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 خادم الحرمين الشريفين

 الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

 ولي العهد

 األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

 

 ولي ولي العهد

 األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

 معالي وزير التعليم 

 الدكتور أحمد بن محمد العيسى

 

 معالي مدير جامعة الجوف

 الدكتور إسماعيل بن محمد البشري
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       Ú‡‹◊@ÒÖb»ç@ÜÓ‡«@ÚÓ‹ÿ€a@
  غربي بن مرجي الشمريالدكتور/ 

احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيد� دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.. أما 

، ويسر� بعد، يطيب يل بداية أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي منسويب الكلية ابلرتحيب بكم

، والذي سيفيدكم ابلتعرف على ما هـ1437-1436إهدائكم التقرير السنوي لكلية الرتبية للعام اجلامعي 

يتعلق بكلية الرتبية من حيث: نشأهتا ورؤيتها ورسالتها، وأهدافها، إضافة إىل التعرف على هيكلة الكلية 

مييز إجنازات هذا العام يف اجملاالت التعليمية ما ووأقسامها وما تقدمه من برامج أكادميية وخطط دراسية، 

. والبحثية وخدمة اجلامعة واجملتمع

تسعى كلية الرتبية لتحقيق رسالتها املنبثقة من رسالة جامعة اجلوف، يف حتقيق إعداد كفء لطالهبا إذ 

وطالباهتا املعلمني واملعلمات من خالل برامج البكالوريوس املرتكزة على أطر نظرية وعملية ومهارية هتدف إىل 

خمرجات ذات جودة عالية وفق معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي والكفا�ت املهنية اليت حددهتا املنظمات واهليئات العاملية، كما ترمي خلدمة جمتمعها احمللي ومؤسساته املختلفة – 

السيما املؤسسات التعليمية – من خالل تقدمي الربامج التدريبية املختلفة، وبرامج الدراسات العليا والدبلومات فوق اجلامعية، تبعاً  ملتطلبات سوق العمل املتجددة والتوجهات الرتبوية والتعليمية 

احلديثة، لتحقيق تطلعات والة األمر – رعاهم هللا – يف التنمية البشرية املستدامة القائمة على تعزيز مفهوم جمتمع املعرفة. 

ومنجزاهتا.  إضافة جديدة ملعلومات املطلع عليه، وأن جيد املهتم فيه ما يعطيه صورة موجزة واضحة عن الكلية التقريرآملني أن يكون هذا 
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ÚÓ‹ÿ€a@›Ó◊Î@ÒÖb»ç@Ú‡‹◊@@@@@@@@@@@@@@
 محمد بن فاهد السرحاني الدكتور/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على النيب املصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى .. 

حتقيقا لرؤية ورسالة كلية الرتبية، وإسهاما يف إجياد بيئة أكادميية مستها التميز والتطور املستمر؛ 
تسعى وكالة الكلية لتقدمي خدمة نوعية لطالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها، من خالل الوحدات 

التابعة هلا واملتمثلة يف وحدة الشؤون األكادميية، ووحدة اإلرشاد األكادميي الطاليب، ووحدة اجلودة 
واالعتماد األكادميي، ووحدة االختبارات. حيث تؤدي تلك الوحدات مهامها احملددة، بناًء على خطط 

وضعت بعناية ينفذها خنبة متميزة من األكادمييني الذين يتمتعون مبهارات عالية. 

والعزم معقود إبذن هللا وعونه على املضي قدما لتحقيق طموحات اجلامعة ورفدها؛ لتحقيق 
الر�دة على كافة املستو�ت واألصعدة. 

وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى,,,,,, 
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ÚÓ‹ÿ€a@Ú‹Ó◊Î@ÒÖb»ç@Ú‡‹◊@@@@@@
  وفاء بنت فاهد السرحانيالدكتورة/

 
       احلمد هلل الذي علم ابلقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، والصالة والسالم على نيب األمم ، سيد� دمحم األجل األكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم إبحسان 

إىل اليوم  األعظم ، وبعد . 
 

حتضى كلية الرتبية مبكانة متميزة واليت تنبثق من دورها الر�دي الذي التزمت به جمتمعيا من خالل املسامهة يف التنمية البشرية املستدامة وتعزيز مفهوم جمتمع 
املعرفة؛ وقد �ل بناء االنسان اهتمام والة االمر حيفظهم هللا ملا ميثله العنصر البشري من ثروة حقيقية يقوم عليه كيان اجملتمع ويتحدد هبا مصريه ويتشكل مستقبله؛ 

 2030فاالنسان جوهر العملية التنموية وهدفها وأداهتا وركيزة تقدم اجملتمع؛ وتسعى كلية الرتبية اىل حتقيق تطلعات القيادة الرشيدة يف التنمية وحتقيق أهداف رؤية 
للمملكة العربية السعودية من خالل ما تقدمه من الربامج األكادميية املتخصصة والنوعية، وفقا ملتطلبات سوق العمل املتجددة واستجابة للتوجهات الرتبوية والتعليمية 

العاملية واليت تركز على انتاج املعرفة وتوظيفها يف معاجلة قضا� ومشكالت اجملتمع، متبنية فكرا متجددا ورؤى رائدة.   
 

وهللا ويل التوفيق... 
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 نبذة عن الكلية 
 

 
 تعريف بالكلية ونشأتها

هـ، صدر األمر السامي الكرمي بتحويل كلية املعلمني  1428يف عام

للبنني وكليات الرتبية للبنات-اليت كانت تتبع لوزارة الرتبية والتعليم- وضمها إىل 

جامعة اجلوف، لتقدم جمموعة من الربامج املتخصصة يف مرحليت البكالوريوس 

واملاجستري. 

حيث تعد كلية الرتبية يف الوقت الراهن من أكرب كليات اجلامعة من 

=حيث عدد الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

 أقسام الكلية
  تضم الكلية األقسام التالية:

 قسم الرتبية اخلاصة. -
 قسم ر�ض األطفال -
 قسم املناهج وطرق التدريس -
 قسم الوسائل وتقنيات التعليم -
قسم الرتبية وعلم النفس  -
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البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية 
 

 تقدم الكلية البرامج األكاديمية التالية:
 

 
البرنامج 

الدرجة العلمية 
ماجستير بكالوريوس 

طالبات طالب طالبات طالب 
  - - المناهج وطرق التدريس  1
- -    عقلي تخلف 2
- -   صعوبات تعلم  3
االضطرابات التوحد و 4

- -    السلوكية

- -  - رياض أطفال  5
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 منسوبي عمادة الكلية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الدكتور/ غربي بن مرجي الشمري 

 (عميد الكلية)

 

 الدكتور/ محمد بن فاهد السرحاني

) (وكيل الكلية  

 الدكتورة/ وفاء بنت فاهد السرحاني

   (وكيلة الكلية والمشرفة على قسم رياض األطفال)

 

 

الدكتور/ نائل محمد أخرس 
 (المشرف على قسم التربية الخاصة) 

الدكتور/ سالم بن مبارك العنزي 
 (المشرف على قسم الوسائل و تقنيات التعليم)

 حامد العنزي  بنالدكتور/ فياض
  (رئيس قسم التربية وعلم النفس)

 سالم السميري  بنالدكتور/ أحمد
  (رئيس قسم المناهج وطرق التدريس)
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    مهام مجلس الكلية       الهيكل التنظيمي لكلية التربية
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرتاح تعيني أعضاء هيئة التدريس، واملعيدين، واحملاضرين،  •
 وإعارهتم، وندهبم، وترقياهتم.

اقرتاح املناهج الدراسية و الكتب املقرره واملراجع يف أقسام  •
  الكلية.

تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بني أقسام الكلية  •
 والعمل على نشرها.

اقرتاح مواعيد االختبارات ووضع التنظيمات اخلاصة  •
 إبجرائها.

 اقرتاح الالئحة الداخلية للكلية. •
 اقرتاح خطط التدريب و البعثات الالزمة للكلية. •
 اقرتاح خطة النشاط الالمنهجي للكلية. •
البت يف األمور الطالبية اليت تدخل يف اختصاصه و التوجيه  •

 جمللس اجلامعة فيما عدا ذلك.
النظر فيما حييله إلية جملس اجلامعة أو رئيسه أو �ئبه للدراسة  •

 وإبداء الرأي.
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 القسم األول 

 ولجان الكلية  منجزات وحدات

 هـ1437/ 1436للعام الجامعي 
 

 

 

 

 

 

1 
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  الوحدةرؤية

 .أن تكون وحدة اإلرشاد األكادميي ابلكلية وحدة متميزة ورائدة يف تقدمي خدمات اإلرشاد األكادميي للطالب

  الوحدةرسالة

  .تقدمي خدمات اإلرشاد األكادميي من خالل مساعدة الطالب على فهم النظام األكادميي يف اجلامعة وإزالة األسباب اليت تؤدي إىل تعثرهم الدراسي

 أعضاء الوحدة

 

 
 مهام ومسؤوليات الوحدة

=flfiã˘^=⁄Î∑˘^=fl_Âª^=
 مشرفاً للوحدة osqaizan@ju.edu.sa د. عمر سليمان أبو قيزان 1
 منسقة للوحدة- شطر الطالبات thalamin@ju.edu.sa د. طاهره حسن عبدهللا 2
 عضواً  m-maha-2011@hotmail.com أ. مها بنت سعود البليهد  3
 عضواً  msb22473@yahoo.com د. حممود السعيد بدوي 4
 عضواً  hussien7320@yahoo.com د. حسني أمحد الشحات 5
 عضوًا ومقرراً  amgelmawla@ju.edu.s د. أمحد دمحم جاد املوىل 6

 وحدة اإلرشاد الطالبي واألكاديمي 1

 

 وحدات الكلية 

mailto:thalamin@ju.edu.sa
mailto:msb22473@yahoo.com
mailto:hussien7320@yahoo.com
mailto:amgelmawla@ju.edu.s
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- ربط الطالب مع املرشدين األكادمييني ابلكلية. 

- تنظيم لقاء أرشادي يف بداية الفصل الدراسي لتعريف الطالب املستجدين ابحلياة اجلامعية واألنظمة ولوائح الدراسة واالختبارات. 

- توفري النماذج اإلرشادية وتوزيعها على املرشدين. 

- حصر ومتابعة الطالب املتعثرين دراسيا وتقدمي اخلدمات اإلرشادية هلم. 

- حصر ومتابعة الطالب املتفوقني أكادمييا وتقدمي اخلدمات اإلرشادية هلم. 

- توزيع الطالب املستجدين على املرشدين. 

- تسهيل ومتابعة وحل مشكالت التواصل بني الطالب واملرشدين خالل الساعات اإلرشادية. 

- التأكيد على الساعات اإلرشادية للمرشدين. 

- تقدمي اخلدمات اإلرشادية للطالب. 

- إبراز أنشطة الوحدة عرب موقع الكلية االلكرتوين. 

 أهم منجزات الوحدة 

وتذليل ما  على كيفية التسجيل واحلذف واإلضافة همتدريبوتقدمي اخلدمات هلا إذ مت  اإلرشادية  الطالبية  العديد من احلاالتمعاجلةمت  •

 .يقابلهم من صعوابت

    إبعادة القيد والفصل األكادميي واالعتذار واالختبار البديلاملتعلقة الطالبية للنظر ابحلاالت الطالبية احلاالت اجتماعات للجنة )9(عقد  •

  ( األعذار ) وإعادة التصحيح.
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 للطالب ابلكلية يف الفصل الدراسي األول والثاين- حيث مت تناول الكثري من األمور اليت تتعلق ابلنظام األكادميي ةتعريفيال اتلقاءالعقد  •

 واللوائح واالختبارات واألنشطة وحقوق الطالب.

تنفيذ عدد من املقابالت الفردية  مع الطالب الذين يعانون من املشكالت سواء أكانت أكادميية أو تكيفيه أو تربوية ملساعدهتم يف حل هذه  •

  املشكالت ومتكينهم من التكيف .

  من قبل سعادة الدكتور عبدالناصر العكايلة من قسم الرتبية وعلم النفس. حماضرة توعوية بعنوان :كيفية التعامل مع االختباراتتقدمي •

حماضرة بعنوان : اإلرشاد األكادميي وأمهيته يف حياة الطالب اجلامعي، والعديد من احملاضرات الرتبوية. تقدمي  •

توزيع الطالب على املرشدين األكادمييني ابلكلية وإدخال أمساءهم على الشبكة وتوزيعها على املرشدين من قبل الوحدة.  •

 يف ساعات اإلرشاد األكادميي واملتابعة املستمرة من قبل وحدة اإلرشاد للمرشدين يف أوقات الساعات للطلبةتقدمي اخلدمات اإلرشادية  •

 اإلرشادية.

 رعاية الطالب املتعثرين وتقدمي اخلدمات اإلرشادية هلم. •

 .الدعم املالئم لقدراهتم ومهاراهتملطالب املتفوقني وتقدمي العناية اب •

التواصل مع اهليئة التدريسية يف األقسام حيث مت تنفيذ العديد من الز�رات اإلرشادية للمرشدين لإلطالع على سري العمل اإلرشادي وما هي  •

املعيقات اليت حتول دون تقدمي اخلدمة اإلرشادية.  
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  الوحدةرؤية

اكتمال مقومات نظم توكيد اجلودة الداخلية يف الكلية، حبيث تكون قادرة على التطوير املستمر مبا يؤهلها للحصول على االعتماد األكادميي من اهليئات 

 .الوطنية واإلقليمية والعاملية ذات السمعة املتميزة

  الوحدةرسالة

تسعى الوحدة إىل حتقيق اجلودة الشاملة يف مجيع املمارسات التعليمية والبحثية واإلدارية يف الكلية، واالستخدام األمثل جلميع اإلمكا�ت واملوارد املتاحة 

 .للنهوض مبستوى التعليم، وذلك مبشاركة مجيع منسويب الكلية، ملقابلة حاجات اجملتمع، ومتطلبات سوق العمل، وفق معايري اهليئة الوطنية للجودة واالعتماد األكادميي

 أعضاء الوحدة

=flfiã˘^=⁄Î∑˘^=fl_Âª^=
 مشرفاً للوحدة zalowainan@ju.edu.sa د. زايد بن فاضل الرويلي 1
 منسقة للوحدة- شطر الطالبات Mmaali@ju.edu.sa د. مىن دمحم أبو املواهب 2
عضوًا  maabdalaal@ju.edu.saد. دمحم عبدالرمحن عبدالعال  3
 عضواً  ahmed.said909031@yahoo.com د. أمحد سعيد األحول 4
 عضواً  hmalenazi@ju.edu.sa أ. محود بن مفلح العنزي 5
 عضوًا ومقرراً  mrshdafat@ju.edu.sa د. حممود راشد الشديفات 6

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 2

 

 وحدات الكلية 
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 هـ 1436/1437مجلس إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية للعام الجامعي 

 برئاسة سعادة عميد الكلية

 

 

 

 

=flfiã˘^=Ôÿ_•^=fl_Âª^=
 رئيساً  عميد الكلية د. غريب بن مرجي الشمري 1
 �ئباً  وكيل الكلية د. دمحم بن فاهد السرحاين 2
 عضواً  وكيلة الكلية د. وفاء بنت فاهد السرحاين 3
 عضواً  رئيس وحدة اجلودة د. زايد بن فاضل الرويلي 4
 عضواً  رئيس جلنة االعتماد املؤسسي د. إبراهيم بن خليل العلي 5
 عضواً  رئيس جلنة االعتماد الرباجمي د. دمحم عبدالرمحن عبدالعال 6
 عضواً  إداري أ. أمحد بن صبيح احمليميد 7
 عضواً  إدارية أ. أماين بنت سامل املفرح 8
 عضواً  طالب الطالب/ مفلح بن مرزوق القحطاين 9

 عضواً  طالبة الطالبة/ أثري بنت عبدهللا املسعود 10
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 مهام ومسؤوليات الوحدة

  .تشرف على مجع البيا�ت واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة اجلودة يف الكلية -
 .تعد تقارير دورية عن مستو�ت األداء ورضا املستفيدين يف كل األنشطة -
  .تتابع إجراء جوائز التميز يف الكلية -
 .تشارك يف وضع النظم والنماذج املختلفة اليت تستخدم لتقييم أنشطة الكلية -
 .تتابع تنفيذ أعمال التقومي الذايت وامللف األكادميي جلميع األقسام -
  . تشرف على توعية الكلية مبتطلبات االعتماد املؤسسي  والرباجمي -
  .تشارك يف وضع خطط الكلية للحصول على االعتماد املؤسسي  والرباجمي -
 .تتابع تطبيقات  نظام إدارة اجلودة يف الكلية ومدى التزام اإلدارات ابلعمل هبا -
   . تشارك يف وضع السياسات واخلطط املستقبلية للكلية -
 . تتابع تنفيذ مشاريع اخلطط االسرتاتيجية للكلية -
 . تشارك يف ضع اخلطط وبرامج تطوير مهارات منسويب الكلية ويتابع تنفيذها -
  .تتواصل مع جلنة االشراف على املوقع االلكرتوين للكلية  لتطويره -
  . تتابع األقسام يف تطوير اخلطط الربامج االكادميية -
 .تتابع حتديث املصادر التعليمية -
  . تتابع تطوير املرافق التعليمية ابلكلية -
  . تتابع تطوير قاعدة معلومات منسويب الكلية -
 .تعد تقدم التوصيات واملقرتحات لتحسني وتطوير األداء اإلداري -

 

