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 دليل قسم رياض األطفال

تعد مرحلة ما قبل املدرسة مرحلة تكوينية حاسمة في حياة اإلنسان، وذلك ألنها املرحلة التي يتم فيها وضع 

فيها    تنمو  التي  املرحلة  أنها  كما  املستقبل،  في  تتبلور وتظهر مالمحها  التي  اإلنسان  األولى لشخصية  البذور 

يوله. ولهذا  يسعى قسم رياض األطفال  إلى  قدرات الطفل، وتنفتح فيها مواهبه، وتتحدد فيها اتجاهاته وم

إعداد كوادر أكاديمية وتربوية ومتطورة ملعلمات رياض األطفال بصورة متكاملة ومتوازنة أكاديميا ومهنيا 

 ونفسيا وتربويا بما يواكب املستجدات العاملية في هذا املجال.  

وا الجامعي  التعليم  مجال  في  التميز  تحقيق  إلى  القسم  يطمح   الطفل كما  تربية  مجال  وفي  العلمي  لبحث 

وتعليمه عبر إثراء العملية التعليمية والبحثية في القسم، وتأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة في مجال رياض 

 األطفال  بما يتواكب مع املعايير العاملية في مجال رياض األطفال.  

في وزارة التعليم في مدينة طرابلس ومؤسسات ويسعى القسم أيضا إلى تعزيز التعاون بينه وبين إدارة التعليم  

الطفولة واملجتمع املحلي بما يخدم أهداف القسم ويعزز قيم التطوع والخدمة املجتمعية والتي تعد من أهم 

 أهداف كلية التربية بجامعة طرابلس. 

  نأمل من هللا
ً
ة املؤهلة في مجال  أن يؤدي القسم دوره خير األداء، في إعداد الكوادر الوطني  -عز وجل-أخيرا

 رياض األطفال وفي خدمة املجتمع املحلي واالقليمي.  

 وهللا ولي التوفيق 

 د. عادل عبد السالم قشوط 

 رئيس قسم رياض األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن القسم: 
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 دليل قسم رياض األطفال

 طرابلس التابعة لجامعة طرابلس، ويعتبر -هو أحد األقسام العلمية بكلية التربية    رياض االطفالقسم  

م، ثم أحد اقسام كلية إعداد املعلمين  1996معهد إعداد املعلمين  أحد األقسام الذي كان مع بداية تأسيس  

اري في تخصص املعرفي و املهستوى  امل، من اهم أهدافه رفع  م  2007، ثم أحد اقسام كلية التربية عام  2004

االطفال   مع  رياض  يتالءم  بما  األقسام  باقي  به، وخدمة  العلمي والرقي  باملستوى  عند طالب القسم، والنهوض 

وحدة )     127التربية بعد اجتيازه    في  ليسانس، يمنح الطالب الدارس به درجة الاملشتركةمتطلباتهم في مقررات  

ة  وكذلك بعض املقررات التربوية التي تؤهل الطالب متضمنة عدد من مقررات التخصصية و املقررات العام

س(، ويطمح لفتح املجال للدراسات العليا في رياض االطفال ، وتطوير البحث العلمي في للعمل في مجال التدري

 .هذا املجال وخدمة املجتمع والبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 دليل قسم رياض األطفال

 : مواصفات الخريج

 

       

تحقي  الريادة الف رية والتمي  التربوي األكاديمي محليا و إقليميا في مجال رياض األطفال. 

            

يلت م القسم ب هيئة بيئة تر وية  عليمية مبدعة ومحف ة  سهم في إيجاد تر ية تبق  عبر مراحل العمر املختلفة 

و لك من خالل تخري  معلمة متمي ة  ات كفاءة عالية في التعامل مع الطفل وتنمية املعار  واملهارات 

الالزمة  عداده إعدادا متكامال في جميع النوا ي التربوية والنفسية والبد ية وال حية، وتمتد رسالة القسم 

ل شمل رفع مستوى ال فاية املهنية أثناء ال دمة وتحسين البحث التربوي في مجال دراسات الطفولة. 

            

ت ويد الطالبات بالعلوم واملعار  حول أهمية املرحلة في بناء   صية الطفل و علمه.   .1

ت ويد الطالبات باملعلومات وال برات الالزمة لفهم طبيعة الطفل و موه في  ت  املجاالت،  .2

وإعدادهن لتو ي مهام التدريس وا  را  ع   دور الحضا ة ورياض األطفال في جميع املؤسسات 

الحكومية واألهلية.  

تدريب الطالبات ع   أساليب التدريس الحدي ة في هذا املجال وإمدادهن بالتدريبات العملية  .3

الحدي ة لت ويد األطفال باألسس واملفاهيم التربوية والسلوكية الالزمة.  

ا سهام في فهم الطالبات طبيعة منا   رياض األطفال،  وأساسيات أنشطة الطفل، وال برات  .4

الجديدة.  

إجراء البحو   والدراسات في مجال الطفولة التي  سهم في تطوير التعليم وتحدي ه.   .5

 إقامة عالقات ثقافية متبادلة مع املؤسسات املحلية والعر ية والعاملية التي  ع ي بالطفل. .6

 العمل ع   وجود بيئة وعالقات عمل  ع ز رو  اال تماء للقسم والكلية واملجتمع. .7

 ترسي  ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل من س ي القسم. .8

االستفادة القصوى من ا مكا يات التي وفرتها الوسا ل التقنية الحدي ة وت نولوجيا املعلومات  .9

 لتنمية القدرات املعرفية والبح ية في مجال رياض األطفال.

 
      

 .رياض االطفالأن يتمتع بمعار  واسعة ومهارات عالية في مجال   .1

 أن يتمتع بمعار  واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي.  .2

 . اطفال الرياضأن يكون له قدرات ع   ا بداع و التطوير في مجال تدريس   .3

 أن يكون قادرا ع   استخدام التقنيات الحدي ة و املستحدثة. .4

 

 أن يتمتع بمهارات بح ية تم نه من است مال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .5

 .والعمل كفري  ا قناع    الحوار والتواصل وقوة أن يتح   بالقدرة ع     .6
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 دليل قسم رياض األطفال

 أن يتح   بال قة بالنفس والقدرة ع   اال دماج وخدمة املجتمع. .7

 أن يحترم أخالقيات املهنة. .8

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم: 

 

 أوال: أعضاء هيئة التدريس القارين 
 التخصص  الدرجة العلمية  الدرجة االكاديمية  االسم  ر.م
 منا   وطرق تدريس  دكتوراه   شاركأستا  م عادل عبد السالم قشوط  .1

 منا   وطرق تدريس  دكتوراه   شاركأستا  م عز الدين ابراهيم مسعود كاموكا  .2

 خدمة اجتماعية دكتوراه  أستا  مساعد   ري يالبسمصطف  محمود  .3

 منا   وطرق تدريس  ماجستير أستا  مساعد   سعاد ميالد يوسف الصيد  .4

 علم النفس التربوي  دكتوراه  محاضر  الترهوني عفاف خليفة  .5

 علم النفس التربوي  دكتوراه  محاضر  هالة علي الحراري عمر .6

 خدمة اجتماعية دكتوراه  محاضر  الغول عبد هللا نجاة  .7

 علم النفس التربوي  ماجستير محاضر  دويك سنية مصطفى حسن  .8

 النفس التربوي علم  ماجستير محاضر   إسماعيل معمر علي يوسف .9

 علم اجتماع ماجستير مساعد محاضر  خديجة لطفي املغربي .10

 تأهيل  ماجستير  مساعد محاضر   محمد جمال ال روق  .11

 دراسات طفولة  ماجستير  مساعد محاضر   نسرين سالم غر ال   12

 صحة  فسية   دكتوراه محاضر  ا تصار يوسف  قشوط   13

 دراسات طفولة  ماجستير  مساعد محاضر   إيمان  صر الدين بن مفتا   14

 ثانيا: أعضاء هيئة التدريس الموفدين للدراسة  
 الجامعة  البلد الدرجة املوفد إليها االسم  

 جامعة طرابلس  - داخ ي ليبيا  دكتوراه  بو الخيراتأ محمد  صالح .1

 جامعة طرابلس  - داخ ي ليبيا  دكتوراه  الزينة كامل عبد هللا كاره  .2

 جامعة طرابلس  - داخ ي ليبيا  دكتوراه  جويبر رمضان ليلى  .3

 ثالثا: المعيدون
 ايفاد داخلي  رياض اطفال  ماجستير   أمل الهادي الرفاعي . 1

 

 

 

 

 

 

 لقسم رياض االطفال: راسيةدلمقررات الا 

 رياض االطفال قسم
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 دليل قسم رياض األطفال

عدد   المقرر  اسم الرمز  ت
 الوحدات 

 لساعات  عددا المقرر متطلبات
 النظري 

  الساعات عدد
 العملي 

Course Name 

1 Kn 100 2 مقدمة في رياض األطفال - 
  

2 - 
Introduction to 
Kindergarten 

2 
Kn 101  مهارات أساسية في التربية

 الفنية
3 - 

  
2 1 

Basic Skills in Art 
Education 

3 
Kn 102   2 تغذية وصحة الطفل - 

  
2 - 

Child Health and 
Nutrition 

4 
Kn 104  3 مدخل إلى الموسيقى - 

  
2 1 Introduction to 

Music 

5 
Kn 105  2 مقدمة في علم النفس االجتماعي - 

  
2 - 

Introduction to Social 
Psychology 

6 
Kn 106   اتجاهات حديثة في رياض

 األطفال 
2 KN100   

2 - 
Modern trends in 
kindergarten 

7 
Kn 200  2 إدارة رياض األطفال KN106 

  
2 - 

Kindergartens 
Management 

8 
Kn 201  2 علم نفس الطفولة 

EPSY1
00 

  
2 - 

Childhood 
Psychology 

9 
Kn 202  2 تربية بيئية KN105 

  
2 - 

Environmental 
Education 

10 Kn 203  2 علم نفس اللعب KN106 EPSY100  1 1 Play Psychology 

11 
Kn 204 2 ثقافة طفل الروضة KN106   

2 - 
The Kindergartner 
Culture  

12 
Kn 205   مشكالت سلوكية لطفل ما قبل

 المدرسة
2 KN201 

  

2 - 
Behavioral Problems 
for Children of Pre-
School 

13 
Kn 206 2 أطفال ذوو احتياجات خاصة KN201 

  
2 - 

Children with Special 
Needs 

14 
Kn 207   فروق فردية لطفل ما قبل

 المدرسة
2 

EPSY2
00 

  

2 - 
Individual 
Differences among  
Pre-School Children 

15 
Kn 300  3 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل KN201 

  

3 - 
The Development of 
Language and 
Thinking of a Child 

16 
Kn 301 3 مبادئ التصميم الزخرفي KN101 

  
2 1 

Principles of 
decorative design 

17 
Kn 302 2 علم نفس األطفال الموهوبين KN206 

  
2 - 

Psychology of gifted 
children 

18 
Kn 303 3 مهارات أساسية للتربية البدنية - 

  
3 - 

Basic skills of physical 
education 

19 
Kn 304 3 تصميم برامج رياض األطفال KN204 

KN207  

2 1 
Design of 
Kindergartens 
Programs 

20 
Kn 305 2 إعداد الطفل للقراءة والكتابة KN300 

EPSY200  

2 - 
Preparation of a 
Child to Read and 
Write 

21 
Kn 306   2 طرائق تدريس خاصة 

EPSY2
01 

  
2 - 

Special Teaching 
Methods (Activity)  

