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(13) نموذج  

حلوانجامعة /   

 كلية / التربية

رياض األطفال  قسم :  

 الدبلوم الخاص فى التربية توصيف برنامج

 2019 / 2020رياض األطفال تخصص 

معلومات أساسية : –أ   

 رياض األطفالالتربية تخصص  ىف ةخاصالدبلوم الاسم البرنامج :  -1

 (  ) مشترك  (        )   ىثنائ  (           √) ىأحادالبرنامج :     طبيعة  -2

رياض األطفال قسم :  القسم المسئول عن البرنامج  

مجلس كليه  11/5/2015بتاريخ  (267البرنامج :  مجلس قسم رقم )تاريخ إقرار 

3/12/2017بتاريخ  472رقم  

معلومات متخصصة  -ب  

يجب أن يكون الخريج قادراً على: :األهداف العامة للبرنامج -1  

 أدواته المختلفة. ويستخدمأساسيات ومهنجيات البحث العلمى  يطبق. 1/1 

 المنهج التحليلى فى مجال التخصص. يستخدم. 1/2

 المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة فى ممارسته المهنية. يدمج. 1/3

  يظهر وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة فى مجال التخصص. . 1/4

 .يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه. 1/5

 باستخدام األساليب العلمية.حلوال لها  يجد، ووالمجتمعية المشكالت المهنية يحدد. 1/6

  :لتعليمية المستهدفة من البرنامجالمخرجات ا -2

 :المعلومات والمفاهيمأ. 

 .التربوية، ورياض األطفاليتعرف مناهج البحث فى العلوم   1أ.
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 .رياض األطفاليتعرف أساسيات ومهارات البحث العلمى وتطبيقاتها فى   2أ.

 يتعرف عناصر خطة البحث في مجال تخصصه.  3أ.

 .التربية الصحية واإلعاقات البدنية للطفليتفهم   4أ.

 .مشكالت األطفال النفسيةيتعرف   5أ.

 .التربويةلعلوم يتعرف أساليب معالجة وتحليل البيانات اإلحصائية فى ا  6أ.

 والتشريعات المنظمة لها.   معلمة رياض األطفاليتفهم أخالقيات مهنة   7أ.

 .التعلم االليكتروني والمبرمج وتطبيقاته في الطفولةيتفهم   8أ.

 . تربية وتعليم طفل الروضةالحديثة فى يتعرف االتجاهات   9أ.

 . رياض األطفاليتعرف الدوريات األجنبية المتخصصة فى   10أ.

 يتابع أهم المستجدات والمشكالت البحثية المطروحة فى الدوريات األجنبية المتخصصة.   11أ.

 .إدارة رياض األطفال ذوي االحتياجات الخاصةيتفهم   12أ.

 برامج اإلعالم الخاصة بالطفل.يتابع   13أ.

 ) يجب أن يكون الخريج قادراً على أن ( : :الذهنيةب. المهارات 

  . رياض األطفالى األسس الفكرية التى ترتكز عليها مناهج البحث فأهم يستخلص   1ب.

 بفكر ناقد.  رياض األطفاليتابع أهم المستجدات فى مجال   2ب.

 .برياض األطفالتخلص المشكالت البحثية ذات العالقة يس  3ب.

 .برياض األطفاليفسر العالقات والعوامل المؤثرة فى المشكالت البحثية   4ب.

 . رياض األطفاليقارن بين المدارس والنظريات الفكرية المختلفة فى   5ب.

 .برياض األطفالالمرتبطة المشكالت البحثية تناول البحث فى مناهج  يستخدم  6ب.

 .رياض األطفاليصمم البحوث فى مجال   8ب.

 . وتوثيق المراجعخطة البحث  إعداديطبق مهارات البحث العلمى فى   9ب.

 .رياض األطفالوظف القراءات فى الدوريات األجنبية المتخصصة فى بحوث ي    10ب.
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رياض األطفال يستخدم األساليب اإلحصائية المالئمة لمعالجة البيانات اإلحصائية فى بحوث   11ب.
 .وتفسيرها

المرتبطة بقضايا المجتمع مع المعارف  رياض األطفالالمتخصصة فى يدمج المعارف   12ب.
دارة الموارد البشرية.  والتنمية  وا 

 الخريج قادراً على:يجب أن يكون  :والعمليةج. المهارات المهنية 

 .  رياض األطفاليحدد المشكالت الجارية واالتجاهات الحديثة فى  1ج.

 .  رياض األطفاليكتشف الفجوات البحثية فى مجال  2ج.

 .  رياض األطفاليخطط لتطوير األداء فى مجال  3ج.

 لتحقيق أهدافه البحثية.  مناهج البحثيطبق  4ج.

