
 

 

 كلية الرتبية

1 

  

  



 

 

 كلية الرتبية

2 

 المحتويات
 7 ........................................................................................................ التربية بكلية التعريف/ أولا 

 7 .................................................................................................................. التنظيمي الهيكل

 8 ....................................................................................................... التربية كلية ورؤية رسالة

 8 .......................................................................................................... العتماد لجنة إنجازات

 8 ......................................................................................... الستراتيجي التخطيط لجنة إنجازات

 8 ............................................................................................................ المنسوبين إحصائيات

 8 ............................................................................................. التدريس هيئة أعضاء إحصائيات

 9 ............................................................................................................... الطالب إحصائيات

 9 ............................................................................................. التربية كلية في األكاديمية األقسام

 11 ..................................................................... البدنية التربية قسم -1

 11 ............................................................................................................ القسم رسالةو رؤية

 11 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 11 .................................................................................................. المتاحة والمسارات البرامج

 11 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء صائياتإح

 12 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 11 ................................................................... األسرية يةالترب قسم -2

 11 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 11 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 11 .................................................................................................. المتاحة ساراتوالم البرامج

 11 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء إحصائيات

 11 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 11 ................................................................... الخاصة يةالترب قسم -1

 11 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 11 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 11 .................................................................................................. المتاحة ساراتوالم البرامج

 17 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء إحصائيات

 17 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 17 ................................................................... األطفال رياض قسم -1



 

 

 كلية الرتبية

1 

 17 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 18 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 18 .................................................................................................. المتاحة والمسارات البرامج

 19 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء إحصائيات

 19 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 19 ...................................................................... الفنية التربية قسم -1

 19 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 21 ................................................................................................................ نظيميالت الهيكل

 21 .................................................................................................. المتاحة والمسارات البرامج

 21 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء إحصائيات

 21 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 21 ................................................................. اإلسالمية التربية قسم -1

 21 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 22 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 22 .................................................................................................. المتاحة والمسارات البرامج

 22 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء صائياتإح

 21 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 21 ............................................ والتخطيط التربوية اإلدارة التربية قسم -7

 21 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 21 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 21 .................................................................................................. المتاحة ساراتوالم البرامج

 21 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء إحصائيات

 21 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 21 ......................................................................... لنفسا علم قسم -8

 21 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 21 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 21 .................................................................................................. المتاحة ساراتوالم البرامج

 21 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء إحصائيات



 

 

 كلية الرتبية

1 

 27 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

 27 ........................................................ التدريس وطرق المناهج قسم -9

 27 ............................................................................................................ القسم ورسالة رؤية

 28 ................................................................................................................ التنظيمي الهيكل

 28 .................................................................................................. المتاحة والمسارات البرامج

 29 ........................................................................................... التدريس هيئة أعضاء إحصائيات

 29 ............................................................................................................. الطالب إحصائيات

ا   11 .......................................................................................................... .التربية كلية وكالة: ثانيا

 11 ....................................................................................................... للوكالة التنظيمي الهيكل

 11 ................................................................................................ للوكالة الستراتيجية دافاأله

 11 ................................................................................................. اإلدارة مدير مكتب إنجازات

 12 ......................................................................................... اإلدارية التصالت وحدة جازاتإن

 11 ......................................................................................... التحتية البنية تطوير وحدة إنجازات

 11 .............................................................................. التدريس هيئة أعضاء شؤون وحدة إنجازات

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ......................................................... الكلية مجلس أمانة إنجازات

 11 ...................................................................................العامة والعالقات اإلعالم وحدة إنجازات

 11 ...................................................................................................... والسالمة األمن إنجازات

 11 ..................................................................... األداء بمؤشرات ارتباط ولها بالوكالة متعلقة بيانات

 11 ....................................................................... الكلية بها قامت التي الترفيهية األنشطة عن بيانات

 11 ..........................................................................................والمعوقات والمشكالت الصعوبات

 11 ..................................................................................................... مقترحة وحلول توصيات

 11 ................................................................................................ (المادية-البشرية) اتالحتياج

ا   11 .................................................................................... .التعليمية للشؤون التربية كلية وكالة: ثالثا

 17 ....................................................................................................... للوكالة التنظيمي الهيكل

 17 ................................................................................................ للوكالة الستراتيجية دافاأله

 18 ................................................................................................ الطالبي الدعم وحدة إنجازات

 18 .............................................................................. اآللي والتصحيح الختبارات وحدة إنجازات

 19 ............................................................................................... الميدانية الخبرة لجنة إنجازات



 

 

 كلية الرتبية

1 

 19 ...................................................................................................... المعادلت لجنة إنجازات

 19 ......................................................................................................... النشاط وحدة تإنجازا

 11 ................................................................................ التعليمية العملية سير متابعة لجنة إنجازات

 11 .............................................................................................. التربوي اإلعداد لجنة إنجازات

 11 .......................................................................................................... الكلية مكتبة إنجازات

 12 ................................................................................................. المتحان سير لجنة إنجازات

 11 ........................................................................................... األكاديمي اإلرشاد وحدة إنجازات

 11 ............................................................................................... العملي التربية مكتب إنجازات

 11 ................................................................................................. الطالب حقوق لجنة إنجازات

 11 ....................................................... (والتسجيل القبول األكاديمية، الشؤون) التنسيق وحدة زاتإنجا

 11 ..........................................................................................والمعوقات والمشكالت الصعوبات

 11 ..................................................................................................... مقترحة وحلول توصيات

 18 ................................................................................................ (المادية-البشرية) اتالحتياج

ا   18 ................................................................. .العلمي والبحث العليا للدراسات التربية كلية وكالة: رابعا

 18 ....................................................................................................... للوكالة التنظيمي الهيكل

 18 ................................................................................................ للوكالة الستراتيجية األهداف

 19 ................................................................ العليا الدراسات وطالب المبتعثين متابعة لجنة إنجازات

 19 ................................................ اإلحصائية والتحليالت والستشارات البحوث تصميم وحدة إنجازات

 19 ........................................................................................... األكاديمي اإلرشاد وحدة إنجازات

 11 ..................................................................... األداء بمؤشرات ارتباط ولها بالوكالة متعلقة بيانات

 11 ........................................................................ التدريس هيئة ألعضاء العلمي اإلنتاج عن بيانات

 11 ......................................................................................... للطالبات العلمي اإلنتاج عن بيانات

 11 ..........................................................................................والمعوقات والمشكالت الصعوبات

 11 ..................................................................................................... مقترحة وحلول توصيات

 12 ................................................................................................ (المادية-البشرية) اتالحتياج

ا   12 ..................................................................... .التربوية والبرامج للتطوير التربية كلية وكالة: خامسا

 11 ....................................................................................................... للوكالة التنظيمي الهيكل

 11 ................................................................................................ للوكالة الستراتيجية األهداف



 

 

 كلية الرتبية

1 

 11 ................................................................................................ الخريج متابعة لجنة إنجازات

 11 ...................................................................................... اإللكتروني الكلية موقع لجنة إنجازات

 11 ............................................................ التطوعي والعمل العلمية المخرجات تسويق لجنة إنجازات

 11 ....................................................................................... التحسين خطط متابعة لجنة إنجازات

 11 ........................................................................................................ الترجمة لجنة إنجازات

 11 ..................................................................... األداء بمؤشرات ارتباط ولها بالوكالة متعلقة بيانات

 11 ................................................................................................. الختراع براءات عن بيانات

 11 .............................................................................. تدريس هيئة أعضاء تميز جوائز عن بيانات

 11 ..............................................................................................الطالب تميز جوائز عن بيانات

 11 .......................................................................................................الخبرة بيوت عن بيانات

 17 ............................................................................... المجتمع وخدمة التطوعي العمل عن بيانات

 17 ..........................................................................................والمعوقات والمشكالت الصعوبات

 17 ..................................................................................................... مقترحة وحلول توصيات

 17 ................................................................................................ (المادية-البشرية) اتالحتياج

 18 .................................................................................................. التربية لكلية التابعة المراكز

 18 .......................................................................................التربية لكلية التابعة العلمية الجمعيات

 

 

  



 

 

 كلية الرتبية

7 

 

 /
ً
 التعريف بكلية الرتبيةأوال

  

 اهليكل التنظيمي  (1
 

 

ةعميد كلية التربي

األقسام األكاديمية

اإلدارة التربوية
والتخطيط

المناهج وطرق 
التدريس

ليممركز تقنيات التع

علم النفس

ية       التربية االسالم
والمقارنة

رياض األطفال

ةالتربية الفني

التربية 
الخاصة
التربية 
األسرية

دنيةالتربية الب

مركز الدورات

ر       وكالة كلية التربية للتطوي
و البرامج التربوية 

منسقي الجودة جلجنة متابعة الخري  

لجنة الترجمة
لجنة موقع الكلية 

اإللكتروني

لجنة متابعة 
نخطط التحسي

لجنة تسويق 
المخرجات العلمية 
والعمل التطوعي

وكالة كلية التربية للدراسات
العليا  والبحث العلمي

ين وحدة متابعة المبتعث

اوطالب الدراسات العلي

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

وحدة تصميم البحوث
واالستشارات 

يةوالتحليالت االحصائ

لجنة فحص الرسائل 
العلمية

وحدة التطوير و االبتكار

وكالة كلية التربية للشؤون 
التعليمية

لجنة سير 
االمتحانات

وحدة الدعم الطالبي

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

وحدة االختبارات 

والتصحيح اآللي

يةالتربية العمل يةلجنة الخبرة الميدان

لجنة تطوير 
المناهج

لجنة المعادالت

مكتبة الكلية وحدة النشاط

اإلعداد التربوي

لجنة متابعة سير 
العملية التعليمية

وحدة التنسيق

يلوحدة القبول والتسج
وحدة الشؤون 
االكاديمية

لجنة حقوق 
الطالب

يةوكالة كلية الترب

مدير اإلدارة
امانة مجلس 

الكلية
وحدة 

االتصاالت 
اإلدارية

وحدة اإلعالم   
والعالقات 
العامة

وحدة تطوير 
يةالبنية التحت

لجنة األمن         
و السالمة

وحدة شؤون 
أعضاء هيئة 
التدريس

مجلس الكلية لجنة االعتماد

ةاالستشارياللجنة 
لجنة التخطيط 
االستراتيجي

لجنة الترقيات
اللجنة االشرافية 

للقبول
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 رسالة ورؤية كلية الرتبية (2
  :رؤيةال 

ا لاللتزام باإلنجاز ا   وبحوث  ،وقادة تربويين فاعلين ،لمتميز في إخراج معلمين مؤهليننسعى دائما

 .بوية في مجتمعنا السعودي المعاصرللنهوض بالعملية التر ،علمية رائدة

 :رسالةال
المساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية من خالل 

تسهم في تنمية  التي والبحوث العلمية الهادفة، ،ينتوفير أفضل المعلمين المؤهلين والقادة التربويين المتميز

 وخدمة المجتمع السعودي المعاصر.

 

  جلنة االعتمادإجنازات  (3
  سبةبنرفع مجلدات متطلبات العتماد المؤسسي لألقسام األكاديمية والتي تم إنجازها ترتيب و 

 . إنجاز مؤشرات األداء لألقسام األكاديمية وفي انتظار آلية عمل المقارنات المرجعية

 جلنة التخطيط االسرتاتيجيإجنازات  (4
 .الستراتيجية للجامعة إعداد خطة استراتيجية مقترحة وفي انتظار اعتماد الخطة 

 املنسوبني  إحصائيات (5
 أعداد املنسوبين بكلية التربية 

 اجمالي اناث ذكور التعاقد/ التشكيل

 187 229 118 هيئة تدريس

 1 1 1 متعاونين

 11 27 29 إداريين

 9 1 1 فنيين

 1 1 1 صحية

 1 1 1 مراسل

 1 2 2 خدمة مجتمع

  111 211 191 اجمالي

 إحصائيات أعضاء هيئة التدريس (6 
 أعداد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 111 172 111 على رأس عمله

 11 28 18 مبتعث براتب

 1 2 1 معار براتب
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 1 1 1 مجاز براتب

 11 11 1 موقوف براتب

 18 11 2 مبتعث داخلي

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
118 129 217 

 111 111 11 معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

 الجنسية

 121 218 111 سعودي

  11 21 11 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (7
 أعداد الطالب والطالبات بكلية التربية 

 اجمالي طالبات الطالب المرحلة

 1191 2121 1172 بكالوريوس

  911 111 111 الدراسات العليا

 يف كلية الرتبية األكادميية األقسام (8
 قسم التربية البدنية. -1 

 قسم التربية األسرية. -2
 قسم التربية الخاصة -1
 قسم رياض األطفال. -1
 قسم التربية الفنية. -1
 قسم التربية اإلسالمية. -1
 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط. -7
 قسم علم النفس. -8
 قسم المناهج وطرق التدريس. -9

 مركز الدورات  -11
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 التربية البدنية قسم -1 

 رؤية ورسالة القسم (1
بر قسم التربية البدنية أول قسم أكاديمي على مستوى جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج تيع 

 هـ.1191العربي حيث أنشأ في عام 

 الرؤيا:

 إعداد وتنمية الكوادر المتخصصة، والوقوف على كل جديد في مجالت تطوير الرياضة، وصولا 

ا للمعايير العالمية للجودة   .إلى مكانة مميزة وفقا

 الرسالة:

إمداد المجتمع بالقيادات المتخصصة القادرة على العمل وفق معايير الجودة، وتنمية قدرات األفراد 

 .في البحث والدراسة وصولا لحلول علمية للمشكالت المتعلقة بالمجال الرياضي
 

 اهليكل التنظيمي  (2
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 الربامج واملسارات املتاحة (3
  

 طالب المرحلة مسمى المسار م
المتوقع 

 تخرجهم

 البكالوريوس تربوي إعداد مع البدنية التربية 1

129 

11 

2 
 التدريب تخصص البدنية التربية 

 الرياضي
 7 البكالوريوس

3 
 اإلدارة تخصص البدنية التربية

 الرياضية
 1 البكالوريوس

 الماجستير الرياضية اإلدارة ماجستير 4
11 

21 

 11 الماجستير البدنية التربية ماجستير 5

 118 112 اجمالي

 

 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 بقسم التربية البدنية أعضاء هيئة التدريسأعداد  

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 21 1 21 على رأس عمله

بدنية رئيس قسم التربية ال

أعضاء هيئة التدريس  اللجان

ي لجنة التطوير األكاديم
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

ميةلجان التخصصات العل

لجنة الجداول الدراسية لجنة اختبارات القبول

يةلجنة االختبارات النهائ لجنة اإلرشاد األكاديمي

يلجنة الموقع اإللكترون لجنة األنشطة العلمية

السكرتارية
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 1 1 1 مبتعث براتب

 2 1 2 موقوف براتب

 1 1 1 داخليمبتعث 

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
21 1 21 

 11 1 11 معيد-محاضر

  1  تعليمية

 الجنسية

 22 1 22 سعودي

  11 1 11 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (5
 عداد الطالب والطالباتأ 

 اجمالي طالبات الطالب 

 129 1 129 بكالوريوس

  11 1 11 دراسات عليا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية الرتبية

11 

 

 

 

 

 

 التربية األسرية قسم -2 

 رؤية ورسالة القسم (1
هـ. وذلك بخصوص 28/11/1112بناءا على ما أتخذه مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ  

حيث تمت موافقة المقام السامي على محضر جلسة الجامعة  ،بالجامعةعادة هيكلة كليات البنات الملحقة إ

انضمام كلية التربية للبنات بأقسامها الذي هـ. فقد تم 1111/ 22/1( وتاريخ 21112) بالتوجيه البرقي رقم

 يعد قسم التربية األسرية من ضمنها إلى كلية التربية بجامعة أم القرى.

