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 دليل قسم رياض األطفال

اث                                                                                                                                                    املحخٍى

 الصفدت املحخىي 

 3  اللعم سئِغ كلمت

 5 .سؤٍت اللعم

 5 .سظالت اللعم

 5 . أهذاف اللعم

ج  6 .مىاصفاث الخٍش

غ هُئت أعظاء  6 باللعم الخذَس

اض الاطفال. للعم الذساظُت امللشساث  7 ٍس

اض الاطفال. كعم لبرهامج الذساظُت الخطت  9 ٍس

م  01 واللُاط. الخلٍى

 09 العملُت. التربُت

 03 الخخشج. مششوع

 04 الاكادًمي الاششاف

 05 والامخداهاث. والذساظت الدسجُل هظام

 09 الخأدًبُت. والعلىباث املخالفاث

اض الاطفال. كعم مللشساث املصغش الخىصُف  91 ٍس

ت ) مخطلباث الكلُت(. املصغش الخىصُف  97 للملشساث التربٍى

 99 للملشساث العامت )مخطلباث الجامعت(. املصغش الخىصُف
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 دليل قسم رياض األطفال

 :كهًخ سئُظ انمغى

يُت خاظمت في خُاة إلاوعان، ورلك ألنها املشخلت التي ًخم فيها وطع  حعذ مشخلت ما كبل املذسظت مشخلت جكٍى

البزوس ألاولى لشخصُت إلاوعان التي جدبلىس وجظهش مالمدها في املعخلبل، كما أنها املشخلت التي جىمى فيها  

اض ألاطفال  ئلى كذساث الطفل، وجىفخذ فيها مىاهبه، وجخدذد فيها اججاهاجه وم ُىله. ولهزا  ٌععى كعم ٍس

اض ألاطفال بصىسة مخكاملت ومخىاصهت أكادًمُا ومهىُا  ت ومخطىسة ملعلماث ٍس ئعذاد كىادس أكادًمُت وجشبٍى

 وهفعُا وجشبىٍا بما ًىاكب املعخجذاث العاملُت في هزا املجال. 

لبدث العلمي وفي مجال جشبُت الطفل كما ًطمذ  اللعم ئلى جدلُم الخميز في مجال الخعلُم الجامعي وا

وحعلُمه عبر ئثشاء العملُت الخعلُمُت والبدثُت في اللعم، وجأهُل الكىادس الىطىُت املخخصصت في مجال 

اض ألاطفال.  اض ألاطفال  بما ًخىاكب مع املعاًير العاملُت في مجال ٍس  ٍس

ض الخعاون بِىه وبين ئداسة الخعلُم  ععى اللعم أًظا ئلى حعٍض في وصاسة الخعلُم في مذًىت طشابلغ َو

عضص كُم الخطىع والخذمت املجخمعُت  ومإظعاث الطفىلت واملجخمع املحلي بما ًخذم أهذاف اللعم َو

 والتي حعذ مً أهم أهذاف كلُت التربُت بجامعت طشابلغ. 

  هأمل مً هللا
ً
ت املإهلت في مجال أن ًإدي اللعم دوسه خير ألاداء، في ئعذاد الكىادس الىطىُ -عض وحل-أخيرا

اض ألاطفال وفي خذمت املجخمع املحلي والاكلُمي.   ٍس

 وهللا ولي الخىفُم

ىت كامل كاسة  أ.  ٍص

اض ألاطفال  سئِغ كعم ٍس
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 دليل قسم رياض األطفال

 َجزح ػٍ انمغى:  

 ؾشابلغ الخابهت لجامهت ؾشابلغ، ويهخبر-هى أحذ ألاكعام الهلميت بيليت التربيت  سياع الاؾفاٌكعم 

م، زم أحذ اكعام وليت ئنذاد اإلاهلمحن 6441مههذ ئنذاد اإلاهلمحن أحذ ألاكعام الزي وان مو بذايت جأظيغ 

اإلاهشفي و اإلاهاسي في جخطظ عخىي اإلا، مً اهم أهذافه سفو م 4002، زم أحذ اكعام وليت التربيت نام  4002

وخذمت باقي ألاكعام بما يخالءم مو  نىذ ؾالب اللعم، والنهىع باإلاعخىي الهلمي والشقي به،سياع الاؾفاٌ 

وحذة )   642التربيت بهذ احخياصه  في ليعاوغ، يمىح الؿالب الذاسط به دسحت الاإلاشترهتمخؿلباتهم في ملشساث 

مخػمىت نذد مً ملشساث الخخططيت و اإلالشساث الهامت  وهزلً بهؼ اإلالشساث التربىيت التي جإهل الؿالب 

ويؿمح لفخح املجاٌ للذساظاث الهليا في سياع الاؾفاٌ ، وجؿىيش البحث الهلمي في غ(، للهمل في مجاٌ الخذسي

 .هزا املجاٌ وخذمت املجخمو والبيئت
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 دليل قسم رياض األطفال

 انش َخ

جحليم الشيادة الفىشيت والخمح  التربىي ألاواديمي محليا و ئكليميا في مجاٌ سياع ألاؾفاٌ. 

 انمغى سعبنخ

يلت م اللعم ب هيئت بيئت جش ىيت حهليميت مبذنت ومحفضة حعهم في ئيجاد جش يت جبل  نبر مشاحل الهمش امل خلفت 

ورلً مً خالٌ جخشي  مهلمت مخمح ة راث هفاءة ناليت في الخهامل مو الؿفل وجىميت اإلاهاس  واإلاهاساث الالصمت 

 نذاده ئنذادا مخيامال في حميو الىىا ي التربىيت والىفعيت والبذهيت وال حيت، وجمخذ سظالت اللعم لدشمل 

سفو معخىي الىفايت اإلاهىيت أزىاء ال ذمت وجحعحن البحث التربىي في مجاٌ دساظاث الؿفىلت. 

 انمغى   ذا 

جضويذ الؿالباث بالهلىم واإلاهاس  حٌى أهميت اإلاشحلت في بىاء   طيت الؿفل وحهلمه.   .1

جضويذ الؿالباث باإلاهلىماث وال براث الالصمت لفهم ؾبيهت الؿفل وهمىه في  ت  املجا ث، و نذادهً  .2

لخى ي مهام الخذسيغ وؤلا شا  ن   دوس الحػاهت وسياع ألاؾفاٌ في حميو اإلاإظعاث الحيىميت 

وألاهليت.  

جذسيب الؿالباث ن   أظاليب الخذسيغ الحذي ت في هزا املجاٌ و مذادهً بالخذسيباث الهمليت الحذي ت  .3

لت ويذ ألاؾفاٌ با ظغ واإلافاهيم التربىيت والعلىهيت الالصمت.  

ؤلاظهام في فهم الؿالباث ؾبيهت مىا   سياع ألاؾفاٌ،  وأظاظياث أوشؿت الؿفل، وال براث  .4

الجذيذة.  

ئحشاء البحىر  والذساظاث في مجاٌ الؿفىلت التي حعهم في جؿىيش الخهليم وجحذي ه.   .5

  ئكامت نالكاث زلافيت مخبادلت مو اإلاإظعاث املحليت والهش يت والهاإلايت التي حه ي بالؿفل. .6
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 دليل قسم رياض األطفال

 :يىاصفبد اخلشَح

 .سياع الاؾفاٌأن يخمخو بمهاس  واظهت ومهاساث ناليت في مجاٌ  .1

 ومهاساث ناليت في املجاٌ التربىي. أن يخمخو بمهاس  واظهت .4

 .اؾفاٌ الشياعأن ييىن له كذساث ن   ؤلابذام و الخؿىيش في مجاٌ جذسيغ  .3

 أن ييىن كادسا ن   اظخخذام الخلىياث الحذي ت و اإلاعخحذزت. .2

 أن يخمخو بمهاساث بح يت جمىىه مً اظخىماٌ دساظخه الهليا الخخططيت معخلبال. .5

 وكىة ؤلاكىام و الهمل هفشيم.و الخىاضل  أن يخح   باللذسة ن   الحىاس  .1

 أن يخح   بال لت بالىفغ واللذسة ن   الاهذماج وخذمت املجخمو. .2

 أن يحترم أخالكياث اإلاهىت. .3

 

 أعضبء هيئة التذريس ببلقسن:   

 

 أوال: أعضبء هيئة التذريس القبرين
 التخصص الذرجة العلوية الذرجة االكبديوية االسن ر.م
ىت كامل عبذ هللا كاسه .1  خذمت احخمانيت ماحعخحر أظخار معانذ  الٍض

 مىا   وؾشق جذسيغ ماحعخحر أظخار معانذ  ظعاد مُالد ًىظف الصُذ .2

 نلم الىفغ التربىي  ماحعخحر معانذ محاغش ئظماعُل معمش علي ًىظف .3

ك .4  نلم الىفغ التربىي  ماحعخحر معانذ محاغش ظيُت مصطفى خعً الذٍو

 مىا   وؾشق جذسيغ ماحعخحر معانذ محاغش هبُلت علي ظعذ الترهىوي .5

 مىا   وؾشق جذسيغ دهخىساه أظخار معانذ  عادل عبذ العالم كشىط  .6

 مىا   وؾشق جذسيغ دهخىساه أظخار معانذ  عض الذًً ابشاهُم مععىد كامىكا .7

 نلم الىفغ التربىي  دهخىساه محاغش عفاف خلُفت الترهىوي .8

 ثبًيب: أعضبء هيئة التذريس الووفذيي للذراسة في الخبرج
 الجامعت  البلذ الذسحت املىفذ ئليها الاظم 

أواديميت الذساظاث  -داخ ي ليبيا دهخىساه سبُعت عبذ اللادس العامشي   .1

 الهليا

  بشيؿاهيا دهخىساه هالت علي الحشاسي  .2

شة    .3 م ًىوغ كٍش   مالؿا دهخىساه مٍش

يب دمحم الالفي .4 أواديميت الذساظاث  -داخ ي ليبيا دهخىساه ٍص

 الهليا

 حامهت ؾشابلغ -داخ ي ليبيا هدهخىسا خذًجت لطفي املغشبي  .5

 ثبلثب: الوعيذوى
اض اطفال دسحت جاظعت أمل الهادي الشفاعي .0  اًفاد داخلي ٍس

اض اطفال دسحت جاظعت مفخاحئًمان هصش الذًً بً  .9  اًفاد داخلي ٍس

ً ظالم غشبال .3 اض اطفال دسحت جاظعت وعٍش  اًفاد داخلي ٍس
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 دليل قسم رياض األطفال

 لقسن ريبض االطفبل: راسيةذلوقررات الا 

 رياض االطفال قسم
الوحد المقرر اسم الرمز ت

 ات
 عدد المقرر متطلبات

 الساعات
 النظري

 عدد
الساع
 ات

العمل
 ي

Course Name 

1 Kn 100 2 ممدمة فً رٌاض األطفال - 
  

2 - 
Introduction to 
Kindergarten 

2 Kn 101  مهارات أساسٌة فً التربٌة
 الفنٌة

3 - 
  

2 1 
Basic Skills in Art 
Education 

3 
Kn 102  2 تغذٌة وصحة الطفل - 

  
2 - 

Child Health and 
Nutrition 

4 Kn 104 1 2   - 3 مدخل إلى الموسٌمى Introduction to Music 

5 
Kn 105 ً2 ممدمة فً علم النفس االجتماع - 

  
2 - 

Introduction to Social 
Psychology 

6 Kn 106  اتجاهات حدٌثة فً رٌاض
 KN100 2 األطفال

  
2 - 

Modern trends in 
kindergarten 

7 
Kn 200 2 إدارة رٌاض األطفال KN106 

  
2 - 

Kindergartens 
Management 

8 Kn 201  2 علم نفس الطفولة EPSY100   2 - Childhood Psychology 

9 
Kn 202 2 تربٌة بٌئٌة KN505 

  
2 - 

Environmental 
Education 

10 Kn 203 3 علم نفس اللعب KN106  EPSY100  3 - Play Psychology 

11 
Kn 204 2 ثمافة طفل الروضة KN106   

2 - 
The Kindergartner 
Culture  

12 
Kn 205  مشكالت سلوكٌة لطفل ما لبل

 المدرسة
2 KN201 

  
2 - 

Behavioral Problems for 
Children of Pre-School 

13 Kn 206 2 أطفال ذوو احتٌاجات خاصة KN201 
  

2 - 
Children with Special 
Needs 

14 
Kn 207  فروق فردٌة لطفل ما لبل

 المدرسة
2 EPSY200 

  

2 - 
Individual Differences 
among  Pre-School 
Children 

15 
Kn 300 3 تطور اللغة والتفكٌر لدى الطفل KN201 

  

3 - 
The Development of 
Language and Thinking 
of a Child 

16 
Kn 301 ً3 مبادئ التصمٌم الزخرف KN101 

  
2 5 

Principles of decorative 
design 

17 Kn 302  2 الموهوبٌنعلم نفس األطفال KN206 
  

2 - 
Psychology of gifted 
children 

18 
Kn 303 3 مهارات أساسٌة للتربٌة البدنٌة - 

  
3 - 

Basic skills of physical 
education 

19 
Kn 304 2 تصمٌم برامج رٌاض األطفال KN204  

KN207  
2 - 

Design of Kindergartens 
Programs 

20 
Kn 305  2 للمراءة والكتابةإعداد الطفل KN300  

EPSY200  
2 - 

Preparation of a Child 
to Read and Write 

21 
Kn 306  2 طرائك تدرٌس خاصة EPSY201 

  
2 - 

Special Teaching 
Methods (Activity)  

