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 مقدمة:

التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ، وذلك لآلثار  مهنة التعليم من المهن المهمة      

مما ، المستهدفة من فاعلية هذه المهنة في تحقيق بنية اقتصادية واجتماعية وعلمية 

إلى مستوى الدول المتقدمة في  بمستواها ن المملكة العربية السعودية من النهوضيمكّ

 مجاالت الحياة المختلفة .

الدراسة ، ثم مرحلة اإلعداد الهتمام بالمعلم أثناء التحاقه بوقد حرصت الدولة على ا

لم إبداعًا في من المع األكاديمي، والمهني ، في الجامعات والكليات المتخصصة . متوقعةً

م ، حيث أعدت الخطط يللخبرات التي تقوم عليها مهنة التعالتعلم واكتساب المهارات وا

المعتمدة في الجامعات التي يحتاج إليها الميدان جميع التخصصات  الدراسية متضمنةً

 في تعليم أبناءنا الطالب والطالبات .  التعليمي

فإنه المعلم ،  التعليمية المقدمة لتأهيلت وإدراكًا من المسؤولين لمستوى الخدما     

ذات مستوى يليق  في تأدية مهام المعلم بمهنية واحترافيةعالية يتوقع منه قدرة ومهارة 

المعلم إلى أبناءنا الطالب وفق أسس تربوية  بشرف مهنة التعليم  ، ويتم نقل خبرات

من عملية التعليم  نهاية إلى تحقيق األهداف المرجوةالومنهجية علمية ، تؤدي في 

دقة في اختيار أفضل والتعلم في المؤسسات التعليمية ، وهذا يدعونا إلى العناية وال

 ((معلم أجيال المستقبل ))مهنة ي الجامعات والكليات لاللتحاق بخريج الكفاءات من

 شروط وضوابط االلتحاق مبهنة التعليم
 : لفة للشروط والضوابط التاليةخضع المتقدم لمهنة التعليم في مراحل التعليم المختي

 شروط التقدم لمهنة التعليم

 حصوله على : يشترط للمتقدم 

درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة ، بنظاام   االنتظاام   - 1

 الكلي   . 
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الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمياة المعتمادة مان لجناة التادري    - 2

مان حملاة مؤهال  ينماوظفي الخدماة المدنياة ، وذلاك للمتقادمواالبتعاث ل

 التربويبكالوريوس غير ال

 العام والتخصصي .  بقسميه ينالمعلم كفاياتاجتياز اختبار   - 3

 لمهنة التعليم ةضوابط للمتقدم

   والموضحة فيما يلي : معلملمهنة    ين المتقدم تطبق الضوابط على 

 حسا صات المتوافقة مع التخصص العلمي للمتقادم، أن يتم التقديم على التخص - 1

وفق ما نص عليه دليل الادرجات العلمياة و، للمؤهل  المرحلة التعليمية المناسبة

والتخصصات المعتمد مان وزارة التربياة والتعلايم لكافاة ماواد التعلايم العاام 

 - متوفر على موقع الوزارة-والتربية الخاصة  

 الشخصية التالية : الصفات الشخصية في جوان  قياس لمقابلةلاجتياز المتقدم  - 2

   الناحية السلوكية: السالو  االنفعاالي ، السالو  االجتمااعي ، السالو

 الحركي ، مقومات القدوة الحسنة.

 اليادين أو من العاهاات أو اإلصاابات البدنياة اسالمة الحواس، وخلوه ( 

 الرجلين (

 يم وتسلسل األفكار .القدرة على التواصل والتعبير ، وتنظ 

 .سالمة مخارج الحروف، والقدرة على النطق والكالم بوضوح وسهولة 

 . وضوح رسالة المتقدم في مهنة التعليم ، ومنهجية التطوير في المهنة 

  مؤشرات القدرة القيادية ،وظاواهر العطااء والتعااون ، واتجاهاات نحاو

 ان .التطوير، ومتابعة المستجدات الحديثة في الميد

اجتياز فحص اللياقة الصحية ، وذلك باإجراء الفحاص الطباي وفاق الضاوابط  - 3

 التالية :

  إجراء الفحوصات المطلوبة في مستشفى حكومي معتمد في إجراء

 وظائف الحكومية .للمتقدمين للالفحص 
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  من األمراض المعدية ، والمزمنة ) المؤثرة على طاقة  المتقدمخلو