22 
Kn 307   لدى طفل صعوبات التعلم

 الروضة 
2 

EPSY2
0O  

KN207  

2 - 
Learning Difficulties 
in Kindergarten 
Children 

23 
Kn 400   تطبيقات تدريسية )رياض

 األطفال( 
2 KN306 

  
1 1 

Teaching 
Applications  

24 
Kn 401  2 نفسي لألطفال توجيه وإرشاد KN205 

KN302  

2 - 
Guidance and 
counseling for 
children 

25 
Kn 402 2 تنمية المفاهيم العلمية KN300 

EPSY200  
2 - 

Development of 
Scientific Concepts 

26 Kn 403  2 مهارات التواصل KN300   2 - Communication Skills 

27 
Kn 404  3 الطفولة اختبارات ومقاييس 

EPSY3
02 

  
2 1 

Childhood Tests and 
Measurements 
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 دليل قسم رياض األطفال

 

 . وحدة من املواد االختيارية  14يعادل  مالحظة: يختار الطالب ما  _ 

 

 

 

 

 

 رياض االطفال:  الخطة الدراسية لبرنامج 

 

ا ل ف ص ل 

ا ل د ر ا

س ي
 

ر م ز 

ا ل م ق ر ر
ع  د د  ا ل و ح د ا ت

 

ع د د  ا ل سا ع ا ت
 

ن توزيع الساعات  و ع 
ا ل م ق ر ر

 

م ج م و ع 

ا ل و ح د ا ت
 

28 
Kn 405  2 حقوق الطفل في المجتمع الليبي - 

  

2 - 
The Rights of 
Children in the 
Libyan Society 

29 
Kn 407  4 مشروع التخرج 

(EPSY301 ن اومادت

على األكثر قبل التخرج 
) 

 
4 - Graduation Project 

30 
ST 100 2   - 2 مبادئ احصاء - Principles of 

Statistics 

 المقررات االختيارية 

31 
Kn 408E 

تنمية المفاهيم االجتماعية  
 الخلقية

2 - 
  

2 - 
Moral and social  
concepts 
development  

32 
Kn 409E  2   - 2 تعلم القيم وتعليمها - 

Learning and  
Teaching of Values   

33 
Kn410E 2 مدخل التربية المقارنة - 

  
2 - 

Introduction to 
Comparative 
Education 

34 Kn 411E  3 أشغال يدوية 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 مدرسية - School Health 
37 Kn 414E 2   - 2 تربية جمالية - Aesthetic Education 
38 

Kn 415E 2   - 2 علم اجتماع تربوي - 
Educational 
Sociology 

39 Kn 416E  2 تذوق موسيقي KN104   2 - Musical Taste 
40 

Kn 417E  3 للطفلتربية حركية KN303   2 1 
Kinetic Education for 
Children 

41 
Kn 420E  2   - 2 تاريخ الحضارة اإلسالمية - 

History of Islamic 
Civilization 

42 
Art408E  3 رسم بالحاسوب CS101   2 1 Computerized 

Graphics 
43 AL 117E 2   - 2 أحكام األسرة - Family Islamic Rules  
44 CT 105E  2   - 2 ن أعضاء اإلنساعلم وظائف - Human Physiology 
45 

CT 305E 2   - 2 تفسير قصار السور - 
Interpretation of 
Short Verses 

46 CT 406E 2   - 2 السيرة النبوية - 
Biography of the 
Prophet Mohammad 
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 دليل قسم رياض األطفال

 اســـم الـمـقـرر 

ت 
را

ض
حا

لم
ا

 

ت 
نا
ري

تم
ال

 

ي
مل

لع
ا

 

 المتطلبات
 السابقة

ول
أل
 ا
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

KN100  بال تخصصي    2 2 2 مقدمة في رياض االطفال 

2
1

 

KN101 
مهارات اساسية في التربية 

 الفنية 
3 3 2  1 

 تخصصي 
 بال

KN102  بال تخصصي    2 2 2 صحة وتغذية طفل 
ST100   بال تخصصي    2 2 2 االحصاء التربوي 

EPsy100  بال تربوي   - 2 2 2 ام علم النفس الع 
EPsy101  بال تربوي   - 2 2 2 أصول التربية 
AR101  بال عام  - 2 2 2 1قرآنية دراسات 
AR103  بال عام  - 2 2 2 1لغة عربية 
EN100  بال عام  - 2 2 2 1لغة انجليزية 
Kn305e  بال اختياري   2 2 2 تفسير قصار السور 

ي 
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 

 
ع
بي
ر

 

KN104 
 مدخل الى الموسيقى  

 
3 3 2  1 

 ي تخصص 
 بال

2
1
 

KN105    بال  تخصصي    2 2 2 مقدمة في علم النفس االجتماعي 

KN106 
اتجاهات حديثة في رياض  

 االطفال  
2 2 2   

مقدمة في رياض   تخصصي 

 األطفال 

CS100  بال  عامة 1  1 2 2 1حاسوب 

EPsy203 علم النفس العام  تربوي    2 2 2 علم النفس االرتقائي 

EPsy201  أصول التربية  تربوي    2 2 2 طرق التدريس العامة 

AR102  1دراسات قرآنية  عام   2 2 2 2دراسات قرآنية  

AR104  1لغة عربية  عام   2 2 2 2لغة عربية  

EN101  1لغة انجليزية  عام   2 2 2 2لغة انجليزية  

KN406E  بال  اختياري   2 2 2 السيرة النبوية 

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

KN200 
 ادارة رياض االطفال  

2 2 2   
اتجاهات حديثة في  تخصصي 

 رياض األطفال

1
8
 

KN201  علم النفس العام  تخصصي    2 2 2 علم النفس الطفولة 

KN202 
 التربية البيئية  

2 2 2   
مقدمة في علم النفس   تخصصي 

 االجتماعي

KN203 
 علم نفس اللعب  

2 2 1  1 
علم النفس العام +   تخصصي 

اتجاهات حديثة في 
 رياض االطفال

AR105  2لغة عربية  عام   2 2 2 3لغة عربية  

EPsy202  علم نفس ارتقائي   تربوي    2 2 2 أسس مناهج 

EPsy200 علم نفس ارتقائي   تربوي    2 2 2 علم النفس التربوي 

KN409E   بال  اختياري   2 2 2 تعلم القيم وتعليمها 

CS101  1حاسوب عام  1  1 2 2 2حاسوب  
ع 
اب
لر

 ا
صل

لف
ا

 

 
ع
بي
ر

 
KN204 

 ثقافة طفل الروضة 
2 2 2   

اتجاهات حديثة في  تخصصي 
 رياض االطفال

1
6
 

KN205 
المشكالت السلوكية لطفل ما  

 قبل المدرسة 
2 2 2   

 علم النفس الطفولة تخصصي 

KN206 
طفال ذوي االحتياجات  األ

 الخاصة 
2 2 2   

 تخصصي 
 علم النفس الطفولة

KN207 
الفروق الفردية لطفل ما قبل  

 المدرسة 
2 2 2   

 تخصصي 
 علم النفس التربوي

AR106  عام   2 2 2 4لغة عربية AR105 

EPsy301  بال  تربوي    2 2 2 طرق بحث 

EPsy302 
 وتقويم قياس

2 2 2   
 علم نفس التربوي  تربوي 

KN412E 
 أدب ومسرح الطفل 

2 2 2   
 بال  اختياري

 

ل 
ص

لف
ا

س
ام

خ
ال

 

ف
ري

خ
 

KN300   علم نفس الطفولة تخصصي    3 3 3 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل 

1
9
 KN301 

 3 مبادئ التصميم الزخرفي 
3 2  1 

المهارات االساسية  تخصصي 
 في التربية الفنية

KN302 
  2 علم نفس االطفال الموهوبين 

2 2   

االطفال ذوي   تخصصي 
 االحتياجات الخاصة 
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KN303 
لتربية  المهارات األساسية  ل

 البدنية 
 
3 3 3   

 بال  تخصصي 

KN304  1  2 3 3 تصميم برامج رياض االطفال 
ثقافة طفل الروضة  تخصصي 

 + الفروق الفردية 

EPsy303  2 وسائل تعليمية 
2 2   

 بال  تربوي 

KN411E  األشغال اليدوية 
3 

3 2  1 
المهارات األساسية  اختياري

 في التربية الفنية 

س
اد

س
 ال

صل
لف
ا

 

ع
بي
ر

 

KN305 
 2 اعداد الطفل للقراءة والكتابة

2 2   
+ علم النفس التربوي تخصصي 

 تطور اللغة  والتفكير 

1
1
 

KN306 
طرق التدريس الخاصة / منهج  

 النشاط بالروضة
2 

2 2   
 تخصصي 

 طرق تدريس عامة 

KN307 
صعوبات التعلم لدى طفل  

 الروضة
2 

2 2   

علم نفس تربوي +   تخصصي 
فروق فردية لطفل ما  

 قبل المدرسة 

EPsy401 قياس وتقويم  تربوي    2 2 2 صحة نفسية 

KN417E  التربية الحركية 
3 

3 2  1 
المهارات األساسية  اختياري 

 للتربية البدنية  

 ال
صل

لف
ا

ع
اب
س

 

ف
ري

خ
 

KN400   طرق تدريس خاصة تخصصي  1  1 2 2 تطبيقات تدريسية 

8
 

KN401 
 2 التوجيه واالرشاد النفسي  

2 2   

مشكالت سلوكية +   تخصصي 
علم نفس االطفال  

 الموهوبين

KN402 
 2 تنمية المفاهيم العلمية 

2 2   

علم النفس التربوي  تخصصي 
+ تطور اللغة 
 والتفكير

KN403   2 مهارات التواصل 
2 2   

 تطور اللغة والتفكير تخصصي 

 ال
صل

لف
ا

ن
ام

ث
 

ع
بي
ر

 

KN404   قياس وتقويم تخصصي  1  2 3 3 اختبارات ومقاييس الطفولة 

1
3
 

KN405   بال  تخصصي    2 2 2 حقوق الطفل 

KN407  طرق بحث   تخصصي  4   4 4 مشروع التخرج 

EPsy402 
 عملي التربية ال

4 4   4 
جميع المقررات  تخصصي 

التربوية + تطبيقات 
 تدريسية  

 

 التقويم والقياس: 

  

 طرق التقييم  (1

 مالحظات النسبة املئوية )األسبوع(  تاريخ التقييم طرق التقييم  ت

 تحريري  % 25 االسبوع ال امس األول  امتحان  صفي 1

 تحريري  % 25 االسبوع العا ر  تحان  صفي ثاني ام 2

 تحريري  % 50 نهاية الفصل   نهائي امتحان  3

  % 100 درجة 100 املجموع            

 

 

 

 جدول التقييم:  (2

 )التقييم(  تاري  أسلوب التقييم  رقم التقييم
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 االسبوع ال امس  تحريري  التقييم األول 

 العا راالسبوع   تحريري  التقييم ال اني

 نهاية الفصل  تحريري  التقييم النهائي

تتتتتتتتتتتتتتا  املقرر توزيع التدرجتة  تر ي/  مالحظةة تتتتتتتتتتتتفوي، عم ي، تحريري،   25ك ألست تتتتتتتتتتتتتاليتب التقييم التذي ي بعهتا ) ت ع   أست

 واجبات...(

 ظـام التقييم والتقويم:(ن 3

تتتتتتتتتتتتته النقريتة والعمليتة وال يح  لته دخول االمتحتان النهتائي في أي متادة  • يجتب ع   الطتالتب متتابعتة دروست

تتتتتتتتتتتتبتتة غيتتابته ف هتتا ع     تتتتتتتتتتتتفر في  االمتحتتان النهتتائي لتلتتك املتادة وال  عف  من    25ت يتد نست % ويعط  درجتة صت

 اح سابها في معدله.

 تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي. •

تتتتتتو هيئة   • تتتتتته، وتطب  عقو ة الغياب بعد يقوم عضت تتتتتتصت تتتتتتب تخصت التدريس بمتابعة غياب الطالب كل حست

 اعتمادها من القسم امل تص ومجلس الكلية.

تتتتتتور  • تتتتتتب املئوية والتقديرات التالية ع   أن تقرب كست تتتتتتيل الطالب في كل مقرر وف  الوست يتم تقدير تحصت

 الدرجة النها ية إ   أقرب عدد صحيح.