 الرؤيا:

تحقيق مكانة علمية متميزة في المجالت األكاديمية والمهنية للمساهمة في تطوير الستثمارات 

 .المرتبطة بحياة األسرة وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعالقتصادية والجتماعية 

 الرسالة:

يسعى برنامج التربية األسرية إلعداد كوادر تنافس للعمل في المجالت األكاديمية والمشاريع الذاتية 

 .والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والبحث العلمي

 اهليكل التنظيمي  (2



 

 

 كلية الرتبية

11 

 

 
 

 املتاحةالربامج واملسارات  (3
  

المتوقع  طالبات المرحلة مسمى المسار م

 تخرجهم

1 
لتربية األسرية مع إعداد ا

 تربوي
 217 119 البكالوريوس

 

 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 أعضاء هيئة التدريس 

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 21 21 1 على رأس عمله

 1 1 1 مبتعث داخلي

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
1 11 11 

 12 12 1 معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

ة رئيسة قسم التربي
األسرية

د لجنة الجودة واالعتما
األكاديمي

لجنة الخطة 
االستراتيجية

لجنة معايير 
االعتماداألكاديمي

ملجنة التوعية واإلعال

لجنة المشاركة 
المجتمعية

لجنة تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس

لجنة متابعة أعمال 
الجودة وتقييم األداء

اللجان

يةلجنة التربية العمل
لجنة تطوير البرامج
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
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 الجنسية

 21 21 1 سعودي

  1 1 1 غير سعودي

 البإحصائيات الط (5
 الطالباتالطالب و أعداد  

 اجمالي طالبات طالب

0 119 119  
 

 

 

 

 

 التربية الخاصة قسم -3 

 رؤية ورسالة القسم (1
ـ والذي يوجه إلى ضرورة 11/8/1121وتاريخ  12711/ ب 7رقم تنفيذاا للتوجيه السامي الكريم   ه

قسام القائمة ودعم األ لتخريج المتخصصين في هذا المجال، فتح أقسام للتربية الخاصة في الجامعات والكليات

ا من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجامعة في تقديم الخدمات  ا وزيادة طاقاتها الستيعابية. وانطالقا حاليا

وحيث أن المجتمع يضم شريحة كبيرة من ذوي  ،لعلمية والتربوية وخدمة المجتمع بجميع شرائحه المختلفةا

الحتياجات الخاصة و فقد ارتأت الجامعة فتح قسم التربية الخاصة والذي يمنح درجة البكالوريوس في عدة 

 مسارات لسد الحاجة الماسة لمعلمين مؤهلين ومتخصصين في هذا المجال.

قامت جامعة أم القرى ممثلة في كلية التربية من منطلق أداء رسالتها العلمية التربوية بإعداد  وقد

خطة دراسية لقسم التربية الخاصة هدفها في ذلك النهوض بمستوى كم ونوع الخدمات المقدمة إلى الفئات 

 الخاصة في مملكتنا الحبيبة.

ـ وبدأت الدراسة فيه الفصل الدراسي األول ه21/2/1112وقد تمت الموافقة بإنشاء القسم بتاريخ 

 .هـ1111 -1112

 الرؤيا:

ريادة في مجال التربية الخاصة وارتقاء بالمتخصصين، للمنافسة ومواكبة التقدم في بيئة علمية 

 .تتميز بالجودة

 الرسالة:

لمي عتوفير فرص التميز للعاملين في الميادين التربوية المختلفة، وذلك من خالل تقديم برنامج 

شامل يوظف النظريات التربوية والنفسية ومفاهيمها لخدمة واحدة من أهم شرائح المجتمع المدني وهي 

الفئات الخاصة على أسس علمية وتطبيقية. وتنمية الشراكة المجتمعية من خالل البحث العلمي والرتقاء 

 .بمهارات وقدرات المتخصصين
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 اهليكل التنظيمي  (2
 

 

 واملسارات املتاحةالربامج  (3
  

 المرحلة مسمى المسار م
المتوقع 

 تخرجهم

المتوقع 

 تخرجهن

1 
التربية الخاصة مسار اإلعاقة السمعية مع إعداد 

 تربوي
 11 22 البكالوريوس

2 
مع إعداد  صعوبات التعلمالتربية الخاصة مسار 

 تربوي
 91 11 البكالوريوس

3 
 دالسلوكية والتوحالضطرابات التربية الخاصة مسار 

 مع إعداد تربوي
 117 21 البكالوريوس

 111 11 البكالوريوس التربية الخاصة مسار اإلعاقة العقلية مع إعداد تربوي 4

 

ة رئيس قسم التربي
الخاصة

اللجان

تلجنة تحديد المسارا
لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة المناهج 
والتخطيط البرامجي

لجنة إعداد الجداول 
الدراسية

ةلجنة األعذار الطالبي
لجنة تدقيق الخطط
الدراسية وتوصيف

المقررات

لجنة النشاط لجنة االختبارات

تلجنة تحديد المسارا دانيلجنة التدريب المي

ية لجنة الكوادر البشر

سأعضاء هيئة التدري السكرتارية 

وكيلة رئيس قسم 
التربية الخاصة 
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 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
  

 أعضاء هيئة التدريس

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 21 11 11 على رأس عمله

 11 8 1 مبتعث براتب

 2 1 1 براتبموقوف 

 1 1 1 مبتعث داخلي

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
11 1 18 

 28 21 8 معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

 الجنسية

 11 22 12 سعودي

  12 1 9 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (5
 أعداد الطالب والطالبات 

 اجمالي طالبات الطالب

191 781 1182  
 

 

 

 

 

 

 

 

 األطفالرياض  قسم -4 

 رؤية ورسالة القسم (1
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هـ بعد انفصاله كفرع من قسم التربية وعلم النفس الذي 1191نشأ قسم رياض األطفال في عام  

 هـ.1181أسس عام 

 الرؤيا:

ا وتعزيز  ا وعالميا ا وإقليميا إقامة نظام تربوي وتعليمي يحقق الريادة في مجال رياض األطفال محليا

  .في مجتمع عربي إسالمي متطورالقدرة على البحث العلمي 

 الرسالة:

تقديم خدمات عالية الجودة للعاملين بمؤسسات الطفولة وتحقيق التكامل والمشاركة المجتمعية في 

تفعيل السياسات التعليمية لالستجابة لمتطلبات ميادين العمل لضمان تحقيق تنمية مستدامة لمواجهة التحديات 

 .حتى يصبحوا مواطنات فاعالت

 اهليكل التنظيمي  (2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربامج واملسارات املتاحة (3
  

المتوقع  طالبات المرحلة مسمى المسار م

 تخرجهن

 178 791 البكالوريوس مع إعداد تربوي رياض األطفال 1

 

رئيسة قسم 
رياض األطفال

اللجان

لجنة الجداول لجنة الجودة

ية لجنة سير العمل
التعليمية 

لجنة االختبارات

لجنة المعادالت 
والتحويالت

لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة متابعة 
الخريج

لجنة تطوير 
المناهج

لجنة النشاط

عضوات هيئة 
التدريس

السكرتارية
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 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 أعضاء هيئة التدريس 

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 11 11 1 عملهعلى رأس 

 8 8 1 مبتعث براتب

 1 1 1 معار براتب

 1 1 1 موقوف براتب

 1 1 1 مبتعث داخلي

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
 8 8 

 21 21  معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

 الجنسية

 27 21 1 سعودي

  2 2 1 غير سعودي

 البإحصائيات الط (5
 والطالبات الطالبأعداد  

 اجمالي طالبات طالب

0 791 791  
 

 

 

 التربية الفنية قسم -5 

 رؤية ورسالة القسم (1
قامت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية التربية بمكة المكرمة بإنشاء قسم التربية الفنية في  

ا له في1189هـ وفي عام 1/1/1191هـ في جلسته الرابعة المنعقدة في 1191عام  مقر  هـ افتتح القسم فرعا

هـ بتنفيذ خطته الدراسية 1119الطالبات ، ونظراا لتطور الحتياجات التربوية والفنية فقد قام القسم عام 

 لمرحلة الدراسات العليا للطلبة والطالبات وذلك في مختلف مجالت التربية الفنية النظرية والتطبيقية.

 الرؤيا:

ا  إخراج معلمين مؤهلين في مجال التربية الفنية وقادة لاللتزام باإلنجاز المتميز في  ... في السعي دائما

  .تربويين فاعلين وبحوث علمية رائدة للنهوض بالعملية التربوية في مجتمعنا السعودي المعاصر

 الرسالة:
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من األصالـة والمعـاصرة إلى الجـودة والتـميز والريـادة على خريـطة التربية  النطالقمحاولة 

 .والفن

 التنظيمي اهليكل  (2
 

 

 الربامج واملسارات املتاحة (3
  

 المرحلة مسمى المسار م
المتوقع 

 تخرجهم

المتوقع 

 تخرجهن

 1 22 البكالوريوس التربية الفنية  1

2 
 التصميمات المطبوعة -التربية الفنية

 واإلعالن
 البكالوريوس

1 1 

 1 1 البكالوريوس مع إعداد تربوي التربية الفنية 3

 1 1 الماجستير التربية الفنية 4

 

 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 أعضاء هيئة التدريس 

ية رئيس قسم الترب
الفنية 

لجنة الجودة 
واالعتماد األكاديمي 

لجنة المشاركة 
المجتمعية

لجنة الخطة 
االستراتيجية

لجنة متابعة أعمال 
ءالجودة وتقييم األدا

اد لجنة معايير االعتم
األكاديمي

اللجان 

راتلجنة سير االختبا جلجنة تطوير البرام

ليةلجنة التربية العم لجنة الجداول

لجنة المعامل
لجنة اتلمعادالت 

األكاديمية

لجنة األنشطة
لجنة سير العملية 

التعليمية

لجنة الخدمات 
الطالبية

سأعضاء هيئة التدري فني المعامل السكرتارية

وكيلة رئيس قسم 
التربية الفنية
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 اجمالي اناث ذكور الحالة

 27 11 12 على رأس عمله

 2 2 1 مبتعث براتب

 2 1 1 موقوف براتب

 2 2 1 مبتعث داخلي

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
11 8 19 

 11 12 2 معيد-محاضر

 1  1 تعليمية

 الجنسية

 28 21 8 سعودي

  1 1 1 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (5
 أعداد الطالب والطالبات 

 اجمالي طالبات الطالب

141 211 111  
 

 

 التربية اإلسالمية قسم -6 

 رؤية ورسالة القسم (1
 1918ت عام ئتربية والتي أنشقسم التربية السالمية والمقارنة أحد أقسام الدراسات العليا بكلية ال 

إلى قسم التربية للدراسات هـ تحول القسم 1191وفي عام  لتربية وعلم النفس،م وفي بداية األمر تأسس قسم ا

ـاستقل القسم عن مجموعة من األقسام األخرى بمسمى قسم التربية السالمية  ه1111وفي عام  العليا.

 والمقارنة.

 الرؤيا:

التربوية في جانبي األصالة والمعاصرة سعيا إلى تطوير منظومة التعليم  تحقيق التميز والريادة

 مي.والبحث العل

 الرسالة:

الستثمار اإليجابي لطاقات الدارسين وتمكينهم من حمل رسالة " اقرأ " المتمثلة في القيام بمسؤولية 

محة، اإلسالم وتربيته الس الخالفة واإلصالح في األرض والشهادة العلمية والحضارية على الناس وفق منهج

 :ليحقق

 ثقة المجتمع في مجال العلوم التربوية وتأصيل معارفها 

  يا تربويا متميزا يسهههههههم في تطوير األداء التربوي، لتعزيز جهود اإلصههههههالح التربوي تاجا بحث ن

 وتطوير ممارساته المختلفة
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عليم في في تحسين منظومة الت تعزيز القيم التربوية اإلسالمية في حياة الفرد والمجتمع، والمشاركة

 .مكة المكرمة وتطويرها

 اهليكل التنظيمي  (2
 

 

 الربامج واملسارات املتاحة (3
  

 المرحلة مسمى المسار م
المتوقع 

 تخرجهم

المتوقع 

 تخرجهن

 12 11 ماجستيرال التربية اإلسالمية والمقارنة 1

 21 21 دكتوراهال األصول اإلسالمية للتربية 2

 

 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 أعضاء هيئة التدريس 

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 11 21 11 على رأس عمله

 2 1 2 مبتعث براتب

 1 1 1 معار براتب

 2 2 1 موقوف براتب

 1 1 1 مبتعث داخلي

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
11 18 11 

 8 1 1 معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

 الجنسية

 11 19 17 سعودي

ية رئيس قسم الترب
اإلسالمية

اللجان

اللجنة العلمية ةاللجنة االستشاري

لجنة المناقشات لجنة الجداول

لجنة النشاط
ات لجنة تطوير مفرد
وبرامج القسم

أعضاء هيئة 
التدريس

السكرتارية

وكيلة رئيس قسم
ةالتربية اإلسالمي
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  1 1 2 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (5
 أعداد الطالب والطالبات 

 طالبات طالب المرحلة م

 12 11 الماجستير 1

 21 21 الدكتوراه 2

 اجمالي
78 82 

111  
 

 

 

 التربية اإلدارة التربوية والتخطيط قسم -7 

 رؤية ورسالة القسم (1
ـ وفي عام 1181 – 1181كان يمارس اختصاصه ضمن قسم التربية منذ عام   هـ  1191 – 1191ه

هـ بدأ القسم بتقديم برنامج 1111بدأ في تقديم برنامج الدراسات العليا لمرحلة الدبلوم والماجستير ، وفي عام 

ية ) اإلدارة التربو هـ تم فصل شعبتي قسم التربية إلى قسمين مستقلين  هما1117الدكتوراه ، وفي عام 

 .سم التربية اإلسالمية والمقارنة(ق –والتخطيط 

 الرؤيا:

السعي لتحقيق تطور نوعي للنظام التعليمي في القسم، بحيث يمتاز بالجودة والتميز واإلتقان والتفكير 

لمستمرة، االناقد، ويأخذ بعين العتبار متطلبات سوق العمل السعودية، والمتغيرات القتصادية والعالمية 

والتطورات التكنولوجية والمعرفية واإلدارية، والعمل على استثمار المخرجات التعليمية من طلبة القسم 

 .ألقصى طاقاتها
 الرسالة:

تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية، وإتاحة الفرص التعليمية المنهجية والالمنهجية لكل طالب في 

ية والمعرفية والسلوكية والمهارية في مجال اإلدارة التربوية والتخطيط القسم لتنمية قدراته وإبداعاته الفكر

