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 العلوم التربوية امجنلتخصصات برومعايير االعتماد الخاص  تعليمات
سات التعليم العالي ( لقانون هيئة اعتماد مؤس7الفقرتين )أ( و)ك( من المادة ) بموجب هصادر 

 وتعديالته. 2117 سنة( ل21رقم )

 
ج مااالعتماد الخاص لتخصصات برن)تعليمات ومعايير عايير مالتعليمات والتسمى هذه  :(1)المادة 

 .امن تاريخ إصدارهاعتباراً ويعمل بها  (العلوم التربوية
 
 
تخصصااات لل الخااا ر االعتماااد تعليمااات ومعاااييل اإلطااار العااا  إضااا ل لمااا ورد  اا  مااواد :(2المااادة )

، 01/3/3202( تااريخ 23/5/3202الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئل رقا    اإلنسانيل والعلميل
 كاآلت : امج العلو  التربويلنخصصات برتكون المجاالت المعر يل لت

 
يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطل الدراسيل لنيل درجل البكالوريوس      :: التربية الخاصةأوالا 

 ( ساعل معتمدة موزعل على النحو اآلت :023  التخص 
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية :  .أ

لساعات الحد األدنى ل المجال المعرفي
 المعتمدة

التربياال والتعلااي ، والمناااهج واألساااليب العاماال  اا  التربياال، وتكنولوجيااا  التربيااة العامااة:
 التعلي  والمعلومات، والتربيل الفنيل والموسيقيل وبرامج الطفولل المبكرة.
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  عل  نفس النمو، وعل  النفس التربوي، وعل  النفس الطفولل، وعل النمو والتعلم اإلنساني:
نفس اللعب، وعل  النفس اللغوي، وعل  الانفس المعر ا ، وتعلاي  التفكيارن وتنميال اإلبادا ن 

 وعل  النفس االجتماع .
9 

مناهج البحث العلم ، واإلحصاء، والتقيي  التربوي والنفس ، والقيااس  المهارات البحثية:
 النفس  والتربوي. 
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ساا  والتربااوي، واإلرشاااد التاا هيل ، اإلرشاااد النف اإلرشاااد النفسااي والمهنااي واألساار :
 واإلرشاد األسري.
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األسااس والمباااادل الفلسااافيل والن ريااال  قضااايا ومعاااارف أساساااية فااي التربياااة الخاصاااة:
والقانونيل للتربيل الخاصلن مدخل إلى التربيل الخاصل، الحقوق والقوانين واألخالقيات    

المساندة للتربيل الخاصل، وخطط التربيل الخاصل، دمج ذوي الحاجات الخاصل، الخدمات 
 االنتقال إلى مرحلل الرشد، األسس التشريحيل والفسيولوجيل لإلعاقل وتعديل السلوك.
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مواضاي  سساسايل تتعلاق بماا يلا : مفااهي  ومباادل  التخصص الدقيق في التربية الخاصة:
معينال مان سساسيل، سساليب التقيي  والتشخي ، طرائق التادريس والتواصال الخاصال بفئال 

  ئات التربيل الخاصل. 
05 

** يمكن للجامعة طرح التخصصات الدقيقة الواردة أدناه وفق ما يتوفر لديها من متخصصين 
 مؤهلين في تلك التخصصات:

 * التربية الخاصة/ صعوبات التعلم:
، يتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى صعوبات التعل ، تشخي  وتقيي  صعوبات التعل 
مناهج وسساليب تعلي  الطلبل ذوي صعوبات التعل ، صعوبات التعل  النمائيل،  التدريب الميدان     

 صعوبات التعل .
 

 * التربية الخاصة/ اإلعاقة العقلية:
يتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى اإلعاقل العقليل، تشخي  وتقيي  اإلعاقل العقليل، 

ل العقليل، المهارات االستقالليل الشخصيل واالجتماعيل، والتدريب الميدان  مناهج وسساليب    اإلعاق
    اإلعاقل العقليل.

 * التربية الخاصة/ االضطرابات االنفعالية والسلوكية:
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يتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى اإلعاقل االنفعاليل والسلوكيل، تشخي  وتقيي  
يل، التدخل العالج  م  المضطربين انفعاليا وسلوكيا، عجز االنتباه االضطرابات االنفعاليل والسلوك

 و رط النشاط، التدريب الميدان     االضطرابات االنفعاليل والسلوكيل.
 * التربية الخاصة/ التوحد:

يتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى التوحد، تشخي  وتقيي  التوحد، برامج التدخل 
(، التدريب الميدان  3(، برامج التدخل والتدريب م  حاالت التوحد  0التوحد   والتدريب م  حاالت

    التوحد.
 * التربية الخاصة/ اإلعاقة السمعية

يتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى اإلعاقل السمعيل، تشخي  وتقيي  اإلعاقل السمعيل، 
 التدريب الميدان     اإلعاقل السمعيل.مناهج وسساليب تدريس المعاقين سمعيا، طرق التواصل، 

 * التربية الخاصة/ اإلعاقة الجسمية والحركية 
ويتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى اإلعاقات الجسميل والصحيل، تشخي  وتقيي  
اإلعاقات الجسميل والصحيل، سساليب التدريس والتكنولوجيا المساندة لأل راد المعاقين جسميا 

 الشلل الدماغ ، التدريب الميدان     اإلعاقل الجسميل والصحيل.وصحيا، 
 * التربية الخاصة/ اإلعاقة البصرية

يتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى اإلعاقل البصريل، تشخي  وتقيي  المعوقين بصريا، 
التدريب  يل،سساليب التدريس والتكنولوجيا المساندة    تعلي  المعاقين بصريا، طرق تدريس بر

 الميدان     اإلعاقل البصريل. 
 * التربية الخاصة في الطفولة المبكرة   

يتضمن هذا التخص  المواد التاليل: مدخل إلى التربيل الخاصل    الطفولل المبكرة، التشخي  
يدان  (، التدريب الم3(، برامج التدخل المبكر  0والتقيي     الطفولل المبكرة، برامج التدخل المبكر  

    التربيل الخاصل    الطفولل المبكرة.
 * التربية الخاصة/ الموهبة واإلبداع

يتضمن هذا التخص  المواد اآلتيل: مدخل إلى الموهبل واإلبدا ، تشخي  وتقيي  الموهوبين، تنميل 
 الموهبل واإلبدا ، برامج الموهوبين، التدريب الميدان     الموهبل واإلبدا .

