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  .. راسخة  كلية الرتبية ..اصول منهجية تربوية

  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على الهادي اآلمين محمد بن عبدهللا وعلى اله وصحبه 
 ..والتابعين بإحسان الى يوم الدين .. أما بعد

 لية ذات أصرررو  ميه يةفهل ك فل طياتها عبق العلم وأصرررالة التراا والتاري  فإن كلية التربية بصررررحها العلمل الخرررام  تحم   
فيها االي ازات و تظافرت فيها ال هود لتبقى مخر اتها اآلساس المتين  تربوية اسالمية راسخة وعريقة ألكثر من خمسين عام ، وتوالت

والتربية فل كافة  تعليمية الثرية و التل يخدم من خاللها صررررروع العلمالميه ل السررررليم للمعلم المثالل ذو الخلاية ال الذي يقوم عليه اإلعداد
 توطين ثقافة وتسررعى كلية التربية من خال  أاسررامها التسررعة وبرام ها االكاديمية التربوية المختلاة  لى .مياطق المملكة العربية السررعودية

والتطبيقية والو دايية اآلسررراسرررية للمعلم   بحيا تحو  ثقافة  لمعرفيةالبحا العلمل التربوي والتيمية البخررررية الخررراملة و ثراا المهارات ا
ومن ميطلق  .الحياة يظام اائم على  ثارة التاكير، وال ودة، والتقويم والتطوير، والتعلم اإل رائل اإلثرائل مدى التعليم من يظام تقليدي  لى

الااعلة مر الم تمر ب مير فئاته المختلاة وذلك من خال   ت االتصرررررا رسرررررالة الكلية فل خدمة ال امعة والم تمر، أدركيا أفمية فتا ايوا
وال يسعيا فل فذا المقام اال ان  .واالستخارات المتخصصة مما يضمن رال الارد والم تمر والوطن تقديم الدبلومات والدورات التدريبية

سرررررراس على ك  الدعم الذي تو هه االدارة العليا لكليتيا بكري بن معتوق ع يتقدم بالخرررررركر ال زي  لمعالل مدير  امعة أم القرى الدكتور
 الخكر موصو  ألصحاب السعادة الوكالا و الوكيالت واعضاا فيئة التدريس و االداريين يظير الغالية ، وكذلك

 . هودفم المبذولة للرال بهذا الميبر العلمل الميير

 عميد كلية الرتبية                                                                                                                                                                                                   

 د. علي بن مصلح املطريف                                                                                                                                                                                                



        

 

   

 

 عن كلية الرتبية
كلية التربية ب امعة أم القرى فل واحدة من أادم وأعرق الكليات فل المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن كلية التربية فل وضر  يد  

 (Richard Schwab, 2015)لتصبا  حدى الخركات الرائدة فل برامج التعليم. 

 الرتبية كلية نشأة

م 1962فـ الموافق 1382كلية المعلمين(، وفل العام ) حيا كان مسمافا األو م  1952الموافق  فـ1372تأسست كلية التربية عام  

وذلك بميهج عام للسية األولى يحتوي . كلية الخريعة والتربية( والتل بدأت الدراسة فيها) اررت وزارة المعارف أن تحو  كلية الخريعة  لى

ولكن لم يمضل عام واحد حتى ، بعدفا يت ه الطالب  لى التخصص الذي يختارهواالي ليزية  على العلوم الدييية واال تماعية واللغتين العربية

 صدر ارار  يخاا كلية التربية.
 

وبدأت الدراسة فيها عام ، فـ أصبحت كلية التربية حقيقة وااعية4/11/1382بتاري   572وبصدور ارار وزارة المعارف رام  

فـ وتبعه اسم 1385ثم أيخْل اسم الايزياا والرياضيات عام  ، تماعية واللغة اإلي ليزيةفـ بقسميها: اسم اللغة العربية واسم المواد اال1383

 فـ وتحو  اسم المواد اال تماعية  لى اسم ال غرافيا بعد أن أصبا اسم اللغة اإلي ليزية اسماً مستقالً.1386التربية وعلم الياس عام 

فـ وفل فذه الاترة توالى  يخاا األاسام 1401فـ  لى ر ب 1390زيز فل ر ب الع واد أصبحت كلية التربية تابعة ل امعة الملك عبد 

 األكاديمية وأصبحت الكلية تتكون من األاسام التالية:

اسم اللغة ، اسم ال غرافيا، اسم التربية الرياضية، اسم التربية الايية ،اسم علم الياس ،اسم الميافج وطرق التدريس ،اسم التربية 

 اسم الرياضيات. ،اسم الايزياا ،اسم الكيمياا ،األحياا اسم، اإلي ليزية

 



        

 

   

 

وأخيراً أصبحت األاسام التابعة للكلية فل: التربية االسالمية ، فـ1401وأصبحت كلية التربية تابعة ل امعة أم القرى اعتباراً من ر ب  

التربية   –التربية البديية  –التربية الايية  –ية والتخطيط اإلدارة التربو –رياض األطاا   –علم الياس  –الميافج وطرق التدريس  –والمقارية 

 وباإلضافة  لى مركز الدورات التدريبية والوحدات المختلاة. –األسرية وكذلك القسم المستحدا وفو التربية الخاصة 

  كليةالرؤية 

لليهوض بالعملية  .وبحوا علمية رائدة ،واادة تربويين فاعلين ،المتميز فل  خراج معلمين مؤفلينيسعى دائماً لاللتزام باإلي از  

 التربوية فل م تمعيا السعودي المعاصر.

 كليةال الةرس

 ،المسافمة الااعلة فل تلبية احتيا ات المؤسسات التعليمية فل المملكة العربية السعودية من خال  توفير أفض  المعلمين المؤفلين 

 التل تسهم فل تيمية وخدمة الم تمر السعودي المعاصر. ،والبحوا العلمية الهادفة، والقادة التربويين المتميزين

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 اهليكل التنظيمي:

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 أقسام كلية الرتبية:

 قسم التربية االسالمية والمقارنة. ❖

 قسم المناهج وطرق التدريس. ❖

 قسم علم النفس. ❖

 قسم رياض األطفال. ❖

 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط. ❖

 التربية الفنية.قسم  ❖

 قسم التربية البدنية. ❖

 قسم التربية الخاصة. ❖

 قسم التربية األسرية. ❖

 الوكاالت التابعة للكلية:

 وكالة الكلية للشؤون اإلدارية ❖

 وكالة الكلية للشؤون التعليمية ❖

 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ❖

 وكالة الكلية للتطوير والبرامج التربوية ❖



        

 

   

 

 :كليةالتابعة للاملراكز 

 مركز الدورات التدريبية. ❖

 مركز تقنيات التعليم. ❖

 اجلمعيات العلمية التابعة للكلية:

 .الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي ❖

 .الجمعية العلمية السعودية للتربية الفنية ❖

 .الجمعية العلمية السعودية للخط العربي ❖

 .البدنية وعلوم الحركة الجمعية العلمية السعودية للتربية ❖

 

  
 



        

 

   

 

 البيئة التعليمية:

 الزاهر، مبنى )ي(.                                                                                                         -فرع الطالبات  -

                 

  

    

 

 الدور األرضي. –                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 الدور الثاني _                                                                                    الدور األول _                      



        

 

   

 

 الربامج اليت يقدمها كل قسم:
 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الربنامج القسم
 الدكتوراه دكتوراه التربية االسالمية والمقارية

 الما ستير ما ستير

 البكالوريوس بكالوريوس

 الدبلوم دبلوم

 الدكتوراه الدكتوراه فل الميافج وطرق التدريس الميافج وطرق التدريس

 الما ستير الما ستير فل الميافج وطرق التدريس

 الما ستير الما ستير فل الميافج وطرق التدريس

 علم الياس

 

 الدكتوراه بريامج الدكتوراه فل علم ياس اليمو

 الدكتوراه بريامج الدكتوراه فل علم ياس التعلم

 الدكتوراه الدكتوراه فل االرخاد الياسلبريامج 

 الدكتوراه بريامج الدكتوراه فل التو يه المهيل والتربوي

 الدكتوراه بريامج الدكتوراه فل الخخصية وعلم الياس اال تماعل

 الدكتوراه بريامج الدكتوراه فل االحصاا وتصميم البحوا

 الدكتوراه بريامج الدكتوراه فل القياس والتقويم

 الما ستير بريامج الما ستير فل علم ياس اليمو

 الما ستير بريامج الما ستير فل علم ياس التعلم

 الما ستير بريامج الما ستير فل االرخاد الياسل

 الما ستير بريامج الما ستير فل التو يه المهيل والتربوي

 الما ستير بريامج الما ستير فل الخخصية وعلم الياس اال تماعل

 الما ستير بريامج الما ستير فل االحصاا وتصميم البحوا



        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املرحلة الربنامج القسم
 البكالوريوس مر  عداد تربوي بريامج البكالوريوس لرياض األطاا  رياض األطاا  

 الدكتوراه بريامج الدكتوراه اإلدارة التربوية والتخطيط

 الما ستير بريامج الما ستير 

 البكالوريوس بريامج االعداد التربوي 

 الما ستير بريامج الما ستير فل التربية الايية التربية الايية

 البكالوريوس بريامج البكالوريوس فل التربية الايية

 البكالوريوس مسارات مر  عداد تربوي بريامج البكالوريوس بأربر التربية الخاصة

 البكالوريوس البكالوريوس للتربية األسرية مر  عداد تربويبريامج  التربية األسرية

 مركز الدورات التدريبية
 رياض األطاا  

 البكالوريوس بريامج البكالوريوس لإلعداد التربوي التتابعل

 البكالوريوس بريامج الدبلوم العام فل التربية

البكالوريوس كايت  بريامج القياس والتقويم
ماعلة حتى عام 

 فـ1436 -1435
 

 بريامج دبلوم االرخاد والتو يه



        

 

   

 

 ة:كلية الرتبيالوكاالت التابعة ل

 :وكالة الكلية للشئون اإلدارية 

 :اهليكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 :وكالة الكلية للشئون التعليمية 

 :التنظيمياهليكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



        

 

   

 

 :وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

  :اهليكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 

 :وكالة الكلية للتطوير والربامج الرتبوية 

   :اهليكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 مركز الدورات:

 :ركزاملرؤية 
بمستوى العملية التعليمية فل المملكة العربية  التربويين والمديرين والمعلمين ومن فل حكمهم لليهوضالريادة والتميز فل  عداد وتدريب المخرفين  
 .السعودية
 

 :ركزاملرسالة 
 ات الدراسيناإلعداد التربوي لخري ل الكليات المتخصصة وتلبية حا ة وزارة التربية والتعليم وما فل حكمها من التدريب التربوي المعاصر وتلبية حا  

 .الراغبين فل مواصلة دراساتهم العليا فل التخصصات التربوية
 

 اهليكل التنظيمي:

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 األقسام:

 :قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة 

 تارخيية عن القسم: نبذة

 ه، 1386 عام الياس وعلم التربية فتأسس اسمه، 1382عام  أيخئت والتل التربية بكلية العليا الدراسات والمقارية أحد أاسام اإلسالمية التربية يعد اسم 

 اإلسالمية التربية بمسمى اسم األخرى األاسام م موعة عن القسم استق  ـف 1404 عام وفل العليا، للدراسات التربية  لى اسم القسم تحو  ه1395عام  وفل

 .والمقارية
 

 القسم:رؤية 
 المحلل المستوى على الم تمر وخدمة العلمل التعليم والبحا ميظومة تطوير  لى سعيا والمعاصرة األصالة  ايبل فل التربوية والريادة التميز تحقيق

 التخصص. م ا  فل األاسام التربوية ييافس خبرة بيت القسم ليصبا والعالمل،
 

 القسم:رسالة 
 العلمية األرض والخهادة فل واإلصالع بمسؤولية الخالفة القيام فل المتمثلة " اارأ " رسالة حم  من الدارسين وتمكييهم لطااات اإلي ابل االستثمار

 ليحقق: اإلسالم وتربيته السمحة، ميهج وفق الياس على والحضارية

 .معارفها وتأصيل التربوية العلوم مجال في المجتمع ثقة (1

 .المختلفة ممارساتهالتربوي وتطوير  اإلصالح جهود لتعزيز التربوي، األداء تطوير في يسهم متميزا تربويا بحثيا نتاجا (2

 .وتطويرها المكرمة في مكة التعليم منظومة تحسين في والمشاركة والمجتمع، الفرد حياة في اإلسالمية التربوية القيم تعزيز (3

 



        

 

   

 

 القسم: أهداف

ً  التربوية العلوم تو يه (1 ً  تو يها  المصطاى. وسية تعالى هللا كتاب من فدي على  سالميا

 .وأمتها م تمعها يحو وا باتها أداا على والقادرة لحقواها المدركة اإلسالمية الخخصية بياا (2

ً   عداداً  المتعلم  عداد (3  الذاتية ادراته لتيمية الحديثة واألساليب والطرق من اليظريات االستاادة مر المصطاى وسية تعالى هللا كتاب من فدي على تربويا

 .االعتماد األكاديمل ومعايير الم تمر وحا ات ايم وفق المهيل واليمو المستمر التعلم ماهوم ليحقق األكاديمل والمهيل أدائه وتطوير والعلمية

 فل  خراج واإلسهام التربوية، والمخكالت القضايا فل معال ة تسهم التل العلمية البحوا فل خال  المخاركة من العلمل البحا م االت وتطوير تيمية (4

 التخصص. م االت فل باحثين

 .العم  سوق احتيا ات بتلبية الم تمر خدمة فل الااعلة المسافمة (5

 .والعالمل واإلاليمل المحلل المستوى على العلمل والبحا والتعلم التعليم فل والتيافسية التميز تحقيق (6
 

 :احملورية والقيم الفلسفة 

 :الفلسفة

 تكون كيما المصير، و والحياة واإليسان للكون اإلسالمية الكليةالرؤية  عن ميبثقة األخالق، كويها اواعد و اإلسالمل الدين ايم على القسم فلساة تؤسس

 يحو وفديه الرخيد األخرى الثقافات فل استيعاب ميها يته عمق فل الدين فذا طبيعة ذلك فل مراعية المعارف المختلاة، مر التعام  معياري والعلمية الموضوعية

ً   ليها، االيتماا حق أداا بها القائمين على تو ب ذات اداسة، مهية التعليم بأن تؤمن اإلسالمية التربوية الالساة بأن ذلك معها، التعايش السلمل  العم  فل  خالصا

 ً  .اليور وميبر الوحل مهبط فل األيبياا بخطى ااتداا والخير العلم ليخر وعطاا مستمراً  الياس، مر وصداا

 

  لى واعية بإي ابية يسعون ومؤسسات و ماعات أفراد المتااعلين من األطراف كافة  ع  يستهدف الذي الحياة، مدى التعلم ماهوم القسم فلساة تتبيى كما

 .األداا على اائم مستمر اليخط وتقويم الحقيقل التعلم  طار من فل والمهيل األكاديمل التطوير مواصلة

 

 



        

 

   

 

 :احملورية القيم

 ً  :التالل اليحو على وضوابطها وأخالاياتها تتضا المهية أساسيات  ليها تستيد التل المحورية القيم فإن الالساة لهذه ووفقا

 واإلخالص. والتقوى اإليمان (1

 األمة. ثوابت على المحافظة (2

 اإلتقان. (3

 الحياة. مدى التعليم (4

 األكاديمية. الحرية (5

 المستدامة. المهنية التنمية (6

 

  :القسم يقدمها اليت الدراسية الربامج

 :اجلامعية الدراسة مقررات

 الدراسات مرحلة فل للدارسين يقدمها التل مواده من خال  المعلمين  عداد فل متطورة تربوية خدمات بتقديم والمقارية اإلسالمية التربية اسم يسهم -

 .ال امعة أاسام  مير فل التربوية التخصصات معتمدة( يدرسها طالب ساعات 6ال امعية، وفل: )

 .رياض األطاا  اسم لطالبات) معتمدة ساعات 4بتقديم: ) والمقارية اإلسالمية التربية اسم يسهم -

 التربوي الدبلوم لبريامج معتمدة( ساعات 8) بتقديم اإلسالمية والمقارية التربية اسم ويقوم الكلية أاسام  مير وتقدمه العالل التربوي الدبلوم بريامج -

 المسائل. العالل

 
 



        

 

   

 

 :العليا الدراسات برامج

 

 :اإلسالمية التربية تخصص في الماجستير برنامج (أ)

 :البريامج خروط

 :التالية المتطلبات على موزعة ( ساعة معتمدة44)  يهاا الدارس على ي ب والمقارية اإلسالمية التربية فل الما ستير در ة على للحصو 

 .) معتمدة ساعات 6) :الكلية أوال/ متطلبات

 .) معتمدة ساعات10القسم: ) ثاييا/ متطلبات

 .) معتمدة ساعة 16التخصص الدايق: ) متطلباتثالثا/ 

 .األخرى الكلية أاسام من اختيارفا ويتم) ساعتين (عامة اختيارية رابعا/ متطلبات

 .) معتمدة ساعات10الما ستير: ) رسالة خامسا/ متطلبات
 

 :للتربية اإلسالمية األصول في الدكتوراه برنامج (ب)

