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 الكلية عميدسعادة  كلمة

ــــاء  ــــر  األنبي ــــى أش ــــالم عل ــــالة والس ــــد ل والص احلم

واملرســلني ســيدنا ومــد وعلــى آلــه وصــحبه أدعــني   أمــا بعــد  

ـــة عـــن  ـــن نفســـي ونياب ـــدم أصـــالة ع ـــ  يل بدايـــة أن أتق يطي

ــــويب  ــــي منس ــــة زمالئ ــــل كلي ــــم يف دلي ــــ  بك ــــة بالترحي الكلي

ـــة  ـــق بكلي ـــا يتعل ـــى م ـــالتعر  عل ـــيفيدكم ب ـــذي س ـــة  وال التربي

التربيـــة مـــن حيـــث: نشـــورا ورهيتهـــا ورســـالتها  وأهـــدافها  

ــن  ــه م ــا تقدم ــامها وم ــة وأقس ــة الكلي ــى هيكل ــر  عل ــافة إا التع إض

بــــرامج أكادمييــــة وخطــــط دراســــية  ويف وضــــع مــــا يفيــــدكم يف 

ــــع ــــال م ــــل الفع ــــة  التواص ــــام األكادميي ــــة واألقس ــــادة الكلي عم

 املتعددة 

ـــيم  إضـــافة  ـــة والتعل ـــو  أقســـامها املرتبطـــة حبقـــل التربي ـــة أعيتهـــا مـــن تن ـــة التربي حيـــث تكتســـ  كلي

إا  مـــا تقدمـــه لكافـــة كليـــات وأقســـام اجلامعـــة مـــن خـــالل جمموعـــة املقـــررات الدراســـية يف جمـــال العلـــوم التربويـــة 

 .األكادميية والبحثية لطالب وطالبات اجلامعة والنفسية  هبد  تنمية املهارات

ـــق إعـــداد كـــ ء  ـــق رســـالتها املنبثقـــة مـــن رســـالة جامعـــة اجلـــو   يف حتقي ـــة لتحقي ـــة التربي وتســـعى كلي

ـــة  ـــر ن ري ـــى أط ـــزة عل ـــالوريو  املرتك ـــرامج البك ـــالل ب ـــن خ ـــات م ـــني واملعلم ـــا املعلم ـــا وطالبار ـــة لطالهب وعملي

ـــادميي  ـــاد األك ـــو  واالعتم ـــة للتق ـــة الوطني ـــايري اايئ ـــق مع ـــة وف ـــودة عالي ـــات عات ج ـــد  إا ذرج ـــة ر ومهاري

ـــي ومؤسســـاته  ـــا ترمـــي خلدمـــة جمتمعهـــا املحل ـــة  كم ـــات العاملي ـــات واايئ ـــة الـــيت حـــددرا املن م والكفايـــات املهني

ـــة  –املختلفـــة  ـــربام –الســـيما املؤسســـات التعليمي ـــة املختلفـــة  وبـــرامج الدراســـات مـــن خـــالل تقـــد  ال ج التدريبي

ـــ ـــالعلي ـــة  تبع ـــوق اجلامعي ـــدبلومات ف ـــة  اً ا وال ـــة والتعليمي ـــات التربوي ـــددة والتوجه ـــل املتج ـــوق العم ـــات س ملتطلب

ـــر  ـــات والة األم ـــق تطلع ـــة  لتحقي ـــاهم ال  –احلديث ـــز  –رع ـــى تعزي ـــة عل ـــتدامة القائم ـــرية املس ـــة البش يف التنمي

 مفهوم جمتمع املعرفة 

ـــني ـــع آمل ـــات املطل ـــدة ملعلوم ـــافة جدي ـــدليل إض ـــذا ال ـــون ه  أن يك

ــة أو  ــن الكلي ــحة ع ــوجزة واض ــورة م ــه ص ــا يعطي ــه م ــتم في ــد امله ــه  وأن جي علي

ـــة  ـــث يف كلي ـــه البح ـــان هدف ـــئلته إعا ك ـــات ألس ـــض اإلجاب ـــل بع ـــى األق عل

                                         .التربية جامعة اجلو 

 

 الرتبية كلية عميد
 

 الشمري مرجي غربي. د
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 وكيل الكلية سعادة كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 احلمد ل وكفى  والصالة والسالم على النيب املصطفى  وعلى آله وصحبه ومن اهتدى   

 الةمر؛ تسعى وكلتميز والتطور املستيف إجياد بيئة أكادميية مستها ا ً بية  وإسهامالرهية ورسالة كلية التر ً حتقيقا

الكلية لتقد  خدمة نوعية لطالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها  من خالل الوحدات التابعة اا واملتمثلة يف وحدة 

الشؤون األكادميية  ووحدة اإلرشاد األكادميي الطاليب  ووحدة اجلودة واالعتماد األكادميي  ووحدة االختبارات  حيث 

على خطط وضعت بعناية ينفذها خنبة متميزة من األكادمييني الذين يتمتعون  تؤدي تلك الوحدات مهامها املحددة  بناًء

 مبهارات عالية 

ضي قدما لتحقيق طموحات اجلامعة ورفدها؛ لتحقيق الريادة على كافة  والعزم معقود بإعن ال وعونه على امل

 املستويات واألصعدة 

 ,,,,,,وفق ال اجلميع ملا حي  ويرضى

 
 

 الرتبيةلية وكيل ك
 

 حممد بن فاهد السرحاني د.
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 الرتبية كلية عن نبذة

 : أةـالنش

هـ ملنطقة اجلو   واليت محلت كل 1428يف العام  -رمحة ال –شهدت الزيارة التارخيية خلادم احلرمني الشريفني 

ر األمر املنطقة  صح  علك صدواخلري ألهل املنطقة  وضع احلجر األسا  جلامعة اجلو   كواحدة من أهم منارات التنمية يف 

 كلية للتربية وضمها إا اإالتربية للبنات اليت كانت تتبع لوزارة التربية والتعليم لية املعلمني وكليات السامي بتحويل ك

  هـ   13-03-1428  جامعة اجلو  يف

كلية التربية يف الوقت الراهن من أكرب الكليات يف اجلامعة من حيث االنتشار اجلغرايف يف املنطقة ومن حيث عدد  دوتع

 الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس  
 :الرؤية

 على ؤكدت عالية جبودة وتطبيقارا التربوية املعرفة بتطوير جيتهد  متخصص خربة بيت الكلية تكون أن

  اإلسالمية قيمنا مع بتوافقها املجتمع وختدم اإلبداعية املخرجات

 
 :الرسالة

 التميز ىعل قادرة اإلسالمية  بعقيدرا وملتزمة ً عمليا ومؤهلة  ً علميا ذتصة بكوادر املحلي العمل سوق رفد

  العاملية اجلودة ملعايري  ً وفقا العلمي البحث يف ومبدعة فّعالة  تدريس واستراتيجيات منافسة بقدرات

 
  :هدا األ

توهيل الكوادر البشرية  للعمل يف ميدان التربية والتعليم وفق احتياجات املجتمع ومعايري اجلودة العاملية   1

 واالعتماد االكادميي 

اجات   يسهم يف تعزيز املعرفة  ويطور املمارسات املهنية  ويليب احتياً ونوع  ً قد  نتاج حبثي تربوي متميز كمات  2

 .التربويامليدان 

 تزويد الطلبة باملهارات التقنية والعلمية والبحثية يف جمال التربية والتعليم   3

 التدري  والتشاركية يف بناء تربية وتعليم معاصر   االنفتاح يف خدمة املجتمع املحلي من خالل  4

عليم والبحث العلمي يد التاملحلية والعربية والعاملية لدعم مسرية جتو  بناء توأمة علمية مع مؤسسات التعليم العايل  5

  وخدمة املجتمع
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 أعضاء جملس الكلية

 

 الصفة اسم عضو هيئة التدريس 

 عميد  كلية الرتبية و رئيس اجمللس د/ غربي بن مرجي الشمري . 1

 وكيل كلية الرتبية و أمني اجمللس د/ حممد بن فاهد السرحاني .2

 العلوم اإلدارية و اإلنسانية       ) عضًوا(عميد كلية  د/عبد اهلل بن مسلم األمحدي .3

 ) عضًوا(   دعميد التعليم اإللكرتوني و التعليم عن بع د/ سامل بن مبارك العنزي .4

 عميد خدمة اجملتمع و التعليم املستمر     ) عضًوا( د/ فيصل بن مد اهلل الرويشد .5

 األكادميي          ) عضًوا(عميد اجلودة و االعتماد  د/ جابر بن منيزل الرويلي .6

 عميد الدراسات العليا و البحث العلمي     ) عضًوا( د/ مشرف بن فياض الرويلي .7

 وكيلة كلية الرتبية                          ) عضًوا( د/ وفاء بنت فاهد السرحاني .8

 عضًوا(رئيس قسم املناهج وطرق التدريس      )  د/ أمحد بن سامل السمريي .9

 املشرف على قسم الرتبية اخلاصة        ) عضًوا( د/ نائل حممد أخرس .10

 املشرف على الشؤون التعليمية بكلية الرتبية ) عضًوا( د/ حممود عبد احلافظ خلف اهلل .11
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 مهام جملس الكلية

 تعيني أعضاء هيئة التدريس, واملعيدين, و املحاضرين, وإعاررم  وندهبم  وترقيارم  اقتراح 

 املناهج الدراسية و الكت  املقرره واملراجع يف أقسام الكلية  اقتراح 

  تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بني أقسام الكلية و العمل على نشرها 

 ووضع التن يمات اخلاصة بإجرائها  االختباراتمواعيد  اقتراح 

 الالئحة الداخلية للكلية  اقتراح 

 خطط التدري  و البعثات الالزمة للكلية  اقتراح 

 خطة النشاط الالمنهجي للكلية  اقتراح 

  البت يف األمور الطالبية اليت تدخل يف اختصاصه و التوجيه ملجلس اجلامعة فيما عدا علك 

  اجلامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي الن ر فيما حييله إلية جملس 

 

 ج األكادميية اليت تقدمها الكليةالربام

 تقدم الكلية الربامج األكادميية التالية:

 

 
 الربنامج

 الدرجة العلمية
 ماجستري بكالوريوس دبلوم

 طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

   - - - - المناهج وطرق التدريس 1

 - -   - - عقلي تخلف  2

 - -  - - - صعوبات تعلم 3

 - -  - - - رياض أطفال 5

 - - - -   الدبلوم العام بالتربية 6

دبلوم التوجيه واإلرشاد  7

 الطالبي

  - - - - 
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 الكليةاألقسام العلمية ب

 الً: قسم التربية الخاصةأو

ــم ــدم القس ــايل يق ــت احل ــار يف الوق ــارين , مس ــة يف  املس ــة اخلاص ــالوريو  يف التربي ــامج البك ــ   برن التخل

( اخلطـة الدراسـية اـذا املسـار, ومسـار صـعوبات الـتعلم  والـذي يبـني اجلـدول 1العقلي  والذي يبـني اجلـدول رقـم )

 تـاح مسـارهــ  افت1436/1437راسـي القـادم دمـن العـام السـيتم بـدءا , كمـا ( اخلطة الدراسـية اـذا املسـار2رقم )

 االضطرابات السلوكية و التوحد بإعن ال 

 :الرؤية

  بني أقسام التربية اخلاصة ً   ومتيز عاملياً ريادة أكادميية وطنيا

   

 :الرسالة

عايري اجلامعية   مبا يتوافق مع املً  وتربوياً  ومهنياً إعداد وتوهيل طالب وطالبات قسم التربية اخلاصة إعدادًا أكادمييا

 العاملية يف بيئة أكادميية جاعبة  وتنمية الكفايات العلمية والبحثية للطلبة والتربويني واألساتذة األكادمييني 

 

 :األهدا 

 .االحتياجات اخلاصة توهيل كفاءات تربوية قادرة على العمل بنجاح مع عوي  1

 املكثفة يف املجال الذي ختصصت به املسارات  باإلضافة للمعرفة  تزويد الطالب بقاعدة علمية واسعة بكافة  2

 .االحتياجات اخلاصة ريئة الطالب وإعدادهم للبحث العلمي األكادميي خلدمة عوي  3

يف مناطق اململكة العربية  الرفع من مستوى خدمات التربية اخلاصة املقدمة لألطفال عوي االحتياجات اخلاصة  4

 .السعودية

 رات اخلاصة االسهام يف البحث العلمي يف جمال عوي القد  5

 مشرف القسم

 

 رسد/ نائل حممد أخ
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 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 الخطط الدراسية لمسارات البكالوريوس في التربية الخاصة

 ةسية لقسم الرتبية اخلاص( اخلطة الدرا1اجلدول )

 ساعة( 134مسار التخلف العقلي )عدد الساعات 

 املستوى األول

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab101 2 المهارات اللغوية 

ED101  أصول التربية

 اإلسالمية

3 

PSY113  مبادئ البحث

 التربوي

2 

CI333 2 المدخل إلى التدريس 

ENGL121 3 مهارات القراءة 

ENGL122 3 مهارات الكتابة 

  15 

 

 املستوى الثاني

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab103 2 التحرير العربي 

ITE228  الوسائل السمعية للتربية

 الخاصة

2 

PSY111 3  1علم النفس النمو 

PSY171  2 1الصحة النفسية 

PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

SPC100  مقدمة في التربية الخاصة

 )متطلب سابق(

4 

ENGL123 3 مهارات االستماع 

  18 

 
 املستوى الثالث

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

IC101 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

PHED340 2 التربية البدنية الخاصة 

SPC151  التقييم والتشخيص في

 التربية

4 

SPC160 3 اإلٌعاقة البدنية 

SPC170  االضطرابات السلوكية لدى

 األطفال غير العاديين

3 

SPC180 3 مقدمة في تأهيل المعوقين 

  17 

 