 
من مجمو  الساعات الصفيل واألنشطل التقييميل لكل مادة من  %35يخص  :  المواد العملية .ب

 مواد المجال الن ري للتطبيق العمل  لمحتوى المادة.
 ( ساعات معتمدة حداً سدنى.9:  التدريب الميداني المتخصصج. 

والتدرب  يجب سن يو ر البرنامج للطلبل  رصاً كا يل لتطبيق ما يتعلموه لالطال  على ما    الميدان
   مواق  مناسبل، خاصل تلك الت  تمارس  لسفل الدمج المدرس .وال بد من توضيح مواصفات 
وشروط التدريب الميدان  وبيان دور المؤسسات والمدارس الت  سيت  التدريب  يها على سن تلتز  

 مؤسسل التعلي  العال  بالشروط اآلتيل:
 صلين وتعطى    السنل األخيرة من البرنامج.يمكن سن توز  هذه الساعات على  صل واحد سو   -
 تعيين مدرب متخص  من حملل شهادة الماجستير ممن تتو ر لديه الخبرة    مجال التخص  الدقيق. -
عقد اتفاقيات م  الوزارات والمدارس والمؤسسات والمراكز ذات العالقل لغايات تدريب الطلبل مبين من  -

ميل معلمين متعاونين من ذوي الخبرة والكفاءة    سماكن خاللها سدوار األطراف كلها. وينصح بتس
 التدريب لمتابعل تدريب الطلبل.

احتواء خطل التدريب الميدان  على نماذج واضحل لبيان سير عمليل التدريب وكيفيل تقيي  سداء الطلبل     -
 مختلف األنشطل واعتمادها من األقسا .

تها    تحقيق الشفا يل والموضوعيل    تقيي  سداء بيان وإعالن األقسا  بشكل واضح وصريح إجراءا -
 الطلبل.

 وض  سسس وتعليمات واضحل لمواد التدريب الميدان     مؤسسات و مراكز التربيل الخاصل. -
 عقد لقاءات دوريل م  طلبل التدريب الميدان  لمتابعل سير العمل لديه . -

 
 :المرافق الخاصةد. 
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ق جغرا يل يمكن للمدرب التنقل والوصول إليهاا خاالل سااعات تو ير سماكن تربويل تدريبيل    مناط
العماال الرساام ، ويجااب سن تحاادد هااذه األماااكن مبكاارا ماان خااالل اتفاقيااات التفاااه ، ويجااب سن تكفاا  

 ألعداد الطلبل المتدربين. 
 يجب تو ير اآلت : هـ. التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:

 اإلحصائيل المناسبل.تو ير عدد من البرامج التعليميل و -
 جهاز حاسوب لكل عضو هيئل تدريس. -
 

 
يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمادة للخطال الدراسايل لنيال درجال البكاالوريوس  :تربية الطفلثانياا: 

 ( ساعل معتمدة موزعل على النحو اآلت :023      التخص 
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية :   .أ

الحد األدنى  المجال المعرفي
 للساعات المعتمدة

مدخل إلى تربيل الطفل، والوالديل واألب واأل  والطفل، واإلبدا      تربية الطفل:
 الطفولل، وقضايا واتجاهات معاصرة    تربيل الطفل.

03 

النمو العقل  والمعر   واللغوي والجسم   :علم نفس تربو / علم نفس النمو
، والتفكير عند األطفال، وتعديل السلوك، والتقيي   والحرك  واالنفعال  واالجتماع

 النفس  والتربوي    الطفولل المبكرة.

05 

: مناهج وسساليب تنميل األطفال وتصمي  وإنتاج وسائل الطفولة المبكرة مناهج
 تعليميل لألطفال والنشاطات المناسبل للنمو.
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قوق الطفل واألسرة، : التنشئل االجتماعيل لألطفال، وحاألسرة وتربية الطفل
 والعالقات األسريل، واإلرشاد األسري، والصحل النفسيل وتغذيل الطفل.
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 9 أدب وموسيقى وفنون األطفال.

من مجمو  الساعات الصفيل واألنشطل التقييميل لكل مادة  %35يخص  : المواد العملية .ب
 من مواد المجال الن ري للتطبيق العمل  لمحتوى المادة.

 ( ساعات معتمدة حداً سدنى.9 : ب الميدانيالتدريج. 
يشترط    برنامج التدريب الميدان  سن يكون برنامجاً متكامل العناصر من حيث األهداف  -

 والمحتوى وآليل التنفيذ والتقوي .
 .0:32يشرف على طلبل التدريب الميدان  عضو هيئل تدريس سو سكثر بواق   -
دربل سن يعد ملف الخبرة الميدان  يبين  يه ما سنجزه يطلب من كل طالب متدرب/ طالبل مت -

 خالل  ترة التدريب بإشراف مشرف التدريب الميدان  وبتوجيه منه.
يسمح للطالب التسجيل للتدريب الميدان  بعد استكمال دراسته بنجاح مواد التخص  و  -

 المواد التربويل والمهنيل و الفنيل    الخطل الدراسيل. 
 ب توفير مشغل إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية مجهز بما يلي:يجد. المشاغل: 

 مشغل إنتاج واستخدا  الوسائل التعليميل. -

 :تجهيزات المشغل 
مقاعد ستوول عدد  (، 4عدد  × س  12× س  032× س   342طاوالت خشبيل ب بعاد  

ر ،  عدد يدويل بسيطل  كماشات، ومسامير، ومقصات، وسدوات برد خشب، ومنشا32
(، جهاز 2خشب ، ومواد الصقل....(، لوح ابيض، طاولل مونتاج، خزائن خشبيل عدد  