 أهم منجزات الوحدة

تقدمي اخلطة العملية اليت متكن الكلية واالقسام من استيفاء  •
 املتطلبات لالعتماد االكادميي

 تقدمي األدلة واملمارسات املستوفاة  وحصر غري املستوفاة   •
اعداد تقرير الدراسة الذاتية لرب�مج بكالوريس الرتبية  •

اخلاصة وبر�مج ماجستري املناهج وطرق التدريس والوقوف 
 على واقع اجلودة ابلكلية

اجراء استطالعات الرأي ومدى رضى متلقي اخلدمة عن  •
خدمات الكلية مثل: االرشاد الطاليب واالنشطة الطالبية 

 وخدمات متابعة احتياجات الطالب
مجع واستيفاء معايري التقييم الرباجمي ومؤشراهتا واملمارسات  •

 .اخلاصة والشواهد واالدلة لكل ممارسة
مجع واستيفاء معايري التقييم املؤسسي ومؤشراهتا  •

 .واملمارسات اخلاصة والشواهد واالدلة لكل ممارسة
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  الوحدةرؤية

 .االرتقاء مبنظومة التعليم  والتعلم األكادميي للربامج األكادميية بكلية الرتبية، لبناء جمتمع املعرفة وفق أفضل املعايري احمللية والعاملية

  الوحدةرسالة

بناء بيئة أكادميية فاعلة تقدم خدمات تعليمية تليب حاجات الطالب، وحتقق طموحات سوق العمل، وذلك من خالل العمل على التقومي املستمر 

 .لعمليات التعليم وخمرجاته، وتطوير الربامج االكادميية وفق معايري االعتماد األكادميي ومتطلبات خطط التنمية اجملتمعية املستدامة

 أعضاء الوحدة

 

 

=flfiã˘^=⁄Î∑˘^=fl_Âª^=
 مشرفًا للوحدة drhafezarabic@yahoo.com د.حممود عبد احلافظ خلف هللا 1
  شطر الطالبات–منسقة للوحدة  sskhasawneh@ju.edu.sa د. ساين سامي خصاونة 2
 عضًوا aminsabry2011@gmail.com د. أمني دمحم صربي 3
 عضًوا Kaalfaiad@ju.edu.sa أ. خالد بن أمحد الفياض 4
 عضًوا و مقررًا srkhodier@ju.edu.sa د. سعيد رمضان عبد الفتاح 5

لشؤون األكاديميةوحدة ا 3  

 

 وحدات الكلية 
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 مهام ومسؤوليات الوحدة

 التنسيق بني عمادة الكلية و األقسام األكادميية فيما خيص سري العملية التعليمية و األكادميية ابلكلية. -

 تقومي اخلطط الدراسية ابلكلية، و التنسيق مع األقسام لتطويرها. -

 إعداد قاعدة بيا�ت للكلية عن األقسام العلمية و منسوبيها، و اخلطط الدراسية، و املقررات الدراسية التابعة هلا. -

 القيام إبجراء املعادالت للمقررات و الربامج. -

 التنسيق مع وحدة اجلودة ابلكلية، و عمادة اجلودة و االعتماد األكادميي ابجلامعة يف تطبيق خطة االعتماد ابلكلية. -

 التنسيق مع األقسام فيما خيص األعباء التدريسية و االحتياج ألعضاء هيئة التدريس. -

 إعداد ضوابط و معايري بر�مج الفصل الدراسي الصيفي. -

 استقبال ترشيحات األقسام للمتقدمني للوظائف األكادميية. -

 التحضري جملالس الكلية من خالل التنسيق مع األقسام األكادميية. -

 وضع آليات لتشجيع اإلبداع ، واالبتكار  لدى الطالب.، -

 و وضع آليات و تفعيلها من خالل التنسيق مع األقسام العلمية لتنمية  مهارات التعلم الذايت لدى الطالب. -

 وضع آليات  عملية لتحقيق التنمية الشخصية املتكاملة للطالب ، فكر�ً وشخصياً وسلوكياً ونفسياً وبدنياً ، مبا يعظم من قدراهتم وينمي ملكاهتم وينضج من شخصياهتم -

 .التوسع من خالل خطط و اسرتاتيجيات طويلة املدى يف ممارسة التنمية البشرية للطالب مثل الر�ضة ، والتثقيف الصحي ، واألنشطة الثقافية ، واالجتماعية ، والكشفية -

   . وضع تصور لالرتقاء ابلعالقة التفاعلية بني الطالب وعضو هيئة التدريس -

 التنسيق مع األقسام العلمية اليت لديها برامج دراسات عليا، و متابعة  تنفيذ اخلطط الدراسية هلا. -

 



25 
 

 أهم منجزات الوحدة

  (الخطط، والمقررات الدراسية، والبحث العلمي). تطوير ومتابعة األداء األكاديميأوًال: 

  منوذج ملتابعة سري العملية التعليمية و انتظامها، ومت رفع ذلك إىل سعادة و كيل الكلية، و من مث عرضه على جملس الكلية و اعتماده.تصميم •
 متابعة إعداد تقارير املنجزات االعلمية و امللفات األكادميية ألعضاء هيئة التدريس ابألقسام العلمية املختلفة ابلكلية. •
 التواصل مع األقسام املختلفة لتطوير املقررات لتتواءم مع اجلديد يف جمال التخصص، ويف هذا الصدد مت ما يلي: •

 ابلتنسيق مع القسم، ومن مث  املوافقة عليها و اعتمادها يف جملس - فيما يتعلق إبضافة املتطلبات السابقة-تعديل خطة قسم ر�ض األطفال -
 الكلية .

تعديل خطة بر�مج قسم الرتبية اخلاصة؛ أفاد قسم الرتبية اخلاصة أبنه سيقوم مبراجعة مقررات اخلطة مبساراهتا املختلفة، نظًرا الفتتاح مسار جديد  -
 ابلقسم (مسار االضطراابت السلوكية والتوحد)، على أن يقدم قسم الرتبية اخلاصة للوحدة تقريراً �ائًيا عن ذلك.

 متابعة إعداد اخلطط التنفيذية (للكلية- األقسام- الوحادت- أعضاء هيئة التدريس). -

حث أعضاء هيئة التدريس يف األقسام العلمية املختلفة ابلكلية على االشرتاك يف املشاريع البحثية اليت أعلنت عنها وكالة اجلامعة للدراسات العليا و  •
 .البحث العلمي

  بشأن بيانات اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.ثانًيا: التنسيق مع األقسام العلمية، 

 استكمال قاعدة بيا�ت أعضاء هيئة التدريس وحتديثها ابلتنسيق مع األقسام العلمية. •
  هـ.1437 هـ - 1432إعداد قاعدة بيا�ت للمتقدمني لشغل وظائف أكادميية يف األقسام العلمية املختلفة للكلية بداية من العام اجلامعي  •
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 هـ. 1436/1437حصر من مت ترشيحهم من املعيدين أو املعيدات لالبتعاث ابلعام اجلامعي  •

 ثالثًا: تجويد االختبارات بالتنسيق مع األقسام العلمية.

التواصل مع وحدة االختبارات ابلكلية، هبدف وضع اسرتاتيجية لتطوير منظومة التقومي، ووضع مواصفات لورقة االختبار، والتنسيق مع األقسام لتفعيلها  •
 وااللتزام هبا، حبيث يتم مراعاة ما يلي يف ورقة االختبار:

 مراعاة األوزان النسبية حملتو�ت املنهج ومتثيلها الفعلي يف ورقة االختبار. -
 املزج بني األسئلة مفتوحة النها�ت واألسئلة املغلقة. -
االلتزام مبعايري االختبارات املوضوعية من حيث: دقة السؤال و وضوحه، وقياس السؤال ملا وضع له، والتدرج يف مستو�ت الصعوبة، ومعيارية  -

 نسبة التضليل يف السؤال، وقياس مجيع مستو�ت التفكري.

 رابعًا: توعية الطالب (متطلبات الدراسة، المعادالت، الحذف واالضافة...) 

التنسيق مع لجنة النشاط و وحدة اإلرشاد األكاديمي في إنجاز اآلتي: من خالل 

 عقد لقاءات دورية للطالب (والطالبات) اجلدد لتوعيتهم بنظام الساعات املعتمدة وما يرتبط به من مصطلحات. •
 عقد لقاءات دورية مع الطالب (والطالبات) إلرشادهم بضرورة حضور احملاضرات وعواقب التغيب عن احلضور. •
 فحص طلبات التأجيل أو األعذار اليت يقدمها الطالب (أو الطالبات). •
 فحص طلبات املعادلة اليت يقدمها الطالب (أو الطالبات)، مث رفعها إىل األقسام العلمية ابلكلية للبت فيها. •
دراسة حاالت التحويل من الكليات املناظرة وإليها.  •
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  الوحدةرؤية

التميز يف تطبيق التعلم اإللكرتوين على مستوى اجلامعة. 

  الوحدةرسالة

 .توفري بيئة تعليمية حمفزة لتطبيق تعليماً إلكرتونياً ذا جودة وفاعلية

=

 أعضاء الوحدة

 

 

=flfiã˘^=⁄Î∑˘^=fl_Âª^=
 منسق للوحدة  aaelganzoury@ju.edu.sa د. عباس عبدالعزيز اجلنزوري 1
 منسقة للوحدة- شطر الطالبات sskhasawneh@ju.edu.sa د. ساين سامي دمحم اخلصاونة 2
 عضواً   h.alsaiari@ju.edu.sa د. حسني عيظه الصيعري 3
 عضواً  amsawalha@ju.edu.sa د. عالء دمحم صواحله 4
 عضواً  mmail@ju.edu.sa أ.مصطفى دمحم عبدالقدوس 5

  التعلم اإللكتروني وحدة 4

 

 وحدات الكلية 
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 مهام ومسؤوليات الوحدة

وضع خطة التحول االلكرتوين يف الربامج واملقررات واملشاركة يف احلملة التوعوية لنشر ثقافة التعليم االلكرتوين (نتعلم إبتقان يف أي وقت ومن أي  -
 مكان).

 وضع خطه لتدريب أعضاء هيئة التدريس على أساسيات استخدام بالك بورد. -
 توضيح متطلبات احلد األدىن لتفعيل أعضاء هيئة التدريس لنظام بالك بورد يف العملية التعليمية ، ومتابعة عمليه التفعيل من خالل النموذج املعتمد. -
 العمل على توفري الدعم الفين والتقين األساسي ألعضاء هيئه التدريس فيما خيص أنظمة التعلم االلكرتوين (بالك بورد). -
اعداد تقارير دوريه حول مدى تفعيل أعضاء هيئه التدريس لنظام بالك بورد وواقع التحول االلكرتوين للمقررات والربامج يف الكلية وتقدمي التوصيات  -

 واملقرتحات ملعاجله املشاكل والقصور ان وجدت.

 

 أهم منجزات الوحدة

 تدريب أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على استخدام وتفعيل البالك بورد يف العملية التعليمة. -
 عقد لقاءات تعريفية للطالب على كيفية استخدام البالك بورد. -
 القيام بز�رات ميدانية للطالب يف قاعات احملاضرات للتعرف على أهم املعوقات اليت حتول دون تفعيلهم للبالك بورد وإجياد احللول املناسبة لذلك. -
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  الوحدةرؤية

 التميز والر�ده يف سري العملية التعليمية من اجل االرتقاء جبودهتا.

  الوحدةرسالة

 تقدمي خدمات تربوية وتعليمية متميزة و إعداد كفاءات علمية تليب احتياجات سوق العمل.

 أعضاء الوحدة

 

 

 

=flfiã˘^=⁄Î∑˘^=fl_Âª^=
 مشرفا للوحدة fayad81@hotmail.com د. فياض حامد فياض العنزي 1
 منسقة الوحدة- أقسام الطالبات atmohmad@ju.edu.sa د. عالية الطيب محزة دمحم 2
 عضوا thany2007@hotmail.com د. أمحد فتحي علي 3
 عضوا fayad81@hotmail.com أ.اثين بن عويد الفهيفي 4
 عضوا ومقررا Jalal_ksu@hotmail.com د. جالل علي إبراهيم 5

  االختباراتوحدة 5

 

 وحدات الكلية 

mailto:Jalal_ksu@hotmail.com
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 مهام ومسؤوليات الوحدة

. األعضاء مجيع ومسئوليات مهام وحتديد لالختبار الفرعية اللجان تشكيل •

 إعداد جداول املراقبات واإلشراف على االختبارات. •

 استالم أوراق االختبارات واالختبارات البديلة. •

 استالم القوائم ومراجعتها. •

  كشف التوقيع) –إعداد و توزيع النماذج اآلتية على قوائم االختبارات: ( بيان االختبار - الغياب  - الغش  •

 التأكد من جدول االختبارات  يومياً ووضع قوائم األمساء على قاعات االختبارات. •

 تسليم االختبار للمراقبات مع مفاتيح القاعات قبل بدء االختبارات بربع ساعة. •

 متابعة مراقبات القاعات وعمل تقرير يومي للمراقبة األساسية واالحتياطي.  •

 اإلشراف على سري االختبار والتأكد من سالمتها. •

 .الطارئة املشاكل ملعاجلة االختبارات مقر يف التواجد •

=تقدمي تقرير يومي عن سري االختبارات وإرساهلا لعميد الكلية. •

 أهم منجزات الوحدة

 تنفيذ حماضرات يف شروط االختبار اجليد. •

 توزيع تعليمات لالختبارات على الطالب وأعضاء هيئة التدريس. •

 أتمني الراحة النفسية للطالب. •

 .التنظيم للقاءات الفصلية للتنسيق لعقد االختبارات ومناقشة مالحظات أعضاء هيئة التدريس ومقرتحاهتم •
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 أعضاء اللجنة
 

 

 

 

 

 

 

 اللجنةمهام 

 إعداد اجلداول الدراسية اخلاصة بكلية الرتبية وما يتعلق فيها من :- •

أ-حصر عدد الطالب والطالبات يف كل مستوى لكل بر�مج. 

ب-حصر عدد اعضاء هيئة التدريس يف كل قسم وختصصاهتم. 

جـ-حصر عدد القاعات املخصصه لكل قسم يف كلية الرتبية . 

د-توزيع املقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس ابلتنسيق مع األقسام املعنية . 

=flfiã˘^=fl_Âª^=
 رئيساً  د. �ئل دمحم أخرس 1
 عضواً ومنسقاً لقسم الرتبية اخلاصة د. دمحم السعيد بدوي 2
 عضواً ومنسقاً لقسم الرتبية وعلم النفس د. حممود راشد الشديفات 3
 عضواً ومنسقاً لقسم املناهج وطرق التدريس د. أمحد سعيد األحول 4
 عضواً ومنسقاً لقسم الوسائل وتقنيات التعليم د. إبراهيم بن خليل العلي 5
 عضواً ومنسقاً لقسم ر�ض األطفال د. عاليه الطيب محزة 6

 لجنة الجداول 1

 

  الكلية لجان
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 رفع اجلداول بعد أعتمادها من األقسام العلمية إىل سعادة وكيل الكلية متهيدًا إلعتمادها من قبل عميد الكلية . •

 االلتزام ابلشروط والضوابط احلددة من قبل جلنة اجلداول املركزية يف اجلامعة. •

 االلتزام ابملواعيد احملددة من قبل عمادة القبول والتسجيل فيما خيص إعداد اجلداول . •

 أهم منجزات الوحدة

• KÊÿ_Îv=ÓÉá̂ Èÿ^=m˙ÍÑ≈kÿ^=Ú^àrdË=Ï‡_oÿ^Ë=€Ë˚^=Ïã^áÑÿ^=⁄îÕÿ^=€ËÑr=É^Ñƒd 
• Kfi7 Ë^Ñr=“Îå·jË=Em_gÿ_�ÿ^Ë=i˙�ÿ^=fl_å–`F=≤≠à¶^=ÔgŸ�ÿ^=àîv 
• KÏÕÎîÿ^=⁄îÕÿ^=€ËÑr=É^Ñƒd 

 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

 

 

=flfiã˘^=fl_Âª^=
 رئيساً  أ. عهود بنت عبد الرمحن الدغمي  1
 عضواً  أ. أروى بنت صاحل العقيل  2

 عضواً  أ. رانيا فتحي علي أمحد 3

 لجنة التدريب الميداني   2

 

  الكلية لجان
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 اللجنةمهام 

تقوم اللجنة حبصر طالبات التدريب امليداين للفصل القادم يف �اية فصل دراسي ؛ وفقا للخطط الدراسية املعتمدة لدى األقسام العلمية وعدم متكني طالبات التدريب امليداين  •

 يف ر�ض األطفال من تسجيل أي مقرر دراسي ابلتزامن مع موعد التدريب.

 خماطبة إدارة التعليم من اجل التنسيق فيما خيص حتديد أماكن التدريب وفقا لعدد الطالبات املتدرابت. •

التنسيق مع األقسام العلمية خبصوص ترشيح بعض عضوات هيئة التدريسكمشرفات على التدريب امليداين وتتوىل اللجنة توزيعهن على أماكن التدريب وفق ضوابط التدريب  •

 امليداين ولوائحه.

 تقوم اللجنة بتوزيع الطالبات على أماكن التدريب وفق ضوابط التدريب امليداين ولوائحه. •

ترسل قوائم الطالبات املسجالت يف التدريب امليداين بعد استكماهلا إىل القسم العلمي؛ واخطاره أبي تغيري يتم بعد ذلك, والذي بدوره يقوم إبرساهلا إىل عمادة القبول  •

 والتسجيل لربط الطالبات ابملشرفات على البوابة االلكرتونية.