والعمليات اإلدارية األخرى، من خالل التعلم المستمر، والممارسة الحياتية لها. تجذير التميز لدى الطلبة، 

 .وتأهيلهم للحياة العملية

 اهليكل التنظيمي  (2
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 الربامج واملسارات املتاحة (3
  

 المرحلة المسار مسمى م
المتوقع 

 تخرجهم

المتوقع 

 تخرجهن

 1 1 ماجستيرال والتخطيط اإلدارة التربوية 1

 2 1 دكتوراهال والتخطيط اإلدارة التربوية  2

 

 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 أعضاء هيئة التدريس 

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 11 21 11 على رأس عمله

 2 2 1 مبتعث براتب

 1 1 1 معار براتب

 1 1 1 موقوف براتب

 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
9 19 28 

 11 8 2 معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

 الجنسية

 17 27 11 سعودي

  1 1 1 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (5

ة رئيس قسم اإلدار
التربوية

اللجان

ة لجنة سير العلي
التعليمية

اللجنة الجداول

لجنة الجودة لجنة األنشطة

لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة الدراسات 
العليا

أعضاء هيئة 
التدريس

السكرتارية

م وكيلة رئيس قس
اإلدارة التربوية
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 أعداد الطالب والطالبات 

 طالبات طالب المرحلة م

 11 11 الماجستير 1

 21 18 الدكتوراه 2

 اجمالي
91 71 

111  
 

 

 

 علم النفس قسم -8 

 رؤية ورسالة القسم (1
هـ في هيئة واحدة علمية للتربية وعلم النفس، وفي عام 1181/1181بدأ قسم علم النفس نشاطه عام  

ا مستقالا.1191/1191  هـ وافق مجلس الجامعة على فصل قسم علم النفس عن التربية واعتباره قسما

 الرؤيا:

يطمح قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة أم القرى إلى تحقيق الريادة على المستوى المحلي واإلقليمي 

والعالمي في مجال إعداد المختصين النفسيين والمرشدين الطالبيين واألخصائيين في القياس والتقويم 

 .وإعداد الدراسات العلميةوالباحثين، وتقديم الستشارات النفسية واإلرشادية واإلحصائية والبحثية 

 الرسالة:

ا ليصبحوا متخصصين  :تنقسم رسالة القسم إلى ثالثة أبعاد، هي ا وإرشاديا ا ومهنيا إعداد الكوادر البشرية تربويا

في مجالت اإلرشاد والقياس والتقويم واإلحصاء ذوي كفاءة، وإعداد باحثين وقياديين ناجحين ومتميزين 

تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية  .على مستوى الدراسات العليا

وخدمات اإلرشاد التربوي والمهني والبرامج التوعوية النمائية والوقائية والعالجية والتثقيفية ألفراد المجتمع 

والمساهمة في  إعداد المشاريع البحثية واإلشراف عليها .بكيفية التعامل مع األبناء في كافة المراحل العمرية

تطوير البحث العلمي في مجالت علم النفس المختلفة )اإلرشاد النفسي، النمو، التعلم، القياس والتقويم، 

 اإلحصاء والبحوث، التوجيه المهني والتربوي، الشخصية وعلم النفس الجتماعي(

 اهليكل التنظيمي  (2



 

 

 كلية الرتبية

21 

 

 
 

 الربامج واملسارات املتاحة (3
  

 المرحلة مسمى المسار م
المتوقع 

 تخرجهم

المتوقع 

 تخرجهن

 الماجستير إرشاد نفسي -علم نفس 1

1 1 
 الماجستير تعلم -علم نفس 2

 الماجستير اختبارات ومقاييس-علم نفس 3
 الماجستير نمو-علم نفس 4
 الدكتوراه إرشاد نفسي -علم نفس 5

2 1 

 الدكتوراه تعلم -علم نفس 6

 الدكتوراه والتقويمالقياس -علم نفس 1
 الدكتوراه نمو-علم نفس 8

9 
الشخصية وعلم نفس -علم نفس

 اجتماعي
 الدكتوراه

 7 1 اجمالي

 

 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 أعضاء هيئة التدريس 

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 11 27 19 على رأس عمله

 1 1 1 مبتعث براتب

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

ةالسكرتاري

وكيلة رئيس
قسم علم 
النفس
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 الرتبة العلمية

-مشارك-استاذ

 مساعد
11 21 11 

 17 11 1 معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

 الجنسية

 11 29 12 سعودي

  11 2 8 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (5
 أعداد الطالب والطالبات 

 طالبات طالب المرحلة م

 11 11 الماجستير 1

 21 21 الدكتوراه 2

 اجمالي
81 71 

111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريسالمناهج وطرق  قسم -9 

 رؤية ورسالة القسم (1
وعلم النفس الذي  كفرع من قسم التربيةبعد انفصاله  ،هـ1191بدأ قسم المناهج وطرق التدريس في عام  

 .هـ1181اسس عام 

 الرؤيا:

 وصولا إلى التميز العالمي. نسعى إلى تحقيق الريادة في إعداد تربويين قياديين باحثين

 الرسالة:
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واإلشراف التربوي، وتعزيز دور البحث العلمي  تربوية متخصصة في المناهج وطرق التدريسإعداد كوادر 

شاملة تحديات التنمية ال مجتمع فاعل قادر على المنافسة محلياا وعربياا وعالمياا ومسايرة للمساهمة في بناء

 في ضوء قيم المجتمع وحاجاته.

 

 اهليكل التنظيمي  (2
 

 

 املتاحة الربامج واملسارات (3
  

 طالبات طالب المرحلة مسمى المسار م

الماجسههههههتي (.العلوم)المناهج وطرق تدريس  1

 ر

1 1 

الماجسههههههتي )التربية الفنية(.المناهج وطرق تدريس  2

 ر

الماجسههههههتي )الجتماعيات(.المناهج وطرق تدريس  3

 ر

)التربية المناهج وطرق تدريس  4

 اإلسالمية(.
 الماجستير

 الماجستير )الرياضبات(.المناهج وطرق تدريس  5
 الماجستير )اللغة اإلنجليزية(.المناهج وطرق تدريس  6
 الماجستير )اللغة العربية(المناهج وطرق تدريس  1
 الماجستير المناهج والوسائل التعليمية 8

رئيس قسم المناهج
وطرق التدريس

اللجان

لجنة الحذف 
واإلضافة

لجنة الجداول

لجنة الكوادر 
البشرية

ج لجنة تطوير المناه
والجودة واالعتماد 

األكاديمي

لجنة النشاط
لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

أعضاء هيئة 
التدريس

السكرتارية

اهج وكيلة رئيس قسم المن
وطرق التدريس
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 الماجستير .المناهج واإلشراف التربوي 9
 الدكتوراه (.العلوم)المناهج وطرق تدريس  10

1 2 

 الدكتوراه )الجتماعيات(.المناهج وطرق تدريس  11
)التربية المناهج وطرق تدريس  12

 اإلسالمية(.
 الدكتوراه

 الدكتوراه )الرياضبات(.المناهج وطرق تدريس  13
 الدكتوراه )اللغة اإلنجليزية(.المناهج وطرق تدريس  14
 الدكتوراه )اللغة العربية(المناهج وطرق تدريس  15
 الدكتوراه المناهج والوسائل التعليمية 16
 الدكتوراه .المناهج واإلشراف التربوي 11

 7 9 اجمالي

 

 حصائيات أعضاء هيئة التدريسإ (4
 أعضاء هيئة التدريس 

 اجمالي اناث ذكور الحالة

 71 19 12 على رأس عمله

 8 1 1 مبتعث براتب

 1 1 1 براتبمجاز 

 1 1 2 موقوف براتب

 الرتبة العلمية

-مشتتتتتتارك-استتتتتتتاذ

 مساعد

11 11 17 

 19 12 7 معيد-محاضر

 1 1 1 تعليمية

 الجنسية

 71 12 11 سعودي

  11 1 1 غير سعودي

 إحصائيات الطالب (5
 أعداد الطالب والطالبات 

 طالبات الطالب  

 111 108 الماجستير 

 11 51 الدكتوراه 

 اجمالي
159 121 

281  
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: وكالة كلية الرتبية.
ً
 ثانيا

  

 اهليكل التنظيمي للوكالة (1
 

 

 وكالةلاألهداف االسرتاتيجية ل (2

وكالة الكلية للشؤون اإلدارية

وحدة االتصاالت اإلدارية

السكرتارية مدير اإلدارة 

وحدة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين

وحدة اإلعالم والعالقات 
العامة

تيةوحدة تطوير البنية التح لجنة األمن والسالمة
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  ية التي تحتاجها عضوات هيئة التدريس من الكليةرقديم الخدمات اإلدات. 

  كفاءة األعمال اإلدارية للموظفات اإلداريات في الكليةرفع. 

 رفع مستوى الخدمات في المبنى والمقدمة للطالبات في الكلية. 

 أهداف الوكالة
إلى جانب األهداف الجامعية التي تسعى إلى تحقيقها جامعة أم القرى تنفرد كلية التربية بمكة المكرمة    

 :السعي إلى تحقيق األهداف التاليةب

ا و-1 ا وتربويا ا لتولي إعداد المعلم المؤهل علميا ين عليم العام للمرحلتعلمية التدريس في مدارس التمهنيا

ي هذه رها فلجميع المواد الدراسية التي تقدم أو التي يتطلع إلى إضافتها أو تطويالمتوسطة والثانوية و

 .المدارس بشتى أنواعها

إعداد القوى البشرية الالزمة للعمل في المدرسة من المعلمين والمديرين والمشرفين والموجهين -2

 .و كذلك القوى البشرية الالزمة للعمل في اإلدارة التربوية في شتى تخصصاتها،تربويين ال

أثناء  –تدريب المعلمين و كل العاملين في حقل التربية و التعليم من مديرين وموجهين ومشرفين  -1 

 .فةية المختللرفع مستواهم وزيادة خبراتهم المهنية واطالعهم على كل جديد في الميادين التربو -الخدمة

اإلسهام في رفع المستويات التعليمية في البالد و المشاركة في إثراء البحث العلمي في الميادين  -1

 .التربوية و النفسية بشتى فروعها

النهوض بمستوى المعلم المؤهل إلى مستوى أعلى ورفع كفاءة كل العاملين في التربية بشتى  -1

لمتخصصة في الدراسات العليا في مجال العلوم التربوية واإلدارية المستويات من خالل تقديم البرامج ا

 .والنفسية

توجيه منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس و الطالب والهيئة اإلدارية الوجهة الروحية واألخالقية  -1

 ولتكوين القيم التي تساعدهم على ترجمة التربية اإلسالمية إلى سلوك ايجابي ينبثق من عقيدة التوحيد 

ا و بمحمد  ا و باإلسالم دينا ا ورسولا صلى هللا عليه وسلم اإليمان باهلل ربا  .نبيا

الشتراك مع الهيئات التعليمية األخرى كالجامعات و غيرها في الدراسات التربوية و النفسية لغرض  -7

 .هالتي تطلبتطوير مجالت التعليم العام والتعليم الجامعي و تقديم المشورة العلمية لكافة الجهات ا

 إجنازات مكتب مدير اإلدارة  (3
 .(إدارة األداء الوظيفي)تقديم دورتين بعنوان      .1 

فهههي يهههوم الثالثهههاء وقهههدمت  ،موظفهههة (11)عهههدد قهههد اسهههتفادة منهههها الولهههى خاصهههة بموظفهههات الكليهههة و

 عههههددقهههد اسهههتفادة منهههها وخاصهههة بهههالوكيالت ورئيسههههات القسهههام والثانيهههة  ههههـ  21/1/1119الموافهههق 

وذلهههك بههههدف شهههرح  ، ـهههه21/1/1119يهههوم الثنهههين الموافهههق  فهههيوقهههد قهههدمت  ،رئيسهههة/ وكيلهههة ( 11)

ا  عههام  ادارة األداء الههوظيفي التههي تههم اسههتحداثها مههؤخرا مههن الخدمههة المدنيههة والتههي بههدأ تطبيقههها تجريبيهها

إلههههى جههههزأين نظههههري هههههـ وانقسههههمت الههههدورة 1119هههههـ وسههههيتم تطبيقههههها اجباريهههها بنهايههههة عههههام 1118

 .وتطبيقي

 (ملف النجاز اللكتروني)تقديم دورتين بعنوان .    2

مقدمهههة ،  ههههـ8/1/1119والثانيهههة يهههوم األحهههد الموافهههق  ههههـ1/1/1119الولهههى يهههوم األربعهههاء الموافهههق  

فهههي المهههرتين  نعهههدد مختهههار مهههن الموظفهههات بلههه  عهههدده لمهههديرات الدارة والمسهههاعدات باإلضهههافة إلهههى

شهههههطر )وذلهههههك تحهههههت مظلهههههة وحهههههدة التطهههههوير الداري  ،مهههههديرة ادارة وموظفهههههة / مسهههههاعدة ( 171)

بهههههدف تسهههههيل جمههههع المسههههتندات والوثههههائق المطلههههوب رفعههههها مههههع تقههههويم األداء الههههوظيفي  (.الطالبههههات

ههههـ بحيهههث تجمهههع الموظفهههة جميهههع انجازاتهههها أول بهههأول فهههي 1119والتهههي سهههتكون اجباريهههة بنهايهههة عهههام 
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يتهههيح لهههها الضهههافة والتعهههديل عليهههه مهههن أي مكهههان وفهههي أي وقهههت سهههواء مهههن ملهههف انجهههاز الكترونهههي 

 .ر المكتبي أو الالب توبجوالها أو الي باد أو الكمبيوت

( 11)لموظفههههات الكليههههة عههههدد( مسههههار)الرشههههفة اللكترونيههههة ترتيههههب وحجههههز الكترونههههي لههههدورة .    1

يهههههوم الثنهههههين الموافهههههق ولهههههى األكليهههههة التربيهههههة ( حهههههاس2ي )ي قاعهههههة فهههههموظفهههههة مهههههرتين متتهههههاليتين 

هههههـ وذلههههك فههههي الفتههههرة التههههي سههههبقت 1/1119/ 18هههههـ والثانيههههة يههههوم الربعههههاء الموافههههق 9/1/1119

 .لشرح البرنامج وتوضيح آلية عمله (مسار)التصالت الدارية تدشين برنامج 

ورفعههههها لسههههعادة موظفههههة ( 11)وعههههددهم  تجميههههع أهههههداف ميثههههاق األداء لجميههههع موظفههههات الكليههههة   . 1

( 17)بلههه  مجمهههوع عهههدد األهههههداف  ،هههههـ2/1/1119وتهههاريخ ( 1191111121)وكيلهههة العميهههدة رقهههم 

القسهههام والفنيهههات وسهههكرتيرات الوكهههالت والخهههدمات موزعهههة بهههين أههههداف خاصهههة بسهههكرتيرات ههههدف 

 .إلى مساعدة مدير الدارة باإلضافة

 بهدف انشاء استبانات إلكترونية          .1   

 .األمن والسالمةبيانات لجنة جمع  (1
عضوات )بتجميع اآلراء حول   اختيار اليوم المناسب للحفل الترفيهي لمنسوبات الكلية  (2

