
 

 01خطة   / معلم الصف الخطــة االسترشاديــة
 

 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة رقم المادة 
عدد 
الساعا

 ت

المتطلب 
 السابق

 2022025  --- 3 التربية الوطنية 2022020
مهارات االتصال 

اللغة العربية والتواصل 
(0) 

3 --- 

 --- 3 التعلم االلكتروني 2500000  --- 3 المدخل إلى علم التربية 2520050

 2520055  --- 3 متطلب جامعة اختياري  ---
العقيدة والحديث 
 --- 3 وأساليب تدريسها

2520050 
المدخل إلى علم النفس 

 --- 3 جامعة اختياري متطلب  -----  --- 3 العام

 2520055  --- 0 المهارات الحياتية 2022053
الفقة والسيرة وأساليب 

 تدريسها
3 --- 

2022050 
القيادة والمسؤولية 

 2022025  --- 0 المجتمعية
مهارات االتصال 

اللغة والتواصل 
 (0اإلنجليزية )

3 --- 

  01 المجموع    00 المجموع 
 

 
 

 السنة الثانية
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة رقم المادة 
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

2022000 
الثقافة اإلسالمية 

 وقضايا العصر
3 ----  2520050 

مهارات كتابية 
 1610053 3 واساليب تدريسها

 ---- 3 المكتبات المدرسية 2500000  --- 3 التربية الفنية 2520053

 3 التالوة وأساليب تدريها 2520050
---  2520055 

التذوق األدبي 
 وأساليب تدريسها

3 ---- 

2520053 
مهارات قرائية وأساليب 

 3 تدريسها
 ---- 3 علم النفس التربوي  2520050  ---

 0 واالبتكارالريادة  2022020
--- 

 ----- 
 تخصصمتطلب 

 اختياري 
3 ---- 

أسس المناهج  2520052
 وتنظيمها

متطلب جامعة  -----  --- 3
 اختياري 

3 ---- 

  01 المجموع    05 المجموع 



 
 
 

 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة رقم المادة 
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

2520350 
تطبيقات الحاسوب 

 التعليمي
3 

 --- 3 مناهج البحث العلمي 2520050  ---

 3 التدريستصميم  2520355
---  2520053 

الكيمياء واألحياء 
 وأساليب تدريسهما

3 --- 

 2520050  ---- 3 القياس والتقويم 2520355
بنية األعداد وأساليب 

 تدريسها
3 ---- 

التنشئة االجتماعية  2503000  ---- 3 نظريات التعلم 2520350
 لالطفال

3 ---- 

  3 اإلدارة الصفية 2520050  ---- 3 العلوم العسكرية 2022002

2520055 
النحو والصرف 
 واساليب تدريسها

3 ----  ---- 
متطلب تخصص 

 اختياري 
3 ---- 

  01 المجموع    01 المجموع 
 
 
 
 

 السنة الرابعة
 الثاني الفصل الدراسي  األول الفصل الدراسي

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 اسم المادة رقم المادة  السابق

عدد 
 الساعات

المتطلب 
 السابق

2520050 
الفيزياء وعلوم األرض 

 00 0التربية العملية  2520050  ---- 3 وأساليب تدريسها
2520052 
 موافقة القسم

2520052 
مدخل إلى التربية 

 --- 2 حلقة بحث 252000  ---- 3 العملية

2520000 
مناهج التربية 

االجتماعية وأساليب 
 تدريسها

 --- 2 تنمية المجتمع 2022005  --- 3

المفاهيم الهندسية  2520055
 وأساليب تدريسها

3 ---  --- --- --- --- 

 --- --- --- ---  ---- 3 مادة حرة ----

متطلب تخصص  ----
 اختياري 

3 ----  ---- ---- --- --- 

  00 المجموع    01 المجموع 
 

 
 



 

 01خطة  / علم المكتبات والمعلومات الخطــة االسترشاديــة
 

 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة رقم المادة 
عدد 
الساعا

 ت

المتطلب 
 السابق

 2022025   3 التربية الوطنية 2022020
مهارات االتصال 

اللغة العربية والتواصل 
(0) 

3  

  3 التعلم االلكتروني 2500000   3 مصادر المعلومات 2500030

 2520050   3 متطلب جامعة اختياري  --
المدخل إلى علم 

  3 التربية

2500032 
مقدمة في علم المكتبات 

  3 متطلب جامعة اختياري  -----   3 والمعلومات

 2500030   0 المهارات الحياتية 2022053
مصادر تنمية 

 المعلومات
3  

2022050 
القيادة والمسؤولية 

 2022025   0 المجتمعية
مهارات االتصال 

اللغة والتواصل 
 (0اإلنجليزية )

3  

  01 المجموع    00 المجموع 
 

 
 

 السنة الثانية
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة رقم المادة 
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

2500002 
إدارة المكتبات ومراكز 

 2500053   3 المعلومات
تطبيقات و الحاسوب 

في المكتبات ومراكز 
 المعلومات

3 ---- 

 ---- 3 المكتبات المدرسية 2500000   3 الفهرسةمبادئ  2500030
 ---- 3 تكنولوجيا المعلومات 2500050   3 التصنيفمبادئ  2500035
 ---- 3 علم النفس التربوي  2520050   3 خدمات المعلومات 2500000

 -----   0 الريادة واالبتكار 2022020
 تخصصمتطلب 

 ---- 3 اختياري 

2520052 
أسس المناهج 

 وتنظيمها
3   ----- 

متطلب جامعة 
 اختياري 

3 ---- 

  01 المجموع    05 المجموع 

 



 
 