 تزويد كل مشرفة ابلنماذج املعتمدة من االقسام العلمية للتقييم ونسخة من قوائم الطالبات. •

 اعداد اخلطاابت جلهات التدريب وارفاق قوائم الطالبات املسجالت يف التدريب امليداين والنماذج اخلاصة واخطارها أبي تغيريات قد حتصل بعد ذلك. •

عقد حماضرة  ارشادية من قبل اللجنة ومنسقات األقسام للطالبات قبل مباشرة التدريب عن أمهية التدريب امليداين وتعليماته وشرح الية التقييم ومعايريه مع التأكيد على  •

 خصوصية كل قسم علمي.

 توثيق العالقات بني جهات التدريب والكلية مبا خيدم املصلحة العامة. •

 التنسيق مع األقسام العلمية حلل أي مشكلة تعرتض سري تدريب الطالبة. •

 تقوم األقسام العلمية املختصة مبراجعة دليل التدريب امليداين اخلاص بكل قسم وتزويد اللجنة بصورة منه. •

 املتابعة امليدانية لسري عملية التدريب وقيام مشرفة التدريب مبهامها املنصوص عليها يف الئحة التدريب امليداين والتوصية ببعض التغيريات كلما دعت احلاجة. •

 مراجعة نتائج التدريب امليداين ابلتنسيق مع القسم العلمي بعد رصدها من قبل املشرفات واعتمادها متهيدا إلرساهلا لعمادة القبول والتسجيل. •
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 أعضاء اللجنة

 
 

 

 

 أعضاء اللجنة

 

 اللجنتين مهام

 ابجلامعة. للتأديب الدائمة اللجنة التحقيق إىل نتائج وترفع الرتبية كلية وطالبات طالب من تصدر اليت املخالفات يف التحقيق يستلزم ما كل

 

 

=flfiã˘^=fl_Âª^=
 رئيساً  فهد بن فاحل اهلبادد.  1
اً عضو ساري بن سامل الفهيقيد.  2  
 ومقرراً  اً عضو اثين بن عويد الفهيقي. أ 3

=flfiã˘^=fl_Âª^=
 رئيساً  وفاء بنت فاهد السرحايند.  1
اً عضو أروى بنت صاحل العقيل. أ 2  
 ومقرراً  اً عضو مها بنت سعود البليهد. أ 3

 لجنة تأديب الطالب في الكلية 3

 

 لجنة تأديب الطالبات في الكلية 4

 

  الكلية لجان
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 أعضاء اللجنة
 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

=flfiã˘^==fl_Âª^=
 رئيساً  وكيل الكلية د. دمحم بن فاهد السرحاين 1
 عضواً  وكيلة الكلية- شطر الطالبات د. وفاء بنت فاهد السرحاين 2
 عضواً  رئيس قسم املناهج وطرق التدريس د. امحد بن سامل السمريي 3
 عضواً  رئيس قسم الرتبية وعلم النفس د. فياض بن حامد العنزي 4
 عضواً  املشرف على قسم الرتبية اخلاصة د. �ئل دمحم أخرس 5
 عضواً  عضو هيئة تدريس د. دمحم عبد الرمحن عبد املنعم 6
 عضواً ومقرراً  مشرف وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي ابلكلية د. ر�ض بن طويرش املطريف 7

=flfiã˘^=fl_Âª^=
رئيساً ومشرفاً على املوقع اإللكرتوين للكلية  د. إبراهيم بن خليل العلي 1
عضواً د. حسني امحد شحات  2
عضواً د. أمني دمحم صربي  3
عضواً أ. مها بنت سعود البليهد  4
عضواً ومقرراً د. عالء دمحم صواحله  5

 لجنة الخطط والتطوير 5

 

 اللجنة اإلعالمية بالكلية 6

  الكلية لجان
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 اللجنة مهام

 التنسيق مع األقسام العلمية ووحدات الكلية لنشر أخبار األنشطة والفعاليات. •
 تدقيق حمتوى النشر لغو�ً وعلمياً ومبا ال يتعارض مع أنظمة اجلامعة وتعليماهتا. •
 متابعة إصدار أدلة الكلية اإلرشادية. •
 متثيل الكلية يف املعارض والفعاليات على مستوى اجلامعة. •

 

 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

 

=flfiã˘^=fl_Âª^=
رئيساً د. دمحم بن فاهد السرحاين    

عضواً ومقرراً  د. أمحد دمحم جاد املوىل                  1

عضواً  وممثًال لقسم الرتبية وعلم النفس د. عبد الناصر سند العكايلة                     2

عضواً   وممثًال لقسم املناهج وطرق التدريس د. امحد سعيد األحول                              3

عضواً   وممثًال لقسم الوسائل وتقنيات التعليم د. دمحم عبد الرمحن عبد املنعم  4

عضواً ومنسقة للمؤمتر بشطر الطالبات وممثلة لقسم ر�ض االطفال   أ. أمرية دمحم خالد                                5

 لجنـة لمتابعـة أعمـال المؤتمـر العلمـي الطـالبي السابـع بكليـة التـربيـة 7

  الكلية لجان
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 اللجنة مهام

 اإلعالن عن جماالت املشاركة يف املؤمتر للطلبة وإرشاد الطلبة وحثهم على املشاركة. •
 إقامة ورش العمل أو امللتقيات أو احملاضرات لتعريف الطلبة ابملؤمتر الطاليب وجوائز األعمال الفائزة. •
 التنسيق مع جلنة املؤمتر الطاليب الرئيسية بعمادة شؤون الطالب. •
 جتميع أعمال وحبوث ومشاركات الطلبة وتوزيعها على احملكمني. •
 أختيار حمكمني متخصصني من األقسام العلمية ابلكلية . •
 حتديد األعمال املمثلة لكلية الرتبية متهيدًا لرفعها إىل تصفيات املنافسة على مستوى اجلامعة. •
 حتفيز أعضاء هيئة التدريس على اإلشراف واملشاركة يف أعمال املؤمتر الطاليب . •
 القيام أبي مهام أخرى موكلة من سعادة عميد الكلية خبصوص املؤمتر الطاليب •
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  الثانيالقسم 

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية- حسب األقسام العلمية

 هـ1437/ 1436للعام الجامعي 
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  القسمرؤية

أن حيتل قسم الرتبية اخلاصة مكانة قيادية بني أقسام الرتبية اخلاصة يف اململكة ويتبوأ مركزاً مميزاً بني أقسام الرتبية اخلاصة عاملياً وحيقق هذه الرؤية من 

خالل رسالته. 

  القسمرسالة

     لرسالة القسم أبعاد ثالثة وهي: 

. إعداد الكوادر البشرية: أن حيقق القسم رؤيته من خالل التميز يف إعداد معلمي الرتبية اخلاصة أكادمييا وأخالقيا وتربو� على مستوى الدراسات 1

اجلامعية، وان يعد ابحثني وقياديني وإداريني �جحني على مستوى الدراسات العليا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات وليعملوا يف املؤسسات 

الرتبوية األخرى. 

. البحوث العلمية: إعداد املشاريع البحثية الوطنية واإلشراف على املشاريع البحثية اليت يطلب منها اإلشراف عليها، واملبادرة يف اقرتاح مشاريع 2

مشرتكة على النطاق الوطين والعاملي. 

. اخلدمات: تقدمي خدمات استشارية وتدريبية للمؤسسات احلكومية واألهلية، وخدمات تشخيص وتدريب لألطفال وأولياء األمور من خالل مراكز 3

 .القسم املتخصصة

 قسم التربية الخاصة 1

 

  الكلية أقسام
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 أهداف القسم

 .االحتياجات اخلاصة أتهيل كفاءات تربوية قادرة على العمل بنجاح مع ذوي •

املسارات، ابإلضافة للمعرفة املكثفة يف اجملال الذي ختصصت به.  تزويد الطالب بقاعدة علمية واسعة بكافة •

 .االحتياجات اخلاصة هتيئة الطالب وإعدادهم للبحث العلمي األكادميي خلدمة ذوي •

 .يف مناطق اململكة العربية السعودية الرفع من مستوى خدمات الرتبية اخلاصة املقدمة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة •

االسهام يف البحث العلمي يف جمال ذوي القدرات اخلاصة.  •

 أعضاء القسم

 
 الجنسيةاالسم 

المؤهل العلمي 
الرتبة 

األكاديمية 
التخصص  مالحظاتاإليميل 

 الدقيق
 التخرج الجامعة

 
 علم نفس إكلينيكي األردنية �ئل دمحم عبد الرمحن أخرس

اآلداب والفنون 
والعلوم االنسانية 

 \تونس
 املشرف على القسم nmakhras@ju.edu.sa أستاذ مشارك 1997

  AF20110@Yahoo.Com أستاذ مشارك 2002 عني مشس إعاقة عقلية املصرية أمحد فتحي علي عبد ربه 

  msb22473@yahoo.com أستاذ مساعد 2002 األزهر صعوابت تعلم املصرية حممود السعيـد بـدوي دمحم بـدوي 

  raedsalman2003@yahoo.com أستاذ مساعد 2010 اجلامعة األردنية صعوابت تعلم األردنية رائد حممود عبد السالم سلمان 

  Jalal_ksu@hotmail.com أستاذ مساعد 2013 كفر الشيخ إعاقة مسعية املصرية جالل علي إبراهيم االنه 

   amgelmawla@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2013 عني مشس إعاقة عقلية املصرية أمحد دمحم جاد املوىل 

  ejbghan@ju.edu.sa حماضر 1430 امللك سعود إعاقة عقلية السعودية عيسى جواد صباح  البجحان 
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 مبتعث maganazi@ju.edu.sa حماضر 2010 امللك سعود إعاقة مسعية السعودية مبارك غياض دمحم العنزي 

  hmalenazi@ju.edu.sa حماضر 2104 نيو ساوث ويلز إعاقة عقلية السعودية محود مفلح دمحم العنزي 

  aaw1408@hotmail.com معيد 2007 امللك سعود إعاقة عقلية السعودية عبد الرمحن عايد وازن الرويلي 

   mmail@ju.edu.sa حماضر 2015 ساينت توماس صعوابت تعلم السعودية مصطفى دمحم عبد القدوس علي 

  alnashbah@ju.edu.sa حماضر 2014 امللك سعود إعاقة مسعية السعودية علي إبراهيم مفرح آل نشبه 

   aaalshikhi@ju.du.sa حماضر 2015 كليفالند ستيت تدخل يف الطفولة املبكرة السعودية عمر عبد هللا منصور الشيخي 

 مبتعث  معيد 1427 امللك عبدالعزيز صعوابت تعلم السعودية أمحد علي سعيد الغامدي 

 مبتعث  حماضر 2014 مارشال األمريكية صعوابت تعلم السعودية تركي خلف أمحد الزهراين 

 مبتعث  معيد 1430 القصيم إعاقة مسعية السعودية أمحد مقبل مويهان الرويلي 

 
 السعودية سليمان دمحم سليمان الربيعان

إعاقة عقلية-  موهبة 
 وتفوق

 مبتعث smr_1995@hotmail.com معيد 1430 مشال كولورادو

  almalkisalman7@gmail.com حماضر 2015 آكرون  اضطراابت سلوكية وتوحد السعودية سلمان غرم هللا حيىي الرابحي املالكي 

 مبتعث  حماضر 1433 امللك سعود إعاقة عقلية السعودية عماد عبدالواحد علي العسيف 

 مبتعث  حماضر 1431 امللك سعود إعاقة عقلية السعودية عادل صرب زعل العنزي 

 مبتعث  حماضر 2013 نيو ساوث ويلز إعاقة عقلية السعودية خالد حبيب مفلح الشمري 

 مبتعث Garni888@gmail.com حماضر 1431 امللك سعود إعاقة مسعية السعودية فراج دمحم معاضه القرين 

  Marwan30@hotmail.com معيد 2008 ساينت توماس اضطراابت سلوكية وتوحد السعودية مروان جوبري جربي اخلضريي 

  saibrahim@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2010 خبت الرضا تربية خاصة السودانية سهري الشبلي إبراهيم حسني 

  hfmorsi@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2013 عني مشس توحد املصرية هيام فتحي مرسي علي 

  hodasalamama@ju.edu.sa حماضرة 2009 عني مشس إعاقة بصرية املصرية هدى سلمي مطري سالمة 
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 أستاذ مساعد 2010 املنيا جودة- إعاقة مسعية املصرية مىن دمحم أبواملواهب علي

 Mmaali@ju.edu.sa 
Mona.spedu@ju.edu.sa 

 

  mshalbalahed@ju.edu.sa معيدة 1431 امللك سعود إعاقة عقلية السعودية مها سعود حسن البليهد 

  haalruwaili@ju.edu.sa معيدة 1429 نيو ساوث ويلز صعوابت تعلم السعودية هناء علي بصري الرويلي 

  maalrwaili@ju.edu.sa معيدة 1429  نيو ساوث ويلز إعاقة مسعية السعودية مزون عواد عيفان الرويلي 

  afanusiri@ju.edu.sa معيدة 1428 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية أفراح فهد أمحد النصريي 

 مبتعثة b-university@hotmail.com معيدة 1429 امللك سعود إعاقة عقلية السعودية بدور صاحل فارس السرحاين 
  asaqeel@ju.edu.com معيدة 1426 شرق ميشيغان صعوابت تعلم السعودية أروى صاحل دمحم العقيل 
 مبتعثة  معيدة 1430 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية صاحله دمحم خلف اخللف 
  oaaldaghmi@ju.edu.sa معيدة 1429 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية عهود عبدالرمحن محود الدغمي 
   معيدة 1421 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية ازدهار سليمان عبدهللا املويشري 
 مبتعثة  معيدة 1429 امللك فيصل صعوابت تعلم السعودية رؤى عبدهللا دمحم اجلعفري 
  gaaidy@ju.edu.sa معيدة 1430 امللك سعود إعاقة مسعية السعودية غادة عبدالعزيز شايع العايدي 
 مبتعثة Asmsaad@hotmail.com معيدة 1431 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية أمساء سعد محد الفاحل 
   danah66@windowslive.com معيدة 1428 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية اميان طالق متعب الدغمي 
 مبتعثة fatimah ju@yahoo.com معيدة 1428 امللك سعود إعاقة مسعية السعودية فاطمة عبدهللا صاحل امللحم 
 مبتعثة Malak-6677@hotmail.com معيدة 1429 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية مالك خلف هبدل الشمري 
 مبتعثة mamr.ksu@hotmail.com معيدة 1430 امللك سعود صعوابت تعلم السعودية مرام صاحل سداح الدوسري 
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 ساعة ) 134مسار صعوبات التعلم ( عدد الساعات     الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة

ول
 األ

وى
ست

الم
 

المجموع  الوحدات مسمى المقرر المقرر

ى 
تو

مس
ال

ني
لثا

ا
 

المجموع  الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab101 2 المهارات اللغوية 

15 

Arab103 2 التحرير العربي 

18 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية ITE228 2 الوسائل السمعية للتربية الخاصة 
PSY113 2 مبادئ البحث التربوي PSY111  3 1علم النفس النمو 
CI333 2 المدخل إلى التدريس PSY171  2 1الصحة النفسية 

ENGL121 3 مهارات القراءة PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

ENGL122 3 مهارات الكتابة 
SPC100 4 مقدمة في التربية الخاصة 

ENGL123 3 مهارات االستماع 

ث 
ثال

 ال
وى

ست
الم

IC101 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

17 

ع 
راب

 ال
وى

ست
الم

IC102 2 اإلسالم وبناء المجتمع 

18 

PHED340 2 التربية البدنية الخاصة CI250 2 الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم 
SPC151 4 التقييم والتشخيص في التربية PSY221 3 علم النفس التربوي 
SPC160 3 اٌإلعاقة البدنية SPC201 3 تعديل وبناء السلوك 
SPC170 3 االضطرابات السلوكية لدى األطفال غير العاديين SPC202 3 اضطرابات النطق والكالم 

SPC180 3 مقدمة في تأهيل المعوقين 
SPC260 2 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 
SPC295 3 الوسائل المساعدة واألجهزة 

س 
خام

 ال
وى

ست
الم

IC 103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

21 
س 

ساد
 ال

وى
ست

الم

IC 104 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم 

19 

ITE 241 2 تقنيات التعليم واالتصال SPC314 2 صعوبات التعلم في ضوء النظريات 
SPC 253 3 مدخل إلى التخلف العقلي SPC 265 3 القدرات العقلية ونظريات التكوين العقلي 
SPC 255 3 مدخل إلى التفوق العقلي واالبتكار SPC263 2 التخلف العقلي في ضوء النظريات 
SPC 254 3 مدخل إلى صعوبات التعلم SPC 304 2 صعوبات التعلم النمائية 
SPC264 3 صعوبات التعلم في القراءة والكتابة SPC 371 3 مناهج غير العادين وأسس بنائها 
SPC 385 3 تربية غير العاديين في المدارس العادية SPC 392 2 قراءات باللغة االنجليزية 
IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان SPC390 3 العمل مع أسر غير العاديين 

ع 
ساب

 ال
وى

ست
الم

ITE 250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

16 

ن 
ثام

 ال
وى

ست
الم

SPC 478 12 12 التدريب الميداني في مجال  صعوبات التعلم 

PSY 461 2 مناهج البحث في علم النفس 
SPC354 2 دراسة حالة في صعوبات التعلم 
SPC 353 3 مهارات السلوك ألتكيفي 
SPC 404 3 طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم 
SPC 411 2 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة 
SPC 440 3 القضايا المعاصرة في التربية الخاصة 
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  ساعة )134( عدد الساعات    مسار التخلف العقلي الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة

ول
 األ

وى
ست

الم
 

المجموع  الوحدات مسمى المقرر المقرر

ى 
تو

مس
ال

ني
لثا

ا
 

المجموع  الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab101 2 المهارات اللغوية 

15 

Arab103 2 التحرير العربي 

18 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية ITE228 2 الوسائل السمعية للتربية الخاصة 
PSY113 2 مبادئ البحث التربوي PSY111  1علم النفس النمو  3 
CI333 2 المدخل إلى التدريس PSY171  1الصحة النفسية  2 

ENGL121 3 مهارات القراءة PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

ENGL122 3 مهارات الكتابة SPC100  4 مقدمة في التربية الخاصة 
ENGL123 3 مهارات االستماع 

ث 
ثال

 ال
وى

ست
الم

IC101 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

17 

ع 
راب

 ال
وى

ست
الم

IC102 2 اإلسالم وبناء المجتمع 

18 

PHED340 2 التربية البدنية الخاصة CI250 2 الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم 
SPC151 4 التقييم والتشخيص في التربية PSY221 3 علم النفس التربوي 
SPC160 3 اٌإلعاقة البدنية SPC201 3 تعديل وبناء السلوك 
SPC170 3 االضطرابات السلوكية لدى األطفال غير العاديين SPC202 3 اضطرابات النطق والكالم 

SPC180 3 مقدمة في تأهيل المعوقين SPC260 2 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 
SPC295 3 الوسائل المساعدة واألجهزة 

س 
خام

 ال
وى

ست
الم

IC103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

20 
س 

ساد
 ال

وى
ست

الم

IC104 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم 

17 

ITE241 2 تقنيات التعليم واالتصال SPC264 3 صعوبات التعليم في القراءة والكتابة 
SPC253  3 مدخل إلى التخلف العقلي SPC265 3 القدرات العقلية ونظريات التكوين 
SPC255 ر الى التفوق العقلي واالبتكامدخل  3 SPC303 2 القابلون للتعلم 
SPC254  3 مدخل إلى صعوبات التعلم SPC313 2 القابلون للتدريب 
SPC263 2 التخلف العقلي في ضوء النظريات المختلفة SPC371 3 مناهج غير العاديين وأسس بنائها 
SPC385 3 تربية غير العاديين في المدارس العادية 

SPC392 2 قراءات باللغة اإلنجليزية 
IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان 

ع 
ساب

 ال
وى

ست
الم

ITE250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

19 

ن 
ثام

 ال
وى

ست
الم

SPC477 12 12 التدريب الميداني في مجال التخلف العقلي 

PSY461 2 مناهج البحث في علم النفس 
SPC304 2 صعوبات التعلم النمائية 
SPC353 3 مهارات السلوك التكيفي 
SPC403 3 طرق تدريس المعوقين عقليا 
SPC411 2 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة 
SPC440 3 قضايا معاصرة في التربية الخاصة 
SPC390 3 العمل مع أسر المعوقين 
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  ساعة )136 ( عدد الساعات والتوحد السلوكية    مسار االضطراباتالخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة

ول
 األ

وى
ست

الم
 

المجموع  الوحدات مسمى المقرر المقرر

ى 
تو

مس
ال

ني
لثا

ا
 

المجموع  الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab101 2 المهارات اللغوية 

15 

Arab103 2 التحرير العربي 

18 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية ITE228 2 الوسائل السمعية للتربية الخاصة 
PSY113 2 مبادئ البحث التربوي PSY111  1علم النفس النمو  3 
CI333 2 المدخل إلى التدريس PSY171  1الصحة النفسية  2 

ENGL121 3 مهارات القراءة PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

ENGL122 3 مهارات الكتابة SPC100  4 مقدمة في التربية الخاصة 
ENGL123 3 مهارات االستماع 

ث 
ثال

 ال
وى

ست
الم

IC101 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

17 

ع 
راب

 ال
وى

ست
الم

IC102 2 اإلسالم وبناء المجتمع 

18 

PHED340 2 التربية البدنية الخاصة CI250 2 الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم 
SPC151 4 التقييم والتشخيص في التربية PSY221 3 علم النفس التربوي 
SPC160 3 اٌإلعاقة البدنية SPC201 3 تعديل وبناء السلوك 
SPC170 3 االضطرابات السلوكية لدى األطفال غير العاديين SPC202 3 اضطرابات النطق والكالم 

SPC180 3 مقدمة في تأهيل المعوقين SPC260 2 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 
SPC295 3 الوسائل المساعدة واألجهزة 

س 
خام

 ال
وى

ست
الم

IC103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

21 
س 

ساد
 ال

وى
ست

الم

IC104 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم 

18 

ITE241 2 تقنيات التعليم واالتصال SPC266 3 االضطرابات السلوكية و التوحد في ضوء النظريات 
SPC253  3 مدخل إلى التخلف العقلي SPC306 3 إدارة و ضبط السلوك 
SPC268 3 مدخل إلى االضطرابات السلوكية واالنفعالية SPC304 2 صعوبات التعلم النمائية 
SPC254  3 مدخل إلى صعوبات التعلم SPC390   3 العمل مع أسر غير العاديين 
SPC275 3 مدخل إلى اضطراب التوحد SPC371 3 مناهج غير العاديين وأسس بنائها 
SPC385 3 تربية غير العاديين في المدارس العادية 

SPC392 2 قراءات باللغة اإلنجليزية 
IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان 

ع 
ساب

 ال
وى

ست
الم

ITE250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

17 

ن 
ثام

 ال
وى

ست
الم

SPC480 
التدريب الميداني في مجال االضطرابات السلوكية 

 والتوحد
12 12 

PSY461 2 مناهج البحث في علم النفس 
SPC356  دراسة حاله في مجال االضطرابات السلوكية و

 التوحد
3 

SPC406 3 طرق تدريس التالميذ المضطربين سلوكيا وانفعاليا 
SPC407  3 طرق تدريس التالميذ ذوي التوحد 
SPC411  2 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة 
SPC440  3 قضايا معاصرة في التربية الخاصة 
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  القسمرؤية

 .يسعى قسم ر�ض األطفال أن يصبح رائدًا على املستويني احمللي والعاملي يف جمال ر�ض األطفال ليواكب التطورات املستحدثة عامليا

  القسمرسالة

إعداد الكوادر املتخصصة من معلمات وأخصائيات ومشرفات يف جمال ر�ض األطفال ودور احلضانة، وتشجيع الدراسات العلمية يف جمال ر�ض األطفال. 

 أهداف القسم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم رياض األطفال 2

 

  الكلية أقسام

 تنمية مهارات البحث العلمي يف جمال ر�ض األطفال. •

 االرتقاء ابملستوى العلمي واملهين والثقايف للعامالت يف جمال ر�ض األطفال. •

إجراء البحوث والدراسات العلمية يف جمال ر�ض األطفال.  •

املسامهة يف تطوير مهارات العامالت يف جمال ر�ض األطفال يف القطاعات  •

 املختلفة.

توعية فئات اجملتمع املختلفة يف أمهية مرحلة ر�ض األطفال.  •

ترسيخ املفاهيم الدينية وربطها ابملمارسات والقرارات احلياتية واالعتماد الكامل  •

 على املنظور اإلسالمي يف مجيع القضا� املتعلقة ابلرتبية والطفل.

مواكبة جهود اململكة يف تطوير وحتسني العملية التعليمية يف مرحلة ر�ض األطفال  •

من أجل جعلها مرحلة إلزامية قبل االلتحاق ابملرحلة االبتدائية وذلك من خالل 

=ختريج كوادر تعليمية مؤهلة أتهيًال عالياً .

 

=كلمة المشرفة على القسم

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على معلمنا األول دمحم بن 

عبدهللا وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وبعد: 

األطفال هم أمثن ثروات اجملتمع ومستقبله الواعد؛ وتعد مرحلة الطفولة 

مرحلة جوهرية من مراحل النمو اجلسدي واملعريف والعاطفي للطفل واليت هلا 

انعكاساهتا الواضحة على شخصيته وعلى حجم التوقعات املعقودة عليه مستقبالً . 

ويعد قسم  ر�ض االطفال أحد األقسام العلمية اليت حتتضنها كلية الرتبية جبامعة 

اجلوف والذي يتطلع من خالل بر�جمه األكادميي إىل املشاركة الفاعلة يف تنمية 

اجملتمع ومقابلة تطلعاته من خالل إعداد متخصصات يف جمال ر�ض األطفال 

وإثراء املعرفة من خالل تقدمي دراسات وحبوث واستشارات تربوية وتعليمية. 

 الدكتورة/ وفاء بنت فاهد السرحاني
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 أعضاء القسم

 الجنسيةاالسم   
الرتبة المؤهل العلمي 

األكاديمية 
 مالحظاتاإليميل 

 التخرج الجامعة التخصص الدقيق

  ola.aly@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2005 القاهرة ر�ض أطفال املصرية عال عبد الرمحن علي دمحم  

  hmamohamed@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2010 عني مشس لألطفال الدراسات النفسية املصرية هناء مصطفى عواد دمحم  

  gmgenedy@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2007 حلوان تصميم املنسوجات املصرية جيهان ماهر طه اجلندي  

  thalamin@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2012 النيلني علم نفس تربوي السودانية طاهره حسن عبدهللا االمني  

  Asmaa_0000200@yahoo.com أستاذ مساعد 2013 عني مشس الصحة النفسية املصرية أمساء فتحي ايوب خضر  

  Amal_mohamed127@yahoo.com أستاذ مساعد 2013 عني مشس لألطفال الدراسات النفسية املصرية أمال دمحم عبد املوىل دمحم  

  raniahawash@yahoo.com حماضر 2011 بين سويف علم نفس تعليمي املصرية رانيا فتحي علي أمحد  

  aalswailem@ju.edu.sa معيد 1436 كوينزالند السنوات املبكرة السعودية عبري عبدالكرمي ربيع السويلم  

 مبتعثة  معيد 1425 القصيم ر�ض أطفال السعودية مرمي سعود  عبيد البشري احلريب  

 مبتعثة zohor686@gmail.com معيد 1428 طيبة ر�ض أطفال السعودية زهور صبار ضيف هللا البلوي  

 مبتعثة  معيد 1430 طيبة علم نفس الطفولة السعودية رندا محود حامد العويف  

 دراسات الطفولة مسار املوهبة والنبوغ السعودية آالء عبد احملسن غالب العبد هللا الرباهيم  
الرتبية ملعلمات 
 املرحلة االبتدائية

 مبتعثة Alae.alabdullh@gmail.com معيد 1427

 مبتعثة Sano0o1400@gmail.com معيد 1423 كليات البنات اقتصاد منزيل السعودية سناء دخل هللا مريقب العرجان  

  3wwad99@gmail.com معيد 1424 كليات البنات اقتصاد منزيل السعودية حنان عيد محود السبيلة  

 مبتعثة rabyah.11@hotmail.com معيد 1432 امللك سعود تعليم ما قبل املرحلة اإلبتدائية السعودية رابية محود دمحم العنزي  
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  ساعة )131( عدد الساعات               رياض األطفالالخطة الدراسية لقسم 

ول
 األ

وى
ست

الم
 

 المجموع الوحدات مسمى المقرر المقرر

ى 
تو

مس
ال

ني
لثا

ا
 

 المجموع الوحدات مسمى المقرر المقرر

101ARAB 2 المهارات اللغوية 

12 

103 ARAB 2 التحرير العربي 

14 

330 CI 100 2  إلى التدريس المدخل CHG 3 في رياض األطفال مدخل 
101 ED 110 3 التربية اإلسالمية أصول CHG 2  في اإلسالم الطفل 

101ENGL 120 3 لغة انجليزية CHG 2 حديثة في تربية األطفال اتجاهات 

113 PSY 2 مبادئ البحث التربوي 
151 CHG 3  المهارات الفنية والحركية تنمية 
212 CHG 2  الدينية واالجتماعية التربية 

ث
ثال

 ال
وى

ست
الم

 

303 ARED 2 بالخامات المستهلكة التشكيل 

16 

بع
لرا

ى ا
تو

مس
 ال

201 ARED 2 رسوم األطفال ومراحل نموها 

17 

241 CHG 230 2 الطفولة الدولية والمحلية منظمات CHG 3 التنشئة االجتماعية 
250 CHG 250 2 رياض األطفال مناهج CI 2 اآللي واستخداماته الحاسب 
260 CHG 223 2 الطفل تغذية ED 2 الصحة المدرسية 
352 MG 102 2 المدرسية اإلدارة IC 2 وبناء المجتمع اإلسالم 
222 ED 267 2 االجتماع التربوي علم ITE 3 لألطفال برامج التلفزيون التربوي 
231 ED 2 التربية اإلسالمية تاريخ 

221 PSY 3 النفس التربوي علم 
101 IC 2 إلى الثقافة اإلسالمية المدخل 

س
خام

 ال
وى

ست
الم

 

236 CHG 2 نفس لعب علم 

21 
س

ساد
 ال

وى
ست

الم
 

220 CHG 2 في الطفولة باللغة االنجليزية قراءات 

19 

331 CHG 282 3 الطفولة مشكالت CHG 2 مستقلة دراسة 
335 CHG 341 3  والتقويم القياس CHG 2 دور الحضانة ورياض األطفال إدارة 
352 CHG 354 2 المفاهيم والمهارات اللغوية تنمية CHG 2 المفاهيم والمهارات الرياضية تنمية 
341 ED 356 2 نظم التعليم في المملكة والعالم CHG 2 المفاهيم والمهارات العلمية تنمية 
103 IC 325 2 االقتصادي في اإلسالم النظام CI 2 مشكالت في التدريس 

241 ITE 330 2 تقنيات التعليم واالتصال CI 2 وطرق التدريس العامة المناهج 
111 PSY 104 3  1نفس النمو -  علم IC 2 النظام السياسي في اإلسالم أسس 
105 IC  323 2مبادئ حقوق األنسان PSY 3 التعلم نظريات 

بع
سا

 ال
وى

ست
الم

 

232 CHG 2  الطفل وتوجيهه إرشاد 

16 

من
لثا

ى ا
تو

مس
 ال

438 CHG 2  الطفل ثقافة 

16 

433 CHG 461 3  نفس الطفل غير العادي علم CHG 6 ميدانية في رياض األطفال تربية 
459 CHG 480 6 ميدانية في رياض األطفال تربية CHG 3 في رياض األطفال ندوة 
321 ED 441 2  المقارنة التربية ED 2  تربوية مشكالت 
250 ITE 1 التعليمية إنتاج واستخدام الوسائل 

205 PSY 3 علم نفس الدوافع  واالنفعاالت 
151 PYS 2 التربوي التقويم 

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/%D9%88%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/333%20%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/%D9%88%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9/232%20%D8%B1%D9%88%D8%B6%20%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%87.doc
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  القسمرؤية

 .الر�دة يف برامج اإلعداد الرتبوي املتميزة حمليا وعربياً 

  القسمرسالة

املشاركة يف إعداد معلمني متميزين أكادميياً ومهنياً  من خالل نشر الفكر الرتبوي املتقدم، واملمارسات التعليمية العصرية، والبحث العلمي، والشراكة الفاعلة 

 مع املؤسسات ذات العالقة خلدمة اجملتمع، والتطوير الرتبوي املستدام حمليا وإقليميا يف جماالت الرتبية وعلم النفس.