 

 التقدير  الوسب املئوية أو الرم  

 ممتاز % فأكثر 85من 

  % 85% إ   أقل من  75من 
 
 جيد جدا

 جيد  % 75% إ   أقل من  65من 

 مقبول  % 65% إ   أقل من  50من 

 ضعيف % 50% إ   أقل من  35من 

  %  35أقل من 
 
 ضعيف جدا

 

 في املقرر الدراس ي إ ا تحصل ع   نسبة   •
 
 % من مجموع درجاته في املادة.  50 عد الطالب  اجحا

تتتتتتنة   • تتتتتتاس أعمال الست تتتتتتب الدرجة النها ية ع   أست تتتتتت ي ع   حدة، وتحست يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراست

 %.  50% ودرجة االمتحان النهائي بوسبة  50بوسبة  

 

 

 

تتتتتتتتتتتتة   • تتتتتتتتتتتتم الدراست تتتتتتتتتتتتحيح أوراق االمتحا ات وعليه إعادة أوراق ا جابة لقست تتتتتتتتتتتتتا  املادة تقييم وت ت يتو   أست

تتتتتتتتل وال يجوز  تتتتتتتتنة ودرجات نهاية الفصت تتتتتتتتحة من أعمال الست تتتتتتتت ة وا ت تتتتتتتتحو ة بو ت واالمتحا ات بالكلية م ت

 إتال  أوراق ا جابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتا  .  
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تتتتمح للطالب بدخول االم • تحان النهائي بعد مضتتتتت ي خمس عشتتتتترة  دقيقة  من بدايته، كما ال  ستتتتتمح  ال  ست

 بال روج من االمتحان قبل مض ي  صف الوقت من بدايته.

تتتتتتتتتتتتم   • تتتتتتتتتتتتنة واالمتحا ات النها ية لر يس القست تتتتتتتتتتتتاملة ألعمال الست تتتتتتتتتتتتتا  املقرر  تا   االمتحا ات  ت تتتتتتتتتتتتلم أست  ست

 املقرر.امل تص، و لك خالل أسبوع من تاري  ا  هاء امتحان  

 لتغيب عن االمتحان: (ا4

تتتتتتتتتتتتفر في  لك االمتحان ع   إن  عاد له االمتحان   إ ا  غيب الطالب عن االمتحان النهائي ألية مادة   عط  درجة صت

 في حالة الغياب لقرو  قاهرة و قرار من مجلس الكلية بناء ع   توصية من القسم امل تص.

 مراجعة النتائج: (5

تتتتتتتتتب ف ها ع   أال ت يد يجوز للطالب التقدم   • تتتتتتتتتوعية ألوراق إجابته في املواد التي رست بطلب املراجعة املوضت

 عن مادتين وف  ا جراءات والضوابط التالية:ت

تتتتتتتتتتتتبوعين من إعالن   • تتتتتتتتتتتتة واالمتحا ات خالل مدة ال ت يد عن أست تتتتتتتتتتتتم الدراست أن يقدم طلب املراجعة إ   قست

 الن يجة النها ية.

تتتتتتتتتتتت يتل لجنتة  يتو   عميتد الكليتة أو من ينوب عنته ب • تتتتتتتتتتتتة واالمتحتا ات  شت تتتتتتتتتتتتم الدراست ناء ع   اقترا  من قست

تتتتتتتتتا  املادة من بينهم  تتتتتتتتترط أن يكون أست تتتتتتتتاء من هيئة التدريس ع   األقل، وال  شت املراجعة من ثالثة أعضت

 حسب الال حة العامة.

تتتتتتتتتتتترات والتتدروس العلميتتة وأداء متتا يطلتتب منتته من بحو  وتجتتارب أو أو  راق  ع   الطتتالتتب االلت ام بمتتتابعتتة املحتتاضت

 عمل.

 : حضور االختبارات واالمتحانات(6

 ع   كل طالب حضور االختبارات الدورية واالمتحان النهائي للمقرر امل جل به في كل فصل والتقيد بما ي ي:

 اصطحاب بطاقة التعريف التي تو ح أ ه م جل في  لك الفصل. •

تتتتتتتتتتتتطحتتاب أي كتتتاب أو ورقتتة ولو   • كتتا تتت ختتاليتتة من ال تتتابتتة أو يحقر ع   الطتتالتتب املتقتتدم لالمتحتتان اصت

الحاستبات املبرمجة عدا ما  ستمح به أستتا  املقرر كما يمنع اصتطحاب أو استتخدام الهواتف املحمولة 

 داخل مكان االمتحان.

 يحقر ع   الطالب التحد  أثناء االمتحا ات أو القيام بأي عمل من  أ ه ا خالل بنقام االمتحا ات. •

تتتتتتتتتتتتي • تتتتتتتتتتتتتتادرة من الكليتتة أو لجنتتة االمتحتتا تتات  التقيتتد بتتالتعليمتتات املنقمتتة لست ر االمتحتتا تتات واملراقبتتة والصت

 واملراقبة واملراقبين بقاعة االمتحا ات، وكذلك مالحقات أستا  املقرر.

 التقيد  بال شريعات النافذة واملنقمة لسير الدراسة واالمتحا ات الصادرة عن جهات االختصاص. •

 

 

 

 التربية العملية :      
 

دراسية، يقوم الطالب بتن يل مقرر التربية وحدة    115أو بعد اتمام    الفصلين األخيرين السابع أو ال امن،أحد  في  

 العملية في املنقومة، وي بع ال طوات التالية: 
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كمادة مقررة في أحد الفصلين األخيرين ويجوز أن يتم يح  للطالب تن يل مقرر التربية العملية     (1

  ر.مع مقررين ع   االكث تن يلها  

 شترط أن يتم تن يل التربية العملية بعد إ جاز الطالب جميع املقررات التربوية ومادة التطبيقات   (2

 التدريسية. 

 من القسم، للطالب من قبل موس  التربية العملية  ومشر  تر وي   يتم  عيين مشر  تخصص ي (3

 للكلية.   للقسم و التوسي  مع موس  التربية العملية

 عرضها موس  التربية العملية له، ليجري ف ها   روضات من عدة    الروضةيقوم الطالب باختيار   (4

 التدريب العم ي. 

 اسابيع،  علن عنها موس  التربية العملية للكلية.  6مدة التربية العملية   (5

ال  روضةيح  للطالب يوم اجازة من   (6 عم ي، إ ا كان عند الطالب مقرر أو مقررين مع  التدريب 

 التربية العملية.  

 يتم تقييم الطالب كما هو مو ح بالجدول التا ي:  (7

 

 النسبة  الدرجة  املشرف 

 % 40 40 التربوي 

 % 50 50 التخصص ي 

 % 10 10 روضةمدير ال

 % 100 100 املجموع 

 

) مو ج اال را  التخصص ي،  مو ج يتم تقييم طالب التربية العملية باستخدام  مو ج معد   (8

 للطالب(   الروضة  اال را  التربوي، و مو ج تقييم مدير 

ع   الطالب االطالع ع   دليل التربية العملية، ملعرفة كل ما يتعل  بنقام التربية العملية بالكلية،   (9

 من قوا ين ولوا ح و عليمات. 

 

 

 

 

 

 

 مشروع التخرج : 
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ويقدمه للقسم كمقتر ، ثم يجري عن املوضوع   (،رياض األطفال)في مجال  يختار الطالب موضوعا علميا  

بح ا علميا مت بعا ل طوات ومنهجية البحث العلمي ال حيح بما في  لك تحديد املشكلة، جمع البيا ات، 

التوصيات، ... الخ، و الغرض تحليلها، فا دة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث،  تا   البحث،  

من مشروع التخرج هو تدريب الطالب ع   إجراء البحو  في مجاله عبر تطبي  الطالب ملفاهيم و مبادئ 

 درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في القسم. 

 حيث ي بع الطالب ال طوات التالية: 

  ملشروعه حسب مقتر  وحدة دراسية، يقوم الطالب باختيار مشر     111الطالب  بعد اتمام  -1

 بح ة.

 . القسم  وموافقة  شر األستا  امل  بعد اس شارة مقتر  البحث عنوان و الطالب  يختار  -2

دراسيين ) مشروع مبدئي في الفصل السابع، مشروع نهائي ومناقشة   مدة مشروع التخرج فصلين-3

 املشروع في الفصل ال امن(.

 شكل لجنة مناقشة املشروع من اعضاء هيئة التدريس، لتقييم املشروع، باستخدام  مو ج -4

 تقييم مشروع تخرج. 

 

 االشراف االكاديمي: 
 

يتم  سمية مشر  أكاديمي له، وهو أحد أعضاء هيئة التدريس    ،رياض األطفاللقسم  عند   جيل الطالب  

 القارين بالقسم. 

 يقوم املشر  األكاديمي باملهام التالية: 

 اال را  ع   الطالب أكاديميا من الفصل األول إ   التخرج.  (1

 مساعدة الطالب ع   معرفة اللوا ح و  قام الدراسة واالمتحا ات بالقسم.  (2

 ملقررات الدراسية كل فصل دراس ي. ار اد الطالب عند تن يل ا (3

 التوقيع ع    ما ج االسقاط واالضافة وايقا  القيد.  (4

 االحتفاظ بملف االكاديمي للطالب كامال، بمساعدة الطالب.  (5

يلت م الطالب ب حب كشف الدرجات وورقة التن يل للمقررات الدراسية لكل فصل و سليمها  (6

 للمشر  االكاديمي. 

 
 
 

 التسجيل والدراسة واالمتحانات  نظام
 

             
 بعض التعريفات المهمة:أوال:            

 
 :  المقررات الدراسية

تتتتتتتتتتتتة بعض  تتتتتتتتتتتتفتة التتدرج العلمي املنه ي فيمتا بينهتا، وتكون دراست تتتتتتتتتتتتلتة ومتكتاملتة ولهتا صت تتتتتتتتتتتتلست تتتتتتتتتتتتيتة م ست املقررات الدراست

تتتتتة   تتتتتتمح للطالب باال تقام في دراست تتتتتتابقة يتعين اجتيازها بنجا ، وال  ست  ع   مقررات ست
 
تتتتتتا تتتتتتاست املقررات معتمدة أست
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تتتتتابقة التي  عتمد   تتتتتية الست تتتتتام الكلية مقرر ما إال إ ا اجتاز بنجا  املقررات الدراست عل ها املقرر املذكور، وتتو   أقست

تتتتتتتتتتتم امل تص،  تتتتتتتتتتت     من  لك بعض املواد بموافقة ر يس القست تتتتتتتتتتتية، ويست تتتتتتتتتتتيح  لك في جداولها الدراست وعميد توضت

 الكلية.

 :  الفصل الدراسي
   

 
الفصتتل الدراستت ي فصتتالن ر يستتيان وفصتتل صتتيفي واحد إن وجد، ومدته ال منية ال تقل عن ستتتة عشتتر أستتبوعا

 مداها املقررات الدراسية وتدخل من ضمنها فترة االختبارات النها ية. تدرس ع  

 : الوحدة الدراسية
تتتتتتتتتتتين دقيقة أو الدرس العلمي أو امليداني الذي ينفذ  تتتتتتتتتتبوعية التي ال تقل مدتها عن ست تتتتتتتتتترة النقرية األست هي املحاضت

 بمحاضتترتين  قريتين.

 اإلنذار العلمي:
 %.  50هو ا  عار الذي يوجه إ   الطالب بسبب ا خفاض معدله التراكمي عن الحد األدن  وهو  

 : درجة أعمال الفصل

تتتتتمل:  هي الدرجة   تتتتت ي و شت تتتتتل الدراست تتتتتتوى الطالب خالل الفصت املمنوحة لألعمال التي تبين التغير الذي حد  في مست

 االختبارات الشفهية أو العملية أو التقارير أو البحو  أو االختبارات التحريرية، ويخطر الطالب بدرجته.