 عرض الشفا يات.
 يجب تو ير اآلت : هـ. التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:

غر ل مصادر تعل  تشتمل على وسائل تعليميل جاهزة ومواد تستخد     تنفيذ األنشطل  -
قيق النمو الطفل    مختلف المجاالت، ونماذج سخرى تراع  الصفيل مثل نماذج تسه     تح

الفروق الفرديل، ونماذج عن سلعاب  رديل وسخرى جمعيل، ونماذج من قص  األطفال، وسيل 
وسائل إضا يل سخرى. كما يمكن سن تستخد  نفس غر ل المصادر لحف  وعرض إنتاج طلبل 

 التخص .
 (3طابعات عدد   -      .جهاز عرض شفا يات -
  يديو للغايات التعليميل -      .(3آالت تصوير وثائق عدد   -
- Data Show شاشل عرض 
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يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطل الدراسيل لنيل درجل البكالوريوس  علم النفس:ثالثاا: 

 ( ساعل معتمدة موزعل على النحو اآلت :023      التخص 
 اإلجبارية :  المجاالت النظرية األساسية .أ

الحد األدنى للساعات  المجال المعرفي
 المعتمدة

علاا  الاانفس العااا ، علاا  نفااس النمااو، تعلااي  التفكياار  النمااو والااتعلم اإلنساااني:
 واإلبدا ، عل  نفس التعل  والمعر  .

03 

 9 القياس واإلحصاء ومناهج بحث المهارات البحثية:

 03 واإلدراك  عل  النفس الفيزيولوج  والتجريب  واإلحساس

 03 عل  النفس االجتماع  والصناع 

 03 عل  نفس الشخصيل واإلكلينيك  والشواذ

 
من مجمو  الساعات الصفيل واألنشطل التقييميل لكل مادة من  %35يخص   المواد العملية : .ب

 مواد المجال الن ري للتطبيق العمل  لمحتوى المادة.
 

 ة حداً سدنى.( ساعات معتمد9:  ج. التدريب الميداني
يشترط    برنامج التدريب الميدان  سن يكون برنامجاً متكامل العناصر من حيث األهداف  -

 والمحتوى وآليل التنفيذ والتقوي .
 .0:32يشرف على طلبل التدريب الميدان  عضو هيئل تدريس او اكثر بواق   -
يبين   خبرة الميدان يطلب من كل طالب متدرب م  نهايل الفصل المدرس  سن يعد ملف ال -

  يه ما سنجزه خالل الفصل بإشراف مشرف التدريب الميدان  وبتوجيه منه.
يسمح للطالب التسجيل للتدريب الميدان  بعد استكمال دراسته بنجاح مواد التخص   -

 والمهنيل والفنيل    الخطل الدراسيل. 
 القس  وخاصل    مجاالت:  يت  التدريب    المجاالت التطبيقيل الت  يوا ق عليها مجلس -
 الصناع  التن يم .-ج    اإلجتماع  -ب   اإلكلينك  -س
يشرف على الطلبل    كل مجال على حدة سستاذ متخص  بواق  ثالت ساعات معتمدة  -

  سسبوعياً، بينما يشرف مشرف التدريب الميدان  على التدريب    مواق  التدريب.
 

 ختبر عل  نفس تجريب .يجب تو ير وتجهيز م د. المختبرات:
 
 :المرافق الخاصة هـ.
 تو ير مرا ق تدريبيل للقيا  بالمواد العمليل:  -

 * إكلينيك        * اختبارات نفسيل        
 تو ير غر ل  يديو  لعرض األ ال  الوثائقيل(. -
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الدراسيل لنيل درجل البكالوريوس     يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطل  :اإلرشاد النفسيرابعاا: 
 ( ساعل معتمدة موزعل على النحو اآلت :023  التخص 

 أ. المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: 

 
 :ب.  المجاالت المساندة

الحد األدنى  المجال المعرفي
للساعات 
 المعتمدة

 9  عل  النفس، العمل االجتماع  والتعل .  

 
من مجمو  الساعات الصفيل واألنشطل التقييميل لكل مادة من  )%35(يخص  : اد العمليةج. المو

 مواد المجال الن ري للتطبيق العمل  لمحتوى المادة.
 
 ( ساعات معتمدة حداً سدنى.9  :التدريب الميداني د. 

علاى ينفذ التدريب الميدان     المؤسسات والمراكاز التا  تتاو ر  يهاا الخادمات اإلرشااديل و -
 ( ساعل عمليل على األقل سسبوعياً.34مدار  صل دراس  كامل وبواق   

( ساعل معتمدة ويمكن سن توز  هذه الساعات علاى 9ال تقل ساعات التدريب الميدان  عن   -
  صل واحد سو  صلين وتعطى    السنل األخيرة من البرنامج.

اف والمحتوى وآليات التنفيذ يكون برنامج التدريب الميدان  متكامل العناصر من حيث األهد -
 والتقوي  .

احتواء خطل التدريب الميدان  على نماذج واضحل لبياان ساير عمليال التادريب وكيفيال تقياي   -
سداء الطلباال  اا  مختلااف األنشااطل واعتمادهااا ماان األقسااا  علااى سن يكااون التقيااي  ماان قباال 

 ها الطالب.المشرف والمرشد المتعاون ومدير سو مسؤول المؤسسل الت  يتدرب  ي
يتولى اإلشراف على طلبل التدريب الميدان  مشارف مخات  يحمال درجال الماجساتير علاى  -

األقاال  اا  اإلرشاااد النفساا  والتربااوي علااى سن ال يزيااد عاادد طلباال التاادريب المياادان  الااذين 
 ( طالبا    الفصل الواحد.32يشرف عليه  عن  