 .والذي اقيم في استراحة خارجية (وموظفات
 :استبانات للقاء العلمي كما يلي( 3)عدد  (3

i.  للمشاركات في اللقاءاستبانة عامة. 

ii. استبانة خاصة بطالبات الدراسات العليا. 
iii.  بالمتقدمات بحوث اللفاء من عضوات الكليةخاص. 
لالسهههتفادة منهههه فهههي تقيهههيم الجهههدارات الموجهههود فهههي تقيهههيم ( الموظفهههة البديلهههة)تصهههميم نمهههوذج . 1

 .األداء الوظيفي بحيث يمثل مستند او وثيقة يمكن رفعها لتدعيم الجدارات

( مسهههار)انشهههاء الهيكلهههة الخاصهههة بكليهههة التربيهههة إلدراجهههها فهههي الوراكهههل الخهههاص ببرنهههامج   . 7

 .ركز التصالت والوثائق الداريةبها لموالرفع عبر مستند الكتروني 

 ،ت والوثهههههائقاالشههههههاد، السهههههيرة الذاتيهههههة)داري والهههههذي يحهههههوي تنفيهههههذ وتجهيهههههز الملهههههف ال. 8

وصهههههورة ورقيهههههة ( pdf)علهههههى صهههههورة  وبهههههذلك( 11)لعهههههدد ( الترقيهههههات، القهههههرارات

ضههههافة إلههههى الصههههورة اللكترونيههههة عههههن طريههههق تصههههميم موقههههع خههههاص بالموظفههههات باإل

 .(قوقل سايت)الداريات لكلية التربية عن طريق 

مههههروة الهههههزازي / تههههدريب المتدربههههة مههههن معهههههد نوافههههذ المعرفههههة  الشههههراف علههههى.      . .9

 .هـ1/8/1119هـ إلى يوم الخميس 11/7/1119للفترة بين الثنين الموافق 

تجهيهههز ملهههف األمهههن والسهههالمة الهههورقي تحهههت توجيههههات سهههعادة وكيلهههة كليهههة .         11       

 التربية

 إجنازات وحدة االتصاالت اإلدارية (4
 .الواردة إلى الكلية ية والخارجية للتعاميم والخطاباتالمتابعة الداخل .1 

 .لى الكليةالواردة والصادرة من وإ فهرسة ورقية والكترونية للمعامالت .2

 .فهرسة خاصة للتعاميم .3

 .تابعة المعامالت التي تحتاج لذلكاستالم البريد اليومي وفرزه وإحالته وم .4

ية مع الكل متابعة تفعيل برنامج التصالت الدارية )مسار( لكل وكالة أو قسم من قبل مديرة إدارة .5

ومساعدة مديرة إدارة الوثائق والتصالت اإلدارية، ومدير  مدير إدارة الوثائق والتصالت اإلدارية،
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إدارة الكلية، ومساعد مدير إدارة شؤون موظفين للخدمات اإللكترونية، ومركز الوثائق التصالت 

الدارية والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بالهيكلة المطلوبة إلدارات الكلية المختلفة وذلك 

 ال المعامالت الصادرة والواردة من والى الكلية.لسهولة ارسال واستقب

 إجنازات وحدة تطوير البنية التحتية (5
حيث تم بحمد هلل صيانة جميع آلت التصوير ماعدا عدد  ،صيانة الت التصوير في الكلية .1 

 .لعدم صالحيتها آلت (1)

الدور  (211)شاشة ثابتة في كال من قاعة  (2)ثابت وعدد  بروجكتور( 2)عدد  تركيب .2

 .في الدور األرضي  (111)الثاني وقاعة التدريب 

 .جرد مستودعات الكلية والتخلص من التالف والرجيعمتابعة  .1

 (، زهور تجميليةبروجوكتر، شاشة عرض، مفارش)من ( 211)عة تجهيز وتطوير قا     .1

كقاعة لتدريب عضوات هيئة التدريس في الكلية وتوفير ( 111)تأسيس غرفة رقم    .5

 (، كراسيبروجوكتر، شاشة عرض، طاولت دائرية)زمة لذلك من التجهيزات الال

 :على شاشات الكليةتفعيل ما يلي  .1
 .املركز الطبي الجامعيبالتعاون مع ( الجرب)فيديو    (أ

 .ع لجنة األمن والسالمة في الكليةتعليمات االمن والسالمة بالتعاون م (ب

بلية التوجيهات التربوية المستق"دعوة وجدول اللقاء العلمي المقام في الكلية تحت عنوان   (ت

 (.مرفق) "2111"في ضوء 
المقدمة من طالبات الماجستير تحت إشراف " اتقان"عرض الفيديو الخاص بمبادرة  (ث

كر عائشة بنت ب/ عضو هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية والتخطيط الدكتورة 

 .فالته
 

  إجنازات وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس (6
لية في التوجهات التربوية المستقب"إقامة لقاء علمي لكلية التربية يضم جميع أقسام الكلية بعنوان  .1 

عضوة هيئة تدريس ، ( 18)جلسات علمية بمشاركة (8)، يشتمل على عدد " 2111ضوء رؤية 

، و ( 187)عضوة هيئة تدريس ووصل عدد الحضور فيهما الى ( 11)ندوات بمشاركة ( 1)و

متدربة ، وذلك على مدار يومي األربعاء ( 211)ورش عمل وصل عدد المتدربات فيها الى ( 11)

 . م2118أبريل  12-11هـ  الموافق 1119رجب  21-21والخميس الموافق 

إجازة منتصف  –رعاية مولود  –إتمام جميع معامالت أعضاء هيئة التدريس من إجازات امومة  .2

 .إجازات استثنائية وإحالتها للجهات المختصة –إجازات اضطرارية  –إجازة نهاية العام  –الفصل 

 .إتمام استفسارات أعضاء هيئة التدريس والموظفات والطالبات وإحالتها للجهات المختصة .1

تشكيل لجنة مناقشة  –ح درجة من –إتمام معامالت طالبات الدراسات العليا من تحديد موعد مناقشة  .1

 .تسجيل موضوع –تسهيل مهمة  –إتاحة فرصة إضافية إعادة تشكيل لجنة  –

أعضاء هيئة  –إعدادات شهادات جميع الفعاليات واللقاءات الخاصة بكلية التربية من طالبات  .1

 .ضابطات األمن والسالمة –منسوبات الكلية  –التدريس 

 .ها والرد عليهاتصميم وإرسال التهنئات واستقبال .1

 



 

 

 كلية الرتبية

11 

 إجنازات وحدة اإلعالم والعالقات العامة (7
حجز وذلك لألنشطة الداخلية بكلية التربية والحتفالت ( 11) ي بمعدل( 211)حجوزات قاعة اتمام  .1 

 .والورش باإلضافة لحجوزات اقسام الجامعة

 التربية وورش العملنشطة كلية أل كثرأمرات و( 11)ي بمعدل  (111)إحالة طلب حجوزات قاعة  .2

 .إلى عمادة الدراسات الجامعية

 .الوكالت والقسام وبعض المجالس حجوزات قاعة وكالة كلية التربية وذلك لجتماعاتاتمام   .1

 (.واألقسام –الكلية )جناح الدراسات العليا للمجالس  يقاعة فإتمام حجوزات  .1

 .فأكثرطلب  21لت والقسام بمعدل إحالة طلبات الضيافة للوكا .1

 .دعوة فأكثر 11ردة لألقسام بمعدل إحالة الدعوات الوا .1

  . سجيل دعوات ومواعيد وكيلة الكلية من داخل الكلية واقسام الجامعة وخارجها .7

 .تصريح فاكثر( 211) احالة تصاريح دخول أغراض األنشطة والحتفالت والورش بمعدل

 إجنازات األمن والسالمة (8
وتاريخ  1191111221تكوين لجنة األمن والسالمة بناء على خطاب وكيلة التطوير رقم  .1 

   .هـ1/1/1119

عضوة يمثلن ( 12)والخرى تختص بالسالمة من عدد باألمنتم تشكيل لجنتي أحدهما تختص  .2

األمن مساعدة مدير ادارة إلى مساعدة مدير ادارة الكلية و باإلضافةالكلية  القسام الثمانية في

 ومساعدة مدير السالمة في الجامعة وعضوة من كل قسم في الكلية، وترأس اللجنة وكيلة الكلية

 بيانات متعلقة بالوكالة وهلا ارتباط مبؤشرات األداء (9
" مجادحواء وصناعة األ"المشاركة في فعاليات البرنامج السنوي الرابع قلبي وقلبه والحب بعنوان  .1 

والذي ينظمه مركز يُسر النسائي بالتعاون مع عمادة الدراسات الجامعية للطالبات ووكالة عمادة 

 (، وطالبة وموظفةعضوة)وذلك بفقرة قصص نجاح لـ  والتدريب الطالبيشؤون الطالب لألنشطة 

-28، وذلك يوم األربعاء والخميس الموافق يم نشاط ثقافي باسم كلية التربيةيصنعن المجد وتقد

 .هـ29/1/1119

ى مكتسبات المرأة السعودية على المستو"المشاركة في فعاليات نشاط اليوم العالمي للمرأة بنشاط  .2

 .هـ21/1/1119المحلي والعالمي يوم األحد الموافق 

 .مناسبة علمية داخل الكلية لمختلف األقسام( 12)المشاركة بالحضور في عدد  .1

 :علمية كالتالي التنسيق مع بعض الوكالت في عمل لقاءات .1

ا )تجربة نجاح فريق بحثي " إقامة لقاء بعنوان (أ مقدم من مركز ( مشروع األمن الفكري نموذجا

ئة عضوات هي"، وكانت الفئة المستهدفة والنفسية بعمادة البحث العلمي البحوث التربوية

( 12)الى ( 11)هـ من الساعة 12/1/1119يوم الخميس الموافق ( 11)وعددهن " التدريس

 .راا ظه

الحتفال باليوم العالمي للغة العربية المنظم من قبل مركز بحوث اللغة العربية وآدابها بعمادة  (ب

ية ثالث"بإقامة معرض فني بالصالة الخارجية لقاعة الجوهرة تحت عنوان   البحث العلمي 

مدعوة وذلك يوم ( 111)وكان عدد الحضور أكثر من " اللغة العربية والفن والتقنيات الجديدة

 .هـ1/1/1119الثالثاء الموافق 
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/ تورةتقدمه الدك" معايير اختبار مجلة علمية للنشر باللغة العربية"إقامة لقاء علمي بعنوان  (ت

 11هـ من الساعة 11/7/1119هللا الثبيتي استاذ اللغة النجليزية المساعد الموافق  خلود عبد

 .هيئة تدريسعضوة ( 17)ظهراا وكان عدد الحضور  12الى 
تقدمها األستاذة " 2111أولويات البحث التربوي في ضوء رؤية المملكة "قامة دورة بعنوان إ (ث

   11وطرق التدريس يوم األحد الموافق قسم املناهجمنى بنت إبراهيم اللبودي من / الدكتورة

ـ من الساعة 8/1119/ (ج ر للتطوي، وذلك بالتعاون مع وكالة كلية التربية ظهرا( 12)الى ( 11)ه

 .عضوة وطالبة دراسات عليا (12)، وكان عدد المستفيدين تربويةوالبرامج ال
 .قرارات للتدوير الوظيفي لبعض الموظفات في الكلية( 1)إصدار عدد  (ح
عضوات هيئة التدريس من مختلف القسام لحضور ورشة عمل بعنوان ( 8)ترشيح عدد  (خ

هـ الموافق 8/1119/ 11بتاريخ )تطوير المناهج المدرسية في التربية السالمية )

 .ظهرا( 2)صباحا إلى ( 7311)م في فندق مريديان جدة من الساعة 11/1/2118

 بها الكلية امتقانات عن األنشطة الرتفيهية التي بي (11
 

 

 التاريخ المكان الفئة اسم النشاط

 حفل ترفيهي
عضوات هيئة التدريس 

 والموظفات اإلداريات
 هـ11/1/1119 استراحة الندى

 الحفل السنوي
الموظفات اإلداريات عدد 

 موظفة( 11)

كلية ( 211)قاعة 

 التربية
 هـ27/8/1119

حفل تكريم سعادة عميد الكلية 

 ووكيالتها للمتقاعدات والمتعاقدات

عضوات هيئة التدريس 

من جميع األقسام 

 (11)عدد

قاعة جناح وكالة 

 الدراسات العليا
 هـ11/8/1119

 جميع القسام عضوات هيئة التدريس كل قسم في الكليةحفل تكريم 

ايام متعددة في 

شهر شعبان من 

 هـ1119العام 

 الصعوبات واملشكالت واملعوقات (11
 عدم وجود قاعات للمناقشات العلمية لألقسام العلمية في الكلية.  -1 

 قلة عدد الموظفات والمراسالت في الكلية. -2

 .مبنى الكليةعدم تواجد طبيبة أو ممرضة في  -1

 توصيات وحلول مقرتحة (12
 بالسبورة الذكية، وبروجوكتر. في مبنى الكليةتزويد القاعات الدراسية  -1 

 العلمية. ت( الى قاعة للدراسات العليا للمناقشا111تحويل قاعة رقم ) -2

توصههههيل الشههههبكة مههههن العابديههههة الههههى مقههههر كليههههة التربيههههة بههههالزاهر لجميههههع قاعههههات الجتماعههههات  -1

قسهههم التربيهههة )باألقسههام وذلهههك لسههههولة التواصهههل وسههد العجهههز مهههن ههههذه الناحيههة لألجنحهههة التاليهههة 

قسهههم -قسهههم المنهههاهج وطهههرق التهههدريس-ريهههاض األطفهههال  قسهههم-التربيهههة واإلسهههالمية  -خاصهههة 

 الى قاعة الجتماعات بوكالة كلية التربية. ةلتربية الفنية( إضافقسم ا-اإلدارة والتخطيط

فهههاي  الهههوايالحاسهههب اآللهههي بقاعهههدة بيانهههات المكتبهههة المركزيهههة وتوصهههيل شهههبكة  أجههههزةتوصهههيل  -1

 الجامعي لجميع األجهزة بها واضافة طابعة لكل جهاز.
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 اشور.ع ااستحداث صالة ألنشطة الكلية في الدور األرضي والتي تقع خلف كافتيري -1

 .2الحاسب اآللي في قاعة حاسب  أجهزةتجديد  -1

 

 املادية(-االحتياجات )البشرية (13
 . ت( فنيا1ومستخدمة وعدد ) ت( موظفا1الحاجة الى عدد) -1 

 مستخدمات فنيات الموظفات القسم م

 1 فنية تقنية - وكالة كلية التربية 

 - - - وكالة الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق  

 التدريس

 اخصائية وسائل تعليمية -

 اخصائية حاسب آلي
- 

 - - 1 قسم اإلدارة التربوية 

 - - 1 قسم التربية اإلسالمية 

 - فنية خياطة 1 قسم التربية األسرية 

 - - 1 مركز الدورات التدريبية 

بصهههمة لموظفهههات الكليهههة إلثبهههات الحضهههور والنصهههراف للضهههرورة وذلهههك  ز( جهههها2تهههوفير عهههدد) -2

لوضهههعه فهههي الهههدور الثالهههث الهههذي يشهههتمل علهههى معظهههم موظفهههات الكليهههة لسههههولة البصهههمة حيهههث 

الجهههههاز المتواجههههد عنههههد مههههدخل البههههاب الرئيسههههي الههههذي يعيههههق اجههههراء البصههههمة بسهههههولة لزدحههههام 

 الطالبات.