 ل (  واألمراض واألعراض النفسية .وقدرة المتقدم للعم

 سالمة المتقدم من آثار المخدرات أو المواد المحظورة ، أو ما في 

  حكمهما

للمتقادم، مان أي ساابقة أمنياة، أو فكرياة، أو  الجنائياة خلو صحيفة الساوابق - 4

 الشرف واألمانة، أو المخدرات.سلوكية، أو قضايا 

علاى في المقر الذي يتم توجيهاه إلياه ،بنااءً  ملالع ( مباشرة قدمالتزام ) المت - 5

بتحديدها ، فاي نماوذج التقاديم لادى وزارة  المتقدملرغبات المكانية التي قام ا

  .الخدمة المدنية   جدارة  

التجربة من خاالل تقاويم األداء الاوظيفي ل للتأكاد مان  سنتيل المعلماجتياز  - 6

 لمهنة التعليم من عدمه. المعلمصالحية 
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 المرحلة االبتدائية 

الوظائف مخصصة للخريجين الحاصلين على درجاتهم العلمية وفق نظام االنتظام فقط، 

التربوية وما كان في وكما أن األولوية في شغل الوظائف التعليمية للدرجات العلمية 

 حكمها

 الدرجة العلمية والتخصصات –المؤهل المطلوب  المادة

التربية 

 اإلسالمية

) علوم إسالمية ، دراسات  للتخصصات اآلتية: المعلمين كليات إعداد  خريجي  (1

 قرآنية(

 الدرجة الجامعية في التخصصات اآلتية : (2

شريعة ال الشريعة ،  القرآن الكريم ،التفسير وعلومه، القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية،

ومها، الفقه، الحديث ،العقيدة ، الكتاب والسنة ،السنة وعلوأصول الدين،  أصول الدين 

الدراسات اإلسالمية، العقيدة والمذاه  المعاصرة ، أصول الدين والمذاه  الفكرية المعاصرة، 

فقه، الدعوة ،  الثقافة اإلسالمية، أصول السالمية ، اإلثقافة الدعوة والدعوة وأصول دين، ال

قارن، الحديث وعلومه، الدعوة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العقيدة واألديان، فقه م

التفسير ،  أصول دين،  شعبة العقيدة والمذاه  المعاصرة -أصول الدين، القضاء ، اإلسالمية

الدراسات ،  الدراسات اإلسالمية / فقه وأصوله،  الدراسات اإلسالمية / حديث و تفسير، وعلوم القرآن

 . مسار التفسير والحديث ، دراسات قرآنيةوالسنة ، الكتاب ،  اإلسالمية وعلومها

 اللغة العربية

تعليم ابتدائي في اللغة إعداد المعلمين  تخصص )اللغة العربية( ،  كليات خريجي (1

 .العربية

 التالية  تخصصاتالالدرجة الجامعية في  (2

، ، مسار لغة عربية  اللغة العربية والعلوم االجتماعية،  اللغة العربية وآدابها ، اللغة العربية 

اللغة ،  األدب والبالغة والنقد ، البالغة والنقد،  األدب العربياألدب ،  ، اآلداب،  أدب ونقد

 . النحو والصرف،  والنحو والصرف

اللغة 

 اإلنجليزية

 التالية : تخصصاتالالدرجة الجامعية في أحد 

س اللغة أسالي  تدري ، آداب وتربية تخصص تدريس اللغة اإلنجليزية،  اللغة اإلنجليزية 

لغويات انجليزي ، اللغات األوروبية / اللغة  -اللغات األوروبية ،  األدب اإلنجليزي،  االنجليزية

 لغويات تطبيقية ، اللغة -اإلنجليزية ، اللغات والترجمة / اللغة اإلنجليزية ، اللغة االنجليزية 

 . نجليزيةتعليم اللغة اإل،  اللغة االنجليزية والترجمة،  اإلنجليزية وآدابها

التربية 

االجتماعية 

 والوطنية

 االجتماعيات .تخصص  المعلمين فيكليات إعداد خريجي  (1

 الدرجة الجامعية في أحد تخصصات التالية : (2

،التاريخ والحضارة اإلسالمية، الحضارة والنظم  التاريخ، الجغرافيا ،التاريخ والحضارة

