
 

            قسم رياض األطفال            

 مقدمة :
االبتدائية نوعا من التربية الشاملة للطفل ، ولفظ يعتبر التعليم السابق للمرحلة 

التربية هو المصطلح األوفى للداللة على ما يجري في مرحلة الطفولة المبكرة 
السابقة لمرحلة المدرسة االبتدائية، حيث الرعاية التربوية بالمعنى الواسع 

   .للكلمة
لمنهج األساسي في )  وهي ا عقليا ، وجسديا ، وانفعاليا ، واجتماعيا ... إلخ)

تعهد هذه المرحلة من العمر ، وحيث تلقّي المعرفة والعلم يكون جزءا ال يتجزأ 
 من التربية الشاملة المتكاملة لشتى جوانب شخصية الطفل .

ومن المؤكد أن السنوات المبكرة في حياة الطفل تكاد تكون حاسمة في تكوين  
 شخصيته ،

دف من تطوير مناهج وأساليب التعليم في واتجاهاته ، ومواقفه ؛ لذا كان اله
رياض األطفال هو الشغل الشاغل لألخوة أعضاء هيئة التدريس بقسم رياض 

 األطفال في مجال الطفولة.
حيث يأتي هذا الدليل وهو دليل الطالبة لقسم رياض األطفال  ليكون معينا 

ا إلى تحقيق تسترشد به الطالبة، خالل المراحل الدراسية بالقسم ،ودليال يقودن
 الغايات التربوية المنشودة .

 نبده عن القسم :

تم افتتاح قسم رياض األطفال بكلية التربية بناء على موافقة إدارة الجامعة 
( بعد اقتراح بإنشائه من الكلية ، وبدأ في العام نفسه القبول 2007عام )

 الفعلي للطالبات .
بية طرابلس الذي يمنح درجة ويعتبر قسم رياض األطفال أحد أقسام كلية التر

 الليسانس
للطالبات  حيث تدرس الطالبة ثمانية فصول دراسية  يقدم القسم من خاللها  

 برنامجا  
تخصص  -أكاديميا  دراسيا  متكامال  للحصول على درجة الليسانس في التربية  

 رياض األطفال.
 

 : رؤية القسم
تحقيق الريادة الفكرية والتميز التربوي األكاديمي محليا و إقليميا في مجال 

 . رياض األطفال
 : رسالة القسم

يلتزم القسم بتهيئة بيئة تربوية تعليمية مبدعة ومحفزة تسهم في إيجاد تربية 
متميزة ذات تبقى عبر مراحل العمر المختلفة وذلك من خالل تخريج معلمة 

كفاءة عالية في التعامل مع الطفل وتنمية المعارف والمهارات الالزمة إلعداده 
إعدادا متكامال في جميع النواحي التربوية والنفسية والبدنية والصحية، وتمتد 
رسالة القسم لتشمل رفع مستوى الكفاية المهنية أثناء الخدمة وتحسين البحث 

 ةالتربوي في مجال دراسات الطفول
 أهداف القسم :

تزويد الطالبات بالعلوم والمعارف حول أهمية المرحلة في بناء .1
 شخصية الطفل وتعلمه. 

تزويد الطالبات بالمعلومات والخبرات الالزمة لفهم طبيعة الطفل .2
ونموه في شتى المجاالت، وإعدادهن لتولي مهام التدريس 
واإلشراف على دور الحضانة ورياض األطفال في جميع 

 المؤسسات الحكومية واألهلية. 
تدريب الطالبات على أساليب التدريس الحديثة في هذا المجال .3

دريبات العملية الحديثة لتزويد األطفال باألسس وإمدادهن بالت
 والمفاهيم التربوية والسلوكية الالزمة. 

اإلسهام في فهم الطالبات طبيعة مناهج رياض األطفال،  وأساسيات .4
 أنشطة الطفل، والخبرات الجديدة. 

إجراء البحوث  والدراسات في مجال الطفولة التي تسهم في تطوير .5
 التعليم وتحديثه. 

مة عالقات ثقافية متبادلة مع المؤسسات المحلية والعربية إقا.6
 والعالمية التي تعني بالطفل.

