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 نبذة عن الكلية
برانمج األمم  مع )وزارة املعارف سابقاً( نشئت كلية الرتبية مبقتضى اتفاقية وقعتها وزارة الرتبية والتعليمأ          

املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة  املتحدة للتنمية. وقد قامت الوزارة بتنفيذ هذا املشروع ابالشرتاك مع
 (.م66/1967ـ )ـه1386/1387الدراسي العام  الكلية عملها يف )اليونسكو(، وبذلك بدأت

املـوقر رقـم  ابملوافقـة علـى قـرار  لـو الـوزرا ، 9/11صدر املرسوم امللكـي الكـرر رقـم  ،هـ8/5/1387 ويف 
( 3)رقـم سعود ومبقتضى املـادة  ابلنظام املعدل جلامعة امللك ،م16/7/1967هـ املوافق 9/4/1387بتاريخ  307

 الرتبية إىل جامعة امللك سعود. النظام املعدل انضمت كلية من هذا
مقـدمتها  تعمل كلية الرتبية وفق متطلبات اجملتمع وظروفه واحتياجاته الرتبويـة علـى يقيـق أهـداف عـدة    يف       

ابـة مركــ  أل تكــول مبث التعلـيم. كمــا أل الكليـة تعمــل علـىللعمـل يف  ــاالت  إعـداد مــربل علـى مســتوم عـال مــ هلل
 ملشكالت التعليم املختلفة يف اململكة إبتباع أساليب البحث العلمي.  للبحوث الرتبوية يسهم يف إجياد احللول املناسبة

 للمعلمل تعمل الكلية ابلتعاول مع وزارة الرتبية والتعليم على رفع املستوم العلمي والرتبويإضافة لذلك        
وذلك عن طريق تنظيم وعقد  ،اإلدارات التعليمية تلفة وملديري املدارس واملسئولل عناحلاليل يف مراحل التعليم املخ

 هتدف إىل تطويربرامج بتنفيذ  كذلك  تقوم الكلية. من املستوايت املذكورة الدورات التدريبية املناسبة لكل مستوم
ن طريق احملاضرات والندوات تدريو ويسينها يف مراحل التعليم ونشر الوعي الرتبوي بل املواطنل عالطرق 

يف  ال تنمية التعاول بل اململكة وامل سسات  رايدي للكلية دورو  .الوسائل التعليمية واإلعالمية املتوافرة ابستخدام
التنسيق املستمر  اإلسالمي بوجه خاص والدول األجنبية بوجه عام. ويرص الكلية علىو العريب  الرتبوية يف دول العامل

الكلية مع جهات أخرم يف  ال اخلدمات  رتبية والتعليم يف  ال البحوث والدراسات الرتبوية. وتتعاولمع وزارة ال
 التعليمية، علمًا أبل الكلية حصلت على االعرتاف الدويل  وفقًا ملعايري اجمللو الوطين العتماد كليات املعلمل

National Council For Accreditation of Teacher  Education(NCATE) بعد أل  ،هـ1433 عام يف
 لسل التارخيي لنشأة كلية الرتبية:وفيما يلي التس استوفت مجيع  أقسام الكلية متطلبات تلك اهليئة.

 . حالياً(  قسم السياسات الرتبوية)قسم الرتبية قسم علم النفو عن  نفصلا هـ92/1393يف عام  -
 .، وقسم املناهج وطرق التدريويةاإلسالمقسم الثقافة  أنشئ هـ1393/1394ويف عام  -
الذي  وعلوم احلركة البدنية الرتبيةقسم أنشئ ويف نفو العام  ،أنشئ قسم الرتبية الفنية هـ1397/1398ويف عام  -

، ميمت إنشا  قسم وسائل وتكنولوجيا التعلكما ،  (كلية علوم الرايضة والنشاط البدين)مبسمى  أصبح كلية مستقلة
 . (قسم تقنيات التعليم) والذي يسمى حالياً 

 .قسم الرتبية اخلاصة أنشئ ـه1404/1405ويف عام  -
  .قسم اإلدارة الرتبوية أنشئ ـه1418يف عام  -
 يف وبذلك أصبح ،إىل كلية الرتبيةمن كلية املعلمل )سابقاً(  ـه1433عام  القرآنيةقسم الدراسات  نقلمت  وأخرياً  -

 الكلية األقسام األكادميية التالية:
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 .ت الرتبويةساقسم  السيا .1
 .م  علم النفوقس .2
 .سالميةقسم  الثقافة اإل .3
 .قسم املناهج وطرق التدريو .4
 .قسم الرتبية الفنية .5
 .قسم تقنيات التعليم .6
 .قسم الرتبية اخلاصة .7
 .قسم االدارة الرتبوية .8
 .القرآنيةقسم الدارسات  .9

 يف الكلية الربامج التالية: وتقدم األقسام األكادميية     
 -اللغة االجنلي ية ة:التكامليامج رب )ال املناهج وطرق التدريو - اإلسالميةالثقافة  -علم النفو البكالوريوس: ةمرحل

السياسات  ويقدم – قرآنيةالدراسات ال –اصة اخلرتبية ال -الرتبية الفنية -الفي اي ( -الرايضيات  -احلاسب اآليل
  "("رايض األطفالبل املرحلة االبتدائية تعليم ما ق بران اً خاصاً ابلطالبات )الرتبوية 
 – الرتبية الفنية -املناهج وطرق التدريو -الثقافة االسالمية –علم النفو  –السياسات الرتبوية  املاجستري: مرحلة

 االدارة الرتبوية. –تقنيات التعليم  –الرتبية اخلاصة 
 – الرتبية الفنية – املناهج وطرق التدريو – سالميةاإلالثقافة  –علم النفو –السياسات الرتبوية  :الدكتوراه مرحلة

 االدارة الرتبوية . 
 الرؤية
" األول على املستوم  يقيق التمي  والرايدة الرتبوية اليت تسهم يف بنا   تمع املعرفة، لتصبح الكلية "بيت اخلربة      

 ملية.الوطين واإلقليمي، وصواًل إىل مصاف كليات الرتبية ذات املكانة العا
 الرسالة
إعداد الرتبويل املهنيل الذين يسهمول يف بنا   تمع معريف قادر على املنافسة عاملياً، وذلك من خالل       

االرتقا  بربامج الكلية ووحداهتا املختلفة إلرسا   تمع تعلم قائم على مستوم عال من الفاعلية، مع االستجابة 
يدال الرتبوي ويدايت التنمية الشاملة بتقدر مبادرات لإلصالح الرتبوي، لتنوع احتياجات اجملتمع ومشكالت امل

 والتوظيف األمثل للمعرفة والبحث والتقنية يف ضو  قيم وحاجات اجملتمع ووفقاً ملعايري االعتماد األكادميي.
 
 

 األهداف: 
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ار منـوهم املهـين وفـق قـيم وحاجـات اجملتمـع ، واملسامهة يف استمر أكادميياإعداد وأتهيل الرتبويل املهنيل املتمي ين  - 1
 ومعايري االعتماد األكادميي. 

 :تقدر نتاج حبثي تربوي متمي  كماً ونوعاً، يسهم يف – 2
 تراكم املعرفة  -
 طور املمارسات املهنيةت -
   جهود اإلصالح الرتبوييع  ت -
 احتياجات امليدال الرتبوي ويدايت التنمية.  تلبية -
ن خالل املسامهة يف املبادرات والربامج البحثية والتدريبية واالستشارية، يف إطار من الشراكة تنمية اجملتمع م  – 3

 مع امل سسات احمللية والعاملية. االسرتاتيجية
 

 الدراسية للطالب اخلطة يف املعتمدة الساعاتعدد ب بيان 
 الساعات املعتمدة املقررات الدراسية

 31 التحضريية السنة
 33 ةالكلي اتمتطلب
 10 اجلامعة اتمتطلب
 64 تخصصلا اتمتطلب

 138 للساعات املعتمدة  الكلي اجملموع
 

 املقررات االختيارية 
 *أواًل: اختياري جامعة/ سلم

   ساعات من متطلبات اجلامعة  من اجلدول التالي: 6خيتار الطالب 

 (1جدول رقم )
 املتطلب السابق مدةالساعات املعت عملي نظري املقرر اسم رقم املقرر ورمزه

 سلم 101 2  2 دراسات يف السرية النبوية سلم100
 سلم 101 2  2 األسرة يف اإلسالم سلم102
 سلم 101 2  2 اإلسالميالنظام االقتصادي  سلم103
 سلم 101 2  2 ياإلسالمالنظام السياسي  سلم 104
 سلم 101 2  2 حقوق اإلنسال سلم105
 سلم 101 2  2 الفقه الطيب سلم106
 سلم 101 2  2 أخالقيات املهنة سلم107
 سلم 101 2  2 قضااي معاصرة سلم108
 سلم 101 2  2 املرأة ودورها التنموي سلم109

 
 

 ثانيًا: اختياري كلية**
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 ساعات من متطلبات الكلية من اجلدول التالي:   4خيتار الطالب       
 (2جدول رقم )

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي رينظ املقرر اسم رقم املقرر ورمزه
  2  2 مبادئ تربية غري العاديل خاص101
  2  2 املدخل إىل الرتبية الفنية ترف109
  2  2 تطبيقات يف البحث الرتبوي نفو114
  2  2 الصحة النفسية نفو171
  2  2 الرتبية الصحية املدرسية ترض300
  2  2 إدارة وإشراف تربوي إدت360
  2  2 أسو التوجيه واإلرشاد نفو371

 قسم علم النفس -1
 نبذة عن القسم :

وكانــت أهــداف القســم يف البدايــة  .ه1392أنشــئ قســم علــم الــنفو بكليــة الرتبيــة عامعــة امللــك ســعود عــام       
ملهـــين والرتبـــوي ملـــادة علـــم الـــنفو يف مـــدارس التعلـــيم العـــام واملســـامهة يف اإلعـــداد ا ومعلمـــات معلمـــلتـــرتبع إبعـــداد 

يف التخصصـــات األخـــرم إال أنـــه حصـــل بعـــد ذلـــك بعـــس التعـــديل يف أهـــداف القســـم. فنظـــراً  واملعلمـــات علمـــلللم
مقــرر علــم الــنفو يف املرحلــة الثانويــة مت إدخــال بعــس التعــديالت علــى بــرامج القســم األكادمييــة  معلمــيلالكتفــا  مــن 

 هلل للعمــل يف  ــاالت عديـدة مثــل الصــحة النفســية والصــناعة وأصـبح الرتكيــ  علــى اــريج املتخصصـل النفســيل املــ
 واإلرشاد والتوجيه وم سسات الرعاية االجتماعية والفئات اخلاصة. 