 املستوى الرابع

 الوحدات قررممسمى ال المقرر

IC102  2 وبناء المجتمعاإلسالم 

CI250 2 سب اآللي واستخداماته في التعليماالح 

PSY221 3 علم النفس التربوي 

SPC201 3 ء السلوكاتعديل وبن 

SPC202 3 اضطرابات النطق والكالم 

SPC260 2 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 

SPC295 3 الوسائل المساعدة واألجهزة 

  18 
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 املستوى اخلامس

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

IC103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

ITE241 2 تقنيات التعليم واالتصال 

SPC253  مدخل إلى التخلف العقلي         

 (SPC100)م  

3 

SPC255  الى التفوق العقلي واالبتكارمدخل    

 (SPC100)م 

3 

SPC254 مدخل إلى صعوبات التعلم             

 (SPC100)م  

3 

SPC263  التخلف العقلي في ضوء النظريات

 المختلفة

2 

SPC385  تربية غير العاديين في المدارس

 العادية

3 

IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان 

  20 

 

 املستوى السادس

 لوحداتا مسمى المقرر المقرر

IC104 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم 

SPC264  صعوبات التعليم في القراءة

 (SPC254والكتابة )م 

3 

SPC265 3 القدرات العقلية ونظريات التكوين 

SPC303 ( القابلون للتعلمspc253) 2 

SPC313 ( القابلون للتدريبspc253) 2 

SPC371 3 مناهج غير العاديين وأسس بنائها 

SPC39

2 

 2 قراءات باللغة اإلنجليزية

  17 

 

 السابعملستوى ا

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

ITE250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

PSY461 2 مناهج البحث في علم النفس 

SPC304 ( صعوبات التعلم النمائيةspc264) 2 

SPC353 3 مهارات السلوك التكيفي 

SPC403  طرق تدريس المعوقين

 (spc253عقليا)

3 

SPC411  2 التربية الخاصة يفاإلدارة واإلشراف 

SPC440 3 قضايا معاصرة في التربية الخاصة 

SPC390 3 العمل مع أسر المعوقين 

  19 

 

 ملستوى الثامنا

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

SPC477  التدريب الميداني في مجال التخلف

 (spc403العقلي )

12 

  12 
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 ( اخلطة الدراسية لقسم الرتبية اخلاصة2اجلدول )

 ساعة( 134مسار صعوبات التعلم )عدد الساعات 

 

 األول املستوى

 تاالوحد مسمى المقرر المقرر

Arab101 2 المهارات اللغوية 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية 

PSY113 2 بحث التربويلمبادئ ا 

CI333 2 المدخل إلى التدريس 

ENGL121 3 مهارات القراءة 

ENGL122 3 مهارات الكتاب 

  15 

 

 

 الثاني املستوى

 الوحدات مسمى المقرر مقررلا

Arab103 2 التحرير العربي 

ITE228  الوسائل السمعية للتربية

 الخاصة

2 

PSY111  3 1علم النفس النمو 

PSY171 2 1نفسية لالصحة ا 

PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

SPC100  مقدمة في التربية الخاصة

 )متطلب سابق(

4 

ENGL123 3 مهارات االستماع 

  18 

 
 

 املستوى الثالث

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

IC101 2 مدخل إلى الثقافة اإلسالميةلا 

PHED340 2 التربية البدنية الخاصة 

SPC151 لتشخيص في االتقييم و

 التربية

4 

SPC160 3 البدنية ةاإلٌعاق 

SPC170  االضطرابات السلوكية لدى

 غير العادييناألطفال 

3 

SPC180  3 لمعوقينامقدمة في تأهيل 

  17 

 

 

 املستوى الرابع

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

IC102 2 اإلسالم وبناء المجتمع 

CI250 2 الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم 

PSY221 3 علم النفس التربوي 

SPC201 3 تعديل وبناء السلوك 

SPC202  3 موالكالاضطرابات النطق 

SPC260 2 قةاتوعية العامة بمجاالت اإلع 

SPC295 3 الوسائل المساعدة واألجهزة 

  18 
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 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 املستوى السادس                                                                 املستوى اخلامس

 الوحدات مسمى المقرر المقرر  الوحدات مسمى المقرر المقرر

IC 103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم IC 104 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم 

ITE 241 2 تقنيات التعليم واالتصال SPC314  صعوبات التعلم في ضوء النظريات

 (SPC254)م 

2 

SPC 253  مدخل إلى التخلف العقلي               

 (SPC100)م  

3 SPC 265  التكوينالقدرات العقلية ونظريات 

 العقلي

3 

SPC 255  مدخل إلى التفوق العقلي واالبتكار

 (SPC100)م  

3 SPC263  التخلف العقلي في ضوء النظريات

 (SPC253)م 

2 

SPC 254 مدخل إلى صعوبات التعلم          

 (SPC100)م  

3 SPC 304  صعوبات التعلم النمائية              

 (SPC254)م 

2 

SPC264  3 التعلم في القراءة والكتابةصعوبات SPC 371 3 مناهج غير العادين وأسس بنائها 

SPC 385  تربية غير العاديين في المدارس

 العادية

3 SPC 392 2 قراءات باللغة االنجليزية 

IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان SPC390 3 العمل مع أسر غير العاديين 

 19 المجموع   21 المجموع

 

 الثامن املستوى                                                                    السابعاملستوى 

  الوحدات مسمى المقرر المقرر

 

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

ITE 250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية SPC 478   التدريب الميداني في مجال

     (، SPC354صعوبات التعلم )م 

 (SPC404)م 

12 

PSY 461 2 مناهج البحث في علم النفس 

SPC354  دراسة حالة في صعوبات التعلم           

 (SPC304)م 

2 

SPC 353 3 مهارات السلوك ألتكيفي    

SPC 404 طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم        

 (SPC254)م 

3    

SPC 411  2 الخاصةاإلدارة واإلشراف في التربية    

SPC 440 3 القضايا المعاصرة في التربية الخاصة    

 12 المجموع  16 المجموع 
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 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 اخلاصة الرتبية قسم منسوبو

 م
 مالحظات الربيد اإللكرتوني التخصص الدرجة العلمية اإلسم

  Wmasoud1949@yahoo.com إعاقة عقلية أستاذ أ.د. وائل حممد مسعود  .1

  Naelakhras@yahoo.com علم نفس إكلينيكي أستاذ  مشارك د.نائل حممد عبد الرمحن أخرس  .2

  AF20110@Yahoo.Com إعاقة عقلية أستاذ  مشارك د.أمحد فتحي علي عبد ربه  .3

  msb22473@yahoo.com صعوبات تعلم ستاذ مساعدأ ي حممدبدود. حممود السعيـد   .4

  Raedsalman2003@yahoo.com صعوبات تعلم أستاذ مساعد د.رائد حممود عبد السالم سلمان  .5

  Jalal_ksu@hotmail.com إعاقة مسعية أستاذ مساعد د.جالل علي إبراهيم االنه  .6

   amgelmawla@ju.edu.sa إعاقة عقلية أستاذ مساعد حممد جاد املوىل د.أمحد  .7

  saibrahim@ju.edu.sa تربية خاصة أستاذ مساعد د.سهري الشبلي إبراهيم حسني  .8

  hfmorsi@ju.edu.sa توحد أستاذ مساعد د.هيام فتحي مرسي  .9

  hnmiprahim@ju.edu.sa صعوبات تعلم أستاذ مساعد د.هبة نبيل إبراهيم  .10

  Mona.spedu@ju.edu.sa إعاقة مسعية حماضر أ.منى حممد أبواملواهب علي  .11

  ejbghan@ju.edu.sa إعاقة عقلية حماضر أ.عيسى بن جواد البجحان  .12

  abo.yzn.2010@hotmail.com إعاقة مسعية حماضر أ. علي ابراهيم مفرح ال نشبه  .13

 مبتعث 0505446651 إعاقة عقلية حماضر أ. عماد عبدالواحد علي العسيف  .14

 مبتعث 0554973337 إعاقة عقلية حماضر أ. عادل صرب زعل العنزي  .15

 مبتعث Garni888@gmail.com إعاقة عقلية حماضر أ. خالد حبيب مفلح الشمري  .16

 مبتعث  إعاقة مسعية حماضر أ. فراج حممد معاضه القرني  .17

  maganazi@ju.edu.sa إعاقة مسعية حماضر أ.مبارك بن غياض بن حممد العنزي  .18

  hmalenazi@ju.edu.sa إعاقة عقلية حماضر أ.محود بن مفلح بن حممد العنزي  .19

  hodasalamama@ju.edu.sa إعاقة بصرية حماضر أ.هدى سلمي مطري سالمة  .20

  mmail@ju.edu.sa صعوبات تعلم معيد أ. مصطفى حممد عبد القدوس  .21

  aaalshikhi@ju.du.sa تدخل يف الطفولة املبكرة معيد أ. عمر عبد اهلل منصور الشيخي  .22

   اضطرابات سلوكية وتوحد معيد املالكي حييىأ. سلمان غرم اهلل   .23

  mshalbalahed@ju.edu.sa إعاقة عقلية حماضر أ.مها بنت سعود حسن البليهيد  .24

  haalrwaili@ju.edu.sa صعوبات تعلم حماضر أ.هناء بنت علي بصري الرويلي  .25

  maalraili@ju.edu.sa إعاقة مسعية حماضر أ.مزون بنت عواد عفيان الرويلي  .26

  0595493336 صعوبات تعلم معيد أ. أفراح فهد أمحد النصريي  .27

  ejbghan@ju.edu.sa إعاقة عقلية معيد عايد وازن الرويليأ. عبد الرمحن   .28

 مبتعث  صعوبات تعلم معيد أ. أمحد علي سعيد الغامدي  .29

 مبتعث  صعوبات تعلم معيد أ. تركي خلف امحد الزهراني  .30

 مبتعث  إعاقة مسعية معيد أ. أمحد مقبل مويهان الرويلي  .31

 مبتعث 0500788633 عقليةإعاقة  معيد أ. سليمان حممد سليمان الربيعان  .32

 مبتعث Marwan30@hotmail.com اضطرابات سلوكية وتوحد معيد أ. مروان جوبري جربي اخلضريي  .33

  0590491998 صعوبات تعلم معيد أروى صاحل حممد العقيل  .34

 مبتعث 0544561333 إعاقة عقلية معيد أ. بدور صاحل فارس السرحاني  .35
 مبتعث 0553319963 صعوبات تعلم معيد أ. صاحله حممد خلف اخللف  .36

 مبتعث 0539112213 صعوبات تعلم معيد أ. عهود عبدالرمحن الدغمي  .37

 مبتعث 0555381190 صعوبات تعلم معيد أ. ازدهار سليمان عبداهلل املويشري  .38

 مبتعث 0146238230 صعوبات تعلم معيد أ. رؤى عبداهلل حممد اجلعفري  .39

 مبتعث 0146238230 إعاقة مسعية معيد أ. غادة عبدالعزيز شايع العايدي  .40

 مبتعث 0556394499 صعوبات تعلم معيد أ. أمساء سعد محد الفاحل  .41

 مبتعث 0594758006 صعوبات تعلم معيد أ. اميان طالق متعب الدغمي  .42

 مبتعث 0568873722 إعاقة مسعية معيد أ. فاطمة عبداهلل صاحل امللحم  .43

 مبتعث 0500079497 صعوبات تعلم معيد أ. مالك خلف بهدل الشمري  .44

 بتعثم 0590244711 صعوبات تعلم معيد أ. مرام صاحل صداح الدوري  .45

mailto:Wmasoud1949@yahoo.com
mailto:AF20110@Yahoo.Com
mailto:ejbghan@ju.edu.sa
mailto:maalraili@ju.edu.sa
mailto:Marwan30@hotmail.com
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 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 قسم رياض األطفالثانياً: 

لعربية اد قسم رياض األطفال جبامعة اجلو  معلمات مؤهالت للعمل يف رياض األطفال على مستوى اململكة عُي

السعودية وعلى مستوى منطقة اجلو  بوجه خاص  وينقسم الربنامج إا ثالثة مكونات رئيسة وهي: مكون الثقافة العامة 

انية دالذي يزود الدارسات بقاعدة معرفية عامة, ومكون املعرقة التخصصية يف جمال رياض األطفال, ومكون اخلربة املي

  التطبيقية يف رياض األطفال

 : الرؤية

يسعى قسم رياض األطفال أن يصبح رائدًا على املستويني املحلي والدويل والعاملي يف جمال رياض األطفال ليواك  

 التطورات املستحدثة عامليا 

 :الرسالة

إعداد الكوادر املتخصصة من معلمات وأخصائيات ومشرفات ومديرات  يف جمال رياض األطفال ودور احلضانة  

 ية يف جمال رياض األطفال وتشجيع الدراسات العلم

 :األهدا 

 إعداد معلمات متخصصات يف جمال رياض األطفال ودور احلضانة أو يف جمال اإلعالم للطفل   1

 تنمية مهارات البحث العلمي يف جمال رياض األطفال   2

 االرتقاء باملستوى العلمي واملهين والثقايف للعامالت يف جمال رياض األطفال   3

 والدراسات العلمية يف جمال ن يف جمال رياض األطفال إجراء البحوث   4

 املساعة يف تطوير مهارات العامالت يف جمال رياض األطفال يف القطاعات املختلفة   5

 توعية فئات املجتمع املختلفة يف أعية مرحلة رياض األطفال   6

يف ديع  كامل على املن ور اإلسالميترسيخ املفاهيم الدينية وربطها باملمارسات والقرارات احلياتية واالعتماد ال  7

 القضايا املتعلقة بالتربية والطفل 

مواكبة جهود اململكة يف تطوير وحتسني العملية التعليمية يف مرحلة رياض األطفال من أجل جعلها مرحلة إلزامية   8