  ير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليميل التاليل:يجب توهـ. التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية: 
 Data).سجهاازة عاارض وسجهاازة مساااندة للتاادريس الكترونياال وتقليدياال  جهاااز عاارض شاافا يات و -0

show 
 برامج وس ال  ذات صلل بالعمليل اإلرشاديل،وبمواد الخطل الدراسيل. -3
 (.3كاميرا  يديو عدد  -2
 (.3 يديو لغايات التسجيل والعرض عدد  -4
 (.3ات عرض عدد شاش -5
 (.3تلفزيون عدد  -6
 (.3جهاز حاسوب عدد  -7
 تو ير االختبارات النفسيل واإلرشاديل ذات الصلل بمواد تخص  اإلرشاد النفس  والتربوي. -1

 
 
 

الحد األدنى  المجال المعرفي
 للساعات المعتمدة

 03 األسس الن ريل، ومبادل اإلرشاد النفس  والتربوي ومجاالته  

 9 لسلوك ومشكالت الطلبلالصحل النفسيل واضطرابات ا 

 9 سساليب اإلرشاد و نياته ومهارات االتصال 

 9 االختبارات والتقيي  والتشخي     اإلرشاد 

 9 إرشاد الفئات الخاصل   
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يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطل الدراسيل لنيل درجل البكالوريوس      :معلم صف خامساا:
 موزعل على النحو اآلت : ( ساعل معتمدة023  التخص 

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

  9 سساليب اللغل العربيل  

 9 سساليب التربيل اإلسالميل 

 9 سساليب الدراسات االجتماعيل 

 03 سساليب العلو  والرياضيات 

واألسااليب العامال  ا  التربيال، تكنولوجياا  المناهج والتربيل العامل: المناهج 
 التعلي  والمعلومات، تصمي  التدريس، التربيل الفنيل، التربيل المهنيل.

9 

 
 المجاالت المساندة: .ب

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 9 عل  النفس التربوي، مناهج البحث العلم ، القياس والتقوي  واإلدارة الصفيل.

 
المتضمنل بالخطل لمحتوى  من مجمو  الساعات الصفيل واألنشطل التقييميل %35يخص  : لمواد العمليةج. ا
 .المادة

 
 حداً سدنى. ( ساعات معتمدة9  :د. التدريب الميداني

يشترط    برنامج التدريب الميدان  سن يكون برنامجاً متكامل العناصر من حيث األهداف والمحتوى  -
 تقوي .وآليل التنفيذ وال

 يكون التدريب الميدان  لمدة  صل دراس  كامل، يبدس ببدايل الفصل الدراس  المدرس ، وينته  بنهايته. -
 .0:32يشرف على طلبل التدريب الميدان  عضو هيئل تدريس سو سكثر بواق   -
 Portfolio of)يطلب من كل طالب متدرب م  نهايل الفصل المدرس  سن يعد ملف الخبرة الميدان   -

Teaching)   .يبين  يه ما سنجزه خالل الفصل بإشراف مشرف التدريب الميدان  وبتوجيه منه 
يسمح للطالب التسجيل للتدريب الميدان  بعد استكمال دراسته بنجاح مواد التخص  و المواد التربويل و  -

 المهنيل و الفنيل    الخطل الدراسيل. 
  هـ. المختبرات:

 يتصف بـ:  حاسوب التعليم مختبر التجهيز جب ي. 0
( جهاز حاسوب م  ملحقاتها بمواصفات عاليل وقابلل للتطوير والتوس  وان تكون متصلل 32  -

 بمواصفات متقدمل. serverم  شبكل االنترنت ويخدمها 
 (3طابعل عدد   -
 Data Showجهاز عرض بيانات  -
 سجهزة سخرى -

 يتصف بـ:  مختبر العلو  الطبيعيل. 3  
 3 62ب على الكليل تو ير مختبر للعلو  الطبيعيل على سن يكون الحد األدنى لمساحل المختبر يج  -

  ( طالباً.32والسعل    كل شعبل  
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 تجهيز المختبر بـ: -
 (1) رقم ملحق

 مختبر العلوم الطبيعية تجهيزات

Item No. 
Item Description appropriate to number of 

students  

1. 
 

Science Teaching Models: 

 Eye Model 

 Ear Model 

 Skin Model 

 Human Skeleton Model 

 Human Torso Model 

 Plant Models 

 Animal Models 

 Cell Models 

 Embryo Models 

2. 
 

Audio – Visual Aids and modern multi 
media 

3. 
 

Equipments : 

 Microscope 

 Analytical Balance 

 PH Meters 

 Water Distribution Apparatus 

4. 

Glass Ware: 

 Test Tubes(Different Sizes) 

  Beakers(different sizes ) 

  Volumetric Flasks( diff. Sizes) 

  Graduated Cylinders( dif. Sizes) 

5. 
 

Closed Circuit T V : 

 T V Set 

 DVD 

 Digital Video Camera 

 Up to date equipment. 

6. 
 

Computers: 

 Personal Computer 

 Laser Jet Printer 

 Scanner 

7. Instructional Video Tapes & DVDs to be used 
in teaching the following subjects: 

 Science  

 Environment 

8. Storage Room Cabinets and shelves 

9. Students work stations with chairs 

10. Teacher Work station and chair 

11. Light Box & Optical Kit 
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12. Heat Kit 

13. Magnet Kit 

14. Sound Kit 

15. Electricity Kit 

17. Weather Kit 

18. Atoms and Molecules Kit 

19. Rocks & Minerals Set 

20. Water Pollution Kit 

21. Acid Rain Pollution Study Kit 

22. Air Pollution Set 

23. Soil Testing Kits 

24. Geometry/mathematics Kit 

25. Materials Kit (Solids) 

26. Color Kit 

27. Electromagnetic Kit 

28. Electrostatics Kit 

 
 

 د. المشاغل: يجب توفير مشغل إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية مجهز بما يلي:
 لتعليميل.مشغل إنتاج واستخدا  الوسائل ا -

 (، 4عدد  × س  12× س  032× س   342طاوالت خشبيل ب بعاد   تجهيزات المشغل:
عدد يدويل بسيطل  كماشات، ومسامير، ومقصات، وسدوات برد ، 32مقاعد ستوول عدد 