واستجابة للتطورات التعليمية واحتياجات التنمية وبرامج النمو يف اجملاالت املختلفة طور القسم إمكاانته العلمية      
ول بران ـاً متكـاماًل يف علـم الـنفو سـواً  علـى مسـتوم البكـالوريوس أو الدراسـات العليـا وبرا ه وخططه الدراسية ليك

لتخــريج املتخصصــل النفســيل واألخصــائيات النفســيات املــ هلل علميــاً ومهنيــاً للعمــل يف  ــاالت التعلــيم والصــحة 
 اصة. النفسية والصناعة واإلرشاد والتوجيه وم سسات الرعاية االجتماعية والفئات اخل

 رؤية:ال
: إعـداد املختصـل النفسـيل ملسـتويل احمللـي والـدويل يف  ـاليسعى قسم علم النفو أل يصبح رائداً علـى ا          
 علم النفو والباحثل, وتقدر االستشارات النفسية والبحثية , وإعداد الدراسات العلمية. ومعلمي

 رسالة:  ال
ال علــم الــنفو مــن اختصاصــيل أو معلمــل أو ابحثــل, وتشــجيع الدراســات إعــداد الكــوادر العلميــة يف  ــ         

العلميــة, وتــوفري اخلــدمات النفســية ألفــراد اجملتمــع وتقــدر االستشــارات للقطــاعل احلكــومي واألهلــي. يــتم ذلــك مــن 
إمكـاانت ماديـة  خالل برامج القسم املختلفة على مستوم املرحلة اجلامعية أو الدراسات العليا، ومـا يـوفرا القسـم مـن

 وبشرية.
 دهدا::األ



5 

 

 ــ  تعميق املفاهيم اإلسالمية وإبراز معطياهتا يف شىت املقررات النفسية واعتبار ذلك ضرورة جيب التأكيد عليها. 1
ـــ إعداد املتخصصل النفسيل امل هلل للعمل يف اجملاالت الوظيفية لعلم النفو يف مـدارس التعلـيم العـام واجلامعـات 2

وم سســـات املعـــوقل والفئـــات اخلاصـــة وإدارات اخلدمـــة املدنيـــة ومستشـــفيات الصـــحة النفســـية وامل سســـات  ومعاهـــد
الصـناعية ألدا  مهــام فتلفــة مثـل التوجيــه واإلرشــاد الطــاليب والتوجيـه والتــدريب املهــين واالختيـار الــوظيفي وغريهــا مــن 

 املهام اليت توكل للمتخصص النفسي. 
اليت هتيئ للتدريو والبحث والعمل العيادي واالستشاري يف املدارس تخصصية سات العليا الـــ إعداد الطالب للدرا3

 واجلامعات وم سسات الصحة النفسية واملنشآت الصناعية واالجتماعية وغريها .
ـــ املسامهة يف إعداد الطالب الـذين ينتمـول إىل اصصـات أخـرم ويتضـمن بـران هم دراسـة مقـررات يف علـم الـنفو  4

   مـــن إعــدادهم العلمـــي أو املهــين كطـــالب الرتبيــة واآلداب والعلـــوم الطبيــة التطبيقيـــة وطــب األســـنال والتمـــريس كجــ
 واحلاسب اآليل . 

وزارة الرتبية والتعلـيم ومعاهـدها الرتبويـة عـن طريـق تـدريو املقـررات النفسـية  معلميــ املسامهة يف رفع مستوم كفا ة 5
التعليم العام من اجلنسل الذين يلتحقول ابلدورات التدريبية اليت تعقـدها كليـة الرتبيـة ومديري مدارس  ملعلميوالرتبوية 

 يف كل عام دراسي. 
ـــ القيام ابلبحوث العلمية وامليدانية والتجريبية يف فتلف اجملاالت النفسية هبدف إثرا  املعرفـة النفسـية وتقـدر احللـول 6

 . واالجتماعية  نفسيةاملالئمة للمشكالت ال
 ــ تقدر االستشارات املتخصصة يف اجملاالت اليت ميارس فيها القسم نشاطه ألي من اجلهات احلكومية أو األهلية. 7
إبلقا  احملاضرات العامة بنا  على دعوات توجه إليه من جهات فتلفة سـوا   املسامهة يف التوعية والتثقيف وذلك  -8

 كانت حكومية أو غري حكومية. 
ـــ تقــدر اخلــ9 دمات النفســية واإلرشــادية والعالجيــة للطــالب واملــواطنل علــى حــد ســوا  يف  ــاالت العــالج النفســي ــ

 واإلرشاد التعليمي والتوجيه املهين. 
 اخلطة الدراسية للقسم:
 مسار األخصائي النفسي:

 املستوى الثالث
 سابق التطلب امل الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

  2  2 سالميةصول الثقافة اإلأ سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  3  3 املدخل إىل علم النفو نفو 104
  2  2 -1 -علم نفو النمو نفو 110
  3  3 علم النفو االجتماعي نفو 132
  2  2 ديناميات اجلماعة نفو 321
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334
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  2  2 أسو التوجيه واإلرشاد فون 371
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 الرابعاملستوى 
 

 سابق التطلب امل الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو 222
  3  3 نظرايت التعلم نفو 323
  3  3 نفو الفئات اخلاصة علم نفو 333
  3 2 2 -1 -علم النفو احليوي نفو 365
  3  3 علم النفو املعريف نفو 367

 سلم101 2  2 اختياري جامعة/ سلم* 
  18   جمموع الساعات املعتمدة

  عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة *** كل ساعتني                          (1* خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 اخلامس  املستوى
 

 سابق التطلب امل الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفو 110 2  2 -2-علم نفو النمو  نفو 112
  2  2 التقور الرتبوي نفو 151
  3  3 علم النفو اإلحصائي نفو 253
  2  2 سلملالرتاث النفسي عند امل نفو 278
  3  3 نظرايت الشخصية نفو 332
  3 2 2 علم النفو التجرييب نفو 361
  2  2 االضطراابت السلوكية نفو 472

  2  2 اختياري جامعة/ سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 تني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة *** كل ساع               (1* خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 املستوى السالس
 

 سابق التطلب امل الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفو  253 3 2 2 مقاييو الذكا  والقدرات نفو 341
 نفو  365 3 2 2 -2-علم النفو احليوي نفو 368
  3  3 علم النفو املرضي نفو 370
 نفو  365 3 2 2 لم النفو العصيبع نفو 382
  2  2 مناهج البحث يف علم النفو والرتبية نفو 461
  3  3 علم النفو الصناعي والتنظيمي نفو 480

  2  2 اختياري جامعة/ سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة   ***           ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 
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 املستوى السابع 
 

 سابقالتطلب امل الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفو 382 2  2 علم النفو الدوائي نفو 279
 نفو 253 3 2 2 مقاييو الشخصية نفو 342
  2  2 املقابلة يف علم النفو اإلرشادي نفو 374
  2  2 اإلرشاد النفسي يف اجملال املهين نفو 380
  3  3 علم النفو العيادي نفو 471
  2  2 العالج السلوكي وتطبيقاته نفو 476
  3  3 العالج النفسي نفو 478
  3  3 علم النفو اجلنائي نفو 498

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 واحدة معتمدة  *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة

 املستوى الثامن 
  املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

  12 12  إعداد األخصائيل النفسيل -التدريب امليداين نفو 440
  12   جمموع الساعات املعتمدة

 

 مسار التدريس:
 املستوى الثالث

  املتطلب السابق الساعات املعتمدة مليع نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  3  3 املدخل إىل علم النفو نفو 104
  2  2 -1-علم نفو النمو  نفو 110
  3  3 علم النفو االجتماعي نفو 132
  2  2 ديناميات اجلماعة نفو 321
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم جهن 334
  2  2 أسو التوجيه و اإلرشاد نفو 371

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 املستوى الرابع

 سابق التطلب امل الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
 نفو 110 2  2 -2-علم نفو النمو نفو 112
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو 222
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242
  3  3 نظرايت التعلم نفو 323
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  3  3 علم نفو الفئات اخلاصة نفو 333
 سلم 101 2  2 اختياري جامعة/ سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر                     ( 1متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )من  اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى اخلامس
  املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

  2  2 التقور الرتبوي نفو 151
  2  2 ملعلومات واالتصال يف التعلم والتعليمتطبيقات تقنية ا هنج 251
  3  3 نظرايت الشخصية نفو 332
  3  3 علم النفو اإلحصائي نفو 253
  3 2 2 علم النفو التجرييب نفو 361
  3 2 2 -1-علم النفو احليوي  نفو 365
  2  2 االضطراابت السلوكية نفو 472

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة/ سلم* 
  20   الساعات املعتمدةجمموع 

 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة           ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السالس
  املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

 نفو 253 3 2 2 الذكا  والقدرات مقاييو نفو 341
  3  3 علم النفو املعريف نفو 367
  3  3 علم النفو املرضي نفو 370
  2  2 -1-م يف علم النفو التعلم و يالتعل هنج 381
  2  2 مناهج البحث يف علم النفو والرتبية نفو 461
  3  3 علم النفو العيادي نفو 471

  2  2 اختياري جامعة/ سلم* 
  18   موع الساعات املعتمدةجم

 

 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة                   ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السابع
 

  املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفو  253 3 2 2 الشخصيةمقاييو  نفو 342
  2  2 املقابلة يف علم النفو اإلرشادي نفو 374
  2  2 -2-م يف علم النفو التعلم و يالتعل هنج 382
  2  2 العالج السلوكي وتطبيقاته نفو 476
  3  3 العالج النفسي نفو 478
  3  3 علم النفو الصناعي والتنظيمي نفو 480
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  3  3 علم النفو اجلنائي نفو 498
  2  2 اختياري كلية** 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة                    (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر 

 

 املستوى الثامن 
 

 

رقم ورمز 

 المقرر

الساعات  عملي نظري اسم المقرر

 المعتمدة

متطلب ال

  السابق

علم  -التربية الميدانية نهج 463

 النفس

 12 12  

  12 12  مجموع الساعات المعتمدة

 
 
 قسم الثقافة اإلسالمية -2

 نبذة عن القسم:
وبدأ نشاط القسم بتدريو مواد  .م73/1974هـ املوافق93/1394أنشئ قسم الثقافة اإلسالمية عام         

إبضافة مواد شرعية، وتربوية، وأخرم حرة،عندما دعت احلاجة إىل وجود معلمل  اإلعداد العام، مث قام القسم
التفسري واحلديث، و  يف أحد املسارات التخصصية التالية:العقيدة، البكالوريوس يف الشريعة والرتبيةحيملول درجة 

 الفقه وأصوله.و 
إسالمي موحد لدم الطالب ميكنهم من ويهدف القسم من تدريو مقررات اإلعداد العام إىل تكوين وعي          

فهم اإلسالم والعمل به، كما ميكنهم أيضا من مواجهة التيارات اهلدامة؛ الثقافية منها واالجتماعية واألخالقية. 
ويهدف كذلك إىل اريج معلمي العلوم الدينية، وأتهيل املتمي  منهم للدراسات العليا، أو العمل يف  االت أخرم  

 م واحملاماة واإلدعا  والتحقيق وغري ذلك.كالدعوة واإلعال
 الرؤية:
 متمي ة للعلوم الشرعية تدريسا وحبثا، وفق املعايري املعتربة، ومقاييو اجلودة املعتمدة. أل يكول القسم بيئة علمية      

 الرسالة: 
لعملية الرتبية والتعليم  إعداد الكفا ات العلمية الشرعية املتمي ة ونشر األحباث تلبية لالحتياجات ودعما       

 والبحث بكفا ة عالية، والعمل على التطوير املهين املستمر، والتفاعل اإلجيايب مع متطلبات العصر. 
 األدهدا: :
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ترسيخ العقيدة اإلسالمية احلقة وتوثيق صلة األجيال املسلمة مبصادر اإلسالم األساسية، وتنمية مهارة حسن  –1
 التعامل معها.