( وذلهههك لالهتمهههام بالنظافهههة بشهههكل 21مة الهههى )( مسهههتخد12زيهههادة عهههدد عهههامالت الكليهههة مهههن ) -1

أفضههههل خاصههههة لوجههههود عههههدة معامههههل ومطههههابخ لقسههههم التربيههههة األسههههرية وقسههههم التربيههههة الفنيههههة 

 ومستقبالا التربية الخاصة.

 لألقسام الكاديمية والوكالت. أوراق( فرامة 12الحاجة الى ) -1

حهههدث بمخهههرج الفهههالش وذلهههك غييهههر الشاشهههات التلفزيونيهههة المتواجهههدة فهههي الكليهههة بشاشهههات عهههرض أت -1

 الكلية للطالبات والعضوات. هلعرض ما تحتاج

( الهههههدور الثهههههاني بمنصهههههة للمتحهههههدثين اثنهههههاء اللقهههههاءات العلميهههههة والهههههدورات 211تزويهههههد قاعهههههة ) -1

 والحتفالت.

تلبيههة حاجههة الموظفههات مههن الههدورات التدريبيههة وطرحههها مههن خههالل عضههوات هيئههة التههدريس مههن  -7

 مختلف األقسام.

طبيهههة وممرضهههة دائمهههة بمبنهههى )ي( لكليهههة التربيهههة وتجهيهههز العيهههادة المتواجهههدة بجميهههع تخصهههيص  -8

 اللوازم الطبية.

 

: وكالة كلية الرتبية للشؤون التعليمية.
ً
 ثالثا
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 للوكالة اهليكل التنظيمي (1
 

 
 

 األهداف االسرتاتيجية للوكالة (2
ة عليه وكالة كلية التربية للشئون التعليميالستمرار في النهج الذي عملت عليه ولزالت تعمل  .1 

في متابعة قضايا واحتياجات الطالبات األكاديمية واستقبال ومتابعة ودراسة حالت التعثر 

 والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العالقة.

وكالة الكلية للشؤون التعليمية 

السكرتارية وحدة الدعم الطالبي

وحدة سير االمتحانات 
والتصحيح اآللي

وحدة اإلرشاد األكاديمي

التربية العملية لجنة الخبرة الميدانية

لجنة تطوير المناهج مكتبة الكلية

لجنة حقوق الطالب
ة لجنة متابعة سير عملي

تعليمية

اإلعداد التربوي وحدة النشاط

وحدة التنسيق

ل وحدة القبول والتسجي وحدة الشؤون األكاديمية
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وكيفية اإلجراءات المنظمة للعقوبات الجامعية، ة الطالبات بالئحة حقوق الطالب وتوعي .2

 بدءاا من القسم ثم الكلية ثم الجامعة. صول عليها بتتبع الهرم الوظيفيالح
 توجيه الطالبات بالنصح والمشورة لتطوير مهاراتهن وقدراتهن التحصيلية ولضبط سلوكهن. .1
إعداد خطة تفصيلية سنوية فيما يخص أنشطة وحدة الدعم الطالبي بالتعاون مع وحدة النشاط  .1

 الطالبي.
الطالبات آرائهن ومقترحاتهن بهدف تحسين جميع ما يخص العملية التعليمية من خالل مشاركة  .1

تفعيل المجالس الستشارية التي بدأت بقسم التربية السرية ورياض الطفال وتستمر لبقية 

 القسام.
التحقق والفصل في شكاوى الطالبات المتعلقة بالتظلم من عضو هيئة التدريس )نتيجة، تعسف،  .1

 مل(.التعا
قف بسالقسام التزام الحرص على استقرار الجداول الدراسية قبل بداية كل فصل دراسي و .7

 الجدول الدراسي. يالمجموعات كما تم ادخالها ف
 الستمرار في اعتماد التسجيل اللكتروني بصورة دائمة وإلغاء التسجيل الورقي. .8

 إجنازات وحدة الدعم الطالبي (3
لتشكيل لجنة للدعم الطالبي بكل قسم، تقوم بعقد اجتماعات دورية تناقش فيها كافة تم الرفع لألقسام  .1 

 الموضوعات المتعلقة بالطالبات من مشكالت وعوائق وإيجاد الحلول لها.
 هـ.1118/1119رفع خطاب ألقسام كلية التربية لتزويدنا بأسماء الطالبات المتفوقات لعام  .2
ـ بالتنسيق مع وكيل كلية التربية 1118/1119ية المتفوقات لعام إقامة حفل تكريم طالبات كلية الترب .1 ه

للشؤون التعليمية وأقسام كلية التربية بحضور كالا من سعادة عميد كلية التربية في شطر الطالب 

 وحضور سعادة وكيلة عميد كلية التربية للشؤون التعليمية وسعادة وكيلة عميد كلية التربية.
ات والطالبات الفائزات بمسابقة قدوة والحاصالت على مراكز متقدمة في تكريم الطالبات المتميز .4

 المسابقات التي شاركت فيها جامعة أم القرى خالل حفل التكريم.

 التصحيح اآليلاالختبارات و إجنازات وحدة (4
 تم التجهيز المسبق للتصحيح اآللي خالل اسبوع قبل بدء الختبارات النهائية كما يلي:-1 

 الرفع لألقسام بطلب إفادتنا باحتياجهم من ورق التصحيح اآللي.تم  -أ
تم تحديد )مواعيد( للتصحيح اآللي من قبل عضوات هيئة التدريس وفق جدول معد من  -ب

 قبل مسؤولة التصحيح اآللي )أ / فوزية بأفقيه(. 
 تم توفير الورق المطلوب وفق احتياج األقسام.-ج      

 قبل المسؤولة عن التصحيح اآللي للتوقيع على النتهاء من تصحيح المواد. تم اعداد جدول من-د        

هـ في 1119 – 1118تم التصحيح اآللي لالختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي -2

( الدور األول من قبل المسؤولة عن التصحيح اآللي األستاذة/ فوزيه F131معمل علم النفس غرفة رقم )

 عبد الرحمن بأفقيه وذلك للمواد التالية:بنت 

  .)النتظام )بكالوريوس 

 تربية فنية. –تربية خاصة  –تربية أسرية  –لألقسام التالية: رياض األطفال 

  :الدبلوم والعداد التربوي المقدم من األقسام التالية 
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 إدارة تربوية وتخطيط. –تربية اسالمية –مناهج وطرق التدريس  –علم النفس 

 ( مادة.79بل  العدد الجمالي للمواد التي تم تصحيحها )-

 ( ورقة إجابة تصحيح آلي.1711وبل  الحتياج لورق التصحيح اآللي ما يقارب )-

 إجنازات جلنة اخلربة امليدانية (5
اض يبين قسمي ر بعد مراجعة ارقام المقررات في التربية العملية وجد أن ارقام المقررات تختلف 

تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيلة كلية التربية للشئون التعليمية ، الطفال وقسم التربية الخاصة

لتوصيف الخبرة الميدانية بقسم التربية الخاصة بحيث يكون هناك رقم لكل مسار على حده عن طريق 

 .اللجنة حتى تاريخهلم يتم بعدها تفعيل على يمين المقرر يميز المسارات، و اضافة رقم
 إجنازات جلنة املعادالت (6
 رفع معامالت إنجاز املعادالت الواردة من األقسام إلى عمادة القبول والتسجيل. 

 إجنازات وحدة النشاط (7
المنهجية والالمنهجية( ومعارض سنوية وتم اللتزام فيها بما لعام الدراسي عدداا من النشطة )أنجزت طوال ا 

 التعاميم المرسلة لألقسام في بداية العام بحيث تكون كالتالي:جاء في 

 النشطة المنهجية: -1

 .عقد النشاط يكون في اطار منهج المقرر نفسه 
 .أن تقام النشطة داخل القاعة الدراسية المخصصة للمحاضرات وفق جدول المقرر 

 النشطة الالمنهجية: -2

 بكل فصل دراسي. لكل قسم الحق في اقامة نشاط لمنهجي واحد 
  لثقافية االهدف من النشاط يكون لتفعيل المناسبات الوطنية أو الممارسات البيئية او الصحية او

، مما يساعد في اثراء حصيلة الطالبات الثقافية وتوسيع مداركهن على كافة المجالت بشكل عام

 ويؤهلهن لممارسة الحياة العلمية والعملية بعقل وروح حماسية عالية.
قيمت عدة أنشطة منهجية وانشطة الالمنهجية بالتعاون بين القسام ووكالة كلية التربية للشؤون أ .1

 التعليمية التي تمت داخل الكلية واألنشطة التي تم الشتراك فيها خارج الكلية.
حققت كلية التربية من خالل مشاركتها في عدد من األنشطة الالمنهجية مراكز متقدمة وكان لطالبات  .2

 لية دور بارز في مختلف المحافل الالتي شاركن فيها ومنها:الك
 .شاركت كلية التربية في فعالية )تعظيم البلد الحرام( للنسخة السادسة 
 .حصلت كلية التربية على المركز )الثاني( في الملتقى "التاسع" لطالب وطالبات الجامعة 
 ة من لبتان على مستوى كلية التربيشاركت كلية التربية في فعالية مسابقة )قدوة( حيث فازت طا

 طالبات تم ترشيحهن. ةأصل اربع
  قامت كلية التربية برعاية قسم " التربية السرية" بفاعلية " عالم القهوة" باستضافة اقسام اخرى

  من الجامعة



 

 

 كلية الرتبية

11 

 إجنازات جلنة متابعة سري العملية التعليمية (8
 قسم. بعضوات اللجنة لسير العملية التعليمية لكل تم تزويد وكالة كلية التربية للشؤون التعليمية .1 

هناك ارتباط بين لجنة سير العملية التعليمية بكلية التربية ولجنة سير العملية التعليمية بعمادة   .2

 الدراسات الجامعية للطالبات.

تم استحداث آلية جديدة تتضمن أن تكون كل كلية مسؤولة عن مبنى بحيث تكون جولت سير   .1

التعليمية من قبل كل كلية على المبنى الخاص بها وذلك على كافة القاعات التي تخص العملية 

 مقررات كليتها او مقررات كليات اخرى.

 تم استالم تقارير شهرية لسير العملية التعليمية بكافة القسام الكاديمية بكلية التربية.  .1

 تم رفع تقارير شهرية لعمادة الدراسات الجامعية للطالبات.  .5

 إجنازات جلنة اإلعداد الرتبوي (9
( 1181119111بناءا على خطاب وكيلة عميد القبول والتسجيل للشئون الكاديمية رقم ) .1 

( وتاريخ 1181119821هـ المبني على القرار الوزاري رقم ) 21/11/1118وتاريخ 

 التربويهـ والمتضمن الشروط المطلوب توفرها لتخصيص الطالبات لإلعداد  11/9/1118

 وتشمل ما يلي:
( لألقسام 1371( لطالبات القسام النظرية ومعدل )2371حصول الطالبة على معدل ) -

 العلمية واللغة النجليزية. 
( الذي يقدم من قبل مركز % 11اجتياز اختبار القدرة المعرفية بنسبة ل تقل عن ) -

 القياس والتقويم.
 المقابلة الشخصية. -

عد للمقابالت الشخصية للطالبات الراغبات في برنامج العداد التربوي بناءا عليه تم تحديد مو .2

من خالل لجان تم تشكيلها على مستوى كلية التربية بالتعاون بين وكالة كلية التربية للشئون 

 التعليمية ووكيلة مركز الدورات التدريبية.
عد انتهاء لية التربية بتم فتح الشعب وبناء الجدول الدراسي الخاص بالبرنامج من قبل منسقة ك .1

( مقرر بكل فصل دراسي 17المقابالت الشخصية ورفع قوائم الطالبات الالتي تم قبولهن بواقع )

 المناهج ،والتخطيط التربوية الدارة: )التالية واألقسام المنسقة قبل من وتسكين شعب المقررات

 .(والمقارنة السالمية التربية النفس، علم التدريس، وطرق
متابعة معامالت الطالبات المتغيبات عن الختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام تمت  .1

ورفع األعذار لمجلس  هـ 1118/1119هـ والفصل الدراسي الول للعام 1117/1118

المركز، ومتابعة اختباراتهن والتواصل مع الطالبات وعضوات هيئة التدريس حتى يتم تعديل 

 نظومة كذلك متابعة الطالبات واستاذات المقررات لتعديل التقدير)ل(.التقدير لهن على الم
 .مقررات التي سبق للطالبة دراستهارفع ومتابعة معامالت معادلة ال .1
 استقبال طلبات تعديل شعب الطالبات للحالت الخاصة وفي اضيق الحدود ووفق شروط خاصة. .1
 المشاركة في مجالس المركز بما يخص مواضيع الطالبات. .7
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إنهاء إجراءات اعتذار وتأجيل دراسة الفصل الدراسي للطالبات في الفترة الزمنية الخاصة بكل  .8

 حركة أكاديمية.
 .الطالبات من البرنامج انسحاب إجراءات إنهاء .9

هـ الصادر من مجلس جامعة ام  1/1/1119( بتاريخ 1191118911بناءا على القرار رقم ) .11

هـو المتضمن إلغاء البرنامج التربوي  19/1/1119بتاريخ القرى في جلسته الثانية المنعقدة 

ا في كلية التربية اعتباراا من نهاية الفصل الدراسي األول من العام  التتابعي القائم حاليا

 هـ. 1118/1119
تم رفع خطاب وكيلة عميد القبول والتسجيل للشئون الكاديمية لتزويدنا بأسماء الطالبات الالتي   .11

 1118/1119ات في المستوى التاسع ليتم فتحها لهن في الفصل الصيفي للعام يتبقى لهن مقرر

هـ وبالتالي تصفية جميع الطالبات المتبقي لهن مقررات في برنامج  1119/1111هـ الول 

 العداد التربوي تنفيذاا لقرار الغاء البرنامج.