خشب، ومنشار خشب ، ومواد الصقل....(، لوح ابيض، طاولل مونتاج، خزائن خشبيل عدد 
 (، جهاز عرض الشفا يات.2 

تو ير غر ل مصادر تحتوي على التجهيزات يجب . التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية: و
واألدوات والوسائل التعليميل الضروريل التاليل: التلفاز، كاميرا تصوير  يديو، جهاز عرض البيانات 

(Data Show) حاسوب، شاشل عرض، جهاز كمبيوتر محمول، طابعات، آلل تصوير وثائق، خدمل 
االنترنت. والتجهيزات الخاصل بإنتاج الوسائل التعليميل، إضا ل إلى ما سبق يجب تو ير التجهيزات 

 واألدوات الضروريل لمجال التخص  الدقيق    البرنامج.
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 يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطل الدراسيل لنيل درجل :معلم صف / لغة انجليزيةسادساا: 
 ( ساعل معتمدة موزعل على النحو اآلت :023  البكالوريوس     التخص 

   المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية : -0

 المجال المعرفي
الحد األدنى 
للساعات 
 المعتمدة

( + الكتابل 0(، والكتابل  3( + القراءة  0القراءة   المهارات اللغوية األساسية: 
 .المهارات الشفويل والمحادثلو واالستيعاب السمع ، (،3 

01  

 03 .والصوتيات القواعد والمفردات واللف  والنطق المهارات اللغوية الفرعية: 

وماادخل إلااى األدب  ،ماادخل إلااى اللسااانيات اإلنجليزياال دراسااات لغويااة وأدبيااة: 
اإلنجلياازي، وماادخل إلااى سدب األطفااال، وعلاا  اللغاال االجتماااع   لهجااات اللغاال 

 لنموذجيل واإلقليميل واالجتماعيل وو ائفها(، وتعل  اللغل واكتسابها.اإلنجليزيل ا

9 

مناااهج اللغاال اإلنجليزياال للصاافوف الاادنيا، وسساااليب  :التأهياال التربااو  
تااادريس المهاااارات اللغويااال األساسااايل، والقيااااس والتقاااوي ، وعلااا  الااانفس 

 التربوي.

9 

 
 المجاالت المساندة :ب. 

 المجال المعرفي
ى الحد األدن

 للساعات المعتمدة

 اإلدارة الصفيل، وتصمي وتكنولوجيا التعلي  والمعلومات، وعل  نقس النمو، 
 .التدريس

9 

من مجمو  الساعات الصفيل واألنشطل التقييميل لكل مادة  %35يخص  المواد العملية: ج. 
 من مواد المجال الن ري للتطبيق العمل  لمحتوى المادة.

 
 حداً سدنى. ( ساعات معتمدة9  :التدريب الميدانيد. 

يشترط    برنامج التدريب الميدان  سن يكون برنامجاً متكامل العناصر من حيث األهداف والمحتوى  -
 وآليل التنفيذ والتقوي .

   يكون التدريب الميدان  لمدة  صل دراس  كامل ، يبدس ببدايل الفصل الدراس  المدرس ، وينته
 بنهايته.

 0:32ريب الميدان  عضو هيئل تدريس سو سكثر بواق  يشرف على طلبل التد. 
   يطلب من كل طالب متدرب م  نهايل الفصل المدرس  سن يعد ملف الخبرة الميدان(Portfolio 

of Teaching)    يبين  يه ما سنجزه خالل الفصل بإشراف مشرف التدريب الميدان  وبتوجيه
 منه.

 د استكمال دراسته بنجاح مواد التخص  و المواد يسمح للطالب التسجيل للتدريب الميدان  بع
 التربويل و المهنيل و الفنيل    الخطل الدراسيل. 

 
 هـ. المختبرات: يجب توفير المختبرات اآلتية:

   مختبر اللغة اإلنجليزية: -
( 32، و السعل القصوى    كل حصل عشرون   3  62سن يكون الحد األدنى لمساحل مختبر اللغل  (0

 طالبا. 
يحتوي على غر ل استما  و غر ل تسجيل و غر ل عرض و مشاهدة و غر ل مراقبل الستخدا  سن  (3

 سعضاء هيئل التدريس. 
 سن يتو ر  يه سجهزة حاسوب متصلل باإلنترنت.  (2
 . CD\ DVDبوصل وجهاز 42سن يحتوي على جهاز تلفزيون بشاشل عرض ال تقل عن (4
( و سشرطل مرئيل     CDsمدمجل    ( و سقرا  cassettesسن يحتوي على سشرطل سمعيل    (5

 video tapes  .) 
( ألغراض تقدي   (Head Projectorسن يحتوي على شاشل عرض بيضاء معلقل و جهاز العرض (6

 (. Presentationsالخدمل المرئيل و عرض المواد العلميل سواء من المدرس سو من الطلبل    
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الجماع  بين األستاذ و الطلبل وباالتجاهين  بين  سن يحتوي مختبر اللغل على آليل لالتصال الفردي و (7
 األستاذ و الطالب و بين الطالب و األستاذ سو بين الطلبل سنفسه  (. 

سن يكون معزوال صوتيا، و تتو ر  يه القط  االحتياطيل ، و سن يحتوي على مجموعل كا يل من البرامج  (1
 المتنوعل الت  تخد  المهارات المختلفل. 

 اعد المثبتل    المختبر، يفضل سن يتو ر كذلك بعض المقاعد الت  يمكن تحريكها، إلى جانب المق (9
Seating Arrangement) بحيث تمكن الطالب من تنميل مهارات المحادثل   واالستما  على )

 الصعيد الفردي سو من خالل التواصل م  زميله سو م  المجموعل كما هو موضح بالصورة المر قل. 
يجب على الكليل تو ير مختبر للحاسوب تعليم  على سن يكون الحد األدنى  ب التعليمي:مختبر الحاسو -

 .( طالباً 32والسعل القصوى    كل شعبل   3 62لمساحل المختبر 
 
 الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات: تلتزم الجامعة بتوفير اآلتي:و. 