 ة علمية معينة على التعلم والتعليم وإنتاج البحوث املتخصصة.إجياد بيئ -2
العمل على النهوض مبخرجات الربامج التعليمية يف القسم من معارف ومهارات وتوجهات وتوظيفها التوظيف  -3

 األمثل. 
ياسة التعريف أبسو احلضارة اإلسالمية وإبراز خصائص التشريع اإلسالمي يف  ال األسرة واجملتمع والس -4

 .واالقتصاد
 تلبية احتياجات اجملتمع احمللي من ذوي االختصاصات يف فروع الدراسات اإلسالمية. -5
 اريج جيل قادر على توظيف املعرفة بغية النهوض ابلواقع االجتماعي والثقايف لألمة اإلسالمية. -6
 بيال من لة سلف األمة اإلسالمية وتعظيم مكانتهم يف نفوس اخلرجيل . -7
 العمل على قيام شراكة مع م سسات اجملتمع احمللي بغية التعاول يف إجناز املشروعات ذات االهتمام املشرتك. -8
 الوحيل والدراسات العقدية واملذاهب املعاصرة والدراسات الفقهية. لالالزمة بشأت ويد اخلرجيل ابملعارف  -9

 الميةلاللتحاق ابلقسم بغية تلبية جانب من احتياجاهتا. إاتحة الفرصة أمام املتمي ين من أبنا  األمة اإلس -10
 

 اخلطة الدراسية للقسم :
 املستوى الثالث

 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب102
  2  2 لوم القرآلاملدخل إىل ع سلم110
  2  2 املدخل إىل علوم احلديث سلم116
  2  2 -1-عقيدة أهل السنة واجلماعة سلم122
  2  2 املدخل إىل العقيدة اإلسالمية سلم222
  2  2 املدخل إىل الفقه اإلسالمي سلم232
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج334
  2  2 -1-فقه العبادات سلم340

  19   لساعات املعتمدةجمموع ا
 الرابع املستوى 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 املهارات اللغوية عرب101
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو222
  2  2 العقيدة اإلسالمية سلم223
  2  2 مصطلح احلديث سلم226
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  2  2 التالوة والتجويد سلم230
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل242
  2  2 -1-أصول الفقه سلم317
  2  2 -1-امللل والنحل سلم325

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 اختياري كلية** 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر           (1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى اخلامس 
 

 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 التقور الرتبوي نفو151
  2  2 -1-تفسري سلم218
  2  2 أصول التفسري سلم229
  2  2 -1-فقه املعامالت سلم235
  2  2 تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 251
  2  2 -2-عقيدة أهل السنة واجلماعة سلم322
  2  2 العقيدة اإلسالمية واملذاهب الفكرية سلم328
  2  2 اريج احلديث سلم414
  2  2 -2-أصول الفقه سلم434

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة / سلم * 
  20   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 
 

 مسار العقيدة 
 املستوى السادس

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات  عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 -1-موقف أهل السنة من الفرق سلم123
  2  2 -1-عليهم  املتكلمول والرد سلم124
  2  2 الوصااي واملواريث سلم134
  2  2 -1-فقه العقوابت سلم136
  2  2 -1-موقف اإلسالم من الفلسفة سلم227
  2  2 اإلسالم واملذاهب احلديثة واملعاصرة سلم423
  2  2 -1-العلوم الشرعيةوتعلم تعليم  هنج356

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  2  2 ي كلية**اختيار  

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر                   ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر            

 املستوى السابع
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 املتطلب السابق عتمدةامل الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 -2-موقف أهل السنة من الفرق سلم126
  2  2 املنطق اليوانين ونقد املسلمل له سلم224
  2  2 -ب  –املتكلمول والرد عليهم  سلم225
  2  2 -2-تفسري سلم318
  2  2 التصوف يف ضو  اإلسالم  سلم324
  2  2 -2 -موقف اإلسالم من الفلسفة سلم327
  2  2 -2-امللل والنحل سلم425
  2  2 تفسري التاريخ بل مناهج الغربيل واملنهج اإلسالمي سلم427
 هنج356 2  2 -2-العلوم الشرعيةوتعلم تعليم  هنج357

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 

 دي  مسار التفسري واحل
 املستوى السادس

 املتطلب السابق ملعتمدةا الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  3  3 علوم القرآل سلم115
  2  2 -1-موقف أهل السنة من الفرق سلم123
  2  2 -1-فقه العقوابت سلم136
  2  2 دراسة الصحيحل سلم231
  2  2 -1-مناهج احملدثل سلم241
  2  2 -2-تفسري سلم318
  2  2 -1-العلوم الشرعيةوتعلم تعليم  هنج356

 سلم 101 2  2 ي جامعة /سلم*اختيار  
  2  2 اختياري كلية** 

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر             ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السابع
 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي ينظر  املقرر اسم رقم ورمز املقرر

  3  3 التفسري املعاصر اجتاهات سلم119
  2  2 الوصااي واملواريث سلم134
  2  2 دراسة السنن سلم233
  2  2 كتب رواة احلديث سلم312
  2  2 -3-تفسري سلم418
  2  2 -2-مناهج احملدثل سلم419
  2  2 كتب اجملاميع وال وائد سلم420
 هنج356 2  2 -2-العلوم الشرعيةوتعلم تعليم  هنج 357

  17   جمموع الساعات املعتمدة
 
 

 مسار الفقه وأصوله
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 املستوى السادس

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 -1-موقف أهل السنة من الفرق سلم123
  2  2 -2-فقه العبادات سلم132
  2  2 -1-فقه العقوابت سلم136
  2  2 -2-تفسري سلم318
  2  2 -2-فقه املعامالت سلم335
  2  2 -3-أصول الفقه سلم435
  2  2 -1-العلوم الشرعيةوتعلم تعليم  هنج356

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم*  
  2  2 اختياري كلية** 

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر        ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر                          

 املستوى السابع

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم املقرر ورمزه
  2  2 فقه األسرة سلم133
  2  2 الوصااي واملواريث لمس134
  2  2 -ب -فقه العبادات سلم135
  2  2 -2-فقه العقوابت سلم236
  2  2 فقه النظم سلم239
  2  2 -3-فقه املعامالت سلم341
  2  2 فقه السري سلم433
  2  2 -4-أصول الفقه سلم438

 هنج356 2  2 -2-العلوم الشرعيةوتعلم تعليم  هنج 357 
  18   ساعات املعتمدةجمموع ال

 املستوى الثامن جلميع املسارات

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم املقرر ورمزه
  12 عملي  لعلوم الشرعيةا - الرتبية امليدانية هنج460

  12   جمموع الساعات املعتمدة

 قسم املنادهج وطرق التدريس -3
 نبذة عن القسم: 

هـ، 1394/1395أنشئ قسم املناهج وطرق التدريو بعد انفصاله عن قسم علم النفو يف العام اجلامعي       
حبيث يقدم لطالب كلية الرتبية يف مرحلة البكالوريوس  موعة من املقررات املتعلقة ابملناهج وطرق التدريو ويتوىل 

ة.مث بدأ القسم يف تقدر برامج املاجستري عام اإلشراف عليهم وتدريبهم على التدريو يف مرحلة الرتبية امليداني
وذلك مبسارات املناهج وطرق التدريو العامة, ومناهج وطرق تدريو العلوم الشرعية,  .هـ1398/ 1397
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هـ استحدثت ثالثة مسارات أخرم هي مناهج 1407/1408ومناهج وطرق تدريو اللغة العربية, ويف عام 
هج وطرق تدريو العلوم, ومناهج وطرق تدريو الرايضيات, ويف عام وطرق تدريو املواد االجتماعية, ومنا

 هـ مت اعتماد فتح مسار املاجستري ملناهج وطرق تدريو الرتبية الفنية. 1424/1425
هـ يف 1419/ 1418كما مت اعتماد برامج دكتوراا الفلسفة يف الرتبية )املناهج وطرق التدريو( عام         

ومسار مناهج وطرق تدريو  ةيو العامة ومسار مناهج وطرق تدريو املواد االجتماعيمسار املناهج وطرق التدر 
هـ, ويف 1421/ 1420العلوم, وبدأ القسم يف تقدر برامج الدكتوراا يف مسار املناهج وطرق التدريو العامة عام 

 هـ.1424/1425مسار مناهج وطرق تدريو العلوم عام 
اللغة مج البكالوريوس التكاملي )إعداد معلمل( يف اصصات اعتماد برا1435/ 1434كما مت يف عام 

 .والفي اي  والرايضياتواحلاسب اآليل  اإلجنلي ية
 الرؤية:
التمي  والرايدة الرتبوية يف إعداد وأتهيل املعلمل, واملختصل يف  ال املناهج وطرق التدريو, ملواكبة        

 . ملعرفةاالحتياجات العصرية و املستقبلية جملتمع ا

 الرسالة: 
إعداد معلمل وفتصل يف  ال املناهج وطرق التدريو قادرين على اااذ القرارات الفاعلة, ومواجهة         

التحدايت الرتبوية على املستويل احمللي والعاملي ألدا  دورهم الفعال يف بنا   تمعهم, ويتحقق ذلك بتقدر برامج 
 دانياً ملرحليت البكالوريوس والدراسات العليا.تربوية متوازنة أكادميياً ومي

 األدهدا:: 
 يسعى القسم لتحقيق األهداف التالية:

 تعميق املفاهيم اإلسالمية من خالل تضمينها يف مقررات املناهج وطرق التدريو. -1

ة العاملية القائمة إعداد الكوادر امل هلة يف  االت التدريو وتطوير املناهج والربامج التعليمية وفقًا ملعايري اجلود -2
 على دعائم املعرفة املتطورة.

 تعريف الطالب أبسو املناهج وأساليب تدريسها وإجرا ات تقوميها. -3

 إكساب الطالب املعلومات واملهارات املرتبطة ابملناهج وطرق التدريو. -4

لفة والعمل على القيام ابلبحوث والدراسات الرتبوية يف  ال املناهج وطرق التدريو يف اصصات القسم املخت -5
 نشرها حملياً و عاملياً.

تقدر االستشارات املتخصصة يف  ال املناهج وطرق التدريو ويقيق الشراكة بل القسم وامل سسات الرتبوية  -6
 خلدمة اجملتمع.

 للقسم الدراسية اخلطة
 اللغة االجنليزية برنامج 
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 املستوى الثالث
 املتطلب السابق ات املعتمدةالساع عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

  2  2 اإلسالميةالثقافة  أصول سلم 101
  3  3 -1 -القرا ة جند 111
  3  3 -1 -الكتابة جند 112
  3  3 -1 -القواعد جند 113
  3  3 -1 -االستماع واحلديث جند 114
  2  2 املعاجم اللغوية جند 115
  3  3 مقدمة يف التعليم والتعلم هنج 334

  19   موع الساعات املعتمدةجم
 املستوى الرابع

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  3  3 -2 - القرا ة جند 121
  3  3 -2- الكتابة جند 122
 جند 113 3  3 -2 - القواعد جند 123
 جند 114 3  3 -2 - االستماع واحلديث جند 124
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو 222
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة      

 املستوى اخلامس
 املتطلب السابق الساعات جمموع عملي نظري قررامل اسم املقرررقم ورمز 

  2  2 -1- الرتاكيب املقارنة جند 116
  2  2 بنا  املفردات جند 119
  2  2 -1-قرا ات يف ثقافة اللغة   جند 126
  2  2 التقور الرتبوي نفو 151
 جند 123 2  2 -3 -القواعد  جند 233
 جند 124 2  2 -3 -االستماع واحلديث  جند 234
  3  3 مدخل إىل علم اللسانيات جند 236
  1  1 سياسة تعليم اللغة االجنلي ية يف اململكة هنج 319

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  2  2 كلية** اختياري 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً لطالب مقرر ( ** خيتار ا1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السالس
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 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
 جند 116 2  2 - 2 – الرتاكيب املقارنة جند 125
 جند 121 3  3 -3-القرا ة  جند 231
 جند 236 2  2 مدخل اىل علم الرتكيب والصرف جند 243
 جند 236 3  3 مدخل اىل علم الداللة والتداولية جند 246
  2  2 تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم والتعلم هنج 251
  2  2 اكتساب اللغة الثانية هنج 317
 هنج 334 2 2 1 -1-تعلم وتعليم اللغة االجنلي ية  هنج 361

 مسل 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  18   جمموع الساعات املعتمدة

 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة         ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 
 املستوى السابع

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
 جند 126 2  2 - 2 – اللغةقرا ات يف ثقافة  جند 232
 جند 122 3  3 كتابة املقال والتلخيص جند 235
  2  2 منهجية البحث العلمي جند 244
  2  2 تعليم اللغة االجنلي ية مبساعدة احلاسب اآليل هنج 321
 جند 246+ جند  236 3  3 يليل اخلطاب جند  351
 هنج 361 2 2 1 -2 -تعلم وتعليم اللغة االجنلي ية هنج 362

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر            (1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 واحدة معتمدة *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة 
 الثامناملستوى 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  12 12  لغة االجنلي يةال -الرتبية امليدانية  هنج 462

  12   جمموع الساعات املعتمدة
 

 احلاسب اآللي برنامج
 املستوى الثالث

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات **عملي* نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  4 2 3 -2 –في اي  عامة  في  104
 تقن 140 4 2 3 -1-بر ة حاسبات  عال 111
 ريس 150 3  3  احملددةالرايضيات  ريس 151
  3  3 يممقدمة يف التعلم والتعل هنج 334