 :  االختبار النهائي
 .اختبار في املقرر  عقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي

 :  الدرجة النهائية

 إل ها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من ما ة.
 
 هي مجموع درجات أعمال الفصل مضافا

 

 :التقدير
 هو وصف للوسبة املئوية أو الرم  األبجدي للدرجة التي حصل عل ها الطالب في أي مقرر.

 

 

 

 المعدل التراكمي:
التي حصل عل ها الطالب ع   مجموع الوحدات التي درسها منذ التحاقه بالكلية هو خارج قسمة مجموع النقاط 

 ع   مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

 :  التقدير العام

 هو وصف مستوى التغير الذي حد  في  الجا ب العلمي للطالب خالل فترة دراسته في الكلية.

 :  السجل العلمي
تتتتتية برموزها وأرقامها  تتتتتول الدراست تتتتتها في الفصت تتتتتمل املقررات التي درست تتتتت ي، ويشت تتتتتير الطالب الدراست تتتتتح ست هو بيان يو ت

وعدد وحداتها، والتقديرات، كما يو تح املعدل العلمي، و يان التقدير العام با ضتافة إ   املقررات التي عودلت 

 للطالب املنتقل. 

 

 والقبول والقيد: : نظام التسجيل نياثا        

 :شروط القبول



 

 16 

 

 دليل قسم رياض األطفال

تتتتتتتبة املعتمدة  • تتتتتتتب الوست تتتتتتتهادة أخرى  عادلها حست تتتتتتتهادة ال ا وية العامة أو أي  ت  ع   الشت
 
تتتتتتتال أن يكون حاصت

 للقبول وأال يكون قد مض   ع   حصوله ع   الشهادة أكثر من ثال  سنوات من  تاري  التخرج.

 ع   متابعة الدراسة في تخصصه   •
 
 صحيا

 
 املرغوب.أن يكون قادرا

 تقديم املس ندات األصلية املطلو ة التي تحددها إدارة الجامعة. •

 أال يكون قد سب  فصله من الدراسة في الكليات أو الجامعات. •

تتتية أو إجراء امتحان قبول  • وللكلية الح  في تحديد  تتتتروط ومواصتتتتفات معينة للقبول تتعل  بال تتتت صت

 فر في املعلم من  روط ومواصفات.للمفاضلة بين املتقدمين مع مراعاة ما يجب أن يتو 

 طرابلس وفقاً لما يلي:ـ  -يجوز للطالب االنتقال إلى كلية التربية 

 من الكلية أو الجامعة املنقول منها ألي سبب كان. •
 
 أال يكون الطالب مفصوال

تتتتتتتتتتها ومحتويات هذه املقررات ع   أن تكون  • تتتتتتتتتتمنة املقررات التي درست تتتتتتتتتت ندات املتضت أن يلت م بتقديم املست

 تمدة من الكلية أو الجامعة املنتقل منها.مع

 طرابلس. -يلت م الطالب املنتقل بقضاء أربعة فصول دراسية للتخرج من كلية التربية •

• .
 
 أو ج  يا

 
 يجوز للكلية قبول املقررات التي سب  للطالب دراس ها أو رفضها كليا

 عادلة وموافقة مجلس الكلية.يجوز للطالب اال تقال من الكليات املناظرة أو األخرى بعد إجراء امل •

تتتتتتتتتتتتتته  •  بليبيتا إقتامتة اعتيتاديتة طوال متدة دراست
 
تتتتتتتتتتتتتة بتالكليتة من غير الليبيين مقيمتا أن يكون املتقتدم للتدراست

 للشروط املتعلقة باملؤهل الذي يرغب في الحصول عليه.
 
 بالكلية، ومستوفيا

تتتتتتتتتتتتتتة وف  اللوا ح   • تتتتتتتتتتتتوم  فقتتتات التتتدراست املعمول بهتتتا  مع األختتتذ في أن يلت م الطالب  غير الليبيين بتتتدفع رست

 االعتبار االتفاقيات املوقعة والنافذة بشأن املعاملة بامل ل.

تتتتتتتة ملعادلة مؤهالت الطالب املنتقلين إل ها، وعل ها البث في الطلبات في  • تتتتتتتأ بالكلية لجنة علمية مختصت توشت

 أجل ال يتجاوز أسبوعين من تاري  تقديم الطلب.

 إجراءات التسجيل: 

إجراءات ال  تتجيل باتصتتال الطالب بمشتترفه الستتتطالع رأيه واالستتتر تتاد بهديه فيما اختاره من مواد، وع   تبدأ  

 ( واعتماده من املشر  ور يس القسم.1الطالب أن  ست مل النمو ج املعد لذلك )ويرم  له برقم:

 
 :رياض االطفالظام االنتقال من وإلى قسم ن

تتتتل األول وال اني فقط وملرة واحدة، يقتصتتتتتر ا تقال الطالب بالكلية من قستتتتتم  تتتتجلين بالفصت آلخر ع   الطالب امل ت

تتتتتتتتتتتتمين املعنيين    إال بعد موافقة القست
 
تتتتتتتتتتتتباب اال تقال، وال  عد منقوال ع   أن يتقدم الطالب بطلب كتابي يحدد أست

تتت ي، وتحستتتتب فترة   تتتبوعان من بداية الفصتتتتل الدراست تتتاها أست تتتة واالمتحا ات، وفي مدة أقصت تتتم الدراست عن طري  قست

 دراسة السابقة ضمن املدة ال منية املحددة.  ال

 

 : قواعد التنزيل واالسقاط واالضافة للمقررات:ثالثا
 

 :  الحد األعلى و األدنى لوحدات التسجيل

 عند ال  جيل يراع  اآل ي:
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تتتتية كحد أع   وال يقل عن  22 ستتتتتمح للطالب بال  تتتتتجيل بما ال ي يد عن اثوتين وعشتتتتترين ) • ( وحدة دراست

( وحدة دراستتية بعد موافقة  25( وحدة دراستتية كحد أدن  ويجوز رفع الحد األع   إ   )12عشتترة )اثنتي  

%، أو في حالة الفصل الدراس ي األخير  75القسم العلمي امل تص ملن يكون متوسطه التراكمي أع   من  

 لتخرج الطالب.

دن  ألي فصل دراس ي و ال لقرو  استثنا ية يقبلها القسم يجوز للطالب ال  جيل في أقل من الحد األ  •

يح ستتب هذا الفصتتل من ضتتمن مدة الدراستتة املحددة باملادة، وكذلك يجوز للطالب في الفصتتل األخير  

   جيل ما تبق  له من وحدات وإن قلت عن الحد األدن  املسمو  به.
 إسقاط المقررات:

تتتتتتتتح تتتتتتتتجل بمقررات ي يد مجموع وحداتها عن الحد األدن  أن يو ت ب فيما زاد عن  لك الحد يجوز للطالب الذي ست

 بشرط أن يحصل ع   موافقة األستا  املشر ، وإدارة القسم العلمي امل تص وف  النمو ج املعد

 لذلك ع   أن يتم ا سقاط في موعد أقصاه أسبوع بعد إجراء االمتحان النصفي األول.  

 

 

 

 

 

 

 

 : ايقاف القيد  واالنقطاع عن الدراسة: رابعا
 

 وقف القيد: 

للطالب امل تتجل بالفصتتل الدراستت ي وقف قيده بما ال يتجاوز فصتتلين دراستتيين طيلة فترة دراستته  يجوز  

 وف  النمو ج املعد لذلك، وف  البر ام  ال م ي املعتمد من الكلية و ما يتواف  مع ال شريعات النافذة.

 

 : االنذار والفصل من الكلية: خامسا
 

 إنذار الطالب:

   -ينذر الطالب في الحاالت التالية:

 إ ا ا قطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان  مدة أربعة أسابيع في الفصل      

 الدراس ي.          

 إ ا تحصل ع   تقدير عام )ضعيف( بنهاية فصلين دراسيين.      

 :فصل الطالب

 يفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:      

 في نهاية أي فصلين دراسيين.      
 
 إ ا تحصل ع   معدل عام ضعيف جدا

 إ ا ا قطع عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين دون عذر  رعي.      

 إ ا اس نفد الحد األقص   ملدة الدراسة املقررة.        
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 عل ها بال حة الدراسة واالمتحا ات وصدر بحقه قرارإ ا ارت ب أحد األفعال املنصوص        

 تأدي ي يقض ي بفصله.            
 

 المخالفات العقوبات التأديبية 

 
 أوال: المخالفات التأديبية: 

 

 :ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية

 االعتداء ع   أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة. •

 الجامعة أو املراف  التابعة لها.االعتداء ع   أموال   •

 ا خالل بنقام الدراسة واالمتحا ات. •

 .ارتكاب أي سلوك منا  لألخالق •

 

 : واجراءات التأديب ثانيا: العقوبات التأديبية                   
 

 نظام الثواب:  ( أ
 يتكون  قام ال واب للطالب من النقاط التالية: 

أهمية فتح قنوات التواصل مع الطالب لتوصيل صوتهم و كواهم وتقلماتهم التأكيد ع     •

 واحتياجاتهم ملسؤو ي الكلية. 

التركي  ع   توفير خدمات الدعم التعليمية للطالب و ر ام  االر اد االكاديمي، واالهتمام  •

 ب حة الطالب من خالل االهتمام بعيادة الكلية و املقه  و املطعم. 

للتعامل مع الطالب املتفوقين    ف  املادية و املعنوية للطالب م ل توفير آليةالتأكيد ع   الحوا •

 واملوهو ين و املبدعين. 

 : نظام العقاب ( ب
 يتم معاقبة الطالب عند قيامه بامل الفات اآلتية:

 التخريب املتعمد للممتلكات الكلية وموجوداتها.  •

 يس أو زمالؤه الطالب.ممارسة العنف و الشروع فيه داخل الكلية ضد عضو هيئة التدر  •

 الغش أو محاولة التعدي ع    قام سير الدراسة و االمتحا ات بالكلية.    •

 املمارسات امل لة باآلداب و االخالقيات العامة بالكلية. •

 العقوبات:  (ج
ال يتم توقيع العقو ة ع   الطالب اال بعد االستماع ا ي اقواله ودفاعه بوجود و ي امره امام لجنة 

 : ي  شكل من قبل الكلية، و العقو ات هيالتأديبية الت

 يحرم الطالب من دخول االمتحا ات في بعض املقررات او كلها.  •

 يحرم الطالب من الدراسة لفصل دراس ي أو أكثر.  •

يتم فصل الطالب نها يا من الكلية في حالة ت رار احدي امل الفات املنصوص عل ها في  قام  •

 العقو ات وبشكل متعمد. 
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    بقسم رياض األطفال  التخصصية التوصيف المصغر للمقررات                     
 

 (:100KNمقدمة في رياض األطفال )

تتتتتتتتتتتتتأة ريتتاض األطفتتال والتعر  ع   األهميتتة التربويتتة ملرحلتتة متتا قبتتل  يهتتد  هتتذا املقرر إ    عريف الطالب بوشت

تطور االهتمام بتربية الطفولة ورعاي ها ،  عريف الطالب باملبادئ واألستتس التي يقوم  املدرستتة والتعر  ع   

عل ها  عليم رياض األطفال ، و عريفهم ع   نشأة رياض األطفال وآراء بعض العلماء التربويين الذين لهم دور 

تتتتتتتتتتتتتتا ص  مو طفتتتل تتتتتتتتتتتتيس ريتتتاض األطفتتتال ،  عريف الطالب بمعرفتتتة املتطلبتتتات التربويتتتة وخصت متتتا قبتتتل  في تتتتأست

 املدرسة.

