-ب

       √ √ √ 6-ب

        √ √ 7-ب
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        √ √ 8-ب

    √  √  √ √ 9-ب

        √ √ 11-ب

      √ √ √ √ 11-ب

        √ √ 14-ب

        √ √ 13-ب

        √ √ 12-ب

        √ √ 12-ب

      √  √ √ 16-ب

        √ √ 17-ب

   √   √   √ 1-ج

   √ √ √ √ √  √ 4-ج

   √       3-ج

   √  √ √ √   2-ج

   √   √    2-ج

   √     √ √ 6-ج

   √   √  √  7-ج

   √   √ √   8-ج

   √    √   9-ج

   √    √  √ 11-ج

   √    √ √  11-ج

   √    √   14-ج

   √    √   13-ج

   √   √ √   12-ج

    √ √ √  √  1-د

 √   √      4-د

     √   √  3-د

 √  √ √      2-د

  √  √   √    2-د
 طرق تقويم البرنامج .7

 ات التقييماستبيان(2ملحق)وسائل تقييم جودة التعليم و التعلم المختلفة و ادوات التقييم 
 موعد التطبيق  اداة التقييم  الفئة المستهدفة 

 بنهاية كل فصل دراسي تر تقييم الطلبة للمقرا استبيان الطالب 
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 بالمستوى الثامن  لبرنامج تقييم طلبة الفرقة الرابعة ل استبيان
 فى نهاية العام الجامعى  تقييم الخريجين للبرنامج  استبيان الخريجين 
لخريجي تقييم جهات التوظيف  استبيان المستفدين

 لبرنامج ا
 على مدار العام الجامعى 

الممتحن  –المقيم الخرجى 
 الخارجي

عن تقرير  تقرير المراجع الخارجى 
 لبرنامج و تقارير المقررات ا

 بعد اعداد التقرير السنوى 
  للبرنامج 
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 المالحـــــــــــق
 
 
 
 
 

 أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج(: 1)ملحق 
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 لعضو هيئة التدريس( مختصرة)نموذج سيرة ذاتية

 ةات الةشةخةصةيةةأنالةبةية: أوال  

  االسم
  المرتبة العلمية

  القسم  الكلية جهة العمل
  التخصص

  البريد االلكتروني  العمل الهاتف
 ةات الةعةلةمةيةةأنالةبةية: ةيةا  أنثة

 التخصص البلد اسةةم الجامعةةةة سةةنة التخةرج الدرجةة
     البكالوريةوس
     الماجسةةةةتيةر
     الدكةتةةةةوراه
 السجل الوظيفي: ثةالةثةا  

 الزمنية الفترة جهة العمل الوظيفة
   

   

   

 الةخةبةرات الةعةمةلةيةة واالستشارية: رابةعةا  
1  

4  

3  

 

 

 الصورة الشخصية
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2  

اذكر عدد االبحاث او المنشورات  والمجال  إلىبشكل اجم) شطة الةعةلةمةيةة والمنشورات نالبحوث واأل: خةامةسةا  
 ( فقط 

المنشورات  /  عدد االبحاث  المجال 
  
  
  

 التدريبيةالدورات : سادسا
 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م
    
    
    

 

 

    التاريخ  التوقيع  االسم
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 المقررات الدراسية بالبرنامج(: 2)ملحق 
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 توزيع مقررات البرنامج وفقا لالئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة بالكلية  2/1ملحق 
(ساعة  18)الفصل الدراسي األول   -المستوى األول   

لالئحة الكلية وفقا المقرراتمجاالت   
المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

  الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

  

 رقم المقرر

 

تخصصية و 
ى أنتدريب ميد  

تربوية ومهنية 

وثقافية  متطلبات 

(جامعة وكلية  
 نظري عملي

 2 None 2 - 2  التربوي وتطبيقاته التعليميةالفكر  FOED 101 

 2 None 2 - 2 علم النفس العام PSYC101 

 2 None 2 - 2 لغة عربية ARA 101 

 2 None 2 2 1 حاسب آلي COS101 

2  None 2 - 2  شطة لغويةأنمفاهيم و  CHH 101 

3  None 3 2 2 دراما ومسرح الطفل CHH102 

2  None 2 - 2 دراسات إجتماعية CHH103 

3  None 3 2 2 المهارات األساسية فى 
 التربية الرياضية

CHH104 

(ساعة  18) الثانيالفصل الدراسي -المستوى األول   
مجاالت  مجاالت المقررات وفقا لالئحة الكلية

المقررات وفقا 
 لالئحة الكلية

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

 الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 رقم المقرر

 

