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 العام في التربية دبلومالالخطة الدراسية لبرنامج 
 

 الجهة المقدمة للبرنامج :ــ 

 كلية التربية ــ قسم التربية وعلم النفس 

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

              : الدبلوم العام في التربيةبرنامج              اسم البرنامج . 

     : التربية" عالي في دبلوم            مسمى الدرجة العلمية" 

 

 ــ القبول في البرنامج :

يتطلب القبول والدراسة في البرنامج استيفاء جميع شروط الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات 

 ما يلي : العام في التربيةدبلوم البول الطالب ببرنامج السعودية , باإلضافة إلى ذلك فإنه يشترط لق

البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وفق الضوابط ـ   أن يكون حاصالً على درجة 1

 .التي تضعها الجامعة

 

 

 ــ الخطة الدراسية :

( وحدة دراسية , وكذلك يعمل على رفع مستوى 30على ) العام في التربيةدبلوم اللبرنامج الدراسي في يشتمل ا

للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل من غير خريجي كليات التربية ، أيضا يستقطب داء والتأهيل ألا

عن طريق  البرنامج حاملي شهادة البكالوريوس من كليات غير كليات التربية ويرغبون في الدخول سلك التعليم ،

ً تنمية خبراتهم و بصورة تتناسب مع الدور  مهاراتهم وتزويدهم بما يساعدهم على أداء مهامهم علمياً وعمليا

 الهام والمؤثر الذي يضطلعون به في العملية التربوية .

 

 مدة البرنامج :

 لى فصلين دراسيين . ة للبرنامج عام دراسي كامل يقسم إالمدة الزمنية المحدد
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 : العام في التربيةدبلوم الراسية لبرنامج الخطة الد

 والً : مقررات الفصل الدراسي األولأ

 

 الوحدات رقم المقرر المقرر م

 2 0232510 الطالبيالتوجيه واإلرشاد  1

 3 0233501 المناهج وطرق التدريس 2

 2 0233502 تصميم وتطوير الدروس 3

 2 0232511 التعليم في المملكة العربية السعودية 4

 3 0232512 القياس والتقويم التربوي 5

 2 0232555 علم نفس النمو 6

 2 0227501 التعليمتقنيات  7

 2 0233503 (آداب - طرق تدريس خاصة  )علوم 8

 18 المجموع

 

 ثانياً : مقررات الفصل الدراسي الثاني

 

 الوحدات رقم المقرر المقرر م

 2 0234501 إدارة الصف الدراسي 1

 2 0232513 علم النفس التربوي 2

 2 0227502 تطبيقات الحاسب اآللي في التعليم 3

 6 0233504 التربية العملية 4

 12 المجموع

 

 

 

 

 