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة     



17 

 

 املستوى الرابع
 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 

 عال 111 4 2 3 -2 -بر ة حاسبات  عال 113
  3  3 مبادئ واخالقيات نظم املعلومات انل 201
 عال  113ريس +  151 3  3 مدخل اىل هندسة الرب يات هاب 211
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو 222
  3  3 املعلومات واالتصاالت يف املنهج تقنيات هنج 312
  3  3 التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد هنج 316

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  20   ةجمموع الساعات املعتمد

 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة          ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 
 

 املستوى اخلامس
 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 

  2  2 التقور الرتبوي نفو 151
 عال 113 3  3 البياانتتراكيب  عال 212
 عال 111 3 2 2 تنظيم احلاسبات عال 220
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242
 عال 113+ عال 111 3  3 أخالقيات احلوسبة وطرق البحث عال 304
 هاب 211 3  3 تطوير تطبيقات الشبكات العنكبوتية هاب 381

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة / سلم* 
  2  2 تياري كلية**اخ 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر                  ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة 
 

 املستوى السالس
 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم قرراملرقم ورمز 

  2  2 لغويةالهارات امل عرب 101
 عال 212 3  3 نظم التشغيل عال 227
 عال 212انل+  201 3  3 قواعد البياانت أسو انل 230
 عال 227انل +  201 3  3 تراسل البياانت و شبكات احلاسب انل 370
 هنج 334 2  2 -1-م احلاسب االيل تعلم و تعلي هنج 395
  3  3 واحلاسب اإلنسالالتفاعلية بل  عال 440

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة / سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2بات الكلية يف اجلدول رقم )من متطل اً ( ** خيتار الطالب مقرر 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السابع
 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 

 عال 440 3  3 التصميم التعليمي هنج 331
 هنج 395 2  2 -2-تعلم و تعليم احلاسب االيل  هنج 396
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 هاب 381 4  4 تطبيقات الوسائع املتعددة والويب يف التعليم هنج 425
 عال 304 2  2 ندوة و حبث هنج 440
 عال 212 3  3 الرسومات ابستخدام احلاسب عال 476
 انل 370 3  3 أمن املعلومات انل 493

  17   جمموع الساعات املعتمدة
 

 املستوى الثامن
 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 

  12 12  حلاسب االيلاتدريو  –رتبية امليدانية ال هنج 474
  12   جمموع الساعات املعتمدة

 
 برنامج الرياضيات

 املستوى الثالث

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم ورم  املقرر
 ريس 150 3  3 مقدمة يف اإلحصا  حصإ 100
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب102
 ريس 150 4  4 حساب التكامل ريس 111
 ريس 150 4  4 أسو الرايضيات ريس 131
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334

  18    موع الساعات املعتمدة

 الرابع املستوى 

 السابقاملتطلب  الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 ريض 111 4  4 حساب التفاضل والتكامل ريض 201
 ريض 201 4  4 حساب املتجهات ريض202
  2  2 علم النفس الرتبوي نفس222
  2  2 لمج التقنية يف بيئة التعلم وسل242
 ريض 243 2  2 اتريخ الرايضيات ريض  391

  2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 اختياري كلية** 

  18  18 الساعات املعتمدة جمموع
 (2(          ** خيتار الطالب مقرراً من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )1* خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )      

 املستوى اخلامس 
 

 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 لتقومي الرتبويا نفس151
 ريض 201 4  4 مقدمة يف املعالالت التفاضلية ريض 225
 ريض 131 4  4 نظرية األعدال ريض 243
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 ريض 131 4  4 اجلرب اخلطي  ريض  246
عطبيقات عقنية املعلومات واالعصال يف التعلم  هنج 251

 والتعليم
2  2  

 ريض 201 4  4 - 1-التحليل احلقيقي  ريض 382
  20   موع الساعات املعتمدةجم

 

 

 املستوى السادس

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات  عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
إحص+  100 4  4 -1- احتمال إحص 215

 ريض111
 246ريض + 243 4  4 نظرية الزمر  ريض343

 ريض
 ريض 246 4  4 -1 –التحليل العدلي  ريض  352
 ريض 382 4  4 ة يف التوبولوجيامقدم ريض 373
 هنج334 2  2 -1-الرايضيات ععلم وععليم  هنج378

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  20   جمموع الساعات املعتمدة

 (                  1* خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )                   

 املستوى السابع

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم ورمز املقرر رقم
  2  2 املهارات اللغوية عرب  101
 246ريض+  202 4  4 قليديةإأسس اهلندسة اإلقليدية والال ريض 379

 ريض
 هنج 378 2  2 -2- ععلم وععليم الرايضيات هنج 379
 ريض246 3  3 املدخل إىل الربجمة الرايضية ريض 456
 ريض 382 4  4 التحليل املركب ريض 487

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 

 املستوى الثامن 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم املقرر ورمزه
 هنج 379 12 عملي  -الرايضيات –الرتبية امليدانية  هنج473

  12   جمموع الساعات املعتمدة

 برنامج الفيزياء
 املستوى الثالث
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 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورمز املقرر
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية عرب 102
 ريض 140 4  4 -1-فيزايء عامة  فيز 110
  ريض 150 4  4 حساب التكامل ريض 111
 ريض 140 4  4 -2- فيزايء عامة فيز 111
  3  3 ميم والتعلمقدمة يف التعل هنج 334

  19 جمموع الساعات املعتمدة

 املستوى الرابع

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورمز املقرر
 ريض 111 4  4 ضليةمعالالت عفا ريض209
 ريض 150 4  4 -1-ميكانيكا عقليدية  فيز210
  2  2 علم النفس الرتبوي نفس 222

 ريض 111 4  4 اهتزازات وموجات فيز234
  2  2 لمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242

 سلم101 2  2 اختياري جامعة / سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  20 جمموع الساعات املعتمدة
 (2** خيتار الطالب مقرراً من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )     (  1*خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 املستوى اخلامس

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورمز املقرر
  4  4 -1-كيمياء عامة  كيم  101
  2  2 مي الرتبويالتقو  نفس 151
 ريض 150 3  3 -1-الفيزايء الرايضية  فيز 201
210فيز+201فيز+111 4  4 كهرومغناطيسية فيز 222

 فيز
يف واالعصال عطبيقات عقنية املعلومات  هنج 251

 التعلم والتعليم
2  2  

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة / سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  19 مدةجمموع الساعات املعت
 (2(      ** خيتار الطالب مقرراً من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )1*خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 املستوى السادس

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورمز املقرر
 يزف 210 3  3 -2-ميكانيكا عقليدية  فيز 312
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 فيز 201 3  3 بصرايت فيز331
 ريض209فيز+110 4  4 فيزايء حرارية وإحصائية فيز 343
 فيز 111 4  4 فيزايء حديثة فيز352
 هنج334 2  2 -1- فيزايءععلم وععليم  هنج 374
 فيز 222 2  2 خمترب كهرومغناطيسية فيز 394

 سلم101 2  2 اختياري جامعة / سلم* 
  20 تمدةجمموع الساعات املع

 (1*خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 املستوى السابع

الساعات  عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورمز املقرر
 املعتمدة

 متطلب سابق

  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
  فيز 222 3  3 إلكرتونيات فيز 325
  3  3 -1-فيزايء جوامد فيز 371
 هنج374 2  2 -2- فيزايءععلم وععليم  جهن 375
 فيز234 2  2 خمترب فيزايء موجية  فيز 395
 فيز 352 3  3 خمترب فيزايء حديثة  فيز 396
 فيز 352 3  3 -1-الفيزايء النووية   فيز 481

  18 جمموع الساعات املعتمدة

 املستوى الثامن

 متطلب سابق ات املعتمدةالساع عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورمز املقرر
  12 12  الفيزايء -الرتبية امليدانية  هنج 471

  12 جمموع الساعات املعتمدة
 

 قسم الرتبية الفنية -4
 نبذة عن القسم:

ي عد قسم الرتبية الفنية عامعة امللك سعود من األقسام الرائدة املتخصصة يف تعليمنا احمللي حيث أنه ومع  
 اململكة العربية السعودية ظهرت احلاجة إىل معلمل لتدريو مادة الرتبية الفنية عميع مراحل توسع نطاق التعليم يف

التعليم، وجا ت فكرة إنشا  قسم للرتبية الفنية بكلية الرتبية عامعة امللك سعود بغرض إعداد معلمل وابحثل 
بية الفنية وبدأت الدراسة فيه عام متمي ين لسد العج  املت ايد يف هذا اجملال. لذلك مت إنشا  قسم الرت 

م. ومع التنامي املستمر للمجتمع السعودي ورغبة من القسم يف املشاركة يف 1975هـ املوافق 1394/1395
اإلسهام يف تنمية اجملتمع مت إنشا  قسم الرتبية الفنية للبنات مبرك  الدراسات اجلامعية عامعة امللك سعود عام 
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 ي املاجستري والدكتوراا كربامج رائدة ابململكة وذلك لسد احلاجة إىل العديد من هـ، كما مت إنشا  بران1405
 الطاقات البحثية العلمية والرتبوية واليت تبدو واضحة يف القطاع الرتبوي واإلداري يف  ال الرتبية الفنية.

 

 الرؤية: 
حمللية واإلقليمية من خالل هتيئة البيئة أل يكول قسم الرتبية الفنية ذا مكانة رائدة ومتمي ة على املستوايت ا 

الرتبوية والتعليمية والبحثية الفّعالة اليت متكنه من القيام بدورا يف إعداد معلمل ومتخصصل وابحثل يتمي ول 
 ابلكفا ة واجلودة وتقدر خدمات ثقافية وعلمية خلدمة اجملتمع. 

 الرسالة: 
بوية والعلمية واملهنية يف  ال إعداد املعلمل واملتخصصل يف  ال الرتبية يسعى القسم إىل يقيق الرسالة الرت         

الفنية والفنول، ابإلضافة إىل االهتمام ابلبحث العلمي وتقدر اخلدمات التخصصية واالستشارات املهنية اليت تثري 
 التخصص علمياً وتفي حباجات اجملتمع بقطاعية احلكومي واألهلي. 

 األدهدا::
 لمل ومتخصصل يف  ال الرتبية الفنية والفنول بدرجة البكالوريوس، واملاجستري والدكتوراا.إعداد مع -1

 أتهيل وإعداد قيادات متخصصة يف  االت الرتبية الفنية على املستوم التعليمي واإلداري. -2

 إعداد متخصصل يف  االت الفنول املختلفة للعمل يف القطاعل احلكومي واألهلي.  -3

ك الدارسل حنو  االت الرتبية الفنية احلديثة  وتطبيقاهتما يف  ال تدريو الرتبية الفنية يف مـدارس توسيع مدار  -4
 التعليم العام. 

 توجيه وزايدة وعي الدارسل جتاا القيم اجلمالية يف الرتاث واحلضارة العربية اإلسالمية.  -5

 يلي يف ضو  متغريات العصر احلديث واملعاصر. تطوير وتنمية املهارات الفنية للدارسل من خالل التعبري التشك -6

االهتمــام ابلبحــث العلمــي ومتابعــة التطــورات احلديثــة يف  ــال الرتبيــة الفنيــة علــى املســتويل العــريب والــدويل مــن  -7
 اجل اإلسهام  يف تنمية اجملتمع احمللي واإلقليمي. 