 :البريامج خروط

 :التالية المتطلبات على موزعة ساعة معتمدة( 70 يهاا ) الدارس على للتربية، ي ب اإلسالمية األصو  فل الدكتوراه در ة على للحصو 
 

 . ) معتمدة ساعات 10العامة: ) المتطلبات أوال/ مقررات

 .) ساعة معتمدة 23التخصص: ) متطلبات ثايياً/ مقررات

 .) معتمدة ساعات7الخرعية: ) العلوم متطلبات ثالثاً/ مقررات

 .) معتمدة ساعة 30الدكتوراه: ) رسالة رابعاً/ متطلبات

 

 
 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 الرتبية اإلسالمية واملقارنة:أعضاء هيئة التدريس بقسم 

 :جدول بأمساء أعضاء هيئة التدريس بشطر الطالب (أ)
 

 النصاب التخصص العام الدرجة العلمية اسم عضو هيئة التدريس م
 10 ا تماعيات تربية أستاذ ا. د / محمود محمد كسياوي 1

 10 تربية اسالمية أستاذ ا. د / حامد سالم الحربل 2

 10 تربية اسالمية أستاذ ا. د / خالد محمد يوسف التويم 3

 10 تربية اسالمية أستاذ ا. د / عبد الحميد عبد الم يد حكيم 4

 10 تربية اسالمية أستاذ ا. د / عديان حسن باحارا 5

 10 تربية اسالمية أستاذ حلاان ا  عايشا. د / عبد هللا  6

 10 أصو  تربية أستاذ ا. د / ملوع با ل الخريخا 7

 10 أصو  فلساية وا تماعية أستاذ ا. د / محمد م افد زين الدين 8

 12 تربية مقارية أستاذ مخارك د./ محمد عيسى فهيم 9

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د. / علل مصلا المطرفل 10

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د./ محمد مطلق الخمري 11

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د./ طال  عقي  خيري 12

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د. /عاد  حسن العقاب 13

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د./ حازم علل احمد بداريه 14

 14 اسالميةتربية  أستاذ مساعد د./ طال  مثيى أحمد 15

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د./ صالا سليمان البقعاوي 16

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د./ فهد عائض القحطايل 17

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د./ خلي  بن عبد هللا الحدري 18

 16 تربية اسالمية محاضر ا. عبد االله أحمد الغامدي 19



        

 

   

 

 16 تربية اسالمية معيد العوفلا. فيثم فرج  20

 16 تربية اسالمية معيد ا. يايف ضيف هللا السلمل 21

 16 تربية اسالمية معيد ا. أبل فاخم األفد  22
 

 جدول بأمساء أعضاء هيئة التدريس بشطر الطالبات: (ب)

 النصاب التخصص العام الدرجة العلمية اسم عضو هيئة التدريس م
 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د. حياة عبد العزيز يياز 1

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د. فدى عبد الرحيم ميميل 2

 12 أصو  تربية أستاذ مخارك د. آما  محمد عتيبة 3

 12 تربية مقارية أستاذ مخارك د. حيان صالع الدين الحلوايل 4

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د. فخرية محمد خوج 5

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك عبد هللا بخيتد. صاية  6

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د. فاطمة سالم با ابر 7

 12 تربية اسالمية أستاذ مخارك د. خدي ة محمد ال يزايل 8

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. أسماا علل فض  9

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. ر اا سيد علل المحضار 10

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. أمايل محمد اليوبل 11

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. حيان محمد الحازمل 12

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د.  يمان زكل أسرة 13

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. أروى عبد الميعم الرفاعل 14

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. حيان صالا حكمل 15

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. سميرة سالم با ابر 16

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. أما  عمر سيدي 17



        

 

   

 

 

 

 

 

 اخلالصة اإلحصائية: (ت)

 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

 6 - 6 12 8 3 10 6 4 6 - 6 سعودي

 2 - 2 2 2 0 4 2 2 2 - 2 غري سعودي

 9 13 14 8 اإلمجايل

 44 اجملموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 

 
 

 14 تربية اسالمية أستاذ مساعد د. يوف عبد العزيز السبيعل. 18

 16 تربية اسالمية محاضر ا. فدى عبد ربه القرخل 19

 16 تربية اسالمية محاضر وزير ا. سلوى أبو بكر با 20

 16 تربية اسالمية معيد ا. أبرار مهدي ميخل 21

 16 تربية اسالمية معيد ا. ليلى أحمد الزفرايل 22

 16 تربية اسالمية معيد ا. أضواا محمد  عار 23



        

 

   

 

  إحصائية بأعداد الطالب والطالبات يف القسم: (ث)

 طالب القسم المقيدون:

 ( طالباً وطالبة كما فو مبين بال دو  التالل:204فـ ) 1437/1438بلغ عدد الطالب المقيدين بالقسم عام  

 

 

 

 

 

 الطالب المتوقع تخرجهم:

 لبة كما فو مبين بال دو  التالل:( طالباً وطا63فـ ) 1437/1438المتوار تخر هم من القسم للعام ال امعل بلغ عدد الطالب  

 

 

 

  :اللقاءات العلمية وورش العمل بالقسم (ج)

 العملاسم اللقاء العلمي أو ورشة  م

  وايب فيية بالبحا التربوي. 1

 أساليب دراسة المستقب  فل البحوا التربوية. 2

 أخطاا خائعة فل البحوا التربوية. 3

 .SPSSاإلحصاا التربوي باستخدام بريامج  4

 البحوا الكمية واليوعية فل التربية. 5

 اجملموع الكلي عدد الطالبات عدد الطالب املرحلة
 163 97 66 الما ستير

 41 18 23 الدكتوراه

 اجملموع الكلي عدد الطالبات عدد الطالب املرحلة
 48 32 16 الما ستير

 15 13 2 الدكتوراه



        

 

   

 

 :قسم املناهج وطرق التدريس 

 تارخيية عن القسم: نبذة

و كان اسم الميافج يسهم  ،بكلية التربية ،فـ85/1386الميافج و طرق التدريس كارع من اسم التربية و علم الياس الذي أسس فل العام الدراسل بدأ اسم  

ثم استق  اسم الميافج و طرق التدريس عن اسم التربية و علم الياس فل بداية العام  بدور فعا  فل اإلعداد ا التربوي ل مير أاسام كلية التربية وكلية الخريعة،

 و أصبا يقدم خدماته التعليمية ميذ ذلك التاري  حتى الوات الحاضر. ،م(1975فـ )1395/1396ال امعل 

 :بداية الدراسة يف القسم
عاماً استطاعت فيه كلية التربية أن تقدم خدمة  (43الميافج وطرق التدريس ) بحمد هللا تعالى وخكره على  زي  يعمه وعطائه فقد مضى من عمر اسم 

 .و يما ل مير مياطق المملكة  ،ـ ليس فقط من العاملين فل سلك التعليم فل مكة المكرمة1975طيبة وخبرة  يدة للعديد من ر ا  التربية والتعليم ميذ عام 
 

 رؤية القسم: يف
 . احثين وصوالً  لى التميز العالمل عداد تربويين اياديين بيسعى  لى تحقيق الريادة فل  

 

 رسالة القسم:
، وتعزيز دور البحا العلمل للمسافمة فل بياا م تمر فاع  اادر على ج وطرق التدريس واإلخراف التربويكوادر تربوية متخصصة فل المياف عداد  

 الخاملة فل ضوا ايم الم تمر وحا اته. الميافسة محلياً وعربياً وعالمياً ومسايرة تحديات التيمية
 

 



        

 

   

 

 :أهداف القسم
 التل تقدمها أاسام كليات  امعة أم القرى.و ،اإلعداد التربوي للمعلم فل  مير التخصصات القابلة للتدريس     (1

ليه بالتيسيق مر  دارة التربية اإلخراف عبتيظيمه وعملية الذي يقوم القسم االفتمام بالتدريب العملل على موااف التدريس من خال  بريامج التربية ال     (2

 التعليم بالعاصمة المقدسة.و

 للباحثين.المؤسسات التعليمية فل الدولة والتربوية لل هات و تقديم الخدمات واالستخارات     (3

اإلخراف و، الوسائ  التعليميةواإلخراف التربوي و ،تدريسطرق الالما ستير والدكتوراه فل م االت الميافج وتقديم برامج للدراسات العليا فل مرحلتل      (4

 العلمل على طالب الدراسات العليا.

 البكالوريوس.يمية فل مستوى الدراسات العليا والوسائ  التعلو ،اإلخراف التربويو ،طرق التدريستدريس مواد الميافج و     (5

العم  على تيخيط البحوا و ،الوسائ  التعليمية ل مير مراح  التعليم العامو ،خراف التربوياإلو ،طرق التدريس  راا البحوا فل م ا  الميافج و     (6

 التطبيقية فل  مير المراح  التعليمية.

 ومخرفل الميافج.  ،دورات مديري المدارسو ،اإلسهام فل برامج الدورات التدريبية للمخرفين التربويين ورواد األيخطة     (7

  عداد المعلمين فل مختلف التخصصات العلمية.برامج اإلعداد التربوي لتأفي  و اإلسهام فل   (8

 لقسم:لاخلطة الدراسية 
 12فل )ب الدراسات ال امعية وطرق التدريس بتقديم خدمات تربوية متطورة فل  عداد المعلمين من خال  مواده التل يقدمها لطاليسهم اسم الميافج و 

 فذه المواد فل:لتربوية فل  مير أاسام ال امعة وتخصصات اساعة معتمدة( يدرسها طالب ال

 

 

 



        

 

   

 

 الفصل الدراسي األول:         (أ)

 

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر
2-237202  2 المدخ   لى طرق البحا 

2-237270  2 مقدمة فل الكمبيوتر التعليمل 

(1) أدب وثقافة الطا   2-237280  2 

2-237281 (2) الطا أدب وثقافة    2 

2-237288 م ومهارات لغويةيتيمية مااف   2 

2-237301  2 بياا وحدات تعليمية 

2-237351 تيظيماتهاأسس الميافج و   2 

2-23752 (1ميافج رياض األطاا  )   2 

2-237361 (1طرق تدريس التربية اإلسالمية )   2 

(1طرق تدريس التربية الايية ) 237462-2  2 

2-237463 (1اللغة العربية )طرق تدريس    2 

2-237464 (1طرق تدريس اللغة اإلي ليزية )   2 

2-237465 (1طرق تدريس المواد اال تماعية )   2 

2-237466 (1طرق تدريس الرياضيات )   2 

2-237467 (1طرق تدريس العلوم )   2 

2-237471 (1الوسائ  التعليمية )   2 

2-237372  2  يتاج الوسائ  التعليمية  

2-237373  2 استخدام الكمبيوتر التعليمل 

2-237415  2 تصميم اليخاط المدرسل 

2-237431  2 دراسة الحاالت الخاصة 

2-+237460  2 طرق تدريس المكتبات 

2-237461 (2طرق تدريس التربية اإلسالمية )   2 



        

 

   

 

2-237462 (2طرق تدريس التربية الايية )   2 

2-237463 (2طرق تدريس اللغة العربية )   2 

2-237464 (2طرق تدريس اللغة اإلي ليزية )   2 

2-237465 (2طرق تدريس المواد اال تماعية )   2 

2-237466 (2طرق تدريس الرياضيات )   2 

2-237467 (2طرق تدريس العلوم )   2 

2-237469 (2) طرق تدريس رياض األطاا    2 

 4 تربية عملية مكتبات  2-237480

2-237481  4  سالميةتربية عملية تربية  

2-237482  4 تربية عملية تربية فيية 

2-237483  4 تربية عملية لغة عربية 

2-237484  4 تربية عملية لغة  ي ليزية 

2-237485  4 تربية عملية مواد ا تماعية 

2-237486  4 تربية عملية رياضيات 

2-237487  4 تربية عملية علوم 

2-237489  4 تربية عملية رياض أطاا  

 

 :      لثانيالفصل الدراسي ا (ب)

   

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر
 2 المدخ   لى طرق البحا 2-237202
 2 مقدمة فل الكمبيوتر التعليمل 2-237270

 2 (1أدب وثقافة الطا  ) 2-237280

 2 (2أدب وثقافة الطا  ) 2-237281



        

 

   

 

 2 تيمية ماافيم ومهارات لغوية 2-237288

 2 بياا وحدات تعليمية 2-237301
 2 أسس الميافج وتيظيماتها 2-237351

 2 (1ميافج رياض األطاا  ) 2-23752
 2 (1طرق تدريس التربية اإلسالمية ) 2-237361

 2 (1طرق تدريس التربية الايية ) 237462-2

 2 (1طرق تدريس اللغة العربية ) 2-237463
 2 (1اإلي ليزية )طرق تدريس اللغة  2-237464

 2 (1طرق تدريس المواد اال تماعية ) 2-237465
 2 (1طرق تدريس الرياضيات ) 2-237466

 2 (1طرق تدريس العلوم ) 2-237467

 2 (1الوسائ  التعليمية ) 2-237471
 2  يتاج الوسائ  التعليمية 2-237372

 2 استخدام الكمبيوتر التعليمل 2-237373
 2 دراسة الحاالت الخاصة 2-237431

 2 طرق تدريس المكتبات 2-237460
 2 (2طرق تدريس التربية اإلسالمية ) 2-237461

 2 (2طرق تدريس التربية الايية ) 2-237462

 2 (2طرق تدريس اللغة العربية ) 2-237463

 2 (2طرق تدريس اللغة اإلي ليزية ) 2-237464

 2 (2طرق تدريس المواد اال تماعية ) 2-237465
 2 (2طرق تدريس الرياضيات ) 2-237466

 2 (2طرق تدريس العلوم ) 2-237467

 2 (2طرق تدريس رياض األطاا  ) 2-237469
 4 تربية عملية مكتبات 2-237480



        

 

   

 

 4 تربية عملية تربية  سالمية 2-237481

 4 تربية عملية تربية فيية 2-237482
 4 تربية عملية لغة عربية 2-237483

 4 تربية عملية لغة  ي ليزية 2-237484
 4 تربية عملية مواد ا تماعية 2-237485

 4 تربية عملية رياضيات 2-237486

 4 تربية عملية علوم 2-237487
 4 تربية عملية رياض أطاا  2-237489

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

  الدراسات العليا: لربامج الدراسية ةاخلط

 :لربنامج املاجستري مناهج وطرق تدريساخلطة الدراسية  (أ)

 

 

 
 

 

 

 

 عدد الساعات املستوى األول

 2 بتدائيةميافج المدرسة اال 237553 1

 0 اإلي ليزيةاللغة  237508 2

 2 اإلخراف التربوي 237532 3

 2 ميافج رياض األطاا  237552 4

 3 ومخكالت فل طرق التدريس اضايا 237662 5

 10 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات ثانياملستوى ال

 3 حصاامدخ   لى اإل 236520 1

 0 اللغة االي ليزية 237509 2

 3 تطوير ميافج 237551 3

 2 ميافج ومخكالت طرق التدريس 237662 4

 2 طرق تدريس حسب التخصص 237655 5

 10 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات ثالثاملستوى ال

 3 طرق البحا فل التربية وعلم الياس 236521 1

 2 حلقة بحا فل الميافج 237559 2

 2 تقويم البرامج التعليمية 237651 3

 2 تكيولو يا التعليم 237671 4

 3 طرق البحا فل التربية وعلم الياس 236521 1

 9 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات رابعاملستوى ال

 2 التعليم المبرمج 237671 1

 2 يظرية االتصا  237577 2

 2  عداد معلمين 237652 3

 8 م موع عدد الساعات المعتمدة



        

 

   

 

 :لربنامج املاجستري إشراف تربوياخلطة الدراسية  (ب)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات ثانياملستوى ال

 3 مدخ   لى األحصاا 236520 1

 0 اللغة االي ليزية 237509 2

 3 تطوير ميافج 237551 3

 2 ميافج المدرسة الثايوية 237662 4

 2 تكيولو يا التعليم 237671 5

 10 م موع عدد الساعات المعتمدة

 الساعاتعدد  ولاملستوى األ

 1 أساليب اإلخراف التربوي عيد المسلمين 237535 1

 0 اللغة اإلي ليزية 237508 2

 2 اإلخراف التربوي 237532 3

 2 كاايات التدريس ومهاراته 237660 4

 3 ومخكالت فل طرق التدريس اضايا 237662 5

 2 ميافج المرحلة االبتدائية 237553 6

 10 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات رابعاملستوى ال

 3 طرق المالحظة داخ  الاص  237671 1

 2 التطبيق العملل ألساليب اإلخراف 237577 2

 2  عداد معلمين 237652 3

 7 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات ثالثاملستوى ال

 2 حلقة بحا فل االخراف التربوي 237539 1

 2 البحا فل التربية وعلم الياسطرق  236521 2

 4 م موع عدد الساعات المعتمدة



        

 

   

 

 :مناهج وطرق تدريسهـ اخلطة الدراسية لربنامج الدكتورا (ت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات ولاملستوى األ