جغرافيا ?  .ريخ إسالمي، جغرافيا تاريخية، تاريخ حديث، التاريخ القديم، تااإلسالمية
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 الدرجة العلمية والتخصصات –المؤهل المطلوب  المادة

 .التقنيات الجغرافية والخدمات 

 تعليم ابتدائي في العلوم خريجي كليات إعداد المعلمين تخصص علوم ، العلوم

  تعليم ابتدائي في الرياضياتخريجي كليات إعداد المعلمين تخصص رياضيات ،  الرياضيات

 

 المرحلة المتوسطة 

لخريجين الحاصلين على درجاتهم العلمية وفق نظام االنتظام فقط، الوظائف مخصصة ل

التربوية وما كان في وكما أن األولوية في شغل الوظائف التعليمية للدرجات العلمية 

 حكمها

 الدرجة العلمية والتخصصات –المؤهل المطلوب  المادة

 اإلسالمية التربية

 لدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية:ا

شريعة ال الشريعة ،  رآن الكريم ،التفسير وعلومه، القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية،الق

الكتاب والسنة ،السانة وعلومهاا، الفقاه، الحاديث ،العقيادة ، وأصول الدين،  أصول الدين 

الدراسات اإلسالمية، العقيادة والماذاه  المعاصارة ، أصاول الادين والماذاه  الفكرياة 

دعوة ،  الثقافاة اإلساالمية، السالمية ، اإلثقافة الدعوة والأصول دين، دعوة والالمعاصرة، 

فقه، الشريعة والدراساات اإلساالمية، العقيادة واألدياان، فقاه مقاارن، الحاديث الأصول 

،  شاعبة العقيادة والماذاه  المعاصارة -أصول الدين، القضاء ، وعلومه، الدعوة اإلسالمية

الدراسات اإلسالمية / ،  الدراسات اإلسالمية / حديث و تفسير، التفسير وعلوم القرآن،  أصول دين

مساار التفساير ،  دراساات قرآنياةوالسانة ، الكتاب ،  الدراسات اإلسالمية وعلومها،  فقه وأصوله

 . والحديث

 اللغة العربية

 التالية  تخصصاتالالدرجة الجامعية في 

، مسار لغة عربية  عربية والعلوم االجتماعيةاللغة ال،  اللغة العربية وآدابها ، اللغة العربية 

اللغاة ،  األدب والبالغة والنقاد ، البالغة والنقد،  األدب العربياألدب ،  ، اآلداب أدب ونقد، 

 . النحو والصرف،  والنحو والصرف

 اللغة اإلنجليزية

 الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية :

خصص تدريس اللغة اإلنجليزية ، أسالي  تدريس اللغة اللغة اإلنجليزية ، آداب وتربية ت 

لغويات انجليزي ، اللغات األوروبياة /  -االنجليزية ، األدب اإلنجليزي ، اللغات األوروبية 

لغويات تطبيقية  -اللغة اإلنجليزية ، اللغات والترجمة / اللغة اإلنجليزية ، اللغة االنجليزية 

 غة االنجليزية والترجمة ، تعليم اللغة اإلنجليزية .، اللغة اإلنجليزية وآدابها ، الل
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 الدرجة العلمية والتخصصات –المؤهل المطلوب  المادة

التربية 

االجتماعية 

 والوطنية

 الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية  : 

الجغرافيا ، التاريخ ، التاريخ والحضارة، التاريخ والحضارة اإلسالمية ،الحضارة والنظم ،الحضاارة 

جغرافياا ?  ،ديم، تااريخ إساالمي، جغرافياا تاريخياةوالنظم اإلسالمية، تاريخ حديث، التاريخ الق

 .التقنيات الجغرافية والخدمات 

 العلوم

 الدرجة الجامعية في التخصصات التالية:

 خريجي كليات إعداد المعلمين  مسار فيزياء ، مسار أحياء ، مسار كيمياء . -1

 ، األحياء العامة(.  خريجي الدرجة الجامعية في )الكيمياء العامة ، الفيزياء العامة -2

 الرياضيات

خريجي كليات إعداد  المعلمين مسار رياضيات ، الحاصلين علاى البرناامأ ألتاأهيلي لمساار  -1

الرياضيات لمدة عام دراسي من  كليات إعداد  المعلمين بعد شهادة البكالوريوس فاي الرياضايات 

 لتعلاااااااااااااااااااااايم المرحلااااااااااااااااااااااة االبتدائيااااااااااااااااااااااة.