22 
Kn 307  لدى طفل صعوبات التعلم

 الروضة
2 EPSY20O  

KN207  
2 - 

Learning Difficulties in 
Kindergarten Children 

23 Kn 400  تطبٌمات تدرٌسٌة )رٌاض
 األطفال(

2 KN306   
2 - Teaching Applications  

24 Kn 401 2 توجٌه وإرشاد نفسً لألطفال KN205  
KN302  

2 - 
Guidance and 
counseling for children 

25 
Kn 402 2 تنمٌة المفاهٌم العلمٌة KN300  

EPSY200  
2 - 

Development of 
Scientific Concepts 

26 Kn 403 2 مهارات التواصل KN300   2 - Communication Skills 
27 Kn 404 3 اختبارات ومماٌٌس الطفولة EPSY302   3 - Childhood Tests and 
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 دليل قسم رياض األطفال

 

ت 04مالخظت: ًخخاس الطالب ما ٌعادل _   . وخذة مً املىاد الاخخُاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Measurements 

28 
Kn 405 ً2 حموق الطفل فً المجتمع اللٌب - 

  
2 - 

The Rights of Children 
in the Libyan Society 

29 
Kn 407  4 مشروع التخرج (EPSY301 ن على اومادت

 األكثر لبل التخرج (
 4 - Graduation Project 

30 ST 100 2   - 2 مبادئ احصاء - Principles of Statistics 

31 Kn 408E 
تنمٌة المفاهٌم االجتماعٌة 

 الخلمٌة
2 -   2 - 

Moral and social  
concepts development  

32 
Kn 409E 2   - 2 تعلم المٌم وتعلٌمها - 

Learning and  Teaching 
of Values   

33 
Kn 410 2   - 2 مدخل التربٌة الممارنة - 

Introduction to 
Comparative Education 

34 Kn 411E 3 أشغال ٌدوٌة للطفل KN101   2 1 Crafts for children 

35 Kn 412E 2   - 2 أدب ومسرح الطفل - 
Children's Literatures 
and Theater 

36 Kn 413E  2   - 2 صحة مدرسٌة - School Health 
37 Kn 414E 2   - 2 تربٌة جمالٌة - Aesthetic Education 
38 Kn 415E 2   - 2 علم اجتماع تربوي - Educational Sociology 
39 Kn 416E  ً2 تذوق موسٌم KN104   2 - Musical Taste 
40 

Kn 417E 3 تربٌة حركٌة للطفل KN303   3 - 
Kinetic Education for 
Children 

45 
Kn 420E  2   - 2 تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة - 

History of Islamic 
Civilization 

42 Art 408 

E 
   CS101 3 رسم بالحاسوب 

2 1 Computerized Graphics 

43 AL 117E 2   - 2 أحكام األسرة - Family Islamic Rules  
44 CT 105E 2   - 2 اإلنسان علم وظائف أعضاء - Human Physiology 
45 

CT 305E 2   - 2 تفسٌر لصار السور - 
Interpretation of Short 
Verses 

46 CT 406E 2   - 2 السٌرة النبوٌة - 
Biography of the 
Prophet Mohammad 
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 دليل قسم رياض األطفال

 ريبض االطفبل: الخطة الذراسية لبرنبهج    

ل 
ص

لف
ا

ي
س

را
لد

ا
رر 

مق
 ال

مز
ر

 

 اســـم الـمـقـرر

د 
عد

ت
دا

ح
لو

ا
 

د 
عد

ت
عا

سا
ال

 

 توزيع الساعات

رر
مق

 ال
ع
نو

 

 المتطلبات
ع  السابقة

مو
ج
م

ت
دا
ح
لو

ا
 

ت
را

ض
حا

لم
ا

 

ت
نا
ري

تم
ال

 

ي
مل

لع
ا

 

ول
أل
 ا
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

KN100  بال تخصصً   2  2 ممدمة فً رٌاض االطفال 

1
2

 

KN101 
مهارات اساسٌة فً التربٌة 

 الفنٌة 
3  2  1 

 تخصصً
 بال

KN102  بال تخصصً   2  2 صحة وتغذٌة طفل 

ST100  بال تخصصً   2  2 االحصاء التربوي 

EPsy100 تربوي  - 2 2 2 علم النفس الغام - 

EPsy101 تربوي  - 2 2 2 أصول التربٌة - 

CS100  عام  - 2 2 2 2حاسوب - 

AR101  عام  - 2 2 2 2دراسات إسالمٌة - 

AR103  عام  - 2 2 2 2لغة عربٌة - 

EN100  زٌة  - عام  - 2 2 2 2لغة انجٌل

ي
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 

 
يع

رب
 

KN104 
 مدخل الى الموسٌمى 

 
3  2  1 

 تخصص
 

1
9
 

KN105   ً2 ممدمة فً علم النفس االجتماع 
 

2 
  

  تخصصً

KN106 
اتجاهات حدٌثة فً رٌاض 

 االطفال 
2 

 
2   

هقذهة في ريبض  تخصصً
 األطفبل

CS101  1حبسوة  عامة   2 2 2 1حاسوب  

EPsy201  أصول التربية تربوي   2 2 2 طرق التدرٌس العامة 

EPsy203 ًعلن الٌفس العبم تربوي   2 2 2 علم النفس االرتمائ 

AR102  1دراسبت قرآًية  عام   2 2 2 1دراسات لرآنٌة  

AR104  1لغة عربية  عام   2 2 2 1لغة عربٌة  

EN101  زٌة 1لغة اًجليزية  عام   2 2 2 1لغة انجٌل  

ث
ال
لث
 ا
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

KN200 
 ادارة رٌاض االطفال 

1 
 

2   
اتجاهات حدٌثة فً  تخصصً

 رٌاض األطفال

2
5
 

KN201  1 علم النفس الطفولة 
 

 علم النفس العام تخصصً   2

KN202 
 التربٌة البٌئٌة 

1 
 

2   
ممدمة فً علم النفس  تخصصً

 االجتماعً

KN203 
 علم النفس اللعب 

3 
 

3   
علم النفس العام +  تخصصً

اتجاهات حدٌثة فً 
 رٌاض االطفال

AR105  2لغة عربٌة  عام  - 2 2 1 3لغة عربٌة  

EPsy202 التربٌة أصول تربوي  - 2 2 1 أسس مناهج  

EPsy200 علم النفس العام تربوي  - 2 2 1 علم النفس التربوي 

بع
را

 ال
صل

لف
ا

 

 
يع

رب
 

KN204 
 ثمافة طفل الروضة 

1 
 

2   
اتجاهات حدٌثة فً  

 رٌاض االطفال

8
 

KN205 
المشكالت السلوكٌة لطفل ما 

 لبل المدرسة 
1  2   

 علم النفس الطفولة 

KN206 
االطفال ذوي االحتٌاجات 

 الخاصة 
1  2   

 
 علم النفس الطفولة

KN207 
الفروق الفردٌة لطفل ما لبل 

 المدرسة 
1  2   

 
 علم النفس التربوي

AR106  عام  - 2 2 1 4لغة عربٌة AR105 

EPsy301 تربوي  - 2 2 1 طرق بحث  

EPsy302  تربوي  - 2 2 2 لٌاس وتموٌم  

ل 
ص

لف
ا

ام
خ
ال

س
ف 

ري
خ

 

KN300  علم نفس الطفولة    3  3 تطور اللغة والتفكٌر لدى الطفل 

1
3
 

KN301 
 3 مبادئ التصمٌم الزخرفً 

 
2 

 
1 

المهارات االساسٌة  
 فً التربٌة الفنٌة
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KN302 
 1 علم نفس االطفال الموهوبٌن 

 
2 

  

االطفال ذوي  
 االحتٌاجات الخاصة 

KN303 
المهارات االساسٌة فً التربٌة 

 البدنٌة 
3 

3 
   

 بال 

KN304  2 1 تصمٌم برامج رٌاض االطفال     
ثمافة طفل الروضة 
 + الفروق الفردٌة 

EPsy30
3 

 وسائل تعلٌمٌة 
1 

2 2 -  
 تربوي

EPsy203 

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا
 

يع
رب

 

KN305  علم النفس التربوي     2 1 اعداد الطفل للمراءة والكتابة 

6
 

KN306 
طرق التدرٌس الخاصة / منهج 

 النشاط بالروضة 
1 

2    
 

 طرق تدرٌس عامة

KN307 
صعوبات التعلم لدى طفل 

 الروضة 
1 

2    

علم نفس تربوي +  
فروق فردٌة لطفل ما 

 لبل المدرسة 

EPsy40
1 

 صحة نفسٌة
1 

2 2 -  
 تربوي

EPsy203 

 ال
صل

لف
ا

بع
سا

 

ف
ري

خ
 

KN400  طرق تدرٌس خاصة     2 1 تطبٌمات تدرٌسٌة 

8
 

KN401 
 1 التوجٌه واالرشاد النفسً 

2 
   

مشكالت سلوكٌة +  
علم نفس االطفال 

 الموهوبٌن

KN402 
 1 تنمٌة المفاهٌم العلمٌة 

2 
   

علم النفس التربوي  
+ تطور اللغة 

 والتفكٌر

KN403  1 مهارات التواصل 
2 

   

 تطور اللغة والتفكٌر 

 ال
صل

لف
ا

ن
ام

ث
 

يع
رب

 

KN404  لٌاس وتموٌم     3 3 اختبارات ومماٌٌس الطفولة 

9
 

KN405  بال     2 1 حموق الطفل 

KN407 
 4 مشروع التخرج 

    
 Epsy301-  -  بعد

 وحدة 130 انهاء

EPsy40
2 

 تربٌة عمًل
4 4 - - 4 

تربوي)داع
 م(

-EPsy302-
EPsy303 

         

         

 

  انتمىَى وانمُبط:

 طشق الخلُُم  (0

خ الخلُُم طشق الخلُُم ث  مالخظاث اليعبت املئىٍت )ألاظبىع( جاٍس

ٌ  امخحان هطفي 6  جحشيشي  %45 الاظبىم ال امغ ألاو

 جحشيشي  %45 الاظبىم الها ش خحان هطفي زاويام 4

 جحشيشي  %50 نهايت الفطل  نهاتيامخحان  3

  %600 دسحت600 املجمىم            

 حذول الخلُُم: (9

 )الخلييم( جاسيخ أظلىب الخلييم سكم الخلييم

 ٌ  الاظبىم ال امغ جحشيشي  الخلييم ألاو

 الاظبىم الها ش جحشيشي  الخلييم ال اوي

 نهايت الفطل  جحشيشي  الخلييم النهاتي
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ن رر  أظرراليب الخليريم الررزي يدبههررا ) رفىي، نم رري، جحشيررشي،  45ن  ظرخار اإلالررشس جىصيررو الذسحرت تررر ي / يالحظةةخ 

   واحباث...(

م:  (3  هظـام الخلُُم والخلٍى

  يجرررب ن ررر  الؿالرررب مخابهرررت دسوظررره الىكشيرررت والهمليرررت و  يحرررم لررره دخرررىٌ الامخحررران النهررراتي فررري أي مرررادة

فررري  الامخحرررران النهررراتي لخلرررً اإلارررادة و   هفررر  مررررً % ويهؿررر  دسحرررت ضرررفش  25جضيرررذ وعررربت فيابررره ف هرررا ن رررر  

 احدعابها في مهذله.

 .جحعب مذة الغياب مً بذايت الفطل الذساس ي 

  يلررىم نػررى هيئرررت الخررذسيغ بمخابهرررت فيرراب الؿرررالب وررل حعررب جخططررره، وجؿبررم نلى رررت الغيرراب بهرررذ

 انخمادها مً اللعم امل خظ ومجلغ اليليت.

  وفرم اليعررب اإلائىيررت والخلررذيشاث الخاليررت ن رر  أن جلررشب هعررىس يرخم جلررذيش جحطرريل الؿالررب فرري وررل ملررشس

 الذسحت النهاةيت ئ   أكشب نذد صحيح.

 

 الخلذيش اليعب اإلائىيت أو الشمض

 ممخاص % فأهثر 85مً 

  % 85% ئ   أكل مً  75مً 
 
 حيذ حذا

 حيذ % 75% ئ   أكل مً  65مً 

ٌ  % 65% ئ   أكل مً  50مً   ملبى

 غهيف % 50% ئ   أكل مً  35مً 

  % 35أكل مً 
 
 غهيف حذا

  

  في اإلالشس الذساس ي ئرا جحطل ن   وعبت 
 
 % مً مجمىم دسحاجه في اإلاادة. 50 هذ الؿالب هاجحا

  يررخم جليرريم الؿررالب فرري وررل ملررشس دساسرر ي ن رر  حررذة، وجحعررب الذسحررت النهاةيررت ن رر  أظرراط أنمرراٌ العررىت

 %. 50% ودسحت الامخحان النهاتي بيعبت 50بيعبت 

  يخرررررى   أظرررررخار اإلارررررادة جليررررريم وج رررررحيح أوساق الامخحاهررررراث ونليررررره ئنرررررادة أوساق ؤلاحابرررررت للعرررررم الذساظررررررت

والامخحاهرررراث باليليررررت م رررررحى ت بيأرررر ت واةررررحت مرررررً أنمرررراٌ العررررىت ودسحررررراث نهايررررت الفطررررل و  يجرررررىص 

 ئجال  أوساق ؤلاحابت ئ  بهذ فطلحن دساظيحن مً ئنالن الىخاة . 