 أهداف القسم

 تكوين اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم. •

تزويد الطالب/املعلم مهارات القرن احلادي والعشرين.  •

تعريف الطالب/املعلم ابالجتاهات الرتبوية احلديثة والتجديدات املستمرة.  •

تزويد الطالب/املعلم مهارات الكشف عن املوهوبني ورعايتهم.  •

إكساب الطالب/املعلم فنيات التقومي املستمر.  •

متكني الطالب/املعلم من بناء اختبار حتصيلي مقنن.  •

إكساب الطالب/املعلم مهارات البحث العلمي.  •

تدريب الطالب/املعلم على ممارسة مهارات التفكري مع طالبه.  •

تزويد الطالب/املعلم مهارات اإلرشاد والتوجيه الطاليب يف املدارس.  •

 قسم التربية وعلم النفس 3
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إعداد القسم وهتيئته لالعتماد األكادميي.  •

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تربوية ونفسية مرتبطة بتطوير السلوك الرتبوي والنفسي للمتعلم.  •

املشاركة يف خدمة اجملتمع من خالل تقدمي االستشارات الرتبوية والنفسية ملؤسسات اجملتمع املدين العسكري.  •

إكساب الطالب/املعلم املهارات املتعلقة بكيفية إعداد وتطبيق االختبارات النفسية والتحصيلية.  •

 أعضاء القسم

 
 الجنسيةاالسم 

الرتبة المؤهل العلمي 
األكاديمية 

 مالحظاتاإليميل 
 التخرج الجامعة التخصص الدقيق

 عميد كلية الرتبية gharbi1426@ju.edu.sa أستاذ مشارك 2007  امللك سعود إدارة التعليم العايل السعودية غريب مرجي شعف الشمري 

  nawaf@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2009  امللك سعود أصول الرتبية السعودية نواف عبدهللا جدعان الرويلي 

 
 massaleh@ju.edu.sa أستاذ مشارك 2009  امللك سعود إدارة التعليم العايل السعودية دمحم علي صاحل الصاحل

عميد معهد 
البحوث 

  واالستشارات

 
 dr.faisal@ju.edu.sa أستاذ مشارك 2007 الريموك إدارة تربوية السعودية فيصل مد هللا علي الرويشد

  عمادةعميد
التعليم املستمر 
  وخدمة اجملتمع

 إدارة اجلودة السعودية جابر منيزل حتحوت الرويلي 
ايست 

 اجنيليا\بريطانيا
 jmalruwaili@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2012

عمادة عميد 
اجلودة واالعتماد 

 األكادميي

  mrshdafat@ju.edu.sa أستاذ مشارك 2007 الريموك علم النفس الرتبوي األردنية حممود راشد يعقوب الشديفات 

  osqaizan@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2008 الريموك إرشاد نفسي األردنية عمر سليمان أبو قيزان 
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  amsawalha@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2012 األردنية إرشاد نفسي األردنية عالء دمحم أمحد صواحلة 

  asakayleh@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2007 القاهرة قياس وتقومي األردنية عبد الناصر سند العكايلة 

  amsabry@ju.edu.sa أستاذ مشارك 2002 عني مشس قياس وتقومي املصرية أمني دمحم صربي نور الدين 

  srkhodaier@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2012 بين سويف علم نفس جترييب املصرية سعيد رمضان عبد الفتاح خضري 

  dmotaibi@ju.edu.sa حماضر 2007  امللك سعود علم نفس ارشادي السعودية ضيف هللا  مقحم مصيبيح العتييب 

 علم النفس السعودية مشعل عويد عبدالعزيز العويِّد 
اإلمام دمحم بن 

 سعود 
  Maalawid@ju.edu.sa معيد 1432

 مبتعث wadaani2010@hotmail.com حماضر 1429 أم القرى الرتبية االسالمية السعودية جربان حيىي سلمان الودعاين 

 مبتعث falamri7@gmail.com حماضر 2009 امللك سعود دراسات تربوية السعودية فاضل دمحم فاضل العمري 

 مبتعث meshal1177@hotmail.com حماضر 2008  أم القرى قياس وتقومي السعودية مشعل مؤنس خنيالن الرويلي 

  mmalfalah@ju.edu.sa حماضر 1432 شيفلد تربية بدنية السعودية مساعد دمحم سلطان الفالح 

 مبتعث mmalruwaily@yahoo.com حماضر 2010 سرتلنق إدارة أعمال ر�ضية السعودية ممدوح دويش صحن الرويلي 

 تربية بدنية السعودية مساعد صلييب ظاهر الرويلي 
كلية إعداد 

 اتملعلمني ابجلوف
   معيد 1418

 جغرافيا بشرية-عمران السعودية خالد مفلح مريف اجلويف 
أم درمان 
 اإلسالمية

  ka48855@gmail.com حماضر 1427

  fkatyby@ju.edu.sa حماضر  امللك سعود جغرافيا مناخية السعودية فارس خليف شاهر العتييب 

   أستاذ مشارك 1992 االسكندرية تدريب الر�ضات الفردية املصرية حسن عبد السالم عبد احلفيظ   

  hussien7320@yahoo.com أستاذ مساعد 2005 عني مشس تربية فنية املصرية حسني أمحد شحات علي 

  Tahram2000@yahoo.com أستاذ مشارك  القاهرة علم نفس اجتماعي ارتقائي املصرية الطاهرة حممود دمحم املغرىب 

  atmohmad@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2008  اخلرطوم علم نفس تربوي السودانية عالية الطيب محزة 



52 
 

 

 

 

 

  naalmoharab@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2014 األردنية أصول الرتبية السعودية جنوى أمحد حمارب السرحاين 

  sasrhani@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2014 األردنية أصول الرتبية السعودية سهام  أمحد حمارب السرحاين 

  ammahmed@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2012 االزهر توجية وارشاد املصرية أمينة مصطفى دمحم أمحد 

   حماضر 2014 القاهرة علم نفس اكلينيكي املصرية جيهان أمحد محزة دمحم 

  amkmoussad@ju.edu.sa حماضر 2003 الزقازيق علم نفس تربوي املصرية أمرية دمحم خالد مسعد 

  mmamustasa@ju.edu.sa حماضر 2007 الريموك علم نفس تربوي األردنية ميادة دمحم علي مصطفى 

 تطور فكر تربوي السعودية خلود سعود عبد الرزاق النصريي 
كلية الرتبية 

 ابلر�ض
  Klood.s@ju.edu.sa حماضر 2005

  hamoharb@ju.edu.sa حماضر 2003 األردنية اصول الرتبية االسالمية السعودية هناء أمحد حمارب السرحاين 

   حماضر 1425  امللك سعود إدارة تربوية السعودية أريج أمحد محود الروضان 

  shfadel@ju.edu.sa حماضر 1418 امللك عبدالعزيز علم نفس اجتماعي السعودية سنابل حسن عبد هللا فاضل 

 مبتعثة  حماضر  األردنية إدارة تربوية السعودية هبة فرحان سلمان الرويلي 

  dr-n-aldraan@hotmail.com حماضر 2009 امللك سعود أصول الرتبية السعودية نعيمة عمر مسري الدرعان 

 مبتعثة a.alawad@ju.edu.sa معيد 1420 أم القرى إدارة تربوية السعودية عزيزة يوسف عبدهللا العواد 

 مبتعثة m.alhizan@ju.edu.sa معيد 1420 اجلوف أصول الرتبية السعودية مشاعل رجا عامر احليزان 

 مبتعثة Fofo5541@hotmail.com معيد 1420 اجلوف أصول الرتبية السعودية أفراح خليفة عطا اجلويف 
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  القسمرؤية

 .التميز يف تصميِم وتطوير واستخدام تقنيات التعليم بفعالية وكفاءة على مجيع املستو�ت النظرية والتطبيقية 

  القسمرسالة

 .توفري بيئة تعلم تفاعلية ذات جودة نوعية وفقاً للمعايري احمللية والدولية لتعزيز عمليات التعليم والتعلم

 أهداف القسم

 تنمية الوعي أبمهية تكنولوجيا التعليم والتعلم وارتباط ذلك برتقي وتفعيل أدوار الكوادر البشرية مما يؤدي إىل تطور اجملتمعات. •

السعي ملواكبة التطور السريع يف جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات ووسائل االتصال احلديثة، مما يسهل عمليات استيعاب تطورات العصر يف هذا  •

اجملال، وتسهيل عمليات التواصل احلضاري بني الشعوب على أسس تقنية متقاربة ومتسعة. 

تطوير وسائل وتقنيات التعليم وفقاً ملتطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي.  •

تطوير طرق التدريس املستخدمة حالياً .  •

تطوير مهارات الطلبة يف جمال استخدام تقنيات التعليم ووسائله.  •

اجراء البحوث والدراسات يف جمال تقنية املعلومات ووسائل التعليم يف اجملال الرتبوي.  •

 

 

 قسم المناهج وطرق التدريس 4

 

  الكلية أقسام



54 
 

 أعضاء القسم

 
 الجنسيةاالسم 

الرتبة المؤهل العلمي 
األكاديمية 

 مالحظاتاإليميل 
 التخرج الجامعة التخصص الدقيق

  Fahad 211@outlook.com أستاذ مشارك 2004  أم القرى مناهج وطرق تدريس املواد االجتماعية السعودية فهد فاحل عقيل اهلباد 

 
  dralmarshad@gmail.com أستاذ مشارك 2003  فلوريدا \ أمريكا املناهج العامه السعودية يوسف عقال دمحم املرشد

 
  makmohammed@ju.edu.sa أستاذ مشارك 2005 عني مشس مناهج وطرق تدريس  اللغة العربية املصرية حممود عبد احلافظ خلف هللا

 
 ahmed9806@gmail.com أستاذ مساعد 1430  أم القرى مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية أمحد سامل سلمان السمريي

رئيس قسم املناهج وطرق 
 التدريس

 عميد شئون الطالب hazzaa@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2012 الوطنية\ ماليز� مناهج وطرق تدريس العلوم السعودية هزاع عبدالكرمي مبارك الفويهي 

 وكيل كلية الشريعة والقانون ssf@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2012 اإلسالمية العاملية مناهج وطرق تدريس القران الكرمي السعودية ساري سامل قنيفذ الفهيقي 

 Sajmessa@gmail.com أستاذ مساعد 2010  أم القرى مناهج وطرق تدريس العلوم السعودية سعيد عبدهللا جارهللا الغامدي 
عميد كلية العلوم واالداب 

 ابلقر�ت 

  ahmed.said909031@yahoo.com أستاذ مساعد 2011  كفر الشيخ  مناهج وطرق تدريس  اللغة العربية املصرية أمحد سعيد حممود األحول 

 وكيل كلية الرتبية ms@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1434  أم القرى مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية دمحم فاهد سامل السرحاين 

 heglydi@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1430  أم القرى مناهج وطرق تدريس  اللغة العربية السعودية حسن إبراهيم حسن اجلليدي  
رئيس مركز اإلرشاد الطاليب 

 ابجلامعة

 رئيس قسم الرتبية وعلم النفس fayad@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1436 أبردين  مناهج وطرق تدريس العلوم السعودية فياض حامد فياض العنزي 

  ttfahiqi@ju.edu.sa حماضر 2004 أم القرى مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية اثين عويد اثين الفهيقي 

  kaalfaiad@ju.edu.sa حماضر 2010 مو�ش  مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية خالد أمحد عبدالرمحن الفياض 

 عميد السنة التحضريية r.almatrafi@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1436  جنوب الينوي �هج وطرق تدريس إسالميات السعودية ر�ض طويرش شتات املطريف 



55 
 

  aaftaikhah@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1437 أم القرى طرق التدريس الرتبية  االسالمية السعودية عبد الكرمي علي احمليسن الفتيخة 

  alhumaid@hotmail.com أستاذ مساعد 2006 أوهايو مناهج وطرق تدريس تربية فنية السعودية مجيل موسى محيد احلميد 

 مبتعث bassamaljouf@hotmail.com حماضر 1428 جامعة امللك سعود تقنيات التعليم السعودية بسام فهد زيدان الرشيد 

   h.alsaiari@ju.edu.sa حماضر 1437 غرب سيدين مناهج وطرق تدريس  اللغة العربية السعودية حسني عيظة عامر الصيعري 

 مبتعث altrad90@gmail.com حماضر 2003 الريموك مناهج وطرق تدريس العلوم السعودية دمحم بن صاحل طراد الزامل 

 مبتعث azizksa100@yahoo.com حماضر 1426 األردنية مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية عبد العزيز رفان عويد العنزي 

  abdullah201126@hotmail.com معيد 1424 اجلوف مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية عبد هللا مبارك مدشر اجلبل 

  balrehaili@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1434 اند�� ستيت  مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية خبيت واصل خبيت الرحيلي 

  Dr.aldoghmi28@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1427 كلية الرتبية جبدة مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية السعودية مها عفات دمحم الدغمي الدرزي 

  dr.hossah@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2007 كلية الرتبية ابلر�ض مناهج وطرق تدريس أحياء السعودية حصة غازي برغش البجيدي 

 maha.mfs@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1432 األمرية نورة مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية مها دمحم فراس السرحاين 
وكيلة كلية احلاسب اآليل 

 واملعلومات

 sultanah@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1430 األمرية نورة مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية السعودية سلطانه عبد املصلح البديوي 
مشرفة جممع كليات البنات & 
 وكيلة عمادة القبول والتسجيل

 وكيلة كلية الرتبية wfalsarhani@ju.edu.sa أستاذ مساعد 1434  أم القرى مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية السعودية وفاء فاهد سامل السرحاين 

  Aisha.alhabob@ju.edu.sa حماضر 1424 كلية الرتبية جبدة مناهج وطرق تدريس إسالميات السعودية عائشة عايد مران احلبوب 

  ealbedaiwi@ju.edu.sa حماضر 1431 األمرية نورة اقتصاد منزيل السعودية انتصار عبيد جزاع البديوي  

 مبتعثة  حماضر 1431 امللك عبدالعزيز مناهج وطرق تدريس  اللغة العربية السعودية حنان ونيس عمري الربيع 

 مبتعثة  حماضر 1433 الرتبية للبنات  مناهج وطرق تدريس الر�ضيات السعودية فاطمة دمحم فراس السرحاين 

 مبتعثة no_bl@hotmail.com حماضر 1328 أم القرى مناهج وطرق تدريس املواد االجتماعية السعودية  نورة سعد دخيل هللا البلوي 

 مبتعثة hdilalatallah@yahoo.com حماضر 2010  مناهج وطرق تدريس ر�ضيات السعودية هديل أمحد خليفه العطاهللا 

mailto:altrad90@gmail.com
mailto:abdullah201126@hotmail.com
mailto:sultanah@ju.edu.sa
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 برامج يف أخرى أقسام مع يشارك القسم حيث لطالب الكلية الرتبوي اإلعداد برامج يف التدريس هبا املناط األقسام من التعليم وتقنيات الوسائل قسم يُعد

اتريخ.  حىت الكلية لطالب علمية متنح درجة أكادميية برامج القسم يقدم وال الرتبوي، اإلعداد

  القسمرؤية
 والتطبيقية. النظرية املستو�ت مجيع على وكفاءة بفعالية التعليم تقنيات واستخدام وتطوير تصميمِ  يف التميز

  القسمرسالة
 والتعلم. التعليم لتعزيز عمليات والدولية احمللية وفقاً للمعايري نوعية جودة ذات تفاعلية تعلم بيئة توفري

 أهداف القسم

اجملتمعات.  تطور إىل مما يؤدي البشرية الكوادر أدوار وتفعيل برتقية ذلك وارتباط والتعلم التعليم تكنولوجيا أبمهية الوعي تنمية •
 اجملال، هذا يف العصر تطورات استيعاب يسهل عمليات مما احلديثة االتصال ووسائل واملعلومات التعليم تكنولوجيا جمال يف السريع التطور ملواكبة السعي •

ومتسعة.  متقاربة تقنية على أسس الشعوب بني احلضاري التواصل عمليات وتسهيل
 األكادميي. واالعتماد اجلودة ملتطلبات وفقاً  التعليم وتقنيات وسائل تطوير •
حالياً .  املستخدمة التدريس طرق تطوير •
 ووسائله. التعليم تقنيات استخدام جمال يف الطلبة مهارات تطوير •
 الرتبوي. اجملال يف التعليم ووسائل املعلومات تقنية جمال يف والدراسات البحوث إجراء •

 
 

 قسم الوسائل وتقنيات التعليم 5

 

  الكلية أقسام



57 
 

 أعضاء القسم

 

 

 

 

 

 

 
 الجنسيةاالسم 

الرتبة المؤهل العلمي 
األكاديمية 

 مالحظاتاإليميل 
 التخرج الجامعة التخصص الدقيق

 التعليم االلكرتوين السعودية سامل بن مبارك الدمهشي العنزي 
جامعة واين 

 ستيت 
 salanazy@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2011

التعلم عمادة عميد 
 م عن بعديلااللكرتوين والتع

 واملشرف على القسم

 أنظمة التعليم االلكرتوين السعودية عبد احلميد راكان ظاهر العنزي 
جامعة اواترا 

 ماليز�
 a.alenezi@hotmail.com أستاذ مساعد 2011

عميد كلية علوم احلاسب 
 واملعلومات

 
 التعليم االلكرتوين السعودية زايد فاضل زايد الرويلي

جامعة كريتن 
 اسرتاليا

  zalowainan@ju.edu.sa أستاذ مساعد 2015
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  الثالثالقسم 

 الطالب والطالبات المتفوقين والمتفوقات على مستوى الكلية

 هـ1437/ 1436للعام الجامعي 
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=flالمعدل المستوى  التخصص االسم رقم الطالب 

 4.58 املستوى السابع ختلف عقلي سلمان عبيدهللا العطوي 321101640 1

 4.58 املستوى السابع صعوابت تعلم مروان مفلح اللقماين 331101745 2

 4.51 املستوى السابع تربية خاصة ابسل علي قطيش العنزي 351100373 3

 4.49 املستوى السابع اضطراابت سلوكيه وتوحد حسن عبدهللا حسن الدوسري 341101245 4

=flةرقم الطالب  المعدل المستوى  التخصص االسم 

1 351204829 }_™  l·f „^Ñπ  ‚f àì_‡  Ìà›êÿ^ ÔÎf3ÿ^ Ôì_¶^ ÒÈkåª^ pÿ_oÿ^ 4.99 

2 351204213 Ú^ÑÎ» l·f ÏŸƒ ‚f !^Ñgƒ ÌÑÍ_≈ÿ^ ÔÎf3ÿ^ Ôì_¶^ ÒÈkåª^ pÿ_oÿ^ 4.96 

3 341204676 `fl_…‡ l·f œ^È‡ ‚f !^Ñgƒ Ïÿ_…ÿ^ m_f^à�ó˘^ ÔÎ‘ÈŸåÿ^ ÑvÈkÿ^Ë ÒÈkåª^ ç‹_¶^ 4.96 

4 341204641 àr_‰ l·f €äÎ·‹ ‚f pÍàv Ïã_≈Ÿgÿ^ m_f^à�ó˘^ ÔÎ‘ÈŸåÿ^ ÑvÈkÿ^Ë ÒÈkåª^ ç‹_¶^ 4.96 

5 341204409 `4n l·f _�ƒ=! ‚f ŒŸ~ Ìä·≈ÿ^ m_f^à�ó˘^ ÔÎ‘ÈŸåÿ^ ÑvÈkÿ^Ë ÒÈkåª^ ç‹_¶^ 4.95 

6 331204688 ÒÑ‡ l·f ÑÂÃ ‚f flâà‹ Ï≈Îgåÿ^ ŒŸÄkÿ^ ÏŸ—≈ÿ^ ÒÈkåª^ éÉ_åÿ^ 4.94 

7 331204724 ÑÍà…j l·f ŒÎ�Ÿÿ^Ñgƒ ‚f 2 r ÉÈ‰àÕÿ^ m_fÈ≈ì fiŸ≈kÿ^ ÒÈkåª^ ∆f_åÿ^ 4.94 

8 331204663 Ô›Î≈‡ l·f Ñ≈ã ‚f _�ƒ Ï‡_vàåÿ^ ŒŸÄkÿ^ ÏŸ—≈ÿ^ ÒÈkåª^ éÉ_åÿ^ 4.92 

 قوائم الطالب المتفوقين- قسم التربية الخاصة

 

 المتفوقون والمتفوقات

 قوائم الطالبات المتفوقات - قسم التربية الخاصة
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=flةرقم الطالب  المعدل المستوى  التخصص االسم 

 4.98 املستوى السابع ر�ض األطفال أمل بنت نواف عبد الكرمي السامل 321204123 1

 4.98 املستوى اخلامس ر�ض األطفال مها بنت رجاء بن كساب الضوحيي 341204365 2

 4.97 املستوى اخلامس ر�ض األطفال وسام بنت متعب بن موفق الرويلي 341204437 3

 4.97 املستوى اخلامس ر�ض األطفال سلمى بنت عبيد بن فالج الشمري 341204117 4

 4.96 املستوى اخلامس ر�ض األطفال رزان بنت صاحل بن يوسف اليوسف 341204235 5

 4.95 املستوى السابع ر�ض األطفال وجدان بنت �صر بن سعود الدندين 321204271 6

 4.95 املستوى االول ر�ض األطفال مشاعل بنت عبد الكرمي  الدغمي 351205120 7

  قسم رياض األطفال–قوائم الطالبات المتفوقات 

 

 المتفوقون والمتفوقات
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  الرابعالقسم 

 أنشطة الكلية المختلفة

 هـ1437/ 1436للعام الجامعي 
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 الستعداده وميولھ بدافع ذا�ي �� العديد من مجاالت ��شطة 
ً
النشاط يت�امل مع املن�جية ال��بو�ة والعلمية �� �لية ال��بية، يمارسھ الطالب طبقا

"الثقافية و�جتماعية والر�اضية والفنية" �غرض إشباع حاجاتھ النفسية و�جتماعية والعقلية والبدنية، مما يكسبھ الثبات �نفعا�� و�جتما�� والثقة 

 بالنفس و روح القيادة.