 قبل االلتحاق باملرحلة االبتدائية وعلك من خالل ختريج كوادر تعليمية مؤهلة توهيال عاليا 

 مشرفة القسم

 

 د/ عال عبد الرمحن علي
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 األطفال رياض لربنامج الدراسية اخلطة

 (126عدد الساعات )

 املستوى األول

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

ARAB 101 
 المهارات اللغوية

2 

CI 330 
  إلى التدريس المدخل

2 

ED 101 
 التربية اإلسالمية أصول

3 

ENGL 101 
 لغة انجليزية

3 

PSY113 
 البحث التربويمبادئ 

2 

  12 
 

 املستوى الثاني

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

ARAB 103 
 التحرير العربي

2 

CHG 100 
 في رياض األطفال مدخل

3 

CHG 110 
  في اإلسالم الطفل

2 

CHG 120 
 حديثة في تربية األطفال اتجاهات

2 

CHG 151 
  المهارات الفنية والحركية تنمية

3 

CHG 212 
  الدينية واالجتماعية التربية

2 

  14 
 

 املستوى الثالث

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

ARED 303 
 المستهلكةبالخامات  التشكيل

2 

CHG 241 
 الطفولة الدولية والمحلية منظمات

2 

CHG 250 
 رياض األطفال مناهج

2 

CHG 260 
 الطفل تغذية

2 

MG 352 
 المدرسية اإلدارة

2 

ED 222 
 االجتماع التربوي علم

2 

ED 231 
 التربية اإلسالمية تاريخ

2 

IC 101 
 إلى الثقافة اإلسالمية المدخل

2 

  16 
 

 املستوى الرابع

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

ARED 201 
 رسوم األطفال ومراحل نموها

2 

CHG 230 
 االجتماعية التنشئة

3 

CI 250 
 اآللي واستخداماته الحاسب

2 

ED 223 
 المدرسية الصحة

2 

IC 102 
 وبناء المجتمع اإلسالم

2 

ITE 267 
 لألطفال برامج التلفزيون التربوي

3 

PSY 221 
 النفس التربوي علم

3 
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http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الأول/333%20نهج%20المدخل%20إلى%20التدريس.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الأول/101ترب%20أصول%20التربية%20الإسلامية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/100%20روض%20مدخل%20في%20رياض%20الأطفال.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/110%20روض%20الطفل%20في%20الإسلام.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/120%20روض%20اتجاهات%20حديثة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/151%20روض%20%20مهارات%20فنية%20وحركية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثاني/212%20روض%20تربية%20دينية%20واجتماعية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/303%20ترف.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/241%20روض%20منظمات%20الطفولة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/250%20روض%20مناهج%20رياض%20الأطفال.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/260%20روض%20تغذية%20الطفل.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/352%20ادت%20الإدارة%20المدرسية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/222%20ترب%20علم%20الاجتماع%20التربوي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/231%20ترب%20تاريخ%20التربية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثالث/101%20سلم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/201%20ترف.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/230%20روض%20التنشئة%20الاجتماعية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/250%20نهج%20الحاسب%20الآلي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/223%20ترب%20الصحة%20المدرسية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/102%20سلم%20الإسلام%20وبناء%20المجتمع.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/267%20وسل%20برامج%20التلفزيون.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الرابع/221%20نفس%20علم%20النفس%20التربوي.doc
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 املستوى اخلامس

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

CHG 236 2 نفس لعب علم 

CHG 331 3 الطفولة مشكالت 

CHG 335 3  والتقويم القياس 

CH 352 2 المفاهيم والمهارات اللغوية تنمية 

ED 341  2 التعليم في المملكة والعالمنظم 

IC 103 2 دي في اإلسالماالقتصا النظام 

ITE 241 2 تقنيات التعليم واالتصال 

PSY 111 3  - 1 -نفس النمو  علم 
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 املستوى السادس

 الوحدات مسمى المقرر المقرر

CHG 220 
 في الطفولة باللغة االنجليزية قراءات

2 

CHG 282 
 مستقلة دراسة

2 

CHG 341 
 دور الحضانة ورياض األطفال إدارة

2 

CHG 354 
 المفاهيم والمهارات الرياضية تنمية

2 

CHG 356 
 المفاهيم والمهارات العلمية تنمية

2 

CI 325 
 مشكالت في التدريس

2 

CI330 
 لعامةوطرق التدريس ا المناهج

2 

IC 104 
 النظام السياسي في اإلسالم أسس

2 

PSY 323 
 التعلم نظريات

3 

  
19 

 
  

 املستوى السابع

 الوحدات المقررمسمى  المقرر

CHG 232 
  الطفل وتوجيهه إرشاد

2 

CHG 433 
  نفس الطفل غير العادي علم

3 

CHG 459 
 ميدانية في رياض األطفال تربية

6 

ED321 
  المقارنة التربية

2 

ITE 250 
 التعليمية إنتاج واستخدام الوسائل

1 

PYS151 
 التربوي التقويم

2 

  
16 

 

 املستوى الثامن

 الوحدات المقررمسمى  المقرر

CHG 438 
  الطفل ثقافة

2 

CHG 461 
 ميدانية في رياض األطفال تربية

6 

CHG 480 
 في رياض األطفال ندوة

3 

ED 441 
  تربوية مشكالت

2 

PSY 205 
 واالنفعاالت  علم نفس الدوافع

3 
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http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/236%20روض%20علم%20نفس%20اللعب.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/331%20روض%20مشكلات%20الطفولة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/335روض%20القياس%20والتقويم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/352%20روض%20مفاهيم%20ومهارات%20لغوية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/103%20سلم%20النظام%20الاقتصادي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/241%20وسل%20تقنيات%20التعليم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الخامس/111%20نفس%20علم%20نفس%20النمو%20-1.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/220%20روض%20قراءات%20في%20الطفولة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/282%20روض%20دراسة%20مستقلة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/341%20روض%20إدارة%20دور%20الحضانة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/354%20روض%20مفاهيم%20ومهارات%20رياضية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/356%20روض%20مفاهيم%20ومهارات%20علمية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/330%20نهج%20مناهج%20وطرق%20تدريس.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/104%20سلم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السادس/323%20نفس%20نظريات%20التعلم.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/232%20روض%20إرشاد%20الطفل%20وتوجيهه.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/433%20روض%20علم%20نفس.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/459%20روض%20تربية%20ميدانية.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/321%20ترب%20التربية%20المقارنة.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/250%20وسل%20.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20السابع/151%20نفس%20التقويم%20التربوي.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/438%20روض%20ثقافة%20الطفل.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/461%20روض%20تربية%20ميدانية%202.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/480%20روض%20ندوة%20في%20رياض%20الأطفال.doc
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenter/CollegesAndDeps/EducationCollege/ChildDept/DocLib/وصف%20مقررات%20المستوى%20الثامن/441%20ترب%20مشكلات%20تربوية.doc
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 قسم رياض األطفال منسوبو

 

 اإلسم م

الدرجة 

 العلمية

 الربيد اإللكرتوني التخصص

 مالحظات

  olaneay@yahoo.com رياض أطفال أستاذ مساعد د. عال عبد الرمحن علي حممد  .1
 أستاذ مساعد د. هناء مصطفى عواد حممد.  .2

 الدراسات النفسية

 لألطفال

Dr_hanaawwad123@yahoo.com  

  zaabdelrehim@ju.edu.sa الدراسات النفسية لألطفال استاذ مساعد انور حممدد.زيزت   .3
  Gihantaha@yahoo.com فنون تطبيقية أستاذ مساعد د. جيهان ماهر طه اجلندي  .4
  tahrahassan@gmail.com علم نفس تربوي أستاذ مساعد د. طاهره حسن عيداهلل االمني  .5
  ebtsamsaad@hotmail.com علم نفس الطفل استاذ مساعد د.ابتسام سعد امني  .6
  Asmaa_0000200@yahoo.com الصحة النفسية أستاذ مساعد د. أمساء فتحي ايوب خضر  .7
  Amal_mohamed127@yahoo.com الدراسات النفسية لألطفال أستاذ مساعد د. أمال حممد عبد املوىل حممد  .8
  Zs.hasan@ju.edu.sa لألطفالالدراسات النفسية  حماضر أ.زينب سليم متولي  .9

  raniahawash@yahoo.com علم نفس تعليمي حماضر أ. رانيا فتحي علي أمحد  .10
  bintalnaeem@hotmail.com تعليم  قبل املدرسي حماضر أ.مسية حممود حسن  .11
   السنوات املبكرة معيد أ. عبري عبدالكريم ربيع السويلم  .12
 مبتعث  رياض أطفال معيد احلربي عبيدأ. مريم سعود    .13

 مبتعث  رياض أطفال معيد أ. زهور صبار ضيف اهلل امليهوبي  .14

 مبتعث  رياض أطفال معيد أ. رندا محود حامد العويف  .15

 معيد أ. آالء عبد احملسن غالب العبد اهلل  .16

 طرق تدريس

 رياض أطفال

 مبتعث 

17.  

أ. سناء دخيل اهلل مريقب 

 مبتعث  اقتصاد منزلي معيد العرجان

   اقتصاد منزلي معيد أ. حنان عيد محود السبيلة  .18
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 قسم التربية و علم النفسثالثاً: 

عد قسم التربية وعلم النفس من األقسام املساندة يف كلية التربية واليت ُيقدم من خالله جمموعة من املتطلبات ُي

  لتخرجاألكادميي للطال  والستكمال متطلبات ااألكادميية لألقسام األكادميية املتفرعه من الكلية هبد  رفع املستوى 

 :الرؤية

 .ً الريادة واجلودة يف برامج اإلعداد التربوي املتميزة وليا وعربيا

 :الرسالة

 مـن خـالل نشـر الفكـر التربـوي  ً  ومهنيـا ً املشاركة يف إعـداد متخصصـني نفسـيني وتربـويني متميـزين أكادمييـا

العصــرية  والبحــث العلمــي  والشــراكة الفاعلــة مــع املؤسســات عات العالقــة خلدمــة  واملمارســات التعليميــة  املتقــدم

 يف جماالت التربية وعلم النفس   وإقليميا  املجتمع  والتطوير التربوي املستدام وليا

 :األهدا 

 تزويد الطلبة باملعار  النفسية والتربوية التطبيقية الالزمة ام يف حيارم العملية والشخصية   1

 يد الطلبة باجلوان  الن رية والتطبيقية جلوان  التعلم املختلفة يف جمال التربية وعلم النفس تزو  2

ــي   3 ــ  النفس ــوير اجلان ــاهم يف تط ــي وتس ــع املحل ــة واملجتم ــيت ختــدم اجلامع ــات ال ــراء األحبــاث والدراس إج

 والتربوي 

يت يقـدمها القسـم   وإلقـاء االسهام يف خدمة املجتمـع مـن خـالل تقـد  االستشـارات النفسـية والتربويـة الـ  4

 املحاضرات واملشاركة يف الندوات العلمية 

توهيــل الكــوادر التربويــة واإلرشــادية خلدمــة امليــدان التربــوي مــن خــالل بــرامج الــدبلوم الــيت يقــدمها   5

 القسم 

 أمني القسم

 

 د/ عبد اهلل بن فالح الشهراني
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 خطة قسم الرتبية وعلم النفس يف اإلعداد العام

 يقدم قسم التربية وعلم النفس واضراته يف جمال اإلعداد العام ويف برامج الدبلومات                     

 :مقررات قسم الرتبية وعلم النفس  -1

 اليت تقدم لطلبة الكلية )اإلعداد العام( ويبني اجلدول التايل رموز املقررات:و

 املقررات اليت يقدمها قسم الرتبية وعلم النفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقرررمز   عدد الساعات اسم المقرر 

PSY113 2 مبادئ البحث التربوي 

PSY111 ( 1علم نفس النمو) 3 

PSY171 2 الصحة النفسية 

PSY221 3 علم النفس التربوي 

PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

PSY461 2 مناهج البحث في علم النفس 

PSY372 2 علم النفس التأهيلي 

Comm101  3 االتصال والدراسات الجامعيهمهارات 

PSY345 3 علم نفس الشخصية 

PSY351 3 علم النفس االجتماعي 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية 
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 :الرتبية يف العام الدبلوم -2
 يهد  الربنامج إا ما يلي:

التعر  على أهم االجتاهات والن ريات يف التربية وعلم النفس  وأثرها يف النمو املهين للمعلم وحتسني عملية   1

 التعليم والتعلم  

تنمية القدرة لدى الدارسني على تصور املنهج املدرسي بعناصره األربعة املتمثلة يف األهدا  واملحتوى وطرق   2

األسس اليت تبين عليها والعوامل اليت تؤثر يف ختطيطها وبنائها  التدريس وأسالي  التقو   واإلطال  على

 وتنفيذها وتقوميها وتطويرها  

 التعر  على التقنيات احلديثة والوسائل املعنية يف عملية التعليم والتعلم وكيفية استخدامها وتطبيقها    3

 التعر  على االجتاهات واألسالي  احلديثة يف التخطيط واإلشرا  التربوي وأثرها يف النمو املهين للموجه واملعلم    4

 ( ساعة موزعة على فصلني دراسيني كما يوضحها اجلدول التايل 32ويتضمن برنامج الدبلوم العام يف التربية )

 الرتبية يف العام للدبلوم الدراسية اخلطة

 الفصل الثاني لالفصل األو

رمز ورقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر رمز المقرر عدد الوحدات اسم المقرر

 الوحدات

 2 البيئة و المجتمع نهج 473 2 أصول التربية ترب 461

 2 الحاسوب في التعليم نهج 476 2 أسس المناهج نهج 471 

 2 النفسيالتوجيه و اإلرشاد  نفس 474 2 وسائل وتقنيات التعليم نهج 472 

 8 التربية الميدانية نهج 475  2 اإلدارة المدرسية ترب 462

 ساعة 14 المجموع 2 اإلشراف التربوي ترب 463

 3 علم النفس التربوي نفس 472

 3 طرق تدريس خاصة نهج 474

 2 القياس و التقويم نفس 473

 ساعة 18 المجموع

 