 خحرران النهرراتي بهرذ ممرر ي خمررغ نشرشة  دكيلررت  مررً بذايخره، همررا    عررمح    عرمح للؿالررب برذخىٌ الام

 بال شوج مً الامخحان كبل مم ي هطف الىكذ مً بذايخه.

  عررررررلم أظررررررخار اإلالررررررشس هخرررررراة  الامخحاهرررررراث  رررررراملت  نمرررررراٌ العررررررىت والامخحاهرررررراث النهاةيررررررت لررررررشةيغ اللعررررررم 

 امل خظ، ورلً خالٌ أظبىم مً جاسيخ اه هاء امخحان اإلالشس.

 الخغُب عً الامخدان: (4

ئرا حغيب الؿالب نرً الامخحران النهراتي  يرت مرادة   هؿر  دسحرت ضرفش فري رلرً الامخحران ن ر  ئن  هراد لره الامخحران 

 في حالت الغياب لكشو  كاهشة و لشاس مً مجلغ اليليت بىاء ن   جىضيت مً اللعم امل خظ.
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 مشاحعت الىخائج: (5

  اإلاىغررىنيت  وساق ئحابخرره فرري اإلاررىاد الترري سظررب ف هررا ن رر  أ  جضيررذ يجرىص للؿالررب الخلررذم بؿلررب اإلاشاحهررت

 نً مادجحن وفم ؤلاحشاءاث والػىابـ الخاليت5ر

  أن يلرررذم ؾلرررب اإلاشاحهرررت ئ ررر  كعرررم الذساظرررت والامخحاهررراث خرررالٌ مرررذة   جضيرررذ نرررً أظررربىنحن مرررً ئنرررالن

 الىديجت النهاةيت.

  مرررً كعرررم الذساظررررت والامخحاهررراث حشرررىيل لجىررررت  يخرررى   نميرررذ اليليرررت أو مررررً يىرررىب نىررره بىررراء ن رررر  اكتررررا

اإلاشاحهررت مررً زالزررت أنػرراء مررً هيئررت الخررذسيغ ن رر  ألاكررل، و   شررترؽ أن ييررىن أظررخار اإلاررادة مررً بيررنهم 

 حعب الالةحت الهامت.

ن ررر  الؿالرررب الالتررر ام بمخابهرررت املحاغرررشاث والرررذسوط الهلميرررت وأداء مرررا يؿلرررب مىررره مرررً بحرررىر وججررراسب أو أوساق 

 نمل.

 :الاخخباساث والامخداهاثخظىس  (6

 ن   ول ؾالب حػىس الاخخباساث الذوسيت والامخحان النهاتي للملشس اإلاأجل به في ول فطل والخليذ بما ي ي5

 .اضؿحاب بؿاكت الخهشيف التي جىةح أهه مأجل في رلً الفطل 

  ًالىخابررررت أو يحكرررش ن ررر  الؿالررررب اإلاخلرررذم لالمخحرررران اضرررؿحاب أي هخرررراب أو وسكرررت ولررررى واهرررذ خاليررررت مررر

الحاظباث اإلابرمجت نذا ما  عمح به أظخار اإلالشس همرا يمىرو اضرؿحاب أو اظرخخذام الهىاجرف املحمىلرت 

 داخل ميان الامخحان.

 .يحكش ن   الؿالب الخحذر أزىاء الامخحاهاث أو الليام بأي نمل مً  أهه ؤلاخالٌ بىكام الامخحاهاث 

  اإلاشاكبررررررت والطررررررادسة مررررررً اليليررررررت أو لجىررررررت الامخحاهرررررراث الخليررررررذ بالخهليمرررررراث اإلاىكمررررررت لعررررررحر الامخحاهرررررراث و

 واإلاشاكبت واإلاشاكبحن بلانت الامخحاهاث، وهزلً مالحكاث أظخار اإلالشس.

 .الخليذ  بالدششيهاث الىافزة واإلاىكمت لعحر الذساظت والامخحاهاث الطادسة نً حهاث الاخخطاص 

 

 انرتثُخ انؼًهُخ:   
وحذة دساظيت، يلىم الؿالب بخج يل ملشس التربيت الهمليت في اإلاىكىمت،  630في الفطل ال امً أو بهذ اجمام 

 ويدبو ال ؿىاث الخاليت5

 يحم للؿالب جج يل ملشس التربيت الهمليت مو ملشسيً ن   الاهثر.  (6

يخم حهيحن مشش  جخطص ي مً اللعم، مو مشش  جش ىي مً كعم التربيت ونلم الىفغ للؿالب  (4

 لليليت.مً كبل ميعم التربيت الهمليت 

يلىم الؿالب باخخياس مذسظت حهليم اظاس ي او زاهىي مً نذة مذاسط  هشغها ميعم التربيت  (3

 الهمليت له، ليجشي ف ها الخذسيب الهم ي.

 اظابيو،  هلً ننها ميعم التربيت الهمليت لليليت. 1مذة التربيت الهمليت  (2

ؿالب ملشس أو ملشسيً مو يحم للؿالب يىم احاصة مً مذسظت الخذسيب الهم ي، ئرا وان نىذ ال (5

 التربيت الهمليت. 

 يخم جلييم الؿالب هما هى مىةح بالجذٌو الخا ي5 (1
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 اليعبت الذسحت املششف

 %41 41 التربىي 

 %51 51 الخخصص ي

 %01 01 مذًش املذسظت

 %011 011 املجمىع

 

همىرج يخم جلييم ؾالب التربيت الهمليت باظخخذام همىرج مهذ )همىرج الا شا  الخخطص ي،  (2

 الا شا  التربىي، وهمىرج جلييم مذيش اإلاذسظت للؿالب(

ن   الؿالب الاؾالم ن   دليل التربيت الهمليت، إلاهشفت ول ما يخهلم بىكام التربيت الهمليت باليليت،  (3

 مً كىاهحن ولىاةح وحهليماث.

 يششوع انتخشج: 

اث(، ويلذمه لللعم هملتر ، زم يخخاس الؿالب مىغىنا نلميا )في مجاٌ الشياغياث أو جذسيغ الشياغي

يجشي نً اإلاىغىم بح ا نلميا مخدبها ل ؿىاث ومىهجيت البحث الهلمي ال حيح بما في رلً جحذيذ 

اإلاشيلت، حمو البياهاث، جحليلها، فاةذة البحث، الذساظاث العابلت نً مىغىم البحث، هخاة  البحث، 

ب الؿالب ن   ئحشاء البحىر في مجاله نبر الخىضياث، ... الخ، و الغشع مً مششوم الخخشج هى جذسي

 جؿبيم الؿالب إلافاهيم و مبادب دسظها خالٌ الفطىٌ الذساظيت العابلت في اللعم.

 حيث يدبو الؿالب ال ؿىاث الخاليت5

، يلىم الؿالب باخخياس مشش  6وحذة دساظيت، بما ف ها ملشس جحليل حليلي 630بهذ اجمام الؿالب  (6

 إلاششونه حعب ملتر  بح ت.

 يلذم الؿالب ملتر  البحث بالخهاون مو مششفه ملجلغ اللعم إلاىاكشخه و اإلاىافلت نليت. (4

مذة مششوم الخخشج فطلحن دساظيحن ) مششوم مبذتي في الفطل العابو، مششوم نهاتي ومىاكشت  (3

 اإلاششوم في الفطل ال امً(.

خخذام همىرج جلييم  شيل لجىت مىاكشت اإلاششوم مً انػاء هيئت الخذسيغ، لخلييم اإلاششوم، باظ (2

 مششوم جخشج.
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 االششا  االكبدميٍ:  
 

نىذ حأجيل الؿالب للعم الشياغياث، يخم حعميت مشش  أواديمي له، وهى أحذ أنػاء هيئت الخذسيغ 

 اللاسيً باللعم.

 يلىم اإلاشش  ألاواديمي باإلاهام الخاليت5

 الخخشج.الا شا  ن   الؿالب أواديميا مً الفطل ألاٌو ئ    (6

 معانذة الؿالب ن   مهشفت اللىاةح و هكام الذساظت والامخحاهاث باللعم. (4

 اس اد الؿالب نىذ جج يل اإلالشساث الذساظيت ول فطل دساس ي. (3

 الخىكيو ن   همارج الاظلاؽ والاغافت وايلا  الليذ. (2

 الاحخفاف بملف الاواديمي للؿالب وامال، بمعانذة الؿالب. (5

الذسحاث ووسكت الخج يل للملشساث الذساظيت ليل فطل وحعليمها يلت م الؿالب بأحب هشف  (1

 للمشش  الاواديمي.
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 َظبو انتغدُم وانذساعخ وااليتحبَبد                         
  
 ثؼط انتؼشَفبد ادلهًخ: وال:    
 

 : ادلمشساد انذساعُخ
اإلالرررررشساث الذساظررررريت مدعلعرررررلت ومخياملرررررت ولهرررررا ضرررررفت الخررررررذسج الهلمررررري اإلانه ررررري فيمرررررا بينهرررررا، وجيرررررىن دساظرررررت بهررررررؼ 

 ن ررر  ملرررشساث ظرررابلت يخهرررحن احخياصهررا بىجرررا ، و   عرررمح للؿالرررب با هخكرررام فررري دساظرررت 
 
اإلالررشساث مهخمرررذة أظاظرررا

نل هررا اإلالرشس اإلارزوىس، وجخررى   أكعرام اليليررت ملرشس مرا ئ  ئرا احخرراص بىجرا  اإلالررشساث الذساظريت العرابلت الترري  هخمرذ 

ونميررررذ جىغررريح رلررررً فرررري حررررذاولها الذساظرررريت، ويعررررد    مررررً رلرررً بهررررؼ اإلاررررىاد بمىافلررررت سةرررريغ اللعررررم امل ررررخظ، 

 اليليت.

 : انفصم انذساعٍ

  
 
الفطرل الذساسر ي فطررالن سةيعريان وفطررل ضريفي واحررذ ئن وحرذ، ومذجرره الضمىيرت   جلررل نرً ظررخت نشرش أظرربىنا

 مذاها اإلالشساث الذساظيت وجذخل مً غمنها فترة الاخخباساث النهاةيت. جذسط ن  

 : انىحذح انذساعُخ

هرري املحاغرررشة الىكشيرررت ألاظرربىنيت التررري   جلرررل مرررذتها نررً ظرررخحن دكيلرررت أو الرررذسط الهلمرري أو اإلايرررذاوي الرررزي يىفرررز 

 بمحاغررشجحن هكشيخحن.

  اإلَزاس انؼهًٍ:

 %. 50هى ؤلا هاس الزي يىحه ئ   الؿالب بعبب اهخفاع مهذله التراهمي نً الحذ ألادو  وهى 

 : دسخخ  ػًبل انفصم

هري الذسحررت اإلامىىحررت ل نمرراٌ الترري جبررحن الخغحررر الررزي حررذر فرري معررخىي الؿالررب خررالٌ الفطررل الذساسرر ي وحشررمل5 

 خخباساث الخحشيشيت، ويخؿش الؿالب بذسحخه.الاخخباساث الشفهيت أو الهمليت أو الخلاسيش أو البحىر أو الا 

 : االختجبس انُهبئٍ

 اخخباس في اإلالشس  هلذ مشة واحذة في نهايت الفطل الذساس ي.  

 : انذسخخ انُهبئُخ

 ئل ها دسحت الاخخباس النهاتي ليل ملشس وجحعب الذسحت مً ماةت.
 
 هي مجمىم دسحاث أنماٌ الفطل مػافا

  :انتمذَش
 اإلائىيت أو الشمض ألابجذي للذسحت التي حطل نل ها الؿالب في أي ملشس.هى وضف لليعبت 

  ادلؼذل انرتاكًٍ:

هررررى خرررراسج كعررررمت مجمررررىم الىلرررراؽ الترررري حطررررل نل هررررا الؿالررررب ن رررر  مجمررررىم الىحررررذاث الترررري دسظررررها مىررررز الخحاكرررره 

 باليليت ن   مجمىم الىحذاث اإلالشسة لخلً اإلالشساث.

 : انتمذَش انؼبو

 الخغحر الزي حذر في  الجاهب الهلمي للؿالب خالٌ فترة دساظخه في اليليت.هى وضف معخىي 
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 : انغدم انؼهًٍ

هرررى بيررران يىةرررح ظرررحر الؿالرررب الذساسررر ي، ويشرررمل اإلالرررشساث التررري دسظرررها فررري الفطرررىٌ الذساظررريت بشمىصهرررا وأسكامهرررا 

ونذد وحذاتها، والخلذيشاث، هما يىةح اإلاهذٌ الهلمي، و يان الخلذيش الهام با غافت ئ   اإلالشساث التي نىدلذ 

 للؿالب اإلاىخلل. 