 رسالة إ�� الطالب :-

إن مشاركتك للنشاط داخل �ليتك �عزز من روح �نتماء لديك ويساعدك ع�� اكتساب مهارات وأساليب التفك�� الالزمة 

 ملواصلة التعليم واملشاركة �� التنمية الشاملة �جتمعك ولوطنك.

 

 منسق النشاط

 الدكتور/ حسين أحمد شحات علي

 

 

 

 

 

 المشرف على النشاط بالكلية- شطر الطالب 
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�عد الصرح ا�جام�� من الصروح ال��بو�ة ال�ي تقوم بدور مهم �� تر�ية الن��ئ واكسا��م عادات وسلوكيات إيجابية. و�عت�� ��شطة غ�� الصفية ضرورة م�حة تتطل��ا 

 من مصادر الكشف عن مواهب وام�انيات وميول الطالب �� ش�ى مجاالت ��شطة الثقافية و�جتماعية والفنية واملبنية ع�� اسس ايمانية 
ً
ا�حياة ا�جامعية ف�ي مصدرا

را�خة مستمدة من ديننا ا�حنيف. ومن هنا ت��ز �همية الفعلية ل�جان الرئيسية لأل�شطة الطالبية �� استثمار أوقات الطلبة بما �عود عل��م بامل�اسب وعموم املنفعة، وتأ�ي 

خطط ��شطة السنو�ة مبنية ع�� حاجات الطالب املعرفية واملهار�ة لتحقق التوازن ��خصية الطالب وتمكنھ من إيجاد ا�حصانة العقلية من �افة املدخالت املعرفية ال�ي 

تتناقض مع املبادئ والقيم الدينية و�جتماعية. وع�� صعيد �نفتاح ع�� ا�جتمع وتوثيق أطر التواصل ب�ن قنوات ا�جتمع ا�ح�� فتقدم �جنة ��شطة الطالبية عدد من 

 ال��امج والفعاليات ال�ي تت�امل ��ا الرؤى وتحقق ��ا املقاصد لدعم ا�جتمع ا�ح�� باملعرفة واملهارة ال�ي تواكب املستجدات �� �ل مجال. 

أبرز الفعاليات للعام ا�حا��: 

 ./ تفعيل اليوم العال�ي للطفل �� مجمع ا�جوف بالزا١

 ./ تفعيل اليوم العال�ي للتوحد �� مجمع ا�جوف بالزا٢

/تخصيص مكتبة تتضمن أدراج ثابتھ للكتب التطوعية وإقامة ا�حمالت لدعم مبادرات الطلبة تجاه العمل التطو�� وتنظيم اسهاما��م بما يحقق املنفعة العامة. ٣

/ دعم ��شطة الطالبية بمقر شعب �لية ال��بية بدومة ا�جندل بما ف��ا: إقامة معرض التوجهات ا�حديثة �� ال��بية ا�خاصة، ورشة عمل مهارات �ستذ�ار ا�جيد. ٤

 

منسقة أنشطة كلية التربية- شطر الطالبات 

 أ/ مها بنت سعود البليهد

 

 

 المشرفة على النشاط بالكلية- شطر الطالبات 
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@¬bí‰€a@ Ï„@¬bí‰€a@¬bí‰€a@Âfl@“Ü:a@¥◊âbíΩa@ÖÜ«@ÉÌâbn€a

 ثقايف
سيمنار حول (إدارة الوقت: مفهومه، طرق قياسه، عالقته ببعض املتغريات 

النفسية) 
 17/11/1436 10عرض علمي حبثي للموضوع ونقاش بني احلضور 

 هـ1437 /1 /12 35 حماضرة تثقيفية الصفي التعليم عملية ممارسته أثناء املعلم تواجه الىت الصعوابت ثقايف
 هـ1437 /1 /13 90 التعرف على النظام وكيفية استخدامه لقاء تعريفي (البالك بورد) ثقايف
تواريخ متعددة  25التعرف على النظام وكيفية استخدامه  - ألعضاء هيئة التدريساللقاء التعريفي بنظام إدارة التعلم (البالك بورد) ثقايف
 هـ1437 /1 /19 50 حماضرة تثقيفية أمناط التعلم ثقايف
 هـ1437 /1 /21 45 حماضرة تثقيفية احللول االبتكارية للمشكالت ثقايف
 هـ1437 /1 /27 60 حماضرة تثقيفية املناهج الدراسية ودورها يف التثقيف الصحي لدى الطالب ثقايف
 هـ1437/ 1/ 28 35 حماضرة تثقيفية إسرتاتيجية تدريس األقران ثقايف
 هـ1437 /2/ 3 70 ضرورة املتابعة املستمرة مع املرشدين االكادمييني اإلرشاد األكادميي وأمهيته ابلنسبة للطالب ثقايف
 هـ1437 /2 / 5 90 حماضرة تثقيفية مشكالت طالب الرتبية اخلاصة ثقايف
 هـ1437 /2 /12 70 حماضرة تثقيفية ( تقومي الذات) إدارة الذات ثقايف
 هـ1437 /2 / 14 50 حماضرة تثقيفية األنشطة الرتبوية وتعزيز جوانب الشخصية لدى الطالب ثقايف
 15/2/1437 200توعية الطلبة واحلضور أبمهية احلوار األسري  ندوة حول "احلوار األسري ودوره يف األمن اجملتمعي" ثقايف
 هـ1437 /2/ 17 40توعية الطالب بكيفية التقدمي واإللقاء اجليد حماضرة عن فن التقدمي واإللقاء  ثقايف

 دورة تدريبية بعنوان مواصفات االختبار اجليد ثقايف
تدريب منسوابت كلية الرتبية على اعداد االختبار 

ابملواصفات اجليدة 
30 
 

 هـ15/3/1437

 ثقايف
ميكروسوفت أوفيس 

 تنمية مهارات الطالب يف بر�مج العرض التقدميية (وورد)
 هـ1437 /4 /17 60 حماضرة تثقيفية-عملية

هـ 23/4/1437 70 حماضرة تثقيفيةالعادات العشر للشخصية الناجحة  ثقايف

 أنشطة الكلية- شطر الطالب 

 

 أنشطة الكلية

http://www.ju.edu.sa/colleges/edu/News/Pages/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF.aspx
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 ثقايف
ميكروسوفت أوفيس 

 تنمية مهارات الطالب يف بر�مج العرض التقدميية (بور بوينت )
 هـ1437 /4/ 24 90 حماضرة تثقيفية-عملية

هـ 28/4/1437 60 حماضرة تثقيفيةاملناهج الدراسية ودورها يف التثقيف الصحي لدى الطالب  ثقايف
هـ 29/4/1437 70تعليم الطالب أساليب للنجاح الدراسي هندسة النجاح  ثقايف
هـ 29/4/1437 45 حماضرة تثقيفية من أجل إعداد البحوث بشكل أفضل SPSSكيف حتلل نتائج االختبارات ابستخدام  ثقايف
هـ 30/4/1437 60 حماضرة تثقيفيةالتطرف الفكرى لدى الشباب  ثقايف
هـ 5/5/1437 60 حماضرة تثقيفيةتنمية مهارات القراءة التحصيلية  ثقايف
هـ 14/5/1437 70 حماضرة تثقيفيةأثر خرائط التفكري على عادات العقل  ثقايف
هـ 20/6/1437 60 حماضرة تثقيفيةمزا� استخدام التعلم التعاوين ىف التدريس  ثقايف
 26/6/1436 20تعريف املشاركني ابملقياس وكيفية التعامل معه. (تطبيق وتفسري درجات مقياس ستانفورد-بينيه للذكاء)  ثقايف

 ثقايف
فس وميكروسفت ا

تنمية مهارات الطالب يف بر�مج العرض التقدميية (وورد)( متقدمة) 
هـ 15/5/1437 70 حماضرة تثقيفية

 ثقايف
ميكروسفت افس 

تنمية مهارات الطالب يف بر�مج العرض التقدميية (بور بوينت ) 
هـ 21/6/1437 70 حماضرة تثقيفية

 البحث العلمي ( مفهومه ، أنواعه، مناهجه، آلياته، أخالقياته) ثقايف
توعية طالب الدراسات العليا جبامعة اجلوف ابلبحث 
 العلمي. ( مفهومه ، أنواعه، مناهجه، آلياته، أخالقياته)

 هـ5/7/1437 12

 هـ 6/7/1437 20توعية طالب  جامعة اجلوف ابلتميز الدراسي و آلياته. التميز الدراسي بني النظرية و التطبيق  ثقايف

املوهبة اكتشاف املوهوبني  ثقايف
توعية طالب كلية الرتبية أبمهية املوهبة و آليات اكتشاف 

املوهوبني 
 هـ13/7/1437 25

 هـspss 15 17/7/1437تدريب املشاركني على استخدام بر�مج ) SPSSورشة تدريبية (حتليل البيا�ت ابستخدام بر�مج  ثقايف

 ثقايف
ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون (االختبار اجليد 

وآليات بناؤه) 
 هـ20/7/1437 40تعريف املشاركني أبسس وكيفية بناء االختبار اجليد 

تواريخ متعددة  33 رفع كفاءة املرشدين األكادمييني يف جماالت اإلرشاد ورات يف جمال اإلرشاد د ثقايف
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 التوعية يف جمال اإلرشاد املهين والرتبوي ويف جمال الفصل األكادميي ثقايف
توعية الطالب يف التكيف مع احلياة اجلامعية واختيار املسار 

املناسب لقدراته وتوعيته يف جمال األنظمة واللوائح 
 والتعليمات اليت ختص الطالب

تواريخ متعددة  226

 ر�ضي
مشاركة د.عالء صواحلة ود.سعيد رمضان مع فريق كلية الرتبية يف األسبوع 

 الر�ضي يف اجلامعة.
نشاط ترفيهي تفاعلي بني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من 

مجيع كليات اجلامعة 
 هـ17/7/1437 6

 هـ3/4/1437 50التعريف مبجاالت املشاركة يف املؤمتر العلمي السابع للطالب اللقاء التعريفي ابملؤمتر العلمي السابع  حبثي

 حبثي
 ابستخدام بر�مج جمموعة دورات تدريبية عن األحصاء التطبيقي لألحباث

SPSS 
يب األحصاء وتطبيقاهتا على بر�مج لأساحول تدريب 

SPSS 
 تواريخ متعددة 25

 تواريخ متعددة 70 وطالب الدراسات العليا كلية الرتبية طالبتدريب إلقاء  عدة حماضرات تدريبية على منهجية البحث العلمي  حبثي

 خدمة جمتمع
مشاركة د. حممود شديفات ود.عالء صواحلة يف إعداد الدليل االجرائي للتعامل 
مع خصائص النمو للطالب والطالبات، والذي اقامته وزارة التعليم يف منطقة 

 اجلوف.
 2حتكيم الدليل االجرائي 

 هـ16/1/1437
 

  هـ27/7/1437 10 توعية املشرفني الرتبوين إبدارة تعليم اجلوفآليات تنمية التحصيل الدراسي و قياسه  خدمة جمتمع

 خدمة جمتمع
مشاركة د.عالء صواحلة وأ.ضيف هللا العتييب يف حفل اطالق محلة "نرباس" 

 للتوعية من آاثر املخدرات.
 هـ26/2/1437 2 املشاركة واإلطالع

 خدمة جمتمع

 من احلوادث احلد يف ودورها املستحداثت التكنولوجية " بعنوان حماضرة
 مبنطمة املرور مع إدارة ابلتعاون الطالب شئون نظمته عمادة الذي املرورية

 اجلوف

 من يف احلد املستحداثت التكنولوجية ودورها على التعرف
املرورية  احلوادث

 هـ26/2/1437 60

 تواريخ متعددة 9  ابلكلية املاجستريبالبحثية لطالحتكيم اخلطط   وطرق التدريس العامة املاجستري قسم املناهجبحتكيم اخلطط البحثية لطال أنشطة أخرى

 أنشطة أخرى
 السادس لطالب العلمي البحوث الطالبية ابمللتقى يف حتكيم املشاركة

 اجلوف جامعة وطالبات
 هـ26/2/1437 14 حتكيم أحباث الطالب املشاركني

 تواريخ متعددة 4 العمل على إعداد قاعدة بيا�ت متكاملة جلميع األعضاءالتدريس يف كلية الرتبية  هيئة أعضاء جلميع الكرتونية بيا�ت قاعدة إنشاء أنشطة أخرى
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¬bí‰€a@ Ï„ ¬bí‰€a ¬bí‰€a@Âfl@“Ü:a ¥◊âbíΩa@ÖÜ« ÉÌâbn€a 

)معاً نكتمل ( دور الطالبة اجلامعية للنهوض جبامعة اجلوف ثقايف   هـ1437- 1- 22 60 حماضرة تثقيفية 

 معرض الكتاب اخلريي ثقايف
تنمية االجتاه حنو العمل التطوعي من خالل إاتحة فرص البذل والعطاء 

 داخل مرافق اجلامعة
200 

هـ18/2/1437  

 ثقايف
معايري اجلودة يف إعداد معلم الرتبية اخلاصة ودور الطالب اجلامعي يف حتقيق 

( يتزامن مع اليوم العاملي للجودة) اجلودة بكلية الرتبية  
   هـ1437 -2- 5 70 حماضرة تثقيفية

هـ1436- 2- 8 80 حماضرة تثقيفية طفل اجلوف ( تفعيل اليوم العاملي للطفل) ثقايف  
  هـ1437- 2 -20 40 حماضرة تثقيفية ورشة عمل ( الذاكرة والتعلم) ثقايف
  هـ1437 -2- 21 80 حماضرة تثقيفية اليوم العاملي لإلعاقة ثقايف
  هـ1437-2-24 100 ورشة توعوية عن امللبس الصحي وخصائصه  وأمهيته ورشة عمل عن املالبس الصحية وسيكولوجية تصميمها ثقايف

 يوم التوعية ( عرض التوجهات احلديثة يف ميدان الرتبية اخلاصة) ثقايف
نشر التوعية ابملستجدات احلديثة ابلرتبية اخلاصة من خالل إعداد 

 معرض للتوجهات احلديثة يف امليدان
هـ13/5/1437 80  

  هـ1437- 5-  7 70 حماضرة تثقيفية إدارة االنفعاالت ثقايف
  هـ1437- 5-  9 70 حماضرة تثقيفية اخلدمات املساندة ودور الفريق متعدد التخصصات يف الرتبية اخلاصة ثقايف
هـ1437- 6- 13 50 حماضرة تثقيفية مهارات االستذكار اجليد ثقايف  
هـ1437- 6- 25 70 حماضرة تثقيفية سعادتك بني يديك ثقايف  
هـ1437 -6 -27 50 حماضرة تثقيفية مذكرات جامعية التنسى ثقايف  
  هـ1437- 7- 5 70 حماضرة تثقيفية ندوة اجلانب االجتماعي لطفل الروضة ثقايف
هـ1437- 7- 19 120   الالزمةهاراتاملتغلب الطالبات على التعثر الدراسي واكتساب  ورشة عمل عن أساليب التعثر الدراسي ومهارات االستعداد لالختبار ثقايف  
هـ21/6/1437 80 ورشة عمل للتوعية أبساليب السعادة وكيفية حتقيقها ورشة عمل عن أساليب السعادة ثقايف  