 2 (1 حصاا استداللل ) 236620 1

 2 (1ارااات فل الميافج باللغات ) 237758 2

 2 الخدمةالتدريب أثياا  237732 3

 2 ميافج رياض األطاا  237751 4

 3 اضايا ومخكالت فل الميافج المعاصرة 237851 5

 10 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات ثانياملستوى ال

 2 (2حلقة بحا فل الميافج ) 236520 1

 3 (2 حصاا استداللل ) 237509 2

 2 تطبيقات فل اعداد الميافج 237551 3

 2 طرق تدريس حسب التخصص 237662 4

 2 (2ارااات فل الميافج باللغات) 237655 5

 11 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات ثالثاملستوى ال

 2  دارة برامج تكيولو يا التعليم 237741 1

 3 تقويم الميافج 237753 2

 3 الميافج المقارية 237754 3

الحديثة فل تدريس المواد حسب  اإلت افات 237867 4

 التخصص

2 

 2 اليظرية التربوية اإلسالمية 239623 5

 12 م موع عدد الساعات المعتمدة

 عدد الساعات رابعاملستوى ال

 2 يظريات التعلم والتعليم 237663 1

 2 (1) دراسة مستقلة 237760 2

 2 (3حلقة بحا فل الميافج ) 237859 3

 2 (2) مستقلة فل طرق التدريسدراسة  237860 4

 8 م موع عدد الساعات المعتمدة



        

 

   

 

 :ملناهج وطرق التدريساأعضاء هيئة التدريس بقسم 

 :هـ شطر الطالب1438 /1437أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس للعام  (أ)
 

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 10 ميافج وطرق تدريس  أستاذ فالتة أ.د.  برافيم محمود حسين 1

 10 طرق تدريس علوم أستاذ أ.د. حايظ محمد حافظ المزروعل 2

 10 طرق تدريس اال تماعيات أستاذ أ.د. ضيف هللا عواض الثبيتل 3

 10 تقييات التعليم  أستاذ أ.د.  حسان محمد كيسارة 4

 10 طرق تدريس  سالمية  أستاذ أ.د. عبدالرحمن عبدهللا المالكل 5

 10 طرق تدريس  سالمية  أستاذ أ.د. فريد علل الغامدي 6

 10 طرق تدريس  سالمية  أستاذ أ.د. حمد مرضل الكلثم 7

 10 طرق تدريس علوم   أستاذ أ.د. غازي صالع المطرفل  8

 10 طرق تدريس رياض أطاا   أستاذ أ.د. محمد أحمد موميل 9

 12 طرق تدريس علوم  أستاذ مخارك حميد الرايقل د. عبداللطيف 10

 12 طرق تدريس رياضيات  أستاذ مخارك د. عباس حسن غيدورة 11

 12 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ مخارك د. دخي  هللا محمد الدفمايل 12

 12 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ مخارك د. مرضل غرم هللا الزفرايل 13

 12 طرق تدريس اال تماعيات أستاذ مخارك العميريد. فهد علل  14

 12 طرق تدريس لغة  ي ليزية  أستاذ مخارك د. فاخم أحمد الصمدايل 15

 12 طرق تدريس رياضيات  أستاذ مخارك د. عوض صالا المالكل 16

 12 طرق تدريس رياضيات  أستاذ مخارك د.  برافيم سليم الحربل 17



        

 

   

 

 12 طرق تدريس علوم  أستاذ مخارك الخهرايل د. ياصر عبدهللا 18

 12 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ مخارك د. عبدهللا محمد آ  تميم 19

 12 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ مخارك د. خالد خاطر العبيدي 20

 12 طرق تدريس لغة  ي ليزية  أستاذ مخارك د. محمد أحمد مياصرة 21

 12 تقييات التعليم  أستاذ مخارك د. يبي  السيد محمد حسن 22

 14 تقييات التعليم  أستاذ مساعد د. عايد محمد المالكل 23

 14 ميافج عامة أستاذ مساعد د. عبدالخالق  ال  الدين دولة 24

 14 طرق تدريس  سالمية  أستاذ مساعد د. عوض علل السريعل 25

 14 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ مساعد د. عصام عبدهللا بازرعة 26

 14 طرق تدريس فيية  أستاذ مساعد د. عبدهللا مخرف الخاعر 27

 14 تقييات التعليم  أستاذ مساعد د.  ياد عبدالعزيز ألطف 28

 14 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ مساعد د. محمد عبدال بار السلمل 29

 14 و خراف تربويطرق تدريس  أستاذ مساعد د. علل سويعد القريل 30

 14 تقييات التعليم  أستاذ مساعد د. عبدهللا محمد العماري 31
 

 شطر الطالبات:هـ 1438 /1437أمساء عضوات هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس للعام  (ب)

 

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 10 تعليم عالل ميافج وطرق تدريس أستاذ أ.د / يوا  بيت حامد ياسين  1

 10 تقييات تعليم أستاذ أ.د / علياا بيت عبدهللا ال يدي 2

 10 طرق تدريس علوم أستاذ أ.د/ ي اع بيت السعدي عرفات 3

 10 طرق تدريس علوم  أستاذ أ.د/ خدي ة بيت محمد سعيد  ان 4

 10 طرق تدريس علوم  أستاذ   أ.د/ ثياا بيت محمد ياسين  5



        

 

   

 

 10 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ  سرحان اليمريأ.د/ حيان بيت  6

 10 طرق تدريس لغة عربية أستاذ أ.د / ميى بيت  برافيم اللبودي  7

 10 طرق تدريس لغة عربية  أستاذ  أ.د/ حيان بيت مصطاى مدبولل  8

 10 طرق تدريس علوم   أستاذ كوثر بييت  مي  بل ون  /أ.د 9

 10 طرق تدريس رياضيات  استاذ أ.د/ بثيية بيت محمد بدر 10

 12 طرق تدريس رياضيات  أستاذ مخارك  د/ سامية بيت صداة مداع  11

 12 طرق تدريس علوم  أستاذ مخارك  د/ ميى بيت حميد السبيعل  12

 12 طرق تدريس علوم أستاذ مخارك  بابطين د/ فدى بيت محمد حسين   13

 12 تقييات التعليم  أستاذ مخارك  د/ فائرة بيت محمد مغربل  14

 12 طرق تدريس رياضيات  أستاذ مخارك  د/ سوسن بيت عبدالحميد كوسة  15

 12 طرق تدريس علوم  أستاذ مخارك  د/ فالة بيت أحمد العمودي  16

 12 طرق تدريس رياضيات  أستاذ مخارك  البركاتلد/ يياين بيت حمزة  17

 12 طرق تدريس لغة  ي ليزية  أستاذ مخارك د/ ختام بيت محمد الغزو 18

 12 طرق تدريس رياضيات  أستاذ مخارك د/ حيان بيت عبدهللا رزق  19

 12 تقييات التعليم  أستاذ مخارك د/ يادية بيت أحمد سيدي  20

 12 طرق تدريس علوم  أستاذ مخارك  العيسى  د/ فيادي بيت عبدهللا 21

 14 طرق تدريس تربية  سالمية  استاذ مساعد د/ فائزة بيت  مي  معلم  22

 14 طرق تدريس ا تماعيات  استاذ مساعد د/ وداد مصلا األيصاري  23

 14 ميافج كمبيوتر تعليمل  استاذ مساعد د/ أميرة بيت  مي  الخصياان 24

 14 طرق تدريس لغة  ي ليزية  استاذ مساعد د/ عدوية طالب الخواااة  25

 14 ااتصاد ميزلل  استاذ مساعد د/ بيضاا بيت محمد غالب الخريف 26

 14 طرق تدريس رياضيات  استاذ مساعد د/ زييب بيت محمد القاضل 27

 14 طرق تدريس لغة عربية استاذ مساعد د/ بسيية عبدهللا الغامدي  28

 14 طرق تدريس علوم  استاذ مساعد د/ خدي ة بيت محمد الحلااوي 29

 14 طرق تدريس اللغة العربية  أستاذ مساعد  د/ زكية بيت صالا المالكل 30

 14 طرق تدريس علوم استاذ مساعد د/ فيية بيت عبدهللا السعدواي 31

 14 طرق تدريس لغة  ي ليزية  استاذ مساعد د/ فدوى بيت داود ال اوي 32



        

 

   

 

 14 طرق تدريس تربية  سالمية  استاذ مساعد د/ وداد بيت  ما  حسن راوة  33

 14 طرق تدريس تربية  سالمية استاذ مساعد د/ لطاية بيت سراج علل امرة  34

 14 طرق تدريس تربية  سالمية استاذ مساعد د/ عبير بيت عبدالقادر العرابل 35

 14 طرق تدريس تربية فيية  مساعداستاذ  د/ فاطمة بيت علل الغامدي  36

 14 طرق تدريس علوم استاذ مساعد د/ سماع بيت حسين ال اري  37

 14 طرق تدريس علوم  استاذ مساعد د/ يهاد بيت محمود كسياوي 38

 14 تقييات تعليم  استاذ مساعد د/ يهير بيت طه حسن  39

 14 لغة عربية  دأستد اذ مساع د/ زكية صالا المالكل  40

 14 ا تماعيات  أستاذ مساعد  د/ ما دة عيد الصبحل  41

 14 لغة  ي لل أستاذ مساعد  د/ يورة بيت صية الا الاارس  42

 16 طرق تدريس لغة  ي ليزية  محاضر   أ/ علياا بيت عمر المروعل  43

 16 طرق تدريس علوم  محاضر أ/ ميا  بيت محمد بغدادي 44

 16 تقييات تعليم  محاضر  أ/ ميموية مكل عبدالتواب 45

 16  خراف تربوي  محاضر أ/ عهود خالد الصائغ  46

 16 طرق تدريس علوم  محاضر  أ/  بتها  بيت صالا غيدورة  47

 16 طرق تدريس علوم  معيد  أ/ فدي  بيت أحمد  وااد  48

 16 طرق تدريس لغة  ي ليزية معيد  أ/ مها بيت علل  الغامدي  49

 16 طرق تدريس لغة  ي ليزية  معيد  أ/ ر اا بيت محمود فالته  50

 16 تقييات تعليم  معيد  أ/ داليا بيت أسامة خياط  51

 16 تقييات تعليم  معيد  أ/ أميرة بيت سعود القرخل  52

 16 تقييات تعليم  معيد  أ/  يياس بيت محمد الوافل  53

 

 
 

 



        

 

   

 

 هـ1438-1437لعام اخلالصة اإلحصائية  (ت)
 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

 سعودي
8 7 15 11 10 21 9 19 28 4 11 15 

 غري سعودي
1 3 4 2 1 3 - 2 2 - - - 

 اإلمجايل
19 24 30 15 

 اجملموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة
88 

 

 

 

 

 
 



        

 

   

 

 :قسم علم النفس 

 تارخيية عن القسم: نبذة

بدأت الدراسة بقسم علم الياس ميذ ما يزيد و فل كلية التربية. فـ 1384 -1383القرى واد تأسس عام اسم علم الياس فو أحد أادم األاسام فل  امعة أم  

المملكة العربية  عن خمس وخمسين عاماً، واد ادم القسم خال  فذه الاترة خدمات وخبرات أكاديمية ايمة فل الم ا  الياسل والتربوي وغيرفا من الم االت فل

 عربل.  السعودية ودو  الخليج ال
 

 القسم:رؤية 
رخدين الطالبيين يطما اسم علم الياس بكلية التربية  لى تحقيق الريادة على المستوى المحلل واإلاليمل والعالمل فل م ا   عداد المختصين الياسيين والم    

 ات العلمية.واإلخصائيين فل القياس والتقويم والباحثين وتقديم االستخارات الياسية واإلرخادية واإلحصائية والبحثية و عداد الدراس
 

 القسم:رسالة 

 إعداد الكوادر البشرية: (أ)

اديين يا حين ومتميزين  عداد الكوادر البخرية تربوياً ومهيياً ليصبحوا متخصصين فل م االت اإلرخاد والقياس والتقويم واإلحصاا ذوي كاااة و عداد باحثين واي
 على مستوى الدراسات العليا.

 البحوث العلمية: (ب)

 البحثية واإلخراف عليها والمسافمة فل تطوير البحا العلمل فل برامج علم الياس المختلاة. عداد المخارير 

 خدمة اجملتمع: (ت)



        

 

   

 

 تقديم الخدمات االستخارية والتدريبية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وخدمات اإلرخاد التربوي والمهيل.
 

 :أهداف القسم

 األهداف االسرتاتيجية:

 العامة: األهداف (أ)
 مستوى التعليم والتعلم.رفع  (1

 تطوير برامج إعداد المعلمين. (2

 األهداف التعليمية: (ب)

 تأهيل طالب الدراسات العليا وإعدادهم إعداداً علمياً متميزاً على أساس علمي وعملي. (1

 تأهيل األعداد الكافية من المرشدين الطالبيين على أساس علمي وعملي.  (2

 أهداف البحث العلمي:  (ت)

نفس العلمية في مجاالت علم النفس المختلفة )علم نفس النمو، علم نفس التعلم، اإلرشاد النفسي، التوجيه المهني والتربوي، الشخصية وعلم الإعداد البحوث  (1

 .القياس والتقويم(، اإلحصاء وتصميم البحوث، االجتماعي

 أهداف خلدمة اجملتمع: (ث)

 التدريبية.المشاركة مع الجهات المختلفة في االستشارات والبرامج  (1

 أهداف النشاط الطالبي: (ج)

 فتا م ا  التدريب الياسل والتربوي ليخم   مير التخصصات والمراح  ويخدم  مير القطاعات التربوية على مدار العام.
 



        

 

   

 

 علم النفس:قسم الدراسية لطة اخل

 اخلطة الدراسية للماجستري: (أ)

 ( ساعات6متطلبات الكلية )

 ( ساعة18متطلبات القسم )

 ( ساعات.10ما ستير )رسالة 

 اخلطة الدراسية للدكتوراه: (ب)

 ( ساعة12متطلبات الكلية )

 ( ساعة28متطلبات القسم )

 ( ساعات.10رسالة الدكتوراه )

 :هيكل اخلطة موزعة على الفصول الدراسية (ت)
 
 
 
 

 دكتوراه( –)ماجستري  عدد الوحدات املعتمدة نوع املتطلب
 البكالوريوس متطلبات  امعية

 دبلوم  عداد تربوي تربوي متطلبات  عداد

 18 متطلبات  عداد اسم )تخصص أكاديمل(.

 10 متطلبات المسار

 6 متطلبات من أاسام تخصصية

 34 م وع متطلبات التخرج



        

 

   

 

 :ملناهج وطرق التدريساأعضاء هيئة التدريس بقسم 

 :الباتهـ شطر الط1438 /1437للعام  املناهج وطرق التدريسهيئة التدريس بقسم  عضوات (أ)

 
 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 14  رخاد ياسل أستاذ مساعد سلمى بيت صالا سليمان السبيعلد/  1

 10 صحة ياسية و رخاد ياسل أستاذ أ.د/ فواية محمد محمد راضل 2

 12 خخصية وعلم ياس ا تماعل أستاذ مخارك د/ حصة حميد السبيعل 3

 12 صحة ياسية أستاذ مخارك الصباند/ عبير محمد حسن  4

 12 صحة ياسية و  رخاد ياسل أستاذ مخارك سوزان صداة عبد العزيز بسيويلد/  5

 12 علم ياس تربوي أستاذ مخارك عواطف احمد حسين زمزملد/  6

 14 علم ياس  كليييكل أستاذ مساعد د/ وفاا محمد عبد هللا بي ر 7

 14  رخاد ياسل أستاذ مساعد الخميمريفدى صالا عبد الرحمن د/  8

 14 صحة ياسية أستاذ مساعد د/ يادية سراج محمد  ان 9

 14 اياس و تقويم أستاذ مساعد ميى ربير الطيطاويد/  10

 12 علم ياس تربوي أستاذ مخارك سميرة محارب بالعيس العتيبلد/  11

 14 اياس و تقويم أستاذ مساعد ديايا فهمل علل حمادد/  12

 12 علم ياس تعلم أستاذ مخارك يوار محمد سعد الحربلد/  13

 12 خخصية وعلم ياس ا تماعل أستاذ مخارك مريم حميد أحمد اللحيايلد/  14

 14  رخاد ياسل أستاذ مساعد سلوى عبد المحسن عبد هللا الم يويلد/  15

 12  رخاد ياسل أستاذ مخارك حيان عبد الرحيم عبد هللا المالكلد/  16

 14 صحة ياسية أستاذ مساعد أم  محمد  برافيم بدرد/  17



        

 

   

 

 14 اياس وتقويم استاذ مساعد د/ يادية األمين احمد الزبير 18

 14  رخاد ياسل أستاذ مساعد ابتسام محمد احمد العلملد/  19

 14  رخاد ياسل أستاذ مساعد د/ سمية عزت خرف خرف 20

 14  رخاد ياسل استاذ مساعد محبوبحيان محمد أمين عبد الرازق د.  21

 14  رخاد ياسل استاذ مساعد د. خوله األيصاري 22

 14 علم ياس تربوي استاذ مساعد حيان حمادي سليم الحربلد.  23

 14  رخاد ياسل استاذ مساعد ال وفرة عبد القادر طه خيبلد. 24

 16 علم ياس تعلم محاضر أ/ أم  محمد علل علل اليمري 25

 محاضر أ/ موضل  عار يايف الخريف 26
 

16 

 16 علم ياس ا تماعل محاضر أ/ امايل محمد الدوسري 27

 16  حصاا معيد أ/ ايتصار ميصور عبد هللا الحمدان 28

 16 رياضيات معيد أ/ فيادي يحل يحل العمري 29

 16 رياضيات مر  عداد تربوي معيد أ/ و دان ودير محمد خياط 30

 هـ1438-1437لعام اخلالصة اإلحصائية  (ب)
 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

 6 6 - 13 13 - 8 8 - - - -   سعودي

 - - - 2 2 - - - - 1 1 - غري سعودي

 6 15 8 1 اإلمجايل

 30 الم موع الكلل ألعضاا فيئة التدريس والهيئة المعاوية



        

 

   

 

  رياض األطفالقسم: 

 تارخيية عن القسم: نبذة

 اسم مظلة تحت الطالبات بمقر بالكلية األطاا  رياض خعبة افتتاع على(  4) رام بالقرار فـ 1410 لعام العاخرة  لسته فل الموار ال امعة م لس وافق 

ً  أصبا فـ1433 عام وفل فـ،1411 الدراسل العام من البريامج فذا تقديم فل الخعبة بدأت واد األطاا ، رياض معلمات  عداد بريامج لتقديم الياس  علم  اسما

 ً  .بذاته اائما
 

 القسم:رؤية 
فل م ا  رياض األطاا  محلياً و اليمياً وعالمياً، وتعزيز القدرة على البحا العلمل فل م تمر عربل  سالمل  اامة يظام تربوي وتعليمل يحقق الريادة 

 متطور.
 