   التنمية املستدامة . املسامهة يف إعادة أتهيل املعلمل الذين هم على رأس العمل يف ضو  -8

 اخلطة الدراسية للقسم:
 

 املستوى الثالث
 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب  102
  2 2 1 أسو التصميم وعناصرا ترف102
  2 2 1 رسم التشكيليال ترف103
  2 2 1 أشغال اخل ف والصلصال ترف 106
  2 2 1 املدخل إىل الرتبية الفنية ترف 109
  2 2 1 التشكيل ابخلامات البيئية واملستهلكة ترف 111
  2  2 الفنول اإلسالمية ترف 207
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  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة     

 املستوى الرابع
 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
  2  2 الفنول القبلية واألفريقية والبدائية ترف 117
  2 2 1 ال خرفة اإلسالمية واخلع العريب ترف 200
  2  2 مدخل إىل التذوق الفين ترف 209
  2 2 1 املدخل إىل احلاسب اآليل يف الرتبية الفنية ترف 210
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو 222
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242
 ترف 103 2 2 1 أسو تكوين الصورة ترف 302

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 اختياري كلية** 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة      (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر          (1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر   

 املستوى اخلامس
 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم قرراملرقم ورمز 
  2  2 التقور الرتبوي نفو 151
  2  2 رسوم األطفال ومراحل منوها ترف 201
  2 2 1 دراسات يف اللول ترف 208
  2  2 تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 251
  2 2 1 التصميم الداخلي ترف 312
 ترف 205 2 2 1 أفرال احلريق وصب القوالب ترف 315
  2 2 1 أشغال الطباعة  ترف 318
 ترف 210 2 2 1 رسوم احلاسب اآليل ترف 413

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  18   جمموع الساعات املعتمدة

 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة                            ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السادس

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2 2 1 النسيج والسجاد ترف 216
 ترف 109 2  2 أصول الرتبية الفنية ونظرايهتا ترف 301
  2 2 1 رتبية الفنيةمعارض ال ترف 313
  2 2 1 أشغال اخلشب ترف 306
  2 2 1 أشغال املعادل ترف 307
  2 2 1 -1-أساليب التعلم والتعليم  هنج 367
  2  2 البحث العلمي والتقور يف الرتبية الفنية  ترف 409
 ترف 103 2 2 1 التصوير التشكيلي ترف 411

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 ختياري  كلية**ا 
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  20   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة       (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر     (1بات اجلامعة يف اجلدول رقم )من متطل اً * خيتار الطالب مقرر         

 املستوى السابع

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم قرراملرقم ورمز 
 ترف315ترف +  106 2 2 1 الطال ات ال جاجية وال خارف اخل فية  ترف205
  2  2 فنول عصر النهضة والفنول احلديثة ترف 308
 ترف 411 2 2 1 التجريب يف التصوير التشكيلي ترف 309
  2  2 اخلاصة الرتبية الفنية للفئات ترف 319
 هنج 367 2 2 1 -2-أساليب التعلم والتعليم  هنج 368
 ترف 102 2 2 1 يتطبيقات يف التصميم اإليضاح ترف 401
  2  2 فلسفة الرتبية الفنية  ترف 403
  2 2 1 أشغال الصياغة واملينا ترف 406
  2 2 1 الرسوم اجلدارية ترف 408

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة         

 املستوى الثامن

 

رقم ورمز 

 المقرر

الساعات  عملي نظري المقرر اسم

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

لتربية ا -التربية الميدانية  نهج 466

 الفنية

 12 12  

  12   مجموع الساعات المعتمدة
 

 
 

 قسم الرتبية اخلاصة  -5

 : القسم عن نبذة
هـ، ويهدف القسم إىل إعداد وأتهيل 1405 -1404مت استحداث قسم الرتبية اخلاصة يف العام اجلامعي         

أحد املسارات التخصصية التالية: اإلعاقة يف للحصول على درجة البكالوريوس  معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة
 للعمل مع ذوي االحتياجات اخلاصة وكية والتوحد.واالضطراابت السل ، وصعوابت التعلم،لتخلف العقليالسمعية، ا

، وكذلك الرتبية اخلاصة التابعة هلاتل اجلهتلوبرامج ( يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة سوا  يف معاهد ذوي اإلعاقة)
واملدارس  لألشخاص ذوي اإلعاقةاجلمعيات اخلريية اليت تقدم اخلدمات الرتبوية مثل للعمل يف القطاع اخلاص 

ولقد ارج من القسم  اململكة. يف الذي مت إنشاؤااألول  الرائد اليت فيها برامج تربية خاصة، ويعترب القسم األهلية
عدد كبري من املعلمل واملعلمات والذين يعملول اآلل يف اجملاالت املتخصصة سوا  يف القطاع احلكومي أو األهلي 

  .لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةللرفع من مستوم خدمات الرتبية اخلاصة املقدمة 
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 العلمية أدا  رسالته يف إليه يتطلع الذي الدور فعالية زايدة هبدف متعددة تطور مبراحل القسم كما مر          
 العربية اململكة يف اخلاصة الفئات إىل اخلدمات املقدمة ونوع كم مبستوم النهوض إىل هتدف واليت  والرتبوية
 .السعودية

 رؤية:ال
أل حيتــل قســم الرتبيــة اخلاصــة مكانــة قياديــة بــل أقســام الرتبيــة اخلاصــة يف اململكــة ويتبــوأ مركــ اً  يــ اً بــل أقســام         

 الرتبية اخلاصة عاملياً وحيقق هذا الرؤية من خالل رسالته.

 :رسالةال
بية اخلاصة أكادمييـاً وأخالقيـاً أل حيقق القسم رؤيته من خالل التمي  يف إعداد معلمي الرت إعدال الكوالر البشرية:  1

وتربوايً على مسـتوم الدراسـات اجلامعيـة، وال يعـد ابحثـل وقيـاديل وإداريـل انجحـل علـى مسـتوم الدراسـات العليـا 
 ليكونوا أعضا  هيئة التدريو يف اجلامعات وليعملوا يف امل سسات الرتبوية األخرم .

نية واإلشراف على املشاريع البحثية اليت يطلب منه اإلشراف عليها، إعداد املشاريع البحثية الوطالبحوث العلمية:  2
 واملبادرة يف اقرتاح مشاريع مشرتكة على النطاق الوطين والعاملي.

تقــــدر خــــدمات استشــــارية وتدريبيــــة للم سســــات احلكوميــــة واألهليــــة، وخــــدمات تشــــخيص وتــــدريب اخلــــدمات:  3
 تخصصة.لألطفال وأوليا  األمور من خالل مراك  القسم امل

 دهدا: : األ
 .اخلاصة االحتياجات الطلبة ذوي مع بنجاح العمل على قادرة تربوية كفا ات أتهيل -١
 به. اصص الذي اجملال يف للمعرفة املكثفة املسارات، ابإلضافة بكافة واسعة  علمية الطلبة بقاعدة ت ويد -٢
 العربية اململكة مناطق يف االحتياجات اخلاصة ذوي لألطفال املقدمة اخلاصة الرتبية خدمات مستوم من الرفع -3

 .السعودية
 اخلطة الدراسية للقسم:

 املستوى الثالث
 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري  املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  4  4 مقدمة يف الرتبية اخلاصة خاص 100
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 بية اإلسالمية  أصول الرت  ترب 102
  3  3 -1-علم نفو النمو  نفو 111
  3  3 مقدمة يف أتهيل املعوقل خاص 180
  2  2 الوسائل السمعية للرتبية اخلاصة وسل 228
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334

  19   جمموع الساعات املعتمدة
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 املستوى الرابع

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي ري نظ املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
 خاص 100 4  4 اخلاصة  التقييم والتشخيص يف الرتبية خاص 151
 خاص 100 3  3 اإلعاقة البدنية  خاص 160
 خاص 100 3  3 االضطراابت السلوكية لدم األطفال غري العاديل خاص 170
  2  2 الرتبويعلم النفو  نفو 222
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة/ سلم * 
  2  2 اختياري كلية**  

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2اجلدول رقم )من متطلبات الكلية يف  اً ** خيتار الطالب مقرر        (1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 

 سار اإلعاقة السمعية م
 املستوى اخلامس

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 خاص 100 3  3 تعديل وبنا  السلوك خاص 201
  3  3 اضطراابت النطق والكالم خاص 202
  2  2 لتعليمتطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم وا هنج 251
 خاص 100 3  3 اإلعاقة السمعية إىلمدخل  خاص 252
 خاص 100 3  3 صعوابت التعلم إىلمدخل  خاص 254
 خاص 100  3  3 النمو اللغوي لدم املعوقل مسعياً  خاص 262

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة/ سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1لبات اجلامعة يف اجلدول رقم )من متط اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السادس

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 خاص 100 3  3 مدخل إىل اإلعاقة البصرية خاص 251
 خاص 262خاص  +  252 3  3 طرق التواصل الشفهي خاص 302
 خاص 262خاص  +  252 3  3 طرق التواصل اليدوي والكلي خاص 352

  3  3 مناهج غري العاديل وأسو بنائها خاص 371
 خاص 262خاص +  252 2  2 -1-اسرتاتيجيات التدريو والتعلم يف  ال اإلعاقة السمعية خاص  409

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 اختياري كلية** 

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر            ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً ب مقرر * خيتار الطال

 املستوى السابع

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 خاص 100 3  3 صعوابت التعليم يف القرا ة والكتابة خاص 264
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 خاص 100 3  3 تربية غري العاديل يف املدارس العادية خاص 385
 خاص 100 3  3 العمل مع اسر غري العاديل خاص 390
 خاص 100 2  2 اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة خاص 411
 خاص 409 3  3 -2-اسرتاتيجيات التدريو والتعلم يف  ال اإلعاقة السمعية خاص 412
 خاص 100 3  3 ااي املعاصرة يف الرتبية اخلاصةالقض خاص 440
  2  2 مناهج البحث يف علم النفو نفو 461

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 

 ثامنملستوى الا

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  12 12  اإلعاقة السمعيةالتدريب امليداين يف  ال  خاص 476

  12   جمموع الساعات املعتمدة
 
 

 

 سار التخلف العقلي م
 

 املستوى اخلامس
 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم املقرررقم ورمز 
 خاص 100   3  3 تعديل وبنا  السلوك خاص 201
  3  3 اضطراابت النطق والكالم خاص 202
  2  2 ت واالتصال يف التعلم والتعليمتطبيقات تقنية املعلوما هنج 251
 خاص 100   3  3 التخلف العقلي إىلمدخل  خاص 253
 خاص 100   3  3 صعوابت التعلم إىلمدخل  خاص 254
 خاص 100 2  2 التخلف العقلي يف ضو  النظرايت خاص 263

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  18   جمموع الساعات املعتمدة

 

 ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً ر الطالب مقرر * خيتا

 املستوى السادس

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم املقرررقم ورمز 
 خاص 100   3  3 صعوابت التعليم يف القرا ة والكتابة خاص 264
 خاص 263خاص +  253 2  2 من املتخلفل عقلياً  تربية القابلل للتعلم خاص 303
 خاص 263خاص +  253 2  2 من املتخلفل عقلياً  تربية القابلل للتدريب خاص 313
  3  3 مناهج غري العاديل وأسو بنائها خاص 371
 خاص 100   3  3 تربية غري العاديل يف املدارس العادية خاص 385
 خاص 263خاص +  253 2  2 -1-قلياسرتاتيجيات التدريو والتعلم  يف  ال التخلف الع خاص  410

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم*  
  2  2 اختياري كلية** 

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 

 (2دول رقم )من متطلبات الكلية يف اجل اً ** خيتار الطالب مقرر                                (1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السابع

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم املقرررقم ورمز 
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 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم املقرررقم ورمز 
 خاص 100   3  3 القدرات العقلية ونظرايت خاص 265
 خاص 100   3  3 مهارات السلوك التكيفي خاص 353
 خاص 100   3  3 العمل مع اسر األطفال غري العاديل خاص 390
 خاص 100   2  2 اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة اصخ 411
 خاص 410 3  3 -2-اسرتاتيجيات التدريو والتعلم  يف  ال التخلف العقلي خاص 413
 خاص 100   3  3 القضااي املعاصرة يف الرتبية اخلاصة خاص 440
  2  2 مناهج البحث يف علم النفو نفو 461

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 ثامناملستوى ال

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  12 12  التدريب امليداين يف  ال التخلف العقلي خاص 477