 (:KN101مهارات أساسية في التربية الفنية )

تتاتتتته ودوافعتتته، كتتتذلتتتك   تتتتتتتتتتتتتويت تتتتتتتتتتتتوع التعبير الف ي عنتتتد األطفتتتال ومست   األلوان يهتتتد  هتتتذا املقرر إ   معرفتتتة موضت

تتتتتتتتتجيب إ   املؤثرات  ات الطابع  تتتتتتتتية التي تجعل الطفل  ست لألطفال، والتأكيد ع   التربية من الناحية النفست

تتتتتتتتتتتتا تل لتقتديم املعلومة   الجمتا ي املحيط بته . وكتذلتك تتدريتب الطالب ع   تنميتة الجتا تب ا بتداعي لتنفيتذ الوست

 ال حيحة لطفل الروضة.

 (:KN102تغذية وصحة الطفل )

تتتتتتتتتتتتتة . وأن يلم يهتتد  هتتذا املقرر  إ   أن يلم الطتتالتتب بتتأهميتتة التغتتذيتتة عتتامتتة وفي مرحلتتة الطفولتتة املب رة ختتاصت

تتتتتتتتتتتتليمتة في الوقتايتة من   تتتتتتتتتتتتاكتل التغتذيتة لتدى األطفتال، واآلثتار املترتبتة عل هتا. والتعر  ع   دور التغتذيتة الست بمشت

تتتتتتتتتتتاكل املرتبطة باملادة الغذا ية م ل التلو  باملي رو ات  تتتتتتتتتتتات، واملواد األمراض.  والتعر  ع   املشت والفيروست

 الحافقة والتوعية في هذا الجا ب.

 (:KN104مدخل إلى الموسيقى )          

تتتتتتتتتتتتيق  في النمو   تتتتتتتتتتتتيق  لريتاض األطفتال ومعرفتة أثر املوست يهتد  هتذا املقرر إ   إدراك الطتالتب أهميتة دور املوست

قية والتعر  ع   أهم املتكامل ل تت صتتية طفل الروضتتة واك ستتاب بعض املهارات كالقراءة وال تابة املوستتي

 املبادئ والقواعد املوسيقية التي يم ن االستفادة منها في عملية التدريس .

 (:KN105مقدمة في علم النفس االجتماعي )

تتتتتاة،  في الحيت تتتتته  تتتتتاتت تتتتته وتطبيقت تتتتتاعي وفروعت النفس االجتمت تتتتتادة علم  بمت تتتتتب  تتتتتالت الطت إ    عريف  تتتتتذا املقرر  هت تتتتتد   يهت

 .و املؤسسات االجتماعية املوجودة في املجتمع وكيفية االستفادة منها، وأساليب التوشئة االجتماعية  

تتتتتتئ تتتتتتاليب التوشت تتتتتتافة إ    عريف الطالب بأست تتتتتترة، با ضت تتتتتتوية وكيفية تطبيقها داخل األست ة االجتماعية غير  الست

 السوية وكيفية القضاء عل ها.

 (:KN106اتجاهات حديثة في رياض األطفال )

تتتتتتتتتتتترة في ريتاض األطفتال والتعر    التعر  ع   مع   ريتاض األطفتال وأهتدافهتا والتعر  ع   االتجتاهتات املعتاصت

 الروضة.  ع   أبوية وتجهي ات رياض األطفال والتعر  ع   املهام واألدوار التي تقوم بها معلمة
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 (:KN200إدارة رياض األطفال )

تتتتف ، أن   تتتتة وإدارة الصت تتتتية وإدارة الروضت تتتتية لمدارة العامة والتعليمية واملدرست تتتتاست إملام الطالب باملفاهيم األست

تكون لتدى الطتالتب خلفيتة عن تطور الف ر ا داري ، أن يتذكر الطتالتب العمليتات ا داريتة ومفهوم كتل منهتا ، 

ل اصتة  دارة الروضتة عن بقية املراحل، أن يدرك الطالب دور التفتيش التربوي أن  علل الطالب األهمية ا

تتتتتتتتتة ، أن يدرك مهام مدير  تتتتتتتتتية والفنية ملدير الروضت تتتتتتتتت صت تتتتتتتتتفات ال ت وأهدافه ، أن يتعر  الطالب ع   املواصت

 الروضة وأن ي  سب مهارة إدارة الصف.

 (:KN201علم نفس الطفولة )

تتتذا املقرر إ   التعر  ع     مراحتتتتل الطفولتتتتة والعوامتتتتل املؤثرة في  مو هتتتتذه املرحلتتتتة ، التعر  ع   يهتتتتد  هت

تتتتتتتتتتتتميتة ، العقليتة، االجتمتاعيتة، اال فعتاليتة. والتعر  ع    تتتتتتتتتتتتتا ص كتل مرحلتة من مراحتل الطفولتة ، الجست خصت

 املشاكل التي تصاحب هذه املراحل وأسبابها والحلول لعالج هذه املشاكل.

 (:KN202تربية بيئية )

تتتتتتتتتتتتون ف هتا  يهتد  هتذا املقرر  تتتتتتتتتتتتتاب الوعي والحس بمكو تات البيئتة التي  عيشت تتتتتتتتتتتتتاعتدة األطفتال ع   اك ست إ   مست

تتتتتتد  تتتتتتاب األطفال القيم واالتجاهات ا يجابية  حو حماية البيئة وتنمي ها بقصت تتتتتت الت املرتبطة بها واك ست واملشت

تتتتتاب خبرا تتتتتة التعليمية لألطفال الك ست ت متنوعة  إعداد جيل واع ببيئته واملعرفة تتم من خالل إتاحة الفرصت

تتتتتتطة وتتم من خالل إتاحة   تتتتتتاركة الوشت تتتتتت التها واملشت تتتتتتون ف ها ومشت تتتتتت ي من البيئة التي  عيشت تتتتتتاست والت ود بفهم أست

تتتتتتتتتتتت الت   تتتتتتتتتتتتة لألطفال للقيام بدور إيجابي في حل مشت تتتتتتتتتتتتتقبلهم والتي   البيئةالفرصت  ات التأثير ع   حياتهم ومست

 تتطلب تضافر الجهود ملواجه ها.   

 (:KN203علم نفس اللعب )

تتتتتتتتة ووظا فه والفوز في أهم أ واع اللعب يهد  هذ ا املقرر إ   التعر  ع   أهمية اللعب في حياة طفل الروضت

اللعتتتتب تتتة بين  تتتاللعتتتتب والتعر  ع   العالقت تتتتتتتتتتتت ي بت في الريتتتتاض والتعر  ع   طرق العالج النفعت تتتة  تتتدمت تتتتتتتتتتتتتخت  املست

 ومتغيرات أخرى هامة.

 (:KN204ثقافة طفل الروضة )

تتتتتتتتتتتتتادر الهتد  من تتدريس املتادة هو   تتتتتتتتتتتتتة، و عريفهم بمصت ت ويتد الطلبتة بمفهوم ال قتافتة، وثقتافتة الطفتل ختاصت

تتتتترة و  تتتتتية الطفل ودور األست تتتتت صت تتتتتا ل ال قافة وأثرها في بناء  ت تتتتتةاووست   واملجتمع في ثقافة الطفل، ومدى   لروضت

 تأثير التربية ا سالمية في بناء ثقافة الطفل وتوشئته التوشئة السليمة.

 (:KN205سة )مشكالت سلوكية لطفل ما قبل المدر

تتتتتتية التي  تتتتتتطرابات النفست تتتتتتلوكية واالضت تتتتتت الت الست الهد  من تدريس املادة هو ت ويد الطلبة بمعرفة أهم املشت

تتتتتتتتتتتتريحتتة وأهم الطرق الوقتتا يتتة  تتتتتتتتتتتتتة وكيفيتتة التعتتامتتل مع هتتذه الشت تواجتته بعض أطفتتال متتا قبتتل مرحلتتة التتدراست

 والعالجية لهذه االضطرابات السلوكية.

 (:KN206أطفال ذوو احتياجات خاصة )
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تتتتتتتتتار التاري ي لتطور التربية  تتتتتتتتتة وكذلك ا ملام باملست يهد  هذا املقرر إ    عريف الطلبة بمفهوم التربية ال اصت

تتتتتا ص كل فئة وكذلك   تتتتتة وخصت تتتتتية من فئات  وي االحتياجات ال اصت تتتتتاست تتتتتابهم املفاهيم األست تتتتتة، وإكست ال اصت

  عريفهم بطرق قياس و   يص كل فئة من فئات التربية ال اصة.

 (:207KNردية لطفل ما قبل المدرسة )فروق  ف

وامل التي تؤثر ، والعفرديةة والفروق اليت القدرة العقلبموضوعا  وإملامهماملقرر إ ي إكساب الطالب   يهد 

،   عقليتا املتفوقينبتالتذكتاء ، ثم التعر  ع ي   وعالق هتاالعق ي   والتنقيمالتذكتاء    عريفتاتو ،  فرديتةفي الفروق ال

  العقلية  املستتتتتتوياتثم التعر  ع ي عقليا   املتفوقينالتي  ستتتتتتخدم الك شتتتتتا     عاييرامل، و   اك شتتتتتافهموستتتتتبل 

 لدى األطفال. التف يروأوجه    املعرفية

 (:300KNتطوير اللغة والتفكير لدى الطفل )

يهتتد  املقرر إ   التعر  ع   التطور العق ي املعرفي واللغوي لتتدى الطفتتل منتتذ الوالدة إ   مرحلتتة الطفولتتة 

تتتتتتتتتتتتتتة، التعر  ع   مقتتتاهر النمو والعوامتتتل املؤثرة فيتتته ،  تتتتتتتتتتتتط ، أي املرحلتين قبتتتل وبعتتتد مرحلتتتة الروضت الوست

تتتتتتتتتتتب رأي العلماء ) تتتتتتتتتتتير النمو العق ي املعرفي حست (، يتعر  الطالب ع   أ واع التف ير بياجيه ، جلفوردوتفست

تتتتتة وأهمي ها في تطوير امل تتتتتتويات العمليات العقلية،  عريف الطلبة بدور الروضت لغة لدى الطفل عرفة والومست

 .قبل دخوله املدرسة

 (:KN301مبادئ التصميم الزخرفي )

دراستتة مبادئ وأستتاليب وقواعد التصتتميم ال خرفي واك ستتاب بعض املهارات واألستتاليب التطبيقية املتعلقة  

تتتتتتتتتتتتتفتادة منهتا في الحيتاة  تتتتتتتتتتتتول بتالطتالتب إ   مرحلتة االست تتتتتتتتتتتتر واملبتادئ ال خرفيتة للوصت العلميتة، وا عتداد  بتالعنتاصت

تتتتتتتتتتتتميم  تتتتتتتتتتتتحيح وتنميتتتة القتتتدرة االبتكتتتاريتتتة للطتتتالتتتب والتعريف بمفهوم التصت للقتتتدرة ع   التكوين ال خرفي ال ت

 ال خرفي وعالقته بالتصاميم في الطبيعة.

 (:KN302علم نفس األطفال الموهوبين )

تتتتتتتتتتتترات والتتتدال تتتل ع     وجود املوهبتتتة لتتتدى  التعر  ع   مع   املوهبتتتة ، الطفتتتل املوهوب، والتعر  ع   املؤ ت

 األطفال والتعر  ع   مش الت الطفل املوهوب وكيفية التغلب عل ها .

 (:303KNمهارات أساسية للتربية البدنية )

تتتتتتتتتتتتهتتتا والتعريف بمتتتدرس التربيتتتة البتتتد يتتتة ودوره في العمليتتتة   التعر  ع   متتتادة التربيتتتة البتتتد يتتتة وطرق تتتتدريست

تتتتتتتتتتتتؤوليتتاتتته واالطالع ع   م كو تتات الليتتاقتتة البتتد يتتة و عريف الطتتالتتب املعلم بتتأهميتتة التعليميتتة وواجبتتاتتته ومست

 التربية الحركية ومراحل النمو وغيرها.  