 القسم:رسالة 
ميادين لمتطلبات تقديم خدمات عالية ال ودة للعاملين فل مؤسسات الطاولة وتحقيق التكام  والمخاركة الم تمعية فل تاعي  السياسات التعليمية لالست ابة  

 العم  لضمان تحقيق تيمية مستدامة لموا هة التحديات حتى يصبحوا مواطيات فاعالت.
 

 إعداد الكوادر البشرية: (أ)

تربوية والتعليمية تخريج كوادر تعليمية مؤهلة تأهيالً عالياً وقادرة على التخطيط التربوي، وتوظيف المستجدات التربوية والتكنولوجية لخدمة المجاالت ال (1

ية مع الحفاظ على المختلفة في رياض األطفال لمواكبة جهود المملكة في تطوير وتحسين العملية التعليمية في مرحلة رياض األطفال في إطار المعايير العالم

 الهوية السعودية.
 

 



        

 

   

 

 
ى المنظور اإلسالمي في جميع القضايا المتعلقة بالتربية ترسيخ القيم والمثل اإلسالمية الرفيعة، وربطها بالممارسات والقرارات الحياتية واالعتماد الكامل عل (2

 والطفل.
 .الطالبات لدى واإلبداع االبتكار تدعمتوفير بيئة أكاديمية وياسية  (3

  

 البحوث العلمية: (ب)

 تنمية مهارات البحث العلمي، وإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال رياض األطفال. (1
 التعليم والتعلم.إحداث تحول نوعي في استراتيجيات  (2

 

 خدمة اجملتمع: (ت)

 .والعلمية وخدمة المجتمع في مجال الطفولة والتعليم المبكر إسداء االستشارات المهنية (1
 . والطفل باألسرة المتعلقة المجتمع في المختلفة القطاعات وفي األطفال رياض مجال في العاملة الكوادر مهارات تطوير في المساهمة (2

 

 القسم: أهداف

 العامة: األهداف (أ)

 إحداث تحول نوعي في استراتيجيات التعليم والتعلم. (1
 .إعداد معلمات مؤهالت تأهيالً علمياً وتربوياً لتلبية احتياجات سوق العمل في مجال رياض األطفال (2
 التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءة الجهاز اإلداري بالكلية.  (3
 رة من خالل العمل علي تحقيق نظام عالي الجودة.تطوير برامج الطفولة المبك (4

 
 
 
 



        

 

   

 

 األهداف التعليمية: (ب)
 إعداد كوادر مكتسبة لمهارات العمل المنتج لتكون فاعلة في المجتمع. (1
في التطوير المستمر  تحقيق التميز والتنافسية في التعليم والتعلم والبحث العلمي على المستوى المحلي، واإلقليمي، والعالمي، ومواكبة المستجدات واإلسهام (2

 للمجتمع تمشيا مع رؤية الجامعة خالل السنوات القادمة.

 تأهيل كوادر وطنية بالمهارات العملية التطبيقية في مجال سوق العمل. (3
 

 أهداف البحث العلمي: (ت)
 إعداد برامج للدراسات العليا وتنمية البحث العلمي.  (1
 الممارسة المهنية ويعزز جهود اإلصالح التربوي ويستجيب لتحديات التنمية المهنية المستدامة.تقديم نتاج بحثي تربوي متميز يسهم في تطوير  (2
 يئة مكة المكرمة.تعزيز قيم الشريعة اإلسالمية من خالل المساهمة في مبادرات وبرامج بحثية وتدريبية واستشارية تخدم تطوير المشاعر المقدسة والنهوض بب (3

 

 أهداف خلدمة اجملتمع: (ث)
 توفير فرص التنمية المهنية المستدامة للعاملين في مؤسسات الطفولة.  (1
 تقديم برامج وخدمات تعليمية وتربوية ذات جودة عالية في مجال الطفولة لجميع مؤسسات المجتمع. (2
 تحقيق رضاء المستفيدين وتلبية احتياجات المجتمع وإيجاد حلول إبداعية للتغلب علي المشكالت التي تواجهه. (3

 

 أهداف النشاط الطالبي: (ج)
 دة.تعويد الطالبات على احترام النظم العامة والقوانين، المنبثقة من الشريعة اإلسالمية، والتي تساعد في تحقيق األهداف التربوية المنشو (1
 بث روح الجماعة والترويح عن النفس وتجديد حيويتها.  (2
 لجماعي والتفاهم المتبادل.تدريب الطالبات على القيادة الجماعية والتشاور والتعاون ا (3
 دعم شخصيات الطالبات بما يالقونه من تحديات، وما يقابلهم من مشاكل.  (4
ة ذلك الجهد التدريب على مهارات العمل الالمنهجي الكتساب قدرة تحمل المسؤولية ومشاركاتهم في مختلف األمور المرتبطة ببيئتهم ومجتمعهم وتذوق قيم (5

 والعمل الجماعي.
 

 



        

 

   

 

 

 رياض األطفال:قسم الدراسية لطة اخل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى األول

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت
 2 مدخ   لى رياض األطاا  2-233105 1

 2 األخكا  الهيدسية والزخرفية 2-234191 2

 1 المدخ   لى علم الياس 1-236100 3

 2 المدخ   لى طرق البحا 2-237202 4

 2 التربيةالمدخ   لى  2-239101 5

اسهامات علماا المسلمين  2-239201 6
 فل التربية

2 

 2 الثقافة اإلسالمية 2-631101 7

 2 القرآن الكريم 2-635101 8

 ثانياملستوى ال

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت
 2 السيرة اليبوية 2-132101 1

 2 علم الياس اللعب 2-233203 2

 2 الياسية ليمو الطا األسس  2-233315 3

ت ريب التعبير الايل بخامات  2-234200 4
 مختلاة

2 

 2 تربية فيية  سالمية للطا  2-234292 5

 2 علم الياس التكوييل 2-236270 6

 2 دور األسرة فل رعاية الطا  2-239282 7

 2 اللغة العربية 2-531101 8

 2 اللغة اإلي ليزية 2-731101 9



        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاملستوى ال

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت

 2 (2بيولو ية الطا  ) 2-233108 1

 2 التربية الحركية للطا  2-233210 2

 2 مخكالت الطاولة 2-233312 3

 2 العالاات اإليسايية 2-235306 4

 2 (2أدب وثقافة الطا  ) 2-237281 5

 2 بياا الوحدات التعليمية 2-237301 6

 2 علم اال تماع التربوي 2-239233 7

تو يهات القرآن والسية  2-239308 8
 فل تربية الطا 

2 

 2 الثقافة اإلسالمية 2-631201 9

 2 القرآن الكريم 2-635201 10

 ثالثاملستوى ال

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت

 2 تغذية الطا  2-1031213 1

 2 (1بيولو ية الطا  ) 2-233107 2

 2 علم ياس الطاولة 2-233215 3

 2 التيخئة اال تماعية 2-233340 4

 دارة وتيظيم رياض  2-235305 5
 األطاا 

2 

مقدمة فل الكمبيوتر  2-237270 6
 التعليمل

2 

 2 (1أدب وثقافة الطا  ) 2-237280 7

تيمية ماافيم ومهارات  2-237288 8
 لغوية

2 

 2 الوسائ  التعليمية 2-237371 9

األصو  اإلسالمية  2-239111 10
 للتربية

2 



        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امساملستوى اخل

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت

 2 األلعاب التربوية 2-233310 1

 2 علم الياس اال تماعل 2-236304 2

 2 علم الياس التربوي 2-236360 3

 2 االختبارات والمقاييس 2-236430 4

 2 أسس الميافج وتيظيماتها 2-237351 5

 2 دراسة الحاالت الخاصة 2-237431 6

 1 التعليم فل المملكة 1-239302 7

 3 الثقافة اإلسالمية 3-631301 8

 2 القرآن الكريم 2-635301 9

خدمة ا تماعية فل م ا   2-733307 10
 الطا 

2 

 سادساملستوى ال

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت
 2 مقدمة فل اإلدارة التربوية 2-235415 1

 1 االرخاد والتو يه 1-236440 2

 2 ميافج رياض األطاا  2-237352 3

 2 رياض األطاا طرق تدريس  2-237369 4

 2 استخدام الكمبيوتر التعليمل 2-237373 5

 2 االخراف الايل والتربوي 2-237432 6

 2 التربية الوطيية 2-239418 7

 2 الثقافة اإلسالمية 2-631401 8

 2 القرآن الكريم 2-635401 9

 سابعاملستوى ال

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت
 2 صحة الطا  واالسعافات األولية 2-1031483 1

 2 تو يه و رخاد وتقويم ياسل للطا  2-233416 2

 2 علم ياس الطا  الغير عادي 2-233417 3

 2 يمو التعبير الايل للطا  وتطوره 2-234393 4

 2 البيئة والتراا اإلسالمل 2-234494 5

 2 الصحة الياسية 2-236313 6

 2 مبادئ  حصاا تربوي ياسل 2-236320 7

 2  يتاج الوسائ  التعليمية 2-237372 8

 2 الصوت اللغوي عيد الطا  2-531320 9

 ثامناملستوى ال

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ت
 2 رياض األطاا طرق تدريس  2-237469 1

 4 تربية عملية رياض األطاا  4-237489 2



        

 

   

 

 رياض األطفال:أعضاء هيئة التدريس بقسم 

 البات:هـ شطر الط1438 /1437للعام  بقسم رياض األطفالهيئة التدريس  عضوات (أ)

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
األطاا رياض  أستاذ محمد متولل ايدي  رمضان 1  10 

 10 رياض األطاا  أستاذ ايخراع  برافيم المخرفل 2

 14 رياض األطاا  أستاذ مساعد أحالم عاد  خويديه 3

 14 رياض األطاا  أستاذ مساعد بلسم عبدهللا الصيير 4

 14 رياض األطاا  أستاذ مساعد سميره يعقوب اخقري 5

 14 رياض األطاا  أستاذ مساعد ميساا يوسف مهيدس 6

 14 رياض األطاا  أستاذ مساعد فالة حسن ال زار 7

 14 رياض األطاا  أستاذ مساعد وفاا فال  عاخور 8

 16 رياض األطاا  محاضر آالا  برافيم كيال 9

 16 رياض األطاا  محاضر يوف حسيين علل حسيين 10

 16 رياض األطاا  معيد خلود سلطان الحميدي 11

 16 رياض األطاا  معيد بثيية ياصر الصالا 12

 16 رياض األطاا  معيد يادية عبد العزيز اربان 13

 16 رياض األطاا  معيد رخا غازي عبد هللا مطر 14

 16 رياض األطاا  معيد فدي  زفير ااضل 15

 16 رياض األطاا  معيد  سراا عاطل الهذلل 16

 16 رياض األطاا  ـ ازدفار  ما  بكر اطب 17

 16 رياض األطاا  ـ سلوم فاطمة علل با 18



        

 

   

 

 16 رياض األطاا  معيد علياا طافر عابد 19

 16 رياض األطاا  معيد خدي ة  مي  حلوايل 20

 16 رياض األطاا  معيد أمايل عبد الرحمن أسرة 21

 16 رياض األطاا  معيد سماع عبد هللا حريري 22

 16 رياض األطاا  معيد حسييه  برافيم دحالن 23

 16 رياض األطاا  معيد يوا  خضر الطلحل 24

 16 رياض األطاا  معيد يسرين فاخم ميخل             )مبتعثه( 25

 16 رياض األطاا  معيد عائخة عمر ااضل            ) مبتعثه( 26

 16 رياض األطاا  معيد سبحة حاكم اللحيايل           )مبتعثه( 27

 16 رياض األطاا  معيد )مبتعثه(   ام  محمد بيوية              28

 16 رياض األطاا  معيد سمية عبد الرزاق ظار        )مبتعثه( 29

 16 رياض األطاا  معيد أميرة احمد العمودي           )مبتعثه( 30
 

 هـ1438-1437لعام اخلالصة اإلحصائية  (ب)
 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

 14 14 - 5 5 - 0 - - 0 - - سعودي

 0 - - 1 1 - 0 - - 2 1 1 غري سعودي

 14 6 0 2 اإلمجايل

 22 اجملموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 



        

 

   

 

  الفنيةقسم الرتبية: 

 القسم:تارخيية عن  نبذة

 فل  لستها الرابعة الميعقــدة فـ،1396ممثلة فل كلية التربية بمكة المكرمة بإيخاا اسم التربية الايية فل عام اامت  امعة الملك عبدالعزيز 

فـ 1409فقد اام القسم فل عام فـ، افتتا القسم فرعاً له فل مقر الطالبات. ويظراً لتطور االحتيا ات التربوية والايية 1398فـ. وفل عام 1396/  04/  01فل 

 .بتيايذ خطته الدراسية لمرحلة الدراسات العليا للطلبة والطالبات، وذلك فل مختلف م االت التربية الايية اليظرية والتطبيقية

 القسم:رؤية 
اعية الصغيرة است ابة لسوق خروعات الصياكتساب ايم ومهارات وتقييات من خال  تاعي  بريامج يلبل احتيا ات المؤسسات التعليمية واال تماعية والم 
 .العم 

 

 القسم:رسالة 
 .محاولة االيطالق من األصالة والمعاصرة  لى ال ودة والتميز والريادة على خريطة التربية والان 

 

 القسم: أهداف

 األهداف االسرتاتيجية:

 العامة: األهداف (أ)
 اإلسالمية للعم  فل مراح  التعليم المختلاة ودور المعلمين. عداد معلم التربية الايية المدعم والملتزم بالتعاليم  (1



        

 

   

 

 

 األهداف التعليمية: (ب)

ل أيحاا العالم بو ه  براز وعرض القيم الحضارية وال مالية الميبثقة من دراسة الايون اإلسالمية والمتمثلة فل ميابر التراا اإلسالمل الزاخر بتلك القيم ف (1

 عام وفل البيئة السعودية بو ه خاص.
 