 



 

)22( 

 

 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 : الطـالبي واإلرشـاد التوجيـه دبلوم -3

( ساعة تعطى للدارسني على مدار فصلني دراسيني  ويبني اجلدول أدناه اخلطة الدراسية 42ويتضمن )

 لربنامج دبلوم التوجيه واالرشاد 

 اخلطة الدراسية لدبـلوم التوجيـه واإلرشـاد الطـالبي

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 عملي نظري المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

رمز 

 المقرر
 عملي نظري المقرر

عدد 

 الوحدات

101 
أسس التوجيه 

 واإلرشاد الطالبي
2 - 2 201 

التوجيه واإلرشاد 

 المهني وتطبيقاته
2 - 2 

 2  2 مناهج البحث 202 2 - 2 الصحة النفسية 102

 203 2 - 2 نظريات التعلم 103
صعوبات التعلم 

 والتأخر الدراسي
2 2 2 

 204 2 - 2 علم نفس النمو 104
اإلرشاد طرق 

 ووسائله
3 2 4 

 3 - 3 مبادئ اإلحصاء 105

205 

تخطيط برامج 

اإلرشاد المدرسي 

 وإدارتها

2 - 2 
 2 - 2 الفئات الخاصة 106

 206 2 - 2 القياس النفسي 107
االختبارات والمقاييس 

 النفسية
2 - 2 

108 
التوجيه اإلسالمي لعلم 

 النفس
2 - 2 207 

المقابلة في علم النفس 

 اإلرشادي
2 2 2 

109 
االضطرابات 

 السلوكية
 4 8 - التدريب الميداني 208 2 2 2

 22 14 15 المجموع  20 2 19 المجموع
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 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 قسم التربية وعلم النفس منسوبو

 م
 مالحظات الربيد اإللكرتوني التخصص الدرجة العلمية اإلسم

  Gharbi1426@ju.edu.sa إدارة تعليم عالي أستاذ مشارك د. غربي بن مرجي الشمري  .1

  Dr.faisal@ju.edu.sa إدارة تربوية أستاذ مشارك د. فيصل بن مد اهلل الرويشد  .2

  Box3015@gmail.com إدارة التعليم العالي أستاذ مشارك د. حممد بن علي الصاحل  .3

  mrshdafat@ju.edu.sa تفكري تعليم أستاذ مشارك د. حممود راشد الشديفات  .4

  jshamlan@ju.edu.sa إدارة تربوية أستاذ مساعد د. مجال بن صبيح الشراري  .5

  nawaf@ju.edu.sa أصول تربية أستاذ مساعد د. نواف بن عبداهلل الرويلي  .6

  afsharany@ju.edu.sa تربية أصول أستاذ مساعد فالح الشهراني بن د.عبد اهلل  .7

  afsharany@ju.edu.sa إدارة اجلودة أستاذ مساعد د. جابر بن منيزل الرويلي  .8

  skmustafa@ju.edu.sa علم النفس الرتبوي أستاذ مساعد د. سعيد خريي مصطفى  .9

  ssokasha@ju.edu.sa تربية خاصة أستاذ مساعد د. صربي سيد عكاشة  .10

  osqazan@ju.edu.sa إرشاد نفسي أستاذ مساعد قيزاند. عمر سليمان ابو   .11

  amsawalha@ju.edu.sa إرشاد نفسي أستاذ مساعد د. عالء حممد صواحلة  .12

  Abd_275@yahoo.com قياس وتقويم أستاذ مساعد د. عبدالناصر سند العكايلة  .13

  Nashaat_psycology@yahoo.com علم نفس تعليمي أستاذ مساعد د.نشأت مهدي السيد حممد قاعود  .14

  amsabry@ju.edu.sa قياس وتقويم أستاذ مساعد د. أمني حممد صربي نور الدين  .15

  said_psy@hotmail.com علم نفس جترييب أستاذ مساعد د.سعيد رمضان عبد الفتاح  .16

  DR.NafishALadal@hotmail.com علم نفس تربوي أستاذ مساعد د. نفيسة إبراهيم العدل  .17

  atmohmad@ju.edu.sa نفس تربويعلم  أستاذ مساعد د. عالية الطيب محزة  .18

  Alla_assad@yahoo.com دراسات نفسية أستاذ مساعد د. حنمده حممد حسن  .19

20.  

امحد حمارب  بنت د.جنوى

 السرحاني

  anmoharab@ju.edu.sa اصول تربية أستاذ مساعد

21.  

امحد حمارب  بنت د.سهام

  sarani@ju.edu.sa اصول تربية أستاذ مساعد السرحاني

  ammahhmed@ju.edu.sa توجية وارشاد أستاذ مساعد د . أمينة مصطفى حممد أمحد  .22

  gehn200920@windowslive.com علم نفس اكلينيكي حماضر د. جيهان امحد محزة حممد  .23

  Amkmoussed@ju.edu.sa علم نفس تربوي حماضر حممد خالد مسعدأمرية أ.  .24

  mmamustasa@ ju.edu.sa علم نفس تربوي حماضر ميادة حممد علي مصطفىأ.  .25

  GMAIL.COM@700844 اصول الرتبية االسالمية حماضر سعود عبد الرزاق بنت خلودأ.  .26

  hamoharb@ ju.edu.sa االسالميةاصول الرتبية  حماضر امحد حمارب السرحاني بنت هناءأ.  .27

 مبتعث  أصول الرتبية حماضر جربان حييى سلمان الودعاني  .28

 مبتعث  أصول الرتبية حماضر فاضل حممد العمري  .29

  dmotaibi@ju.edu.sa علم نفس ارشادي حماضر ضيف اهلل بن  مقحم العتييبأ.  .30

   ادارة تربوية حماضر الرويليهبة فرحان   .31

  ahmad@hotmail.com إدارة تربوية حماضر امحد الروضانبنت أريج أ.  .32

  hasaanfadel@gmail.com علم  نفس اجتماعي حماضر سنابل حسن عبد اهلل فاضلأ.  .33

 مبتعث m.alhizan@ju.edu.sa اقتصاد منزلي معيد رجا  احليزان بنت مشاعلأ.  .34

 مبتعث a.alawad@ju.edu.sa اقتصاد منزلي معيد يوسف العواد بنت عزيزةأ.  .35

 مبتعث  تربية بدنية حماضر مساعد حممد سلطان الفالح  .36

 مبتعث  تربية بدنية حماضر ممدوح دويش صحن الرويلي  .37

   تربية بدنية معيد مساعد صلييب الرويلي  .38

 مبتعث  قياس وتقويم ماجستري مشعل مؤنس خنيالن الرويلي  .39
 مبتعث  أصول الرتبية بكالوريوس أفراح خليفة اجلويف  .40
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 المناهج و طرق التدريس رابعاً: قسم

ــرو   ــادة يف الســبق إا تدشــني مش ــادرة اجل ــة بوخــذ املب ــة التربي ــدريس بكلي ــرق الت ــاهج وط ــم املن ــام قس ق

ــية ل ــالق أساس ــؤرة انط ــدًا وب ــون رائ ــم و أن يك ــا بالقس ــات العلي ــامج الدراس ــي يفلبرن ــث العلم ــوم ا بح ــة لالعل تربوي

واإلنســانية جبامعــة اجلــو    وأن ميّكــن اخلــرجيني مــن مهــارات البحــث العلمــي يف علــوم التربيــة بوجــه عــام  وعلــم 

واإلشـرا   املناهج وطـرق التـدريس بوجـه خـاص؛ مبـا يكسـبهم الريـادة و املنافسـة علـى املسـتويني اإلقليمـي و العـاملي

ملرحلــة البكــالوريو  و خــارج الكليــة يف مرحلــة الــدبلوم التــابع لعمــادة علــى بــرامج التــدري  امليــداي يف الكليــة 

  خدمة املجتع والتدري  

 :الرؤية

 . ً  وعاملياً الريادة يف دراسات املناهج وطرائق التدريس  والتميز يف إعداد املعلم  وتدريبه وليًا وإقليميا

 :الرسالة

ــ ــربامج األكادميي ــوير ال ــة  تط ــفة دوري ــة بص ــة القائم ــاة والعلمي ــتعلم ولي ــالتعليم وال ــاء ب ــاً لالرتق  ً  وإقليمي

ــا ــت   واســتنهاضً وعاملي ــى مس ــامســتوى الدارســني برباجمــه عل ــالوريو  والدراســات العلي ــات  وى البك ليضــطلعوا مبهم

ــتم ــث املس ــاملجتمعالبح ــة قطاعات ــافة إا خدم ــعيًا ر  إض ــيط س ــات والتخط ــراء الدراس ــدري  وإج ــق  بالت إا حتقي

 .رهيته

 :األهدا  

تنميــة قــدرة الطالــ  علــى فهــم الن ريــات واملــداخل املتعلقــة باملنــاهج  مــن حيــث األســس الــيت تبــ  عليهــا  -1

 ووسائل ختطيطها وبنائها  باإلضافة إا أسالي  تقوميها وتطويرها 

دة لطرائـــق تعريـــ  الطالـــ  بوســـس وقواعـــد التـــدريس  باإلضـــافة إا إتاحـــة الفرصـــة للدراســـة الناقـــ -2

 التدريس  وأسالي  تطبيقها وممارستها 

ــة  -3 ــامج التربي ــك مــن خــالل برن ــا  وعل ــدريس والتــدري  عليه ــ  يف ممارســة طرائــق الت ــارات الطال ــة مه تنمي

 امليدانية الذي يتم فيه صقل مهارات التدريس 

 إجراء البحوث العلمية يف جمال املناهج وطرق التدريس واالجتاهات التربوية احلديثة  -4

.حـل املشـكالت التربويـة والتعليميـة يف البيئـة املحليـة وم املجتمــع بوجـه عـام وكـذلك يف تطـوير العمـل التربــوي -5

 رئيس القسم                                                                                

 د/ أمحد بن سامل السمريي    
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 التدريساخلطط الدراسية لقسم املناهج وطرق 

 يقدم قسم املناهج وطرق التدريس واضراته يف جمال اإلعداد العام ويف برنامج املاجستري  

 بينة يف اجلدول التالي: امل و( العام اإلعداد) الكلية لطلبة تقدم اليت التدريس وطرق املناهج قسم مقررات -1
 

 

 
 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر

CI250  2 واستخداماتهالحاسب األلي 

CI333 2 المدخل للتدريس 

CI331 2 مناهج التعليم اإلبتدائي 

CI335 2 مناهج التعليم لما فوق اإلبتدائي 

CI332 2 طرق تدريس عامه 

CI333 2 النشاط المدرسي 

CI430 2 طرق تدريس العلوم 

CI431 2 طرق تدريس الرياضيات 

CI433 2 طرق تدريس اللغة العربية 

CI435 2 طرق تدريس القرآن 

CI438 2 طرق تدريس الحاسب اآللي 

CI499 8 التربية الميدانية 
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 :التدريس وطرق املناهج يف املاجستري برنامج -2

 

 

 املاجستري لربنامج الدراسية اخلطة

 يى الثاناملستو املستوى األول

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقررمز الم

CICU 600 3 أسس المناهج CICU 610 2 قراءات في المناهج 

EDUC  600 
األصول الفلسفية 

 واالجتماعية للتربية
3 CICU 611 2 بناء المناهج 

PSYC  602 3 طرق البحث التربوي CICU 613  التربوياإلحصاء  3 

CICU 601 
االتجاهات الحديثة في 

 طرق التدريس
2 PSYC  603 3 نظرية المنهج 

 11 المجموع
 2 مقرر اختياري 

 12 المجموع

 الرابع املستوى الثالث املستوى

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

CICU 602  3 تقويم المناهج CICU 699 8 الرسالة 

CICU 612 

تطبيقات في قضايا و

المناهج وطرق 

 التدريس

3 

 CICU 603 8 المجموع

لقة بحث في ح

المناهج وطرق 

 التدريس

2 

CICU 616 
تطوير المناهج 

 والبرامج التعليمية
3 

 11 المجموع
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 منسوبو قسم المناهج وطرق التدريس

 

 م
 مالحظات الربيد اإللكرتوني التخصص الدرجة العلمية اإلسم

 أستاذ مشارك فاحل اهلبادبن فهد د.  .1

مناهج وطرق تدريس املواد 

 االجتماعية
Fahadh202@hotmail.com  

  gmail.comdmrsrrmlard@ املناهج العامه أستاذ مشارك يوسف بن عقال املرشدد.  .2

  drhafezarabik@yahoo.com مناهج وطرق تدريس لغة عربية استاذ مشارك حممود عبداحلافظ خلف اهللد.  .3

  Ahmed9806@gmail.com الرياضياتمناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد سامل السمرييبن أمحد د.  .4

  hazzaa@ju.edu.sa مناهج وطرق تدريس العلوم أستاذ مساعد عبدالكريم الفويهي بن هزاعد.  .5

  Dr.sari2@hotmail.com مناهج وطرق تدريس القران الكريم أستاذ مساعد سامل الفهيقي بن ساريد.  .6

  Sajmessa@gmail.com مناهج وطرق تدريس العلوم استاذ مساعد عبداهلل الغامدي بن سعيدد.  .7

 أستاذ مساعد مقبل الشراري بن ذيابد.  .8

مناهج وطرق تدريس املواد 

 االجتماعية
aborean55@hotmail.com  

  ms@ju.edu.sa مناهج وطرق تدريس الرياضيات أستاذ مساعد فاهد السرحاني بن حممدد.  .9

  ahmed.said909031@yahoo.com مناهج وطرق تدريس لغة عربية أستاذ مساعد أمحد سعيد األحولد.  .10

  balrehaili@iu.ed.sa مناهج وطرق تدريس الرياضيات أستاذ مساعد واصل الرحيلي بن خبيتد.  .11

