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 المقدمة

 العام في المعارف لوزارة تابعا والرياضيات للعلوم مركزا الكلية بدأت

 كلية إلى المركز حّول ثم بالدمام، المريكبات حي في هـ،1397/1396

 تحت البكالوريوس برنامج استحدث ثم. هـ1398/1397 التالي العام في متوسطة

 الكلية انضمت هـ1428 عام وفي. هـ1409 العام في بالدمام المعلمين كلية: اسم

 العام وفي. التربية كلية: إلى تسميتها تعديل وتم فيصل الملك جامعة إلى

 التربية كلية أصبحت الدمام جامعة بإنشاء الملكي األمر وبصدور هـ1430

 . الدمام لجامعة التابعة الكليات إحدى

 قسم الطالبات .–هـ تم انشاء كلية التربية بالدمام 1432 وفي عام

 البكالوريوس، بعد ما والدبلوم البكالوريوس، درجةكلية التربية  تمنح و

 . التربوية التخصصات من عدد في والماجستير

 :الرؤية

 في والتميز وتدريبه السعودية العربية المملكة في المعلم إعداد في الريادة

 .برامجه

 :الرسالة

 المنافسة على قادر معرفي، مجتمع بناء في تسهم التي التربوية الكوادر إعداد

 وتوفير المختلفة، ووحداتها الكلية، ببرامج االرتقاء خالل من وذلك عالميا؛

 الكوادر، هذه إلعداد الالزمة القدرات وتنمية الفاعلة، والتعليمية العلمية البيئة

 مع الفاعلية، من عال مستوى على قائم علمي مجتمع إلرساء مسعى في

 وتحديات التربوي، الميدان ومشكالت المجتمع، احتياجات لتنوع االستجابة
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 األمثل والتوظيف التربوي، للتطوير مبادرات بتقديم الشاملة، التنمية

 لمعايير ووفقًا المجتمع، وحاجات قيم ضوء في والتقنية، والبحث، للمعرفة،

 .األكاديمي االعتماد

 األهداف

  توفير تعليم متميز لإلسهام في اإلعداد والتدريب للكوادر البشرية

وتأهيلها علميا، وثقافيا، ومهنيا؛ للقيام بمهام التدريس في التعليم 

العام والعمل التربوي، وفي مجال تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

 بمختلف التخصصات.

  المجاالت النفسية تطوير البحث العلمي، والدراسات العليا في

 والتربوية لتحسين جودة المنتج التربوي.

  ،بناء شراكة حقيقية مع المجتمع السعودي، والمجتمعات العربية

عن طريق عقد المحاضرات، والدورات، والندوات، والمؤتمرات ذات 

 الصلة بالعملية التربوية.

 .التحسين المستمر للتنظيم األكاديمي، واإلداري، والتربوي 

 ام في بناء بيئة تعليمية متكاملة، يسودها اإلبداع والتميز اإلسه

 .والتفاعل اإليجابي داخل الكلية وخارجها
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 مرحلة البكالوريوس  -قسم الطالبات –في كلية التربية  الدراسيةالبرامج 

 القرآنيةالدراسات  برنامج : اواًل

 

 : برنامجأهداف ال

  تخصص الدراسات القرآنية.إعداد الكوادر المتميزة علميًا ومهنيًا في 

 2- تزويد الطالبة بمهارات توظيف تكنولوجيا التعليم في مجال

 التخصص.

 3- المساهمة في خدمة المجتمع من خالل تنفيذ البرامج واألنشطة

 التربوية المرتبطة بالدراسات القرآنية.

 4- تمكين طالبات الدراسات القرآنية من تنمية مقدراتهم التربوية

المعايير العالمية في مجال إعداد المعلم، ومواكبة  والعلمية وفق

متطلبات مؤسسات االعتماد األكاديمي التي تسعى لضمان الجودة في 

 التعليم.

 5- تقديم البرامج التي تمكن العاملين في ميدان التربية والتعليم من

معلمات، واختصاصيات، وقيادات تربوية من رفع مستواهم المهني 

 لدراسات القرآنية.فيما يتصل بتخصص ا
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 : معلومات عن البرنامج

 :جدول توزيع الوحدات للخطة الدراسية 

 الفرص الوظيفية

 معلمة قرآن كريم 

 . معلمة دين في أي مرحلة دراسية 

 ( . ة)معيد عضو هيئة تدريس للعمل في الجامعة

 

 

 

 المقررات
نوع 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

مجموع 

الساعات 

 المعتمدة

متطلبات الجامعة 

 اإلجبارية

ج/ 

 إجباري
8 8 

متطلبات الكلية 

 اإلجبارية

ك/ 

 إجباري
51 

60 
متطلبات الكلية 

 االختيارية

ك/ 

 اختياري
9 

متطلبات القسم 

 اإلجبارية

ت/ 

 إجباري
58 58 

 126 المجموع
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 رياض األطفال برنامج ثانيًا:

 أهداف البرنامج

إعداد معلمات مؤهالت للتدريس في مرحلة رياض األطفال ، وتأهيل  .1

 كوادر بشرية للتعليم الجامعي في التخصص والبحث العلمي .