 أ( الكتب:
مادة من مواد الخطل الدراسيل وبواق   خمسل  عناوين  مختلفل على األقل لكل تو ير  -

 نسختين على األقل من كل عنوان.
 تو ير خمسين عنواناً على األقل من الكتب المتقدمل    مجاالت التخص  المختلفل. -
 .عنوانا    التخص  222يجب سن ال يقل مجمو  العناوين عن و   جمي  األحوال  -
ير عدد مناسب باللغات األجنبيل يراعى    اختيار الكتب والمراج  والدوريات تو  -

 .الضروريل للتخص  وبالذات التخصصات الت  تدرس باللغل اإلنجليزيل
من العناوين بإصدارات حديثل وذلك آلخر سنتين لتغطيل كا ل المجاالت  %02تو ير  -

 المعر يل للتخص .
والموسوعات يجب تو ير العدد الكا   من المعاج   ج( المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى:

 والمراج  الالزمل  للتخص . 
 معاج : خمسل معاج     اللغل اإلنجليزيل. (س
 موسوعات: اثنان    اللغل اإلنجليزيل.  (ب

 ج( قواميس: ثالثل    اللغل اإلنجليزيل.
 

يكااون الحااد األدنااى لعاادد الساااعات المعتماادة للخطاال الدراساايل لنياال درجاال  :الخدمااة االجتماعيااةسااابعاا: 
 ( ساعل معتمدة موزعل على النحو اآلت :023      التخص البكالوريوس 
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .س

 المجاالت المساندة: .ب

الحد األدنى  المجال المعرفي
للساعات 
 المعتمدة

التقوي  واإلحصاء، و القياس و ،وطرق البحث االجتماع  المهارات البحثيل: مناهج
 تطبيقات الحاسوب    البحث.

9 

الحد األدنى  المجال المعرفي
 للساعات المعتمدة

مواضي  سساسيل بالخدمل االجتماعيل ون رياتها، وطرق الخدمل  الخدمة االجتماعية:
رسل المهنيل    تن ي  المجتم ، االجتماعيل، والخدمل االجتماعيل التعليميل والمما

 وإدارة المؤسسات االجتماعيل.

01 

مواضي  سساسيل تتعلق بعل  االجتما  العا ، والبيئل والمجتم ،  المجال االجتماعي:
 وقضايا المرسة، والصحل العامل، ومشكالت اجتماع .

9 

وحقوق التشريعات االجتماعيل  التشريعات االجتماعية والسياسية وحقوق اإلنسان:
 اإلنسان، القانون المدن  واألحوال الشخصيل

9 

الصحل النفسيل، وعل  نفس النمو، وعل  النفس االجتماع ، وت هيل  المجال النفسي:
 المعوقين

03 
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( من مجمو  الساعات الصفيل واألنشطل التقييميل لكل مادة من %35يخص   : ج. المواد العملية

 مواد المجال الن ري للتطبيق العمل  لمحتوى المادة.
 
 ( ساعات معتمدة.2:  مشروع التخرج د. 
 

 تمدة حداً سدنى.( ساعات مع9:  هـ. التدريب الميداني
يت  اعتماد مؤسسات متخصصل للتدريب ذات كفاءة وتوق  مذكرات تفاه  مسبقل بينه .وينفذ  -

 ( ساعل عمليل على األقل سسبوعياً.34التدريب الميدان  على مدار  صل دراس  كامل وبواق   
  األساسيل يسمح للطالب التسجيل للتدريب الميدان  بعد استكمال دراسته بنجاح مواد التخص -

    الخطل الدراسيل. 
يكون برنامج التدريب الميدان  متكامل العناصر من حيث األهداف والمحتوى وآليات التنفيذ  -

 والتقوي .
احتواء خطل التدريب الميدان  على نماذج واضحل لبيان سير عمليل التدريب وكيفيل تقيي  سداء  -

ا  على سن يكون التقيي  من قبل المشرف الطلبل    مختلف األنشطل واعتمادها من األقس
 األكاديم  ومشرف المؤسسل الت  يتدرب  يها الطالب وحسب تقارير المشرف الميدان .

 يتولى اإلشراف على طلبل التدريب الميدان : -
 : يحمل درجل الماجستير على األقل    الخدمل االجتماعيل.مشرف أكاديمي مختص -أ
درجل البكالوريوس على األقل    الخدمل االجتماعيل م   : يحملمشرف تدريب ميداني -ب

 ( على األقل. 2خبرة عمليل ال تقل عن  
 ( طالبا    الفصل الواحد.32ال يزيد عدد طلبل التدريب الميدان  الذين يشرف عليه  عن   -
 

 :و. المرافق الخاصة
 ، ويجب سن تحدد هذه األماكن اعتماد مؤسسات تدريبيل    مناطق يتوا ر  يها خدمات العمل االجتماع

 مبكراً من خالل اتفاقيات التفاه ، ويجب سن تكف  ألعداد الطلبل المتدربين. 
 

تو ير غر ل مصادر تحتوي على التجهيزات واألدوات  ز. التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:
 (Data Show)هاز عرض البيانات والوسائل التعليميل الضروريل التاليل: التلفاز، كاميرا تصوير  يديو، ج

حاسوب، شاشل عرض، جهاز كمبيوتر محمول، طابعات، آلل تصوير وثائق، خدمل االنترنت. والتجهيزات 
الخاصل بإنتاج الوسائل التعليميل، إضا ل إلى ما سبق يجب تو ير التجهيزات واألدوات الضروريل لمجال 

 .التخص  الدقيق    البرنامج
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يكاااون الحاااد األدناااى لعااادد السااااعات المعتمااادة للخطااال الدراسااايل لنيااال درجااال  :تكنولوجياااا التعلااايم امنااااا:ث

 ( ساعل معتمدة موزعل على النحو اآلت :023  البكالوريوس     التخص 
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية : .أ

الحد األدنى  المجال المعرفي
للساعات 
 المعتمدة

مقدمل    تكنولوجيا التعلي ، الوسائط المتعددة    تكنولوجيا التعلي ،  تكنولوجيا التعليم:
تطوير وإدارة تكنولوجيا التعلي ، تصمي  التدريس، القيادة التكنولوجيل، قضايا واتجاهات 

 معاصرة    تكنولوجيا التعلي ، التعل  عن بعد.