 إجنازات مكتبة الكلية (11
 عربية ودورية مجلة( 2111) وعدد بنسخة كتاب( 8871) يقارب ما على الكلية مكتبة تشتمل .1 

 من كل في ودكتوراه ماجستير بين ما جامعية علمية رسالة( 2221) وعلى وغيرها محلية

 رياض، تدريس وطرق مناهج، وتخطيط إدارة، اإلسالمية لتربية، النفس علم) الكلية أقسام

 .(الخاصة التربية، األطفال
تخزين جميع الكتب والمراجع المتوفرة في مكتبة الكلية على الحاسب اآللي تمّ وهلل الحمد والمنة  .2

هـ فأصبح من اليسير علينا معرفة عدد النسخ من كل كتاب ومعرفة 1117وتحقق ذلك منذ عام 

صبح من اليسير الوصول إلى الوعاء المطلوب بصورة ف الذي يقع فيه الكتاب وبالتالي أرقم الر

 سريعة.
ا فتح  .1 أبواب المكتبة مبكراا وقبل بدء المحاضرة األولى ليتسنى للجميع الستفادة منها يتم يوميا

 في البحث أو القراءة والطالع أو التصوير.
تقوم المكتبة تسهيل مهمة البحث عن الكتب المطلوبة عن طريق استخدام الحاسب اآللي بحيث  .1

 يُوضح للمستفيدات رقم الرف الذي يقع فيه الوعاء المطلوب.
ت إدارة المكتبة بإرشاد المستفيدات وتوعيتهن بتعليمات المكتبة وطريقة البحث الصحيح في قام .1

المراجع مع غرس خصلة العتماد على النفس ،وتأمين خدمة اإلعارة للمستفيدات وتزويدهن 

 ببطاقة المكتبة التي تشتمل على تعليمات خاصة بأنظمة اإلعارة .

 الفصل الدراسي )الثاني(  هـ1119 -هـ 1118عام الدراساإلحصائية الفصلية لإلعارة خالل ال

 شهر/ رجب شهر/ جمادى األخرة شهر/جمادى األولى القسام
المجمو

 ع

 21 1 11 11 المعارف العامة

 11 1 11 17 علم النفس

 1 1 1 1 الدين اإلسالمي

 218 12 99 17 العلوم الجتماعية

 - - - - اللغات

 1 1 - - العلوم البحتة
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 1 1 - - العلوم التطبيقية

 - - - - الفنون

 - - - - اآلداب

 - - - - جغرافيا وتاريخ

  272 11 121 81 المجموع الكلي

 إجنازات جلنة سري االمتحان (11
هـ ألقسام  1118/1119أشرفت اللجنة على اختبارات المقررات بكلية التربية للعام الدراسي  .1 

 -م التربية الخاصةقس -قسم التربية الفنية -قسم التربية األسرية -األطفالالكلية الثمانية )قسم رياض 

 .قسم التربية اإلسالمية( -قسم اإلدارة التربوية -قسم علم النفس -قسم المناهج وطرق التدريس
قامت اللجنة بمراجعة الجداول في بداية تسكينها فيما يخص مراجعة المواد المجدولة وغير  .2

 الحتساب بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل أقسام الكلية.المجدولة، ومواد 
 تم فك التعارض القائم لدى بعض الطالبات بالتنسيق مع أقسامهن وأستاذات المقررات. .1
بعد الستقرار على الجداول النهائية لألقسام من قبل عمادة القبول والتسجيل قامت اللجنة بتسكين  .1

المخصصة لكلية التربية بما يتناسب مع السعة المحددة القاعات لجميع المقررات في القاعات 

 من قبل العمادة لكل قاعة.
تم التنسيق مع اللجنة لالستعانة ببعض القاعات الشاغرة من قبل العمادة لكليات أخرى، وتم  .1

 تسكينها بأسماء المقررات وبيان كل مقرر في جداول القاعات.
ا على مستوى الكلية، وتحديد األخطاء تمت مراجعة الجداول بعد تسكين القاعات إلكت .1 رونيا

 الواردة وتداركها بخطاب للعمادة يشمل كل المالحظات الواردة بعد المراجعة.
خاطبت اللجنة اللجان الفرعية على مستوى األقسام بالبدء في إدخال وتسكين المراقبات في  .7

ا ألنصبة القاعات المخصصة لمقررات قسمهم وتحديد العجز الموجود في كل مقرر ت بعا

 العضوات.
 تم عقد اجتماع على مستوى الكلية باللجان الفرعية لسير الختبارات في جميع األقسام. .8
بعد النتهاء من تسكين جميع المقررات على مستوى الكلية قامت اللجنة بتفري  الجداول  .9

ون (، وتجميع النماذج الخاصة بمقررات التليفزي2الخاصة بكل قاعة حسب النموذج رقم )

 ( من األقسام.1نموذج رقم )
 تم تسليم جميع النماذج المطلوبة من قبل العمادة إلى اللجنة العليا. .11
 (، والخاص بجداول القاعات على كل قاعة.2تم تثبيت نموذج رقم ) .11
خالل أيام  تم استحداث نماذج لإلشراف والمتابعة والمالحظات على الشراف العام .12

 .الختبارات
 بالتصرف في الحالت الطارئة المختلفة بما يتناسب وطبيعة كل يوم واختباراته.قامت اللجنة  .11
 توفرت كل الوسائل المساعدة للجنة العليا لسير الختبارات بكلية التربية .11
ا. .11  سارت فترة الختبارات النهائية بطريقة منظمه ووفق للخطط الموضوعة مسبقا
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ا الدائمة لسير الختبارات بكلية التربية وكان تعاونت جميع اللجان باألقسام مع اللجنة العلي .16

 هناك سرعة الستجابة لحل أية مشكالت طارئة.

 إجنازات وحدة اإلرشاد األكادميي 12
  :مهام التسجيل 

فتح شعب للمقررات بكلية التربية والمقررات المطلوبة فتحها من قبل الكليات الخرى بالجامعة  .1

 بالتنسيق مع منسقة كلية التربية.
اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للطالبات في األقسام األكاديمية بالتعاون مع عمادة القبول  .2

 .والتسجيل
 رفع تعديالت الجداول لعمادة القبول والتسجيل. .1
الشراف على اللقاءات التي تقام للطالبات المستجدات باألقسام الكاديمية بكلية التربية في  .1

 .سبرنامج البكالوريو
 رفع خطاب لترشيح عضوة لحضور لبرنامج ملتقى المستجدات الذي اقيم في العبادية.تم  .1
تم وضع برنامج لملتقى المستجدات وتم تفعيله في الملتقى الذي اقيم في السبوع الول من فترة  .1

 هـ. 1118/1119الحذف والضافة للفصل الدراسي األول والثاني من العام الجامعي 

 لحذف والضافة:لجنة الجداول لفترة ا 
 تمت فترة الحذف والضافة بحمد هللا بتضافر الجهود في الفصلين الدراسية بشكل سلسل وميسر. .1

 القسام فيما بينها لخدمة الطالبات طوال اسبوع الحذف والضافة.تعاون  .2
 منسقة كلية التربية في اتمام اجراءات الحذف واإلضافة. عالتعاون وبشكل كبير م .1
 .من قبل عمادة القبول والتسجيل للطالبات سجيل اللكتروني الجديدالتاعتماد نظام  .1
عقدت ورشة عمل بعنوان )آلية عمل الجداول الدراسية( عمادة القبول والتسجيل لشئون التسجيل  .5

الت وكيربية للشئون التعليمية ورئيسات وهـ بحضور وكيلة كلية الت 12/1/1119بتاريخ 

 قسم. القسام وعضوات لجنة الجداول بكل

 إجنازات مكتب الرتبية العملي (13
 من لمكرمةا بمكة التعليم وإدارة العملية التربية مكتب بين والتنظيم التنسيق في الستمرار -1 

 .والتقييم عليهن واإلشراف العملية التربية طالبات توزيع حيث

ة المرحلتين المتوسطالتعليم العام متمثلة في  مدارس إلى العملية التربية طالبات توجيه -2

والثانوية )حيث تقتصر المرحلة البتدائية على الطالبات المسجالت خارج مكة المكرمة(، 

 .قالتطبي في العملية التربية طالبة تساعد التي والتي تتوفر فيها جميع المكانيات
 التربية تطالبا لتدريب العام التعليم مع بالتنسيق األهلية المدارس مع الستمرار في التعاون -3

 .العملية
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 لتربيةا: )التالية واألقسام الكليات في متمثلة مهامه لتسهيل العملية التربية قيام منسقات -4

 .(الخاصة التربية -الفنية التربية -األطفال رياض -األسرية
 لمجموعة من الطالبات لكل قسم، وذلك لمناقشة آب الواتس على إلكترونية مجموعة عمل تم -5

 .والمشكالت المتعلقة بالتطبيق الميداني للطالبات والمستجدات الموضوعات

تصميم صفحة الكترونية خاصة بمكتب التربية العملية على موقع جامعة أم القرى، لعرض  -6

 أهم المستجدات المتعلقة بالتطبيق الميداني وتطويره.

 إجنازات جلنة حقوق الطالب (14
اعتماد تشكيل لجنة حقوق الطالب بخطاب رقم تم رفع خطاب لعميد كلية التربية بطلب  .1 

 هـ.11/1/1118وتاريخ  1181192191
تم رفع خطاب لألقسام لطلب ترشيح طالبتان من كل قسم لتشكيل مجلس طالبي رقم الخطاب  .2

 هـ.21/1/1118بتاريخ  1181197118
هـ  21/1/1119كان هناك حفل لتفعيل المجلس الستشاري الطالبي بقسم التربية األسرية بتاريخ  .1

 ( طالبة.19حيث بل  عدد طالبات المجلس )

 إجنازات وحدة التنسيق )الشؤون األكادميية، القبول والتسجيل( (15
   وحدة الشئون الكاديمية 

 تم تنفيذ عدد من نماذج استدراك نتائج الطالبات وحل المشكالت المتعلقة ببعضها. .1
 تم متابعة اعتماد النتائج من قبل القسام الكاديمية.  .2

 تم تنفيذ عدد من نماذج المعادلت التي رفعت من لجان المعادلة.  .1

 تم حل مشاكل بعض الطالبات الخاصة بتغيير الشعب بعد التواصل مع األقسام.  .1

ماذج الخاصة نتائج والنتم رفع تعاميم لألقسام باإلجراءات التي يجب اللتزام بها في بآلية تعديل ال .1

 بها. 

 تم رفع حالت القرارات التأديبية الصادرة من شئون الطالبات ومتابعة تنفيذها. .1

 تم رفع تعميم لألقسام بآلية الطالب الزائر والتعامل معها.  .7

 :وحدة القبول 
 تم قبول المتقدمات ألقسام كلية التربية:

ا: 7/1/1117وتاريخ  18217بناء على تعميم معالي الوزير رقم  .1 هـ بشأن ما ورد في رابعا

يجب اخضاع المتقدمين للمقابالت الشخصية والختبار التحريري واشتراط اجتيازهما، تم 

 الجتماع لمناقشة ضوابط القبول في كلية التربية.
تم تشكيل لجنة إشرافيه للقبول في كلية التربية برئاسة عميد كلية التربية وكلية كلية التربية  .2

 التعليمية وعضوات هيئة التدريس المشاركات في الفصل الصيفي.للشئون 
 تم تحديد مواعيد وأماكن انعقاد الختبارات. .1
 تجهيز قاعات الختبار والمقابالت الشخصية. .1
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ا  .1 تشكيل لجان تنفيذية في كل قسم يكون من مهامها اإلشراف وإعداد أسئلة موضوعية وفقا

 بالت الشخصية لكافة المتقدمات.للمعايير العلمية المتبعة وإجراء المقا
 تم توزيع العالنات الرشادية داخل مبنى كلية التربية وخارجه. .1
استالم القوائم المرسلة من قبل عمادة القبول والتسجيل والتي تشتمل على أسماء الطالبات  .7

 المقبولت أساسي واحتياط.
دد ع –عدد المرشحات الحتياطي  –تصميم جدول لكل قسم يتضمن )عدد المرشحات األساسي  .8

 عدد الغير مقبولت(. –عدد المقبولت  –الحاضرات لالختبار 
ـ )شطر الطالبات( حيث بلغت 1118/1119رفع احصائية القبول بكلية التربية للعام الجامعي  .9 ه

 اعداد المقبولت وفق الجدول ادناه:
 عدد المقبولت عدد المتقدمات القسم م

 111 211 التربية الخاصة 1

 21 112 التربية السرية 2

 181 181 رياض الطفال 1

 9 88 التربية الفنية 1

 
 تغيير التخصص(ألقسام كلية التربية: -قبول المحولت )التحويل الجباري 

بعد ظهور مواعيد المقابالت الشخصية تم رفع خطاب لوكيل كلية التربية للشؤون التعليمية  .1

 بمواعيد وأماكن انعقاد الختبارات لعتماده وارساله لعمادة القبول والتسجيل. 
 مخاطبة األقسام لالستعداد لختبارات قبول الطالبات الراغبات في التحويل ألقسام كلية التربية.  .2
 قسام بالنماذج الخاصة لختبارات قبول المحولت ألقسام كلية التربية.تزويد األ .1
 متابعة األقسام في الستعداد لالختبارات ورصد نتائج اختبارات القبول عبر النظام الوراكل. .1
التربية  -خاصةالتربية ال -تم فتح التحويل الجباري بجميع القسام بكلية التربية )رياض الطفال .1

 التربية السرية( . –الفنية 
تم قبول طالبتين بكال من قسم التربية الخاصة ورياض الطفال ولم يراجع قسم التربية السرية  .1

 هـ. 1118/1119والتربية الفنية أي طالبة وذلك للفصل الدراسي الثاني من الجامعي 
فق و في السبوع العاشر والحادي عشر بالفصل الدراسي الثاني-تغيير التخصص -تم فتح  .1

 التقويم الجامعي لجامعة ام القرى ولم يتم فتح القبول بكلية التربية سوى بقسم رياض الطفال.

 الصعوبات واملشكالت واملعوقات (16
 فيما خيص وحدة القبول: 

لم يرد أسماء بعض المتقدمات في كشوفات المرشحات للقبول على الرغم من استالمهن رسائل  .1

 ترشيح لدخول الختبار.
ا ظهر موعد الختبار والمقابلة الشخصية لجميع القسام  .2 عند فتح تغيير التخصص الكترونيا

ا أنه لم يفتح القبول سوى بقسم رياض  8/7/1119بكلية التربية يوم  هـ للطالبات بصفحاتهن علما

 الطفال.
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الفرص  عيظهر للمتقدمة أكثر من قسم من أقسام كلية التربية عند تحديد الراغبات بالتالي تضي .1

 على المتقدمات الخريات.

 فيما خيص جلنة االرشاد االكادميي:

 خالل ايام التسجيل.اعضاء هيئة التدريس عن المشاركة في الرشاد الكاديمي بعض عزوف  .1
عدم استقرار الجداول نظراا لعدم اكتمال نصاب بعض عضوات هيئة التدريس نتيجة عودتهن  .2

من ابتعاث أو بسبب اغالق بعض الشعب مما يؤدي الى محاولة تغطية النقص في أنصبة العضوات 

 بالتربية العملية. 
 عدم وجود صالحيات كافية في ارقام المدخالت.  .1

 فيما خيص سري العملية التعليمية:

صعوبة الحصول على تقارير سير العملية التعليمية لبعض القسام مما يؤدي الى تأخير رفعها  .1

 للعمادة.

 قلة عدد أعضاء اللجنة مقارنة بكثرة الجولت الموكلة لهن مع انشغالهن بجداولهن الخاصة. .2

غياب العضو لعدم تفعيل العتذار اللكتروني لوكالة الكلية للشؤون التعليمية مما يعطي تأكيد  .1

 )تحري دقة اللجنة من الوكالة(.