و  تخصصية
ى أنتدريب ميد  

تربوية ومهنية 

وثقافية  متطلبات 

 جامعة وكلية

 نظري عملي

 3 None 3 2 2 الفروق الفردية  والقياس النفسى PSYC 102 

 2 None 2 - 2  (عام)المناهج  CURR 101 

 2 None 2 - 2  جليزيةأنلغة  ENG 101 

2  None 2 - 2  األطفالقصص وحكايات  CHH 105 

2  None 2 - 2 التربية األخالقية للطفل FOED 102 

3  None 3 2 2 المهارات الموسيقية األساسية CHH 106 



   

 

 

وحدة ضمان الجودة                  مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد        

(31) 

2  None 2 - 2 تشريعات الطفولة CHH 107 

2  None 2 - 2  األطفالرياض  إلىمدخل  FOED 103 
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(ساعة 18)الفصل الدراسي الثالث  - الثانيالمستوى    
 

مجاالت المقررات وفقا لالئحة 
 الكلية

المتطلب 
 السابق

 

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

  الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر
تخصصية  

و التدريب  
ى أنالميد  

تربوية 

ومهنية 

وثقافية  

متطلبات 

 جامعة وكلية

 نظري عملي

 2 None 2 - 2 مهنة التدريس FOED 204 

2  None 2 - 2  (*1)طرق تدريس  CURR 203 

 2 None 2 - 2 علم نفس النمو PSYC 205 

4  None 4 4 2 تربية فنية و بصرية CHH 208 

3  None 3 - 3 التعبير الحركى للطفل CHH 209 

2  None 2 - 2 علم النفس الفسيولوجى PSYC 205 

3  None 3 - 3 مناهج وبرامج الطفل CURR 217 

(ساعة  18)الفصل الدراسي الرابع  - الثانيالمستوى    
مجاالت المقررات وفقا لالئحة 

 الكلية
المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

 الساعات األسبوعية

تخصصية و  رقم المقرر اسم المقرر
ى أنتدريب ميد  

تربوية ومهنية 

وثقافية  

متطلبات 

 جامعة وكلية

 نظري عملي

 1 None 1 2 - تدريس مصغر CURR 205 

 3 None 3 2 2 سيكولوجية التعلم PSYC 209 

3  None 3 - 3  األطفالرسوم  CHH 210 

4  None 4 4 2 (1)اشيد لألطفالأنى و أنأغ  CHH 211 

 3 None 3 2 2 تكنولوجيا التعليم للتخصص TECH 201 
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2  None 2 - 2 إدارة الرياض COMP 201 

2  None 2 - 2 علم النفس اللعب PSYC 210 
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(ساعة 18)الفصل الدراسي  الخامس  -المستوى الثالث   
 

مجاالت المقررات وفقا 
 لالئحة الكلية

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

 الساعات األسبوعية
 

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 

تخصصية 
وتدريب 

ىأنميد  

تربوية 

ومهنية 

وثقافية  

متطلبات 

جامعة 

 وكلية

 نظري عملي

2  CURR 203 2 - 2  (*4)طرق تدريس  CURR 308 

2  None 2 4 -  (1)تربية عملية  CURR 309 

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     

 2 

None 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

 المدرسة والمجتمع

نظام التعليم فى مصر واالتجاهات 
 المعاصرة

 التربية ومشكالت المجتمع

والصفيةاإلدارة اإلدارة المدرسية   

FOED 305 

COMP 302 

FOED 306 

FOED 303  

3  None 3 - 3 البيئة وصحة الطفل CHH  312 

3  None 3 2 2 علوم متكاملة CHH 313 

2  None 2 - 2 تاريخ التربية للطفل FOED 307 

4  CHH 211 4 4 2 (4) األطفالاشيد أنى و أنأغ  CHH 314 

(ساعة  18)السادس الفصل الدراسي   -المستوى الثالث   
مجاالت المقررات وفقا 

 لالئحة الكلية

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

 الساعات األسبوعية
 

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 

تخصصية 
وتدريب 

ىأنميد  

تربوية 

ومهنية 

وثقافية  

متطلبات 

جامعة 

 وكلية

 نظري عملي
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2  None 2 - 2 شطة الخارجية للطفلناأل  CHH 315 

2  CURR 309 2 4 -  (4)تربية عملية  CURR 311 

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     

 2 

 
CURR 101 

CURR 101 

CURR 101 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 تخطيط مناهج

اتأنتقويم ونظم االمتح  

 تطوير المناهج

 