  Glydi2003@hotmail.com تدريس لغة عربيةمناهج وطرق  أستاذ مساعد ابراهيم اجلليدي بن حسند.  .12

  thany2007@hotmail.com مناهج وطرق تدريس الرياضيات حماضر عويد الفهيقي بن ثانيأ.  .13

  khaled.alfaiad@gmail.com مناهج وطرق تدريس الرياضيات حماضر أمحد الفياضبن خالد أ.  .14

  Azizksa100@yahoo.com مناهج وطرق تدريس الرياضيات حماضر رفان العنزيبن  العزيز عبدأ.  .15

  Maha_mfs@hotmail. com مناهج وطرق تدريس رياضيات أستاذ مساعد حممد فراس السرحانيبنت  مها د.  .16

  Dr.hossah@ju.edu.sa وطرق تدريس علوم مناهج أستاذ مساعد عازي البجيدي بنت حصةد.  .17

  Dr.aldogmi28@hotmail.com مناهج وطرق تدريس لغة اجنليزية أستاذ مساعد عفات الدرزيبنت مها د.  .18

  Dr.sultanah@gmail.com مناهج وطرق تدريس لغة اجنليزية أستاذ مساعد عبد املصلح البديوي بنت سلطانةد.  .19

  alsrhani6@gmail.com مناهج وطرق تدريس لغة اجنليزية أستاذ مساعد فاهد عليان السرحاني بنت وفاءد.  .20

  Aish.alhabob@ju.edu.sa مناهج وطرق تدريس دراسات اسالمية ُمحاِضرة عايد مران احلبوببنت عائشة أ.  .21

  Ee55oobb6@gmail.com ماجستري اقتصاد منزلي حماض عبيد البديوي بنت انتصارأ.  .22

  Hdilalatallah@yahoo.co.uk مناهج وطرق تدريس رياضيات حماضر أمحد العطاهلل بنت هديلأ.  .23

 مبتعث  طرق التدريس الشرعي ماجستري عبد الكريم بن علي احمليسن  .24
 مبتعث  مناهج وطرق تدريس  اللغة العربية ماجستري حسني عيظة الصيعري  .25

 مبتعث  مناهج وطرق تدريس العلوم ماجستري حممد بن صاحل طراد الزامل  .26

 مبتعث  مناهج وطرق تدريس الرياضيات بكالوريوس عبد اهلل بن مبارك اجلبل  .27

 مبتعث  مناهج وطرق تدريس  اللغة العربية ماجستري الربيعحنان بنت ونيس   .28

 مبتعث  مناهج وطرق تدريس الرياضيات ماجستري فاطمة بنت حممد فراس السرحاني  .29

 ماجستري نورة سعد دخيل اهلل البلوي  .30

مناهج وطرق تدريس املواد 

 االجتماعية
 مبتعث 

 مبتعث  تقنيات التعليم ماجستري بسام فهد زيدان الرشيد  .31
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 قسم الوسائل و تقنيات التعليمخامساً:
 

ُيعـد قسـم الوســائل وتقنيـات التعلــيم مـن األقســام املنـاط هبـا التــدريس  يف بـرامج اإلعــداد التربـوي لطــالب 

الكلية  حيـث يشـارا القسـم مـع أقسـام أخـري يف بـرامج اإلعـداد التربـوي  وال يقـدم القسـم بـرامج أكادمييـة متـنح 

 لقسم ومن مث فانه ال يوجد طالب لدرجة علمية لطالب الكلية حين تارخيه  

 :الرؤية

 التميز يف تصميِم وتطوير واستخدام تقنيات التعليم بفعالية وكفاءة على ديع املستويات الن رية والتطبيقية   

 :الرسالة

  للمعايري املحلية والدولية لتعزيز عمليات التعليم والتعلم ً توفري بيئة تعلم تفاعلية عات جودة نوعية وفقا

 :األهدا 

ة تكنولوجيـا التعلـيم والـتعلم وارتبـاط علـك بترقـي وتفعيـل أدوار الكـوادر البشـرية ممـا تنمية الـوعي بوعيـ  1

 يؤدي إا تطور املجتمعات 

السعي ملواكبـة التطـور السـريع يف جمـال تكنولوجيـا التعلـيم واملعلومـات ووسـائل االتصـال احلديثـة  ممـا يسـهل   2

ات التواصــل احلضــاري بــني الشــعوب علــى عمليــات اســتيعاب تطــورات العصــر يف هــذا املجــال  وتســهيل عمليــ

 أسس تقنية متقاربة ومتسعة 

 تطوير وسائل وتقنيات التعليم وفقًا ملتطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي   3

  ً تطوير طرق التدريس املستخدمة حاليا  4

 تطوير مهارات الطلبة يف جمال استخدام تقنيات التعليم ووسائله   5

 ال تقنية املعلومات ووسائل التعليم يف املجال التربوي اجراء البحوث والدراسات يف جم  6

 املشرف على القسم                                               

 د/ سامل بن مبارك العنزي                                       

 



 

)29( 

 

 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 (اإلعداد العام) التعليم وتقنيات الوسائل قسممقررات 

 المقـــــــــــــــــرراسم  رمز المقرر ورقمه م

1.  ITE267 برامج التلفزيون التربوي 

2.  ITE228 الوسائل السمعية في التربية الخاصة 

3.  ITE250 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

4.  ITE 241 تقنيات التعليم واالتصال 

 

 

 منسوبو قسم الوسائل وتقنيات التعليم  

 

 اإلسم م

الدرجة 

 العلمية

 مالحظات اإللكرتونيالربيد  التخصص

1 

سامل بن مبارك الدهمشي د.

 salanazy@ju.edu.sa التعليم االلكرتوني أستاذ مساعد العنزي
 

2 

عبد احلميد بن راكان د.

 أستاذ مساعد العنزي

نظم التعليم 

 a.alenezi@hotmail.com االلكرتوني
 

3 

د.حممد عبدالرمحن 

 dr.mohamedaaa1972@yahoo.com التعليم االلكرتوني أستاذ مساعد عبداملنعم عبدالعال

 

4 

عباس عبدالعزيز السيد 

 اجلنزوري

 aaelganzoury@ju.edu.sa التعليم االلكرتوني مساعدأستاذ 
 

 sskhasawneh@ju.edu.sa تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد د. ساني سامي حممد اخلصاونة 5
 

 مبتعث zalowainan@ju.edu.sa التعليم االلكرتوني حماضر زايد فاضل الرويليأ.  6

 مبتعث alallii@ju.edu.sa التصميم التعليمي حماضر لعلياإبراهيم خليل إبراهيم أ.  7
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 الكلية وحدات 

 

 بالكليةوحدة الشؤون األكاديمية 
 

 :الوحدة ومسؤوليات مهام

 
 متابعة جداول الطالب بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل  1

 متابعة عملية تسكني الطالب يف الشع   2

 السجالت األكادميية للطالب إصدار 3

 معاجلة حاالت الغياب والتوخر لدى الطالب 4

 متابعة تسجيل درجات الطالب 5

 متابعة حتويل الطالب من وإا الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل  6

 متابعة حتويل الطالب من قسم لقسم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل  7

 وأن مة جملس التعليم العايل تطبيق لوائح  8

 حتقيق األهدا  والسياسات العليا يف جامعة اجلو   9

 تنفيذ قرارات وكيل العميد فيما يتعلق بالعملية التعليمية داخل الكلية  10

 املساعة م  إعداد اخلطة اإلستراتيجية للكلية واملشاركة م تنفيذها  11

 والتقو  واالعتماد األكادميي تطبيق ن م ولوائح اجلودة  12

 املساعة م األشرا  على تطبيق اخلطط والربامج الدراسية يف الكلية  13

 تنفيذ كل ما يسند إليه من أعمال من وكيل العميد   14
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 وحدة الشؤون األكادميية: أعضاء

 

1 
 مشرفًا للوحدة احلافظ خلف اهلل د. حممود عبد

2 
 أقسام الطالبات -للوحدة منسقة  حمارب السرحانيد. جنوى بنت أمحد 

3 
 عضوًا د. آمني حممد صربي نور الدين

4 
 عضوًا د. حممود راشد الشديفات

5 
 عضوًا د. سعيد رمضان عبدالفتاح

6 
 عضوًا د. ساني سامي حممد اخلصاونة

7 
 عضوا   أ.خالد بن أمحد الفياض

 

 وحدة اإلرشاد األكاديمي و الطالبي
 ومسؤوليات الوحدة:مهام 

 وضع خطة لإلشرا  األكادميي بالكلية 1

2 
عقد اجتماعـات بوعضـاء اللجـان الفرعيـة التابعـة لكـل قسـم لتوضـيح خطـة سـري العمـل والن ـام يف هـذا املجـال 

 واخلطة الزمنية املناسبة 

 إعداد تقرير دوري ونشرة عن اإلرشاد األكادميي   3

4 

االنسـحاب أو إلغـاء  ناحيـة الدراسـة كتوجيـل الدراسـة وحـذ  املقـررات أوتوجيه الطال  لكل مـا خيصـه مـن 

اإلضـافية لتحسـني املعـدل أو جتـاوز املـدة  القيد وإعادتـه  وتعيـني املشـرفني وتشـكيل جلـان املناقشـة والفـرص

 .الن امية

 .متابعة املستوى العلمي للطال  وحصر حاالت تدي املستوى 5

6 
الطلبـة حـول مـاهي الوحـدة وأعيتهـا وكيفيـة االسـتفادة مـن خـدمارا وعلـك  األشرا  على نشـر الـوعي بـني

 عن طريق اللقاءات والنشرات وموقع الكلية على الشبكة العنكبوتية 

7 

وضــع برنــامج تعريفــى للطلبــة بوهــدا  الكليــة ورســالتها  وبراجمهــا التعليميــة   وأقســامها العلميــة  وجمــاالت 

خلــدمات الــيت توفرهــا لطالهبــا  كمــا يــتم تبصــريهم وتــوجيههم الختيــار عمــل خرجييهــا  وأوجــه الرعايــة وا

 التخصصات املناسبة اليت تالءم قدرارم وإمكانارم 

8 
توزيع الطلبة املسـتجدين علـى املشـرفني األكـادمييني ونشـر القـوائم علـى لوحـات اإلعـالن وموقـع الكليـة علـى 

 الشبكة العنكبوتية وعلك مع بداية كل عام 
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9 
الرفــع بشــكل دوري )منتصــ  كــل فصــل دراســي ( بتقريــر يشــتمل علــى أعمــال الوحــدة وكــذلك تقريــرًا عــن 

 مستويات الطلبة إا وكيل العميد

10 
األشـرا  علـى دراسـة احلـاالت الـيت حتـال إليـه بواسـطة إدارة الكليـة وإعـداد تقـارير عنهـا ومـن مث  رفعهـا 

 جلهات االختصاص 

 األكادميية اليت ُترفع بواسطة املشرفني والسعي حللها مع إدارة الكلية الن ر يف مشاكل الطلبة  11

12 
الن ــر يف شــكاوى الطلبــة عات الطبيعــة األكادمييــة واســتنباط احللــول الــيت تناســبها أو رفعهــا إلدارة الكليــة إعا 

 لزم األمر 

 ارة الكلية  أي مقرر وإجياد احللول والرفع بذلك إا إد  الن ر يف شكاوى الطلبة جتاه 13

14 
ــر  ــك بنش ــادميي وعل ــر  األك ــع املش ــة التواصــل م ــادميي وأعي ــاد األك ــة اإلرش ــة بوعي ــرامج التوعي وضــع ب

 كتيبات ومنشورات واستخدام موقع الكلية اذا الغرض 

 اإلشرا  على برامج توجيهيه للطلبة املستجدين للتعري  بن ام الدراسة واالختبارات يف الكلية  15

 

 وحدة اإلرشاد األكادميي: أعضاء

1 
 مشرفًا للوحدة د. عمر سليمان أبو قيزان

2 
 أقسام الطالبات -مشرفة للوحدة د. طاهره حسن عبداهلل

3 
 عضوًا د. حممد السعيد بدوي

4 
 عضوًا د. أمحد حممد جاد املوىل

5 
 عضوا   د. حسني أمحد الشحات

 

 وحدة اإلرشاد األكاديمي و الطالبي
 :مسؤوليات الوحدةمهام و

 إعداد اخلطة االستراتيجية لوحدة اجلودة والعمل على تنفيذها واقتراح بدائل التطوير   -1

املشاركة يف صياغة مشرو  اخلطة االستراتيجية من خالل تقد  البيانات واملعلومات املطلوبة إلعدادها أو   -2

 املعتمدة  تطويرها وتقييم اخلطط والربامج يف الكلية وفق اآللية 

 املشاركة يف تطبيق اخلطة االستراتيجية للكلية وفق اآللية املعتمدة    -3
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املشاركة يف اللجان املتخصصة بالتخطيط والتطوير للعمل التعليمي واإلداري بالكلية, وتقد  اقتراحات تطوير   -4

 .اجراءات العمل اإلداري وفق متطلبات اجلودة الشاملة

املستمر للتجارب املميزة يف جمال االعتماد األكادميي وضمان اجلودة مبا يف علك  الرصد والتتبع التحليلي  -5

السياسات واألن مة والضوابط واملعايري واألدوات والتقنيات املستخدمة وإعداد تقارير مع تضمنها لالقتراحات 

 التطويرية

فق ومتابعة اعتمادها وتنفيذها واقتراح سياسة وأن مة وضوابط ومعايري احلصول على االعتماد األكادميي   -6