عدم اللتزام بالنماذج الخاصة بالتقرير السبوعي للجنة سير العملية التعليمية وبالتالي تكون  .1

 هناك عشوائية للطالبات في القاعات.
 فيما خيص وحدة املكتبة:

 التي تمت استعارتها في الوقت المحدد. إرجاع الكتب بعض المستفيداتإهمال  .1
 عدم المحافظة على الكتاب المعار بشكل عام. .2

 .قلة عدد الكتب وخاصة العلمية والتطبيقية والفنية . .1
، وعدم تقدير الجهود المبذولة من قِبل أمينة المكتبة بعض المستفيداتعدم التعاون من قِبل  .1

 ومساعداتها لخدمتهن وتسهيل مهمتهن.

 فيما خيص وحدة التصحيح االيل:

الجابة لبعض عضوات هيئة التدريس مما يجعلها تضطر للبحث عنه ضمن عدم تجهيز نموذج  .1

 أوراق اجابات الطالبات.

 عدم استكمال تظليل نموذج الجابة للبيانات المطلوبة.-2

 استخدام قلم رصاص في التظليل ل يقبلها المصحح اآللي.-1

 تسبب في تكدسحضور بعض من العضوات والمتعاونات من غير موعد مسبق أو ترتيب مما -1

 العضوات في الغرفة وعمل ربكة في التصحيح.

 توصيات وحلول مقرتحة (17
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وضع خطة لتعزيز النظام ومنع تكرار غياب الطالبات وتسربهن الدراسي من خالل المتابعة  .1 

المستمرة مع عضوات هيئة التدريس ،وطرح برامج ارشادية وتحفيزية بالتعاون مع شئون 

 من قبل الكلية .الطالب ولجنة مشكله 
تفعيل دور وسائل التواصل الجتماعي وشاشات العرض في تذكير الطالبات بالتقويم الجامعي  .2

 ومواعيد الحركات الكاديمية في كل فصل دراسي.
التعميم على القسام بضرورة تشجيع عضوات هيئة التدريس بطرح المقررات الدراسية في  .1

 هل على الطالب الحصول على المادة العلمية للمقرر.موقع عضو هيئة التدريس اللكتروني ليس
تحفيز عضوات هيئة التدريس على انشاء المناهج اللكترونية بالتعاون مع عمادة التعلم  .1

 اللكتروني والتعليم عن بعد.
التشجيع على زيادة عدد الختبارات اللكترونية التي يتم اجرائها بمعامل الحاسب اللي  .1

 بالجامعة.
 لية موحدة بين األقسام في التبلي  والمتابعة.اعتماد ا .1

 استخدام وسائل التواصل الجتماعي لتبادل القتراحات وتبادل الخبرة بين اقسام الكلية المختلفة. .7
 تثبيت العدد الفعلي لكراسي القاعات حسب سعة القاعة مع مراعاة السعة خالل فترة الختبارات  .8
ة حيث يكون هناك آلية تتمكن من خاللها الطالبة القيام بكافتفعيل استخدام التقنية في المكتبة ب .9

 العمليات من استعارة وارجاع بنفسها.

تفعيل النترنت واستخدام مواقع البحث لسهولة حصول الطالبات على المعلومات من  .11

 خالل استخدام اجهزة الحاسب الموجودة بالمكتبة.

   زة باإلمكانيات التدريسية الحديثةإنشاء بنك معلومات حول المدارس المتعاونة والممي .11

واستخدامها كمدارس العملية والمعلمات المتعاونات بشكل مثمر وفعال مع طالبات التربية 

 لعرض الدروس النموذجية.

إقامة دورات تدريبة حول المهارات الساسية ومهارات التكيف وتطوير الموهبة  .12

ا  لتعميق الحساس بالنتماء المهني وزيادة اعداد بالتعاون مع مركز الدورات التدريبية سعيا

 الموهوبين.

إقامة حفل التكريم السنوي على مستوى الكلية الذي يضم تكريم المتفوقات والحاصالت  .11

على جوائز في كل المجالت ،مع إضافة فقرة خاصة لكل قسم لتكريم من يرغب من طالباته 

 المتفوقات والمتميزات.

 تدريس المتميز وفق معايير ثابتة في كل عام دراسي.طرح مسابقة عضو هيئة ال .11

 طرح مسابقة القسم المثالي وفق معايير ثابتة في كل عام دراسي. .11

السعي لتفعيل اشراك طالبات كلية التربية في الشراكات المجتمعية التطوعية مثل  .11

زز تعالطالبات والسرة المنتجة والمشاريع الصغيرة التي تعود بالنفع المادي والمعنوي على 

 (.2111رؤية )دورهن في التنمية المجتمعية و

الهتمام بالطلبة المبدعين والمبتكرين من اصحاب الختراعات والمشاركين في  .17

الملتقى الطالبي كل عام والعمل على تنمية مهاراتهن ومساعدتهن على تجاوز هذه المراحل 

 وايصال ابداعاتهن للمجتمع
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لجتماعي في إبراز تميز الطالبات ومجهوداتهن في النشطة استخدام وسائل التواصل ا .18

 المختلفة.

تجهيز مكان خاص لألنشطة يتوفر به كمية كافة المكانات وعليه تم الرفع طلب لتحويل  .19

 )ي( لقاعة معارض ولم يصل الرد حتى تاريخه. ىاحدى قاعات بمبن

ميز اإليجابية و دفعهم للت وضع برامج تدريسية على مستوى القسام لتنمية مفهوم الشخصية .20

ا من خالل اقامة نشاط غير منهجي يعود  األكاديمي و الشخصي ،وقد بدأت الوكالة بذلك فعليا

 على الطالبات بمردود مادي جيد )مهرجان القهوة(.

 املادية(-االحتياجات )البشرية (18
بافقيه  ةالحالية األستاذة/فوزييح اللي حيث أن المسئولة صحالوكالة بحاجة لموظفة لتفعيل لجنة الت 

 موظفة لزيادة تفعيل لجنة الدعم الطالبي وحقوق الطالب.ليست من موظفات الوكالة، و

 

 
 

: وكالة كلية الرتبية للدراسات العليا والبحث العلمي.
ً
 رابعا
  

 اهليكل التنظيمي للوكالة (1
 

 

 األهداف االسرتاتيجية للوكالة (2

لميوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث الع

ميةلجنة فحص الرسائل العل
وحدة تصميم البحوث 
واالستشارات والتحليالت

اإلحصائية
وحدة االرشاد األكاديمي

وحدة متابعة المبتعثين 
وطالب الدراسات العليا

السكرتارية
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استحداث وتطوير برامج دراسات عليا تواكب تطلعات المجتمع وتلبي حاجة سوق العمل بما ينسجم  * 

 مع رؤية الكلية والجامعة.

 تشجيع البحث العلمي داخل الكلية وخارجها. *

 تقديم كافة أنواع الدعم للمعيدين والمحاضرين والمبتعثين في الكلية وخارجها. *

التدريس على التطوير المستمر لقدراتهم البحثية والمشاركة اإليجابية في تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة  *

 الندوات المؤتمرات.

التواصل اإليجابي مع كافة الجهات ذات العالقة بالدراسات العليا والبحث العلمي لبناء شراكة فاعلة  *

 تسهم في تحقيق الريادة والتميز.

 ألعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية. لسعي نحو توفير المصادر العلمية والمعرفية *ا

 اإجنازات جلنة متابعة املبتعثني وطالب الدراسات العلي (3
 احصائية بأعداد املبتعثين واملبتعثات بكلية التربية 

 عدد الذكور المبتعثين القسم
عدد الناث 

 المبتعثات
 المجموع

 19 11 8 التربية الخاصة

 11 11 1 المناهج وطرق التدريس

 7 ـــــــــــــــــــــــــ 7 ةالتربية البدني

 1 1 ـــــــــــــــــــــــــ التربية األسرية

 1 1 2 التربية اإلسالمية

 11 11 ـــــــــــــــــــــــــ رياض األطفال

 1 1 ـــــــــــــــــــــــــ التربية الفنية

 1 1 ـــــــــــــــــــــــــ علم النفس

 2 2 ـــــــــــــــــــــــــ اإلدارة التربوية والتخطيط

  71 18 21 المجموع

  إجنازات وحدة تصميم البحوث واالستشارات والتحليالت اإلحصائية (4

 استحداث نموذج استشارات التحليل الحصائي لتقديمه عند تسجيل الموضوعات. .1 

 العليا وأعضاء هيئة التدريس.تقديم الستشارات لطالب وطالبات الدراسات  .2

ة الرسائل العلميمراجعة التحليل اإلحصائي ومدى مناسبة األساليب اإلحصائية المستخدمة في  .3

 والبحوث.

 إجنازات وحدة اإلرشاد األكادميي (5
تم عقد لقاء اإلرشاد األكاديمي لطالبات الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه يوم  .1 

 هـ.21/1/1119الموافق اإلثنين 

 ات من خالل الجتماعات الدورية.األكاديمي شداتعقد لقاءات دورية مع المرتم  .2
لالستفسار عن أوضاع الطالبات ومتابعة  وكالة وعمادة الكلية والدراسات العليا يتم التواصل مع .1

 المعامالت والسؤال عن إمكانية معالجة المشكالت التي تواجه طالبات الدراسات العليا.
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من  ،وفق الالئحة الموحدة للدراسات العليا نوواجباته نالدراسات العليا بحقوقه اتلباتعريف ط .1

 عام الدراسي.خالل عقد لقاءات اإلرشاد األكاديمي في بداية وأثناء ال

 ن، من خاللوحتى تخرجه نوأثناء دراسته نالدراسات العليا منذ لحظة التحاقه طالباتمتابعة  .1

من المشرفات  نوالستفسار عن أوضاعه تالجتماعات الدورية مع المرشدات األكاديميا

 العلميات باألقسام.

طباعة ، وذلك بة المختلفةالدراسات العليا بالجدول الزمني لإلجراءات األكاديمي الباتتبصير ط .1

 الجدول وتسليمه لألقسام العلمية.

زات ؛ وذلك بتقديم التقرير السنوي إلنجاباألقسام المختلفة للكلية اتاألكاديمي رشداتمتابعة الم .7

 القسم فيما يخص طالبات الدراسات العليا.

لية عادة وكيل الك؛ بالتواصل مع ساألكاديمية نمساعدة الحالت المتعثرة إليجاد حلول لمشكالته .8

 للدراسات العليا بشطر الطالب، ووكيلة عمادة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
ا؛ من خالل  .9 متابعة سير العملية التعليمية باألقسام وحضور ساعات اإلشراف العلمي شهريا

 نموذج تم إعداده لذلك.

 بيانات متعلقة بالوكالة وهلا ارتباط مبؤشرات األداء (6
اإلشراف العام على الختبارات التي أقيمت بالكلية للقبول ببرامج الدراسات العليا للعام  .1 

هـ لالختبارات التحريرية، 12/1/1119هـ، والتي عقدت يوم 1111هـ/ 1119الجامعي 

 هـ.1/1/1119والشفوية بتاريخ 

ي اللقاء والدكتوراه فتشكيل لجنة لتحكيم بحوث طالبات الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير  .2

 هـ.21/7/1119-21العلمي الذي أقيم بالكلية يومي األربعاء والخميس 

 هـ.11/1/1119تم إقامة لقاء علمي بعنوان: )مذكرات باحثة تربوية(، يوم األحد الموافق  .1

أقيمت تحت رعاية وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي سلسلة ورش عمل من تنفيذ  .1

( بقسم التربية اإلسالمية 1دراسات العليا بمرحلة الدكتوراه المستوى الثاني شعبة )طالبات ال

والمقارنة، ضمن مقرر نظم التعليم بالعالم اإلسالمي، تحت إشراف د. آمال محمد عتيبة، 

 -ب)التجاررلبعض دول العالم اإلسالمي المعاص التعليم الجودة في سياحة حول نظمبعنوان " 

هـ إلى 1119 11/7، يوم الربعاء من كل أسبوع في الفترة من اف المستقبل(استشر -التحديات

 هـ.1119/ 11/8

أقيمت تحت رعاية وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ورشة عمل من تنفيذ طالبات  .5

( ضمن مقرر فلسفة التربية تحت إشراف د. فاطمة سالم 1الماجستير المستوى الثاني شعبة )

نوان: )الفلسفات التربوية بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية(، يوم الثالثاء باجابر بع

 هـ.22/8/1119الموافق 

  بيانات عن اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس (7
 ه8339-8331لعام  بكلية التربية اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساحصائية بأعداد  

 المجموع ترجمة كتاب بحث القسم م

1 
اإلدارة التربوية 

 والتخطيط
1 1 - 1 

 1 - - 1 تربية إسالمية 2

 8 1 1 1 مناهج وطرق تدريس 3
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 1 - - 1 علم نفس 4

 1 - - 1 تربية فنية 5

 27 1 1 22 املجموع

 

 ه8339-8331لعام  بكلية التربية أعضاء هيئة التدريسإنجازات ائية باحص

 القسم م
ترقية 

 علمية

في المشاركة 

مؤتمرات وملتقيات 

 علمية

 المجموع

1 
اإلدارة التربوية 

 والتخطيط
1 1 1 

 1 - 1 تربية إسالمية 2

 1 - 1 مناهج وطرق تدريس 3

 11 1 9 علم نفس 4

 1 2 2 تربية فنية 5

  27 8 19 املجموع

 الباتبيانات عن اإلنتاج العلمي للط (8

 ه8339-8331لعام  كلية التربية لطالباتاإلنتاج العلمي احصائية بأعداد  

 القسم م
حصلنا على درجة 

 علمية
ناقشن رسائلهن 

 العلمية
 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير

 7 21 - 19 اإلدارة التربوية والتخطيط 1

 12 21 1 22 تربية إسالمية 2

 9 11 11 12 مناهج وطرق تدريس 3

 2 11 - 11 علم نفس 4

 - 2 - - تربية فنية 5

 11 111 19 111 املجموع
 

 الصعوبات واملشكالت واملعوقات (9
 عدم توفر يوزرات للمرشدات األكاديميات.*    

عدم وجود صالحيات لكثير من المرشدات األكاديميات في أمور مهمة تخص معامالت الدراسات *  

 العليا.
زيادة العبء على المرشدات األكاديميات؛ حيث أصبح كل ما يخص الدراسات العليا ينجز داخليا من *  

 شطر الطالبات؛ حتى إدخال البيانات ومنح إذن الطباعة. 
 المرشدة األكاديمية لها نصاب كامل، وعمل اإلرشاد إضافي وغير محسوب في نصابها.*   

 توصيات وحلول مقرتحة (11
   يوزرات خاصة بالمرشدات األكاديميات.توفير 

  توسعة نطاق صالحية المرشدة األكاديمية إلنجاز معامالت طالبات الدراسات العليا في وقت

 أسرع.
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  توفير سكرتيرة خاصة لإلرشاد األكاديمي، مع المرشدة األكاديمية أو ترشيح من يعينها من

 المعيدات والمحاضرات بقسمها.

 اديمي بجزء من الساعات التدريسية للمرشدة األكاديمية بحيث تتاح احتساب عمل اإلرشاد األك

 لها فرصة التفرغ لبعض الوقت إلنجاز العمل الخاص بعملية اإلرشاد. 