 (:KN304تصميم برامج رياض األطفال )

تتتة   تتتال وأ واع البرام  امل تلفت تتتاء برام  ريتتتتاض األطفت تتتتتتتتتتتتس بنت تتتة أست تتتالبتتتتات من معرفت الطت يهتتتتد  املقرر إ   تم ين 

 عل ها هذه البرام .واألسس الفلسفية والتربوية التي  س ند 

 (:  KN305إعداد الطفل للقراءة والكتابة )

 عريف الطتتتالتتتب بمفهوم القراءة وأهمي هتتتا ووظيف هتتتا للفرد واملجتمع،  عريف الطتتتالتتتب بتتتأ واع القراءة ،  عريف 

 الطالب بطرق  عليم الطفل القراءة، ت ويد الطالب بمفهوم ال تابة ومراحل  عليم الطفل ال تابة.
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 (:KN306تدريس خاصة )طرائق  

تتتتتتتتتبة  تتتتتتتتتتراتيجيات التدريس الحدي ة املناست تتتتتتتتتره،  عريف الطالب باست تتتتتتتتتاط وعناصت تتتتتتتتتس الوشت  عريف الطالب بأست

 لرياض األطفال،  عريف الطالب ب يفية التخطيط املناسب وتطبي  هذه االستراتيجيات.

 :(KN307صعوبات التعلم )

تتتتتتتتتعو ات التعلم من  الجا ب الط ي واألكاديم  تتتتتتتتتعو ات التعلم ا  ما ية التعر  ع   صت ي والتعر  ع   أهم صت

 وطرق عالجها والتعر  ع   أهم صعو ات التعلم ا بداعية وطرق عالجها.  

 (:KN400تطبيقات تدريسية )

تتتتتتتتتتتتتتا تتتل التعليميتتتة ، وتتتتدري هم ع   كيفيتتتة التخطيط  يهتتتد  املقرر إ   تتتتدريتتتب الطالب ع   كيفيتتتة إ تتتتاج الوست

 وتدري هم ع   عرض هذه األنشطة.لألنشطة داخل الروضة ،  

 (:KN401التوجيه واإلرشاد النفسي لألطفال )          

تتتتتتتتاد  تتتتتتتت ي في إر ت تتتتتتتتائي النفعت تتتتتتتتأة والتطور ودور األخصت تتتتتتتتية من حيث الوشت  عريف الطالب بأهدا  ال دمة النفست

 النفسية.أطفال الروضة و عليمهم القيم وامل ل العليا ومعرفة وسا ل جمع املعلومات في ال دمة  

 (:KN402تنمية المفاهيم العلمية )

تتتتتتتتتتتتتتابتته لطفتتل متتا قبتتل  تتتتتتتتتتتتطفح ماملفهومم وكيفيتتة إكست تتتتتتتتتتتتود بمصت يهتتد  املقرر إ   تم ين الطالب من فهم املقصت

املدرسة،  عريف الطالب بالعوامل املؤثرة فيه والعمليات النفسية املعرفية التي  ساعد تكو ه لدى الطفل، 

تتتتتتتتتتتتتويتتتات  مو املفهوم وأ واعتتته ، التعريف بتتتدور املعلمتتتة في مرحلتتتة ريتتت تتتتتتتتتتتتتتاب  التعريف بمست اض األطفتتتال وإكست

 املفاهيم العلمية.   

 (:KN403مهارات التواصل )      

تتتتا ل   تتتتهيل التعامل مع هذا الطفل ، والتعر  ع   وست تتتتة و ست تتتتل عند طفل الروضت التعر  ع   مهارات التواصت

االتصتتتتال املستتتتتخدمة وأ واعها وطبيع ها، وع   أهم املشتتتت الت واملعيقات املؤثرة ستتتتلبا ع   عملية االتصتتتتال  

 ربوي وكيفية التغلب عل ها.الت

 (:KN404اختبارات ومقاييس الطفولة )

تتتتتتتتروط التي يجب أن تتوفر عند تطبي  االختبار والتعر    تتتتتتتت ي وأهميته والشت التعر  ع   مع   االختبار النفعت

 أيضا ع   مواصفات االختبار الجيد وأ واع االختبارات النفسية.   

 (:KN405حقوق الطفل في المجتمع الليبي )

تتايتتتة الطفولتتتة وأهمي هتتتا وكتتتذلتتتك حول مفهوم   يهتتتد  هتتتذا املقرر إ   ت ويتتتد الطلبتتتة ببعض املفتتتاهيم حول رعت

تتتتتتتتتريعات املحلية والعر ية والدولية   تتتتتتتتتافة إ   توعية الطلبة بال شت تتتتتتتتتاتها ، إضت تتتتتتتتتست الرعاية البديلة للطفولة ومؤست

 لحقوق األطفال.  

 (:KN407مشروع التخرج  )
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تتتتتتتتتتتتتختتتدام   تتالتتته مع است يهتتتد  هتتتذا املقرر إ   إملتتتام املتعلم بطرق البحتتتث العلمي وكيفيتتتة تطبي  البحتتتث في مجت

ويختار  االختبارات واملقاييس املناستتبة للبحث الذي يصتتممه الطالب في الفصتتل األخير من دراستتته العلمية.  

تتتتتتوع بح تتتتتته(، ويقدمه كمقتر ، ثم يجري عن املوضت تتتتتتصت تتتتتتب تخصت تتتتتتوعا علميا )حست  ا علميا مت بعا  الطالب موضت

تتتتتتتتتتتتكلتة، جمع البيتا تات، تحليلهتا، فتا تدة   تتتتتتتتتتتتحيح بمتا في  لتك تحتديتد املشت ل طوات ومنهجيتة البحتث العلمي ال ت

تتتتتتتروع  تتتتتتتيات، الخ. والغرض من مشت تتتتتتتوع البحث،  تا   البحث، التوصت تتتتتتتابقة عن موضت تتتتتتتات الست البحث، الدراست

تتتتتتتتتتتتها خالل التخرج هو تدريب الطالب ع   إجراء البحو  في مجاله عبر تطبي  الطالب   ملفاهيم ومبادئ درست

 الفصول الدراسية السابقة في الكلية.   

 التوصيف المصغر للمقررات االختيارية

 

 (:AR117Eأحكام األسرة )

 .  قسم اللغة العر ية  توصيف هذ املادة موجود ضمن توصيف مواد

 :CT305E )تفسير قصار السور ) 

 . معلم فصلقسم   توصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد

 (:CT406Eسيرة نبوية  )

 توصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد قسم معلم فصل. 

 (:CT105علم وظائف أعضاء اإلنسان )

 توصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد قسم معلم الفصل.  

 (:KN408Eتنمية المفاهيم االجتماعية الُخلقية )

تتتتتتتتتتتتوء ع   متتاهيتتة التتدين وعالقتتة التتدين بتتاالرتقتتاء العق ي واالجتمتتاعي، كتتذلتتك   تهتتد  هتتذه املتتادة إ   إلقتتاء الضت

تتتتتتتتتتتتتا ص  الوقو  ع   متاهيتة التربيتة االجتمتاعيتة والنمو االجتمتاعي للطفتل، وأهميتة التربيتة االجتمتاعيتة وخصت

 فيه.   النمو والسمات العامة للنمو االجتماعي وكذلك مراحله والعوامل التي تؤثر

 (:ART408Eرسم بالحاسوب  )

 .  قسم التربية الفنية  توصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد

 

 (:KN409Eتعلم القيم وتعليمها )         

تتتتتتود بالقيم  تتتتتتح هذه املادة املقصت تتتتتتورة عامة   -تو ت تتتتتتويفاتها ،  -بصت تتتتتتها ، وتصت تتتتتتا صت تتتتتتادرها وخصت ومكو اتها ، ومصت

تتتتتتتتتتتتطفحتتات األخرى كتاالتجتتوالفرق بينهتتا و ين   هتات واملعتتايير والعتتادات االجتمتتاعيتتة واالهتمتتامتات ، وإلقتتاء ااملصت

الضتتوء أيضتتا ع   القيم ا ستتالمية من  احية املفهوم واملصتتادر واملجاالت امل تلفة. كما أنها ترك  أيضتتا ع   

تتتتتتتتتتتتتةوار القيم لتدى األطفتال في البيتت طرق غرس القيم ، وطرق تطوي تتتتتتتتتتتتتاليتب تتدريتب األطفتال ع     ،لروضت وأست
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تتتتتتتات   تتتتتتتست تتتتتتتعو ات التي  عي   علمها ، والتكامل بين مؤست تتتتتتت الت والصت تتتتتتتابها، وكذلك أهم املشت تم ل القيم واك ست

 التعليم في  عليمها.

 :(KN410Eمدخل التربية المقارنة )        

تتتتتتتتتتتتتة التربيتتة ا تتتتتتتتتتتتتأتهتتا وتطورهتتا، كتتذلتتك أهميتتة دراست ملقتتار تتة وكتتذلتتك   عريف الطتتالتتب بمع   التربيتتة املقتتار تتة ونشت

 أهدافها، ومجاالت دراس ها، إضافة إ   الصعو ات واملش الت التي تواجه دارس التربية املقار ة.

 

 (:KN411Eأشغال يدوية للطفل )       

 توصيف هذا املقرر موجود ضمن توصيف مقررات قسم التربية الفنية.  

 (:KN412Eأدب ومسرح الطفل )       

تتتتتتتتتتتتتافتة إ   مقومتات اآلداب العتامتة.  يهتد  هتذا املقرر إ   التعر  ع   الفرق بين أدب الطفتل وأدب ال بتار إضت

ومجالتهم وكتاباتهم،  وكذلك إلقاء  كذلك التعر  ع   املقصود من مسر  الطفل وقصص األطفال وكت هم 

 الضوء ع   برام  األطفال املر ية واملسموعة واأل ا يد واألغاني.

 (:KN413Eصحة مدرسية )         

 عريف الطالب بال تتتحة العامة وال تتتحة املدرستتتية خاصتتتة وكذلك ال دمات ال تتتحية املدرستتتية وإكستتتاب 

 الطالب السلوك والعادات ال حية ليكون قدوة لتالميذه.   

 (:KN414Eتربية جمالية )      

تتتتتتتترية وتذوق القيم الجمالية ال تتتتتتتتقل الحس الجما ي تجاه املدركات البصت قاهرة تهد  هذه املادة إ   تنمية وصت

في إيجاد بيئة جمالية   لمسهاموالباطنة في األ ياء الطبيعية والفن، كذلك إكساب  علم ال برات الضرورية  

تتتتتتة الفن، وكذلك   تتتتتتباع والتكامل الذا ي من خالل ممارست تتتتتتافة إ   تحقي  ا  ت يتذوقها اآلخرون. من حوله. إضت

 ر واملشاعر.التعر  ع   كيفية تناول القيم ال ش يلية في التعبير عن األفكا

 :(KN415Eجتماع تربوي )اعلم        

تتتتتتتتتتتة أثر العمل التربوي ع   الحياة االجتماعية، وأثر الحياة االجتماعية ع   العمل  يهد  هذا املقرر إ   دراست

يتتدرس القتتاهرة التربويتتة من منتتاح هتتا املتعتتددة وفي إطتتار تفتتاعلهتتا مع الواقع االجتمتتاعي. ويهتم    التربوي، كمتتا 

تتتتتتتتتال القيم االجتماعية وال قافية والتربوية والديوية والوطنية إ   الطفل عن  هذا   تتتتتتتتتا ل، م ل: إيصت املقرر بمست

تتتتتتتتتتتتتتات التربويتتتة   تتتتتتتتتتتتيتتتاست طري  النقتتتام التعليمي، كمتتتا أ تتته يتتتدرس املحتتتددات االجتمتتتاعيتتتة التي تؤثر في تقرير الست

تتتتتتتتتتتتات االجتمتاعيتة  في النقتام ال تتتتتتتتتتتتست تعليمي، وتتأثير العالقتة بين وأهتدا  النقتام التعليمي ، وكتذلتك تتأثير املؤست

املدرستتتة واألستتترة في التحصتتتيل املدرستتت ي للطالب، ودور النقام التعليمي في الحراك االجتماعي، وأثر األ ماط  

 ال قافية السا دة ع   النقام املدرس ي.