 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 السابق

عدد  اسم المادة رقم المادة 
 الساعات

المتطلب 
 السابق

 ---- 3 العلميمناهج البحث  2520050  2500030 3 الفهرسة المتقدمة 2500330

شبكات المعلومات  2500353  2500035 3 المتقدمالتصنيف  2500335
 المباشر والبحث

3 2500350 

تصميم قواعد البيانات  2500355  ---- 3 نظم المعلومات 2500352
 للمكتبات

3 ---- 

2500332 
نصوص  باإلنجليزية 
في علم المكتبات 

 والمعلومات
التنشئة االجتماعية  2503000  ---- 3

 لالطفال
3 ---- 

 2022000  ---- 3 العلوم العسكرية 2022002
الثقافة اإلسالمية 

 وقضايا العصر
3 ---- 

2500350 
أساسيات استرجاع 

 المعلومات
3 ----  ---- 

 تخصصمتطلب 
 اختياري 

3 ---- 

  01 المجموع    01 المجموع 
 
 
 
 

 السنة الرابعة
 الثاني الفصل الدراسي  األول الفصل الدراسي

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 اسم المادة رقم المادة  السابق

عدد 
 الساعات

المتطلب 
 السابق

2500002 
تسويق المعلومات 

 وخدماتها
 5 العمليالتدريب  2500012  ---- 3

2500053 
2500330 
2500335 
2500030 
 موافقة القسم

2500030 
التكشيف 

 2500003  2500030 3 االستخالصو 
تطبيقات بحثية في 

علم المكتبات 
 والمعلومات

3 2520050 

 ---- 3 مادة حرة ----  --- 3 المكتبات الرقمية 2500050
 --- 2 حلقة بحث 252000  ---- 3 النشر اإللكتروني 2500055
 --- 2 تنمية المجتمع 2022005  ---- 3 االلكترونيةاالرشفة  0512455

---- 
 تخصصمتطلب 

 --- --- ---- ----  ---- 3 اختياري 

  00 المجموع    01 المجموع 
 



 
 01خطة   الطفولة المبكرة /الخطــة االسترشاديــة 

 

 
 

 
 السنة الثانية

 الثاني الفصل الدراسي  األول الفصل الدراسي

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة رقم المادة 
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 التنشئة االجتماعية 2503000
 لألطفال

مهارات االتصال والتواصل  2022025  --- 3
 (0اإلنجليزية )اللغة 

3 --- 

2503000 
الطفــــــــــــل واألسرة 

 والمجتمــــــع
 --- 3 اختياري ة متطلب جامع --  --- 3

 --- 3 مناهج البحث العلمي 2520000  ---  التعلم االلكتروني 2500000
 --- 3 صحة الطفل وتغذيته 2503000  --- 3 تخصص متطلب اختياري  --

 --- 3 مادة حرة --  --- 3 ــلالطفـ تعدــل سلـوك 2503303

2503000 
نمــــــــــو الطفل المعرفــــــــي 

 واللغوي 
3 ---  2503005 

النمو االجتماعي واالنفعالي 
 والُخلقي لألطفال

3 --- 

  01 المجموع    01 المجموع 
 

  

 السنة التحضيرية
 الثاني الفصل الدراسي  األول الفصل الدراسي

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 السابق

عدد  اسم المادة رقم المادة 
 الساعات

المتطلب 
 السابق

حقوق الطفلفي اإلسالم  2503000  --- 3 التربية الوطنية 2022020
 والتشريعات األخرى 

3 --- 

مهارات االتصال والتواصل  2022025  --- 3 المدخل إلى علم التربية 2520050
 (0اللغة العربية )

3 --- 

 --- 3 تخصص متطلب اختياري  --  --- 3 مدخل إلى رياض األطفال 2503000

الثقافة االسالمية وقضايا  2022000  ---- 3 مدخل إلى رياض األطفال 2503000
 العصر

3 --- 

 --- 3 أخالقيات الطالب الجامعي 2022000     

     2503000 
حقوق الطفلفي اإلسالم 

 والتشريعات األخرى 
3 --- 

  01 المجموع    01 المجموع 



 
 
 

 الثالثةالسنة 
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة رقم المادة 
عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

إدارة صـــــف رياض  2503305  --- 3 المكتبــــــات المدرسيــــــة 2500000
 األطفـــــــــال

3 --- 

 --- 3 تعليم األطفال الموهوبين 2503300  --- 3 أدب األطفال 2520300

2503305 
االتجاهات الحديثة فــــــي 

 رياض األطفال
3 

---  2503050 
سيكولوجية اللعب 

 لرياض األطفال
3 --- 

2520052 
أســـــــــــس مـنـــــــاهج 

 وتنظيمها
3 

--- 
 2503333 

 موادوإنتاج ال تصميم
 التعليمية لألطفال

3 --- 

 --- 3 العلـــــــــــوم العسكريــــة 2022022  --- 3 علم النفس التربوي  2520050

2503030 
استخدام الحاسوب في 

 رياض األطفال
3 

 --- 3 اإلرشاد األسري  2503335  ---

  01 المجموع    01 المجموع 
 
 
 
 الرابعةالسنة 

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 السابق

عدد  اسم المادة رقم المادة 
 الساعات

المتطلب 
 السابق

 2503052 00 دريب الميدانيالتـ 2503050  --- 3 تخصص متطلب اختياري  --
 موافقة القسم

تنمية المجتمع والعمل  2022005  --- 3 متطلب جامعه إختياري  2520050
 التطوعي

2 --- 

 --- 2 حلقة بحث 252000  --- 3 مناهج رياض األطفال 2503330
مدخل الى التدريب  2503052

 الميداني
3 ---      

تنمية المهارات الفنية  2503050
 والحركية

3 ---      

2503000 
 تقييم نمو الطفل في رياض

      --- 3 األطفال

  00 المجموع    01 المجموع 
 
 
 

 

 

 