 .لرياضيات ، العلوم الرياضيةالدرجة الجامعية في تخصص ا -2

 الحاس  اآللي

 أو الدرجة الجامعية في إحدى التخصصات التالية :   خريجي كليات إعداد المعلمين 

الحاس  اآللي، الحاس  اآللي وتقنية المعلومات، علوم الحاس  اآللي والمعلومات،   تخصص علاوم 

ساة حاسابات  ،هندساة الحاسا  اآللاي الحاس  اآللي ، هندسة حاس  آلي ، نظم المعلومات ، هند

والشبكات، برمجة الحاس  اآللي ونظم المعلومات ، علوم الحاسابات ، علاوم وهندساة الحاسابات،  

علم الحاسوب ،  نظم المعلومات الحاسوبية، العلوم في نظم المعلومات، علوم الحوسبة المتقدماة، 

التربياة فاي ،  إحصاء/ علاوم الحاسابات، تعليم الحاس  اآللي، العلوم والتربية في الحاس  اآللي 

 .  هندسة البرمجيات،  العلوم في نظم المعلومات،  الحاس  اآللي التربوي ، الحاس 

 التربية الفنية
خريجي كليات إعداد معلمي المرحلة االبتدائية وخريجي الدرجة الجامعية في تخصص التربياة 

 ة إلى الدبلوم العام في التربية لمدة عام دراسي .الفنية ، التصميمات المطبوعة واإلعالن  باإلضاف

 التربية  البدنية

 خريجي كليات إعداد معلمي المرحلة االبتدائية  الدرجة الجامعية في احاد التخصاص التالياة :

 ، التربية البدنية  ،  التربية الرياضية، التربية البدنية وعلوم الحركة، تربياة بدنياة وصاحية -

،التدري  الرياضي باإلضافة إلى الدبلوم العام في التربياة لمادة والنشاط البدني العلوم الرياضية 

 عام دراسي ، اإلدارة الرياضية باإلضافة إلى الدبلوم العام في التربية لمدة عام دراسي.

محضر مختبر 

 علوم
 دبلوم محضر مختبرات 
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 المرحلة الثانوية 

على درجاتهم العلمية وفق نظام االنتظام فقط، الوظائف مخصصة للخريجين الحاصلين 

التربوية وما كان في وكما أن األولوية في شغل الوظائف التعليمية للدرجات العلمية 

 حكمها

 الدرجة العلمية والتخصصات –المؤهل المطلوب  المادة

 التربية

 اإلسالمية

 لدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية:ا

شاريعة ال الشاريعة ،  ير وعلومه، القرآن الكاريم والدراساات اإلساالمية،القرآن الكريم ،التفس

الكتاب والسنة ،السنة وعلومها، الفقه، الحديث ،العقيدة ، الدراساات وأصول الدين،  أصول الدين 

دعوة الااإلسالمية، العقيدة والمذاه  المعاصرة ، أصول الدين والماذاه  الفكرياة المعاصارة، 

فقاه، الشاريعة الدعوة ،  الثقافة اإلسالمية، أصاول السالمية ، اإلثقافة الودعوة الوأصول دين، 

، القضاء  والدراسات اإلسالمية، العقيدة واألديان، فقه مقارن، الحديث وعلومه، الدعوة اإلسالمية

الدراساات ، التفسير وعلوم القارآن،  أصول دين،  شعبة العقيدة والمذاه  المعاصرة -أصول الدين،

الكتاب ،  الدراسات اإلسالمية وعلومها،  الدراسات اإلسالمية / فقه وأصوله،  ية / حديث و تفسيراإلسالم

 . مسار التفسير والحديث،  دراسات قرآنيةوالسنة ، 

 القراءات
خريجي الدرجة الجامعية تخصص قراءات ، خريجي كليات إعاداد المعلماين مساار قاراءات ، 