01 

األساسيل، تصمي   الحاسوب واالنترنتن مهارات التكنولوجيا المعرفة اإللكترونية:
الجرا يك الحاسوب ، تصمي  وإنتاج البرمجيات التعليميل، تطبيقات االنترنت    التعلي ، 

 (.C( سو  ++Cبرامج الوسائط المتعددة، تحليل الن  ، قواعد البيانات، لغل البرمجل  

01 

النفس ن ريات عل  النفس المعر  ، عل  نفس التعل  والتعلي ، عل   علم النفس التربو :
 النمو، عل  النفس المدرس ، الدا عيل والتعل ، القياس والتقوي  البحث التربوي.

03 

األلعاب والمحاكاة    التدريس، مناهج وسساليب التدريس الحاساوب،  أساليب التدريس:
 .K-12دمج التكنولوجيا    المنهاج 

9 

 
شطل التقييميل لكل مادة من من مجمو  الساعات الصفيل واألن %35يخص   :المواد العمليةب. 

 مواد المجال الن ري للتطبيق العمل  لمحتوى المادة.
 

 Computer( ساعات معتمدة حداً سدنى     9:  التدريب الميدانيج. 
BasedInstruction .) 

يشترط    برنامج التدريب الميدان  سن يكون برنامجاً متكامل العناصر من حيث األهداف والمحتوى  -
 تنفيذ والتقوي .وآليل ال

يكون التدريب الميدان  لمدة  صل دراس  كامل، يبدس ببدايل الفصل الدراس  المدرس ، وينته   -
 بنهايته.

 .0:32يشرف على طلبل التدريب الميدان  عضو هيئل تدريس سو سكثر بواق   -
يطلب من كل طالب متدرب م  نهايل الفصل المدرس  سن يعد ملف الخبرة الميدان   -

(Portfolio of Teaching)    يبين  يه ما سنجزه خالل الفصل بإشراف مشرف التدريب
 الميدان  وبتوجيه منه.

يسمح للطالـب التسجيـل للتدريب الميدان  بعد استكمال دراسته بنجاح مواد التخص  و  -
 المواد التربويل  والمهنيل و الفنيل    الخطل الدراسيل. 

 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية مجهز بما يلي: د. المشاغل: يجب توفير مشغل
 مشغل إنتاج واستخدا  الوسائل التعليميل. -

 تجهيزات المشغل:
مقاعد ستوول عدد  (، 4عدد  × س  12× س  032× س   342طاوالت خشبيل ب بعاد  

،  عدد يدويل بسيطل  كماشات، ومسامير، ومقصات، وسدوات برد خشب، ومنشار 32
(، جهاز 2د الصقل....(، لوح ابيض، طاولل مونتاج، خزائن خشبيل عدد  خشب ، وموا

 عرض الشفا يات.
 

 هـ. التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:
 حسب التخص (: (يجب تو ير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليميل التاليل

 سجهزة عرض وسجهزة مساندة للتدريس إلكترونيل وتقليديل. -
 مواد  الكترونيل وغيرها( متعلقل بالتخص . ما يكف  من  -
 عند  SPSSسو   SASتو ير عدد من البرامج التعليميل واإلحصائيل المناسبل مثل  -

 الضرورة(.



14 

 جهاز حاسوب لكل عضو هيئل تدريس.  -
غرفااة مصااادر تعلاام تشااتمل علااى وسااائل تعليميااة جاااهزة ومااواد تسااتخدم فااي تنفياا  األنشااطة  -

في تحقيق النمو الطفل في مختلاف المجااالت، ونماا ج أخارى تراعاي الصفية مثل نما ج تسهم 
الفروق الفردية، ونما ج عن ألعاب فردية وأخرى جمعياة، ونماا ج مان قصاص األطفاال، وأياة 
وسائل إضافية أخرى. كما يمكن أن تساتخدم نفاس غرفاة المصاادر لحفاظ وعارض إنتااج طلباة 

 التخصص.
 جهاز عرض شفا يات -
 (3طابعات عدد   -
 (3آالت تصوير وثائق عدد   -
  يديو للغايات التعليميل -
- Data Show شاشل عرض 

 
تاساااعاا: ريااااض األطفاااال: يكاااون الحاااد األدناااى لعااادد السااااعات المعتمااادة للخطاااة الدراساااية لنيااال درجاااة 

 ( ساعة معتمدة على النحو اآلتي:132البكالوريوس في التخصص )

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى  

 للساعات المعتمدة

النماو االجتمااع  االنفعاال   األسس النظرية لنمو وتعلام طفال ريااض األطفاال : 

لطفل الروضل، النمو اللغوي والمعر   لطفل الروضل، النمو الجسم  والحركا  

 لطفل الروضل، اللعب وتعل  الطفل، طرق تفكير طفل وتعلمه.  

 05 

طااارق التعلااايم لمرحلاااة ريااااض األطفاااال: تنمياااة المفااااهيم الرياضاااية أسااااليب و

والعلميااة، تنميااة مهااارات االسااتعداد القرائااي والكتااابي لطفاال الروضااة، تنميااة 

المهااارات الحياتيااة االجتماعيااة لطفاال الروضااة، تطبيقااات الحاسااب فااي رياااض 

 األطفال. 

03  

اصر، منااهج ريااض برامج رياض األطفال المعمناهج وبرامج رياض األطفال: 

 األطفال، برامج األطفال المحوسبل.  
9  

: مادخل إلاى ريااض األطفاال، تصامي  وإنتااج البيئة الصافية المادياة والمعنوياة 

وسائل تعليميل لألطفال، إدارة صف رياض األطفال،  تن اي  بيئال الاتعل  لريااض 

 األطفال، توجيه سلوك طفل رياض األطفال.  

