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: الدبلوم املهىن فى الرتبية ختصص رياض األطفال. 
ً
  أوال

  1��23 لق"  ال/ال. لل-��ل على ال بل�م ال�ه�ى فى ال����ة ر�اض األ�فال ما یلى:  (

� عل�ى مــ� إحــ�� أن ���ن حاصًال على درجة ال��ال��ر)�س أو الل%$ان" فى أ� ت�
�ــ.)ة أو ال�عاهــ� ال�عادلــة أو علــى درجــة معادلــة لهــا مــ� ال�*لــ" األعلــى �ال*امعــات ال

 لل*امعات.  

   -ثانيًا: الدبلوم اخلاص فى الرتبية ختصص "رياض األطفال":
   4-م  5یل��   -:ال�اص فى ال����ة ت�� ر�اض األ�فالال بل

?�ــال�ر)�س ال9.<%ــة ر)ــاض األ>فــال ب9قــ�ی. عــام مق5ــ�ل مــ� إحــ�� ال3اصــل علــى  -أ -1
كل%ــــات ر)ــــاض األ>فــــال أواق$ــــام أو شــــع@ ر)ــــاض األ>فــــال ?�ل%ــــات ال9.<%ــــة أوال9.<%ــــة 
 Dــ�ة لهــ$Eــاص ?ال�ــ�بل�م ال �ــات االخــ.� و)ع59ــ. ال�ــه مــ� ال9� الJ�E%ــة أو مــا �عادل

..K9$اج�  دبل�مه م9Eه%ة و غK. م�ه�ة لالل39اق ?�.حلة ال

�ــ.)�K و ال�افــ�ی� ال3اصــل�K علــى ?�ــال�ر)�س ال9.<%ــة    (ر)ــاض  -ب�ق5ــ�ل الQــالب ال
ــع@  ــام او شـ ــال او اق$ـ ــاض اال>فـ ــات ر)ـ ــ� Rل%ـ ــ� احـ ــ�ل مـ ــام مق5ـ ــ�ی. عـ ــال ) ب9قـ اال>فـ
�ــــات �ر)ــــاض اال>فــــال ?�ل%ــــات ال9.<%ــــة او ال9.<%ــــة الJ�E%ــــه او مــــا �عادلــــه مــــ� ال9�

�Kل%ة �ق9.حهــا الق$ــD   االخ.� للK*$9ل ?�.حلة ال�اجU.V? .K9$ دراسةW9اد ال��?عX ال
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 YKـــ$Eاجـــ.اء ت D9ل%ـــة و �ق.هـــا م*لـــ" ال*امعـــةعلى ان یـــWـــ�ها م*لـــ" ال�العل�ـــى و �ع9
  داخلى ب�K الQالب ال�9ق�م�K و ?�ا ی9فY مع الQاقة االس9%عاب%ة للWل%ة .

ال3اصـــل علـــى الـــ�بل�م ال5Q9%قـــى فـــى ال9.<%ـــة ر)ـــاض األ>فـــال ب9قـــ�ی. جKـــ� جـــ�ًا علـــى  -2
  على األقل بE\ام ال$اعات ال�ع9��ة .  (B)ل أو تق�ی.  األق

�ق�م الQال@ ب�راســة مقــ.رات دراســ%ة مق$ــ�ة إلــى أر<عــة ف�ــ�ل دراســ%ة و)قــ�م الQالــ@   -3
?اخ�9ــــار ال9��ــــ� اع�9ــــارًا مــــ� ب�ا�ــــة الف�ــــل ال�راســــى ال^الــــ[ حKــــ[ �قــــ�م الQالــــ@ 

�ات اآلت%ة:�    -?ال�راسة فى أح� ال9�
� ر)اض األ>فال.  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<  -�  %ة ت�
  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ال�اصة لأل>فال فى م.حلة ما ق5ل ال��رسة.  -
� أدب الQفل.   -�  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
� إعالم الQفل.   -�  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
� ت�EWل�ج%ا تعل%D الQفل.   -�  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
� اإلرشاد الEف$ى لأل>فال.   -�  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
� ت.<%ة فE%ة لأل>فال.   -�  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
� ت.<%ة م�س%c%ة لأل>فال.   -�  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
� ت.<%ة ب�ن%ة لأل>فال.   -�  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
� اإلد -�  ارة ال9.<�)ة ل.)اض األ>فال.  ال�بل�م ال�اص فى ال9.<%ة ت�
  * عامان �
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�%ة ال�هارات اآلدائ%ة ل�عل�ى م.حلة الQف�لة ال���.ة   -Eب.نامج ت  
  ل�اصةال5.امج ال�hهلة للع�ل مع ذو� االح9%اجات ا -

ال تhهل دبل�مات م9Eه%ة ال�بل�مات ال�هE%ة ال�*ل" االعلى لل*امعات ال��افقة على اع9�اد  -:ق.ر
للK*$9ل لل3��ل على أ�ة دبل�مات أو درجات عل�%ة أخ.� و ��9فى ?��افقة م*ل" ال*امعة  

  iلjل" االعلى لل*امعات وص�ور ق.ار وزار� ب*�  ال�عE%ة و م�افقة ال
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 درجة املاجستري 

��ط����د�(�:�����
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الـــــ�بل�م ال�ـــــاص فـــــى ال9.<%ـــــة ر)ـــــاض األ>فـــــال مـــــ� إحـــــ�� أن ��ـــــ�ن حاصـــــال علـــــى  -1
�ـــات الWل%ـــة ��ـــات ذات ال�ـــلة ب9���ـــ.)ة أو مـــا �عادلـــه فـــى ال9��ال*امعـــات ال

  ال$اعات ال�ع9��ة.  على األقل بE\ام    (+C)ب9ق�ی. ج�K// على األقل أو ب9ق�ی.  
−����"	�
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  * ثالثة اع�ام 

 درجة الدكتوراه  

 �2د�א�ط����ط�����:�א���"������א������"���ض�א�ط��ل"
������د�	��د��و�א��3) �

   "ر)ــــاض األ>فــــالت��ــــ� "ال9.<%ــــة فــــى �اج$ــــK9. الأن ��ــــ�ن حاصــــال علــــى درجــــة  -1
�ــ.)ة أو مــا �عادلــه مــ� ��ــات مــ� إحــ�� ال*امعــات ال��ــات ذات ال�ــلة ب9��ال9�

الWل%ة م� معه� عل�ى آخ. مع9.ف ?ه م� ال�*ل" األعلى لل*امعات ب9قــ�ی. جKــ�// علــى 
 على األقل بE\ام ال$اعات ال�ع9��ة.   (+C)األقل ب9ق�ی.  

�3ــY ل�*لــ" الق$ــD والWل%ــة ال$ــ�اح للQالــ@ ?ال�ــ� ل�ــ�ة ف�ــل�KK دراســ3R �KKــ� أق�ــى -2
  إلنهاء ال.سالة ومEاق9Vها.

�Eح الQال@ درجة ال�اجK9$. فى ال9.<%ة ر)اض اال>فال ?ال9ق�ی.ات ال9ال%ة : -1�-   

  مق�5ل   -

- �Kج 

 ج�Kج�اً  -

 م�9از -
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