 سالمية من الجامعة اإلسالميةكلية القرآن الكريم والدراسات اإل

 اللغة العربية

 التالية  تخصصاتالالدرجة الجامعية في 

أدب ، مسار لغة عربية ،  اللغة العربية والعلوم االجتماعية،  اللغة العربية وآدابها ، اللغة العربية

للغة والنحو ا،  األدب والبالغة والنقد ، البالغة والنقد،  األدب العربياألدب ،  ، اآلداب ونقد

 . النحو والصرف،  والصرف

التربية 

االجتماعية 

 والوطنية

 الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية  :

الجغرافيا ، التاريخ ، التااريخ والحضاارة، التااريخ والحضاارة اإلساالمية ،الحضاارة والانظم 

 .مي، جغرافيا تاريخيةتاريخ حديث، التاريخ القديم، تاريخ اسال،،الحضارة والنظم اإلسالمية 

 مكتبات

 :التخصصات التاليةأحد الدرجة الجامعية في 

المعلومات ومصادر  -مات  دراسة المعلو-المكتبات والمعلومات  -علم المعلومات -علم المكتبات 

التعلم ، المكتبات والمعلومات / دراسات إسالمية المكتبات والمعلومات/ لغة عربية ، المكتبات 
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 / اجتماعيات والمعلومات

 علم نفس

 علم اجتماع

علام  ، اجتماع ، تدريس علم النفس ، علم االجتماع ، علم النفس  تخصص الدرجة الجامعية في

 . مسار علم النفس التربوي والمهني -علم النفس،  نفس تربوي

اللغة 

 اإلنجليزية

 التالية : تخصصاتالالدرجة الجامعية في أحد 

أساالي  تادريس اللغاة  ، وتربية تخصص تادريس اللغاة اإلنجليزياة آداب،  اللغة اإلنجليزية 

اللغات األوروبية / اللغاة ،  لغويات انجليزي -اللغات األوروبية ،  األدب اإلنجليزي،  االنجليزية

اللغاة ،  لغويات تطبيقياة -اللغة االنجليزية ،  اللغات والترجمة / اللغة اإلنجليزية،  اإلنجليزية

 . تعليم اللغة اإلنجليزية،  اللغة االنجليزية والترجمة،  بهااإلنجليزية وآدا

 الكيمياء

 جامعية في احد التخصصات التالية:الدرجة ال

، كيمياء تطبيقية ، كيمياء حيوياة ،هندساة كيميائياة ، كيميااء صاناعية ، كيمياء عامة . 

  علوم/كيمياء

 األحياء

 أحد التخصصات التالية : الدرجة الجامعية في

، علاوم حيااء حياوان ، أحيااء نباات، أياء عامة .  أحياء تطبيقية ، أحياء )حيوان / نبات ( ، أح

علام  مان كلياة علاوم البحاار ، نبات )أحياء دقيقة ( ، أحياء دقيقة، األحياء البحرياة الحياة 

 ، التقنية الحيوية .   الحيوان ، علم النبات

 علم األرض

 تبة حس  األفضلية:التالية مرالدرجة الجامعية في احد التخصصات 

الجيولوجيا البنائية واالستشعار  جيو كيمياء ، جيولوجيا هندسية، جيولوجيا . جيو فيزياء ، 

عن بعد ، جيولوجيا البترول والترسبات ، جيولوجيا الثروة المعدنية والصخور ، جيولوجيا 

ة ، الجيولوجيا التطبيقية ، المياه ، الجيولوجيا الهندسية والبيئية ، الجيولوجيا الكيميائي

 ،الجيولوجيا تطبيقية بترول ، جيولوجيا اقتصادية ، جيو هيدرولوجيا ، الجيولوجيا الفيزيائية 

 جيولوجيا عامة الثروة المعدنية

 الفيزياء
 الدرجة الجامعية في احد التخصصات التالية:

 .فيزياء طبية ، فيزياء الطبيعية، فيزياء / رياضيات ، فيزياء

 لرياضياتا
الرياضيات  ،  الرياضيات التطبيقية ، الدرجة الجامعية في تخصص الرياضيات ، العلوم الرياضية

 ، رياضيات بحته،  تعليم الرياضيات،  واإلحصاء ? شعبة الرياضيات

 دارةاإل

 الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية :

اإلدارة ،  إدارة إعمال/ مساار اإلدارةاإلدارية ،  ، نظم المعلومات إدارة عامة ، إدارة أعمال،  إدارة