 التقارير المهنية مستخدًما الفنيات واألساليب العلمية.  يكتب  5ج.

 ي ّقيم وينظم ذاته ويحدد مهامه وأدواره فى العمل الفريقى.  6ج.

 .مع اآلخرينيلتزم بأخالقيات المهنة وحدود العالقة  7ج.

  . برياض األطفالالمرتبطة لمعالجة المشكالت  البحثية المناهج أنسب يختار 8ج.

 . مشكالت األطفال النفسيةلمواجهة يستخدم فنيات وأساليب وأنشطة مالئمة  9ج.

 .  التعلم االليكتروني والمبرمج وتطبيقاته في الطفولةمهارات وظف ي   10ج.

 . التربية الصحية واإلعاقات البدنية للطفلمجال  فىالبحوث التدخلية والبحوث الميدانية  يطبق 11ج.

 اإلعالم الخاصة بالطفل.برامج يوظف  12ج.

 .رياض األطفال ذوي االحتياجات الخاصةيطبق مهارات اإلدارة في  13ج.
 يجب أن يكون الخريج قادراً على: :والمنقولةة العاممهارات الد. 

يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثى.  -1/د  

 

.وتحليلها يتحلى بالدقة واألمانة فى جمع المعلومات وعرضها -2/د  

  

. بموضوعية يقوم أداءه وأداء اآلخرين -3/د  

 

التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات.  طيستخدم قدراته الشخصية والوسائ -4/د  
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 يتعامل بإيجابية مع الضغوط والمشكالت المهنية.  5/د
 . رياض األطفاليجيد التواصل باللغة اإلنجليزية فى مجال  6/د
 ي ّقوم أداءه وأداء اآلخرين بموضوعية.  7/د
    .رياض األطفالينمى ذاته أكاديمًيا ومهنًيا فى مجال  8د.

 

المعايير األكاديمية للبرنامج  -3  

 بكلية التربية جامعة ARSتم تبنى المعايير القومية األكاديمية لبرنامج الدراسات العليا 

حلوان، والت  قام  لجنة الدراسات العليا بوحد  ضمان الجود  بصيا تها وتم اعتماد ا من 

 ، وتم تفعيل البرنامج بدءًا من العام    3/3/4( بتاري      مجلس الكلية رقم )المجالس الحاكمة
 م.    -     الدراسي األول للعام األكاديمي 

 

4 اليوجد   ()إن وجدتالعالمات المرجعية -  

)طبقا لالئحة الكلية( :هيكل مكونات البرنامج -5  

 مدة البرنامج  -أ

فصلين دراسيين  رياض األطفالاألدنى لنيل درجة الدبلوم الخاصة فى التربية تخصص الحد يكون 
عامين دراسيين )أربعة فصول  األقصى لنيل درجة الدبلوم الخاصة فى التربيةالحد يكون أساسيين، و 

 لنيل الدرجة. جوز مد فترة القيد لمدة فصل دراسى أساسىوي دراسية أساسية(،

 جهيكل البرنام -ب

 إجمالى         عملى                     نظرى                عدد الساعات/ عدد الوحدات: -

 ساعات معتمدة تمثل               متطلبات عامة   -

 ساعة معتمدة تمثل               متطلبات تخصصية إجبارية   -

 ساعات معتمدة تمثل               متطلب اختيارى فى التخصص  -

                   (نظام الساعات المعتمدة فىمستويات البرنامج ) -ج

21 6 24 

37.5)%  

50%  

9 

12 

3 12.5%  
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 والحد األقصى ساعات معتمدة،       الواحد  ىالفصل الدراس ىف ىالحد األدنى للعبء الدراس

 ة. معتمدساعة  

 

 د. مقررات البرنامج 
 

 ( ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية فى كل التخصصات : 9متطلبات عامة )  أوال :

الساعات  اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 المعتمدة

الساعات 
 التدريسية

 المتطلب السابق 

  تطبيقى ىنظر 

1 0405708 KG 
مناهج بحث  متخصصة متقدمة في 

 األطفالرياض 

3 2 2  

  - 3 3 *مقرر ثقافى  2

3 0402709Psye 2 2 3 إحصاء تربوى متقدم  

 
  ( ساعة موزعة على المقررات التالية: 12متطلبات تخصصية إجبارية )  ثانيا :

1 0405701 KG 
قراءات  متخصصة في  رياض األطفال 

 باللغة االنجليزية

3 3 -  

2 0405702 KG  3 3 الحديثة فى بحوث تربية الطفلاإلتجاهات -  

3 0405703 KG 3 3 التربية الصحية واإلعاقات البدنية للطفل -  

4 0405704 KG 3 3 )متقدم( برامج اإلعالم لطفل الروضة -  

 