 أهداف البحث العلمي: (ت)

 التشكيلية المعاصرة فيتطوير الدور التربوي األكاديمي من خالل اإلنتاج العلمي للدراسات العليا وتطبيقاته العلمية المهتمة بالمشكالت التربوية والجمالية و (1

 .ضوء المنظور االجتماعي اإلسالمي
 

 أهداف خلدمة اجملتمع: (ث)

ً التقصي الدائم الحتياجات سوق العمل  (1  .في مختلف المجاالت المهنية والتطبيقية والسعي في تغطيتها بالخبرات الوطنية الشابة المؤهلة فنياً وعلمياً وتقنيا

 
 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 الرتبية الفنية: قسمالدراسية لطة اخل

 :البكالوريوس برامج (أ)

 

 

 
 

 املستوى األول

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م
1 2-234106   2 تاري  الان القديم  

2 2-234110 ( 1الرسم )   2  

3 2-234141 (1)التخكي  والخزف    2  

4 2-234161 (1)اليسيج    2  

5 2-234104   2 يظرية اللون  

6 2-234130   2 أسس التصميم 

7 2-631101   2 الثقافة اإلسالمية  

8 2-635101   2 القرآن الكريم  

9 2-132101   2 السيرة اليبوية  

10 2-531101   2 اللغة العربية  

ثانياملستوى ال  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م
1 2-234111 (1)التعبير باللون    2  

2 2-234121 (1)أخغا  الخخب    2  

3 2-234132   2 الرسم الهيدسل 

4 2-234131 (1)الخط العربل    2  

5 2-234151 الزخرفة اإلسالمية  
(1)  

2  

6 2-234162 (1)الطباعة    2  

7 2-234171 (1)أخغا  المعادن    2  

8 2-234206 234106-2 2 تاري  الان اإلسالمل   

9 2-234204   2 تكيولو يا الخامات  

10 2-731101   2 اللغة االي ليزية  



        

 

   

 

 

 

 

 

رابعاملستوى ال  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م
1 2-234242 (2التخكي  والخزف )   2 2-234141  

2 2-234232 (2الخط العربل )   2 2-234131  

3 2-234252 الزخرفة اإلسالمية  
(2)  

2 2-234151  

4 2-234262 (2اليسيج )   2 2-234161  

5 2-234263 (2الطباعة )   2 2-234162  

6 2-234301 تاري  التربية الايية  
 ويظرياتها 

2  

7 2-631201 631101-2 2 الثقافة اإلسالمية    

8 2-235201 635101-2 2 القرآن الكريم    

9 2-236270   2 علم الياس التكوييل 

10 2-239232 علم اال تماع  
 التربوي 

2  

ثالثاملستوى ال  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م

1 2-234102 مقدمة فل التصميم  
 بالحاسب

2  

2 2-234212 (  2التعبير باللون )   2 2-234111  

3 2-234220 (2الرسم )   2 2-234110  

4 2-234222 (2أخغا  الخخب )   2 2-234121  

5 2-234291 234132-2 2 الميظور الهيدسل   

6 2-239111 األصو  اإلسالمية  
 للتربية 

2  

7 2-236100   2 المدخ   لى علم الياس 

8 2-237202 المدخ   لى طرق  
 البحا 

2  

9 2-239101   2 المدخ   لى التربية  



        

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

امساملستوى اخل  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م

1 2-234272 (2)أخغا  المعادن    2 2-234171  

2 2-234307 234206-2 2 تاري  الان الحديا    

3 2-234207 التربية الايية فل  
 التعليم العام 

2  

4 2-234342 234242-2 2 فن ال داريات    

5 2-234407   2 الان والم تمر 

6 2-631301 631201-2 2 الثقافة اإلسالمية    

7 2-635301 635201-2 2 القرآن الكريم   

8 2-236320 ئ  حصاا دمبا 
 تربوي ياسل

2  

9 2-237351 أسس الميافج  
 وتيظيماتها

2  

سادساملستوى ال  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م

1 2-234372 234272-2 2 الز اج المعخق   

2 2-234290   2 تيسيق المعارض 

3 2-234454 234252-2 2 اإلعالن وفن الكتاب   

4 2-234330 التخكي  بالخط  
 العربل

2 2-234232  

5 2-234303 علم الياس فل التربية  
 الايية 

2  

6 2-239302   2 التعليم فل المملكة  

7 2-237371   2 الوسائ  التعليمية  

8 2-237362 طرق تدريس التربية  
 الايية 

2  

9 2-236360   2 علم الياس التربوي 



        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

سابعاملستوى ال  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م

1 2-234401   2 فيون األطاا   

2 2-234405 234307-2 2 التذوق الايل    

3 2-234473   2 أخغا  فيية  

4 2-235415 مقدمة فل اإلدارة  
 التربوية 

2  

5 2-236430 االختبارات  
 والمقاييس

2  

6 1-236440   2 االرخاد والتو يه  

7 2-631401 631301-2 2 الثقافة اإلسالمية    

8 2-635401 635301-2 2 القرآن الكريم    

ثامناملستوى ال  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م

1 4-237482 تربية عملية تربية  
 فيية 

4  

2 2-237462 طرق تدريس التربية  
 الايية 

2  



        

 

   

 

 :العليا الدراسات برامج (ب)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

الثانياملستوى   

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م

  2 أصو  التربية الايية  234532 1

  3 التصميم الزخرفل 234555 2

  3 التخكي  والخزف 234545 3

طرق البحا فل  234521 4
 التربية وعلم الياس

3  

ميافج وطرق تدريس  234535 5
 التربية الايية 

2  

الثالثاملستوى   

املقرراسم  رقم املقرر م  املتطلبات السابقة  الساعات 

  2 اليقد والتذوق الايل 234604 1

المخكالت المعاصرة فل  234514 2
 التربية الايية 

2  

 234504 2 حلقة بحا 234605 3

  3 أخغا  المعادن  2234575 4

   مدخ   لى اإلحصاا 234515 5

ولاملستوى األ  

 املتطلبات السابقة  الساعات اسم املقرر رقم املقرر م
  2 أسس الان اإلسالمل 234503 1

  2 بحوا فل التربية الايية  234504 2

ارااات فل التربية الايية  234505 3
 باللغة اإلي ليزية 

1  

  3 الرسم والتعبير باللون  234515 4

  3 أخغا  خخب 234525 5



        

 

   

 

 الرتبية الفنية:أعضاء هيئة التدريس بقسم 

 الب:هـ شطر الط1438 /1437للعام  بقسم الرتبية الفنيةهيئة التدريس  أعضاء (أ)

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 10 تربية فيية أستاذ أ.د.عبد هللا عبده محمد فتييل 1

 12 تربية فيية أستاذ مخارك د.سهي  سالم سلمان الحربل 2

 12 تربية فيية أستاذ مخارك د.خحته حسيل حسين محمود 3

 12 تربية فيية أستاذ مخارك د.عبد العزيز علل فهد الح يلل 4

 12 تربية فيية أستاذ مخارك  د.محمد صالع عبد الحليم عطية 5

 12 تربية فيية أستاذ مخارك د.فايل محمد علل رزق 6

 14 تربية فيية أستاذ مساعد د.حسان صبحل علل حسان 7

 14 تربية فيية أستاذ مساعد حسن عثمان سيد أحمد د.خالد 8

 14 تربية فيية أستاذ مساعد د.خالد عواد السريحل 9

 14 تربية فيية أستاذ مساعد د.عزت عبد العزيز السيد البطراوي 10

 16 تربية فيية محاضر أ.محمد علل يوسف ال ر اوي 11
 

 البات:هـ شطر الط1438 /1437للعام  بقسم الرتبية الفنيةهيئة التدريس عضوات  (ب)

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 10 تربية فيية أستاذ أ.د.أميرة عبد الرحمن محمد ميير الدين 1

 12 تربية فيية أستاذ مخارك د. يمان حسن الميتصر  2



        

 

   

 

 12 تربية فيية أستاذ مخارك د.عبير مسلم مسار الصاعدي 3

 14 تربية فيية أستاذ مساعد عبد هللا أسعد ريس د. لهام 4

 14 تربية فيية أستاذ مساعد د.سياا محمد رخاد صميالن 5

 14 تربية فيية أستاذ مساعد د.غادة غازي تاج  ان 6

 14 تربية فيية أستاذ مساعد د.رؤى  برافيم معتوق بكري عساس 7

 14 تربية فيية أستاذ مساعد د.موافب عبد هللا ال روخل 8

 16 تربية فيية محاضر أ. يهان صداة سليمان حكيم  9

 16 تربية فيية محاضر أ.سلوى عبد الرحيم حسين عبد الرحيم 10

 16 تربية فيية محاضر أ.خروق محمد عبد هللا السميري 11

 16 تربية فيية محاضر أ.عطاف عبد هللا علل راخد 12

فييةتربية  محاضر أ.فوزية أحمد علل الغامدي 13  16 

 16 تربية فيية محاضر أخدي ة عبد الرحيم عبد الغيل الثقايأ. 14

 16 تربية فيية محاضر كتبل  زفير محمد تماضرأ. 15

 16 تربية فيية معيد أ.أيغام  برافيم أحمد الغامدي 16

 16 تربية فيية معيد أ.بسيمة عبده أحمد اليمايل 17

فييةتربية  معيد أ.مل مروان محمود اطان  18  16 

 16 تربية فيية عيدم محتسب سعيد علل مرامأ. 19

 16 تربية فيية معيد الغامدي عبد الرحمن مارع يوا أ. 20

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 هـ1438-1437اخلالصة اإلحصائية لعام  (ت)
 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

 13 12 1 6 5 1 4 2 2 2 1 1 سعودي

 0 - - 3 - 3 3 - 3 0 - - غري سعودي

31 9 7 2 اإلمجايل  

يل ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة0اجملموع الك  13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

  الرتبية البدنيةقسم 

 تارخيية عن القسم: نبذة

ولقد تخرج ميه المئات من المعلمين  فـ1396حيا تأسس عام  مستوى  امعات دو  م لس التعاون الخليج العربل، يعتبر القسم أو  اسم أكاديمل على 
فل م ا  التربية البديية والرياضية. وكايت خهادات التقدير والثياا على مخر ات القسم عديدة وميها ما ذكر خال  مؤتمرات  القياديين والمدربين واإلداريينو

 ائ  كتابية وفى محادثات خاوية كايت  ميعها تخيد بيوعية وكاااة خريج القسم.علمية وفى رس

لهم العديد من األبحاا  كما أن العديد من األساتذة األعالم فل م ا  التربية البديية اد عملوا بهذا القسم خال  األربر والعخرون عاما الماضية وكايت 
ك تأليف وأعداد الكتب التخصصية والعامة والمخاركة فل تحكيم البحوا العلمية وميااخة الرسائ  العلمية داخ  القيمة بخقيها اليظري والتطبيقل وكذل العلمية

 وخارج ال امعة وكذلك المخاركات فل المؤتمرات واليدوات التخصصية داخ  المملكة وخار ها.
 

 القسم:رؤية 

 ياضة وم االتها المختلاة بما يواكب ويحقق رؤية المملكة. عداد الكوادر الوطيية المؤفلة فل التربية البديية وعلوم الر 

 

 القسم:رسالة 

ير والتعام  مر تقديم خدمات تعليمية بحثية وم تمعية متميزة من خال   عداد كوادر مهيية مؤفلة وفقا لمعايير ال ودة اادرة على األداا المتميز والتطو 
 وعلوم الرياضة المختلاة لتلبية احتيا ات خطط التيمية وسوق العم .التطورات الحديثة فل م االت التربية البديية 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 القسم: أهداف

 العامة: األهداف (أ)

 إعالء قيم الشريعة اإلسالمية واالنتماء الوطني لدى خريجي القسم. (1
 إعداد متخصصين في مجاالت التربية البدنية وعلوم الرياضة للعمل بمؤسسات المجتمع ذات الصلة. (2
 المهارات العلمية والتقنية والبحثية لدى الطلبة.صقل  (3
 دعم وتشجيع البحث العلمي والتوسع في برامج الدراسات العليا (4
 التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية واألهلية ذات الصلة بالتربية البدنية والرياضة (5

 

 :الرتبية البدنيةقسم الدراسية لطة اخل

 :تربويختصص الرتبية البدنية مع إعداد  (أ)

 املستوى الثاني املستوى األول

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

 --------- --------- المدخ   لى علم الياس 1-206100 --------- ال مباز 203115-2

 ال مباز 2-203115 ال مباز 2-203116 --------- والوظيالالتخريا الوصال  203131-2

 --------- --------- المدخ   لى التربية 2-209101 --------- الكرو الطائرة 203136-2

 --------- --------- كرة اليد 2-203123 --------- كرة السلة 203134-2

   كرة القدم 2-203121 --------- (1القران الكريم ) 605101-2

 2-203132 --------- (1)الثقافة اإلسالمية  601101-2
التخريا الوصال 

 والوظيال
203131-2 

التخريا الوصال 
 والوظيال



        

 

   

 

 

 

 املستوى الرابع املستوى الثالث

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب املتطلبرقم  اسم املقرر رقم املقرر

 1-206100 علم الياس التكوييل 206270-1
المدخ   لى علم 

 الياس
 علم الياس التكوييل 1-206270 علم الياس التربوي 206360-2

 2-601101 (2الثقافة االسالمية ) 2-601201 ال مباز 1-203116 ال مباز 203215-1
الثقافة االسالمية 

(1) 

 ال مباز 1-203215 ال مباز 1-203216 كرة اليد 2-203123 كرة اليد 203223-2

 (1القرآن الكريم ) 2-605101 (2القرآن الكريم ) 2-605201 --------- --------- وظائف األعضاا 203241-3

 علم الياس التكوييل 1-206270 الميافج وتيظيمهاأسس  2-207351 الكرة الطائرة 2-203136 الكرة الطائرة 203236-2

 كرة القدم 2-203121 كرة القدم 2-203221 كرة السلة 2-203134 كرة السلة 203234-2

 السباحة 2-203117 السباحة 2-203217 --------- --------- العاب القوى 203219-1

 2-203229 --------- --------- التمرييات البديية 203225-1
طرق البحا واإلحصاا 

 فل التربية البديية
--------- --------- 

 المدخ  فل التربية 2-209101 التعليم فل المملكة 1-209302 --------- --------- التربية الصحية 203239-2

 --------- --------- التمرييات البديية 1-203226 --------- --------- الليااة البديية 203227-1

 --------- --------- الميكاييكا الحيوية 3-203246 --------- --------- اليمو الحركل 203243-2

 --------- --------- ميازالت )مالكمة( 1-203130 --------- السباحة 203117-2

 --------- --------- رعاية الخباب 1-203133 --------- أصو  التربية البديية 203113-2

 --------- --------- معسكرات وأيخطة خالا 2-203138 --------- )مصارعة( ميازالت 203129-1

 --------- --------- الليااة البديية 2-203128 --------- التمرييات البديية 203125-1

 --------- --------- السيرة اليبوية 2-102101 --------- الليااة البديية 203127-1

 --------- --------- اللغة االي ليزية 2-701101 --------- البدييةتاري  التريبة  203111-1

 --------- --------- اللغة العربية 2-501101 --------- العاب القوى 203119-2

 --------- --------- العاب القوى 203120-2 ---------   



        

 

   

 

209111-2 
األصو  اإلسالمية 

 للتربية
209101-2 

المدخ   لى 
 التربية

 --------- --------- العاب القوى 203220-1

 --------- --------- التعلم الحركل 203244-3    
 

 املستوى السادس اخلامساملستوى 

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

 أصو  التربية البديية 2-203113 برامج التربية البديية 2-203347 ال مباز 1-203216 ال مباز 203315-1

206430-2 
االختبارات 
 والمقاييس

 أصو  التربية البديية 2-203113 اإلعالم الرياضل 2-203352 الياس التربويعلم  206360-2

601301-3 
 الثقافة االسالمية

(3) 
 كرة السلة 2-203234 كرة السلة 2-203334 (2الثقافة االسالمية ) 601201-2

 --------- --------- الليااة البديية 1-203328 (2القرآن الكريم ) 2-605201 (3القرآن الكريم ) 605301-2

 --------- --------- التمرييات 1-203326 وظائف االعضاا 3-203241 وظائف االعضاا 203341-3

 1-203324 --------- --------- التمرييات البديية 203325-1
ألعاب خعبية 

 وصغيرة
--------- --------- 

 --------- --------- ألعاب المضرب 1-203322 كرة اليد 2-203223 كرة اليد 203323-2

 --------- --------- ألعاب القوى 1-203320 كرة القدم 2-203221 كرة القدم 203321-2

  مباز 1-203315  مباز 1-203316 --------- --------- العاب القوى 203319-1

 2-207351 وسائ  تعليمية 207371-2
أسس الميافج 

 وتيظيماتها
 (4القرآن الكريم) 2-605301 (4الكريم )القرآن  605401-2

 (3االسالمية )الثقافة  3-601301 (4الثقافة االسالمية ) 2-601401 --------- ---------  دارة التربية البديية 203458-2

 2-203131 اإلصابات الرياضية 203351-3
التخريا الوصال 

 والوظيال
 الكرة الطائرة 2-203236 الكرة الطائرة 203336-2

  203132-2 
التخريا الوصال 

 والوظيال
205415-2 

مقدمة فل اإلدارة 
 التربوية

--------- --------- 

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/325.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/323.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/223.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/319.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/458.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/351.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/131.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4350589/cor_man/132.pdf


        

 

   

 

 املستوى السادس اخلامساملستوى 
 االختبارات والمقاييس 2-206430 والتو يهاإلرخاد  206440-1 --------- --------- --------- ---------

--------- --------- --------- --------- 207368-2 
طرق تدريس التربية 

 البديية
207351-2 

أسس الميافج 
 وتيظيماتها

 

 املستوى الثامن املستوى السابع

 اسم املتطلب املتطلبرقم  اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

207468-2 
طرق تدريس التربية 

 الرياضية
 --------- --------- مبادئ التدريب 203454-2 --------- ---------

207488-4 
تربية عملية تربية 

 رياضية
 --------- --------- التربية الرياضية للمعااين 203450-2 --------- ---------

 --------- --------- التربية الترويحية 2-203418 --------- --------- واالختباراتالتقويم  203453-2

 --------- --------- الميخآت الرياضية 203412-1 --------- --------- --------- ---------

 --------- --------- تيس الطاولة 203414-2 --------- --------- --------- ---------

 2-203131 تربية القوام 203456-2 --------- --------- --------- ---------
التخريا الوصال 

 والوظيال

--------- --------- --------- ---------   203132-2 
التخريا الوصال 

 والوظيال

 --------- --------- تطبيقات مهيية 203460-2 --------- --------- --------- ---------

 --------- --------- الهوكل 203410-1 --------- --------- --------- ---------

 --------- --------- علم الياس الرياضل 203452-2 --------- --------- --------- ---------
 



        

 

   

 

 :(التدريب الرياضيالرتبية البدنية ) (ب)
 

 