 : َظبو انتغدُم وانمجىل وانمُذ:َُبثب    
 

 :ششوغ انمجىل

  ن رررر  الشرررهادة ال اهىيررررت الهامررررت أو أي  رررهادة أخررررشي حهادلهررررا حعرررب اليعرررربت اإلاهخمررررذة 
 
أن ييرررىن حاضررررال

 لللبىٌ وأ  ييىن كذ مم   ن   حطىله ن   الشهادة أهثر مً زالر ظىىاث مً  جاسيخ الخخشج.

 .ن   مخابهت الذساظت في جخططه اإلاشفىب 
 
 صحيا

 
 أن ييىن كادسا

  اإلاعدىذاث ألاضليت اإلاؿلى ت التي جحذدها ئداسة الجامهت.جلذيم 

 .أ  ييىن كذ ظبم فطله مً الذساظت في اليلياث أو الجامهاث 

  ٌولليليرت الحررم فرري جحذيررذ  ررشوؽ ومىاضررفاث مهيىرت لللبررىٌ جخهلررم بالم طرريت أو ئحررشاء امخحرران كبررى

  شوؽ ومىاضفاث. للمفاغلت بحن اإلاخلذمحن مو مشاناة ما يجب أن يخىفش في اإلاهلم مً

 طشاثهظ وفمًب دلب َهٍ:ة -جيىص نهطبنت االَتمبل إىل كهُخ انرتثُخ 

 .مً اليليت أو الجامهت اإلاىلىٌ منها  ي ظبب وان 
 
 أ  ييىن الؿالب مفطى 

  أن يلتررر م بخلرررذيم اإلاعررردىذاث اإلاخػرررمىت اإلالرررشساث الترررري دسظرررها ومحخىيررراث هرررزه اإلالرررشساث ن ررر  أن جيررررىن

 أو الجامهت اإلاىخلل منها.مهخمذة مً اليليت 

 ؾشابلغ. -يلت م الؿالب اإلاىخلل بلػاء أسبهت فطىٌ دساظيت للخخشج مً وليت التربيت 

 .
 
 أو حضةيا

 
 يجىص لليليت كبىٌ اإلالشساث التي ظبم للؿالب دساظ ها أو سفػها وليا

  مجلغ اليليت.يجىص للؿالب الاهخلاٌ مً اليلياث اإلاىاقشة أو ألاخشي بهذ ئحشاء اإلاهادلت ومىافلت 

  بليبيرررا ئكامرررت انخياديرررت ؾرررىاٌ مرررذة دساظرررخه 
 
أن ييرررىن اإلاخلرررذم للذساظرررت باليليرررت مرررً فحرررر الليبيرررحن مليمرررا

 للششوؽ اإلاخهللت باإلاإهل الزي يشفب في الحطىٌ نليه.
 
 باليليت، ومعخىفيا

 ألاخررررز فرررري  أن يلترررر م الؿررررالب  فحررررر الليبيررررحن بررررذفو سظررررىم هفلرررراث الذساظررررت وفررررم اللررررىاةح اإلاهمررررىٌ بهررررا  مررررو

 الانخباس الاجفاكياث اإلاىكهت والىافزة بشأن اإلاهاملت باإلا ل.

  جيشرأ باليليرت لجىررت نلميرت مخخطرت إلاهادلررت مرإهالث الؿرالب اإلاىخللررحن ئل هرا، ونل هرا البررث فري الؿلبراث فرري

 أحل   يخجاوص أظبىنحن مً جاسيخ جلذيم الؿلب.
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 إخشاءاد انتغدُم:
الؿالررب بمشرشفه  ظرخؿالم سأيره والاظتر راد بهذيرره فيمرا اخخراسه مرً مرىاد، ون رر  جبرذأ ئحرشاءاث الدأرجيل باجطراٌ 

 ( وانخماده مً اإلاشش  وسةيغ اللعم.6الؿالب أن  عخىمل الىمىرج اإلاهذ لزلً )ويشمض له بشكم5

 
 :سَبض االطفبلظبو االَتمبل يٍ وإىل لغى َ 

يلخطرش اهخلرراٌ الؿررالب باليليرت مررً كعررم طخرش ن رر  الؿررالب اإلاأرجلحن بالفطررل ألاٌو وال رراوي فلرـ وإلاررشة واحررذة، 

 ئ  بهررذ مىافلررت اللعررمحن اإلاهىيررحن 
 
ن رر  أن يخلررذم الؿالررب بؿلررب هخررابي يحررذد أظررباب الاهخلرراٌ، و   هررذ مىلررى 

بذايررت الفطرررل الذساسرر ي، وجحعررب فتررررة  نررً ؾشيررم كعرررم الذساظررت والامخحاهرراث، وفررري مررذة أكطرراها أظررربىنان مررً

 الذساظت العابلت غمً اإلاذة الضمىيت املحذدة. 

 

 : لىاػذ انتُضَم واالعمبغ واالظبفخ نهًمشساد:ثبنثب   
 

 : احلذ األػهً و األدًَ نىحذاد انتغدُم
 نىذ الدأجيل يشاع  آلاحي5

 ( ًوحررذة 22 عرمح للؿالررب بالدأررجيل بمررا   يضيرذ نررً ازيخررحن ونشررشي ) ًدساظريت هحررذ أن رر  و  يلررل نرر

( وحرذة دساظريت بهرذ مىافلرت 25( وحذة دساظيت هحذ أدو  ويجىص سفو الحذ ألان ر  ئ ر  )12ازىتي نششة )

%، أو فرررري حالررررت الفطررررل الذساسرررر ي 75اللعررررم الهلمرررري امل ررررخظ إلاررررً ييررررىن مخىظررررؿه التراهمرررري أن رررر  مررررً 

 ألاخحر لخخشج الؿالب.

  للؿالب الدأجيل في أكل مً الحذ ألادو   ي فطرل دساسر ي و   لكشو  اظخثىاةيت يلبلها اللعم يجىص

يحدعب هزا الفطل مً غرمً مرذة الذساظرت املحرذدة باإلارادة، وهرزلً يجرىص للؿالرب فري الفطرل ألاخحرر 

 حأجيل ما جبل  له مً وحذاث و ن كلذ نً الحذ ألادو  اإلاعمى  به.

 إعمبغ ادلمشساد:
ىم وحرذاتها نرً الحررذ ألادور  أن ييأررحب فيمرا صاد نررً رلرً الحررذ يجرىص للؿالرب الررزي برجل بملررشساث يضيرذ مجمرر

بشررشؽ أن يحطررل ن رر  مىافلررت ألاظررخار اإلاشررش ، و داسة اللعررم الهلمرري امل ررخظ وفررم الىمررىرج اإلاهررذ لررزلً ن رر  

.  أن يخم ؤلاظلاؽ في مىنذ أكطاه أظبىم بهذ ئحشاء الامخحان الىطفي ألاٌو

 

 انذساعخ: : اَمب  انمُذ  واالَمطبع ػٍساثؼب    
 

  ولف انمُذ:
يجىص للؿالب اإلاأجل بالفطل الذساس ي وكف كيرذه بمرا   يخجراوص فطرلحن دساظريحن ؾيلرت فتررة دساظرخه 

 وفم الىمىرج اإلاهذ لزلً، وفم البرهام  الضم ي اإلاهخمذ مً اليليت و ما يخىافم مو الدششيهاث الىافزة.
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 : االَزاس وانفصم يٍ انكهُخ:خبيغب    
 

 انطبنت:إَزاس 
   -يىزس الؿالب في الحا ث الخاليت5

     ئرا اهلؿو نً مخابهت دساظخه  ي ظبب وان  مذة أسبهت أظابيو في الفطل 

 الذساس ي.          

     .ئرا جحطل ن   جلذيش نام )غهيف( بنهايت فطلحن دساظيحن 

 :فصم انطبنت
     5يفطل الؿالب مً اليليت في الحا ث الخاليت 

     .في نهايت أي فطلحن دساظيحن 
 
 ئرا جحطل ن   مهذٌ نام غهيف حذا

     .ئرا اهلؿو نً الذساظت إلاذة فطلحن دساظيحن دون نزس  شعي 

      .ئرا اظدىفذ الحذ ألاكص   إلاذة الذساظت اإلالشسة 

     ئرا اسجىب أحذ ألافهاٌ اإلاىطىص نل ها بالةحت الذساظت والامخحاهاث وضذس بحله كشاس 

 جأديبي يلم ي بفطله.           
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 ادلخبنفبد انؼمىثبد انتأدَجُخ
  وال: ادلخبنفبد انتأدَجُخ:    
 

 :ال جيىص نهطبنت استكبة ادلخبنفبد انتبنُخ

 .الانخذاء ن   أنػاء هيئت الخذسيغ أو الؿالب أو الهاملحن بالجامهت 

  .الانخذاء ن   أمىاٌ الجامهت أو اإلاشافم الخابهت لها 

 .ؤلاخالٌ بىكام الذساظت والامخحاهاث 

 اسجياب أي ظلىن مىا  ل خالق. 

 

 :واخشاءاد انتأدَت ثبَُب: انؼمىثبد انتأدَجُخ
 

  َظبو انثىاة: ( أ

 يخيىن هكام ال ىاب للؿالب مً الىلاؽ الخاليت5

 مو الؿالب لخىضيل ضىتهم و يىاهم وجكلماتهم  الخأهيذ ن   أهميت فخح كىىاث الخىاضل

 واحخياحاتهم إلاعإو ي اليليت.

  الترهح  ن   جىفحر خذماث الذنم الخهليميت للؿالب و شهام  الاس اد الاواديمي، والاهخمام

 ب حت الؿالب مً خالٌ الاهخمام بهيادة اليليت و اإلاله  و اإلاؿهم.

 للخهامل مو الؿالب اإلاخفىكحن  آليت لؿالب م ل جىفحر الخأهيذ ن   الحىافض اإلااديت و اإلاهىىيت ل

 واإلاىهى حن و اإلابذنحن. 

   :َظبو انؼمبة ( ب

 يخم مهاكبت الؿالب نىذ كيامه بامل الفاث آلاجيت5

 .الخخشيب اإلاخهمذ للممخلياث اليليت ومىحىداتها 

 .مماسظت الهىف و الششوم فيه داخل اليليت غذ نػى هيئت الخذسيغ أو صمالؤه الؿالب 

  .الغش أو محاولت الخهذي ن   هكام ظحر الذساظت و الامخحاهاث باليليت 

 .اإلاماسظاث امل لت باطداب و الاخالكياث الهامت باليليت 

   انؼمىثبد: ( ج

  يخم جىكيو الهلى ت ن   الؿالب الا بهذ الاظخمام ا ي اكىاله ودفانه بىحىد و ي امشه امام لجىت 

 5اليليت، و الهلى اث هيالخأديبيت التي حشيل مً كبل 

 .يحشم الؿالب مً دخىٌ الامخحاهاث في بهؼ اإلالشساث او ولها 

 .يحشم الؿالب مً الذساظت لفطل دساس ي أو أهثر 

  يخم فطل الؿالب نهاةيا مً اليليت في حالت جىشاس احذي امل الفاث اإلاىطىص نل ها في هكام

 الهلى اث وبشيل مخهمذ.
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 انتىصُف ادلصغش نهًمشساد
 

 (:100KNيمذيخ يف سَبض األطفبل )  

يهررذ  هرررزا اإلالرررشس ئ رر  حهشيرررف الؿرررالب بيشررأة سيررراع ألاؾفررراٌ والخهررش  ن ررر  ألاهميرررت التربىيررت إلاشحلرررت مرررا كبرررل 

اإلاذسظت والخهش  ن   جؿىس الاهخمام بتربيت الؿفىلت وسناي ها ، حهشيرف الؿرالب باإلابرادب وألاظرغ التري يلرىم 

يفهم ن رر  وشرررأة سيرراع ألاؾفرراٌ وآساء بهررؼ الهلمررراء التربررىيحن الررزيً لهرررم نل هررا حهلرريم سيرراع ألاؾفررراٌ ، وحهررش 

دوس فرري جأظررريغ سيرراع ألاؾفررراٌ ، حهشيررف الؿرررالب بمهشفرررت اإلاخؿلبرراث التربىيرررت وخطرراةظ همرررى ؾفررل مرررا كبرررل 

 اإلاذسظت.

 (:KN101يهبساد  عبعُخ يف انرتثُخ انفُُخ )

 ألالرررررىانؾفررررراٌ ومعرررررخىياجه ودوافهررررره، هرررررزلً يهرررررذ  هرررررزا اإلالرررررشس ئ ررررر  مهشفرررررت مىغرررررىم الخهبحرررررر الف ررررري نىرررررذ ألا 

ل ؾفراٌ، والخأهيررذ ن رر  التربيررت مرً الىاحيررت الىفعرريت الترري ججهررل الؿفرل  عررخجيب ئ رر  اإلاررإزشاث راث الؿررابو 

الجمررا ي املحرريـ برره . وهررزلً جررذسيب الؿررالب ن رر  جىميررت الجاهررب ؤلابررذاعي لخىفيررز الىظرراةل لخلررذيم اإلاهلىمررت 

 ال حيحت لؿفل الشوغت.