 

 
 (.KN416E)تذوق موسيقي:       

 دراك القيم الجمالية للموسيق  لدى معلمة  يهد  املقرر إ   توسيع وتنمية دا رة املعلومات و عمي  الفن  

 الروضة و لك عن طريقة االستماع إ   املوسيق  استماعا صحيحا مرك ا.

 (:KN417Eتربية حركية  للطفل )

تتتتتتتتتتتتتتتاب الطتتتالتتتب املعرفتتتة النقريتتتة حول مالتربيتتتة الحركيتتتة للطفتتتلم من حيتتتث مفهومهتتتا،   يهتتتد  املقرر إ   إكست

تتتتتتتتتتتتويفهتا وتطور املهتارات الحركيتة وأهتدافهتا، وأهمي هتا، كمتا يهتد  إ    تتتتتتتتتتتتيتة وتصت تتتتتتتتتتتتاست االطالع ع   الحركتات األست

تتتتتتتتتتتتطتة الحركيتة ودورهتا في تنميتة أجه ة الطفتل من حيتث تتأثيرهتا ع    تتتتتتتتتتتتوء ع   األنشت تتتتتتتتتتتتليط الضت للطفتل، و ست
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تتتتتتوء ع   املهارة تتتتتتليط الضت تتتتتتم و ست الحركية ومعرفة القوام من    ةف ها. والطالقالحركية والعوامل املؤثرة  الجست

 حيث مفهومه، و روطه وا حرافاته وأ كاله وكيفية العناية بقوام الطفل، كما يقدم هذا املقرر  

تتتتتتتتتتتتتة للطتالتب للتعر   خبرة عمليتة للطتالتب في الطالقتة الحركيتة، وفي طرق تتدريس الطالقتة، كمتا ي يح الفرصت

تتتتتتتتتتتتتتا ص التطور الحركي للطفتتل، كمتتا يمنح الطتتالتتب   املعرفتتة بتتالتقويم في التربيتتة الحركيتتة وأ واعهتتا ع   خصت

تتايتتتة بقوام الطفتتتل  تتتتتتتتتتتتتختتتدمتتتة في هتتتذا املجتتتال ، ودور التربيتتتة الحركيتتتة في العنت وأدواتهتتتا ، وأهم االختبتتتارات املست

 املدرسة.    ما قبل  والطفل في سن

 :(EPSY420Eتاريخ الحضارة اإلسالمية  )

تتتتتتتتتتتتالمي ومدى   تتتتتتتتتتتتارة ومفاهيمها وأثرها في املجتمع ا ست تتتتتتتتتتتتفة الحضت تتتتتتتتتتتتوء ع   فلست تهد  هذه املادة إ   إلقاء الضت

تتتتتتراع العربي مع األقوام اآلخرين  تتتتتتة الصت تتتتتتا ية من خالل دراست تتتتتتابقة وما قدمته لمنست تتتتتتارات الست عالق ها بالحضت

تتتتتتتتالم من احتكاك مع ال تتتتتتتتية والبي  طية وما أحدثه ا ست تتتتتتتتأة  والعالقات العر ية الفارست تتتتتتتتافة إ   نشت فرس، با ضت

 التعريب والدواوين في عصر عبد امللك بن مروان وغيره. 

 

 )متطلبات الكلية( التربوية مقررات لمصغر لالتوصيف ال

 (: EPsy100علم النفس العام )

ومدراسه،   وأهميته،  وأهدافه،  وموضوعه،  وتاريخه،  النفس  علم  بماهية  الطالب  إ  :  عريف  املقرر  يهد  

ومنا جه، و قرياته امل تلفة في تفسير السلوك بصفة خاصة،  وسلوك الكا ن الحي بصفة عامة، وتبصيرهم 

 بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم ع   التعلم وا دراك. 

 (: EPsy101ة )أصول التربي

ي ناول املقرر مفهوم التربية وفلسف ها من خالل دراسة تاريخية لتطور األفكار والنقريات التربوية امل تلفة. كما 

 ي ناول أيضا بعض القيم واالتجاهات األساسية لعمليات التربية وعالق ها بمجاالت الحياة امل تلفة في املجتمع. 

 (:EPsy200)علم النفس االرتقائي 

لنفس االرتقائي أو علم النفس النمو إ   تم ين الطالب املعلم منمعرفة مفهوم النمو ووظا فه يهد  مقرر علم ا

تتتةبتتتتوعالقتتتتته   في املراحتتتتل امل تلفت تتتا ن الحي  تتتتتتتتتتتتتتتة النمو في الكت تتتة دراست تتتة أهميت تتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إ      التعلم، ومعرفت معرفتتتتة  بتتتتا ضت

 .نشأته وحت  نهاية وجودهال صا ص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو لدى ا نسان منذ بداية  

 (:EPsy201)طرق التدريس العامة

إ   تتتتذا املقرر  تتتتد  هت تتتتايير   :يهت تتتتدريس. والتعر  ع   أهم املعت تتتتة ومفهوم التت تتتتة عن طبيعت تتتتاء املتعلم ف رة  قريت إعطت

واملبادئ األستتاستتية لعملية التدريس الجيد. وأهم خصتتا ص املعلم الجيد وأبعاد  تت صتتيته. كما يهد  إ   ت ويد 

 .املتعلم بأهم املبادئ العامة الستراتيجيات التدريس وما يوبغي مراعاته خالل تطبيقها

 (:EPsy202)أسس المناهج
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تتتذا املقرر إ   تم ين املتعلم من التميي  بين االتجتتتتاهتتتتات التقليتتتتديتتتتة والحتتتتدي تتتتة ملفهوم املنه ، و عريفتتتته   :يهتتتتد  هت

تتتتتتتتتتتتس التي يقوم عل هتا املنه  في مراحتل التعليم   تتتتتتتتتتتتفتته منقومتة ودور املعلم ف هتا.  وكتذلتك األست تتتتتتتتتتتتر املنه  بصت بعنتاصت

 .امل تلفة وخاصة مرحلة التعليم األساس ي و عريف املتعلم ببعض التنقيمات املنهجية

 (:EPsy203)علم النفس التربوي

تتتتتتتتتتتتع  إ   تحقي  عتدة أهتدا  منهت التعر  ع   مفهومته وأهميتته وأهتدافته وأهم املفتاهيم واملبتادئ  ات  ا، املقرر  ست

تتتتتروطها .3 التعر  ع   طرق البحث في علم النفس التربوي  .2 .العالقة به التعر  ع    .4 .فهم عملية التعلم و ت

تتتتتتتتتتتتتفادة منها في املوقف التعليمي قريات التعلم وكيفية    .املقار ة بين  قريات التعلم وتطبيقاتها التربوية .5 .االست

تتتتتتتتتتتتتتتة  .7 .الوعي بتتتتأهميتتتتة ا تقتتتتال أثر التعلم جراء عمليتتتتة التعلم .6 تتتاصت تتتاء والقتتتتدرات ال ت تتتذكت التعر  ع   مفهوم الت

تتتتتتتتتتتتتتتا .8 .والفروق الفرديتتتة والعوامتتتل املؤثرة ف همتتتا ب الطالب مفتتتاهيم حولهتتتا  التعر  ع   مفهوم التتتدافعيتتتة وإكست

تتتتتتتتتت  ارتها لديهم تتتتتتتتتتيلية .9 .وكيفية است تتتتتتتتتتاب الطلبة مهارة التقويم التربوي و ناء االختبارات التحصت توظيف   .10 إكست

 .املعار  واملفاهيم التربوية النفسية ل دمة العملية التربوية

 (:EPsy301)طرق البحث  

تتتتد  املقرر   تتتتاري ي    إ ييهت من  فهم الطالب للتطور التت العلمي،  وتم ينهم  تتتتدراتهم ع   التف ير  تتتتة قت تتتتة وتنميت للمعرفت

تتتتتتت الت، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم حول أهمية البحث العلمي. كما   تتتتتتتتخدام الطريقة العلمية في حل املشت است

 .  يهد  إ   فهم الطالب أل واع البحو  في العلوم التربوية والنفسية

 (:EPsy302)القياس والتقويم التربوي  

تتتتتتتتتار بوظا فه،   :املقرر إ   يهد  تتتتتتتتت بصت تتتتتتتتت ي التربوي، واالست تتتتتتتتتس القياس والتقويم النفعت ا دراك العمي  ملفاهيم وأست

تتتتتتتتتتتتس واملهتتارات النقريتتة والتطبيقيتتة الالزمتتة   تتتتتتتتتتتتتتا ا ملتتام بتتاألست ودوره املؤثر في كتتل مكو تتات العمليتتة التعليميتتة. أيضت

تتتتتوى ال فاية املهنية،   عداد االختبارات وتطبيقها وتحليل  تا جها وتقويمها، بما   عين ع   جودة األداء ورفع مست

 .  وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأ واعها

 (:EPsy303)وسائل تعليمية

تتتتتتتتتتتتره وعالقتة  لتك بتالتعليم والتعلم،  :يهتد  املقرر إ   تتتتتتتتتتتتتال ومراحلته، وعنتاصت  عريف املتعلم بمفهوم عمليتة االتصت

 لت
 
تتتيلة التعليمية وفقا تتتويفاتها، وأستتتتس إعدادها واستتتتتخدامها بشتتتتكل  ومفهوم الوست طورها التاري ي. وأ واعها وتصت

 .فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

 (:EPsy401)الصحة النفسية  

ت ويد املتعلم باملعلومات النقرية والعملية التي تم نه من رفع مستوى  . 1د  مقرر ال حة النفسية إ    يه

ت ويد   .3 . العالقة بين التواف  النفع ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس يإدراك   .2 . ال حة النفسية

املتعلمين باملعلومات ال اصة با ر اد النفع ي والتوجيه التربوي من خالل التعر  ع   طبيعة املشاكل 

   يصها التعر  ع   أسباب اال حرافات السلوكية وسبل   .4 . النفسية واال حرافات السلوكية العامة

 ا.وعالجه

 (:EPsy402)التربية العملية
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 إ   واقع ميتتتداني. حيتتتث يقوم  
 
تتا تتتتتتتتتتتتتتة للطتتتالتتتب بتطبي  متتتا درس  قريت الهتتتد  من التربيتتتة العمليتتتة هو إتتتتاحتتتة الفرصت

تتتتتة.. كما تتا   تتتتتات  وي االحتياجات ال اصت تتتتتست تتتتتة التدريس في رياض االطفال، أو املدارس، أو مؤست الطالب بممارست

تتتتفادة منها في إعداد الدرس للطالب عبر هذا املقرر م تتتات التعليمية( لالست تتتست تتتاهدة  ما ج حقيقية )داخل املؤست شت

 من أركان برام  إعداد املعلمين، وتدري هم،  بشتتكل  مو  ي و القيام بتدريستته،  
 
 أستتاستتيا

 
و عد التربية العملية ركنا

تتتتتتتتتتتتتة النقريتة في الكليتة. وهي املعيتار الحقيقي   فينقر إل هتا ع   أنهتا بر تام  متكتامتل يوازي في أهميتته بر تام  التدراست

طبي ، وامتالك الطتتالتتب لفح م ع   متتدى  جتتا  بر تتام  ا عتتداد، حيتتث يتم من خاللهتتا الر ط بين النقريتتة والت

تتتة، والقيتتتتاس والتقويم، وتوظيف   التتتتتدريس امل تلفت تتتتتتتتتتتتتتتتاليتتتتب  تتتأست بت تتتة والتي ترتبط  تتتة الالزمت تتتات العمليت تتتايت املعلم ال فت

 الوسا ل التعليمية، وإدارة الصفو ، والتعامل مع التالميذ واملعلمين، وا دارات امل تلفة واملجتمع.  