 ، العامة ) إدارة عامة عام (

 الحاس  اآللي

 أو الدرجة الجامعية في إحدى التخصصات التالية :   خريجي كليات إعداد المعلمين 

الحاس  اآللي، الحاس  اآللي وتقنية المعلومات، علاوم الحاسا  اآللاي والمعلوماات،   تخصاص علاوم 

اس  اآللي ، هندسة حاس  آلي ، نظم المعلومات ، هندسة حاسبات  ،هندسة الحاس  اآللي والشابكات، الح

برمجة الحاس  اآللي ونظم المعلومات ، علوم الحاسبات ، علوم وهندساة الحاسابات،  علام الحاساوب ،  

م الحاسا  اآللاي، نظم المعلومات الحاسوبية، العلوم في نظم المعلومات، علوم الحوسبة المتقدمة، تعلاي

الحاسا  اآللاي  ، التربياة فاي الحاسا ،  إحصاء/ علوم الحاسابات، العلوم والتربية في الحاس  اآللي 

 . هندسة البرمجيات،  العلوم في نظم المعلومات،  التربوي
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 التربية الفنية
ة الفنية خريجي كليات إعداد معلمي المرحلة االبتدائية وخريجي الدرجة الجامعية في تخصص التربي

 ، التصميمات المطبوعة واإلعالن  باإلضافة إلى الدبلوم العام في التربية لمدة عام دراسي .

 التربية  البدنية

 خريجي كليات إعداد معلمي المرحلاة االبتدائياة  الدرجاة الجامعياة فاي احاد التخصاص التالياة :

، العلاوم وم الحركة، تربية بدنية وصاحية التربية البدنية  ،  التربية الرياضية، التربية البدنية وعل -

،التدري  الرياضي باإلضافة إلى الدبلوم العام في التربية لمدة عاام دراساي ، الرياضية والنشاط البدني 

 اإلدارة الرياضية باإلضافة إلى الدبلوم العام في التربية لمدة عام دراسي.

محضر مختبر 

 علوم
 دبلوم محضر مختبرات علوم 

 

 

 

 ية الخاصة الترب

الوظائف مخصصة للخريجين الحاصلين على درجاتهم العلمية وفق نظام االنتظام فقط، 

التربوية وما كان في وكما أن األولوية في شغل الوظائف التعليمية للدرجات العلمية 

 حكمها

 الدرجة العلمية والتخصصات –المؤهل المطلوب  المادة

 تربية فكرية

 األفضلية على النحو التالي:تقبل المؤهالت مرتبة حس  

تخلف عقلي / إعاقة عقلية / إعاقة ذهنية الدرجة الجامعية  في التربية الخاصة مسار -1 

، أو الدرجة   التربية الخاصة )االعاقة العقلية  الفكرية(/ تربية فكرية  اإلعاقة الفكرية ، 

جامعية في  التربية الدرجة الالجامعية من كلية إعداد المعلمين مسار تخلف عقلي ،أو 

الخاصة تربية خاصة عام  باإلضافة إلى شهادة في التدري  الميداني لمدة فصل دراسي 

 هد  برامأ  مراكز العوق الفكري .كامل في أحد معا

الدرجة الجامعية التربوية في أحد التخصصات باإلضافة إلى دبلوم في التربية الخاصة  -2

 ه عن سنة ونصف.في مجال التخلف العقلي ال تقل مدت

 توحد

 األفضلية على النحو التالي :تقبل المؤهالت مرتبة حس  

أو مسار الدرجة الجامعية في التربية الخاصة مسار اضطرابات سلوكية وتوحد ،  -1

 ، التربية الخاصة / توحد وإعاقات إنمائيةتوحد ، 

إلى شهادة في  الدرجة الجامعية في  التربية الخاصة تربية خاصة عام  باإلضافة -2

 أحد معاهد  برامأ  مراكز التوحد. التدري  الميداني لمدة فصل دراسي كامل في 

الدرجة الجامعية التربوية  في أحد التخصصات باإلضافة إلى دبلوم تربية خاصة في  -3 

   مجال التوحد ال تقل مدته عن سنة ونصف
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 عوق سمعي