CURR 312 

CURR 313 

CURR 314 

3  CHH 210 3 4 1 شطة فنية للطفلأن  CHH 316 

3  None 3 - 3 نمو المفاهيم للطفل PSYC 312 

2  None 2 - 2 التربية الوالدية FOED 309 

4  CURR 101 4 4 2  تاج وسائل تعليميةأنورش  و  TECH 302 

(ساعة  18)الفصل الدراسي  السابع  -المستوى الرابع    
مجاالت المقررات وفقا لالئحة 

 الكلية
المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

  الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 
تخصصية 
ىأنوتدريب ميد  

تربوية 

ومهنية 

وثقافية  

متطلبات 

 جامعة وكلية

 نظري عملي

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     

 2 
None 

2 - 2 

 

رشاد نفسى  صحة نفسية وا 

  علم نفس إجتماعى

MENT 404 

MENT 405 

2  CURR 311 2 4 -  (3)تربية عملية  CURR 415 

2  CURR 308 2 - 2 جليزيةنطرق تعليم اللغة األ  CURR 416 

3  None 3 2 2  األطفالالقياس والتقويم  فى رياض  PSYC 412 

3  None 3 2 2 اإلبداع للطفولة PSYC 413 
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3  None 3 - 3 األطفالفى رياض  صعوبات التعلم    PSYC 414 

3  None 3 2 2 رياضة عامة MAT 4307 

(ساعة  18)الفصل الدراسي  الثامن  -المستوى الرابع   
مجاالت المقررات 
 وفقا لالئحة الكلية

 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(18)  

 الساعات األسبوعية
 

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 

تخص
صية 
وتدريب 

ىأنميد  

تربوية 

ومهنية 

وثقافية  

متطلبات 

جامعة 

 وكلية

 نظري عملي

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     

  

 

2 

 

None 2 - 2 

 التربية العلمية

 التربية البيئية

 التربية الصحية

 التربية االسالمية

 التربية االبداعية

CURR 419 

CURR 420 

CURR 421 

CURR 422 

CURR 423 

2  CURR 415 2 4 -  (2)تربية عملية  CURR 418 

3  None 3 - 3 مناهج البحث في علم النفس PSYC 411 

4  CHH 316 4 4 2 فنون تشكيلية للطفل CHH 417 

3  None 3 - 3 بناء السلوك وتعديله PSYC 419 

 2 PSYC 102 2 - 2  الخاصة اإلحتياجاتسيكولوجية ذوى  MENT 406 

2  CHH 312 2 - 2  وتمريضهم األطفالأمراض  CHH 418 
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مع المعايير االكاديمية المرجعية لكليات التربية مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج 2/2ملحق   
  األطفالالعالقة بين المعارف و المفاهيم بالبرنامج و المعارف والمفاهيم بالمعايير االكاديمية لكلية التربية و تخصص رياض -1

المعارف 
 بالبرنامج 

المعارف والمفاهيم بالمعايير االكاديمية تخصص  - أ المعارف والمفاهيم بالمعايير االكاديمية لكلية التربية - أ
 األطفالرياض 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 
                               1-أ
                               4-أ
                               3-أ
                               2-أ
                               2-أ
                               6-أ
                               7-أ
                               8-أ
                               9-أ
                               11-أ
                               11-أ
                               14-أ
                               13-أ
                               12-أ
                               12-أ
                               16-أ
                               17-أ
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                               18-أ
                               19-أ
                               41-أ
                               41-أ
                               44-أ
                               43-أ
                               42-أ
                               42-أ
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  األطفالالعالقة بين المهارات الذهنية  بالبرنامج و المهارات الذهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية و تخصص رياض  -2
 

 المهارات الذهنية
 بالبرنامج 

 األطفالالمهارات الذهنية  بالمعايير االكاديمية تخصص رياض  -ب  المهارات الذهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية –ب 
1 4 3 2 2 1 4 3 2 2 

           1-ب
           4-ب
           3-ب
           2-ب
           2-ب
           6-ب
           7-ب
           8-ب
           9-ب
           11-ب
           11-ب
           14-ب
           13-ب
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           12-ب
           12-ب
           16-ب
           17-ب
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  األطفالالعالقة بين المهارات المهنية  بالبرنامج و المهارات المهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية و تخصص رياض -3
المهارات 
المهنية 

 رنامج ببال

المهارات المهنية  بالمعايير االكاديمية -ج المهارات المهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية -ج
 طفالاألتخصص رياض 

1 4 3 2 2 6 7 8 9 11 11 14 13 1 4 3 2 

                  1-ج

                  4-ج

                  3-ج

                  2-ج

                  2-ج

                  6-ج

                  7-ج

                  8-ج

                  9-ج
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                  11-ج

                  11-ج

                  14-ج

                  13-ج

                  12-ج
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  األطفالتقالية بالمعايير االكاديمية لكلية التربية و تخصص رياض نتقالية  بالبرنامج و المهارات العامة و األ نلعالقة بين المهارات العامة و األ ا -4
المهارات العامة 

