
الوحدات المعتمدةاسم المقـــرررمز المقــــرر

2ثقافة اسالمٌة (1)اختٌلري 221601XXXثقافة اسالمٌة 121601201ثقافة اسالمٌة 1601101

3برامج رٌاض األطفال25107201التربٌة الحركٌة للطفل25107111اللغة العربٌة1602101

2صحة األم والطفل35107202مبادئ التدرٌب المٌدان35107103ًصحة الطفل وتغذٌته5107160

2اإلسعافات األولٌة35107241علم نفس الطفولة35107121علم النفس التربوي5107115

25107222قصص وحكاٌات األطفال25107104مدخل إلى رٌاض األطفال5107102
سٌكولوجٌة اللعب فً 

الطفولة المبكرة
3

35107251(1)مهارات ٌدوٌة وفنٌة35107131أدب وثقافة الطفل5107102
قراءات باللغة اإلنجلٌزٌة 

فً الطفولة المبكرة
3

الوحدات المعتمدةاسم المقـــرررمز المقــــررالوحدات المعتمدةاسم المقـــرررمز المقــــرر

1601XXX 25107301ثقافة اسالمٌة (2)اختٌلري
المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة 

لطفل الروضة
2

35107323طرق تدرٌس رٌاض األطفال5107203
رعاٌة األطفال ذوى 

االحتٌاجات الخاصة
3

5107261
تطبٌقات الحاسب اآللً فً 

رٌاض األطفال
3(1)مسرح الطفل 35107371

3االستعداد للقراءة والكتابة35107302ارشادات الطفل وتوجٌهه5107204

5107205
الوسائل التعلٌمٌة فً رٌاض 

األطفال
35107332

مهارات ٌدوٌة وفنٌة 

(2)لألطفال 
3

5107291
مالحظة )تدرٌب مٌدانً 

(المعلمة والطفل
25107392

متطلب ) (1)تدرٌب مٌدانً 

(تخصص اجباري
2

الوحدات المعتمدةاسم المقـــرررمز المقــــررالوحدات المعتمدةاسم المقـــرررمز المقــــررالوحدات المعتمدةاسم المقـــرررمز المقــــرر

5107324
صعوبات التعلم فً الطفولة 

المبكرة
35107425

سٌكولوجٌة الدمج فً 

الطفولة المبكرة
35107402

مراكز التعلم فً رٌاض 

األطفال
3

5107303
القٌاس والتقوٌم فً رٌاض 

األطفال
35107401

مناهج بحث فً الطفولة 

المبكرة
2منظمات وتشرٌعات الطفولة35107403

5107304
المفاهٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة 

لطفل الروضة
2XXXXXXX

متطلب حر من خارج 

التخصص
2(4)تدرٌب مٌدانً 35107495

3متطلب تخصص اجباري351074XXمتطلب تخصص اجباري35107XXX(2)مسرح الطفل 5107372

XXXXXXX
متطلب حر من خارج 

التخصص
3متطلب تخصص اجباري251074XX(3)تدرٌب مٌدان35107494ً

2(2)تدرٌب مٌدانً 5107393

رمز المقــــرررمز المقــــرر

120= عدد الوحدات الكلً 

*

*

الوستوى الثالث الوستوى الثاني الوستوى األول

1001101

المتطلب السابق

---

5107101

الوستوى الثاهنالوستوى السابعالوستوى السادس

---

5107393

---

13مجموع وحدات المستوى الثامن

المتطلب السابق

5107203

---

5107494

---

---

14مجموع وحدات المستوى السابع

5107371

---

2107392

16مجموع وحدات المستوى السادس

16مجموع وحدات المستوى الخامس

المتطلب السابق

5107323

---

---

المتطلب السابق

5107323

---

16مجموع وحدات المستوى الرابع

المتطلب السابق

5107104

---

2107202

---

5107131

5107291

5107201

1004101

5107203

---

الوستوى الخاهسالوستوى الرابع

5107102

15مجموع وحدات المستوى الثالث

المتطلب السابق

---

---

15مجموع وحدات المستوى الثانً

*

*

7160XXX

---

---

المتطلب السابق

1601101

---

---

----

الخطة الذراسية لكلية العلوم واآلداب بطريف

قسن رياض األطفال- الخطـــــــة الوطـــــورة 

15 مجموع وحدات المستوى األول

المتطلب السابق

*

*

 

 المملكــــة العربيــــة السعوديـــــة 
 

 وزارة التعليم  

 جامعة احلدود الشمالية

 كلية العلوم  واآلداب للبنات بطريف
 ريــاض األطفـــــال قســـم
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