 املستوى الرابع املستوى الثالث

 اسم املتطلب املتطلبرقم  اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

 --------- --------- برامج التربية البديية 2-203191 --------- --------- التعلم الحركل 203181-2

 2-203165 االصابات الرياضية 203182-2
التخريا الوصال 

 والوظيال
 2-203161 االعالم الرياضل 203192-2

أصو  وفلساة 
 التربية البديية

 املستوى الثاني املستوى األول

 اسم املقرر رقم املقرر اسم املقرر رقم املقرر اسم املقرر املقرر رقم اسم املقرر رقم املقرر

أصو  وفلساة  203161-2
 --------- --------- تاري  التربية البديية 2-203171 --------- --------- التربية البديية

المعسكرات  203162-2
 تخريا الوصال والوظيالال 3-203165 وظائف األعضاا 2-203172 --------- --------- وأيخطة الخالا

الترويا فل الم ا   203163-2
 يا الوصال والوظيالالتخر 3-203165 علم الحركة 2-203173 --------- --------- الرياضل

 --------- --------- العاب القوى 2-203174 --------- --------- الميخآت لرياضية 203164-2

التخريا الوصال  203165-3
 --------- --------- ال مباز 2-203175 --------- --------- والوظيال

 --------- --------- كرة السلة 2-203176 --------- --------- التربية الصحية 203166-2
 --------- --------- علم الياس الرياضل 2-203177 --------- --------- التمرييات البديية 203167-2

المدخ   لى طرق  2-203178 --------- --------- الليااة البديية 203168-1
 --------- --------- البحا

 --------- --------- الكرة الطائرة 2-203179 --------- --------- اللغة العربية 501101-2
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 2-203165 تربية القوام 2-203193 علم الحركة 2-203173 علم التطور الحركل 203183-2
التخريا 
الوصال 
 والوظيال

 2-203194 العاب القوى 2-203174 العاب القوى 203184-2
مقدمة فل  دارة التربية 

 البديية
203161-2 

أصو  وفلساة 
 التربية البديية

 --------- --------- مقدمة فل التدريب الرياضل 2-203195 ال مباز 2-203175 ال مباز 203185-2

 2-203196 علم الحركة 2-203173 التربية البديية للمعواين 203186-2
البحا العلمل فل الم ا  

 الرياضل
--------- --------- 

 --------- --------- السباحة 2-203197 --------- --------- العاب المضرب 203187-1

 --------- --------- كرة القدم 2-203198 --------- --------- مبادئ االحصاا التربوي 203188-2

 --------- --------- كرة اليد 2-203199 --------- --------- علم اال تماع التربوي 203189-2
 

 سادسالاملستوى  امساخلاملستوى 

 رقم املتطلب اسم املقرر رقم املتطلب اسم املقرر رقم املتطلب اسم املقرر رقم املتطلب اسم املقرر

203262-2 
التدريب علم 

 2-203195 الرياضل
مقدمة فل التدريب 

 2-203272 الرياضل
دراسة حرة فل التدريب 

 2-203262 الرياضل
علم التدريب 
 الرياضل

الثقافة  2-601101 (2الثقافة االسالمية ) 2-601201 --------- --------- (1القرآن الكريم ) 605101-2
 (1االسالمية )

القرآن الكريم  2-605101 (2القرآن الكريم ) 2-605201 --------- --------- (1الثقافة االسالمية ) 601101-2
(1) 

اإلحصاا فل الم ا   203169-2
البحا العلمل فل  2-203196 الرياضل

علم التدريب  2-203262 التخطيط للتدريب الرياضل 2-203271 الم ا  الرياضل
 الرياضل

 --------- --------- السيرة اليبوية 2-102101 وظائف األعضاا 3-203172 فسيولو يا الرياضة 203261-2

علم الياس  2-203177 سيكولو ية التدريب الرياضل 2-203274 --------- --------- االي ليزيةاللغة  701101-2
 الرياضل
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203170-2 
علم اال تماع 
 2-203190 --------- --------- الرياضل

التقويم واالختبارات فل التربية 
 2-203169 البديية

اإلحصاا فل 
الم ا  
 الرياضل

 علم الحركة 2-203173 الميكاييكا الحيوية 2-203273 التمرييات البديية 2-203167 اإلعداد البديل 203263-2
     الليااة البديية 203168-1  

 

 ثامنالاملستوى  سابعالاملستوى 

 رقم املتطلب اسم املقرر رقم املتطلب اسم املقرر املتطلبرقم  اسم املقرر رقم املتطلب اسم املقرر

601301-3 
الثقافة االسالمية 

(3) 
 6-203281 التدريب الميدايل 6-203291 (2الثقافة االسالمية ) 601201-2

تدريب رياضة 
 التخصص

203281-6 
تدريب رياضة 
 التخصص

203271-2 
التخطيط للتدريب 

 الرياضل
 3-601301 (4الثقافة االسالمية ) 601401-2

الثقافة اإلسالمية 
(3) 

--------- --------- 203272-2 
دراسة حرة فل التدريب 

 الرياضل
 (3القرآن الكريم ) 2-605301 (4القرآن الكريم ) 605401-2

 2-203292 (2)القرآن الكريم  2-605201 (3القرآن الكريم ) 605301-2
موضوعات معاصرة فل 

 التدريب الرياضية
203272-2 

دراسة حرة فل 
 التدريب الرياضل

       التغذية للرياضيين 203282-2
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 (:اإلدارة الرياضيةالرتبية البدنية ) (ت)
 ثانيالاملستوى  ولاألاملستوى 

 رقم املتطلب اسم املقرر
اسم 

 املقرر
 رقم املتطلب اسم املقرر رقم املتطلب اسم املقرر رقم املتطلب

 3-203165 علم الحركة 2-203173 --------- --------- التخريا الوصال والوظيال 203165-3
التخريا الوصال 

 والوظيال

 --------- --------- العاب القوى 2-203174 --------- --------- أصو  وفلساة التربية البديية 203161-2

 --------- --------- ال مباز 2-203175 --------- --------- الميخآت الرياضية 203164-2

 --------- --------- تاري  التربية البديية 2-203171 --------- --------- التربية الصحية 203166-2

 --------- --------- كرة السلة 2-203167 --------- --------- الليااة البديية 203168-1

 --------- --------- علم الياس الرياضل 2-203177 --------- --------- الترويا فل الم ا  الرياضل 203163-2

 --------- --------- البحاالمدخ   لى طرق  2-203178 --------- --------- المعسكرات وأيخطة الخالا 203162-2

 3-203165 وظائف األعضاا 3-203172 --------- --------- اللغة العربية 501101-2
التخريا الوصال 

 والوظيال

 --------- --------- الكرة الطائرة 2-203179 --------- --------- التمرييات البديية 203167-2
 

 املستوى الرابع املستوى الثالث

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر املقرررقم 

 2-203194 --------- --------- العاب المضرب 03187-12
مقدمة فل  دارة التربية 

 البديية
203161-2 

أصو  وفلساة التربية 
 البديية



        

 

   

 

 املستوى الرابع املستوى الثالث

203183-2 
علم التطور 
 الحركل

 2-203196 علم الحركة 203173-2
البحا العلمل فل 
 الم ا  الرياضل

--------- --------- 

203182-3 
اإلصابات 
 الرياضية

203165-3 
التخريا الوصال 

 والوظيال
 2-203161 اإلعالم الرياضل 203192-2

أصو  وفلساة التربية 
 البديية

   كرة القدم 2-203198 العاب القوى 2-203174 العاب القوى 203184-2

 2-203161 برامج التربية البديية 2-203191 ال مباز 2-203175 ال مباز 203185-2
أصو  وفلساة التربية 

 البديية

203186-2 
التربية البديية 

 للمعااين
 2-203195 علم الحركة 203173-2

مقدمة فل التدريب 
 الرياضل

--------- --------- 

203188-2 
مبادئ اإلحصاا 

 التربوي
 --------- --------- السباحة 203197-2 --------- ---------

203189-2 
علم اال تماع 

 التربوي
 --------- --------- كرة اليد 203199-2 --------- ---------

 التخريا الوصال والوظيال 3-203165 تربية القوام 2-203193 --------- --------- التعلم الحركل 203181-2
 

 املستوى السادس املستوى اخلامس

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

203169-2 
اإلحصاا فل 
 الم ا  الرياضل

203196-2 
البحا العلمل فل 
 الم ا  الرياضل

 --------- --------- السيرة اليبوية 102101-2

203170-2 
علم اال تماع 
 الرياضل

--------- --------- 203190-2 
التقويم واالختبارات فل 

 التربية البديية
203169-2 

اإلحصاا فل الم ا  
 الرياضل

203362-2 
القيادة فل الم ا  

 الرياضل
203194-2 

مقدمة فل التربية 
 البديية

   التيظيمات الرياضية 203371-2



        

 

   

 

 2-203372 --------- --------- اإلدارة المكتبية 203363-2
المالية فل  اإلدارة

 الم ا  الرياضل
--------- --------- 

203365-2 
 دارة الميخآت 

 الرياضية
 2-203373 الميخآت الرياضية 203164-2

العالاات العامة 
 ووسائ  االتصا 

 االعالم الرياضل 203192-2

101-2601 
الثقافة االسالمية 

(1) 
--------- --------- 203374-2 

 دارة الارق واأليخطة 
 الرياضية

203362-2 
القيادة فل الم ا  

 الرياضل

 (1القرآن الكريم ) 2-605101 (2القرآن الكريم ) 2-605201 --------- --------- (1القرآن الكريم ) 605101-2

 (1الثقافة االسالمية ) 2-601101 (2الثقافة االسالمية ) 2-601201 --------- --------- اللغة االي ليزية 701101-2
 

 املستوى الثامن املستوى السابع

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

203381-2 
البطوالت  دارة  

 والمياسبات الرياضية
 2-203382 التدريب الميدايل  6-203391 التيظيمات الرياضية  203371-2

تخطيط  
البرامج 
 الرياضية

--------- --------- 203373-2 
العالاات العامة  

 ووسائ  االتصا 
203392-2 

التخريعات والقوايين  
 الرياضية

203382-2 
تخطيط  

البرامج 
 الرياضية

 2-601401 التيظيمات الرياضية  2-203371 تخطيط البرامج الرياضية  203382-2
الثقافة االسالمية  
(4) 

601301-3 
الثقافة  

 (3االسالمية )

203383-2 
التسويق فل الم ا   

 الرياضل
203372-2 

اإلدارة المالية فل  
 الم ا  الرياضل

 2-605301 (4القرآن الكريم )  605401-2
القرآن الكريم  
(3) 

 --------- --------- --------- --------- --------- --------- الحاسب اآللل  203384-2

 --------- --------- --------- --------- (2الثقافة االسالمية )  2-601201 (3الثقافة االسالمية )  601301-3

 --------- --------- --------- --------- (2القرآن الكريم )  2-605201 (3القرآن الكريم )  605301-2
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 (:اإلدارة الرياضيةماجستري الرتبية البدنية ) (ث)

 الثاني املستوى األول املستوى
 ساعتان التيظيمات الرياضية ساعتان األسس العلمية لإلدارة الرياضية

 ثالا ساعات التسويق الرياضل ساعتان اإلدارة العلمية للميخآت الرياضية

 ثالا ساعات فل الم ا  الرياضل دارة الموارد البخرية  ساعتان علم اال تماع الرياضل

 ثالا ساعات طرق البحا فل التربية وعلم الياس ثالا ساعات مدخ   لى اإلحصاا

 الاص  الدراسل الرابر الاص  الدراسل الثالا

 ثالا ساعات حلقات البحا فل اإلدارة الرياضية ثالا ساعات اإلعالم الرياضل

 ثالا ساعات اإلدارة المالية فل الم ا  الرياضل ثالا ساعات اإلدارة الرياضيةارااات معاصرة فل 

 ثالا ساعات القايون والرياضة ثالا ساعات القيادة فل الم ا  الرياضل

 عخر ساعات رسالة الما ستير
 

 ماجستري الرتبية البدنية: (ج)

 الثاني املستوى األولاملستوى 
االت افات الصحية المعاصرة فل التربية  ساعتان البديية أخالايات المهية والعم  فل التربية

 البديية
 ساعتان

دراسات متقدمة فل التربية البديية للائات  ساعتان التربية البديية واالت افات الالساية واال تماعية
 الخاصة

 ساعتان

 ثالا ساعات مدخ   لى اإلحصاا ساعتان الماافيم الحديثة فل ميافج التربية البديية

 ساعتان االيتقاا فل الم ا  الرياضل ثالا ساعات طرق البحا فل التربية وعلم الياس
   ساعتان دراسات متقدمة فل علم الياس الرياضل



        

 

   

 

 

 

 
 

  الرتبية البدنية:أعضاء هيئة التدريس بقسم 

 الب:هـ شطر الط1438 /1437للعام  بقسم الرتبية البدنيةهيئة التدريس  أعضاء (أ)

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 10 تربية بديية أستاذ علل الغامديأ.د. 1

 10 تربية بديية أستاذ عمرو زايدأ.د. 2

 10 تربية بديية أستاذ محمد يويسأ.د. 3

 10 تربية بديية أستاذ  محمد موسىأ.د. 4

 10 تربية بديية أستاذ  مدحت عبداللطيفأ.د. 5

 12 تربية بديية أستاذ مخارك أحمد حسند. 6

 12 تربية بديية أستاذ مخارك  ما  رمضاند. 7

 12 تربية بديية أستاذ مخارك عبداللطيف بخاريد. 8

 12 تربية بديية أستاذ مخارك محمد حايلد. 9

 رابعال املستوى ثالثالاملستوى 
 ساعتان تطبيقات متقدمة فل الحاسب اآللل للتربية البديية ساعتان اإلخراف المعاصر فل التربية البديية

االت افات الحديثة فل اليمو والتطور الحركل 
 وتطبيقاتها

 ساعتان تحلي  البحوا والدراسات فل التربية البديية ساعتان

 ساعتان المهارات والتربية الحركية لألطاا  والياخئين ساعتان المتقدم فل التقويم والقياس فل التربية البديية
كاايات واستراتي يات التدريس فل التربية 

 البديية
بياا وتقييم البرامج التخصصية فل التربية  ساعتان

 البديية
 ساعتان

 ساعتان طرق وأساليب التحلي  فل تدريس التربية البديية 

 عخر ساعات الما ستير رسالة



        

 

   

 

 12 تربية بديية أستاذ مخارك محمد سيد أحمدد. 10

 12 تربية بديية أستاذ مخارك  ان د.محمد 11

 12 تربية بديية أستاذ مخارك د.محمد زمزمل 12

 12 تربية بديية أستاذ مخارك د. يبي  عمر 13

 12 تربية بديية أستاذ مخارك د.فخام عبدالاتاع 14

 12 تربية بديية أستاذ مخارك د.يوسف الثبيتل 15

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.أحمد المغربل 16

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.باسم الصالا 17

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.توفيق البكري 18

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.حسن حلوايل 19

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.خالد علل 20

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.سلطان الخضري 21

 14 تربية بديية مساعدأستاذ  د.عبدالرحمن الحازمل 22

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.عبدالهادي عبدالعا  23

 14 تربية بديية أستاذ مساعد د.فيص  بارويس 24

 16 تربية بديية معيد أ.أحمد السرحايل 25

 16 تربية بديية معيد أ.أيمن سرحان 26

 16 تربية بديية معيد أ.بدر فالته 27

 16 تربية بديية معيد أ.زائد الطويرال 28

 16 تربية بديية معيد أ.سعود التركستايل 29

 16 تربية بديية معيد أ.عبدهللا فته 30

 16 تربية بديية معيد أ.عبدالمحسن القريل 31

 16 تربية بديية معيد أ.فهد الداي  32

 16 تربية بديية معيد أ.محمد بيال 33

 16 تربية بديية معيد أ.معتز بكري 34



        

 

   

 

 هـ1438-1437اإلحصائية لعام اخلالصة  (ب)
 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

ني ومتعاقدينسعودي  5 - 5 10 - 10 9 - 9 10 - 10 

 10 9 10 5 اإلمجايل

التدريس واهليئة املعاونةاجملموع الكلي ألعضاء هيئة   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 :قسم الرتبية اخلاصة 

 تارخيية عن القسم: نبذة

 بتاري ( والستين السابعة)  لسته فل العالل التعليم م لس بتوصية القرى أم ب امعة التربية بكلية الخاصة التربية اسم  يخاا على الموافقة تمت 

 عـلـى( هللا حاظهم) العالل التعليم م لس ورئيس الوزراا م لس ورئيس الخرياين الحرمين خادم موافقة تمت كما. فـ17/67/1432 رام بقرار فـ24/12/1432

 . فـ3/2/1433: وتـاري ( 8439: )برام ال لسة محضر

 ال امعل العام من األو  الدراسل الاص  ميذ فيه الدراسة بدأت  ذ المملكة فل الخاصة التربية أاسام أحدا من القرى أم ب امعة الخاصة التربية اسم ويعد 

 .فـ1432-1433
 

 القسم:رؤية 
ُ بتلبية   ً وملتزما ً للتطورات العلمية والعالمية، ومتميز محليا وعربيا وعالميا احتيا ات الم تمر يموذج أكاديمل رائد فل م ا  التربية الخاصة، ومواكبا

 بااعلية.
 