 اآللية املقرة

اقتراح سياسة وأن مة وضوابط ومعايري ضمان اجلودة يف املجاالت التعليمية واإلدارية والتن يمية والتقنية   -7

 ومتابعة اعتمادها وتنفيذها وفق اآللية املقرة  

ية الرائدة يف ضوء التجارب املحلية والدول إعداد الدليل املتكامل لالعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف الكلية  -8

مبا يضمن حصول الكلية على االعتماد األكادميي واملحاف ة عليه وتطبيق معايري ومتطلبات اجلودة يف املجاالت 

 .التعليمية واإلدارية والتن يمية والتقنية وعلك وفق اآللية املقرة

 كن التعاون والتحال  والشراكة يف جمال املشاركة يفاقتراح أمساء املؤسسات واجلامعات والكليات اليت مي  -9

 . االعتماد األكادميي وضمان اجلودة

اقتراح أمساء املراكز املتخصصة يف جمال االعتماد األكادميي اليت ميكن اإلفادة من خربارا وخدمارا حلصول   -10

 .الكلية على االعتماد األكادميي

املالئمة للكلية بعد الدراسة املستفيضة واملوازنة بني كافة البدائل اقتراح جهات االعتماد األكادميي   -11

 .املتاحة يف ضوء رهية الكلية ورسالتها وأهدافها االستراتيجية

اقتراح معايري وأدوات تقييم أداء الوحدات التعليمية واإلدارية يف جمال االعتماد األكادميي وضمان اجلودة   -12

 .املقرةومتابعة اعتمادها وفق اآللية 

املتابعة املستمرة ألداء الوحدات التعليمية واإلدارية يف جمال االعتماد األكادميي وضمان اجلودة وإعداد   -13

 .تقارير وتضمينها للمقترحات التطويرية وفق اآللية املعتمدة

اجلتها الالزمة ومعاقتراح بناء قاعدة بيانات متكاملة لالعتماد األكادميي وضمان اجلودة  وإدخال البيانات   -14

 وحتديثها بشكل مستمر وفق اآللية املعتمدة  

التنسيق مع عمادة اجلودة واالعتماد يف كل ما من شونه متكني الكلية من حتقيق مستويات عالية يف جمال    -15

 .االعتماد األكادميي وضمان اجلودة

 االجنازات وفق اآللية املعتمدة  املشاركة يف تطوير معايري وأدوات وآليات تقييم األداء وقيا    -16
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 .املشاركة يف إعداد وتنفيذ برامج نشر ثقافة اجلودة يف الكلية وفق اآللية املعتمدة   -17

 .املشاركة يف طرح وتنفيذ حلقات النقاش املتخصصة يف الكلية وفق اآللية املقرة  -18

يفي للعاملني للعاملني بالكلية وزيادة مستوي الرضا الوظ تنمية الكفاءات املهنية  والثقافية  واالجتماعية  والقيم االجيابية  -19

 .بالكلية واالستفادة من اخلربات املختلفة للعاملني بالكلية

 حتقيق األهدا  والسياسات العليا يف جامعة اجلو    -20

  تنفيذ قرارات وكيله الكلية فيما يتعلق بالعملية التعليمية داخل الكلية   -21

 اجلودة والتقو  واالعتماد األكادميي تطبيق ن م ولوائح   -22

 تنفيذ كل ما يسند إليه من أعمال من وكيل العميد     -23

 

 :اجلودة و االعتماد األكادمييوحدة  أعضاء

 مشرفًا للوحدة د. خبيت بن واصل الرحيلي 1

 أقسام الطالبات -مشرقة للوحدة د. منى حممد ابو املواهب 2

 عضوًا د. حممد عبدالرمحن عبداملنعم 3

 د. أمحد سعيد األحول 4

 ضواع

 

 اراتوحدة االختب
 ام ومسؤوليات الوحدة:مه

 التنسيق مع األقسام األكادميية إلعداد جدول االختبارات العام   1

 اإلشرا  على املهام املوكلة للوحدة  2

 إعداد املقترحات اليت من شوهنا الرقي مبستوى الوحدة  3

 . التقارير الفصلية عن نتائج االختباراتمتابعة إعداد دراسة  4

 التوكد من عدم وجود تعارض يف جداول االختبارات للطالب  5

 . اقتراح مواعيد االختبارات يف البدء واالنتهاء 6

 . األشرا  على استالم كشو  تقد  الطلبة املستعدين لالختبار   واالستعالم عنهم عن طريق امللفات واحلاس  اآليل 7
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 وضع خطة عمل لتوفري العدد الكايف من املراقبني يف االختبارات الشهرية والنهائية   8

 متابعة جتهيز الكنترول وتشكيل جلان املراقبة لالختبارات النهائية   9

 متابعة سري االختبارات   10

 الطالبية        ( إا جلنة املشاكل-حاالت الغش  -رفع  احلاالت الطالبية )طل  اختبار بديل  11

 إعداد  تقرير عن االختبارات الشهرية والنهائية  12

 حتديث مل  جلنة االختبارات بصفة دورية ملالئمة احتياجات الكلية   13

 استقبال طلبات اعادة االختبار مشفوعة باألسباب وال رو  وعرضها على اللجان املختصة  14

 تبارات النهائية على قاعات الكلية حبث التوزيع األنس  للمقررات يف جدول االخ 15

 اإلشرا  على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة  الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية   16

 اإلشرا  على سري االمتحانات النهائية وتشكيل جلاهنا وعلك بالتنسيق مع األقسام األكادميية وعمادة القبول والتسجيل   17

 . مواعيد االختبارات اإلضافية   مع التنيسق مع األقسام املعنيةإقرار  18

 تطبيق ن م ولوائح اجلودة والتقو  واالعتماد األكادميي  19

 تنفيذ كل مايسند الية من أعمال من املدير املباشر  20

 

 

 :االختباراتوحدة  أعضاء

1 

 د. حسن بن ابراهيم اجلليدي

 د. فياض بن حامد العنزي

 يف الفصل الدراسي األول مشرفًا للوحدة

 يف الفصل الدراسي الثاني مشرفًا للوحدة

 أقسام الطالبات -مشرفة للوحدة د. عالية الطيب محزة حممد 2

 عضوًا د. امحد فتحي علي 3

 عضوًا د. جالل علي ابراهيم 4

 عضواً  أ.ثاني بن عويد الفهيقي 5
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 الكلية مستوى على اللجان
 

 تأديب الطالب. جلنة .1

 .جلنة تأديب الطالبات .2
 

 مهام اللجنتني 

كل ما يتستلزم التحقيق يف املخالفات اليت تصدر من طالب وطالبات كلية التربية وترفع نتائج التحقيق 

 إا اللجنة الدائمة للتودي  باجلامعة 

 :أعضاء جلنة تأديب الطالب 

1 
 رئيسًا د. ساري بن سامل الفهيقي

 عضوا خليف الشاهرأ.فارس بن  2

3 
 عضوا أ.مبارك بن غياض العنزي

 

 أعضاء جلنة تأديب الطالبات  : 

 رئيسًا د. جنوى بنت أمحد السرحاني 1

 عضوا أ.مها بنت سعود البليهد 2

 عضوا أ.هديل بنت أمحد اخلليفة 3
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 شطة البحث العلمي و خدمة اجملتمعأن

 

 المجتمع أوال : خدمة

 عمادة ظمتهن الذي"  املرورية احلوادث من احلد يف ودورها التكنولوجية املستحداثت"  بعنوان حماضرة  .1
 .هـ18/5/1436 االثنني يوم العلوم كلية  مبسرح اجلوف مبنطقة املرور إدارة مع ابلتعاون الطالب شئون

 .تدريسال ىف احلديثة االجتاهات عن اجلوف مبنطقة الرتبويني للمشرفني تثقيفية حماضرة  .2
 (.التطويرو  للجودة اجلامعة وكالة مع مشاركة)  العامة املمتلكات على ابحملافظة الشباب توعية مشروع  .3

 املعلمني عيةتو  برانمج) السعودية للجامعات االجتماعية املسؤولية تعزيز مبادرة فريق ضمن املشاركة  .4
 (.العام التعليم مبدارس السلوكية املشكالت مع التعامل على وتدريبهم واملعلمات،

 .واجملتمع اجلامعة لندوة العلمية اللجنة ضمن املشاركة  .5

6.  
 التدخني أبضرار املعلومايت الوعي) أجر ولك اهجرها...  املدخن أخي: بعنوان جمتمعية خدمة اإلشراف

 عن اإلقالع على املدخنني مساعدة هدفها ،(التبغ تدخني عن لإلقالع كمدخل حديثة وسائل عرب
 .اجلوف جبامعة الرتبية كلية  طالب من عدد نفذها التدخني،

 الصف  يذاتتلم استهدف.بسكاكا االوىل االبتدائية املدرسة ،يف الشخصية احلماية برانمج تفعيل  .7
 .هـ30/4/1436 بتاريخ السادس

 تلميذات استهدف بسكاكا، األوىل االبتدائية املدرسة يف.  العامة املمتلكات على احملافظة برانمج تفعيل  .8
 .هـ7/5/1436 بتاريخ الرابع الصف

9.  
 بتاريخ خلامسا الصف تلميذات استهدف. االبتدائية املدرسة يف, االجيابية الصداقة برانمج تفعيل
 .هـ14/5/1436

10.  
 األول لصفا طالبات استهدف. بسكاكا اخلامسة املتوسطة ابملدرسة.  جنايت صاليت برانمج تفعيل

 .هـ21/5/1435 بتاريخ املتوسط

 الثالث فالص طالبات استهدف. بسكاكا اخلامسة املتوسطة ابملدرسة.   الوقت إدارة برانمج تفعيل  .11
 .هـ6/1436/ بتاريخ املتوسط

12.  
 بتاريخ املوهبة وعأسب فعاليات ضمن بسكاكا الثالثة املتوسطة ابملدرسة. املوهبة بعنوان حماضرة تقدمي
 .هـ18/6/1436
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 بحثية أنشطةثانيا: 

1.  
 لسنويا امللتقى يف اجلوف جامعة مستوى على املتميز الباحث جائزة على فتحي أمحد. د حصول
 .والنشر العلمي للبحث الثالث

2.  
 العلمي بحثلل الثالث السنوي امللتقى يف املميزة األحباث جائزة على الباحثني من جمموعة حصول
 .والنشر

 لدى لسلوكيةا املشكالت وخفض االجتماعية املسئولية زايدة يف إرشادي برانمج فعالية بعنوان دراسة  .3
 .العليا األساسية املرحلة طلبة

 جملة.عالجهاو  أسباهبا اجلوف جبامعة الرتبية كلية  طالبات لدى السلوكية املشكالت بعنوان:  دراسة  .4
 .الثاين العدد  اجلوف جامعة االجتماعية العلوم

 األول الدويل قىامللت يف. الشخصية وتكوين االجيابية الطاقة  على وأثرها الوطنية مظاهر: بعنوان دراسة  .5
 35/1436 العام. ابجلزائر" واملواطنة الفلسفة"

6.  
 املواجهة خططو  احلياة مهارات بكفاءة ُمنبئ كمتغري  والسلبية اإلجيابية اآللية األفكار" بعنوان دراسة

 . هـ1436/ 5/ 2 انتهي" ابجلوف الرتبية كلية  طالبات لدي والتصدي

7.  
 تغرياتامل بعض ضوء يف العمر منتصف مرحلة يف املرأة لدى العصايب الربوفيل" بعنوان دراسة

 "  اكلينيكية – وصفية دراسة"  الدميوجرافية

 املرحلة الاطف من جمموعة لدى االلكسيثميا حدة خلفض االنفعايل الذكاء مهارات تنمية" بعنوان دراسة  .8
 " التعلم صعوابت ذوى االبتدائية

 .السادس ميالعل الطاليب ابملؤمتر الطالب مشاركات يف وحتكيمها، الطالبية البحوث على اإلشراف  .9
 .اآلخرين مع التعامل حول اجلوف جامعة طالب مع لقاء عقد  .10
 .النفسية األمراض من التخلص كيفية  حول اجلوف جامعة طالب مع لقاء عقد  .11

امللكية الفكرية و األمانة العلمية يف البحث العلمي، لطالب املاجستري بقسم املناهج و حماضرة عن   .12
 طرق التدريس.

 لقاء تثقيفي لطالب الكلية عن مهارات الدراسة و املذاكرة.  .13

14.  
. الطالبات شؤون مادةع مع ابلتعاون" اتمي نفسية"  عنوان حتت توعوية محلة فعاليات تنفيذ يف املشاركة

 .هـ5/5/1436 إىل 3/5 من الفرتة يف. بسكاكا البنات كليات  جممع طالبات كافة  استهدفت

15.  
 لتدريسا هيئة أعضاء استهدفت. األبناء على وإثرها الوالدية املعاملة أساليب: عمل ورشة تنفيذ

 هـ19/5/1436 الثالاثء يوم يف. سكاكا– الرتبية بكلية والطالبات

 جامعة وطالبات لطالب السادس العلمي  واملؤمتر للملتقى التحضريي امللتقى أحباث حتكيم جلنة عضو  .16
 .اجملتمعية اخلدمة وحمور – اإلنسانية اإلدارية العلوم: حموري يف. هـ35/1436 اجلوف

 .اجلوف جامعة خارج من للرتقيات املقدمة البحوث من عدد حتكيم  .17
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18.  
 الدويل جلزائرا مؤمتر الشخصية وتكوين االجيابية الطاقة على الوطنية مظاهر تنمية اثر بعنوان حبث

 2015 ابريل.