 التالي : األفضلية على النحوتقبل المؤهالت مرتبة حس  

أ الدرجة الدرجة الجامعية في التربية الخاصة مسار عوق سمعي/إعاقة سمعية ،  -1

الجامعية في التربية الخاصة مسار عوق سمعي ، أو الدرجة الجامعية في التربية الخاصة 

تخصص)رياضيات أو علوم ، أو لغة عربية ، أو لغة إنجليزية(مساند تخصص اإلعاقة ،   

الدرجة الجامعية التربوية  مسبوقة بثانوية معاهد ،     أو  للطلبة الصم تعليم ابتدائي /

  أو برامأ األمل )العوق السمعي(

التالية )رياضيات، علوم ، لغة عربية ،  التخصصات الدرجة الجامعية التربوية  في أحد  -2

مدته عن ال تقل  دبلوم تربية خاصة في مجال العوق السمعي  باإلضافة إلى لغة إنجليزية(

 .  سنة ونصف

 دبلوم تربية خاصة في مجال العوق السمعي  إلىالدرجة الجامعية التربوية باإلضافة  -3

 . ال تقل مدته عن سنة 

 صعوبات تعلم

 األفضلية على النحو التالي :تقبل المؤهالت مرتبة حس  

عية من أو الدرجة الجام الدرجة الجامعية في  التربية الخاصة مسار صعوبات تعلم-1

 كليات المعلمين مسار صعوبات تعلم .

التالية )رياضيات، علوم ، لغة عربية  التخصصات الدرجة الجامعية التربوية  في أحد  -2

 .  ال تقل مدته عن سنة ونصف دبلوم في صعوبات التعلم باإلضافة إلى (

 تدريبات نطق

 تقبل المؤهالت مرتبة حس  األفضلية على النحو التالي :

درجة  الجامعية  في التخصصات التالية: تقويم اللغة والكالم ،أو تقويم النطق والكالم ،عالج ال-1

 اضطرابات التخاط  ،اضطرابات النطق، علل السمع والنطق الصوتيات ،اضطرابات النطق واللغة

س ،اضطرابات اللغة ،اضطرابات الكالم اضطرابات التواصل ،اضطرابات اللغة والتواصل أو بكالوريو

أو تربية خاصة العلوم في علوم النطق واللغة والسمع أو تربية خاصة اضطرابات لغة وتواصل .

)عربي( اضطرابات لغة وتواصل أو تربية خاصة )إنجليزي( اضطرابات لغة وتواصل ، أو تربية 

 خاصة )دراسات إسالمية( اضطرابات لغة وتواصل 

+ أو اللغة اإلنجليزية العربية أو القراءات  .الدرجة الجامعية  في التربية الخاصة أو اللغة2

 يقل  مدته عن سنة ونصف. دبلوم في تقويم اللغة والكالم ال

   الدرجة الجامعية + دبلوم في تقويم اللغة والكالم ال يقل  مدته عن سنة ونصف.-3

   .والكالم ال يقل  مدته عن سنةالدرجة الجامعية + دبلوم في تقويم اللغة  -4

 يعوق بصر

 تقبل المؤهالت مرتبة حس  األفضلية على النحااو التالااي : 

 .  عوق بصري.  الدرجة الجامعية في التربية الخاصة مسار 1

 وأ مسبوقة بثانوية معهد النور  لجامعية في أحد التخصصات التربوية الدرجة ا  -2

ارة العامة شهادة  بإجادة طريقة برايل  تمنح من قبل اإلدأو برامأ العوق البصري  

 للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم  . 

 جامعية في أحد التخصصات التالية الدرجة الجامعية التربوية  في أحد .  الدرجة ال3

باإلضافة إلى  دبلوم التربية الخاصة في  التالية )رياضيات، علوم ، لغة عربية( التخصصات

 نصف .مجال تعليم المكفوفين ال تقل مدته عن سنة و
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معلمة تدريبات 

 سلوكية

.الدرجة  الجامعية  تخصص علم النفس )أخصائي نفسي( مع تدري  ميداني لمدة فصل 

دراسي بأحد معاهد أو برامأ التربية الخاصة أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشئون 

النفس علم ، علم النفس اإلكلينيكي(  –االجتماعية أو التدري  الميداني في المستشفيات 

 ، العيادي

 

 

 

 

 

 