 القسم:رسالة 
 والعلمية التربوية وتقديم االستخارات المختلاة، بائاتها الخاصة التربية م ا  فل للعم  أكاديميا والمعتمدة المؤفلة الوطيية الكوادر  عداد  لى القسم يسعى 

 ويمكن  ي از رسالة القسم باألبعاد الثالثة التالية: .الخاصة االحتيا ات ذوي باألفراد تعيل التل التربوية والمراكز للمؤسسات

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 البشرية:إعداد الكوادر  (أ)

يعد باحثين واياديين أن يحقق القسم رؤيته من خال  التميز فل  عداد معلمل التربية الخاصة أكاديميا وأخالايا وتربوياً على مستوى الدراسات ال امعية، وان  
 التربوية األخرى. و داريين يا حين على مستوى الدراسات العليا ليكويوا أعضاا فيئة التدريس فل ال امعات وليعملوا فل المؤسسات

 البحوث العلمية: (ب)

لى اليطاق  عداد المخارير البحثية الوطيية واإلخراف على المخارير البحثية التل يطلب ميه اإلخراف عليها، والمبادرة فل ااتراع مخارير مختركة ع 

 .الوطيل والعالمل

 خدمة اجملتمع: (ت)

تقديم خدمات استخارية وتدريبية للمؤسسات  وغير الحكومية وخدمات اإلرخاد التربوي والمهيل.تقديم الخدمات االستخارية والتدريبية للمؤسسات الحكومية  

 الحكومية واألفلية، وخدمات تخخيص وتدريب لألطاا  وأولياا األمور من خال  مراكز القسم المتخصصة.
 

 :أهداف القسم

 األهداف االسرتاتيجية:

 العامة: األهداف (أ)

 ح مع ذوي االحتياجات الخاصة. على العمل بنجاتأهيل كفاءات تربوية قادرة  (1

 به.تزويد الطالب بقاعدة علمية واسعة بكافة المسارات باإلضافة للمعرفة المكثفة في المجال الذي تخصصت  (2

 لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.تهيئة الطالب وإعدادهم للبحث العلمي األكاديمي  (3

 

 



        

 

   

 

 

 

 ناطق المملكة العربية السعودية. المقدمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مالرفع من مستوى خدمات التربية الخاصة  (4

 . باإلضافة إلى المعرفة المتخصصة في مجال الدراسة المختارة ،تزويد الطالب بقاعدة علمية واسعة في فروع المعرفة المختلفة (5

 .البكالوريوسالل حصولهم على درجة إعداد كوادر متخصصة في مجال التربية الخاصة من خ (6

 األهداف التعليمية: (ب)
تعليمية المتاحة. تطوير مستويات الخدمات التعليمية المقدمة، والمتمثلة فل ك  من: أعضاا فيئة التدريس والمقررات وطرائق التدريس والتدريب والموارد ال (1

التكيولو يا وتطبيقاتها،  لى الحد الذي يضمن تخريج كوادر وان يتوافق فذا التطوير مر التقدم الحاص  فل م ا  ذوي االحتيا ات الخاصة خاصة الم ا  

  اادرة على تلبية احتيا ات سوق العم .

 التركيز على دعم الدراسات التطبيقية المرتبطة بتطوير م ا  التربية الخاصة. (2

 الهيئة التدريسية والمكتبة. وأعضاا العملل(تحقيق التوازن بين أعداد الطالب المقبولين والموارد المتاحة من ااعات تدريسية ومعام  )للتدريب  (3

ة ومتبايية. توفير عدة مسارات بالقسم يتيا للطلبة فرصة االختيار بين مسارات متعددة، للتمكن من  عداد خري ين يمتلكون خلايات علمية تخصصية متيوع (4

ن ايضمام الطلبة الذين لديهم مهارات كافية فل التعام  مر ذوي فـ. السعل لتطوير يظام ابو  الطلبة فل القسم مبيل على معايير ايتقائية محددة تضم

 .االحتيا ات الخاصة

 اعتماد يظام إلدارة ومتابعة ال ودة وبما يضمن رفر مستوى األداا على كافة المستويات )تعليمية، بحثية وخدمة م تمر(. (5

 أهداف البحث العلمي:  (ت)

السوق  والخبرة الالزمة لتلبية متطلبات متطلبات السوق، وتو يه أيخطة البحا والتطوير لتطوير المعرفةخلق ايوات متعددة مر سوق العم  للواوف على  (1

 (.تعيى بهذه الائة )من خال  المخورة والتواص  مر المراكز وال معيات الخيرية التل

 .لدعم مسيرة البحا العلمل فل م ا  ذوي االحتيا ات الخاصة اامة عالاات تعاون بين القسم والمراكز وال معيات الخيرية بهدف االستاادة من الخبرات  (2

و عداد الدراسات االسترخادية التل من خأيها رفر مستوى خاصة وخاصة تكيولو يا المعلومات متابعة التطورات العالمية فل م ا  ذوي االحتيا ات ال (3

 لصالحهم. استثمار التكيولو يا

 

 



        

 

   

 

 

 أهداف خلدمة اجملتمع: (ث)

 التدريبية التل تهدف  لى رفر مستوى الائات المستايدة فل الم االت المتيوعة والسماع للمواطيين باالستاادة من تلك الدورات. استحداا البرامج (1

 تقديم المخورة والدعم الياسل واإلرخادي لمختلف اطاعات الم تمر. (2

 .المسافمة الااعلة فل أيخطة المراكز وال معيات الخيرية لذوي االحتيا ات الخاصة (3

و يا يظيم ورش العم ، والحلقات اليقاخية، واليدوات والمؤتمرات بالتعاون مر المؤسسات التخصصية لرفر الرؤى فل محاور تيظيم واستثمار تكيولت (4

 .ت فل خدمة ذوي االحتيا ات الخاصةالمعلوما

 أهداف النشاط الطالبي: (ج)

 مؤفلين للتااع  بخك  اي ابل مر م تمر ذوي االحتيا ات الخاصة وايادته يحو األفض .غرس القيم والمث  األخالاية واال تماعية لدى الطلبة ليكويوا  (1

 الم تمر.توفير المياخ المياسب لدعم أيخطة الطلبة الثقافية واال تماعية والرياضية لضمان  عداد  ي  اادر على التااع  االي ابل مر حركة تطور  (2

 العالمية، لييتج لبعض الطلبة االطالع على ثقافات الم تمعات األخرى.توفير الارص للتباد  الطالبل مر المؤسسات  (3

 :ديهم الخبرة فل الم االت التاليةوعليه يهدف اسم التربية الخاصة  لى تخريج حملة خهادات البكالوريوس ممن ل
 

 دمات المساندة لمن لديهم إعاقات.لديهم القدرة على تقديم خدمات التربية الخاصة والخ -

 تياجات الخاصة في حقول المعرفة. اطالع جيد على مسارات ذوي االحلديه  -

 تقييم ذوي االحتياجات الخاصة. لديه القدرة على تشخيص و -

 تعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.لديه كفاءة تعليمية ومهارة جيدة في ال -

 طبيق المقاييس وكيفية استخدامها.له المعرفة في ت -

 ت الخاصة كافة والقطاع الخاص.ات الدولة التي تعنى بهذه الفئة ومراكز ذوي االحتياجاالعمل بشكل كفء في كافة قطاع -

 .مؤهال إلكمال دراسته العليا في داخل وخارج المملكة -

 

 
 



        

 

   

 

 :الرتبية اخلاصةقسم الدراسية لطة اخل

، لدراسة وفقا ليظام الاص  الدراسل، وتسير اأربر سيوات  امعيةة البكالوريوس الدراسة بقسم التربية الخاصة يظرية وعملية، ومدة الدراسة للحصو  على در  
 .تخم  الدراسة وأسابير االختباراتوييقسم العام ال امعل  لى فصلين دراسيين مدة ك  ميهما ستة عخر أسبوعا 

 ( وحدة دراسية موزعة كالتالل:134يتخرج الطالب بعد ا تيازه لثمايية فصو  دراسية بما م موعه )
 
 .وحدة دراسية متطلبات جامعية( 22) (1
 .وحدة دراسية متطلبات إعداد تربوي( 30) (2

 ( وحدة دراسية متطلبات إعداد قسم )تخصص أكاديمي(.55) (3

 .( وحدة دراسية متطلبات المسار19) (4
 .دراسية متطلبات من أقسام تخصصية (  وحدة8) (5

وتبدأ العملية التخصصية للمسارات من بداية  ،المستويات األربر األولى  مير مسارات القسمواد تم توزير المواد على ثمايية مستويات دراسية تخترك فل  
 المستوى الدراسل الخامس.

 
 إعداد عام لكلية التربية وإعداد عام للطالب في مجال التربية الخاصة. 4-1المستوى من  (1

االضطرابات السلوكية واالنفعالية  ،صعوبات التعلم ،اإلعاقة السمعية ،اقة العقليةإعداد تخصصي في أي من المسارات العلمية التالية: اإلع 8-5المستوى من  (2

 التفوق العقلي والموهبة. ،اإلعاقة البصرية ،والتوحد

إعداد قسم )تخصص أكاديمي( يشمل المتطلبات العامة للجامعة وإعداد تربوي ووحدة إعداد تربوي عام  107وحدة دراسية )134إجمالي عدد الوحدات  (3

 وحدة متطلبات من أقسام تخصصية ومتطلبات مسار في أحد مجاالت التربية الخاصة(. 27
والمقررات التخصصية ، 2 – 1ات( الكلية للمستويين من إال بعد اجتياز مقررات )متطلب 8-5ال يسمح للطالب بدراسة المقررات التخصصية للمستويات من  (4

 .4-3للمستويين من 
 التخصص الدقيق من بين التخصصات التي يفتحها القسم وذلك بعد اجتياز المستوى الرابع.يحق للطالب أن يختار مجال  (5
 ال يسمح للطالب بالتدريب الميداني في المستوى الثامن إال بعد اجتياز جميع المقررات الدراسية التخصصية المتطلبة. (6
وذلك وفقا لالحتياجات المهنية لطبيعة التخصص وبعد موافقة مجلس القسم  يجوز للقسم أن يفتح الدراسة وفقاً لهذا البرنامج في بعض أو كل التخصصات (7

 ومجلس الكلية.
 

 



        

 

   

 

( أسبوعا، 16في ثمانية فصول دراسية، تستغرق مدة الدراسة في كل فصل ) –على مستوى البكالوريوس  –تقع الخطة الدراسية لبرنامج التربية الخاصة  (8

 ( أسبوعا سنويا ال تدخل ضمنها فترات االمتحانات النهائية.30تقل عن ) وتكون الدراسة الفعلية في الجامعة لمدة ال
 يسري على الطالب الملتحقين بهذا البرنامج ما توجبه الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية بالجامعة. (9

 

 :هيكل اخلطة موزعة على الفصول الدراسية

 عدد الوحدات املعتمدة نوع املتطلب

 ( وحدة دراسية22) متطلبات  امعية

 ( وحدة دراسية30) متطلبات  عداد تربوي

 ( وحدة دراسية55) متطلبات  عداد اسم )تخصص أكاديمل(.

 ( وحدة دراسية19) متطلبات المسار

 (  وحدة دراسية8) متطلبات من أاسام تخصصية

 (   وحدة دراسية134) م وع متطلبات التخرج

 

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 :اصةالرتبية اخلأعضاء هيئة التدريس بقسم 

 الب:هـ شطر الط1438 /1437للعام  اصةبقسم الرتبية اخلهيئة التدريس  أعضاء (أ)

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 12 صعوبات تعلم -علم ياس أستاذ مخارك د. صبحل بن سعيد الحارثل 1

 14  عااة عقلية -تربية خاصة أستاذ مساعد د. محمد بن مثري الحويطل 2

 14  عااة سمعية-علم ياس أستاذ مساعد د. رزق عبد الحميد فتوع 3

 14 صعوبات تعلم -تربية خاصة أستاذ مساعد د. عماد محمد الغزو 4

 14 صعوبات تعلم -تربية خاصة أستاذ مساعد د. حسين عبد هللا الصمادي 5

 14 صعوبات تعلم -تربية خاصة أستاذ مساعد د. مي د محمد حسن ي ادات 6

 14 صعوبات تعلم -تربية خاصة أستاذ مساعد د. عبد الحميد حسن طالفحه 7

 14 تربية خاصة وتكيولو يا تعليم أستاذ مساعد د. مهيد خالد الخبو  8

 14  عااة سمعية -تربية خاصة أستاذ مساعد د. مافر تيسير خراداة 9

 14  عااة عقلية -تربية خاصة أستاذ مساعد د. سالم أحمد  ال  10

 14 موفبة-تربية خاصة أستاذ مساعد د. عبد الياصر فخرو 11

 14 اإلعااة العقلية -تربية خاصة أستاذ مساعد د. ضرار محمد محمود القضاه 12

 16 تاوق عقلل وموفبة محاضر أ. أحمد المهوس 13

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد محاضر أ. ثامر حسن األحمد 14

 16  عااة عقلية معيد أ. مبارك علل الدوسري 15

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد معيد أ. عبد العزيز عبد الغيل الغامدي 16

 16  عااة عقلية معيد أ. حسن موسى الزفرايل 17



        

 

   

 

 

 

 

 البات:هـ شطر الط1438 /1437للعام  بقسم الرتبية اخلاصةهيئة التدريس  عضوات (ب)

 16 اضطرابات يطق وتواص  معيد أ. أيمن أحمد سالم باواكد 18

 16  عااة عقلية محاضر أ. يزار حسن بااضوض 19

 16 الموفبة والتاوق العقلل محاضر هللا الثبيتلأ. عديان معتوق وص   20

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد محاضر أ. عبد هللا عبد الرحمن الخهري 21

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 14 )توحد(  رخاد-علم ياس  أستاذ مساعد اطبد. ييرمين عبد الرحمن بكر  1

 14 التواص  اضطرابات–تربية خاصة  أستاذ مساعد د. يوا  أحمد البدوي أبو العال 2

 14  عااة سمعية-تربية خاصة  أستاذ مساعد د. ياف  محمد بابكر الخريف 3

 14 صعوبات تعلم-تربية خاصة  أستاذ مساعد د. عواطف محمود حمدان الخدياات 4

 16  عااة عقلية-تربية خاصة  محاضر ا.أم  محمد الهيا ية 5

 16  عااة سمعية-تربية خاصة  محاضر ا.  يمان مروع فيوتل 6

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد محاضر ا. يياس محمد يور الطف 7

 16 تربية خاصة محاضر ا. بدور حامد الصائغ 8

 16 خاصةتربية  محاضر ا. عات محمود محمد خقدار 9

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد محاضر ا. خلود غازي ياسين خضر 10

 16 تربية خاصة محاضر ا. سارة سليم  أحمد محاوظ 11

 16 صعوبات تعلم -تربية خاصة  محاضر ا. سهير حسين محمد الحلااوي 12

 16 تدخ  مبكر -رياض اطاا   محاضر ا. خروق عودة دخب  هللا الخطابل 13



        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1438-1437اخلالصة اإلحصائية لعام  (ت)
 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

ني ومتعاقدينسعودي  - - 0 1 - 1 11 4 15 9 8 17 

 17 15 1 0 اإلمجايل

املعاونةاجملموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس واهليئة   33 

 

 16  عااة عقلية-تربية خاصة  محاضر راوية  مي  االيصاريا.  14

 16  عااة عقلية-تربية خاصة  محاضر ا. مخاع  غازي ال عيد 15

 16 صعوبات تعلم-تربية خاصة  محاضر ا.ياسمين أحمد رحامية 16

 16  عااة عقلية-تربية خاصة  معيد ا. بخاير عبد هللا عبيد الخالدي 17

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد معيد  ييدب الخالديا. بيان صويلا  18

 16  عااة عقلية-تربية خاصة  معيد ا.فاطمة حسين عيضة الثبيتل 19

 16 صعوبات تعلم-تربية خاصة  معيد ا. فاطمة عبد هللا آ  أمين 20

 16  عااة عقلية-تربية خاصة  معيد ا. ميار محمد يحل السايايل 21

 16 صعوبات تعلم-تربية خاصة  معيد خيفا. ميا  يوسف علل آ   22

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد معيد ا. مييرة سعد محمد العتيبل 23

 16 اضطرابات سلوكية وتوحد معيد ا. ميى سعد أحمد الحميدي 24

 16  عااة عقلية-تربية خاصة  معيد ا. فوازن أحمد محمد العسيري 25



        

 

   

 

 

 :قسم الرتبية األسرية 

 تارخيية عن القسم: نبذة

القاضل بالموافقة على  عادة فيكلة كليات المعلمين وكليات البيات الملحقة وفـ 30/12/1429فـال 10/50/1429رام  صدر ارار م لس التعليم العالل 

اضى بـتغيير مسمى كلية التربية للبيات إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية بمكة  ب والذيم  /10209ب امعة أم القرى، وذلك تيايذاً للتو يه السامل الكريم رام 

  ضميها اسم التربية األسرية.  أكاديمية مناختملت الكلية على خمس أاسام . المكرمة التربية للبيات بمكة كلية لتصباالمكرمة 

 

( بخصوص  عادة فيكلة الكلية 14فـ وذلك بالقرار رام )28/11/1432وبياًا على ما اتخذه م لس  امعة أم القرى فل  لسته األولى الميعقدة بتاري   

فـ المتضمن 7/6/1433أ بتاري  /1199ب امعة أم القرى .واستياداً على خطاب معالل وزير التعليم العالل رام  ال امعية بمكة المكرمة وكليات البيات الملحقة

فـ القاضل بالموافقة على تعدي  ال زا الخاص 20/4/1433فـ ( فل  لسته التاسعة والستين الميعقدة بتاري  11/69/1433ارار م لس التعليم العالل رام ) 

فـ القاضل بالموافقة على  عادة فيكلة كليات 10/7/1429فـ ( وتاري  10/50/1429 امعة أم القرى من ارار م لس التعليم العالل رام ) بالكليات التابعة ل

 أعاله . المعلمين وكليات البيات بال امعات بحيا تتم  عادة فيكلتها وفق الصيغة المرفقة بالقرار والميس مة مر ارار م لس ال امعة المخار  ليه

محضر ال لسة بالتو يه البرال الكريم رام  على-هللاحاظه -وحيا تمت موافقة خادم الحرمين الخرياين رئيس م لس الوزراا رئيس م لس التعليم العالل  

 عة أم القرى.فقد تم ايضمام كلية التربية للبيات بأاسامها ومن ضميها اسم التربية األسرية  لى كلية التربية ب ام فـ.22/5/1433وتاري   25532

 القسم:رؤية 
واال تماعية المرتبطة بحياة األسرة وتعزيز  االستثمارات االاتصاديةتحقيق مكاية علمية متميزة فل الم االت األكاديمية والمهيية للمسافمة فل تطوير  

 التيمية المستدامة للم تمر.