 السعودي ملؤمترا يف النشر مقبول حبث  اجلوف جامعة التحضريية السنة لطلبة اإلرشادية احلاجات حبث  .19
 2015 ابريل 23/24 من الفرتة يف ابلدمام املنعقد التحضريية للسنة الوطين

 املتوقع طالباتال نظر وجهة من اجلوف جبامعة الرتبية بكلية األطفال رايض معلمات إعداد برانمج تقومي  .20
 القاهرة جامعة الرتبوية العلوم جملة 2015 ابريل العدد.  خترجهن

 امللتقى يف. يةالشخص وتكوين االجيابية الطاقة  على وأثرها الوطنية مظاهر: بعنوان عمل بورقة املشاركة  .21
 .35/1436 العام. ابجلزائر" واملواطنة الفلسفة" األول الدويل

 األول الدويل الرتبوي املؤمتر يف املقدمة البحوث من جمموعة حتكيم  .22
 .اجلامعة لطالب واخلتامي العلمي التحضريي امللتقى حضور  .23

 

 

 ثالثًا: محاضرات تثقيفية و توعوية للطالب و الطالبات

 .األسنان طب بمسرح الوقت إدارة بعنوان: محاضرة  .1

 القصصية األنشطة خالل من عالجها وطرق الروضة ألطفال السلوكية املشكالت عن ندوة  .2
 لألطفال تدريسها وفنيات الروضة لطفل ابلنسبة احلركية األلعاب أمهية  .3
 األطفال رايض قسم خدمة يف الفنية الرتبية دور  .4
 الطفل صحة على وأثرها التغذية سوء عن ندوة  .5

6.  
 القلق طراابتالض والرتبوية والسلوكية املعرفية العالجية األساليب" بعنوان عمل ورشة وتنظيم إعداد

 . هـ1436/ 6/ 30 ،"األطفال عند
 حماضرة بعنوان :مهارات الدراسة و املذاكرة.  .7
 حماضرة لطالب املاجستري و الباحثني بعنوان: امللكية الفكرية و األمانة العلمية يف البحث العلمي  .8
 املشكالت حل مهارة:  بعنوان حماضرة  .9

 ختصصك ختتار كيف:   بعنوان حماضرة  .10
 العلوم كلية  مبسرح 28/5/1436 التشكيلي الفن يف اجلمالية القيم:  بعنوان حماضرة  .11
 األسنان طب كلية  مبسرح 9/6/1436 الفنية املعارض أقامة ومقومات أسس: بعنوان حماضرة  .12
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 والفعاليات والندوات : المؤتمراترابعا

1.  
 رؤية: الرتبية كلياتل األكادميي األداء تطوير بعنوان الرتبية، لكلية األول الدويل الرتبوي املؤمتر تنظيم

 .استشرافية
 .هـ12/5/1436 يوم يف اجلوف جبامعة والنشر العلمي للبحث الثالث السنوي امللتقى حضور  .2

3.  
(  الطموحو  الواقع)  الشرعية ابلكليات الدراسية للمقررات العاملي املؤمتر: يف عمل بورقة املشاركة

 .بكندا
 .ابلرايض النفسية الصحة لتعزيز الوطنية للجنة التشاوري اللقاء يف مشاركة  .4

 

 ريةيالتطو خامس ا: المبادرات

 .اجلوف جامعة يف( نتجس) والنفسية الرتبوية للعلوم السعودية للجمعية فرع الفتتاح والتنسيق اإلشراف  .1

2.  
 وحدة قبل من هدراست يتم واآلن الرتبية بكلية والتقومي للقياس وحدة إلنشاء مقرتح تصور تقدمي مت

 .اجلامعة إبدارة األكادميية الشئون
 

 سادس ا: المشاريع

 .(إجنازه مت) (مشرتك. )العاملية جودته معايري ضوء يف اجلوف جامعة يف اإللكرتوين التعليم تطوير  .1
 وأمنيا فكرايا  اجملتمع على وانعكاسها اجلوف منطقة يف التنمية: بعنوان حبثي مشروع  .2

 عينة على" بلوم" ـل العليا املستوايت على الذهنية اخلرائط بنموذج التدريس أثر: بعنوان البحثي مشروع  .3
 اجلوف جبامعة اخلاصة الرتبية طالب من

 بعض حواقرتا  اخلاصة االحتياجات ذوي تواجه اليت املشكالت تشخيص: بعنوان البحثي شروعم  .4
 .احللول

5.  
 على جاابهتماست ضوء يف لعالجها ومقرتحات اخلاصة االحتياجات ذوي مشكالت: بعنوان حبثي مشروع
 .اخلامسة الصورة بينيه ستانفورد مقياس

6.  
 لدى السلوكية تاالضطرااب بعض عالج يف ابلفن العالج على قائم برانمج فاعلية: بعنوان حبثي مشروع

 اجلوف أطفال من عينة

 وعالقتها تقبلاملس مهنة حنو اخلاصة والرتبية األطفال رايض  طالبات اجتاهات:  بعنوان حبثي مشروع  .7
 2015. سالنف وعلم الرتبية يف عربية دراسات جملة. اجلوف جبامعة الشخصية  متغريات ببعض
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8.  
 ، النفسية السعادة من بكل وعالقته األطفال رايض طالبات لدى الروحي الذكاء: بعنوان حبثي مشروع
 2015 الشخصية وأمناط

 التفكري هاراتم تنمية يف األبعاد ثالثية تكنولوجيا على قائم برانمج فاعلية بعنوان حبثي مشروع  .9
 ابجلوف الروضة لطفل األساسية

10.  
 طالبات لدي االجتماعي التجريدي التفكري لكفاءة كمؤشر  العاملة الذاكرة"  بعنوان حبثي مشروع

 والبحث لعلياا الدراسات عمادة يتبع". اجلوف جبامعة التطبيقية العملية مقابل يف النظرية الكليات
 .هـ12/5/1436 الثالثة املرحلة ، اجلوف جبامعة العلمي

11.  
مشروع بعنوان" برانمج مقرتح قائم على نظرية ما وراء املعرفة لتنمية مهارات القراءة األكادميية و االجتاه 

 جامعة اجلوف".حنوها لدى طالب 
 

 أخرى ا: منجزاتسابع  
 اجلامعي الطالب حياة يف وأمهيته األكادميي اإلرشادبعنوان :  مطوية  .1
 الدراسي التفوق:  بعنوان مطوية  .2
 الدراسي التعثر: بعنوان مطوية  .3

 

 التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية ثامن ا: أنشطة

 مالحظات المشاركين عدد العدد النشاط

  23 23 مؤتمرات

  10 11 ندوات

  10 10 عمل ورش

  25 19 تدريبية دورات

  33 37 منشورة أبحاث

  -- -- أخرى أنشطة

 

 

 

 

 



 

)42( 

 

 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 تاسع ا: األفكار والمبادرات الجديدة فيما يخص تحسين العملية التعليمية بالكلية
 تياجات اخلاصة.ذوي االحأتسيس معمل لتطبيق االختبارات واملقاييس املستخدمة يف تشخيص وتقييم   .1

 أتسيس معمل إلجراء البحوث األساسية يف جماالت التعلم والذاكرة واإلدراك والعمليات العقلية العليا.  .2

3.  
أتسيس معمل حاسويب لدراسة مقررات اإلحصاء وفق الربامج احلاسوبية املستخدمة حالياا يف إجراء 

 التحليالت اإلحصائية ابلبحوث العلمية.

 األفكار بني الطالب من خالل طرق حل املشكالت.تدوير   .4

 القيام بتكليف الطالب ابملشاريع البحثية.  .5

 ورش عمل داخل احملاضرات من خالل طريقة التعليم ابلفريق.  .6

7.  
تطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس ابلقسم من خالل دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 سنواي.

 العلمية يف التدريس لنفس املقرر مع أعضاء هيئة تدريس خمتلفني .استخدام املناظرات   .8

 البيةالط األنشطة

 الهدف من النشاط النشاط نوع النشاط
عدد 

 المشاركين
 التاريخ

 ثقافي

ندوة ) الوطن يف عيون 
ذوي االحتياجات 

اخلاصة ( مبناسبة اليوم 
الوطين ابلتعاون مع 
 عمادة شؤون الطالب

 وحب الوطن. تنمية روح االنتماء
اللقاء الضوء علي اهتمام اململكة واجلامعة بذوي 

 االحتياجات اخلاصة.

طالب الرتبية 
 اخلاصة

22/10/2014 
 هـ28/12/1435

 رياضي

 كرة الطائرة
 املشاركة يف بطوالت اجلامعة.

 8 حتفيز وتدعيم الطالب واكتشاف املواهب الرايضية.
20/10/2014 
 هـ26/12/1435

 
 اخلماسياتكرة القدم 

 
املشاركة يف بطولة اجلامعة الختيار فريق تشارك به 
 2/11/2014 8 اجلامعة يف بطولة اجلامعات علي مستوي اململكة.

9/1/1435 

 أنشطة أخرى

املشاركة مبعرض )فن 
تشكيلي ( علي هامش 

االحتفال ابليوم 
 الوطين.

تعزيز دور ومشاركة كلية الرتبية يف االحتفال ابليوم 
 21/10/2014 5 .واملشاركة الرايضيةالوطين، 

27/12/1435 
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 صور متنوعة ألنشطة الكلية
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 الرتبية لكليات األول الدولي الرتبوي املؤمتر

 استشرافية رؤية: الرتبية  لكليات األكادميي األداء بعنوان : تطوير

 

بري املعاصر يف شىت جماالت احلياة قد وضع التربية والقائمني على شؤوهنا أمام حتد كإن التطور املتسار  الذي يشهده عاملنا 

للقيام بدورهم املومول  مما حيتم عليهم دراسة تلك التطورات وحبث أجنع السبل التربوية املالئمة للتعاطي معها كل يف جماله 

سواء  الدور البارز الذي تقوم به كليات التربية يف هذا املضمارودائرة اهتمامه التربوية  وعند احلديث عن التربية الميكن جتاهل 

يف جمال إعداد وتدري  املعلمني واملعلمات أو جمال اخلدمة املجتمعية او البحث العلمي  من هنا برزت فكرة إقامة هذا املؤمتر 

اء االكادميي اثهم العلمية حول تطوير األداخلرباء والباحثني واملختصني واملهتمني للمشاركة الفاعلة بوحب  التاحة الفرصة أمام

هــ  1435/  8/  21وتاريخ 94174لكليات التربية  حيث متت موافقة معايل وزير التعليم العايل على إقامة املؤمتر برقم 

للمؤمتر  ةم  كما متت موافقة صاح  السمو امللكي األمري فهد بن بدر بن عبد العزيز على رعايته الكرمي2014/  6/  19املوافق 

  م23/10/2014هـ  املوافق 29/12/1435وتاريخ  1858/35/2برقم 

وان "تطوير األداء بعنالتربية   اتتن يم املؤمتر التربوي الدويل األول لكليقامت كلية التربية جبامعة اجلو  ب

-24هـ  املوافق 6/5/1436-5"  حيث أقيمت فعاليات املؤمتر يف الفترة من األكادميي: رهية استشرافية

ئة تقو  وافظ هي -حف ه ال-معايل الدكتور/ ناي  بن هشال الرومي  حبضور ضي  شر  املؤمتروعلك م  25/2/2015

اء  وخالل هذا املؤمتر يف للقائط للنسعلى مسرح كلية العلوم باملدينة اجلامعية للرجال  ويف جممع كليات البنات با  التعليم العام

  وورقة عمل بعد التحكيم  ً حبثا 26قبول 

  الكويت(-عمان-املغرب-فلسطني-اجلزائر-اليمن-وقد شارا عدد من اجلامعات العربية من )مصر
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  :تفاصيل المؤتمر

 
 م24/2/2015هـ الموافق 5/5/1436اليوم األول: الثالثاء 

 إدارة الجلسة المتحدث الموضوع الجلسة الزمن

 تسجيل 1.00ـ  12.30

 حفل افتتاح المؤتمر 1.30ـ  1.00

الجلسة  1.55ـ  1.30
 االفتتاحية

Finnish Specialty Resarch Based 
Teacher Education. 

Pasi Reini Kainen 

Chief Consultant, Public 
Education Evaluation 

Commission 

د. نجم بن مسفر 
 الحصيني

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

تطوير األداء األكاديمي في الجامعات السعودية في  حلقة نقاش 2.30ـ  2.00
ضوء تحديات العولمة ومتطلبات اقتصاد المعرفة: 

 أنموذج مقترح.

 أ.د. عبدالرحمن بن أحمد محمد صائغ

 جامعة الملك سعود ـ السعودية

.د. نايف بن 
 صالح المعيقل

 وكيل الجامعة

 الغداء 3.00ـ  2.30

 4.00ـ  3.00

 المحور األول

دور الخطط و 
البرامج الدراسية 
في تطوير األداء 
األكاديمي بكليات 

 التربية

التخطيط االستراتيجي للجودة في التعليم العالي  األولى
 كمدخل للتطوير األكاديمي.

 د. عصام جمال سليم غانم

 جامعة السويس ـ مصر

بن  د. ماهر
 مفضي العنزي

وكيل الجامعة 
للشؤون 
 التعليمية

رؤية مستقبلية لتطوير األداء األكاديمي بكليات 
التربية في الجامعات السعودية في ضوء اتجاهات 

 تدويل التعليم العالي.

 د. عبدهللا بن محمد علي العامري

كلية الملك عبدهللا للدفاع الجوي ـ 
 السعودية

التعلم الحديثة في تطوير األداء دور نظم أداة 
األكاديمي لكليات التربية المجموعات الفيسبوكية 

 أنموذجاً.

 د. مبارك زودة

 جامعة باتنه ـ الجزائر

تقييم طلبة الدراسات العليا لألداء التدريسي 
ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة 

 الحديدة ـ اليمن: دراسة مسحية.