 (:KN102وصحخ انطفم ) تغزَخ

يهرررذ  هرررزا اإلالرررشس ئ ررر  أن يلرررم الؿالرررب بأهميرررت الخغزيرررت نامرررت وفررري مشحلرررت الؿفىلرررت اإلابىرررشة خاضرررت . وأن يلرررم 

بمشررراول الخغزيرررت لرررذي ألاؾفررراٌ، وآلازررراس اإلاترجبرررت نل هرررا. والخهرررش  ن ررر  دوس الخغزيرررت العرررليمت فررري الىكايرررت مرررً 

ادة الغزاةيررت م رررل الخلرررىر باإلايىشو ررراث والفحروظررراث، واإلارررىاد ألامررشاع.  والخهرررش  ن ررر  اإلاشررراول اإلاشجبؿرررت باإلاررر

 الحافكت والخىنيت في هزا الجاهب.

 (:KN104يذخم إىل ادلىعُمً )     

يهررذ  هرررزا اإلالرررشس ئ ررر  ئدسان الؿالررب أهميرررت دوس اإلاىظررريل  لشيررراع ألاؾفررراٌ ومهشفررت أزرررش اإلاىظررريل  فررري الىمرررى 

اإلاهراساث وراللشاءة والىخابررت اإلاىظريليت والخهرش  ن ر  أهررم اإلاخيامرل لم طريت ؾفرل الشوغرت واهدعرراب بهرؼ 

 اإلابادب واللىانذ اإلاىظيليت التي يمىً الاظخفادة منها في نمليت الخذسيغ .

 (:KN105يمذيخ يف ػهى انُفظ االختًبػٍ )

يهررررررذ  هرررررررزا اإلالرررررررشس ئ ررررررر  حهشيرررررررف الؿالرررررررب بمرررررررادة نلرررررررم الرررررررىفغ الاحخمررررررراعي وفشونررررررره وجؿبيلاجررررررره فررررررري الحيررررررراة، 

عرررررراث الاحخمانيررررررت اإلاىحررررررىدة فرررررري املجخمررررررو وهيفيررررررت الاظررررررخفادة منهررررررا، وأظرررررراليب الخيشررررررئت الاحخمانيررررررت و اإلاإظ

العرررىيت وهيفيرررت جؿبيلهررررا داخرررل ألاظرررشة، با غررررافت ئ ررر  حهشيررررف الؿالرررب بأظررراليب الخيشررررئت الاحخمانيرررت فحررررر 

 العىيت وهيفيت اللػاء نل ها.

   :(CT105ػهى وظبئف  ػعبء اإلَغبٌ )

 جىضيف هزه اإلاادة مىحىد غمً جىضيف مىاد كعم مهلم الفطل. 
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 (:KN106اجتب بد حذَثخ يف سَبض األطفبل )

الخهرش  ن رر  مه رر  سيرراع ألاؾفرراٌ وأهررذافها والخهررش  ن ر  الاججاهرراث اإلاهاضررشة فرري سيرراع ألاؾفرراٌ والخهررش  

 بها مهلمت الشوغت. ن   أبييت وججهح اث سياع ألاؾفاٌ والخهش  ن   اإلاهام وألادواس التي جلىم

 (:AR117E حكبو األعشح )

 .  كعم اللغت الهش يت جىضيف هز اإلاادة مىحىد غمً جىضيف مىاد 

 (:KN200إداسح سَبض األطفبل )      

ئإلارررام الؿالرررب باإلافررراهيم ألاظاظررريت لرررلداسة الهامرررت والخهليميرررت واإلاذسظررريت و داسة الشوغرررت و داسة الطرررف ، أن 

نً جؿرىس الفىرش ؤلاداسي ، أن يرزهش الؿالرب الهمليراث ؤلاداسيرت ومفهرىم ورل منهرا ، جيىن لذي الؿالب خلفيت 

أن  هلل الؿالب ألاهميت ال اضت  داسة الشوغت نً بليت اإلاشاحل، أن يذسن الؿالرب دوس الخفخريش التربرىي 

يش وأهذافرررره ، أن يخهررررش  الؿالررررب ن رررر  اإلاىاضررررفاث الم طرررريت والفىيررررت إلاررررذيش الشوغررررت ، أن يررررذسن مهررررام مررررذ

 الشوغت وأن يىدعب مهاسة ئداسة الطف.

 (:KN201ػهى َفظ انطفىنخ )

يهرررذ  هررررزا اإلالرررشس ئ رررر  الخهررررش  ن ررر  مشاحررررل الؿفىلررررت والهىامرررل اإلاررررإزشة فررري همررررى هررررزه اإلاشحلرررت ، الخهررررش  ن رررر  

خطرررراةظ وررررل مشحلررررت مررررً مشاحررررل الؿفىلررررت ، الجعررررميت ، الهلليررررت، الاحخمانيررررت، الاهفهاليررررت. والخهررررش  ن رررر  

 تي جطاحب هزه اإلاشاحل وأظبابها والحلىٌ لهالج هزه اإلاشاول.اإلاشاول ال

 (:KN202تشثُخ ثُئُخ ) 

يهررررذ  هررررزا اإلالررررشس ئ رررر  معررررانذة ألاؾفرررراٌ ن رررر  اهدعرررراب الررررىعي والحررررغ بميىهرررراث البيئررررت الترررري  هيشررررىن ف هررررا 

ي هررا بلطررذ واإلاشررىالث اإلاشجبؿررت بهررا واهدعرراب ألاؾفرراٌ اللرريم والاججاهرراث ؤلايجابيررت هحررى حمايررت البيئررت وجىم

ئنرذاد حيرل وام ببيئخره واإلاهشفررت جرخم مرً خررالٌ ئجاحرت الفشضرت الخهليميرت ل ؾفرراٌ  هدعراب خبرراث مخىىنررت 

والتررر ود بفهرررم أظاسررر ي مرررً البيئرررت التررري  هيشرررىن ف هرررا ومشرررىالتها واإلاشررراسهت اليشرررؿت وجرررخم مرررً خرررالٌ ئجاحرررت 

خرررأزحر ن ررر  حيررراتهم ومعرررخلبلهم والتررري راث ال البيئرررتالفشضرررت ل ؾفررراٌ للليرررام برررذوس ئيجرررابي فررري حرررل مشرررىالث 

 جخؿلب جػافش الجهىد إلاىاحه ها.   

 (:KN203ػهى َفظ انهؼت )

يهذ  هزا اإلالشس ئ   الخهش  ن   أهميت اللهب في حيراة ؾفرل الشوغرت ووقاةفره والفرىص فري أهرم أهرىام اللهرب 

 الهالكرررررت برررررحن اللهرررررباإلاعرررررخخذمت فررررري الشيررررراع والخهرررررش  ن ررررر  ؾرررررشق الهرررررالج الىف ررررر ي باللهرررررب والخهرررررش  ن ررررر  

 ومخغحراث أخشي هامت.
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 (:KN204ثمبفخ طفم انشوظخ )

الهرررذ  مرررً جرررذسيغ اإلارررادة هرررى جضويرررذ الؿلبرررت بمفهرررىم ال لافرررت، وزلافرررت الؿفرررل خاضرررت، وحهرررشيفهم بمطررررادس 

 ووظررراةل ال لافرررت وأزشهرررا فررري بىررراء   طررريت الؿفرررل ودوس ألاظرررشة واإلاذسظرررت واملجخمرررو فررري زلافرررت الؿفرررل، ومرررذي

 جأزحر التربيت ؤلاظالميت في بىاء زلافت الؿفل وجيشئخه الخيشئت العليمت.

 (:KN205يشكالد عهىكُخ نطفم يب لجم ادلذسعخ )

الهررذ  مررً جرررذسيغ اإلاررادة هرررى جضويررذ الؿلبرررت بمهشفررت أهررم اإلاشرررىالث العررلىهيت والاغرررؿشاباث الىفعرريت التررري 

مررررو هررررزه الشررررشيحت وأهررررم الؿررررشق الىكاةيررررت  جىاحرررره بهررررؼ أؾفرررراٌ مررررا كبررررل مشحلررررت الذساظررررت وهيفيررررت الخهامررررل

   والهالحيت لهزه الاغؿشاباث العلىهيت.

 (:KN206 طفبل روو احتُبخبد خبصخ )
يهرذ  هررزا اإلالررشس ئ رر  حهشيررف الؿلبررت بمفهررىم التربيررت ال اضررت وهررزلً ؤلاإلاررام باإلاعرراس الخرراسي ي لخؿررىس التربيررت 

الاحخياحررراث ال اضررررت وخطررراةظ وررررل فئرررت وهررررزلً ال اضرررت، و هعررررابهم اإلافررراهيم ألاظاظرررريت مرررً فئرررراث روي 

 حهشيفهم بؿشق كياط وحم يظ ول فئت مً فئاث التربيت ال اضت.

 (:702KNفشوق  فشدَخ نطفم يب لجم ادلذسعخ )
ىامرررل التررري ، واله فشديرررتت والفرررشوق اليرررث اللرررذسة الهللبمىغرررىنا و إلارررامهماإلالرررشس ئ ررري ئهعررراب الؿرررالب  يهرررذ 

 اإلاخفرررىكحنبالررزواء ، زررم الخهررش  ن رري  ونالك هرراالهل رري  والخىكرريمالررزواء  حهشيفرراثو ، فشديررتجررإزش فرري الفررشوق ال

 اإلاعررخىياثزررم الخهررش  ن رري نلليررا  اإلاخفررىكحنالترري حعررخخذم  هدشررا   هررايحراإلا ، و اهدشررافهم، وظرربل  نلليررا

 لذي ألاؾفاٌ. الخفىحروأوحه  اإلاهشفيت الهلليت

 (:300KNتطىَش انهغخ وانتفكري نذي انطفم ) 
يهررذ  اإلالررشس ئ رر  الخهررش  ن رر  الخؿررىس الهل رري اإلاهشفرري واللغررىي لررذي الؿفررل مىررز الررى دة ئ رر  مشحلررت الؿفىلررت 

الىظرررررؿ ، أي اإلارررررشحلخحن كبرررررل وبهرررررذ مشحلرررررت الشوغرررررت، الخهرررررش  ن ررررر  مكررررراهش الىمرررررى والهىامرررررل اإلارررررإزشة فيررررره ، 

الؿالرررب ن رر  أهرررىام الخفىحرررر وجفعررحر الىمرررى الهل رري اإلاهشفررري حعررب سأي الهلمررراء )بياحيرره ، حلفرررىسد(، يخهررش  

ومعخىياث الهملياث الهلليرت، حهشيرف الؿلبرت برذوس الشوغرت وأهمي هرا فري جؿرىيش اإلاهشفرت واللغرت لرذي الؿفرل 

 كبل دخىله اإلاذسظت.

 (:KN301يجبدئ انتصًُى انضخشيف ) 
إلاخهللرت دساظت مبادب وأظراليب وكىانرذ الخطرميم الضخشفري واهدعراب بهرؼ اإلاهراساث وألاظراليب الخؿبيليرت ا

بالهىاضررررش واإلابررررادب الضخشفيررررت للىضررررىٌ بالؿالررررب ئ رررر  مشحلررررت الاظررررخفادة منهررررا فرررري الحيرررراة الهلميررررت، وؤلانررررذاد 

لللرررررذسة ن ررررر  الخيرررررىيً الضخشفررررري ال رررررحيح وجىميرررررت اللرررررذسة الابخياسيرررررت للؿالرررررب والخهشيرررررف بمفهرررررىم الخطرررررميم 

 الضخشفي ونالكخه بالخطاميم في الؿبيهت.
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 (:KN302ادلى ىثني )ػهى َفظ األطفبل  
الخهرررش  ن ررر  مه ررر  اإلاىهبررررت ، الؿفرررل اإلاىهرررىب، والخهررررش  ن ررر  اإلاإ رررشاث والرررذ ةل ن رررر  وحرررىد اإلاىهبرررت لررررذي 

 ألاؾفاٌ والخهش  ن   مشىالث الؿفل اإلاىهىب وهيفيت الخغلب نل ها .

 (:303KNيهبساد  عبعُخ نهرتثُخ انجذَُخ ) 
ها والخهشيرررررف بمرررررذسط التربيرررررت البذهيرررررت ودوسه فررررري الهمليرررررت الخهرررررش  ن ررررر  مرررررادة التربيرررررت البذهيرررررت وؾرررررشق جذسيعررررر

الخهليميررررت وواحباجرررره ومعررررإولياجه والاؾررررالم ن رررر  ميىهرررراث اللياكررررت البذهيررررت وحهشيررررف الؿالررررب اإلاهلررررم بأهميررررت 

 التربيت الحشهيت ومشاحل الىمى وفحرها. 

 (:KN304تصًُى ثشايح سَبض األطفبل )     
مهشفررررت أظررررغ بىرررراء بررررشام  سيرررراع ألاؾفرررراٌ وأهررررىام البرررررام  امل خلفررررت يهررررذ  اإلالررررشس ئ رررر  جمىررررحن الؿالبرررراث مررررً 

 وألاظغ الفلعفيت والتربىيت التي حعدىذ نل ها هزه البرام .