 أنشطة الكلية- شطر الطالبات 
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 ورقة عمل مقدمة إىل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات نرباس حبثي
دور املؤسسات التعليمية يف محاية األفراد من املخدرات واملؤثرات العقلية 

 –امللتقي التعريفي النسائي الرابع للمشروع الوطين نرباس
هـ8/3/1437 1  

هـ17/3/1437 1 ما هية التطوع واثره يف جامعة اجلوف املشاركة يف بر�مج نرباس ملكافحة املخدرات بورقة عمل حبثي  

 اللقاء التعريفي ابملؤمتر العلمي السابع حبثي
التعريف مبجاالت املشاركة يف املؤمتر العلمي السابع للطالب والطالبات 

 للمملكة
هـ3/4/1437 150  

 جمموعة دورات تدريبية عن األحصاء التطبيقي لألحباث حبثي
تدريب طالبات كلية الرتبية وقسم ر�ض األطفال وخاصة الطالبات 

يب لاملشاركات أبحباث علمية يف املؤمتر العلمي السابع عن أسا
 SPSS األحصاء وتطبيقاهتا على بر�مج 

 تواريخ متعددة 22

 إلقاء  عدة حماضرات تدريبية على منهجية البحث العلمي حبثي
تدريب طالبات كلية الرتبية وقسم ر�ض األطفال وخاصة الطالبات 

 املشاركات أبحباث علمية يف املؤمتر العلمي السابع على منهجية البحث 
 تواريخ متعددة 100

 اليوم العاملي للطفل خدمة جمتمع
تفعيل اليوم العاملي للطفل من خالل عدد من األنشطة الرتفيهية 

لألطفال وتقدمي األنشطة الثقافية املتضمنة عدد من الندوات وتقدمي 
 االستشارات  لكافة شرائح اجملتمع

هـ8/2/1437 500  

هـ10/4/1437 2 التميز الوظيفي ملوظفات مدارس التجديد املشاركة يف تقدمي ورشة عمل التميز الوظيفي ملوظفات مدارس التجديد خدمة جمتمع  
هـ22/4/1437 30 األرشاد املبكر املشاركة يف بر�مج األرشاد املبكر لطالب املرحلة الثانوية خدمة جمتمع  
هـ18/4/1437 1 املبادرات االجتماعية حضور ندوة املبادرات االجتماعية يف اجلامعة السعودية األلكرتونية خدمة جمتمع  
هـ22/4/1437 2 التمكني االقتصادي للمرأة املشاركة يف ندوة التمكني االقتصادي للمرأة يف جمتمع اجلوف (مهرجان الزيتون) خدمة جمتمع  

 خدمة جمتمع
التعاون مع مجعية التنمية األسرية يف اقامة عدد من ورش العمل داخل جممع 

 الطالبات
 تواريخ متعددة 3 مجعية التنمية األسرية

تفعيل اليوم العاملي للتوعية ابلتوحد من خالل عدد من العروض املرئية  بر�مج اليوم العاملي للتوعية ابلتوحد يف جممع اجلوف بالزا مبنطقة اجلوف خدمة جمتمع
وتقدمي خدمات القياس والتشخيص ملؤشرات اإلصابة ابلتوحد وتقدمي 

 عدد من االستشارات واألدلة التعريفية ابالضطراب

هـ24/6/1437  400  

اجتماعي/ 
 ثقايف

عقد اجتماعات متواصلة مع طالبات التدريب امليدانية لتوثيق أطر  ملتقى التدريب امليداين
 التواصل وحتقيق الوعي ابألنظمة اخلاصة ابلتدريب امليداين

300 10-
هـ11/4/1437  

هـ9/1/1437 100تنمية القدرة البحثية لدى الطالبات من خالل معرفة منهجية البحث  ورشة تدريبية: أساسيات البحث العلمي لطالبات مدرسة منهاج الرسالة األهلية خدمة جمتمع  
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 العلمي
1436/1437مقابالت املعيدات يف كلية الرتبية الفصل االول للعام  أنشطة أخرى هـ2/5/1437 3 مقابالت للمعيدات املتقدمات للتعيني   
 تواريخ متعددة 3 1436/1437شراف على حفل خترج ا اإلشراف على حفل خترج الدفعة العاشرة من طالبات جامعة اجلوف أنشطة أخرى
هـ26/6/1437 2 املشاركة يف وضع اسرتاتيجية جامعة اجلوف املشاركة يف وضع اسرتاتيجية جامعة اجلوف أنشطة أخرى  
 تواريخ متعددة 6  املاجستريالباتحتكيم اخلطط البحثية لط حتكيم اخلطط البحثية لطلبة املاجستري قسم املناهج أنشطة أخرى

 أنشطة أخرى
 السادس لطالب العلمي البحوث الطالبية ابمللتقى يف حتكيم املشاركة

 اجلوف جامعة وطالبات
هـ26/2/1437 11 حتكيم أحباث الطالبات املشاركات ابملؤمتر  

 التدريس يف كلية الرتبية هيئة أعضاء جلميع الكرتونية بيا�ت قاعدة إنشاء أنشطة أخرى
العمل على إعداد قاعدة بيا�ت متكاملة جلميع األعضاء- شطر 

 الطالبات
 تواريخ متعددة 3
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 احتفت كلية الرتبية–شطر الطالبات ابليوم العاملي للطفولة, الذي تؤكد خالله خمتلف املؤسسات املعنية حول العامل, حقوق الطفل يف التعليم, والصحة, والوقاية, حيث 

قدمت الكلية مجلًة من الفعاليات الرتفيهية والتوعوية, وكذلك األركان االستشارية والطبية والرتبوية املتخصصة, واليت شهدت إقباًال واسعاً من األطفال وعائالهتم, يف هبو جممع 

اجلوف بالزا التجاري بسكاكا. 

 وكانت الفعاليات اليت انطلقت مساء اجلمعة املاضي, وتواصلت منذ اخلامسة عصراً وحىت التاسعة ليالً , قد مشلت أتدية إحدى الفرق االستعراضية للوحات مسرحية 

 80ترفيهية وتوعوية, ومسابقات خمتلفة, عرفت محس وتفاعل األطفال احلاضرين, كما قدمت جمموعة من أعضاء هيئة التدريس ابلكلية خدمات الركن االستشاري, ألسر أكثر من 

طفًال يف اجلوانب النفسية والرتبوية والطبية اليت هتم األمهات, وتساعدهن يف حتسني مهاراهتن للتعامل مع هذه الزوا� لدى أطفاهلن, فضًال عن الركن الطيب الذي أسهم مستوصف 

أماس الطيب يف تقدمي خدماته الطبية والتوعوية للعديد من األطفال, ابإلضافة إىل ركن خيتص ابلتوعية مباهية التغذية الصحية واملفيدة, واملالئمة لعمر الطفولة. 

 وحرصت الكلية على كشف مواهب األطفال, وحتفيز األمهات على استغالل هذه املواهب واستثمارها وتوجيهها التوجيه الصحيح, عب توفري ركن لألنشطة الفنية 

املتنوعة, وآخر لقياس مستوى الذكاء وحتديد السمات الشخصية, حيث تفاعل األطفال مع هذه األركان ونفذوا خمتلف التطبيقات اليت قدمتها, مبشاركة ومتابعة أمهاهتم. 

 كذلك وفرت الكلية خالل الفعاليات ركناً خاصاً للتوعية األسرية, حيث قدمت متخصصات من منسوابت هيئة التدريس ابلكلية, سلسلة من اللقاءات اإلرشادية 

حسنة,كما ُأطلعت األمهات أثناء ذلك على أهم األسس واملبادئ العلمية لرتبية الطفل ورعايته  تنشئة لألمهات الزائرات, حول أبرز السلوكيات اليت تساعد يف تربية الطفل  وتنشئته

سلوكياً وبدنياً وذهنياً . 

 يذكر أن الفعاليات اليت عرفت حضور ومتابعة وكيلة الكلية د. وفاء السرحاين, قد تضمنت عقد ندوة قدمت مضامينها جمموعة من أعضاء هيئة التدريس ابلكلية, تناولن 

أحدث األساليب العلمية يف الرتبية, وأمهية وطرق محاية األطفال ووقايتهم من سلبيات وسائل التقنية, وجتنيبهم انفجار بركان آاثرها السلبية مبختلف أشكاهلا, النفسية والبدنية 

والسلوكية وكذلك املعرفية, كما أوضحن خالل الندوة أهم املمارسات اليت تساعد على توطيد العالقة أكثر بني األم وطفلها, وطبيعة تفكري الطفل, وكيفية التعامل مع احلاالت 

النفسية املختلفة لدى األطفال. 

العالمي للطفلاليوم   
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هـ حيث قدمت احملاضراتن األستاذة مها البليهد 1436-1-22شاركت كلية الرتبية االحتفاء ابليوم الوطين اخلامس والثمانون واملنعقد يوم األربعاء املوافق 
واألستاذة غادة العايدي عرضاً ألز�ء تراثية مقدم من عدد من طالبات كلية الرتبية, استعرضت فيها أبرز األز�ء الرتاثية ملناطق اململكة العربية السعودية حيمل بني 

جنباته العراقة الوطنية والرتاث الذي حيتفظ به الوطن ويتوارثه عرب أجياله. 

 كما ابدرت جمموعة من طالبات الكلية يف تسريح عدد من الطيور  اليت حتمل يف أقدامها شعارات وطنية سامية, تزامن ذلك من إلقاء خاطرة تناشد ابلسالم 
الوطين.  

 تضمن احلفل ختصيص عدد من األركان لكافة الكليات وقد متيزن كلية الرتبية بركن أشارت فيه ألبرز املعامل الوطنية, كما تضمن الركن جانب من التوعية 
ابألمن الفكري وعرض جململ احلقوق والواجبات الوطنية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الوطني الخامس والثمانون
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اختتمت كلية الرتبية أحداث محلة ( الكتاب التطوعي), اليت استهدفت كافة طالبات الكلية, من خالل جوالت وز�رات للقاعات الدراسية, جرى أثناءها 

بعة ومشاركة وكيلة الكلية د. وفاء اتقدمي عروض موجزة ومركزة, قدمتها جمموعة من منسوابت الكلية, حول قيمة الكتاب وثقافة إعادة تدويره, وسط مت

السرحاين. 

 وكان الفريق املنفذ هلذه الز�رات قد استعرض كذلك مجلًة من اإلرشادان اليت تساعد الطالبة على استخدام الكتاب بطريقة تسهل إعادة تدويره 

واستفادة أخر�ت منه, ابإلضافة إىل تناول مفهوم وقيمة التطوع واملبادرة لفعل اخلري ومساعدة اآلخرين, ودعوة اإلسالم إىل ضرورة متسك الفرد ابلفعل 

التطوعي, وتعويد النفس على اإليثار والبذل لآلخرين, كما كان ينادي الفريق إىل أمهية استحضار أوضاع الطالبات الاليت التتوافر لديهن القدرة املادية لتأمني 

. الكتب اجلامعية, فيما يذكر أن احلملة قد عرفت إعداد أرفف خاصة للكتب املتنوعة, وإعالن إرشادات االستخدام بكافة أشكاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 حملة الكتاب التطوعي
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أحيت كلية الرتبية للبنات, فعاليات اليوم العاملي للتوعية مبرض التوحد, عرب فعاليات ختصصية منوعة نُظمت يف رحاب جممع اجلوف بالزا التجاري بسكاكا, مساء أمس 

السبت, وسط إقبال كبري من العائالت واألطفال املستفيدين, حبضور ومتابعة وكيلة الكلية د. وفاء السرحاين. 

 وتضمنت األركان جمموعة من اخلدمات التوعوية والتدريبية للزائرات وأطفاهلن, كالركن االستشاري الذي تولت من خالله متخصصات من الكلية, مهمة التوعية الشفهية 

واإلرشاد, حول أعراض التوحد وماهيته وأسبابه, وأمهية التخدل املبكر, وأساليب قياس االضطراب, وحقوق ذوي اضطراب التوحد, التعليمية, والتأهيلية, واملادية, وكذلك 

الرتفيهية, فضًال عن احلق األساس, الدمج االجتماعي, كما تولت املختصات يف الركن, اإلجابة على استفسارات األمهات والزائرات, حول جممل ما خيص هذا املرض وسبل 

التعامل مع املصابني به. 

 وتوىل ركن القياس مهمة التعرف على مستو�ت النطق والتخاطب لدى األطفال الزائرين, كمؤشر الضطراب التوحد, وكذلك تطبيق مقياس تقدير التوحد يف الطفولة ( 

C.A.R.S. ,املسحي, وهو إحدى املقاييس الشهرية لقياس نسبة التوحد لدى األطفال, حيث يسهل من مهمة مقدمي الرعاية الصحية, واملعلمني, وأولياء األمور (

لتحديدوتصنيف األطفال املصابني ابلتوحد, ابإلضافة إىل ركن لتجربة استشعار خصائص التوحد من خالل جهاز حديث, ابلتعاون مع مركز اجلوف التخصصي للرعاية النهارية, وهو 

مؤسسة خاصة تقدم رعاية �ارية للتدخل املبكر, كالتدريب والتأهيل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة. 

 من خالل منشورات وأدلة وهدا� توعوية متنوعة, شارك قسم الرتبية اخلاصة من الكلية, بركن توزع فيه هذه املطو�ت, اليت حتتوي معلومات تسهم يف رفع وعي اجملتمع 

مباهية اضطراب التوحد, �هيك عن تضمنه شاشات تليفزيونية تبث مواد توعوية ذات شأن. 

 كذلك أبرز الركن الفين جانبا من مهارات عدد من األطفال ذوي اضطراب التوحد, من خالل عرض رسوماهتم ولوحاهتم وأشغاهلم اليدوية, اليت تعكس مدى ما يتمتعون به 

من طاقات وقدرات, فيما جسد ركن " اجلانب املشرق" سري عدد من العلماء واملشاهري يف خمتلف اجملاالت, من ذوي اضطراب التوحد. وكذلك الركن التفاعلي " ضع بصمتك" 

عرف مشاركة الكثري من الزائرات, عرب تدوين رسائل وكلمات وعبارات متنوعة, موجهة لذوي اضطراب التوحد, كمكون جمتمعي هام, محلت الكثري من املشاعر اإلنسانية جتاههم, 

 فيما يذكر أن ركن " أنتم بضيافتهم" قد توىل مهمة تقدمي الضيافة املتميزة لكافة الزائرات وأطفاهلن.

 اليوم العالمي للتوعية بالتوحد
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عقد قسم الرتبية وعلم النفس بكلية الرتبية للبنات, نشاطاً لرتسيخ مفهوم السعادة وأثرها على حياة الفرد واجملتمع, حيث أبرزت د. أمينة مصطفى, 
تعريف الشعور ابلسعادة, واألسباب املؤدية حلدوثه, والعوامل املؤثرة يف مستوى شعور الفرد ابلسعادة, كعامل اجلنس, واملرحلة العمرية, ومعايري عدة ثقافية 

واجتماعية. 

 من جانبها تناولت د. جيهان أمحد أبرز مصادر الشعور ابلسعادة, كالسعادة الروحية املتأصلة يف االرتباط ابخلالق عز وجل, والسعادة النفسية اليت 
تتحقق حبل الصراعات وحتقيق الدوافع والرغبات, ابإلضافة لسعادة االجتماعية بتأصيل العالقات اإلنسانية املختلفة, كما نفذت تطبيقاً حول معيار الغذاء 

لتحقيق هذا الشعور لدى بعض احلاضرات, عرب عرض عدد من األغذية واملأكوالت املسؤولة عن رفع منسوب الشعور ابلسعادة, وقياس ضغط الدم, ومعدل 
 نبضات القلب, كمؤشرات ملستوى الشعور قبل تناول الشوكوالتة الداكنة, وبعد تناوهلا مبعدل ربع ساعة, حيث تبني األثر اإلجيايب قبل تناوهلا وبعده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج: سعادتك بين يديك

 

 

 

 أنشطة الكلية- شطر الطالبات 
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  الخامسالقسم 

استعدادات الكلية للمشاركة بالمؤتمر العلمي السابع لطالب 
 وطالبات التعليم العالي

 هـ1437/ 1436للعام الجامعي 

 

5 
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ملؤمتر العلمي السابع، أخذت اللجنة على عاتقها القيام بتجهيزات عديدة للمؤمتر، وكانت اللجنة املتابعة واالستعداد للمشاركة ابمنذ صدور قرار تشكيل جلنة 
برائسة سعادة د. دمحم بن فاهد السرحاين وقد متت توعية طالب وطالبات الكلية ابلتوصيف والشروط والضوابط اخلاصةبكل مشاركة يف حماور وفعاليات املؤمتر الطاليب 

السابع لطالب وطالبات التعليم. وقد متت التجهيزات على مستوى أقسام الطالب والطالبات بكلية الرتبية، حيث تضمنت جلنة متابعة أعمال املؤمتر ابلكلية ممثلني 
عن شطر الطالب ابملدينة اجلامعية، وممثلة عن شطر الطالبات مبجمع كلية البنات بسكاكا، كما مت تشكيل اللجنة حبيث ضمت ممثًال لكل قسم من األقسام العلمية. 

