
 هياكل األقسام

 

 

 

 

 

رئيسة قسم 
رياض األطفال

اللجان

لجنة الجداول لجنة الجودة

لجنة سير 
يمية العملية التعل

لجنة 
االختبارات

لجنة المعادالت
والتحويالت

لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة متابعة 
الخريج

لجنة تطوير 
المناهج

لجنة النشاط

عضوات هيئة 
التدريس

السكرتارية

ية رئيس قسم الترب
الفنية 

لجنة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

لجنة المشاركة 
المجتمعية

لجنة الخطة 
االستراتيجية

لجنة متابعة أعمال
داءالجودة وتقييم األ

لجنة معايير 
االعتماد األكاديمي

اللجان 

لجنة سير 
االختبارات

امجلجنة تطوير البر

مليةلجنة التربية الع لجنة الجداول

لجنة المعامل
لجنة اتلمعادالت 

األكاديمية

لجنة األنشطة
ة لجنة سير العملي

التعليمية

لجنة الخدمات 
الطالبية

أعضاء هيئة 
التدريس

فني المعامل السكرتارية

م وكيلة رئيس قس
التربية الفنية



 

 

 

 

 

 

 

رئيس قسم التربية 
البدنية 

أعضاء هيئة التدريس اللجان

مي لجنة التطوير األكادي
والجودة

المعيار األول 

المعيار الثاني 

المعيار الثالث

المعيار السابع

المعيار الثامن 

المعيار التاسع

المعيار الرابع

المعيار العاشر 

المعيار الحادي عشر

المعيار الخامس

المعيار السادس

لجنة البرامج والخطط 
الدراسية

لجان التخصصات 
العلمية

لجنة الجداول الدراسية للجنة اختبارات القبو

ئيةلجنة االختبارات النها لجنة اإلرشاد األكاديمي

نيلجنة الموقع اإللكترو لجنة األنشطة العلمية

السكرتارية

ية رئيس قسم الترب
الخاصة

اللجان

لجنة تحديد 
المسارات

لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة المناهج 
يوالتخطيط البرامج

لجنة إعداد الجداول 
الدراسية

لجنة األعذار 
الطالبية

لجنة تدقيق الخطط
الدراسية وتوصيف

المقررات

لجنة النشاط لجنة االختبارات

لجنة تحديد 
المسارات

لجنة التدريب 
الميداني

لجنة الكوادر 
البشرية 

أعضاء هيئة 
التدريس

السكرتارية 

وكيلة رئيس قسم
التربية الخاصة 



 

 

 

 

 

ية رئيسة قسم الترب
األسرية

لجنة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

لجنة الخطة 
االستراتيجية

لجنة معايير 
االعتماداألكاديمي

لجنة التوعية 
واإلعالم

لجنة المشاركة 
المجتمعية

لجنة تنمية قدرات 
سأعضاء هيئة التدري

لجنة متابعة أعمال 
ءالجودة وتقييم األدا

اللجان

ليةلجنة التربية العم
ج لجنة تطوير البرام

األكاديمية والدراسات
العليا

لجنة متابعة سير 
العملية التعليمية

لجنة الجداول

اتلجنة سير االختبار
لجنة اإلرشاد 

األكاديمي

لجنة المعامل
لجنة الخدمات 

الطالبية

لجنة األنشطة  لجنة المعادالت

عضوات هيئة 
التدريس

فنية معامل السكرتارية

رئيس قسم المناهج 
وطرق التدريس

اللجان

لجنة الحذف 
واإلضافة

لجنة الجداول

يةلجنة الكوادر البشر
لجنة تطوير المناهج
والجودة واالعتماد 

األكاديمي

لجنة النشاط
لجنة اإلرشاد 

األكاديمي

سأعضاء هيئة التدري السكرتارية

وكيلة رئيس قسم 
المناهج وطرق 

التدريس



 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس قسم 
علم النفس

اللجان

لجنة تطوير 
المناهج

لجنة الجداول

لجنة سير 
يميةالعملية التعل

لجنة 
االختبارات

لجنة المعادالت
والتحويل

لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة النشاط

أعضاء هيئة 
التدريس

السكرتارية

وكيلة رئيس
سقسم علم النف

ية رئيس قسم الترب
اإلسالمية

اللجان

اللجنة العلمية ةاللجنة االستشاري

لجنة المناقشات لجنة الجداول

لجنة النشاط
ت لجنة تطوير مفردا
وبرامج القسم

أعضاء هيئة 
التدريس

السكرتارية

وكيلة رئيس قسم 
التربية اإلسالمية



 

رئيس مركز 
ةالدورات التدريبي

اللجان

لجنة متابعة 
اإلعداد التربوي

لجنة التدريب

السكرتارية

ز وكيلة رئيس مرك
يةالدورات التدريب