 (:  KN305إػذاد انطفم نهمشاءح وانكتبثخ )
حهشيرررف الؿالرررب بمفهرررىم اللرررشاءة وأهمي هرررا ووقيف هرررا للفرررشد واملجخمرررو، حهشيرررف الؿالرررب برررأهىام اللرررشاءة ، حهشيرررف 

  لب بؿشق حهليم الؿفل اللشاءة، جضويذ الؿالب بمفهىم الىخابت ومشاحل حهليم الؿفل الىخابت.الؿا

  :CT305E ) تفغري لصبس انغىس ) 
 .  كعم مهلم فطل جىضيف هزه اإلاادة مىحىد غمً جىضيف مىاد

 (:KN306طشائك تذسَظ خبصخ )
الخرررررذسيغ الحذي رررررت اإلاىاظررررربت حهشيرررررف الؿالرررررب بأظرررررغ اليشررررراؽ ونىاضرررررشه، حهشيرررررف الؿالرررررب باظرررررتراجيجياث 

 لشياع ألاؾفاٌ، حهشيف الؿالب بىيفيت الخخؿيـ اإلاىاظب وجؿبيم هزه الاظتراجيجياث.

 :(KN307صؼىثبد انتؼهى )
الخهررش  ن رر  ضررهى اث الررخهلم مررً  الجاهررب الؿبرري وألاورراديمي والخهررش  ن رر  أهررم ضررهى اث الررخهلم ؤلاهماةيررت 

 هلم ؤلابذانيت وؾشق نالحها.  وؾشق نالحها والخهش  ن   أهم ضهى اث الخ

 (:KN400تطجُمبد تذسَغُخ )
يهررررذ  اإلالررررشس ئ رررر  جررررذسيب الؿررررالب ن رررر  هيفيررررت ئهخرررراج الىظرررراةل الخهليميررررت ، وجررررذسي هم ن رررر  هيفيررررت الخخؿرررريـ 

 ل وشؿت داخل الشوغت ، وجذسي هم ن   نشع هزه ألاوشؿت.

 (:KN401انتىخُه واإلسشبد انُفغٍ نألطفبل )    
بأهررررذا  ال ذمررررت الىفعرررريت مررررً حيررررث اليشررررأة والخؿررررىس ودوس ألاخطرررراتي الىف رررر ي فرررري ئس رررراد حهشيررررف الؿالررررب 

 أؾفاٌ الشوغت وحهليمهم الليم واإلا ل الهليا ومهشفت وظاةل حمو اإلاهلىماث في ال ذمت الىفعيت.
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 (:KN402تًُُخ ادلفب ُى انؼهًُخ )
وهيفيرررررت ئهعرررررابه لؿفرررررل مرررررا كبرررررل يهرررررذ  اإلالرررررشس ئ ررررر  جمىرررررحن الؿرررررالب مرررررً فهرررررم اإلالطرررررىد بمطرررررؿ ح  اإلافهرررررىم  

اإلاذسظرررررت، حهشيرررررف الؿرررررالب بالهىامرررررل اإلاررررررإزشة فيررررره والهمليررررراث الىفعررررريت اإلاهشفيررررررت التررررري حعرررررانذ جيىهررررره لررررررذي 

الؿفرررررل، الخهشيرررررف بمعررررررخىياث همرررررى اإلافهررررررىم وأهىانررررره ، الخهشيررررررف برررررذوس اإلاهلمررررررت فررررري مشحلررررررت سيررررراع ألاؾفرررررراٌ 

 و هعاب اإلافاهيم الهلميت.  

 (:KN403يهبساد انتىاصم )     

الخهررش  ن رر  مهرراساث الخىاضررل نىررذ ؾفررل الشوغررت وحعررهيل الخهامررل مررو هررزا الؿفررل ، والخهررش  ن رر  وظرراةل 

الاجطرراٌ اإلاعررخخذمت وأهىانهررا وؾبيه هررا، ون رر  أهررم اإلاشررىالث واإلاهيلرراث اإلاررإزشة ظررلبا ن رر  نمليررت الاجطرراٌ 

 التربىي وهيفيت الخغلب نل ها.

 (:KN404اختجبساد ويمبَُظ انطفىنخ ) 

الخهررش  ن رر  مه رر  الاخخبرراس الىف رر ي وأهميخرره والشررشوؽ الترري يجررب أن جخررىفش نىررذ جؿبيررم الاخخبرراس والخهررش  

 أيػا ن   مىاضفاث الاخخباس الجيذ وأهىام الاخخباساث الىفعيت.  

 (:KN405حمىق انطفم يف اجملتًغ انهُجٍ )  

يهرررذ  هرررزا اإلالررررشس ئ ررر  جضويررررذ الؿلبرررت برررربهؼ اإلافررراهيم حررررىٌ سنايرررت الؿفىلررررت وأهمي هرررا وهررررزلً حرررىٌ مفهررررىم 

الشنايرررت البذيلررررت للؿفىلررررت ومإظعرررراتها ، ئغرررافت ئ رررر  جىنيررررت الؿلبررررت بالدشرررشيهاث املحليررررت والهش يررررت والذوليررررت 

 لحلىق ألاؾفاٌ. 

 (:CT406Eعريح َجىَخ  )

 ف مىاد كعم مهلم فطل. جىضيف هزه اإلاادة مىحىد غمً جىضي 

 (:KN407يششوع انتخشج  )

يهررررذ  هررررزا اإلالررررشس ئ رررر  ئإلاررررام اإلاررررخهلم بؿررررشق البحررررث الهلمرررري وهيفيررررت جؿبيررررم البحررررث فرررري مجالرررره مررررو اظررررخخذام 

ويخخراس الاخخباساث واإلالاييغ اإلاىاظبت للبحث الزي يطرممه الؿالرب فري الفطرل ألاخحرر مرً دساظرخه الهلميرت. 

الؿالرررب مىغرررىنا نلميرررا )حعرررب جخططررره(، ويلذمررره هملترررر ، زرررم يجرررشي نرررً اإلاىغرررىم بح رررا نلميرررا مخدبهرررا 

ل ؿرررىاث ومىهجيرررت البحرررث الهلمررري ال رررحيح بمرررا فررري رلرررً جحذيرررذ اإلاشررريلت، حمرررو البياهررراث، جحليلهرررا، فاةرررذة 

مررررً مشررررشوم  البحررررث، الذساظرررراث العررررابلت نررررً مىغررررىم البحررررث، هخرررراة  البحررررث، الخىضررررياث، الررررخ. والغررررشع

الخخرشج هرى جرذسيب الؿالرب ن ر  ئحررشاء البحرىر فري مجالره نبرر جؿبيررم الؿالرب إلافراهيم ومبرادب دسظرها خررالٌ 

 الفطىٌ الذساظيت العابلت في اليليت.  
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همُخ )
ُ
  (:KN408Eتًُُخ ادلفب ُى االختًبػُخ اخل

تهرررذ  هرررزه اإلارررادة ئ ررر  ئللررراء الػرررىء ن ررر  ماهيرررت الرررذيً ونالكرررت الرررذيً با سجلررراء الهل ررري والاحخمررراعي، هررررزلً 

الىكرررى  ن ررر  ماهيرررت التربيرررت الاحخمانيرررت والىمرررى الاحخمررراعي للؿفرررل، وأهميرررت التربيرررت الاحخمانيرررت وخطررراةظ 

 فيه.  الىمى والعماث الهامت للىمى الاحخماعي وهزلً مشاحله والهىامل التي جإزش

     (:ART408Eسعى ثبحلبعىة  )

 .  كعم التربيت الفىيت جىضيف هزه اإلاادة مىحىد غمً جىضيف مىاد

 (:KN409Eتؼهى انمُى وتؼهًُهب )    
وميىهاتهرررررا ، ومطرررررادسها وخطاةطرررررها ، وجطرررررييفاتها ،  -بطرررررىسة نامرررررت  -جىةرررررح هرررررزه اإلارررررادة اإلالطرررررىد برررررالليم 

هرررراث واإلاهرررايحر والهررراداث الاحخمانيررررت والاهخمامررراث ، و للرررراء اوا ججوالفرررشق بينهرررا و ررررحن اإلاطرررؿ حاث ألاخرررشي 

الػىء أيػا ن ر  اللريم ؤلاظرالميت مرً هاحيرت اإلافهرىم واإلاطرادس واملجرا ث امل خلفرت. همرا أنهرا جشهرض أيػرا ن ر  

ؾررشق فررشط اللررريم ، وؾررشق جؿرررىيش اللرريم لرررذي ألاؾفرراٌ فررري البيررذ واإلاذسظرررت ، وأظرراليب جرررذسيب ألاؾفرراٌ ن ررر  

ل اللررريم واهدعررررابها، وهرررزلً أهررررم اإلاشرررىالث والطررررهى اث التررري حهيررررم حهلمهرررا ، والخيامررررل برررحن مإظعرررراث جم ررر

 الخهليم في حهليمها.

 :(KN410Eيذخم انرتثُخ ادلمبسَخ )      
حهشيرررررف الؿالرررررب بمه ررررر  التربيرررررت اإلالاسهرررررت ووشرررررأتها وجؿىسهرررررا، هرررررزلً أهميرررررت دساظرررررت التربيرررررت اإلالاسهرررررت وهرررررزلً 

 دساظ ها، ئغافت ئ   الطهى اث واإلاشىالث التي جىاحه داسط التربيت اإلالاسهت.أهذافها، ومجا ث 

  (:KN411E شغبل َذوَخ نهطفم )     
 جىضيف هزا اإلالشس مىحىد غمً جىضيف ملشساث كعم التربيت الفىيت.  

  (:KN412E دة ويغشذ انطفم )      
الىبرراس ئغررافت ئ رر  ملىمرراث آلاداب الهامررت.  يهررذ  هررزا اإلالررشس ئ رر  الخهررش  ن رر  الفررشق بررحن أدب الؿفررل وأدب

هزلً الخهش  ن   اإلالطىد مً معش  الؿفل وكطظ ألاؾفاٌ وهخ هم ومجالتهم وهخابراتهم،  وهرزلً ئللراء 

 الػىء ن   بشام  ألاؾفاٌ اإلاشةيت واإلاعمىنت وألاها يذ وألافاوي.

 (:KN413Eصحخ يذسعُخ )    
سظرريت خاضررت وهررزلً ال ررذماث ال ررحيت اإلاذسظرريت و هعررراب حهشيررف الؿالررب بال ررحت الهامررت وال ررحت اإلاذ

 الؿالب العلىن والهاداث ال حيت لييىن كذوة لخالميزه.  

  (:KN414Eتشثُخ مجبنُخ )      
تهرذ  هررزه اإلاررادة ئ رر  جىميررت وضررلل الحررغ الجمرا ي ججرراه اإلاررذسواث البطررشيت وجررزوق اللرريم الجماليررت الكرراهشة 

فررررري ئيجررررراد بيئرررررت  للظرررررهاملفرررررً، هرررررزلً ئهعررررراب حهلرررررم ال برررررراث الػرررررشوسيت والباؾىرررررت فررررري ألا رررررياء الؿبيهيرررررت وا

حماليررت يخررزوكها آلاخررشون. مررً حىلرره. ئغررافت ئ رر  جحليررم ؤلا رربام والخيامررل الررزاحي مررً خررالٌ مماسظررت الفررً، 

 وهزلً الخهش  ن   هيفيت جىاٌو الليم الدشىيليت في الخهبحر نً ألافياس واإلاشانش. 

 :(KN415Eختًبع تشثىٌ )اػهى     
يهرذ  هرزا اإلالرشس ئ ر  دساظرت أزرش الهمرل التربرىي ن ر  الحيراة الاحخمانيرت، وأزرش الحيراة الاحخمانيرت ن ر  الهمرل 

التربررىي، همرررا يرررذسط الكررراهشة التربىيرررت مرررً مىاح هرررا اإلاخهررذدة وفررري ئؾررراس جفانلهرررا مرررو الىاكرررو الاحخمررراعي. ويهرررخم  
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وال لافيررت والتربىيررت والذيييررت والىؾىيررت ئ رر  الؿفررل نررً هررزا اإلالررشس بمعرراةل، م ررل5 ئيطرراٌ اللرريم الاحخمانيررت 

ؾشيرررررم الىكرررررام الخهليمررررري، همرررررا أهررررره يرررررذسط املحرررررذداث الاحخمانيرررررت التررررري جرررررإزش فررررري جلشيرررررش العياظررررراث التربىيرررررت 

وأهرررذا  الىكرررام الخهليمررري ، وهرررزلً جرررأزحر اإلاإظعررراث الاحخمانيرررت  فررري الىكرررام الخهليمررري، وجرررأزحر الهالكرررت برررحن 

فرري الخحطرريل اإلاذسسر ي للؿررالب، ودوس الىكررام الخهليمرري فري الحررشان الاحخمرراعي، وأزررش ألاهمرراؽ اإلاذسظرت وألاظررشة 

  ال لافيت العاةذة ن   الىكام اإلاذسس ي.