05  

وق الطفاال واألساارة، مشااكالت طفاال رياااض األطفااال  و و  أدب األطفااال، حقاا

 الحاجات خاصة، قضايا معاصرة في رياض األطفال.
05 

 6 التربية الصحية والبيئة، الموسيقى والمسرح والدراما

 :المجاالت المساندة .ب
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 المجال المعرفي
الحد األدنى  

 للساعات المعتمدة

  03 امجساعة معتمدة وتفي شروط برن 12تدريب ميداني  

يجب تو ير العدد الكا   من المعاج ، مثل، باللغل  ج. المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى:

 العربيل وباللغات األجنبيل.

سجهزة عرض س ال   يديو / س ال  عاديل، جهاز عرض د. المختبرات: يجب توفير مختبر يحتو  على:

 Data Show) 

  خصصات ذات الطبيعل التطبيقيلريبيل للتتو ير مرا ق تد :المرافق الخاصةهـ.   

 

يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في  التربية المهنية عاشراا: 
 ( ساعة معتمدة موزعة على المكونات المختلفة للبرنامج، على أن توزع المساقات اإلجبارية كاالتي:231التخصص )

نظرا للطبيعة العملية لمنهاج التربية المهنية فإنه يشترط  نظرية األساسية اإلجبارية:المجاالت ال .أ
، وان يترجم ذلك في تقتصر على الجانب النظريان تنحى المساقات منحى عمليا بحيث ال 

 وصف المساقات.

 المجال المعرفي
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

 6 المهنية، مداخل  مناهج التربية المهنية، اإلرشاد والتوجيه المهني. مناهج التربية المهنية: أساسيات التربية

الموضوعات )المهارات الهندسية الموضوعات العلمية التي يدرسها معلم التربية المهنية المستقبلي: 
 والصناعية، الزراعة والبيئة، الصحة والسالمة العامة، االقتصاد والتكنولوجيا، الفندقة والسياحة، وشؤون

 المنزل والحياة العامة(.

36 

وتشممممل اإلدارة الصمممفية، التقمممويم فمممي التربيمممة المهنيمممة، أسممماليب التمممدري  العاممممة، مهاااارات التااادريس والتقاااويم: 
أساليب تدري  خاصة بموضوعات التربية المهنية التي يشملها منهاج التربية المهنية المعتمد في وزارة التربية 

والصمممناعية، الزراعمممة والبيئمممة، الصمممحة والسمممالمة العاممممة، االقتصممماد والتكنولوجيممما، والتعليم)المهمممارات الهندسمممية 
 الفندقة والسياحة، وشؤون المنزل والحياة العامة(.

18 

 9 : التمهيد للتدريب الميداني في المدار ، التدريب الميداني في المدار التربية العملية والتدريب الميداني

 

من مجموع الساعات الصفية واألنشطة التقييمية لكل مادة من  %25يخصص : المواد العمليةب. 

 مواد المجال النظري للتطبيق العملي لمحتوى المادة.

 
( ساعات معتمدة )من ضمن المواد اإلجبارية(، ويشترط فيه ان يمار  9: )التدريب الميدانيج. 

ناعية، الزراعة الطالب التدري  لموضوعات المنهاج المختلفة )المهارات الهندسية والص
والبيئة، الصحة والسالمة العامة، االقتصاد والتكنولوجيا، الفندقة والسياحة، وشؤون المنزل 

 والحياة العامة(.
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يشترط في برنامج التدريب الميداني أن يكون برنامجًا متكامل العناصر من حيث األهداف والمحتوى  -
 وآلية التنفيذ والتقويم.

لمدة فصل دراسي كاماًل، يبدأ مع بداية الفصل الدراسي المدرسي،  يكون التدريب الميداني -
 وينتهي مع نهايته.

يشرف على طلبة التدريب الميداني عضو هيئة تدري  ومشرف تربية عملية بواقع ال يزيد عن  -
 عشرين طالبا لكل مشرف.

ي يطلب من كل طالب متدرب مع نهاية الفصل المدرسي أن يعد ملف الخبرة الميدان -
(Portfolio of Teaching)    يبين فيه ما أنجزه خالل الفصل بإشراف مشرف التدريب

الميداني وبتوجيه منه بحيث يتضمن الملف إنجاز مهمات تعليمية )تخطيطية وتنفيذية 
 وتقويمية( وأن يبين تأمله بها.

مال دراسته بنجاح ال يسمح للطالمب التسجيمل للتدريب الميداني )التربية العملية(إال بعد استك -
 لجميع مواد التخصص و المواد التربوية  والمهنية و الفنية في الخطة الدراسية. 

تدريبية تشتمل مستلزمات التدريب الالزمة لمجاالت  د. المشاغل: يجب توفير مشغل )مشاغل(
امة، )المهارات الهندسية والصناعية، الزراعة والبيئة، الصحة والسالمة العالمنهاج المختلفة 

االقتصاد والتكنولوجيا، الفندقة والسياحة، وشؤون المنزل والحياة العامة(. وأن تتصف بمواصفات 
مشاغل التدريب المتعارف عليها )وجود طاوالت للعمل، عدد وأدوات وأجهزة ذات صلة بالمجاالت 

 آنفة الذكر، وكذلك غرف للمدربين، أماكن تدري ، خزائن،  مرافق صحية(
 

تشتمل على وسائل تعليمية جاهزة ومواد تستخدم في تنفيذ األنشطة الصفية مثل علم: ها. مصادر ت
نمممماذج تسمممهم فمممي تحقيمممق أهمممداف المنهممماج فمممي مختلمممف مجاالتمممه، ونمممماذج أخمممرى. كمممما يمكمممن أن 
تستخدم المشاغل لعرض ما ينتجه طلبة التخصص ممن وسمائل ونمماذج تعليميمة. كمما يضماف إلمى 

 ثر مما يأتي: ذلك وجود جهاز واحد أو أك
 طابعات -
 آالت تصوير وثائق -

 فيديو للغايات التعليمية -

- Data Showشاشة عرض 

 