 البرعيد. العزي علي 

 جامعة الحديدة ـ اليمن

 

 م25/2/2015هـ الموافق 6/5/1436اليوم الثاني: األربعاء 

 إدارة الجلسة المتحدث الموضوع الجلسة الزمن

 تسجيل 9.00ـ  8.30

 10.20ـ  9.00

 المحور الثاني

إسهام القيادة 
التربوية في 
تطوير األداء 

 األكاديمي

تطوير األداء دور القيادة الجامعية في  الثانية
 األكاديمي: قيادة التغيير نموذجاً.

 أ.د. احمد عبدالفتاح الزكي

 جامعة الملك فيصل ـ السعودية

د. فراس بن 
عبدالفتاح 

 المدني

وكيل عمادة 
البحث العلمي 
بجامعة الحدود 

 الشمالية

متطلبات تحسين أساليب القيادة الجامعية 
 في ضوء نظرية جيمبا كايزن.

 محمد الحربيد. محمد بن 

 جامعة الملك سعود ـ السعودية

متطلبات تنفيذ االتصال اإلداري لدى عمداء 
 كليات جامعة القصيم

 في ضوء اإلدارة االلكترونية.

 د. هيله بنت منديل التويجري

 جامعة القصيم ـ السعودية

مستوى إسهام القيادة الجامعية في تطوير 
 األداء األكاديمي من وجهة نظر

 د.شعبان كمال الحداد

 جامعة األزهر ـ فلسطين
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 أساتذة جامعة األزهر بغزة.

األنماط القيادية لرؤساء األقسام األكاديمية 
 وعالقتها بأداء

 هيئة التدريس بجامعة الملك خالد. أعضاء 

 د. منى محمد محمد سليمان

 جامعة الملك خالد ـ السعودية

بالجدارة درجة االلتزام بممارسة القيادة 
في األقسام األكاديمية في كلية التربية 

 بجامعة أم القرى.

 د. أغادير بنت سالم العيدروس

 جامعة أم القرى ـ السعودية

 استراحة 10.30ـ  10.20

 11.30ـ  10.30

 المحور الثالث

آليات تفعيل 
اإلرشاد الطالبي 

في منظومة 
 األداء األكاديمي

دور اإلرشاد رؤية استشرافية لتفعيل  الثالثة
 الطالبي في تطوير األداء األكاديمي.

 أ.د رأفت عبدالرحمن محمد

 جامعة بنها ـ مصر

د. فرحان بن 
 سالم العنزي

عميد كلية 
التربية بجامعة 

 حائل

تنظيم اإلرشاد األكاديمي بمؤسسات التعليم 
 العالي وسبل تطويره

في ضوء التوجهات العالمية تصور 
 مقترح.

 محمد صالح كعكيأ.د. سهام بنت 

 جامعة االميرة نورة ـ السعودية

تصور مقترح لدور االرشاد األكاديمي في 
التنمية المهنية لطلبة كلية التربية في 

 جامعة نجران.

 د. منصور بن نايف العتيبي

عميد كلية التربية بجامعة نجران 
 ـ السعودية

دور وسائل التواصل االجتماعي في تفعيل 
 الطالبي في منظومة عمل اإلرشاد

 األداء األكاديمي.

  د. فريد مويسي 

 د. سبع بوعبد هللا

 د. أحمد تركي

جامعة حسيبة بن بوعلي ـ 
 الجزائر

 12.45ـ  11.35

 المحور الرابع

نماذج مبتكرة 
للشراكة 
 المجتمعية

والتصور العالمي للتعلم:  األداء األكاديمي  الرابعة
إلى من مسؤوليات التكوين والتأطير 
 ترسيخ المسؤولية االجتماعية.

 أ.د. مصطفى بوعناني

جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ـ 
 المغرب

أ.د. نياف بن 
 رشيد الجابري

عميد كلية 
التربية بجامعة 

تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين  طيبة
مؤسسات التعليم العالي وقطاعات المجتمع 

بدول الخليج العربي في ضوء خبرات 
 الجامعات العالمية.بعض 

 د. سالم بن سليم الغنبوصي

 جامعة السلطان قابوس ـ ُعمان

دور الكراسي العلمية في تطوير كليات 
 التربية بالمملكة العربية السعودية:

 تصور مقترح.

 د. تركي بن على حمود المطلق

عميد شؤون المكتبات بجامعة 
 حائل ـ السعودية

المعرفة األركان التأسيسية لمجتمع 
 الجامعي: كليات التربية أنموذجاً.

 د. ياسر محمد الصاوي

جامعة الحدود الشمالية ـ 
 السعودية

دور التقييم الخارجي في تطوير أداء كليات 
 التربية في الجامعات السعودية

 وسبل تفعيله.

 د. عيدة بنت منيزل الرويلي

 جامعة الجوف ـ السعودية

 صالة الظهر 1.00ـ  12.45
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 2.20ـ  1.00

المحور 
 الخامس

المستويات 
المعيارية لألداء 

 التدريسي

تكوين المعلمين والمعلمات وفق منهج  الخامسة
 يالئم قدرات المتعلمين على التعلم:

تدريس المفاهيم الفلكية والمفاهيم البيئية 
 نموذجاً.

 أ.د. بنعيسى زغبوش

جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ـ 
 المغرب

د. محمد بن 
 ماجد البليهشي

عميد كلية 
التربية بجامعة 

 تبوك
مستوى األداء التدريسي وعالقته بااللتزام 
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية 

 التربية جامعة المنوفية.

 أ.د. مجدي محمد يونس

 جامعة المنوفية ـ مصر

برنامج تدريبي مقترح لتطوير المهارات 
التدريس ذاتياً التدريسية ألعضاء هيئة 

 بجامعة طيبة في ضوء التقنيات الحديثة.

 د. ثريا بنت عبدالجليل العبسي

 جامعة طيبة ـ السعودية

أثر تكنولوجيا التعليم والمعلومات في 
تحسين أداء هيئة التدريس بكلية التربية 
األساسية في مجال البحث العلمي. دراسة 

 ميدانية

 د. احمد بن محمد العنزي

 التربية األساسية ـ الكويتكلية 

وثيقة مقترحة لمعايير األداء التدريسي 
الجامعي في ضوء االتجاهات 

وتقويمها من وجهة نظر أعضاء  العالمية 
هيئة التدريس بكلية التربية واآلداب 

 بجامعة تبوك

 د. عثمان بن علي القحطاني

 جامعة تبوك ـ السعودية

لمعلمي مدارس المعايير المهنية الالزمة 
 التعليم األساسي بسلطنة عمان في ضوء

 خبرات بعض الدول.

 د. حسام الدين سيد محمد

 د. سعود سليم سعد الشعيلي

 جامعة نزوى ـ سلطنة ُعمان

 التوصيات وختام المؤتمر 2.45ـ  2.25

 الغداء 2.45

ومجمع كليات مقر انعقاد المؤتمر: مسرح كلية العلوم في المدينة الجامعية )للرجال(، 
 البنات في اللقائط )للنساء(
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 :وكانت توصيات املؤمتر كاآلتي

توسيِس مركٍز علمي متخصٍص؛ لتدريِ  املعلم قبل اخلدمة و أثنائها؛ لتنميِة مهاراِتِه املعرفّية و البحثّية        - 

 .و األدائّية وفَق املستوياِت املعيارّيِة احلديثة

 .جائزٍة ألفضِل قيادٍة تربويٍة على املستوى املحلي و اإلقليمي و فًقا للمعايري املتعار  عليها عاملياختصيِص        -

امِل تطويِر اخُلطِط الدَراسيِة يف كليات التربية ِوْفَق ُمستجدَّاِت املعايرِي العاملية  ووضعِ استراتيجياٍت واضحِة املع       -

 .لتطبيقها

 .طويِر األداِء األكادميي بكلياِت التربيِة يف ضوِء معايرِي اجلودة واالعتماِد األكادمييِّ العامليةِ تطبيِق آلياِت ت       -

االستفادة من جتارِب اجلامعاِت العاملية العريقة يف هيكلة كليات التربية يف ضوء مقتضيات العوملة و        -

 اقتصاديات املعرفة

 .اليب يف كليات التربية مبا خيدم من ومة األداء األكادميي فيهاتفعيِل دوِر وحدات اإلرشاد الط       -

  .توجيِه البحث التربوي يف كليات التربية للنهوض مبن ومة التعليم وخدمة املجتمع       -

  .توسيِس جمالس للشراكة املجتمعية يف كليات التربية على مستوى اململكة العربية السعودية       -

 .ري ومقاييس مقننة للقبول يف كليات التربية هبد  ضمان جودة املخرجاتتبين معاي       -

 .مراعاة التوازن بني مطال  األصالة واملعاصرة يف ختطيط برامج إعداد املعلمني وتنفيذها يف كليات التربية       -

 .اجلامعات السعوديةأن يعقد املؤمتر بصفة دورية كل عامني باستضافة إحدى كليات التربية يف        -

تبين مفهومي التربية للمواطنة وتربية املعرفة كإطار مرجعي لتطوير األداء األكادميي ملواجهة حتديات        -

 .العوملة ومتطلبات اقتصاد املعرفة يف كليات التربية على وجه اخلصوص واجلامعات السعودية على وجه العموم
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 بعض الصور الخاصة بالمؤتمر
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 ليةالك تنهجها التي والتعلم التعليم قطرائ

 التعليم اخلصوصي التعلم التعاوين
 اإللقاء احملاضرة

 الوصف املناقشة الصفية واجلماعية
 القصة احلوار

 العرض والتمثيل البحوث والدراسات
 ندوات شرح الطلبة جلزئيات من املقرر

 ورش عمل اجلماعيةاملشاريع 
 احملاضرة املعدلة املشاريع العلمية
 احملاكلة التدريس املصغر
 طرح األسئلة العصف الذهين
 اجملموعات البحثية حل املشكالت

 

 ليةبالك التعلم و التعليم عمليات عليها تعتمد التي التعليم تقنيات

 السبورة الذكية اآليل احلاسب
 بورد ) يف الفصل الصيفي(البالك  البوربوينت عروض

  )البياانت عرض) العلوي العرض جهاز
 

 المتفوقين بالطالب االهتمام أنشطة

 . وثقافية علمية رحالت إقامة -

 . تخصصهم مجال في المتفوقين الطالب إلقائها في يشارك ندوات -

 (.األنشطة هذه في للمشاركة للطالب حافز وضع مع) وفنية رياضية أنشطة إقامة -

 

 



 

)53( 

 

 هـ 1436-1435 اجلامعي للعام الرتبية لكلية سنويالالتقرير 

 

 والتعلم التعليم عملية لتحسني الكلية خارج جهات مع التعاون واتفاقات آليات

 (وليةد جهات – إقليمية جهات – احمللي املستوى على جهات – اجلامعة داخل جهات) 

 

 للحصول الرتبوية العلوم جمال يف ةيطانيالرب سرتثكاليد جامعة مع اتفاقية اجلامعة وقعت

 .ويالرتب اجملال يف واخلربات اخلدمات من جمموعة على

 

 

 

 الكلية أداء مؤشرات

 38:  1 طالب/أستاذ معدل  .1
 30:  1 طالب / ومعيد حماضر معدل  .2
 % 80 الطالب قبل من تقييمها مت اليت املقررات نسبة  .3
 % 23 للطالب األكادميي لإلرشاد التدريس هيئة أعضاء من املخصص الوقت حجم  .4
 % 95 يدرسوهنا اليت للمقررات التدريس هيئة أعضاء وخربة مؤهالت مالئمة  .5
 % 43 دكتوراه مؤهالت حيملون الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة  .6
 % 26 خالل العام حمكمة أحباث هلم نشرت الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة  .7
 2290 ابلكلية املقيدين الطالب عدد  .8
 % 90 ابلكلية الدراسية الربامج عن الطالب رضا نسبة  .9

 % 83 ابلكلية والتسهيالت التجهيزات مناسبة عن التدريس هيئة أعضاء رضا نسبة  .10
 ساعة 48 التقييم بنتائج الطالب وإبالغ الطالب تقييم من االنتهاء يستغرقه الذي الوقت  .11
 76:  1 للطالب الكلى للعدد ابلنسبة الدرس قاعات عدد  .12
 ال يوجد للطالب الكلى للعدد ابلنسبة املعامل عدد  .13
 % 79 بنجاح أكملوا العام الدراسي  الذين الطالب نسبة  .14
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 ألعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهمالتعينات الرتقيات و

 القسم م
الرتبة األكادميية املعني عليا أو 

 املرقى إليها
 العدد

 3 أستاذ مشارك الرتبية و علم النفس 1

 2 أستاذ مساعد املناهج و طرق التدريس 2

 1 حماضر قسم الرتبية اخلاصة 3

 

 

 أعداد اخلرجيني

 بية:بكلية الرت يف مرحلة البكالوريوس أعداد اخلرجيني واخلرجياتًلا: وأ

 

 اجملموع طالبات طالب التخصص القسم الفصل

فصل دراسي 
هـ 1435أول/

 هـ 1436 -

 86 40 46 صعوابت تعلم تربية خاصة

 69 38 31 ختلف عقلي تربية خاصة

 151 151 0 رايض أطفال رايض أطفال

فصل دراسي 
هـ 1435/اثين
 هـ 1436 -

 174 120 54 صعوابت تعلم تربية خاصة

 79 26 53 ختلف عقلي تربية خاصة

 252 252 0 رايض أطفال رايض أطفال

 1267 1035 232 اإلمجايل
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يف برنامج الدبلوم العام يف الرتبية و دبلوم التوجيه و اإلرشاد  أعداد اخلرجيني واخلرجياتثانيًا: 

 الطالبي:

 اجملموع طالبات طالب التخصص

 192 104 88 الدبلوم العام ابلرتبية
 57 22 35 التوجيه واإلرشاد الطاليب

 249 126 123 اإلمجايل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 *انتهى التقرير*

 حبمد اهلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلممت 

 