 (.KN416E)تزوق يىعُمٍ:      

يهررررذ  اإلالرررررشس ئ رررر  جىظررررريو وجىميرررررت داةررررشة اإلاهلىمررررراث وحهميررررم الفرررررً  دسان اللررررريم الجماليررررت للمىظررررريل  لرررررذي 

 ورلً نً ؾشيلت الاظخمام ئ   اإلاىظيل  اظخمانا صحيحا مشهضا.مهلمت الشوغت 

   (:KN417Eتشثُخ حشكُخ  نهطفم )
يهررررذ  اإلالرررررشس ئ ررررر  ئهعررررراب الؿالررررب اإلاهشفرررررت الىكشيرررررت حرررررىٌ  التربيرررررت الحشهيررررت للؿفرررررل  مرررررً حيرررررث مفهىمهرررررا، 

اإلاهرررراساث الحشهيرررررت وأهررررذافها، وأهمي هررررا، همررررا يهررررذ  ئ رررر  الاؾررررالم ن ررررر  الحشورررراث ألاظاظرررريت وجطررررييفها وجؿررررىس 

للؿفررررل، وحعررررليـ الػررررىء ن رررر  ألاوشررررؿت الحشهيررررت ودوسهررررا فرررري جىميررررت أحهررررضة الؿفررررل مررررً حيررررث جأزحرهررررا ن رررر  

والؿالكررت الحشهيررت ومهشفررت اللررىام مررً  الحشهيررت والهىامررل اإلاررإزشة ف هررا. الجعررم وحعررليـ الػررىء ن رر  اإلاهرراسة

ام الؿفرررل، همرررا يلرررذم هرررزا اإلالرررشس خبررررة حيرررث مفهىمررره، و رررشوؾه واهحشافاجررره وأ رررياله وهيفيرررت الهىايرررت بلرررى 

نمليرررت للؿالرررب فررري الؿالكرررت الحشهيرررت، وفررري ؾرررشق جرررذسيغ الؿالكرررت، همرررا يدررريح الفشضرررت للؿالرررب للخهرررش  ن ررر  

خطاةظ الخؿىس الحشوي للؿفل، هما يمىح الؿالب اإلاهشفت برالخلىيم فري التربيرت الحشهيرت وأهىانهرا وأدواتهرا ، 

املجراٌ ، ودوس التربيرت الحشهيرت فري الهىايرت بلرىام الؿفرل والؿفرل فري ظرً  وأهم الاخخباساث اإلاعخخذمت في هرزا

 اإلاذسظت.  

 :(EPSY420Eتبسَخ احلعبسح اإلعاليُخ  )

تهررررذ  هررررزه اإلاررررادة ئ رررر  ئللرررراء الػررررىء ن رررر  فلعررررفت الحػرررراسة ومفاهيمهررررا وأزشهررررا فرررري املجخمررررو ؤلاظررررالمي ومررررذي 

نالك هرررا بالحػررراساث العرررابلت ومرررا كذمخررره للوعررراهيت مرررً خرررالٌ دساظرررت الطرررشام الهشبررري مرررو ألاكرررىام آلاخرررشيً 

فرررشط، با غرررافت ئ ررر  وشررررأة والهالكررراث الهش يرررت الفاسظررريت والبح هؿيرررت ومرررا أحذزررره ؤلاظرررالم مرررً احخيررران مرررو ال

 الخهشيب والذواويً في نطش نبذ اإلالً بً مشوان وفحره. 

 

 

 

 



 

 27 

 

 دليل قسم رياض األطفال

 )يتطهجبد انكهُخ( انرتثىَخ تىصُف يصغش دلمشساد 

 (:EPsy100ػهى انُفظ انؼبو )
يهذ  اإلالشس ئ  5 حهشيف الؿالب بماهيت نلم الىفغ وجاسيخه، ومىغىنه، وأهذافه، وأهميخه، ومذساظه، 

ومىا جه، وهكشياجه امل خلفت في جفعحر العلىن بطفت خاضت،  وظلىن الياةً الحي بطفت نامت، وجبطحرهم 

 بخؿىس كذساث ألافشاد الهلليت، وكذساتهم ن   الخهلم وؤلادسان. 

 (:EPsy101خ ) صىل انرتثُ
يدىاٌو اإلالشس مفهىم التربيت وفلعف ها مً خالٌ دساظت جاسيخيت لخؿىس ألافياس والىكشياث التربىيت امل خلفت. هما 

 يدىاٌو أيػا بهؼ الليم والاججاهاث ألاظاظيت لهملياث التربيت ونالك ها بمجا ث الحياة امل خلفت في املجخمو. 

 (: EPsy200)ػهى انُفظ االستمبئٍ 
مهشفرررت مفهرررىم الىمررررى  يهرررذ  ملرررشس نلرررم الرررىفغ الاسجلرررراتي أو نلرررم الرررىفغ الىمرررى ئ رررر  جمىرررحن الؿالرررب اإلاهلرررم مررررً

مهشفرت با غرافت ئ ر   الخهلم، ومهشفرت أهميرت دساظرت الىمرى فري اليراةً الحري فري اإلاشاحرل امل خلفرتبرووقاةفره ونالكخره 

 .ىز بذايت وشأجه وحت  نهايت وحىدهال طاةظ العييىلىحيت ليل مشحلت مً مشاحل الىمى لذي ؤلاوعان م

 (: EPsy201) طشق انتذسَظ انؼبيخ

ئنؿرررراء اإلارررخهلم فىرررشة هكشيررررت نرررً ؾبيهرررت ومفهررررىم الخرررذسيغ. والخهرررش  ن رررر  أهرررم اإلاهررررايحر  :يهرررذ  هرررزا اإلالررررشس ئ ررر 

جضويرذ واإلابادب ألاظاظيت لهمليت الخذسيغ الجيرذ. وأهرم خطراةظ اإلاهلرم الجيرذ وأبهراد   طريخه. همرا يهرذ  ئ ر  

 .اإلاخهلم بأهم اإلابادب الهامت  ظتراجيجياث الخذسيغ وما ييبغي مشاناجه خالٌ جؿبيلها

 (: EPsy202)  عظ ادلُب ح
جمىرررحن اإلاررررخهلم مرررً الخميحرررر  برررحن الاججاهرررراث الخلليذيرررت والحذي ررررت إلافهرررىم اإلاررررىه ، وحهشيفرررره  :يهرررذ  هررررزا اإلالرررشس ئ رررر 

بهىاضررررش اإلاررررىه  بطررررفخه مىكىمررررت ودوس اإلاهلررررم ف هررررا.  وهررررزلً ألاظررررغ الترررري يلررررىم نل هررررا اإلاررررىه  فرررري مشاحررررل الخهلرررريم 

 .امل خلفت وخاضت مشحلت الخهليم ألاظاس ي وحهشيف اإلاخهلم ببهؼ الخىكيماث اإلاىهجيت

 (: EPsy203) ػهى انُفظ انرتثىٌ

الخهررش  ن رر  مفهىمرره وأهميخره وأهذافرره وأهررم اإلافرراهيم واإلابررادب راث ا، اإلالرشس  عررإ  ئ رر  جحليررم نررذة أهرذا  منهرر

الخهرش  ن ر   .4 .فهرم نمليرت الرخهلم و رشوؾها .3 الخهش  ن ر  ؾرشق البحرث فري نلرم الرىفغ التربرىي  .2 .الهالكت به

 .6 .اإلالاسهت بحن هكشياث الخهلم وجؿبيلاتها التربىيت .5 .الاظخفادة منها في اإلاىكف الخهليميهكشياث الخهلم وهيفيت 

الخهرش  ن ر  مفهرىم الرزواء واللرذساث ال اضرت والفرشوق  .7 .الرىعي بأهميرت اهخلراٌ أزرش الرخهلم حرشاء نمليرت الرخهلم

ب الؿرررالب مفررراهيم حىلهرررا وهيفيررررت الخهرررش  ن ررر  مفهرررىم الذافهيرررت و هعرررا .8 .الفشديرررت والهىامرررل اإلارررإزشة ف همرررا

جىقيررف اإلاهرراس   .10 ئهعرراب الؿلبرت مهرراسة الخلررىيم التربررىي و ىرراء الاخخبرراساث الخحطريليت .9 .اظرد استها لررذيهم

 .واإلافاهيم التربىيت الىفعيت ل ذمت الهمليت التربىيت
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 (: EPsy301)طشق انجحث  
وجىميرررت كرررذساتهم ن ررر  الخفىحرررر الهلمررري،  وجمىيرررنهم مرررً فهرررم الؿرررالب للخؿرررىس الخررراسي ي للمهشفرررت  يهرررذ  اإلالرررشس ئ ررري

اظرخخذام الؿشيلرت الهلميررت فري حرل اإلاشررىالث، وجيرىيً اججاهراث ئيجابيررت لرذيهم حرىٌ أهميررت البحرث الهلمري. همررا 

 .  يهذ  ئ   فهم الؿالب  هىام البحىر في الهلىم التربىيت والىفعيت

 (: EPsy302)انمُبط وانتمىَى انرتثىٌ 

ؤلادسان الهميرررم إلافررراهيم وأظرررغ الليررراط والخلرررىيم الىف ررر ي التربرررىي، والاظدبطررراس بىقاةفررره،  :ئ ررر  يهرررذ  اإلالرررشس 

ودوسه اإلاررررإزش فررررري ورررررل ميىهررررراث الهمليرررررت الخهليميرررررت. أيػرررررا ؤلاإلارررررام با ظرررررغ واإلاهررررراساث الىكشيرررررت والخؿبيليرررررت الالصمرررررت 

ة ألاداء وسفرو معرخىي الىفايرت اإلاهىيرت،  نذاد الاخخباساث وجؿبيلها وجحليل هخاةجها وجلىيمها، بما  هرحن ن ر  حرىد

 .وخطىضا في ميذان اخخباساث الخحطيل الذساس ي بأهىانها

 (: EPsy303) وعبئم تؼهًُُخ 

حهشيررف اإلاررخهلم بمفهررىم نمليررت الاجطررراٌ ومشاحلرره، ونىاضررشه ونالكررت رلررً بررالخهليم والرررخهلم،  :يهررذ  اإلالررشس ئ رر 

 لخؿىسهررا 
 
الخرراسي ي. وأهىانهررا وجطررييفاتها، وأظررغ ئنررذادها واظررخخذامها بشرريل ومفهررىم الىظرريلت الخهليميررت وفلررا

 .فهاٌ لخحعحن نمليت الخهلم والخهليم

 (: EPsy401)انصحخ انُفغُخ 
جضويذ اإلاخهلم باإلاهلىماث الىكشيت والهمليت التي جمىىه مً سفو معخىي  . 6ذ  ملشس ال حت الىفعيت ئ   يه

جضويذ  .3 . الخىافم الىف  ي للمخهلم ومعخىي جحطيله الذساس يئدسان الهالكت بحن  .2 . ال حت الىفعيت

اإلاخهلمحن باإلاهلىماث ال اضت با س اد الىف  ي والخىحيه التربىي مً خالٌ الخهش  ن   ؾبيهت اإلاشاول 

الخهش  ن   أظباب الاهحشافاث العلىهيت وظبل حم يطها  .4 . الىفعيت والاهحشافاث العلىهيت الهامت

  ا.ونالحه

 (: EPsy402) ُخ انؼًهُخانرتث

 ئ رررر  واكررررو ميررررذاوي. حيررررث يلررررىم 
 
الهررررذ  مررررً التربيررررت الهمليررررت هررررى ئجاحررررت الفشضررررت للؿالررررب بخؿبيررررم مررررا دسط هكشيررررا

الؿالررب بمماسظرررت الخرررذسيغ فررري سيرراع الاؾفررراٌ، أو اإلارررذاسط، أو مإظعررراث روي الاحخياحرراث ال اضرررت.. همرررا جخرررا  

( لالظرخفادة منهرا فري ئنرذاد الرذسط للؿالب نبر هرزا اإلالرشس مشراهذة همرارج حليليرت )داخرل اإلاإظعراث الخهليميرت

 مرً أسوران برشام  ئنرذاد اإلاهلمرحن، وجرذسي هم، بشيل همىرجي و الليام بخذسيعه، 
 
 أظاظريا

 
وحهذ التربيت الهمليت سهىرا

فيىكررش ئل هررا ن ررر  أنهررا بشهرررام  مخيامررل يررىاصي فررري أهميخرره بشهرررام  الذساظررت الىكشيررت فررري اليليررت. وهررري اإلاهيرراس الحليلررري 

هجررا  بشهررام  ؤلانررذاد، حيررث يررخم مررً خاللهررا الررش ـ بررحن الىكشيررت والخؿبيررم، وامررخالن الؿالرررب  ل حىررم ن رر  مررذي

اإلاهلررررررم الىفايرررررراث الهمليررررررت الالصمررررررت والترررررري جررررررشجبـ بأظرررررراليب الخررررررذسيغ امل خلفررررررت، والليرررررراط والخلررررررىيم، وجىقيررررررف 

  خلفت واملجخمو. الىظاةل الخهليميت، و داسة الطفى ، والخهامل مو الخالميز واإلاهلمحن، وؤلاداساث امل
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 تىصُف يصغش دلتطهجبد اجلبيؼخ
 (:010AR) 0دساعبد لشآَُخ 

يرررذسط الؿالرررب فررري هرررزا اإلالرررشس حرررضب ألان ررر  ورررامال ن ررر  أن حشرررمل الذساظرررت5 أظرررباب الجررر وٌ واإلاىاظرررباث التررري برررحن 

العرىس و رش  اإلافرشداث  رشحا لغىيرا، و يران مهراوي آلايراث، ودساظرت الطرىس البالفيرت، ومرا جش رذ ئليره آلايراث. همرا 

 ييلف الؿالب بحفل الحضب وامال.   