 للقسم االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل. 7
 .والمجتمع والكلية

 .القسم منتسبي كل بين الجودة وممارسات ومفاهيم أسس ونشر ترسيخ.8
 الحديثة التقنية الوسائل وفرتها التي اإلمكانيات من القصوى االستفادة.9

 رياض مجال في والبحثية المعرفية القدرات لتنمية المعلومات وتكنولوجيا
 .األطفال

 والقبول التسجيل نظام: ثانيا

 :شروط القبول

 ى ا شهاالال الث شهيا ولع شه اوع أ  أا ةالال الث أادل ا اله ا ح الال  •
ع
أن يكون حاصالال 

شهن الالالالملع شد  للث هل ملوال  أو يكون ضل وعالالالالصو ى ا ح الالالالوهة ى ا شهاالالالال الث أ    و  

 شه خدج.ث ث سنوشت و   تارلخ 

 ى ا و اب ع شهلرشسع في تخ  ة شددغوب.•
ع
 صحيا

ع
 أن يكون ضالرش

 ت ليم شد تنلشت شألصليع شدطلوبع شهتي تحللها إلشرث شلجاو ع.•

 أو يكون ضل سملق ف لة و  شهلرشسع في شهكليات أ  شلجاو ات.•

 هلكليع شلحق في تحليل ةالالالد م  ووشصالالاليات و ينع هل ملوال ت  لق ياهأالالال  الالاليع أ  •

ودشىالالاث والالا ينالال  أن ي وفد في  و حالالان ضملوال هلليالالابالالالالالالالالالالالالالالالاللالالع ي ن شد  الاللو ن و إجدشء ش

 شد لم و  ةد م  ووشصيات.
 طرابلس وفقا  لما يلي:ـ -يجوز للطالب االنتقال إلى كلية التربية 

 و  شهكليع أ  شلجاو ع شدن وال ونها ألا سب  كان.•
ع
 أو يكون شهطاه  وي وو

شد درشت شهتي لرسالالالالالالالالالالالالالالالال الا  وح ولالات هال    أن يلتزم ي  الليم شد الالالالالالالالالالالالالالالالتناللشت شد  الالالالالالالالالالالالالالالاللنالع•

 شد درشت ى ا أن تكون و  للث و  شهكليع أ  شلجاو ع شدن  ل ونها.

 -يلتزم شهطالاهال  شدن  الل ي  الالالالالالالالالالالالالالالالالاء أرر الع ف الالالالالالالالالالالالالالالالوال لرشسالالالالالالالالالالالالالالالاليالع هل خدج و  كليالع شهت ييالع•

شيلس.  طد

 الرابط االلكتروني للتسجيل

edt.uot.edu.ly 



 

 اجراءات التسجيل : 

تبدأ إجراءات التسجيل باتصال الطالب بمشرفه الستطالع رأيه واالسترشاد بهديه  
)ويرمز له فيما اختاره من مواد، وعلى الطالب أن يستتتتتتلمل ال مومع الملد لمل   

 ( واعتماده من المشرف ورئيس القسم.1برقم:
 

 :  ظام اال تقال من وإلى قسم رياض االطفال
يقتصر ا تقال الطالب بالللية من قسم آلخر على الطالب المسجلين بالفصل األول  
والثتا   فقط ولمر  وادتد ، على أن يتقتدم الطتالتب بطلتب لتتاب  يدتدد أستتتتتبتاب 

إال بلد موافقة القستمين المل يين عن طري  قستم الدراستة   اال تقال، وال يلد م قوالا 
واالمتدا ات، وف  مد  أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراس ، وتدسب فتر   

 الدراسة السابقة ضمن المد  الزم ية المددد .  
 :ثالثا: قواعد الت زيل واالسقاط واالضافة للمقررات

 :  الدد األعلى و األد ى لوددات التسجيل
 ع د التسجيل يراعى اآلت :

( ودد  دراستتية  22يستتمل للطالب بالتستتجيل بما ال يزيد عن اث تين وعشتترين ).1
( ودد  دراستتية لدد أد ى ويجوز رف   12لدد أعلى وال يقل عن اث ت  عشتتر  )

( ودد  دراسية بلد موافقة القسم الللم  المختص لمن يلون  25الدد األعلى إلى )
%، أو ف  دالة الفصتل الدراست  األخير لتخرع 75ن  الترالم  أعلى م  متوستطه
 الطالب.