 

 مصغر لمتطلبات الجامعة التوصيف ال

 

 (:101AR)  1دراسات قرآنية 

تتتتتتتتبات التي بين  تتتتتتتتباب الن ول واملناست تتتتتتتتة: أست تتتتتتتتمل الدراست يدرس الطالب في هذا املقرر ح ب األع   كامال ع   أن  شت

الستتتور و تتتر  املفردات  تتترحا لغويا، و يان معاني اآليات، ودراستتتة الصتتتور البالغية، وما تر تتتد إليه اآليات. كما  

 يكلف الطالب بحفظ الح ب كامال.    

 (:210AR)2دراسات قرآنية 

تتتتباب  ي تتتتة أست تتتتمل الدراست تتتتف، و شت تتتتر، املمتحنة، الصت تتتتور اآلتية: املجادلة، الحشت تتتتل الست درس الطالب في هذا الفصت

تتتتتتتور البالغية،   تتتتتتتة الصت تتتتتتتير اآليات ودراست تتتتتتتور وتحليل املفردات تحليال لغويا وتفست تتتتتتتبات التي بين الست الن ول واملناست

تتتتتتتتتتوبطة من بعض   تتتتتتتتتة األحكام الفقهية املست تتتتتتتتتد إليه اآليات ودراست اآليات، كما يكلف الطالب بحفظ و يان ما تر ت

 هذه السور.    

 (:310AR) 1اللغة العربية  

تتتتا ص اللغة العر ية وأهمي ها وتوظيفها في الحياة العامة ، كما يهد  إ   تم ين  يهد  هذا املقرر إ   معرفة خصت

تتتتتتتتتتتتم وفعتتل وحر  والن رة واملعرفتتة والبنتتاء   وا عراب إ   جتتا تتب  الطالب من معرفتتة متتا يتركتتب منتته ال الم من است

 دراسة بعض قواعد ا مالء بالتركي  عل ها واالهتمام بها.

 (:410AR) 2اللغة العربية  

تتتة  تتتام بمعرفت تتتدأ وال بر، واالهتمت تتتام املبتت تتتا وأحكت تتتة بنوع هت تتتة الجملت تتتذا املقرر إ   تم ين الطالب من معرفت يهتتتتد  هت

 املعاجم وكيفية االستفادة منها في تفسير الكلمات ومعرفة معا  ها.

 (:215AR) 3اللغة العربية  

تتتتتتتوص   تتتتتتتة بعض النصت تتتتتتتاب الطالب املهارات ال تابية واللغوية وا لقا ية من خالل دراست يهد  هذا املقرر إ   إكست

 القرآ ية والشعرية وتوظيف  لك في تقويم ألسن هم. 

 (:216AR) 4اللغة العربية  
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تتتتتتتا ل   تتتتتتتاب الطالب مهارة كتابة الرست والتقارير والبحو  بالتركي  ع    الجا ب التطبيقي  يهد  هذا املقرر إ   إكست

 من خالل دراسة عالمات الترقيم وطرق كتابة التقارير والرسا ل وكذلك دراسة بعض أساليب املد  .

 

 

 (:EN100) 1لغة إنجليزية  

 ر وبعض يهد  هذا املقرر إ   إعطاء الطالب  بذة عن قواعد اللغة ا  جلي ية كأدوات الن رة واملعرفة والضتتتما

تتتتتتتتتتتتهلتة كتالتحيتة وال هنئتة   تتتتتتتتتتتتتختدام الجمتل الست األزمنتة  كمتا يهتد  إ   ت ويتد الطتالتب بمهتارة املحتادثتة حيتث يبتدأ بتاست

والستتؤال عن ال تتحة والعمر وغيرها كذلك تنمية مهارة القراءة  بءعطاء الطالب قطع بستتيطة وفقرات لقراءتها  

تتتتتتتتتتتتتختدمهتا  وفهمهتا كمتا يهتد  إ    عليم الطتالتب ال تتابتة وا مالء بتا تتتتتتتتتتتتطفحتات التي قتد  ست تتتتتتتتتتتتتافتة إ   بعض املصت  ضت

 الطالب في مجال تخصصه.

 (:EN101) 2لغة إنجليزية  

تتتتتتتتتتتته الطتالتب في مقرر لغتة إ جلي يتة   ، كمتا يهتد  إ   زيتادة معرفتة الطتالتب 1 عتد هتذا املقرر امتتدادا وت ملتة ملتا درست

تتتتتتخدام   تتتتتفات واألحوال كذلك تنمية مهارة املحادثة باست تتتتتمية والصت بقواعد اللغة ا  جلي ية بءعطا ه الجمل االست

تتتتتتتتتتتتتل كتالتعتار  والتحتد  عن تتتتتتتتتتتتتعمتالهتا ختارج الفصت تتتتتتتتتتتتتافتة  إ   االهتمتام  الجمتل التي يم ن است الهويتة وغيرهتا بتا ضت

بجا ب القراءة عن طري  قراءة قطع متقدمة ومعرفة معاني الكلمات وحفظ كتاب ها ثم يوتقل الطالب إ   مهارة  

 كذلك  
 
تتتياء التي أمام الطالب كتابيا ال تابة حيث يتم التعريف ب يفية كتابة الجمل والفقرات والتعبير عن األ ت

 ا له من أهمية في اللغة ا  جلي ية با ضافة إ   إعطا ه امل يد من املصطفحات.   عليمه الترقيم مل

 (:CS100)  1حاسوب

 –أ واع الحواستتتيب  –األستتتباب الر يستتتية الستتتتخدم الحاستتتوب   -الحواستتتيب في حياتنا : استتتتخدامات الحاستتتوب

لغة الحواستيب  –مصتطفحات علمية خاصتة بالحاستوب  –كيف  عمل الحواستيب  – قام الحاستوب ومكو اته 

تتتتتتتتتري إ   أ قمة أخرى و الع س   تتتتتتتتتابية بالنقام   –وأ قمة العد وم يلها والتحويل من النقام العشت العمليات الحست

تتتتتتتتتتكيم  -ال نائي منها الجمع والطر  تتتتتتتتتتفرة م األست تتتتتتتتتتفير و ت تتتتتتتتتتوب الداخلية   -ال شت املعال   –لوحة األم   –مكو ات الحاست

تتتتتتابات واملنط  وحدات الح -الدقي  تتتتتتية وأ واعها والذاكرة ال ا وية وأ واعها  –ست وحدات القياس  -الذاكرة الر يست

تراستتتتتل   –برمجيات الحاستتتتتوب   -أجه ة ا دخال وا خراج وأ واعها  - واقل البيا ات وأ واعها    -الستتتتترعة والذاكرة

تتتتايا حاستتتتتو ية ومقدمة في تطبيقات الحاستتتتتوب   -البيا ات ومعرفة  تتتتتبكات الحاستتتتتوب   تتتتوص  قضت م ل محرر النصت

Word. 

 (:CS101)  2حاسوب  

  - الدفتر –الرستتام   –النوافذ واستتتخداماتها   -مقدمة ستتريعة عن الحواستتيب و قام  شتتغيلها والبرام  التطبيقية  

تتتتتتتتتتتتتختتدام البرام  التطبيقيتتة   عمليتتا. ومعقم    Power Pointو ر تتام  العرض التقتتدمي    Excelوالبر تتام     Wordواست

تتتتتتتتتتتتتختدمهتا الطتالتب في إ جتاز  تتتتتتتتتتتتو    ست هتذا املقرر عم ي  يهتد  إ   توفير مهتارات معمليتة وهتذه  البرام  الجتاه ة ست

 واجباته ومشروع تخرجه.
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 خدمات الدعم التعليمية: 

 

 أوال: المكتبة:   

ــــــات القديمة     و  تحتوي املكتبة على مجموعة كبيرة من الكتب و املراجع و الدوريات في مختلف   ــــ ــــــصـ ــــ التخصـ

( وجميعها مصــنفة تصــنيفا موضــوعيا ومقســمة ومفهرســة في  ارفقها حســب   7348الحديثة ويبلغ عددها )   

 التخصصات على النحو التالي:

 عدد الكتب  التخصص عدد الكتب  التخصص عدد الكتب  التخصص

 173 علم البيئة  93 الدوريات 1015 االسالميات 

 194 الفنون  418 فيزياء 88 طرق البحث

افيا 1159 اللغة االنجليزية 256 الرياضيات  186 الجغر

 223 التاريخ 985 اللغة العربية  266 علم االجتماع 

 164 العلوم السياسية 620 االحياء 217 الكيمياء

 27 االعالم والصحافة  315 الحاسوب 213 علم النفس 

 748 التربية و التعليم  114 العلوم االدارية 44 القانون 

    7348املجموع :     

 

 منظومة المكتبة: 

 عمل ادارة امل تبة بالتعاون مع طالب مشاريع التخرج لقسم الحاسوب، ع   انشاء منقومة االل ترو ية  

ملحتويات امل تبة من كتب ومراجع ودوريات, حيث تقوم ادارة امل تبة ب  جيل وحصر ال تب ومحتويات 

امل تبة تفتقر ألجه ة الحاسوب ي ناسب مع   امل تبة بطريقة تقليدية باستخدام ال جالت و ال  جيل اليدوي. 

عدد الطالب واعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذلك ال يوجد بها ا تر ت، وتحتاج ر طها مع امل تبة 

 .   دة من خدمات  امل تبة املرك ية بالجامعةاملرك ية لفجامعة ، لصعو ة تنقل الطالب إ   الجامعة واالستفا

 : قوانين المكتبة

 تفتتح امل تبة ابوابها من الساعة التاسعة صباحا إ   الساعة الواحدة ظهرا.   .1

 يطلب من كل طالب إبراز بطاقة التعريف عند دخوله امل تبة.  .2

ة التدريس أو معيد  امل تبة غير مسؤولة عن ضياع االغراض و األ ياء ال مينة ألي طالب أو عضو هيئ .3

 أو زا ر. 

 ال  سمح  للطالب استعارة أي كتاب أال بعد تجديد بطاقة التعريف ال اصة به. .4

عند استعارة عضو هيئة التدريس القار أو املعيد  بالكلية يكون  لك باستخدام بطاقة التعريف  .5

 ال اصة بالكلية. 

 ة فقط.  سمح لل وار و الباح ين من خارج الكلية باالستعارة الداخلي .6
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كتب ملدة  3يح  للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، وعضو هيئة التدريس و املعيدين   .7

 اسبوع فقط. 

الحفاظ ع   الهدوء و عدم التحد  أثناء تواجدك في امل تبة، و عدم  ادخال أي  وع من أ واع  .8

 األطعمة داخل امل تبة.

كتب ع   الطاولة، وعند ال روج تأكد   3كثر من  الجلوس بهدوء ع   طاوالت املطالعة وعدم احضار أ .9

 من أ ك وضعت ال تب في مكانها ال حيح. 

 : نظام االعارة        

 االعارة ال ارجية: مسموحة للطلبة واعضاء هيئة التدريس و املعيدين القارين بالكلية وكذلك املوظفين:    

 أيام بضمان بطاقة  عريف طالب.   3بالوسبة للطالب:  سمح با عارة كتاب واحد فقط ملدة   -

اسبوع وكالهما يم نهم بالوسبة للمعيدين و أعضاء هيئة التدريس:  سمح لهم باستعارة ثالثة كتب ملدة   -

 التمديد.

 بالوسبة لل وار و البحا  من خارج الكلية:  سمح لهم با عارة  الداخلية فقط.  -

 

 

 

 

 خدمات التصوير مصور الكلية   -

 مبيعات ال تب )مصور الكلية و مبيعات الجامعة(  -

 

 

 : تصميم واخراج     

 المحمودي  نائلة. د

 خدمات التصوير ومبيعات الكتبثانيا: 