وقد ابدرت كلية الرتبية مبادرة طيبة، أنشأت خالهلا صفحة إلكرتونية على البوابة اإللكرتونية جلامعة اجلوف، وتضمنت الصفحة الكثري من املعلومات املفيدة 
واإلعال�ت وامللفات اخلاصة ابملؤمتر العلمي الطاليب، ومنها: 

o .إعال�ت خاصة ابستقبال املشاركات 

o .توضيح كيفية التواصل مع جلنة املؤمتر العلمي الطاليب 

o .إاتحة امللفات اخلاصة بشروط املشاركة يف املؤمتر 

o .عرض جوائز املؤمتر اليت رصدهتا إدارة اجلامعة للطلبة الفائزين 

o .عرض تقدميي تضمن البيا�ت اخلاصة ابملؤمتر واجلدول الزمين واحملاور وغريها من التفاصيل اليت تفيد الطلبة املشاركني عند االطالع عليها 

 

 

 اإلعداد للمؤتمر

 

 

 

 المؤتمر العلمي السابع
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 الرتبية. كلية موقع على واالحصاء العلمي البحث منهجية عن عمل وورش تدريبية دورات إقامة عن - اإلعالن

 . املختلفة احملاور يف الطالبات مجيع من مشاركة  (26) يف متثلت والىت احملاور مجيع يف املشاركات وجتميع استقبال - بدء

 قسم ومنسقة مساعد أستاذ اخلصاونة سامي ساين .د / وتقدمي إعداد  أ�م) 3(ملدة  هـ8/5/1437 بتاريخ العلمي البحث منهجية يف تدريبية دورة - تقدمي
 . التعليم وتقنيات الوسائل

 (اعداد ا�م ( 3) ملدة هـ15/5/1437 بتاريخ واالنسانية االدارية ابلعلوم اخلاصة االحباث حمور يف املشاركات للطالبات االحصائي التحليل يف دورة - تقدمي
 ). النفس وعلم الرتبية بقسم مشارك استاذ املغريب حممود الطاهرة.د وتقدمي

 . مشاركات (6) ،وانسحاب وتصوير رسم مصاحبة فعاليات(5) و تسجيلي فيلم  (1)و ابتكار (1)و حبث (13 ) يف ومتثلت النهائية املشاركات - جتميع

 . الكلية مستوي على املشاركات لتحكيم والطالبات الطالب بشطري الكلية داخل من التحكيم جلان - تشكيل

 التدريس هيئة اعضاء من املشاركات مجيع تكرمي ومت املشاركة االعمال لتحكيم هـ 19/6/1437 بتاريخ السابع العلمي للمؤمتر التحضريي امللتقي - عقد
 . الكلية من تقدير بشهادات  التحكيم وجلان والطالبات

 . اجلامعة مللتقى  النهائية للمشاركات متهيدا اجلامعة مستوى على للتحكيم املشاركة االعمال - رفع

 

 

 اإلعداد للمؤتمر
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 محاضرات تعريفية بالمؤتمر
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م العديد من الطالب والطالبات ببحوث علمية   مع محور البحوث العلمية، حيث تقدَّ
ً
تنوعت مشار�ات الطالب والطالبات، وأظهر الطلبة تفاعال

زت املشار�ات �� املسار الرا�ع من هذا ا�حور، 
َّ

للمشاركة �� املؤتمر ضمن محور �بحاث، وهو ا�حور الثا�ي من ا�حاور الرئيسة للمؤتمر، وتحديًدا فقد ترك

 ، ألنھ القرب إ�� التخصص ال��بوي لطلبة ال�لية.مسار العلوم ��سانية و�جتماعيةوهو 

 كما ظهرت مشار�ات أخرى بخالف �بحاث العلمية، �� الفعاليات املصاحبة كفاعلية �لقاء، وال�ي اقبل ف��ا الطالب ع�� فعالية 

- دقائق حول موضوع مع�ن لتوصيل فكرة محددة، مع �ل��ام بقواعد اللغة 7- 5"ا�خطابة" وال�ي تتضمن تحدث الطالب أو الطالبة ملدة ت��اوح ما ب�ن 

 العر�ية و�ستنارة باآليات القرآنية أو �حاديث لتدعيم ا�خطبة.

كما جاءت �عض مشار�ات الطلبة �� مجاالت الرسم والتصو�ر الضوئي والتصو�ر التشكي�� و�فالم الت�جيلية، وا�خدمة ا�جتمعية، و�بت�ارات 

 العلمية، حيث ُ�عد املؤتمر فرصة مالئمة للطالب والطالبات الراغب�ن �� تنمية مواه��م.

م ع�� مسرح �لية العلوم 2016- 03- 28هـ، 1437- 06- 19وجدير بالذكر أنھ تقرر عقد ملتقى طالب وطالبات �لية ال��بية يوم �ثن�ن املوافق 

باملدينة ا�جامعية للطالب، و�مجمع �ليات البنات للطالبات �� الوقت نفسھ، و�تضمن امللتقى عرض مشار�ات الطالب والطالبات، وتكر�م املشارك�ن، 

وتوزيع جوائز الفائز�ن من الطلبة، وذلك استعداًدا لرفع املشار�ات املتم��ة إ�� إدارة املؤتمر با�جامعة، النتقاء �عمال املؤهلة لتمثيل جامعة ا�جوف ب�ن 

 جامعات اململكة العر�ية السعودية �� املدينة املنورة إن شاء هللا.

 

 

 

 

 مشاركات الكلية بالمؤتمر
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عنوان مشاركة الطالب/ الطالب  نوع المشاركةاسم الطالب 

 Autismمصطلح "التوحد"  "اشرحها" مشهور جمال الرو�لي
الس�ارات المعدلة لذوي االحت�اجات الخاصة  "اشرحها" معاذ دمحم المرشد

 OTمصطلح العالج الوظ�في  "اشرحها" عبد هللا دمحم عبد الرزاق
ام الرشیدي  Adaptive Behaviorمصطلح "السلوك التك�ُّفي"  "اشرحها" سلطان دحَّ
 ُمصطلح متالزمة "داون " "اشرحها" مشاري فهد العنزي 
 Dyslexiaمصطلح "الدسل�كس�ا"  "اشرحها" ُمهند أ�من الجوفي
 Aphasiaمصطلح "الح�سة الكالم�ة"  "اشرحها" نواف كلیِّب الرو�لي
 ف�صل فالح الرو�لي

 مشعل دهمش الرو�لي
 ناصر ون�سان الرو�لي

 فهد غالي الغالي

عالج اضطراب قصور االنت�اه المصحوب �النشاط الزائد لدى األطفال  �حث

 الولید حمد ال�قعاوي 
 ض اله�ادئأحمد عا

أزمة وجود طفل من ذوي اإلعاقة في األسرة: المظاهر والحلول  �حث

التوحد  �حث سامي صغیر العنزي 
 التوحد بین االضطراب والعالجات الحدیثة �حث عبد هللا خالد البلوي 
وعي المجتمع �حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  �حث أ�من دمحم البلوي 

 إبراه�م حمد العقیل
 ماجد خالد المطلق

 �حث
منسحبون هم األطفال ذوو اضطراب طیف التوحد: فهل �مكن إعادتهم 

إلى المجتمع؟ 

 مشاركات طالب الكلية بالمؤتمر
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 صالح خالد العلي
اإلعاقة العقل�ة  �حث دمحم رحیِّل البلوي 

شعار جامعة الجوف  تصو�ر ضوئي حمود فهد الخالدي
إنشاء خط هاتفي ساخن لتقد�م االستشارات لذوي االحت�اجات الخاصة  تطب�قات تطوع�ة حسن عبد هللا الدوسري 
كتا�ة آ�ة قرآن�ة  خط عر�ي عبد الرزاق فارس العنزي 

حسن الخلق  خطا�ة حاتم دمحم الرو�لي
الصالة  خطا�ة سلطان �ادي الشراري 

 خطا�ة عبد الرحمن حامد العنزي 
حكمة الرسول في إدارة األمور: سیدنا دمحم صلى هللا عل�ه وعلى آله 

وصح�ه وسلم 
الرحمة �الضعفاء و�األشخاص ذوي اإلعاقة  خطا�ة دمحم رحیِّل البلوي 
تغط�ة إعالم�ة للملتقى  فن رقمي صالح خالد العلي
الجوف: س�احة داخل�ة رائجة  فن رقمي صالح خالد العلي
رسم لوحة إلكترون�ة عن شعار الجامعة  فن رقمي ماجد حمود الردیني
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 القسم اسم الطالبة
نوع 

 المشاركة
 المشرف عنوان المشاركة

 سلمى عبید فالج الشمري
 ریم عسكر ضمیري الرویلي

ریاض 
 أطفال

 
األمل والتوجھات المستقبلیة كمتغیرات منبئة بكفاءة اإلبداع الوجداني  بحث

حمد حمزة أد.جیھان والقدرة على حل المشكالت لدى طالبات جامعة الجوف  

ریاض   حمد دمحم ال بالحارثىأرو
 د. أمال عبد المولى اآلیباد وعالقتھ ببعض السلوك االجتماعي لطفل ما قبل المدرسة بحث أطفال

 مي عید أسعد األحمد
 أمال عوض رحیل الرویلي

 أنوار عابد الفھد

ریاض 
 أطفال

 
المیل للمخاطرة السلوكیة وعالقتھا بتوكید الذات لدي طالبات  جامعة  بحث

  عبد المولىآمالد . الجوف

 أمنھ بدر الخالدي
  نایف المظھورآالء

 شوق حسین الفالح

ریاض 
االتجاه نحو  العمل التطوعي وعالقتھ بالثقة بالنفس لدى طالبات كلیة  بحث أطفال

 د .أمینھ مصطفى دمحم التربیة بالجوف

 رھف زكریا الذیاب
 سارة نواف الرویلي

ریاض 
القدرة على حل المشكالت وعالقتھا بأسالیب المعاملة الوالدیة لدى  بحث أطفال

ىد .أمینة مصطف طالبات كلیة  التربیة بالجوف  

 أماني محیسن الشمري
 انفال صالح نادي

ریاض 
 أ/ رانیا فتحي تنوع طرق التدریس وعالقتھا بالمھارات  اللغویة لدى طفل الروضة بحث أطفال

 

مل مفلح الزیدأ ریاض  
دور التربیة الحركیة في تنمیة المھارات الریاضیة لطفل الروضة في  بحث أطفال

 الروضات الحكومیة
 د/ جیھان ماھر
 د/ أسماء فتحي

 حنان سلیمان العنزي
 رغدا سالم العنزي

ریاض 
دور النشاط المسرحي في تنمیة المھارات االجتماعیة لدى طفل  بحث أطفال

 د/ جیھان ماھر الروضة

 نوارة دمحم القاضب
 روان حمدان القاعد

ریاض 
فاعلیة برنامج قائم على اللعب اإلیھامي الجماعي في تنمیة بعض  بحث أطفال

 د/ جیھان ماھر المھارات الحیاتیة لدى طفل الروضة

 نوف أحمد البدیوي
 أریج سعود الشمري

ریاض 
دور أسلوب التشخیص في سرد القصة في تنمیة المھارات العلمیة  بحث أطفال

 د/ جیھان ماھر لطفل الروضة

 أمال مسند الرویلي
 أسماء سمیر الرویلي

ریاض 
 د/ جیھان ماھر دور ألعاب األصابع في تنمیة مھارات الكتابة لدى طفل الروضة بحث أطفال

 منال زارع الرویلى
 ضیاء سعد الرویلي

ریاض 
 د/ جیھان ماھر  لدى طفل الروضةاالنفعاليأسلوب سرد القصةفي تنمیة الجانب  بحث أطفال

 غرام قسام الربع الرویلي
 بشایر خالد الحمیدي

ریاض 
 د/ جیھان ماھر أثر العدوان الثقافي على مرض الفوبیا لدى طفل الروضة بحث أطفال

/ أروى صالح العقیلأ اتجاھات طالبات جامعة الجوف نحو اإلعاقة بحثتربیة  نھاد عبد الرحمن مرشد  

 مشاركات طالبات الكلية بالمؤتمر
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 سمیة عطا� العدوان
 فلوح حسن الكاتب

 خاصة
 

 لطیفة فھد الكریع
 بدریة جمال الفي

مروج عبد القادر عابد 
 األنصاري

ریاض 
 ى الطموح وعالقتھ بالرضا عن الحیاة والمعدل التراكمي لدىمستو بحث أطفال

 د/ عال عبد الرحمن الطالبات بقسم ریاض األطفال جامعة الجوف

ریاض  حمده دخیل الفھیقي
 د/ طاھرة حسن عبدهللا  على األمن الفكري للطفلوأثرھااألجھزة اإللكترونیة  بحث أطفال

ریاض  سارة عافت مطلق الشمري
 أ/ أمیرة دمحم خالد أجمل ما فینا فیلم تسجیلي أطفال

ریاض  روان حمدان القاعد
 د/ جیھان ماھر تصویر فوتوغرافي تصویر أطفال

ریاض  شذا ناصر دمحم الحصین
 د/ جیھان ماھر رسم رسم أطفال

ریاض  لطیفة الفي الرویلى
 أطفال

تصویر 
 د/ جیھان ماھر تصویر تشكیلي

 سارة راسم الشفق
 كنانة صالح زین العابدین

  العابدیننمنى سعود زي
 مھا سلیمان العنزي

ریاض 
 د. سھیر الشبلي السجادة النموذجیة التعلیمیة لطفل الروضة ابتكار أطفال

 أ. عائشة الحبوب
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 محور المشاركة اسم عضو هيئة التدريس

 وكیل كل�ة التر��ة ورئ�س لجنة متا�عة أعمال المؤتمر د. دمحم فاهد السرحاني

 منسق المؤتمر �الكل�ة وممثل قسم التر��ة الخاصة د. أحمد دمحم جاد المولى

 عضو اللجنة وممثل قسم التر��ة وعلم النفس وضمن لجان التحك�م د. عبد الناصر سند العكایلة

 عضو اللجنة وممثل قسم المناهج وطرق التدر�س وضمن لجان التحك�م د. أحمد سعید األحول

 عـضـو لـجـنـة الـمـؤتـمـر ومـمـثـل قـسـم تـقـنـیـات الـتـعـلـم وضمن لجان التحك�م د. دمحم عبد الرحمن عبد المنعم

 ضمن لجان التحك�م �محور األ�حاث (مسار العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة) د. عمر سل�مان أبو قیزان

 عمل محاضرات توع�ة للطالب �مجاالت المشاركة في األعمال الفن�ة والفعال�ات المصاح�ة للمؤتمر د. حسین أحمد شحات

 ضمن لجان التحك�م �محور األ�حاث (مسار العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة) د. محمود السعید بدوي 

 منسقة المؤتمر �شطر الطال�ات وممثلة قسم ر�اض األطفال ومشرفة على �عض المشاركات أ. أمیرة دمحم خالد

 مشرفة على عدد من المشاركات  أروى صالح العقیلأ.

 مشرفة على عدد من المشاركات  ران�ا فتحي.أ

 مشرفة على عدد من المشاركات  أسماء فتحي.د

مال عبد المولىآد.   مشرفة على عدد من المشاركات 

 مشرفة على عدد من المشاركات  دمحمأمینة مصطفي د.

حمد حمزةأجیهان  د.  مشرفة على عدد من المشاركات 

 مشرفة على عدد من المشاركات  جیهان ماهر.د

 أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالمؤتمر
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 مشرفة على عدد من المشاركات د. سهیر الشبلي

 مشرفة على عدد من المشاركات  طاهرة حسن عبدهللا.د

 مشرفة على عدد من المشاركات  عال عبد الرحمن.د

 مشرفة على عدد من المشاركات أ. عائشة الحبوب

 لجنة تحك�م األ�حاث الداخل�ة والخارج�ة على مستوى الجامعة د. عال�ة الطیب

 لجنة تحك�م ال�حوث العلم�ة الداخل�ة د. الطاهرة المغر�ي
دورة في التحلیل اإلحصائي للطال�ات الراغ�ات المشاركة في المؤتمرتنفیذ   

ساني سامى الخصاونه. د   للطال�ات المق�الت على المشاركة �المؤتمر أ�ام3لمدة  دورة تدر�ب�ة في منهج�ة ال�حث العلميتقد�م  

 مشرفة على عدد من المشاركات أ. مها سعود البلیهد
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 اجلامعة بتاريخ  ملتقى يف النهائية ابلتصفيات للمشاركة الطالبات شطر الرتبية كلية من احباث( 9 )اختيار مت اجلامعة مستوى على االعمال حتكيم بعد
 ..هـ3/7/1437

 اجلامعة: مستوى على املصاحبة الفعاليات يف مراكز أربع أد�ه امسائهن املذكور الطالبات أحرزت

 - تصوير. االول القاعد - املركز سعد محدان روان •

 . تصوير الثالث-  املركز - البلهود صاحل رجا عوض شوق •

 تشكيلي. رسم الثاين - الفليحاين - املركز سنيان مفرح تغريد •

 . - رسم الثالث -املركز االمحد اسعد عيد مي •

 من املشاركني مجيع  كما مت تكرمي. اململكة مستوى على للتنافس املنورة ابملدينة املؤمتر للجنة االنسانية العلوم حمور يف املشاركة االحباث من عدد ترشيح مت
 . ابجلامعة املؤمتر جلنة من تقدير بشهادات والطالب والطالبات التحكيم وجلنة التدريس هيئة أعضاء

 

 

 التمیز درع على  التربیة كلیة حصلت

 

 

 إنجازات الكلية بالمؤتمر
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