 توصيات ومقترحات مرتبطة بالجنة متابعة المبتعثين وطالب الدراسات العليا:

ألعضاء والعضوات التعريف بالوحدة وأهدافها لجميع اقسام الكلية وذلك لضمان تعاون ا .1

 والحصول على المعلومات المطلوبة منهم.
تعزيز استخدام الرابط اللكتروني لجمع بيانات األعضاء العضوات وتحديث بياناتهم، لتسهيل  .2

 عملية حصر األسماء وتحديثها فصليا وسنويا.
 انشاء موقع الكتروني للوحدة متضمنا: .1

 النماذج الهامة -أ
األعضاء والعضوات المراسلة بين الوحدة واألعضاء استمارات تحديث معلومات  -ب

 والعضوات.
 عقد اللقاءات الدورية ومناقشة احتياجات األعضاء والعضوات. -ت
 عقد لقاءات مع المبتعثين والمبتعثات في مواقعهم. -ث

 املادية(-االحتياجات )البشرية (11
 توفير برنامج كشف نسبة الستالل من الرسائل العلمية. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: وكالة كلية الرتبية للتطوير والربامج الرتبوية.
ً
 خامسا
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 للوكالة التنظيمي اهليكل (8
 

 
 األهداف االسرتاتيجية للوكالة (2

ا.-1   متابعة خطط التحسين لألقسام كلية التربية سنويا
ا. -2  توثيق نتائج القياس والتقويم فصليا
 سنويا.توثيق ملف خدمة المجتمع والعمل التطوعي -1
    اإلجرائي. الدليل- التنظيمي الدليل-الكلية )دليل الكلية أدلة تحديث-1

   .جهات لجنة المتابعة على أكمل وجه الخريج وتفعيل تأسيس قاعدة بيانات لمتابعة-1

  الستشارات ملف توثيق-1

  توثيق ملف الشراكات.-7

 تسويق المخرجات العلمية للجهات المستفيدة. -8

 م العمل التطوعي وخدمة المجتمع.حجزيادة -9

 الدورات التدريبية لكلي التربية زيادة حجم المستفيدين من برنامج التطوير المهني من خالل مركز-11

 إجنازات جلنة متابعة اخلريج (3
 لمتابعتهم . تم البدء في عمل قاعدة بيانات للخريجين ووضع آلية 

 إجنازات جلنة موقع الكلية اإللكرتوني (3
تطوير الموقع اإللكتروني للكلية، وذلك بتشكيل فريق من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتطويره تم  

 واإلشراف عليه وتحديثه موقع الكلية ُكل فيما يخصه، وتغذيته بصفة دورية ومستمرة.

  العلمية والعمل التطوعيإجنازات جلنة تسويق املخرجات  (5
 111التطوعي التي قام بها الطالب والطالبات بكلية التربية، وقد بلغت )تم حصر عدد ساعات العمل  

ساعة(، مثل تفعيل األيام العالمية ونادي القراءة، صناعة مالبس للعامالت في المدارس ولألطفال، إقامة 

 احتفالت مع أطفال بعض الجمعيات...إلى أخ

 إجنازات منسقي اجلودة (6
 وبين فرق العمل في األقسام. التنسيق بين وكيل التطوير-1 

 إعداد الدراسة الذاتية لكل برنامج في القسم.-2

بويةوكالة الكلية للتطوير والبرامج التر 

الخريجلجنة متابعة  لجنة العمل التطوعي اتلجنة تسويق المخرج منسقي الجودة لجنة الترجمة لجنة متابعة خطط 
التحسين

السكرتارية
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 متابعة مؤشرات األداء للقسم وتوثيقها.-1

 متابعة إنجازات األقسام في تنفيذ متطلبات العتماد األكاديمي.-1

 تحديد أولويات التحسين الممكنة.-1

 على تطبيق الجودة في األقسام األكاديمية. تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القائمة-1

 إعداد تقارير دورية عن مستويات الجودة في األقسام.-7

 برنامج، تقييم خبرة الطالب ...(توزيع واستالم استمارات التقييم )تقييم مقرر، تقييم ال-8

 إجنازات جلنة متابعة خطط التحسني (7
المسؤولة لكل مهمة، وذلك من خالل بنود أولويات التحسين تم جدولت خطط التحسين وتحديد الجهات  

 التي ذكرت في الدراسة الذاتية.

 إجنازات جلنة الرتمجة (1
تم ترجمة خطط برامج األقسام وتوصيف المقررات إلى اللغة اإلنجليزية ، ورفعها إلى عمادة التطوير  

ذي يعد مطلب للحصول على العتماد والجودة النوعية إلعداد دليل مؤسسي وأكاديمي للجامعة، وال

 المؤسسي والبرامجي.

 بيانات متعلقة بالوكالة وهلا ارتباط مبؤشرات األداء (9
تم وضع مواصفة إدارية، وتنظيمية، وفنية تكون بمثابة وثيقة تساعد في تطبيق وتشغيل وضمان نظم -1 

 وظيفية لكل منسوبي كلية التربية.إدارة جودة فاعلة، في هذه المواصفة تمت صياغة توصيف المهام ال

شغيل وضمان نظم إدارة جودة فاعلة، تم وضع دليل إجرائي يكون بمثابة وثيقة تساعد في تطبيق وت-2

 تمت صياغته بناء على معايير هيئة تقويم التعليم.

لم، المعإعداد وتنفيذ برنامج التطوير المهني لمنسوبي الكلية )عضوات هيئة التدريس، إداريين، -1

 هـ.1119-1118( دورات تدريبية خالل العام 8الطالب( ونفذ منها )

 العدد المستفيد اسم الدورة م

 22 عضوات توصيف البرنامج السنوي وتقريره 1

 11 عضوات توصيف المقرر وتقريره 2

 21 عضوات التدريب على برنامج العتماد الكاديمي 3

 22 طالبات تطبيقات تربوية للذكاء الجتماعي 4

 11 عصوات استراتيجيات التدريس الجامعي 5

 11 طالبات المهارات األدائية للطالبة المعلمة في الروضة 6

 9 عضوات مهارات تصميم برمجيات تعليمية إلكترونية تفاعلية 1

 12 عضوات 2111أولويات البحث التربوي في ضوء رؤية  8

 181 اجمالي

العتماد ألقسام البكالوريوس، حيث تم ترتيب ورفع الملفات باآللية المحددة التأكد من توفير متطلبات -1

 ( خالل هذا العام.%97,11من قبل عمادة التطوير والجودة النوعية وبلغت جاهزية المتطلبات )

 ( % من عمل الدراسة الذاتية وكتابة تقارير الدراسة الذاتية.11، 97اإلنتهاء بنسبة )-1

الألقسام والكلية استعداداا للمرحلة األخيرة لالعتماد المؤسسي للجامعة.تجميع وارشفة -1  البراهين إلكترونيا

 تصميم نموذج صر األدلة للمعايير اإلحدى عشر وتوففير معظم األدلة.-7
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 لنتهاء من عمل مؤشرات األداء ألقسام الكلية استعداداا لعمل المقارنات المرجعية للبرنامج،تم ا-8

( استبانة ورقية إلى استبانة إلكترونية، وتم الحصول 11تحويل عدد ) مالقياس والتقويم ت ولتسهيل طرق

على نتائج بعض الستبانات. )تقويم المقرر الدراسي، تقييم أعضاء هيئة التدريس للمكتبة ومصار التعلم 

ييم جهيزات، تقوالمكتبة الرقمية بالجامعة، قياس رضا أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن المرافق والت

 الطلبة لرسالة برنامج التربية األسرية.

 النتهاء من وضه مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة.-9

 تصميم برنامج ألعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد.-11

ة كاديميلألقسام والرامج األالعديد من ورش العمل بناء على توجيهات عمادة كلية التربية تم إقامة -11

)بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه( في كلية التربية لتطوير برامجها وجاري اعتمادها ومصادقتها من 

 الجهات المختصة.

 بيانات عن براءات االخرتاع (81
  

 اسم براءة االختراع القسم العضو اسم
تاريخ الحصول 

 عليها

مكعب مرقة عش الغراب  التربية األسرية د. فاطمة بنت مساعد محمد الصبحي  1

 2918برقم 

 م2112

مكعب مرقة الطماطم برقم  التربية األسرية  

1718 

 م2117

 
 بيانات عن جوائز متيز أعضاء هيئة تدريس (88
 اسم الجائزة القسم العضو اسم م 

تاريخ الحصول 

 عليها

1 

 جائزة مالية وعينية وشهادة -1 رياض األطفال أ.د/ إنشراح إباهيم المشرفي

شكر ممنوحة من المؤسسة 

الخيرية بالديوان الملكي 

 البحريني

 2118إبرايل 

 

 
جائزة التمييز من جامعة أم  -2  

 القرى

 هـ1111-1111

 
شكر وتقدير من جامعة أم  -1  

القرى، عمادة شؤون الطالب 

 لألنشطة.

 هـ.1111-1111

2 
التمييز للبحث العلمي جائزة  مناهج وطرق تدريس أ.د/ علياء عبد هللا الجندي

 من جامعة أم القرى

 

1 
جائزة التمييز البحثي من -1 مناهج وطرق تدريس أ.د/ خديجة محمد جان

 جامعة الدول العربية 

2119 

 

جائزة التميز في التدريس  -2  

من عمادة الدراسات الجامعية 

 بجامعة ام القرى

 هـ1112

1 
األول في معرض المركز  التربية الفنية أ/ أنغامالغامدي

 اسالميات

 هـ1111

1 
المركز األول في معرض  التربية فنية د/ غاة غازي جان

 تصميم المجوهرات

 هـ1118
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1 
المركز الثاني في األيام الثقافية  التربية الفنية د/ إلهام ريس

 في ادربيجان

 

7 
جائزة خطاطين العالم بالمدينة  التربية الفنية د/ إيمان حسن المنتصر

 المنورة

 

8 
أ.د/ أميرة عبد الرحمن منير 

 الدين

 م2111 جائزة تميز بحث علمي  التربية الفنية

9 
اإلدارة والتخطيط  د. وفاء عبد العزيز محضر 

 التربوي 

درع التميز من وزارة الحج 

 والعمرة 

 هـ1128

11 
درع التميز المكي من مشروع   

 مكة للعالمية والجودة 

 هـ1118

 
 عن جوائز متيز الطالب بيانات (82
 هـ8341 -8341أسماء الطالب والطالبات الفائزين في امللتقى التاسع لطالب وطالبات جامعة أم القرى لعام  

 المركز المحور/ المسار القسم الطالب اسم م

 األول األبحاث العلمية علم النفس عزة صويلح السلمي 1

 الثاني العلميةاألبحاث  علم النفس شيماء علي قاضي 2

 الثالث األبحاث العلمية التربية البدنية حسن بخيت أبو طالب حمدي 3

 األول الرسم التشكيلي التربية الفنية عبد اإلله عادل القصيمي 4

 الثاني التصوير التشكيلي التربية الفنية أنغام إبراهيم الغامدي 5

 الثالث التشكيليالتصوير  التربية الفنية عبد اإلله عادل القصيمي 6

 األول الخط العربي التربية الفنية محمد يحي عبد الحفيظ 1

 الثالث الرسم الكاريكاتيري التربية الفنية أحمد سالم الزهراني 8

 الثاني الطرق على النحاس التربية الفنية عبد الرحمن محمد الخوتاني 9

 الثالث الطرق على النحاس التربية الفنية محمد مفلح الزهراني 10

 األول المجسمات الجمالية التربية الفنية ماجد فهد السواط 11

 الثاني المجسمات الجمالية التربية الفنية يحي بخيت المالكي 12

 الثاني استخدام خامات البيئة التربية الفنية عزة صديق مكرش 13

 الثالث هذا أنا التربية الفنية مريم حسن مساوى 14

 

 قدوةمرشحات مسابقة 

 القسم الرقم الجامعي االسم م

 التربية الخاصة 111118111 أماني حمادي الحربي 1

  التربية األسرية 111112111 رقية خالد سليمان علي 2
 بيانات عن بيوت اخلربة (83
 القسم اسم العضو المسؤول اسم بيت الخبرة 

 التربية األسرية د/ العنود علي محضر جودة الغذاء

 علم النفس  د. سمية شرف  رواء لالستشارات والتطوير المهني 

د. ذياب  عائض  المنهل للقياس والتقويم

 المالكي

 علم النفس

  د. سميرة قشقري 

  ا. د. حنان النمري  

  د. أحالم خوندنة 
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   د. عبدهللا اللحياني  
 نات عن العمل التطوعي وخدمة اجملتمعابي (83
 الساعاتعدد  القسم م 

 11 التربية البدنية. 1

 71 التربية األسرية. 2

 111 التربية الخاصة 3

 81 التربية الفنية. 4

  111 اجمالي
 الصعوبات واملشكالت واملعوقات (85
  

 توصيات وحلول مقرتحة (86
87)  

 املادية(-االحتياجات )البشرية 
 البرامج التربوية )شطر الطالبات(جدول احتياجات وكالة كلية التربية للتطوير و 



 

 

 كلية الرتبية

18 

 

 

 

 

 لورش العمل م لالجتماعات م االحتياجات

( 21قاعة اجتماعات تكفي ) 1 قاعات

 شخص

قاعة لورش العمل تكفي  1

 ( شخص11)

شبكة اتصال مع مقر كلية  2

التربية بالعابدية شطر 

 الطالب.

شبكة اتصال مع مقر كلية  2

التربية بالعابدية شطر 

 الطالب.

األجهزة 

الخاصة 

والتقنيات 

 التعليمية

( شاشات عرض 1عدد ) 1

( بوصة، 12تلفزيون )

 مزودة بمخارج يو اس بي.

( شاشات عرض 1عدد ) 1

( بوصة، 12تلفزيون )

 مزودة بمخارج يو اس بي.

( حاسب آلي 1عدد ) 1

 بملحقاته.

( حاسب آلي 1عدد ) 1

 بملحقاته.

 (.hpطابعة ) 1 (.hpطابعة ) 1

 (.hpجهاز ماسح ضوئي ) 1 (.hpجهاز ماسح ضوئي ) 1

 برجكتر 7 برجكتر 7

األثاث 

 المكتبي

طاولة اجتماعات تكفي  8

 ( شخص.21)

طاولة دائرية الشكل تسمح  8

بتشكيل مجموعات تكفي 

 ( شخص.11)

( كرسي متحرك 21عدد ) 9

 متوسط الحجم.

 طاولة صغير للمدربة  9

 طاولة لخدمات الضيافة 11 - 

وحدة تخزين أدوات  11 - 

 القرطاسية

 حامل ورق متوسط الحجم 12 - 

( كرسي متحرك 11عدد ) 11 - 

 متوسط الحجم.

 املراكز التابعة لكلية الرتبية (81
 مركز الدورات التدريبية-1 

 مركز تقنيات التعليم.-2

 اجلمعيات العلمية التابعة لكلية الرتبية (89
 العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي.الجمعية -1 

 الجمعية العلمية السعودية للتربية الفنية.-2

 الجمعية العلمية السعودية للخط العربي.-1

 الجمعية العلمية السعودية للتربية البدنية وعلوم الحركة.-1

 