 
 



        

 

   

 

 القسم:رسالة 

 إعداد الكوادر البشرية: (أ)

بالوسائ  التقيية الحديثة ومؤفلة فل م ا  العلوم األسرية ذات الطابر التربوي واإليتا ل لتكون اليواة الوطيية للكوادر اليسائية تخريج كوادر مزودة  

 .الرائدة فل المملكة

 البحوث العلمية: (ب)

 .ويخر البحوا والدراسات العلمية و  راا التدريس، تيمية مهارات البحا العلمل ألعضاا فيئة 

 :خدمة اجملتمع (ت)

ة والمهيية للطالبة المسافمة من  ايب تطوير األيخطة األكاديمية بدمج ماهوم التربية اإليتا ية إلدخا  الطابر العملل واإليتا ل لتطوير الكاااات المهاري 

 واستثمارفا فل المخارير الذاتية ذات العائد االاتصادي واال تماعل لألسرة والم تمر.
 

 :أهداف القسم

 االسرتاتيجية:األهداف 
ية وذلك من خال  تراعل األفداف االستراتي ية لقسم التربية األسرية تحقيق المواامة بين المتطلبات التربوية األكاديمية والمتطلبات التيموية االاتصاد 

 واالستثمار، وتتحدد فذه األفداف فيما يلل: عداد معلمة التربية األسرية معرفياً وعلمياً وتكيولو ياً و عدادفا لإلبداع واالبتكار واإليتاج 
 سة العمل الذاتي.تقديم البرامج التعليمية بالجودة التي تؤهل الخريجة الحصول على الوظيفة في مراحل التعليم المختلفة أو التي تجعلها قادرةً على ممار (1

 ، فاع  ا تماعل.اإلعداد التربوي المهيل للمعلمة المربية: معلم اائد، ممارس متأم ، معلم تقيل (2

 . عداد خري ات ذات خبرة فل  دارة خئون األسرة والمسكن  التغذية واألطعمة والضيافة  المالبس والميسو ات  والتطبيقات الايية ال مالية (3



        

 

   

 

 

 

 ي وااتصادي. عداد خري ة واعية بااتصاديات الميتج الذاتل ولديها القدرة على  دارة وتسويق المخروعات الصغيرة بما يحقق مردود تيمو (4

 بالم تمر. واليهوض اال تماعية تيمية القدرات الالزمة للحياة، واكتساب الخبرات وتهيئة الخري ة بحيا تستطير اإلسهام فل تطوير الحياة (5

 

 العامة: األهداف (أ)

 الذاتي. العمل ممارسة على قادرةً  تجعلها التي أو المختلفة التعليم مراحل في الوظيفة على لحصولا الخريجة تؤهل التي بالجودة التعليمية البرامج تقديم (1

 التربوي المهيل للمعلمة المربية: معلم اائد، مما رسمت أم  معلم تقيل، فاع  ا تماعل. اإلعداد (2

 ية. عداد خري ات ذات خبرة فل  دارة خئون األسرة والمسكن  التغذية واألطعمة والضيافة  المالبس والميسو ات  والتطبيقات الايية ال مال (3

  عداد خري ة واعية بااتصاديات الميتج الذاتل ولديها القدرة على  دارة وتسويق المخروعات الصغيرة بما يحقق مردود تيموي وااتصادي. (4

 تيمية القدرات الالزمة للحياة، واكتساب الخبرات وتهيئة الخري ة بحيا تستطير اإلسهام فل تطوير الحياة اال تماعية واليهوض بالم تمر. (5

 هداف التعليمية:األ (ب)
قيام بتدريس هذه المقررات في إعداد معلمة ناجحة أكاديمياً ومهنياً وإدارياً من حيث اإللمام باألسس العلمية بعلوم التربية األسرية نظرياً وعملياً بما يؤهلها لل (1

 مراحل التعليم العام.

  عداد كوادر مؤفلة فل م ا  العلوم التل تهتم باليسيج والمالبس واإليتاج الملبسل للائات العمرية المختلاة. (2

  عداد كوادر مؤفلة فل م ا  علوم األطعمة واإليتاج الغذائل و دارة الخدمات الغذائية فل المؤسسات. (3

 واال تماعية و دارة الميز  وتأثيثه وت ميله.  عداد كوادر مؤفلة فل م ا  علوم تربية الطا  والعالاات األسرية  (4

  عداد كوادر مؤفلة فل الم االت التل تهتم بالقيم ال مالية والمهارية اإلبداعية واإليتاج لألخغا  والميظومات الايية. (5

 . عداد كوادر مكتسبة لمهارات العم  الميتج للميافسة بالمخارير الذاتية (6



        

 

   

 

 

 أهداف خلدمة اجملتمع: (ت)

 .المتطلبات واالحتياجات المجتمعية والبيئيةتحديد  (1

 .تر مة االحتيا ات  لى دورات تدريبية ويخاطات علمية فل الم تمر المحلل (2

 . عداد ااعدة بيايات تاصيلية عن الخدمات الم تمعية (3

  اامة خراكة استراتي ية مر القطاعين العام والخاص من أ   تطوير الم تمر عبر القيوات الرسمية لل امعة. (4

 التدريس والطالبات. القيام بدور فعا  وميدايل فل خدمة الم تمر من خال  حمالت خدمة الم تمر والبيئة التل تيظمها لعضوات فيئة (5

 أهداف النشاط الطالبي: (ث)

 .با روع ال ماعة والعم  المتكام  وت ديد يخاطهم من خال  العم  بروع الاريق (1

 .لأليخطة الطالبية والتل تساعد فل تحقيق األفداف التربوية الميخودةتعويد الطالبات على احترام اليظم العامة  (2

 .تدريب الطالبات على العم  القيادي والتعاويل من خال  تخكي  فرق عم  ول ان تيظيمية (3

 والم تمر. ميه ية الكتساب ادرة تحم  المسؤولية والمخاركة فل األيخطة المتعلقة بالبيئة المحيطةالتدريب على مهارات األيخطة الال (4
 

 :سريةالرتبية األقسم الدراسية لطة اخل

 هيكل وحمتويات الربنامج: (أ)

 سنوات. 4مدة الدراسة:  (1

 يظام الدراسة: يظام الساعات المعتمدة بين مقررات يظرية، عملية )مهارية(، زيارات ميدايية، ورش عم . (2

 



        

 

   

 

 

ن اب  عمادة متطلبات القبو : يتم ابو  الطالبات الالتل أكملن المرحلة الثايوية بي اع وفق الخروط العامة والخاصة وكذلك اليسب المئوية المحددة م (3

 القبو  والتس ي . 

 مستويات. 8مستويات البريامج: )يظام الساعات المعتمدة(  (4

 ( ساعة معتمدة وتيقسم فذه الساعات كما يلل:139دراسية تص  فل م موعها ) وتخم  بيية بريامج در ة البكالوريوس دراسة مقررات 

 %(. 67.39( بيسبة )94)  عدد الساعات التخصصية  -

 (.%15.94( بيسبة )22) عدد ساعات متطلبات كلية )تربوية(  -

 (.%16.66( بيسبة )23)          عدد ساعات متطلبات  امعة -

 ية:هيكل اخلطة موزعة على الفصول الدراس (ب)
 

 عدد الوحدات املعتمدة نوع املتطلب

 23 متطلبات  امعية

 22 متطلبات  عداد تربوي

 94 متطلبات  عداد اسم )تخصص أكاديمل(.

 - متطلبات المسار

 - متطلبات من أاسام تخصصية

 139 م وع متطلبات التخرج



        

 

   

 

 
 

 :املقررات الدراسية قسم الرتبية األسرية (ت)

 

 نيالثااملستوى  ولاملستوى األ

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

   1الثقافة اإلسالمية  631101-2 --------- --------- 1القرآن الكريم  2-635101

   سيرة يبوية 132101-2 --------- --------- اللغة العربية 2-531101

   اللغة االي ليزية 731101-2 --------- --------- الحاسب اآللل وااليتريت 2-2704112

   أسس التصميم 232124-2 --------- --------- تغذية عامة 2-232116

   أسس  عداد أطعمة 232121-3 --------- --------- العياية بالمالبس 2-232111

 (1تقييات الحياكة ) 2707110-3 (2تقييات الحياكة ) 232120-2 --------- --------- خامات البيئة )يظري( 2-232114

العالاات األسرية  232122-2 --------- --------- تربية الطا  ورعايته 2-232115

 واال تماعية
  

   التربية الصحية 232123-2 --------- --------- (1تقييات الحياكة ) 3-232110

 

 

 

 

 



        

 

   

 

 رابعاملستوى ال ثالثاملستوى ال

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

 1الثقافة اإلسالمية 63101-2 2الثقافة اإلسالمية  631201-2 1القرآن الكريم 635101-2 2القرآن الكريم  2-635201

   ميافج أسس 2706228-2   اإلرخاد والتو يه 2-236440

   علم ياس اليمو 2706229-2   علم ياس تربوي 2-23636

 عداد الباترويات  2-232210

 )يماذج(

تطريز يدوي  3-232226  

 وكروخيه

  

 أسس التصميم 232124-2 فيون الرسم 232224-2    عادة تخكي  المستهلكات 2-232212

ااتصاديات األسرة  2-232221

 وترخيد االستهالك

السالمة الميزلية  2-232222  

 واإلسعافات األولية

  

   ملوثات الغذاا 232220-2 أسس التصميم 232124-2 فن الزخرفة اإلسالمية 2-232215

خامات البيئة  232114-2 فن اليسيج 232225-2    دارة الخدمات الغذائية 2-232211

 )يظري(

 يتاج المحاصي  وزراعة  2-232252

 األسطا

خامات البيئة  232114-2 أخغا  الخخب 2-232223  

 )يظري(

     أسس  عداد أطعمة 232121-3  عداد أطعمة خعبية 2-232213

 

 

 

 



        

 

   

 

 

 سادساملستوى ال امساملستوى اخل

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

 3الثقافة اإلسالمية 631301-3 4الثقافة اإلسالمية  631401-2 2القرآن الكريم 635201-2 3القرآن الكريم 2-635301

   تيمية مهارات التاكير 236329-3 2الثقافة اإلسالمية 631201-2 3الثقافة اإلسالمية  3-631301

   (1تصميم أزياا ) 232321-3   وسائ  وتكيولو يا التعليم 2-23737

   مالبس أطاا  232324-3   الماروخاتتيايذ  2-232311

 عداد الباترويات )مالبس  2-232310

 ميزلية(

 عداد الباترويات  2-232210

 )يماذج(

   طباعة ميسو ات 3-232325

التصميم والديكور  232322-2 خامات البيئة 232114-2 أخغا  المعادن 2-232314

 1الميزلل 

  

 عداد أطعمة للائات  232326-2   أدوات وأ هزة ميزلية 2-232316

 الخاصة

 أسس  عداد أطعمة 3-232121

 دارة المخارير  232327-2    عداد الع ائن 3-232313

 والتسويق

  

تصيير وحاظ األغذية  2-232315

 ً  ميزليا

     ملوثات الغذاا 2-232220

 

 

 



        

 

   

 

 

 

 ثامناملستوى ال سابعاملستوى ال

 اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر اسم املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر رقم املقرر

   تربية ميدايية أسرية 257488-4 3القرآن الكريم 2701301-2 4القرآن الكريم  2-635401

   وتيسيق الحاالت  دارة 232420-1   االختبارات والقياس 2-236430

طرق تدريس تربية  2-237370
 أسرية

أسس  عداد  232121-3 أطعمة )عالمية( عداد  2-232421  
 أطعمة

تصميم أزياا )تطبيقات  2-232411
 حاسب(

     (1تصميم أزياا) 3-232321

التصميم والديكور  2-232410
 2الميزلل 

التصميم والديكور  2-232322
 1الميزلل 

    

     خامات البيئة 232114-2 فن الاسياساا 2-232412

الباترويات )مالبس  عداد  2-232415
 خار ية(

 عداد الباترويات  2-232210
 )يماذج(

    

       تكيولو يا المالبس 3-232413

     أسس  عداد أطعمة 232121-3  عداد أطعمة متقدم 2-232416

 

 

 



        

 

   

 

 

 ة:الرتبية األسريأعضاء هيئة التدريس بقسم 

 :الباتهـ شطر الط1438 /1437للعام  بقسم الرتبية اخلاصةهيئة التدريس  عضوات (ث)

 النصاب  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م 
 10 تغذية وعلوم أطعمة أستاذ أ.د.مارية طالب سالم الزفرايل 1

 12 صياعات غذائية أستاذ مخارك د.فاطمة مساعد محمد الصبحل 2

 12 أطعمةتغذية وعلوم  أستاذ مخارك د.فوزية محمد عبد المحسن المطرفل 3

 12 تغذية وعلوم أطعمة أستاذ مخارك د.ميى علل سيف اليمايل 4

 12 تغذية وعلوم أطعمة أستاذ مخارك د.فيااا حسين علل ح ازي 5

 12 تغذية عال ية أستاذ مخارك د/فتحيه أحمد محمد خو لل 6

 12 ادارة ميز  ومؤسسات أستاذ مخارك د/ يمان خعبان أحمد  برافيم 7

 12 مالبس ويسيج أستاذ مخارك  برافيم أحمد عبد الاتاعد/لمياا  8

 14 صياعات غذائية أستاذ مساعد د.العيودعمرعلل محضر 9

 14 تغذية عامة أستاذ مساعد د.عبير خالد عبد هللا األيصاري 10

 14 تغذية عامة أستاذ مساعد د.عااف عبد الرحمن عبد هللا اللويحان 11

 14 تغذية عامة أستاذ مساعد الصبحلد.فايزة مساعد محمد  12

 14 تكيولو يا التعليم أستاذ مساعد د. ام  يصر الدين سليمان عمر 13

 14 مالبس ويسيج أستاذ مساعد د.  يمان بهيسل احمد خضير 14

 14 سكن وادارة ميز  أستاذ مساعد د/ايياس احمد علل السليمل 15



        

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 هـ1438-1437اإلحصائية لعام  اخلالصة (ج)
 

 اجلنسية
  أستاذ

 اجملموع
  أستاذ مشارك

 اجملموع
  أستاذ مساعد

 اجملموع
 حماضر ومعيد

 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اجملموع

 11 11 - 5 5 - 4 4 - 1 1 - سعودي

 0 - - 2 2 - 3 3 - 0 - - غري سعودي

 11 7 7 1 اإلمجايل

يل ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة0اجملموع الك  26 

 

 16 تغذية تطبيقية محاضر أ.وئام ياسين عبد الرحمن صباغ 16

 16 تغذية تطبيقية محاضر د.ام  محمد عبد الكريم اللبان 17

 16 دعاية واعالن محاضر أ.ل ين زياد محل الدين خو ة 18

 16 تغذية وعلوم أطعمة محاضر أ.احالم محمد أربعين 19

 16 تغذية عامة معيد أ.خلود خالد علل سابق 20

 16 تغذية وعلوم أطعمة معيد .اكرام عطية هللا فال  السلملأ 21

 16 تغذية وعلوم أطعمة معيد يسرين غازي الصبحل الحربل 22

 16 تغذية تطبيقية معيد رزاز فوزي سراج أربعين 23

 16 تغذية وعلوم أطعمة معيد فياا عبد الواسر عبدالباري الصائغ 24

 16 الغذاا والتغذية معيد سلمى عوض سعيد األحمري 25



        

 

   

 

 

 مت حبمده...

 