  (:901AR)9دساعبد لشآَُخ 
يررذسط الؿالرررب فررري هرررزا الفطرررل العرررىس آلاجيرررت5 املجادلرررت، الحشرررش، اإلامخحىرررت، الطرررف، وحشرررمل الذساظرررت أظرررباب 

الجررر وٌ واإلاىاظرررباث التررري برررحن العرررىس وجحليرررل اإلافرررشداث جحلررريال لغىيرررا وجفعرررحر آلايررراث ودساظرررت الطرررىس البالفيرررت، 

آلايرراث، همررا ييلررف الؿالررب بحفررل  و يرران مررا جش ررذ ئليرره آلايرراث ودساظررت ألاحيررام الفلهيررت اإلاعررخيبؿت مررً بهررؼ

 هزه العىس.   

 (:301AR) 0انهغخ انؼشثُخ 
يهذ  هزا اإلالشس ئ   مهشفت خطاةظ اللغت الهش يت وأهمي ها وجىقيفها في الحيراة الهامرت ، همرا يهرذ  ئ ر  جمىرحن 

ب ئ ررر  حاهرررب الؿررالب مرررً مهشفرررت مرررا يترهرررب مىررره الىرررالم مرررً اظررم وفهرررل وحرررش  والىىرررشة واإلاهشفرررت والبىررراء وؤلانرررشا

 دساظت بهؼ كىانذ ؤلامالء بالترهح  نل ها والاهخمام بها.

 (:401AR) 9انهغخ انؼشثُخ 
يهررررذ  هررررزا اإلالررررشس ئ رررر  جمىررررحن الؿررررالب مررررً مهشفررررت الجملررررت بىىن هررررا وأحيررررام اإلابخررررذأ وال بررررر، والاهخمررررام بمهشفررررت 

 اإلاهاحم وهيفيت الاظخفادة منها في جفعحر اليلماث ومهشفت مهاه ها.

 (:905AR) 3انؼشثُخ  انهغخ 
يهررذ  هررزا اإلالررشس ئ رر  ئهعرراب الؿررالب اإلاهرراساث الىخابيررت واللغىيررت وؤلاللاةيررت مررً خررالٌ دساظررت بهررؼ الىطررىص 

 اللشآهيت والشهشيت وجىقيف رلً في جلىيم ألعى هم. 

 (:906AR) 4انهغخ انؼشثُخ  
بحرىر بررالترهح  ن ر   الجاهررب الخؿبيلرري يهرذ  هررزا اإلالرشس ئ رر  ئهعراب الؿررالب مهراسة هخابررت الشظراةل والخلرراسيش وال

 مً خالٌ دساظت نالماث التركيم وؾشق هخابت الخلاسيش والشظاةل وهزلً دساظت بهؼ أظاليب اإلاذ  .

     (:EN100) 1نغخ إجنهُضَخ  
يهذ  هزا اإلالشس ئ   ئنؿاء الؿالب هبزة نً كىانذ اللغت ؤلاهجلح يت وأدواث الىىرشة واإلاهشفرت والػرماةش وبهرؼ 

ألاصمىرررت  همرررا يهرررذ  ئ ررر  جضويرررذ الؿالرررب بمهررراسة املحادزرررت حيرررث يبرررذأ باظرررخخذام الجمرررل العرررهلت والخحيرررت وال هىئرررت 

والعإاٌ نً ال حت والهمش وفحرها هزلً جىميت مهاسة اللشاءة  بانؿاء الؿالرب كؿرو بعريؿت وفلرشاث للشاءتهرا 

 رررر  بهررررؼ اإلاطررررؿ حاث الترررري كررررذ  عررررخخذمها وفهمهررررا همررررا يهررررذ  ئ رررر  حهلرررريم الؿالررررب الىخابررررت وؤلامررررالء با غررررافت ئ

 الؿالب في مجاٌ جخططه.
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    (:EN101) 9نغخ إجنهُضَخ  
، همرا يهررذ  ئ ر  صيررادة مهشفرت الؿالررب 6 هرذ هرزا اإلالررشس امخرذادا وجىملررت إلارا دسظرره الؿالرب فرري ملرشس لغرت ئهجلح يررت 

بلىانررذ اللغررت ؤلاهجلح يررت بانؿاةرره الجمررل الاظررميت والطررفاث وألاحررىاٌ هررزلً جىميررت مهرراسة املحادزررت باظررخخذام 

الهىيررررت وفحرهررررا با غررررافت  ئ رررر  الاهخمررررام  الجمررررل الترررري يمىررررً اظررررخهمالها خرررراسج الفطررررل والخهرررراس  والخحررررذر نررررً

بجاهرررب اللرررشاءة نرررً ؾشيرررم كرررشاءة كؿرررو مخلذمرررت ومهشفرررت مهررراوي اليلمررراث وحفرررل هخاب هرررا زرررم ييخلرررل الؿالرررب ئ ررر  

 
 
مهاسة الىخابت حيرث يرخم الخهشيرف بىيفيرت هخابرت الجمرل والفلرشاث والخهبحرر نرً ألا رياء التري أمرام الؿالرب هخابيرا

 ا له مً أهميت في اللغت ؤلاهجلح يت با غافت ئ   ئنؿاةه اإلاضيذ مً اإلاطؿ حاث. هزلً حهليمه التركيم إلا

  (:CS100)  1حبعىة
 –أهرررىام الحىاظررريب  –ألاظرررباب الشةيعررريت  ظرررخخذم الحاظرررىب  -الحىاظررريب فررري حياجىرررا 5 اظرررخخذاماث الحاظرررىب

لغرت الحىاظرريب  –ب مطرؿ حاث نلميرت خاضررت بالحاظرى  –هيرف حهمرل الحىاظرريب  –هكرام الحاظرىب وميىهاجرره 

الهمليرراث الحعررابيت بالىكررام  –وأهكمررت الهررذ وم يلهررا والخحىيررل مررً الىكررام الهشررشي ئ رر  أهكمررت أخررشي و ررالهىغ 

اإلاهرررررال   –لىحررررت ألام  –ميىهرررراث الحاظرررررىب الذاخليررررت  -الدشررررفحر و رررررفشة   ألاظرررريي  -ال ىرررراتي منهررررا الجمرررررو والؿررررش 

وحررذاث الليرراط  -ةيعرريت وأهىانهرا والررزاهشة ال اهىيررت وأهىانهرراالررزاهشة الش  –وحررذاث الحعرراباث واإلاىؿررم  -الرذكيم

جشاظررل  –بشمجيرراث الحاظررىب  -أحهررضة ؤلادخرراٌ وؤلاخررشاج وأهىانهررا  -هىاكررل البياهرراث وأهىانهررا  -العررشنت والررزاهشة

كػرررايا حاظرررى يت وملذمرررت فررري جؿبيلررراث الحاظرررىب م رررل محرررشس الىطرررىص  -البياهررراث ومهشفرررت  ررربياث الحاظرررىب 

Word. 

  (:CS101) 2حبعىة 
 -الرذفتر –الشظرام  –الىىافرز واظرخخذاماتها  -ملذمت ظشيهت نرً الحىاظريب وهكرام حشرغيلها والبررام  الخؿبيليرت 

نمليرررا. ومهكرررم  Power Pointو شهرررام  الهرررشع الخلرررذمي  Excelوالبرهرررام   Wordواظررخخذام البررررام  الخؿبيليرررت 

ت وهرررزه  البرررام  الجررراهضة ظرررى    عررخخذمها الؿالرررب فررري ئهجررراص هررزا اإلالرررشس نم ررري  يهررذ  ئ ررر  جرررىفحر مهرراساث مهمليررر

 واحباجه ومششوم جخشحه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

 

 دليل قسم رياض األطفال

 خذيبد انذػى انتؼهًُُخ:
 

  وال: ادلكتجخ:
جدخــىي املكخبــت علــى مجمىعـــت كبيــرة مــً الكخـــب و املشاحــع و الــذوسٍاث فـــي مخخلــف الخخصصــاث اللذًمـــت     و 

بلـع عــذدها )   مصــىفت جصـيُفا مىطـىعُا وملعــمت ومفهشظـت فــي  اسفلهـا خعــب  ( وحمُعهـا 7348الحذًثـت ٍو

 الخخصصاث على الىدى الخالي:
 عذد الكخب الخخصص عذد الكخب الخخصص عذد الكخب الخخصص

 073 علم البِئت 93 الذوسٍاث 0105 الاظالمُاث

اء 88 طشق البدث  094 الفىىن  408 فيًز

اطُاث ت 956 الٍش افُا 0059 اللغت الاهجليًز  086 الجغش

خ 985 اللغت العشبُت 966 علم الاحخماع  993 الخاٍس

 064 العلىم العُاظُت 691 الاخُاء 907 الكُمُاء

 97 الاعالم والصحافت 305 الحاظىب 903 علم الىفغ

ت 44 اللاهىن   748 التربُت و الخعلُم 004 العلىم الاداٍس

   7348املجمىع :    

 

 يُظىيخ ادلكتجخ:

اإلاىخبت بالخهاون مو ؾالب مشاسيو الخخشج للعم الحاظىب، ن   اوشاء مىكىمت الالىتروهيت حهمل اداسة 

ملحخىياث اإلاىخبت مً هخب ومشاحو ودوسياث، حيث جلىم اداسة اإلاىخبت بدأجيل وحطش الىخب ومحخىياث 

ىب يدىاظب مو اإلاىخبت جفخلش  حهضة الحاظ اإلاىخبت بؿشيلت جلليذيت باظخخذام الأجالث و الدأجيل اليذوي.

نذد الؿالب وانػاء هيئت الخذسيغ و اإلاهيذيً باليليت، وهزلً   يىحذ بها اهترهذ، وجحخاج س ؿها مو اإلاىخبت 

 اإلاشهضيت ل جامهت ، لطهى ت جىلل الؿالب ئ   الجامهت والاظخفادة مً خذماث  اإلاىخبت اإلاشهضيت بالجامهت

 :لىاَني ادلكتجخ

 انت الخاظهت ضباحا ئ   العانت الىاحذة قهشا.جفخخح اإلاىخبت ابىابها مً الع  .6

 يؿلب مً ول ؾالب ئبشاص بؿاكت الخهشيف نىذ دخىله اإلاىخبت. .4

اإلاىخبت فحر معإولت نً غيام الافشاع و ألا ياء ال ميىت  ي ؾالب أو نػى هيئت الخذسيغ أو مهيذ  .3

 أو صاةش.

 ال اضت به.    عمح  للؿالب اظخهاسة أي هخاب أ  بهذ ججذيذ بؿاكت الخهشيف .2

نىذ اظخهاسة نػى هيئت الخذسيغ اللاس أو اإلاهيذ  باليليت ييىن رلً باظخخذام بؿاكت الخهشيف  .5

 ال اضت باليليت.
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  عمح للضواس و الباح حن مً خاسج اليليت با ظخهاسة الذاخليت فلـ. .1

ب إلاذة هخ 3يحم للؿالب اظخهاسة هخاب واحذ إلاذة زالزت أيام، ونػى هيئت الخذسيغ و اإلاهيذيً  .2

 اظبىم فلـ.

الحفاف ن   الهذوء و نذم الخحذر أزىاء جىاحذن في اإلاىخبت، و نذم  ادخاٌ أي هىم مً أهىام  .3

 ألاؾهمت داخل اإلاىخبت.

هخب ن   الؿاولت، ونىذ ال شوج جأهذ  3الجلىط بهذوء ن   ؾاو ث اإلاؿالهت ونذم احػاس أهثر مً  .4

 مً أهً وغهذ الىخب في ميانها ال حيح.

 :ػبسحَظبو اال

 الاناسة ال اسحيت5 معمىحت للؿلبت وانػاء هيئت الخذسيغ و اإلاهيذيً اللاسيً باليليت وهزلً اإلاىقفحن5  

 أيام بػمان بؿاكت حهشيف ؾالب. 3باليعبت للؿالب5 حعمح با ناسة هخاب واحذ فلـ إلاذة  -

اظبىم وهالهما يمىنهم باليعبت للمهيذيً و أنػاء هيئت الخذسيغ5  عمح لهم باظخهاسة زالزت هخب إلاذة  -

 الخمذيذ.

 باليعبت للضواس و البحار مً خاسج اليليت5  عمح لهم با ناسة  الذاخليت فلـ. -

 خذيبد انتصىَش ويجُؼبد انكتتثبَُب: 

 خذماث الخطىيش مطىس اليليت  -

 مبيهاث الىخب )مطىس اليليت و مبيهاث الجامهت( -
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