 بالبرنامج 

تقالية نالمهارات العامة و األ  تقالية بالمعايير االكاديمية لكلية التربيةنالمهارات العامة و األ   -د
بالمعايير االكاديمية لتخصص رياض 

 األطفال

 ال يوجد 2 2 3 4 1

       1-د

       4-د

       3-د

       2-د

       2-د
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 مصفوفة توزيع مخرجات التعلم( 4/3)ملحق 

 بالبرنامج  على مقرراته وفقا لهيكل البرنامج
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 توصيفات مقررات البرنامج 2/4ملحق 
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 البرنامج  مقرراتقائمة  حيوض 2/4/1ملحق 

 اسم المقرر كود المقرر المستوى  الفرقة 
 الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 االول االولى

PSYC101 علم النفس العام 
ARA 101 لغة عربية 
COS101 حاسب آلي 
CHH 101  شطة لغويةأنمفاهيم و 
CHH102 دراما ومسرح الطفل 
CHH103 دراسات إجتماعية 
CHH104 المهارات األساسية فى التربية الرياضية 

 الفروق الفردية  والقياس النفسى PSYC 102 ىأنالث االولى 
CURR 101  (عام)المناهج 
ENG 101  جليزيةأنلغة 
CHH 105  األطفالقصص وحكايات 
FOED 102 التربية األخالقية للطفل 
CHH 106 المهارات الموسيقية األساسية 
CHH 107 تشريعات الطفولة 
FOED 103  األطفالرياض  إلىمدخل 

 مهنة التدريس FOED 204 الثالث ة الثاني
CURR 203  (*1)طرق تدريس 
PSYC 205 علم نفس النمو 
CHH 208 تربية فنية و بصرية 
CHH 209 التعبير الحركى للطفل 
PSYC 205 علم النفس الفسيولوجى 
CURR 217 مناهج وبرامج الطفل 

 تدريس مصغر CURR 205 الرابع ة الثاني
PSYC 209 سيكولوجية التعلم 
CHH 210  األطفالرسوم 
CHH 211 (1)اشيد لألطفالأنى و أنأغ 
TECH 201 تكنولوجيا التعليم للتخصص 
COMP 201 إدارة الرياض 
PSYC 210 علم النفس اللعب 
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 (*4)طرق تدريس  CURR 308 الخامس الثالث 
CURR 309  (1)تربية عملية 
CHH  312 البيئة وصحة الطفل 
CHH 313 علوم متكاملة 
FOED 307 تاريخ التربية للطفل 
CHH 314 (4) األطفالاشيد أنى و أنأغ 
FOED 305 المدرسة والمجتمع 
COMP 302 نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصرة 
FOED 306 التربية ومشكالت المجتمع 
FOED 303  - اإلدارة اإلدارة المدرسية والصفية 

  مقررات اجبارية   الثالثة
CHH 315 شطة الخارجية للطفلناأل 

 
CURR 311  (4)تربية عملية 
CHH 316 شطة فنية للطفلأن 
PSYC 312 نمو المفاهيم للطفل 
FOED 309  الوالديةالتربية 
TECH 302  تاج وسائل تعليميةأنورش  و 

  مقررات اختيارية 
CURR 312 تخطيط مناهج 
CURR 313 اتأنتقويم ونظم االمتح 
CURR 314 تطوير المناهج 

  مقررات اختيارية  السابع  الرابعة 
MENT 404 رشاد نفسى  صحة نفسية وا 
MENT 405 علم نفس إجتماعى 

  مقررات اجبارية 
CURR 415  (3)تربية عملية 
CURR 416 جليزيةنطرق تعليم اللغة األ 
PSYC 412  األطفالالقياس والتقويم  فى رياض 
PSYC 413 اإلبداع للطفولة 
PSYC 414 األطفالفى رياض   صعوبات التعلم 
MAT 4307 رياضة عامة 

  مقررات اختيارية  الثامن  الرابعة 
CURR 419 التربية العلمية 
CURR 420 التربية البيئية 
CURR 421 التربية الصحية 
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CURR 422 التربية االسالمية 
CURR 423 التربية االبداعية 

 المقررات االجبارية 
CURR 418  (2)تربية عملية 
PSYC 411 مناهج البحث في علم النفس 
CHH 417 فنون تشكيلية للطفل 
PSYC 419 بناء السلوك وتعديله 
MENT 406  الخاصة اإلحتياجاتسيكولوجية ذوى 
CHH 418  وتمريضهم األطفالأمراض 
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 استمارات توصيف المقررات 2/4/2ملحق 

 