  12   جمموع الساعات املعتمدة
 سار صعوبات التعلم م

 املستوى اخلامس
 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 خاص 100 3  3 تعديل وبنا  السلوك خاص 201
  3  3 اضطراابت النطق والكالم خاص 202
  2  2 تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 251
 خاص 100 3  3 التخلف العقلي إىلمدخل  خاص 253
 خاص 100   3  3 صعوابت التعلم إىلمدخل  خاص 254
 خاص 100 3  3 صعوابت التعليم يف القرا ة والكتابة خاص 264

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السادس
 

 املتطلب السابق عتمدةالساعات امل عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  3  3 مدخل إىل التفوق العقلي واالبتكار خاص 255
 خاص 264+  خاص 254 2  2 صعوابت التعلم النمائية خاص 304
 خاص 264+ خاص  254 2  2 تطبيقات نظرايت التعلم يف تدريو صعوابت التعلم خاص 320
  3  3 مناهج غري العاديل وأسو بنائها خاص 371
 خاص 100 3  3 تربية غري العاديل يف املدارس العادية خاص 385
 خاص 100 2  2 اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة خاص 411

 سلم  101 2  2 سلم *جامعة / ختياري ا 
  2  2 كلية** ختياريا 

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر                   ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 

 املستوى السابع
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 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 خاص 100 3  3 مهارات السلوك التكيفي خاص 353
 خاص 320خاص + 304 2  2 دراسة حالة يف  ال صعوابت التعلم خاص 354
 خاص 100 3  3 العمل مع اسر غري العاديل خاص 390
 خاص 320خاص + 304 2  2 اسرتاتيجيات التدريو والتعلم  يف  ال صعوابت تعلم الرايضيات  خاص  420
 خاص 320خاص + 304 3  3 اسرتاتيجيات التدريو والتعلم  يف  ال صعوابت تعلم القرا ة  خاص  421
 خاص 100 3  3 القضااي املعاصرة يف الرتبية اخلاصة خاص 440
  2  2 مناهج البحث يف علم النفو نفو 461

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 املستوى الثامن

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  12 12  صعوابت التعلمالتدريب امليداين يف  ال  خاص 478

  12   جمموع الساعات املعتمدة

 سار االضطرابات السلوكية والتوحدم
 

 املستوى اخلامس

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 خاص 100 3  3 تعديل وبنا  السلوك خاص 201
  3  3 اضطراابت النطق والكالم خاص 202
  2  2 املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليمتطبيقات تقنية  هنج 251
 خاص 100 3  3 مدخل إىل التخلف العقلي خاص 253
 خاص 100 3  3 مدخل إىل االضطراابت السلوكية واالنفعالية خاص 268
 خاص 100 3  3 مدخل إىل اضطراابت التوحد خاص 275

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  19   دةجمموع الساعات املعتم

 ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً * خيتار الطالب مقرر 
 املستوى السادس

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
 خاص 275خاص + 268 3  3 االضطراابت السلوكية والتوحد يف ضو  النظرايت خاص 266
 خاص 275خاص+ 268 3  3 إدارة وضبع السلوك خاص 306
 خاص 100 3  3 مناهج غري العاديل وأسو بنائها خاص 371
 خاص 100 3  3 تربية غري العاديل يف املدارس العادية خاص 385
اسرتاتيجيات التدريو والتعلم  يف  ال االضطراابت السلوكية  خاص 416

 -1-واالنفعالية 
 خاص 275خاص + 268 2  2

 خاص 275خاص + 268 2  2 -1-يات التدريو والتعلم  يف  ال التوحد اسرتاتيج خاص 417

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 اختياري كلية**  

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً قرر م** خيتار الطالب                            ( 1من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) اً مقرر * خيتار الطالب 
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 املستوى السابع

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  3  3 دراسة حالة يف  ال االضطراابت السلوكية والتوحد خاص 356
 خاص 100 3  3 سر غري العاديلالعمل مع أ خاص 390
 خاص 100 2  2 يف الرتبية اخلاصة شرافاإلدارةواإل خاص 411
 خاص  416 2  2 -2-اسرتاتيجيات التدريو والتعلم  يف  ال االضطراابت السلوكية واالنفعالية  خاص 418
 خاص 417 2  2 -2-اسرتاتيجيات التدريو والتعلم  يف  ال التوحد  خاص 419
 خاص 100 3  3 القضااي املعاصرة يف الرتبية اخلاصة خاص 440
  2  2 مناهج البحث يف علم النفو نفو 461

  17   جمموع الساعات املعتمدة
 ثامناملستوى ال

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري  املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  12 12  التدريب امليداين يف  ال االضطراابت السلوكية والتوحد خاص 480

  12   جمموع الساعات املعتمدة

 رياض األطفال )طالبات( – السياسات الرتبويةقسم  -6
 القسمنبذة عن 
عامعة امللك سعود من أقدم أقسام الكلية اليت تكسب الطالب أصول مهنة السياسات الرتبوية قسم ي عد           

صات الكلية فهو اص من األقسام اليت تقدم خدماهتا لكل وهوهـ، 1387أنشئ القسم يف عام  التعليم ومهاراهتا.
البكالوريوس، وإمنا يشارك األقسام األخرم يف إكساب الطالب مهنة التعليم  ال يقدم بران ًا اصصيًا على مستوم

، هـ1406عام  )طالبات( الذي استحدثقسم على برانمج البكالوريوس يف رايض األطفال اليشرف و وأصوهلا. 
 للعمل يف  ال تربية وتعليم الطفل. شرفات واملديراتعداد الكوادر املتخصصة من املعلمات واملإهبدف 
 :الرؤية
يسعى القسم للوصول إىل يقيق الرايدة العلمية اخلالقة املتكاملة يف  ال تربية وتعليم الطفل والبحث         

 العلمي، وخدمة اجملتمع، واملسامهة يف يقيق  تمع املعرفة على املستوم احمللي والعاملي. 
 الرسالة:
يعمل القسم على أتهيل الكوادر الوطنية املتخصصة بكفا ة عالية يف  ال تربية وتعليم الطفل وإكساب           

الطالبات املهارات األساسية ملواصلة منوهن العلمي واملهين والبحثي واالستشاري حبيث يصبحن قادرات على 
 كة يف التصدي للقضااي اجملتمعية واملعنية مبجال الطفولة.االستجابة ملتطلبات ميادين العمل يف  ال الطفولة واملشار 

 : رياض األطفالبرنامج  أدهدا:
 إعداد الكوادر املتخصصة يف رايض األطفال من املعلمات واملشرفات واملديرات.  -
ملتعلقة اجملتمع ااملسامهة يف تطوير مهارات الكوادر العاملة يف  ال رايض األطفال ويف القطاعات املختلفة يف  -

 .ابألسرة والطفل
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العمل توعية فئات اجملتمع املختلفة أبمهية مرحلة رايض األطفال من خالل تنظيم امل مترات والندوات ولقا ات  -
 .وإجرا  املشروعات املتخصصة

لة اإلسهام يف دفع عجلة التطوير املنهجي والرتبوي من خالل التطوير والتقييم املستمر للربامج اخلاصة ابلطفو   -
 املبكرة .

 إسدا  االستشارات املهنية والعلمية وخدمة اجملتمع يف  ال الطفولة والتعليم املبكر. -
 القيام ابألحباث النظرية والدراسات امليدانية يف  ال الطفولة .  -
 إنشا  وحدات علمية متخصصة خلدمة أهداف القسم.  -

 اخلطة الدراسية للقسم
 املستوى الثالث

 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم قرراملرقم ورمز 
  3  3 مدخل يف رايض األطفال روض 100
  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  2  2 الفنيةتنمية املهارات  روض 150
  2  2 احلركية تنمية املهارات روض 152
  2  2 الدينيةالطفل بية تر  روض 213
  2  2 التنشئة االجتماعية روض 231
  2  2 اتريخ الرتبية اإلسالمية ترب 231
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334

  20   جمموع الساعات املعتمدة

 املستوى الرابع
 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
  3  3 علم نفو النمو نفو  111
  2  2 اجتاهات حديثة يف تربية الطفل روض 125
  2  2 علم نفو تربوية نفو  222
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242
 روض 100 2  2 مناهج رايض األطفال روض 250
  2  2 الرتبية املقارنة ترب 321

 سلم 101 2  2 ري جامعة /سلم *اختيا 
  2  2 اختياري كلية** 

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 (2(             ** خيتار الطالب مقررًا من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )1* خيتار الطالب مقرراً  من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 املستوى اخلامس
 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 رسوم األطفال ومراحل منوها ترف 201
  2  2 قرا ات يف الطفولة ابللغة اإلجنلي ية روض 220
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  2  2 منظمات الطفولة الدولية واحمللية روض 241
  2  2 تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 251
  3  3 نظرايت التعلم نفو 323
 روض 100 2  2 إدارة دور حضانة ورايض األطفال روض 341
  2  2 نظام التعليم يف اململكة والوطن العريب ترب 341
 روض 250 2 2 1 تنمية املفاهيم واملهارات اللغوية روض 351

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 (                            *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة 1تار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )* خي

 املستوى السادس

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  2  2 التقور الرتبوي نفو 151
 روض 100 2  2 م نفو اللعبعل روض 236
  2  2 دراسة مستقلة روض 282
 ترب 231 3  3 مشكالت الطفولة روض 331
  2  2 القياس والتقور لطفل ما قبل املرحلة االبتدائية روض 336
 روض 250 2 2 1 أساليب التعلم والتعليم يف املهارات الرايضية  روض 355
  2  2 علم نفو طفل غري عادي  روض 434

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 اختياري  كلية** 

  19   جمموع الساعات املعتمدة
 (2** خيتار الطالب مقرراً من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )        (   1* خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )        
 عالل ساعة واحدة معتمدة *** كل ساعتني عملي ع        

 املستوى السابع

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  3  3 علم نفو دوافع وانفعاالت نفو 205
  2  2 علم االجتماع الرتبوي ترب 222
 روض 331 2  2 إرشاد الطفل وتوجيهه روض 232
  2  2 صحة الطفل وتغذيته روض 261

 روض 250 2 2 1 أساليب التعلم والتعليم يف املهارات العلمية  روض 357

  2  2 ثقافة الطفل روض 438
  2  2 مشكالت تربوية ترب 441
 روض 282 3  3 ندوة يف رايض األطفال روض 480

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي ععالل ساعة واحدة معتمدة         

 ستوى الثامنامل

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم املقرررقم ورمز 
  12 12  رايض األطفال –الرتبية امليدانية  هنج 465

  12   جمموع الساعات املعتمدة
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 الدراسات القرآنيةقسم  -7
 نبذة عن القسم:

الكلية املتوسطة، وكال مينح شهادة ـ، يت مسمى ه1399-1398أنشئ قسم الدراسات القرآنية عام  -
 الدبلوم أسوة ببقية األقسام يف الكلية.

هـ صدر التوجيه بتحويل الكليات املتوسطة إىل كليات للمعلمل متنح البكالوريوس فتم  1409ويف عام   -
 تطوير اخلطة لتواكب هذا التحول.

هـ 1422ة يف هذا التخصص عام وبدأت الدراس .هـ صدر األمر ابفتتاح اصص القرا ات1420ويف عام   -
 بعد وضع خطته وهو مينح شهادة البكالوريوس يف القرا ات القرآنية. 

وهو مينح شهادة هـ بدأ القسم بتنفيذ الدبلوم العايل للقرا ات املعتمد من ديوال اخلدمة املدنية 1422ويف عام  -
 دبلوم عايل بعد البكالوريوس. 

ابلرايض إىل جامعة امللك سعود ومن أقسامها قسم الدراسات  هـ انضمت كلية املعلمل1428ويف عام  -
 القرآنية. 

