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 ماجستير التربية املنهي في الطفولة املبكرة 

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1444/1443ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

 املعتمدة  الدراسية
 اسم البرنامج 

ماجستيرالتربية املنهي في   42 ريال  42000 ريال  12000 سنتان 

 الطفولة املبكرة 

   مقدمة  

مسمى البرنامج املاجستير املنهي في الطفولة املبكرة، حيث أن مرحلة الطفولة املبكرة جزءا ال  

يتجزأ من عملية التعليم وتركز على اللعب التربوي واألنشطة التعليمية الترفيهية الهادفة كما 

من أهدافها الرعاية والتعليم والتربية الرعاية في الجوانب املختلفة سواء تنمية املفاهيم  أن  

اللغوية والرياضية والعلمية ... للطفل كما تعمل على تدعيم الروابط األسرية والثقافة واللغة  

 األم......... عن طريق العناية بكل طفل. ونظام الدراسة يكون على النحو التالي:

والفصل  يتبع    - الثاني،  للفصل   
ً
متطلبا األول  الفصل  يكون  بحيث  املستويات  نظام  البرنامج 

 للرابع.
ً
 للثالث، والفصل الثالث متطلبا

ً
 الثاني متطلبا

( وحدة 42تكون الدراسة بأسلوب املقررات، وبذلك يبلغ مجموع عدد الوحدات الدراسية)  -

 دراسية. 

 

 بكلية التربية  مدفوعة الرسوم  برامج املاجستير 

   ه1444/1443 للعام الجامعي 
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 مدة الدراسة والدرجة املمنوحة:  

دراسة لنيل درجة ماجستير التربية املنهي في الطفولة املبكرة بنظام املقررات  تكون ال -

 الدراسية، ومدة الدراسة لحين االنتهاء من للماجستير أربعة فصول دراسية.  

أهمية البرنامج ) أسباب إنشاء البرنامج ،وضع نبذة عن مدى احتياج سوق العمل  

 واملجتمع للبرنامج ( 

ات العليا في مجال ماجستير التربية املنهي في الطفولة املبكرة  عدم وجود برامج للدراس

 .
ً
 بالجامعات الحكومية السعودية حاليا

مواكبة خطة التنمية للمملكة العربية السعودية وذلك بسد احتياج الطلب املتزايد على 

 مؤسسات الطفولة املبكرة.

كة العربية السعودية حاجة الجامعات السعودية واملؤسسات الحكومية واألهلية باململ

 في مجال الطفولة املبكرة.
ً
 عاليا

ً
 لكفاءات وطنية مؤهلة تأهيال

تلبية الطلب املتكرر من العامالت في مجال الطفولة املبكرة على االلتحاق ببرامج الدراسات 

 العليا في مجال الطفولة املبكرة.

 املساهمة في خدمة سوق العمل وتنمية املجتمع وتقدمه. 

 بحاث والدراسات العلمية وربطها باحتياجات املجتمع وتنميته وسوق العمل. إعداد األ 

استجابة لتوصيات العديد من املؤتمرات الوطنية والعربية والعاملية، وتوصيات األبحاث  

العلمية التي تنادي بفتح برامج الدراسات العليا إلعداد الكوادر املهنية املتخصصة في مجال  

 الطفولة املبكرة. 
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 ة البرنامج رسال

 في مجال الطفولة املبكرة وفق القيم 
ً
 وبحثيا

ً
 " إعداد الكوادر التربوية املميزة أكاديميا

 اإلسالمية". 

 األهداف

تمكين الطالبات من القدرة على اجراء البحوث العلمية في مجاالت رعاية وتربية   (1

 وتعليم الطفل. 

 املبكرة باستخدام البحث العلمي.تنمية مهارات الطالبات في حل مشكالت الطفولة  (2

اكساب الطالبات القدرة على تحليل واستخدام اآلراء والنظريات التربوية للمفكرين   (3

 وعامليا حول تعليم الطفولة املبكرة.. 
ً
 واملربين عربيا

 تنمية املعارف واملهارات املتعلقة بتربية الطفل.  (4

 

 الخطة الدراسية للبرنامج 

 املستوى )  األول   ( 

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 
 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية
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 نفس  511
مناهج البحث  

 واإلحصاء التربوي 

3  3  3  

  3  3  3 علم نفس الطفولة  روض  512

 ترب  513
أصول تربية الطفل  

 في اإلسالم

3  3  3  

 روض  514
االعداد املنهي ملعلمة  

 الروضة 

2 2 2 1 3  

  ) 
ً
 الخطة الدراسية موزعة على املستويات الدراسية : على النحو التالي ) نموذجا

 املستوى )  الثاني   ( 

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 
 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 روض  521
تصميم وإنتاج  

 األلعاب التربوية

2 2 2 1 3  

 روض  522
نظم الطفولة في  

 العالم

3  3  3  

 روض  523

وسائط التثقيف  

في الطفولة 

 املبكرة 

3  3  3  
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 روض  524
أساليب التعليم  

 في رياض األطفال 

3  3  3 514 

 

 

 

 املستوى )الثالث   ( 

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 
 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 روض  531
قضايا معاصرة  

 في تربية الطفل 

3  3  3 513 

 513 3  3  3 حقوق الطفل  روض  532

 روض  533

مهارات التفكير  

واإلبداع لدى  

 الطفل 

3  3  3 523 

 

ابع   (   املستوى )الر
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 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 
 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 روض  541

الثقافة الصحية  

في الطفولة 

 املبكرة 

3  3  3 514 

 روض  542
التربية البيئية  

 لطفل الروضة 

2 2 2 1 3  

 511 3  3  3 املشروع البحثي  روض  543

 

   : Elective coursesاملقررات االختيارية 

 

 