السعي إلحداث نقلة نوعية في إعداد معلمات مرحلة رياض األطفال  .2

وذلك من خالل خبرات تترجم النظرية إلى التطبيق ،وشراكة 

 فاعلة بين مدارس التعليم العام المتميزة والجامعة .

 تنمية مهارات البحث العلمي في مجال رياض األطفال . .3

امالت في مجال االرتقاء بالمستوى العلمي والمهني والثقافي للع .4

 رياض األطفال بوزارتي الشؤون االجتماعية، والتربية والتعليم.

إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال التخصص، وتقديم  .5

 المشورة الفنية لألسر والعاملين في مجال رياض األطفال.

،وبما   Best practicesاستخدام أفضل الممارسات التربوية  .6

ية التعليمية )التلميذ ،المدرسة ،المنهج يضمن لجميع عناصر العمل

،المجتمع (تحقيق متطلبات القرن الواحد والعشرين للجيل الجديد 

من مهارات التحليل والتفكير االستنتاجي ،واالبتكار واإلبداع 

والتطبيق ،والتعامل التقني وغيرها من المهارات التي حددها اإلطار 

 الوطني للمؤهالت لخريجات البكالوريوس.
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 : معلومات عن البرنامج

 134تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في رياض األطفال من 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 

 

 :لفرص الوظيفيةا

 . معلمة  في رياض أطفال 

 . مشرفة تدريب ميداني لبرامج رياض األطفال 

  (.ةهيئة تدريس للعمل في الجامعة )معيدعضو 

 

 

 

 

 

 

 نوع م

 المتطلب

 عدد الساعات المعتمدة

 المجموع اختياري إجباري

 12 - 12 متطلبات الجامعة  .1

 51 6 45 متطلبات الكلية  .2

 68 - 68 متطلبات التخصص  .3

 3 - 3 ساعات حرة  .4

 134 6 125 االجمالي
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 :الصفوف األولية  برنامجثالثًا 

 أهداف البرنامج

المهارات  اأكاديمًيا وتربوًيا ومهنيًا ،وإكسابه اصف وتأهيله ةإعداد معلم-

من تدريس المواد الدراسية في الصفوف الثالثة األولى  اوالقدرات التي تمكنه

 بالمرحلة االبتدائية ،ويتم ذلك من خالل :

 على الربط بين النظرية والتطبيق في الممارسة  اتقادر اتإعداد معلم

 الصفية .

 بالمعارف التربوية والنفسية التي تمكنهم من التعامل مع  اتتزويد المعلم

 ألولى بالمرحلة االبتدائية .طبيعة األطفال في الصفوف ا

 على استخدام التقنيات االلكترونية واستراتجيات  اتتنمية مهارات المعلم

 .التدريس وأساليبه في التربية والتعليم

 مهارات وأساليب البحث العلمي . اتإكساب المعلم 

 أخالقيات مهنة التعليم . اتإكساب المعلم 

لتدريس التالميذ في المرحلة األولى  اتمتميز اتتزويد المجتمع بمعلم-2

 من التعليم االبتدائي .
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 معلومات عن البرنامج

 إجمالي عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية:       

 

 نوع م

 المتطلب

 عدد الساعات المعتمدة

 المجموع اختياري إجباري

 12 - 12 متطلبات الجامعة 1

 53 6 47 متطلبات الكلية 2

 28 - 28 متطلبات األقسام التربوية 3

متطلبات األقسام  4

 األكاديمية

38 - 38 

 3 - 3 ساعات حرة 5

 134 6 128 االجمالي

 

 الفرص الوظيفية:

 معلمة صفوف أولية . 

 (. ةعضو هيئة تدريس للعمل في الجامعة )معيد 

 :قنوات التواصل 

 DammamEdu:  تويتر 

 Dammam_EDU استقرام:

 كلية التربية بالدمامبوك : فيس 
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