لظروف استتتث ائية يقبلها القستتم يجوز للطالب التستتجيل ف  أقل من الدد األد ى .2
ألي فصتتل دراستت  و ال يدتستتب هما الفصتتل من ضتتمن مد  الدراستتة المددد   
 بالماد ، ولمل  يجوز للطالب ف  الفصتتتل األخير تستتتجيل ما تبقى له من وددات

 وإن قلت عن الدد األد ى المسموح به.
 إسقاط المقررات:

يجوز للطالب الذي سجل  مقرراا  ييد  ججقو  حد اهاا ن  احد  ادنى  ن  يسحجدب ماقا زان 

ن  ذلك احد  بشججرأ ن  يل جج  نوا جوامرس اد ججشاذ اوشججرة  حقنااا الريججمل ال ل   ا  ش   

جججججراأ    ججج جججججحو  ب     را  ا جشلا   حمق النقوذج او   لذلك نوا ن  يشمل اإل ج ججج جججججاع ن ج ججج جون  نق ج

 الن في ادحل.

 

 :اف القيد رابعا . ايق
يجوز للطالب اوحل  مالف   ال ااس   حقف قا ع مقا   يشجاحز م لي   

ناا اي  طالس مترا ناا شه حمق النقوذج او   لذلك  حمق البرناجج اليجن   

 او شق  ج  الكلاس حبقا يشوامق جع التشري ا  النامذا. 

 :  المقررات الدراسية للقسم

الفصل 
 عدد الوددات استتتم التمتقترر  رمز المقرر الدراس 

ول 
األ
ل 
ص
الف

 
ف 
ري
خ

 

KN100  2 مقدمة ف  رياض االطفال 

KN101   مهارات اساسية ف  التربية
 3 الف ية

KN102 2 صدة وتغمية طفل 
ST100  2 االدصاء التربوي 

EPsy100  2 علم ال فس الغام 
EPsy101 2 أصول التربية 
AR101  2 1دراسات قرآ ية 
AR103  2 1لغة عربية 
EN100  2 1لغة ا جليزية 

KN305E   2 تفسير قصار السور 

  
لثا
ل ا
ص
الف

 
ي  
رب

 

KN104  3 مدخل الى الموسيقى 
KN105   2 مقدمة ف  علم ال فس االجتماع 

KN106   اتجاهات دديثة ف  رياض
 2 االطفال

CS101  2 1داسوب 
EPsy203   2 علم ال فس االرتقائ 
EPsy201   2 طرق تدريس عامة 
AR102  2 2دراسات قرآ ية 
AR104  2 2لغة عربية 
EN101  2 2لغة ا جليزية 

KN406E   2 السير  ال بوية 

ث
ثال
 ال
صل

الف
 

ف 
ري
خ

 

KN200  2 ادار  رياض االطفال 
KN201  2 علم ال فس الطفولة 
KN202  2 التربية البيئية 
KN203  2 علم  فس الللب 
AR105  2 3لغة عربية 

EPsy202  2 أسس م اهج 

 
 

 
EPsy200  2 علم النفس التربوي 
KN409E   2 تعلم القيم وتعليمها 
CS101 2 2حاسوب 

بع 
لرا

ل ا
ص

الف
 

يع 
رب

 

KN204 
 ثقافة طفل الروضة 

2 

KN205 
المشكالت السلوكية لطفل ما قبل  

 2 المدرسة 

KN206  2 االطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

KN207   الفروق الفردية لطفل ما قبل
 2 المدرسة 

AR106   2 4لغة عربية 
EPsy301  2 طرق بحث 
EPsy302  2 قياس وتقويم 
KN412E  2 أدب ومسرح الطفل 

س 
خام

ل ال
ص

الف
 

ف
خري

 

KN300  3 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل 
KN301  3 مبادئ التصميم الزخرفي 
KN302 2 علم نفس االطفال الموهوبين  
KN303  االساسية في التربية  المهارات

 البدنية 
 
3 

KN304  3 تصميم برامج رياض االطفال 
EPsy303  2 وسائل تعليمية 

س 
ساد

ل ال
ص

الف
 

يع 
رب

 

KN305  2 اعداد الطفل للقراءة والكتابة 

KN306   طرق التدريس الخاصة / منهج
 النشاط بالروضة 

2 

KN307  2 صعوبات التعلم لدى طفل الروضة 
EPsy401   2 نفسية صحة 
KN417E   2 التربية الحركية 

ل  
ص

الف ال
بع 

سا
ف 

خري
 

KN400  2 تطبيقات تدريسية 
KN401  2 التوجيه واالرشاد النفسي 
KN402  2 تنمية المفاهيم العلمية 
KN403  2 مهارات التواصل 

ل  
ص

الف ال
من

ثا
 

يع 
رب

 

KN404  3 اختبارات ومقاييس الطفولة 
KN405  2 حقوق الطفل 
KN407  4 مشروع التخرج 

EPsy402  4 تربية عملي 
 


