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 الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم بالكلية التطبيقية
 لبرنامج رعاية الطفولة المبكرة

 

 نبذة عن الكلية:
ثانوي كأحد مستتتتتت دحاي  رؤية ر  ة  عد ال ما ب بأهمية التعليم  لدولة  كاً من ا من خالل  2030إدرا

الستتعإل ج داد حلول مكتة ل لترستتين مت ماي مت تتستتاي التعليم والتدر ت وموا مت ا ما احتياماي 
التنمية المتستتتتاراة والمتدددلس وا تتتتتردات ب ام   عليمس  أهيبس و در ت  واكت مستتتتتدداي الع تتتت  
ومتطلكا هس وذلك بالنظ  لألاداد المتزا دل لت  دإل الثانو ة العامة كب اامس وإلى واقا الؤكول الرالإل 
للتعليم ما بعد الثانويس حيث  تم ا تتتتيعاأل اااداد الةكي ل من خ  دإل الثانو ة العامة حإل  ت تتت تتتاي 

حتياماي  تتتول العمبس ما ا  وا م تتتنواي وحإل ب ام  ق  4نظ  ة وإنستتتانية ق  ؤب الدرا تتتة حي ا ان 
اام  الذي  نت إل ب حلة طو لة للكرث ان امب  تنا تتتتتت ما المتهب الذي ح تتتتتب اليه الطالت  بناً  

هتتتتتتت  9/4/1442الى ذلك صتتدري مواحؤة معالإل ور   التعليم رسيم مدلم وتتتوج الدامعاي رقم  
كلياي خدمة المدتما هتتتت الى  رو ب كلية المدتماس كلياي الدرا اي التطكيؤيةس و14/9/1442و ار خ 

حإل الدامعاي لت تتكك كلياي  طكيؤيةس لتستتاهم بفتتةب حعال بتأهيب الطالكاي بتت تت تتاي  تدم حامة 
  ول العمب و غطإل احتياماي الؤطاااي المتتلفة 

 
 رؤية الكلية:  

 ال  ادل والتميز حإل  ؤد م ب ام  المية وم نية متواحؤة ما احتياماي  ول العمب 
 

 رسالة الكلية:
 ؤد م أحضتتب الك ام  التعليمية والم نية و عز ز الفتت اكاي اق تتت ا يدية والمدتمعية جاداد خ  داي 

 متهالي  ساهمن حإل بنا  اققت اد المع حإل  
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 : أهداف الكلية
  ؤتتد م ب ام   عليميتتة متنواتتة متواحؤتتة ما احتيتتامتتاي  تتتتتول العمتتب و واكتتت خط  التنميتتة 1

 المستدامة  
  عليمية مناحسة ومواككة لمتطلكاي الع     وحي  بيئة 2
    يئة الطالكاي للر ول الى الف اداي الم نية والتإل  رؤة ل ن المناحسة حإل  ول العمب من 3

 خالل التط  الدرا ية أو الف ص التدر كية 
  إاداد خ  داي متهالي المياً وم نياً حإل المداقي التإل  رتام ا الؤطاااي المتتلفة 4
 اي ا ت ا يدية ومدتمعية  تدم العملية التعليمية والتدر كية  اؤد و اك5

 
 :رعاية الطفولة المبكرة دبلومرسالة 

حإل م حلة ب نام  م نإل متميز حإل مدال راا ة ااطفال  اك  نستتتتتاسية متهلة ومتميزلااداد كوادر 
 الرضانة  

 
 :دبلوم رعاية الطفولة المبكرةأهداف 

إل م رؤة  وطين الف ص الوظيفية لمؤد لسول العمب بما اكساأل الت  دة الم اراي الالرمة  1
  ال اا ة لألطفال

 ااطفال من  طكية ا م راا ة   مةين الت  دة  2
   زو د الت  دة بتؤنياي التواصب الفعال حإل المدتما الم نإل  3

 
 :في دبلوم رعاية الطفولة المبكرةنظام الدراسة 

    عتمد الك نام  نظام المستو اي حإل الدرا ة
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 :دبلوم رعاية الطفولة المبكرةالدرجات العلمية التي يمنحها 
 حإل راا ة الطفولة المكة لدبلوم مفارك م نإل  -

Associate Diploma in Early Childhood Care 
 

لبرنامج رعاية الطفولة المبكرة: الفرص الوظيفية  

 وحة : للف ص الوظيفة التالية اادو المدر تتتينمستتتراا ة الطفب ومدال لعمب حإل ا تهب الك نام  
  531 ب قم   نيف الم ن السعودي

  حاضناي   مؤدماي راا ة لألطفال •

 مكة ل  معلمة طفولة  مساادل •

 
 : لغة الدراسة

للغة ا باجضاحة إلىس التدر مكلغة أ ا ية حإل باللغة الع بية  راا ة الطفولة المكة لب نام    ؤدم
  اجندليز ة

 
 ترميز المقررات: 

 اددي و  نيف  تةوج رمز المؤ ر من   نيف ح حإل 

 راا ة الطفولة المكة ل:   مز الت نيف الر حإل إلى ب نام 
 
 

 

 

 

 

 

 الرمز الحرفي باللغة االنجليزية الرمز الحرفي باللغة العربية

 CHD رطف
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 الت نيف العددي من ثالثة أرقام كما  لإل: و تةوج  مز الت نيف الر حإل إلى الك نام س 
   مز رقم المئاي إلى السنة الدرا ية  •
   مز رقم العف اي إلى التت ص الدقية داخب الك نام   •

   مز رقم اآلحاد إلى  سلسب المؤ ر ضمن التت ص الدقية للك نام   •

 

 

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات

 

 

  

 التخصص الدقيق الرقم

  نمو الطفب  1
 راا ة الطفب  2
 التدر ت الميدانإل  9



 