  :بين المقررات التاليةساعات يتم اختيارها من  (3مقرر إختيارى واحد )  ثالثا :

1 0407705 Ment   2 2 3 مشكالت األطفال النفسية وتعديل السلوك  

2 0404706 Tech  التعلم االليكتروني والمبرمج وتطبيقاته في
 الطفولة

3 2 2  

3 0406707 Com 
إدارة رياض األطفال ذوي االحتياجات 

 الخاصة
3 2 2  

 

 : محتويات المقررات   -5 

 :كود أو رقم المقرر       

 :  اسم المقرر      

              الالئحة( ى)طبقاً لما  و مذكور ف          :                                        المحتويات       

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج -6

: أن يكون لنظام الساعات المعتمدةية وفقًا يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى الترب (:56مادة )

 راجع استمارات توصيف المقررات

9 15 
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حاصاًل على الدبلوم العامة فى التربية أو على الدبلوم المهنية فى التربية من إحدى الجامعات المصرية 
 .عتمدة من المجلس األعلى للجامعاتبتقدير جيد على األقل أو على درجة علمية معادلة لكل منهما م

العامة فى التربية من حملة الدبلوم  الدبلوم المهنية فىين على يجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلو      
الفنون  لعلوم والتربية أو البكالوريوس فىا آلداب والتربية أو البكالوريوس فىا التربية أو الليسانس فى

 . والتربية من لم يحصلوا على تقدير جيد

 واعد المنظمة الستكمال البرنامج الق -7

( ساعة معتمدة تشمل ثمانية مقررات 24التربية ) طلبات نيل درجة الدبلوم الخاصة فىتكون مت (:57مادة )
مقرر ثقافى اختيارى، ومقرر طلبات عامة : مقررين )، وتشمل : متراسية بواقع ثالث ساعات لكل مقررد

 منهمبوى ، وأربعة مقررات إجبارية فى التخصص التر ومقرر مناهج بحث متخصصةمتقدم(،  إحصاء تربوى
 التربوى. ومقرر اختيارى فى التخصص ، قرر فى التخصص باللغة اإلنجليزيةم

فصلين  رياض األطفاليكون الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم الخاصة فى التربية تخصص  (:58مادة )
دراسيين أساسيين، ويكون الحد األقصى لنيل درجة الدبلوم الخاصة فى التربية عامين دراسيين )أربعة 

 فصول دراسية أساسية(، ويجوز مد فترة القيد لمدة فصل دراسى أساسى لنيل الدرجة.

ى،  % لالمتحااان الشاافو 20% لألعمااال الفصاالية، 20يخصااص ماان النهايااة العظمااى لكاال مقاارر  (:59مااادة )
 % لالمتحان التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى . 60
تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارس فاى ور  العمال والبحاوث والمقااالت التاى يكلا  و      

 بها واالختبارات التى تعقد له أثناء الفصل الدراسى.

( 15، والحاد األقصاى )( سااعات معتمادة9الواحاد)الحد األدنى للعبء الدراسى فى الفصل الدراسى  (:60مادة )
 .ساعة معتمدة

( سااعات معتمادة طاوال مادة دراساته المسامو  بهاا 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ) (:61مادة )
 فى البرنامج، وذلك من أجل رفع معدله التراكمى.

 (: 62مادة )
التخصص الذي قيد فيه إذا أنهى جميع المقررات  ىيمنح الدارس درجة الدبلوم الخاصة فى التربية ف -

 ( على األقل.+D)الدراسية بنجاح، على أن يحقق معدال تراكميا مقداره 

 

 

 

 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

 اعد تقييم الملتحقين بالبرنامج طرق وقو -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 12أ. -10أ. -9أ. -8أ. -7أ. -6أ. -5أ. -4أ. -3أ. -2أ. -1أ. االختبارات التحريرية -1

 7ب. -5ب. -4ب. -3ب. -1ب.

 12ب. -7ب. - 5ب. -4ب. -3ب. -1ب. -1ج. االختبارات الشفهية -2

  13ج. -2ج. -13أ. -11أ. -11ب. -10ب. -9ب. -8ب. -6ب. -2ب.  أعمال فصلية -3

 طرق تقويم البرنامج  -9

 القائم بالتقويم  الوسيلة  العينة

طالع الرأىاست الطالب  
 طالب الدبلوم  الخاص -1

 جونالخري -2 استبيانات معلمون  – معيدون بالكلية

 أصحاب المدارس الخاصة 

 

 استبيانات

 مقابالت
 أصحاب األعمال -3

 

      منسق البرنامج               
  عبد الدايم   محمدرشا   د/م.  

 

 رئيس القسم العلمى 

  مها أبو حطب .د/ أ