هـ انضم قسم الدراسات القرآنية إىل كلية الرتبية، مبوجب قرار معايل اجلامعة رقم 1433ويف عام  -
  هـ.15/11/1433واتريخ  357375/52

 الرؤية:
 علومه.الرايدة يف اريج معلم متمي  يف تعليم القرآل الكرر و          
 الرسالة: 

توفري بيئة علمية حمف ة للتعلم والتقدم البحثي، والشراكة مع اجلهات ذات العالقة لتأهيل معلم القرآل الكرر     
  وعلومه، ومواكبة التطور التقين يف تعليم القرآل الكرر وعلومه.

 األدهدا: :
يــة املتــواترة علــى الوجــه الصــحيح عرضــاً ومساعــاً آنالقر اــريج معلــم م هــل بدرجــة عاليــة يف األدا  لتــدريو القــرا ات  ·

 وتوجيهاً.
 .متكل املعلم من التالوة الصحيحة ·
 .ليكول قادراً على توضيح بعس معاين القرآل الكررلقرآل الكرر ا ت ويد املعلم ابلتفسري وأصوله وعلوم ·
 .ابلعلوم واملعارف الرتبوية لقرآل الكررا ت ويد معلم ·
 .التجويدتعليم القرآل الكرر و  تتناسب معاليت  بطرق التعلم لقرآل الكررا ت ويد معلم ·

 اخلطة الدراسية للقسم :
 الدراسات القرآنية برنامج

 املستوى الثالث

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
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  2  2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم101
  2  2 الكرر وتفسريا القرآل قرأ 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب102
  2  2 - 1-علم التجويد  قرأ 211
 قرأ 211 4  4 -1-القرآل الكرر  قرأ 221
  2  2 اتريخ القرآل الكرر قرأ 231
  2  2 )ج   عم( -1-تفسري  قرأ 241
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334

  19   ملعتمدةجمموع الساعات ا
 

 الرابع املستوى 

 املتطلب السابق الساعات املعتمدة عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 املهارات اللغوية عرب101
 قرأ 211 2  2 - 2-علم التجويد  قرأ 212
 قرأ 212 4  4 -2-القرآل الكرر  قرأ 222
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو222
  2  2 )ج   تبارك( -2- تفسري قرأ 242
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل242
  2  2 -1-فقه العبادات  سلم 340

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم * 
  2  2 اختياري كلية** 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2** خيتار الطالب مقرراً من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )     (     1* خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )      

 املستوى اخلامس 
 

 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 التقور الرتبوي نفو151
  2  2 العقيدة اإلسالمية  سلم223
  3  3 - 1 –النحو  عرب234
  2  2 تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم تطبيقات هنج 251
 قرأ 212 4  4 -3-القرآل الكرر  قرأ 323
  2  2 -1-علوم القرآل الكرر  قرأ 332
 قرأ 231 2  2 أصول التفسري قرأ 343

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة / سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم ) * خيتار الطالب مقرراً من
 

 املستوى السادس

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات  عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
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  2  2 -2-فقه العبادات  سلم 132
  2  2 -1- البالغة عرب 223
  2  2 علوم اإلقرا  قرأ 313
 قرأ 323 4  4 -4-القرآل الكرر  قرأ 324
  2  2 -2-علوم القرآل الكرر  أقر  333
 قرأ 343 2  2 )ج   قد مسع( -3-تفسري  قرأ 344
 هنج334 2  2 -1- دراسات قرآنيةتعليم تعلم و  هنج387

 سلم 101 2  2 اختياري جامعة /سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 (2من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم ) اً ** خيتار الطالب مقرر                   ( 1ات اجلامعة يف اجلدول رقم )من متطلب اً * خيتار الطالب مقرر            

 املستوى السابع

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم ورمز املقرر
  2  2 املدخل إىل علوم احلديث سلم116
 عرب 234 3  3 - 2 –النحو  عرب235
 هنج387 2  2 -2-دراسات قرآنية تعليم تعلم و  هنج388
 قرأ 324 4  4 -5-القرآل الكرر  قرأ 425
  2  2 إعجاز القرآل الكرر قرأ 434
  2  2 مناهج املفسرين قرأ 445
  2  2 املوضوعيتفسري ال قرأ 446

  17   جمموع الساعات املعتمدة
 

 املستوى الثامن 

 املتطلب السابق املعتمدة الساعات عملي نظري املقرر اسم رقم املقرر ورمزه
  12 عملي  دراسات قرآنية – الرتبية امليدانية هنج480

  12   جمموع الساعات املعتمدة

 برنامج القراءات
 املستوى الثالث

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورم  املقرر
  2  2 فة اإلسالميةأصول الثقا سلم 101
  2  2 القرآل الكرر وتفسريا قرأ 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  2  2 علم التجويد قرأ 214
  2  2 اتريخ القرا ات قرأ 215
  2  2 -1-أصول الشاطبية  قرأ 251
  2  2 -1-دراسة الشاطبية  قرأ 261
  2  2 -1-عرض القرا ات  قرأ 271
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  3  3 ميم والتعلمقدمة يف التعل جهن 334
  19  موع الساعات املعتمدة

 املستوى الرابع

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورم  املقرر
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
  2  2 علم توجيه القرا ات قرأ 216
  2  2 علم النفو الرتبوي نفو 222
  2  2 اتريخ القرآل الكرر قرأ 231
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242
 قرأ251 2  2 -2-أصول الشاطبية  قرأ 252
 قرأ261 2  2 -2-دراسة الشاطبية  قرأ 262
 قرأ271 2  2 -2-عرض القرا ات  قرأ 272
 سلم101 2  2 اختياري جامعة / سلم* 
  2  2 اختياري كلية** 

  19 ت املعتمدة موع الساعا
 (2(      ** خيتار الطالب مقرراً من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )1*خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 املستوى اخلامس

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورم  املقرر
  2  2 التقور الرتبوي نفو 151
  2  2 اإلسالميةالعقيدة  سلم 223
  3  3 -1-النحو  عرب234
  2  2 ج   عمّ   -1-تفسري قرأ 241
يف التعلم واالتصال تطبيقات تقنية املعلومات  هنج 251

 والتعليم
2  2  

  2  2 الوقف واالبتدا  قرأ 317
 قرأ262 2  2 -3-دراسة الشاطبية  قرأ 363
  قرأ272 2  2 -3 -عرض القرا ات قرأ 373
  2  2 اختياري جامعة / سلم* 

  19  موع الساعات املعتمدة
 ( 1* خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 ساملستوى الساد

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورم  املقرر
  2  2 عّد اآلي قرأ 318
  2  2 -2-الكرر علوم القرآل قرأ 333
  2  2 -1-فقه العبادات  سلم 340
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 قرأ231 2  2 أصول التفسري قرأ 343
 قرأ363 2  2 -4-دراسة الشاطبية  قرأ 364
 قرأ373 2  2 -4-عرض القرا ات  قرأ 374
 هنج334 2  2 -1-أساليب تعلم وتعليم القرا ات  هنج 384

 سلم101 2  2 اختياري جامعة / سلم* 
  2  2 ري كلية**اختيا 

  18  موع الساعات املعتمدة
 (2** خيتار الطالب مقرراً من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )         (  1*خيتار الطالب مقرراً من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )

 املستوى السابع

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورم  املقرر
  2  2 املدخل إىل علوم احلديث سلم 116
  2  2 -2-فقه العبادات  سلم 132
  2  2 -1-بالغة ال عرب 223
 عرب234 3  3 -2-النحو  عرب 235
 قرأ343 2  2 ج   قد مسع -3-تفسري قرأ 344
 هنج384 2  2 -2-أساليب تعلم وتعليم القرا ات  هنج 385
  2  2 رسم املصحف وضبطه قرأ 419
 قرأ364 2  2 -5-دراسة الشاطبية  قرأ 465
 قرأ374 2  2 -5-عرض القرا ات  قرأ 475

  19  موع الساعات املعتمدة
 املستوى الثامن

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي نظري اسم الـمـقـــرر رقم ورم  املقرر
 هنج385 12 12  قرا ات -الرتبية امليدانية  هنج 481

  12 املعتمدة موع الساعات 

 وحدة اإلرشاد األكادميي
 رسالة:ال

تسعى وحدة اإلرشاد األكادميي إيل مساعدة الطالب لتحقيق هدفه من دخول اجلامعة أبيسر الطرق وأكفئها       
مساعدته على التكيف مع النظام األكادميي وإزالة األسباب اليت ت دي إيل تعثرا وت خر وصوله إيل  وذلك من خالل

 ا كانت هذا األسباب أسبااب أكادميية ويف استطاعة اجلامعة حلها.هدفه إذ
 دهدا::                              األ

توفري الدعم الالزم للطالب أثنا  مسريهتم األكادميية مبا حيقق انسياب اخلطة الدراسية وإهنا  متطلباهتا  -1
                      خالل املدة ال منية احملددة..                             
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تعثرين دراسيا ويسل متابعة تقارير تقدم الطالب خالل دراستهم وتقييمهم, ومتابعة أدا  الطالب امل -2
 مستوايهتم.

صعوابت االنتقال من مستوم دراسي  ) مساعدة الطالب للتغلب على الصعوابت األكادميية اليت تقابلهم -3
 د.وخاصة الطالب اجلد)  إىل مستوم أخر

 اها::                              امل
 توزيع الطلبة على املرشدين ونشر القوائم على لوحات االعالانت وموقع الكلية. -1
 ( بتقرير يشمل على اعمال الوحدة وما مت اجنازا . كل فصل دراسي الرفع  بشكل دوري ) -2
 النظر يف مشاكل الطالب االكادميية والسعي حللها . -3
 الطلبة من املقررات وخالفها وإجياد احللول هلا.النظر يف شكاوم  -4

 املرشد األكادميي
ويكول عوان يف كل ما يتعلق بسري  ،يعترب املرشد األكادميي مسئواًل عن  موعة من الطلبة يرشدهم ويساعدهم     

 مام رئيو القسم. أيف أي أمر خيص الطلبة املشمولل ابإلرشاد  مرجعاً ، و العملية التعليمية
 الطالب :  ماها:
املرشد  ، واخبار، وكيفية التسجيلالدراسية االملام بتفاصيل اخلطةو ، ومقابلته، وتنفيذ توصياته، امعرفة مرشد      

 .خطتهأبي متغريات يف 
 أنظمة اجلامعة األكادميية

 تسجيل املقررات الدراسيةأواًل: 

فق ضوابع حمددة وميكن للطالب أو الطالبة يتم تسجيل املقررات الدراسية يف كل فصل دراسي  بشكل آيل و      
ابستخدام اسم    )ksu.edu.sa/ksu/inithttps://edugate.الدخول اىل بوابة النظام االكادميي )

املستخدم وكلمة املرور إلجرا  عمليات احلذف واإلضافة والتعديالت على اجلدول والتأكيد من تثبيت التسجيل 
 األدىنطباعة اجلدول الدراسي، وعلى الطالب أتكيد تسجيله خالل االسبوع األول من الفصل الدراسي، واحلد و 

مبا يتناسب مع معدل الطالب  ،( وحدة دراسية20( وحدة دراسية، واحلد األعلى)12) للعب  الدراسي للطالب
الطالب، وذلك  ابلنسبة للطالب املوقوف  الرتاكمي، البد من تقدر طلب رفع اإليقاف اىل الكلية الىت تدرس هبا

 أكادمييا.
أل يتقدم بطلب  االعتذار، ألل عدم  دراسييف أي فصل وعلى الطالب الذي ال يرغب يف  الدراسة         

االعتذار يعرضه الحتساب املقررات رسوابً، ويف حالة وجود إشكال يف تسجيل الطالب فعليه مراجعة مرشدا 
 لطالب يف الكلية .األكادميي أو ش ول ا

 الغياب  واإلنذاراتثانيًا: 

https://edugate/
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والدروس حيسب  الغياب من أول يوم يف الدراسة، وجيب على الطالب أل يواظب على حضور احملاضرات        
٪( من 75، وحيرم من االستمرار يف املادة ودخول االمتحاانت النهائية هلا إذا قلت نسبته يف احلضور عن )العملية

رم من دخول لدروس العملية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ويعترب الطالب الذي حاحملاضرات وا
( 2.00) راسبَا يف املقرر.  وحيصل الطالب على إنذار إذا اخنفس معدله الرتاكمي عن االمتحال بسبب الغياب

 ويفصل الطالب من اجلامعة إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية.
 اجلامعة : الفصل  منثالثًا : 

 يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية  :
( ويعطي  2.00إذا حصل على ثالثة إنذارات على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي عن احلد األدين )  -1

وحدة دراسية  12نقطة من دراسة  48فرصة رابعة ليتمكن من رفع معدله الرتاكمي ابفرتاض حصوله على 
 وتنفيذا آليا.على أل  يتم حساب ذلك 

إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه  عالوة  على مدة الربانمج  -2
وجمللو الكلية إعطا  فرصة استثنائية للطالب إلهنا  متطلبات التخرج حبد أقصى ال يتجاوز ضعف املدة 

ة واالختبارات للمرحلة اجلامعية والقواعد األصلية احملددة للتخرج وفق الشروط املوضحة يف الئحة الدراس
 التنفيذية .