 
 

 11من  6الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 

-0130رمز النموذج:لدبلوم رعاية الطفولة المبكرة                                                                                 الدراسية الخطة نموذج               

F028 

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 متطلبات التخرج لبرنامج رعاية الطفولة المبكرة 

 )دبلوم مشارك مهني في رعاية الطفولة المبكرة(

بالةلية  راا ة الطفولة المكة ل الدبلوم المفارك الم نإل حإل  تةوج التطة الدرا ية لك نام 
   وحدل درا ية موراة الى النرو اآل إل:37  وثالثوج  كعةالتطكيؤية من 

عدد الوحدات  المتطلبات
 الدراسية

 الجامعة متطلبات

 - إجباري

 - اختياري

ري برنامجمتطلبات ال
جبا

إ
 

 33  مقررات تخصيصية

 4 تدريب ميداني

 المجموع
37 

 

 

 

 

  



 

 
 

 11من  7الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 

-0130رمز النموذج:لدبلوم رعاية الطفولة المبكرة                                                                                 الدراسية الخطة نموذج               

F028 

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 متطلبات الجامعة
يوجدال    
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 متطلبات الكلية

 : ال يوجدمتطلبات الكلية االجبارية (1

  متطلبات الكلية االختيارية: ال يوجد (2

 : ال يوجد متطلبات القسم
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 مهني في رعاية الطفولة المبكرةالمشارك البرنامج دبلوم متطلبات 

 ( متطلبات البرنامج اإلجبارية:أ

   وحدل درا ية موراة الى النرو التالإل:37بواقا   راي  مؤ 7 واددها 

سل
سل

م
 

 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

  طكيؤاي الرا ت حإل اقامال 1
Computer Applications in Business 

 - OMP 100 3 2 - 4 100كتت 

2 

  نفئة الطفب وحاما ه 
Child Upbringing and Needs 1-111ف رط CHD 111-1 2 2 - 

مؤ ر 
 مستم 

- 

  نفئة الطفب وحاما ه 
Child Upbringing and Needs  2-111رطف CHD 111-2 2 2 - 6 CHD 111-1 

3 

  الوظاسف الريو ة 
Vitals Function 

-112رطف  
1 

CHD 112-1  3 - - 
مؤ ر 
 مستم 

- 

 الوظاسف الريو ة 
Vitals Function  

-112رطف  
2 

CHD 112-2  3 - - 6 CHD 112-1  

 لغة  ت  ية حإل راا ة الطفولة المكة ل 4
  English Language for childcare    113 رطف  CHD 113 3 - - 3 - 

5 

  ممار اي حإل راا ة الطفولة المكة ل
Practices in Early Childhood Care  

 CHD 121-1 1 4 5 1-121رطف 
مؤ ر 
 مستم 

- 

 ممار اي حإل راا ة الطفولة المكة ل
Practices in Early Childhood Care (2) 

 CHD 121-2 1 4 5 8 CHD 121-1 2-121رطف 

6 

  ااطفالاند التغذ ة الغذا  و
Food and Nutrition for Children  

 CHD 122-1 1 2 5 1-122 رطف
مؤ ر 
 مستم 

- 

  ااطفالاند التغذ ة الغذا  و
Food and Nutrition for Children  

-122رطف 
2 

CHD 122-2 1 2 5 6 1-122 رطف 

 ت التعاونإلالتدر  7
Cooperative Training  190رطف CHD 190 - - 20 4 - 

 وحدل درا ية  37  المدموع
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 رعاية الطفولة المبكرة الخطة الدراسية لبرنامج 
 السنة ااولى

 اقول المستوى

 

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 االتصالعدد ساعات 
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

       
 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 لغة  ت  ية حإل راا ة الطفولة المكة ل 1
  English Language for childcare    113 رطف  CHD 113 3 - - 3 - 

  طكيؤاي الرا ت حإل اقامال 2
Computer Applications in Business  100كتت OMP 100 3 2 - 4 - 

  نفئة الطفب وحاما ه  3
Child Upbringing and Needs 

-111ف رط
1 CHD 111-1 2 2 -  مؤ ر

 - مستم 

  الوظاسف الريو ة  4
Vitals Function 

رطف  
112-1 CHD 112-1  3 - -  مؤ ر

 - مستم 

  ممار اي حإل راا ة الطفولة المكة ل 5
Practices in Early Childhood Care  

-121رطف 
1 CHD 121-1 1 4 5  مؤ ر

 - مستم 

  ااطفالاند التغذ ة الغذا  و 6
Food and Nutrition for Children  

 رطف
122-1 

CHD 122-1 1 2 5 
مؤ ر 
 مستم 

- 

  دراسية اتوحد 7  المجموع
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ااولىالسنة   

 الثانإل المستوى 

 

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات 

 المعتمدة

CR  

المتطلب 
 السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 تمارين        

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

  نفئة الطفب وحاما ه  1
Child Upbringing and Needs 

رطف 
111-2 

CHD 111-2 2 2 - 6 CHD 111-1 

 الوظاسف الريو ة  2
Vitals Function  

رطف  
112-2 

CHD 112-2  3 - - 6 CHD 112-1  

 ممار اي حإل راا ة الطفولة المكة ل 3
Practices in Early Childhood Care 

(2) 

رطف 
121-2 

CHD 121-2 
1 4 5 8 CHD 121-1 

  ااطفالاند التغذ ة الغذا  و 4
Food and Nutrition for Children  

رطف 
122-2 

CHD 122-2 1 2 5 6 CHD 122-1 

 ت التعاونإلالتدر  5
Cooperative Training 

 - CHD 190 - - 20 4 190رطف 

 وحدة دراسية  30   المجموع