 االعتذاررابعًا: 

 االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي -1

جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبًا إذا تقدم بطلب االعتذار قبل       

 .على األقلبداية االختبارات النهائية خبمسة أسابيع 

أما طالب الكليات اليت تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز هلم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية      

بثمانية أسابيع على األقل، وبالنسبة للدورات القصرية فيجوز هلم االعتذار قبل بداية االختبارات مبا يعادل ثلث 

ميد الكلية باختاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عرب مدة الدورة، ويف مجيع هذه احلاالت يقوم ع

البوابة اإللكرتونية وإذا مل يبت عميد الكلية يف الطلب خالل الفرتة احملددة ينفذ االعتذار آليًا وفق الضوابط 

د للطالب تقدير )ع( من هذه املدد، ويرص االستثناء – يف حالة الضرورة القصوى –اجلامعة املنصوص عليها، وملدير 

  .وحيتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج )W (أو

جيب أن ال تتجاوز فصول االعتذار فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول غري متتالية أما طالب الكليات      

أن ال تتجاوز سنوات االعتذار سنتني  اليت تطبق نظام السنة الدراسية فال جيوز االعتذار لسنتني متتاليتني، وجيب

 . دراسيتني غري متتاليتني طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، وملدير اجلامعة االستثناء من ذلك

 :اإلجراء
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)بعد األسبوع األول من  لالعتذارخالل الفرتة احملددة  ألكادمييبوابة النظام االدخول من خالل حسابه على  - 

 .(بدء الدراسة و حتى قبل بداية االختبارات النهائية خبمسة أسابيع
 

 .اختيار حركة اعتذار عن الفصل الدراسي اختيار رابط حركات أكادميية ثم  - 

تقديم الطلب عرب البوابة اإللكرتونية وإذا مل يبت يقوم عميد الكلية باختاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ  -  

 .عميد الكلية يف الطلب خالل الفرتة احملددة ينفذ االعتذار آليًا

  :تنبيه

 .على الطالب االلتزام حبضور املقرر حتى يتأكد من خالل حسابه أن حركة اعتذاره قد مت اعتمادها    

 االعتذار عن دراسة مقرر دراسي واحد -2

جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة مقرر دراسي واحد يف الفصل الدراسي على أن ال يقل عن         

احلد األدنى ومبا جمموعه أربعة مقررات دراسية كحد أقصى طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة، دون أن يعد راسبًا إذا 

 .يع على األقلتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية خبمسة أساب
 

أما طالب الكليات اليت تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز هلم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية        

بثمانية أسابيع على األقل، ويف مجيع هذه احلاالت يقوم عميد الكلية باختاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ 

يف  –وإذا مل يبت عميد الكلية يف الطلب ينفذ االعتذار آليًا، وملدير اجلامعة  تقديم الطلب عرب البوابة اإللكرتونية

االستثناء من هذه املواد على أن ال تتجاوز بداية االختبارات النهائية ملقررات اإلعداد  –حالة الضرورة القصوى 

 .يف املقرر (W) العام ، ويرصد للطالب تقدير )ع( أو

  :شروط االعتذار عن مقرر

 .جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة مقرر دراسي واحد يف الفصل الدراسي - 

 .( ساعة12أن ال يقل العبء الدراسي )الساعات املسجلة( يف الفصل الدراسي عن احلد األدنى ) - 

 .( أربعة مقررات كحد أقصى طيلة بقاءه يف اجلامعة4يسمح للطالب االعتذار عن ) - 

 .بتقديم طلب االعتذار عن طريق بوابة النظام األكادميييقوم الطالب  - 

 :اإلجراء

عن مقرر )قبل بداية  لالعتذارخالل الفرتة احملددة  بوابة النظام األكادمييالدخول من خالل حسابه على  - 

 .(االختبارات النهائية خبمسة أسابيع
 

 .عنه باالعتذاراختيار رابط حركات أكادميية ثم اعتذار عن مقرر و خيتار املقرر الذي يرغب  - 
 

يقوم عميد الكلية باختاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عرب البوابة اإللكرتونية وإذا مل يبت  - 

 .ليًاعميد الكلية يف الطلب خالل الفرتة احملددة ينفذ االعتذار آ

https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init
https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init
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 :تنبيه

على الطالب االلتزام حبضور املقرر حتى يتأكد من خالل حسابه أن حركة اعتذاره قد مت اعتمادها وظهر تقدير )ع 

 .( أمام املقرر

 عن الدراسة : االنقطاعالتأجيل أو  خامسًا: 

ميد الكلية عرب البوابة جيوز للطالب التقدم بطلب أتجيل الدراسة قبل هناية األسبوع األول من بد  الدراسة لع     
اإللكرتونية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلل دراسيل متتاليل، أو ثالثة فصول دراسية  غري متتالية )أما طالب 
الكليات اليت تطبق نظام السنة فال جيوز التأجيل لسنتل متتاليتل كما ال جيوز أل تتجاوز مدة التأجيل سنتل غري 

طيلة بقائه يف اجلامعة، مث يطوي قيدا بعد ذلك، وجيوز جمللو اجلامعة يف حالة الضرورة  متتاليتل( كحد أقصى
االستثنا  من ذلك، وال يتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلهنا  متطلبات التخرج. ويقوم عميد الكلية ابااذ  

وإذا مل يبت عميد الكلية يف الطلب خالل  القرار خالل ثالثة أايم من اتريخ تقدر الطلب عرب البوابة اإللكرتونية
 الفرتة احملددة ينفذ التأجيل آليا.

 التحويل:سادسًا: 

 التحويل من كلية إىل أخرى لاخل اجلامعة : -أ
جيوز مبوافقة عميدي الكليتل املعنيتل التحويل من كلية إىل أخرم وفقا للشروط اليت يقرها  لو الكلية اليت      

 حويل إليها.يرغب الطالب الت
تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من كلية إىل أخرم مجيع املواد اليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك      

التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة، أما ابلنسبة إىل الطالب الذين يتم يويلهم إىل 
 ع فيتم معادلة املواد اليت اجتازوها بدول أل تدخل يف حساب املعدل الرتاكمي.الربامج التأهيلية يف كليات اجملتم

 التحويل من ختصص إىل آخر لاخل الكلية : -ب
جيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من اصص إىل آخر داخل الكلية وفق ضوابع يضعها  لو      

 الكلية.
حملول من اصص إىل آخر املواد اليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك وتثبت يف السجل األكادميي للطالب ا    

 التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.
 االنسحاب من اجلامعة :سابعًا: 

ميكن للطالب االنسحاب من اجلامعة هنائيًا بعد استكمال إجرا ات إخال  الطرف من اجلامعة وإعادة        
له، وإذا رغب الطالب ابلعودة إىل اجلامعة بعد  األصلية اجلامعية وإحضار أوراقه الثبوتية إلعادة امللف البطاق

 انسحابه  فتطبق عليه  النصوص اخلاصة ابالنقطاع. ويرتتب على انسحاب الطالب من اجلامعة ما يلي:
 ن الدراسة .يسب  املدة اليت أنسحب خالهلا الطالب من اجلامعة كما لو كال منقطعاً ع -
 املنسحب من الفصل إىل حل تسجيله لفصل آخر. وقف مكافأة الطالب -
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 جيب إخال  الطرف من السكن وكذلك إخال  الطرف من املكتبة  وبقية مرافق اجلامعة  -
 
 
 
 
 
 

 االختبارات واملعدالت

 االختبارات :  -1
 : االختبارات الفصلية -

قرر الحتساب درجات األعمال الفصلية هلذا املقرر واليت يسب وهي اختبارات يف املقرر يعقدا مدرس امل      
 : إبحدم الطريقتل

 واحد. ياالختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث واختبار يرير  -
 اختبارال يريرايل على األقل. -

ي يف أي مقرر القسم املختص، أل  يضمن االختبار النهائ لو وجيوز جمللو الكلية التابع بناً  على توصية       
 اختبارات عملية أو شفهية،  وحيدد الدرجات اليت اصص هلا من درجات االختبار النهائي.

 االختبار النهائي :  -

هو اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف هناية الفصل الدراسي حيددا  لو الكلية بناً  على اقرتاح رئيو         
٪( من الدرجة الكلية 60- 40وتكول درجة األعمال الفصلية ما بل )،  لو القسم الذي يتوىل تدريو املقرر

 للمقرر.
 المعدالت : -2
حاصل قسمة  موع النقاط اليت حصل عليها الطالب على  موع الوحدات املقررة جلميع  هو املعدل الفصلي: -

التقدير الذي حصل املقررات اليت  درسها يف أي فصل دراسي، ويسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزل 
 عليه يف كل مقرر درسه الطالب.

هو حاصل قسمة  موع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات اليت درسها منذ  املعدل الرتاكمي: -
 التحاقه ابجلامعة على  موع الوحدات املقررة لتلك  املقررات.

لى توصية مدرس املادة الدراسية السماح للطالب جيوز جمللو القسم الذي يتوىل تدريو املقرر بناً  ع      
ابستكمال متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراسي التايل ويرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير  غري مكتمل 

( وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي حيصل عليه الطالب بعد استكماله  IC)ل( أو )
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( يف سجل الطالب ICرر. وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل يتغري تقدير غري مكتمل )ل( أو )متطلبات ذلك املق
 وحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي . F) ) أو( ھلعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب )

 حساب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:
 وزل التقدير رم  التقدير التقدير الدرجة السنوية

 5 أ +  تاز مرتفع 100 - 95 
 4.75 أ  تاز 95أقل من  -90
 4.5 ب + جيد جداً مرتفع 90أقل من  -85
 4 ب جيد جداً  85أقل من  -80
 3.5 ج + جيد  مرتفع 80أقل من  -75
 3 ج جيد 75أقل من  -70
 2.5 د + مقبول مرتفع 70أقل من  -65
 2 د مقبول 65أقل من  -60
 1 ھ راسب 60قل من أ    

 حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي  :مثال
 معدل الفصل األول

 النقاط عدد التقدير وزل التقدير رم  السنوية الدرجة الوحدات عدد املقرر
 9 4.5 ب + 85 2 سلم103
 9 3 ج 70 3 كيم  334
 14.25 4.75 أ 92 3 ريس 235
 16 4 ب 80 4 في   312

 48.25 12              اجملموع     

 4.02=  معدل الفصل األول = 

 معدل الفصل الثاين
 

 النقاط عدد التقدير وزل التقدير رم  السنوية الدرجة الوحدات عدد املقرر
 10 5 أ + 96 2 سلم104
 12 4 ب 83 3 كيم  327
 12 3 ج 71 3 ريس 214
 12 4 ب 81 4 في   326

 46 12    اجملموع         
 

 3.83=  معدل الفصل األول = 

 3.93=      املعدل الرتاكمي                   املعدل الرتاكمي للفصلل 

 


