
كلية التربية

��1
44

1-1
44

0
20م

20
 - 

20
19 التقرير السنوي

لكلية التربية







א����� א����� �כ��� א������

4

رقم الصفحةالمكوناتم

5كلمة العميد1

6كلمة وكيلة الكلية2

7كلمة وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي3

8كلمة وكيل الكلية للشؤون االكاديمية4

9كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة 5

10الهيكل التنظيمي للكلية6

11نبذة عن الكلية 7

13إحصائيات عامة8

14إحصائيات بمنجزات ا�قسام9

16المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية10

22مركز البحوث11

23وحدة العالقات العامة و ا�عالم12

27وحدة ا�نشطة الطالبية13

28المجلس االستشاري للكلية14

رقم الصفحةالمكوناتم

29وكالة الكلية للشؤون ا�كاديمية15

30وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي16

33وكالة الكلية للتطوير والجودة 17

34كيانات إدارية مقرها في مبنى الكلية18

34برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع19

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم 20
36والرياضيات

38مجلة جامعة الملك سعود للدراسات ا�سالمية21

40مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية22

والنفسية 23 التربوية  للعلوم  السعودية  الجمعية 
41(حستن )

42الجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر )24

ا�جراءات وا�نشطة االحترازية بالكلية خالل فترة 25
43كورونا

جدول يوضح بشكل تفصيلي ا�جراءات التي تمت 26
45خالل جائحة كورونا

المحتويات



א����� א����� �כ��� א������

5

اتساق� مع خطة كلية التربية االستراتيجية (٢٠١٨- ٢٠٣٠)، وخطتها التشغيلية اولى، والمتمثلة في مرحلة التحول 

في  والتميز  اكاديمية،  البرامج  في  والتميز  والحوكمة،  الهيكلة  وهي:  رئيسة،  محاور  أربعة  تتضمن  والتي   (٢٠٢٠  -٢٠١٨)

برامج الدراسات العليا، والبحث والتطوير (R & D)، والتي تنبثق منها ١٣ برنامجا و٢٨ مشروعا، يأتي هذا التقرير السنوي لرصد 

عالية  بمهنية  وأهدافها  ورسالتها  رؤيتها  لتحقيق  تسعى  والتي  ومنسوبيها  الكلية  وأقسام  كيانات  وجهود  أنشطة 

لتتواكب مع تطلعات الجامعة والوطن بتقديم تعليم جامعي مميز، وهو ما أكدته عدد من التصنيفات واالعتمادات 

على  -واولى  التربوي  المجال  في  العالم  في  جامعة   ٢٠٠ أفضل  ضمن  سعود  الملك  جامعة  استمرار  ومنها  الدولية 

مستوى الوطن العربي- وفق تصنيف شنغهاي ل±عوام الثالثة الماضية.

كما صاحب هذا العام الجامعي تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت لتعليق الدراسة حضوريا في المدارس والجامعات 

في العالم أجمع، وأظهرت هذه ازمة مقدرات الجامعة ومنسوبيها  في مجال التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، 

سواء من حيث ا�مكانات المادية، مثل شبكات االنترنت وخدماتها، وتوافر المنصات التعليمية، أو من حيث بدائل التعلم 

والتعليم بتوافر المواد التعليمية، وقدرة أعضاء هيئة التدريس على تصميم وإدارة التعليم عن بعد، وقدرة الطلبة على 

التعلم الذاتي، وممارسة التعليم عن بعد، وقدرة القيادة التعليمية على إدارة ازمة، وقيادة ممارسات التعلم والتعليم 

العملية  إدارة  للجامعة والكلية في  الممكنة، وهو ما كان شاهدا على قدرة متميزة  المقومات  َوْفَق  المثلى عن بعد 

التعليمية في ظل هذه الجائحة.

المساندة  والوحدات  اكاديمية  اقسام  من  الكلية  كيانات  منجزات  لتوثيق  للكلية  السنوي  التقرير  هذا  ويأتي 

والكيانات الداعمة للكلية لها متضمنا معلومات غنية ليكون أحد المدخالت الرئيسة في عمليات التخطيط والتطوير.  

واÅ ولي التوفيق،،

كلمة العميد : 

أ.د. فهد بن سليمان الشايع

عميد كلية التربية                                                                                                                    
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كلمة وكيلة الكلية 
مر العالم و مملكتنا المملكة العربية السعودية، والتعليم والجامعات عاما مختلفا عن باقي اعوام، حيث خاض العالم 

تجربة التعليم عن بعد بسبب جائحة كوفيد-١٩، والتي تسبب بأغالق ابواب الجامعات حضوريا و االعتماد كليا على التعليم 

عن بعد. أثبتت جامعة الملك سعود وكلية التربية بصفة خاصة بتقديم تعليم متميز لطالبها عبر جميع قنوات التعلم عن 

بعد، وواجهت التحديات وصعاب وسهلتها على الطالب وأعضاء هيئة التدريس، حيث قدمت مجموعة من الورش والتدريب 

لجميع االعضاء والطالب الذين يحتاجون تعمق أكثر الستخدام نظام التعلم عن بعد البالك بورد، فعقدت االجتماعات والورش 

والتدريب للجميع لضمان تعليم وتعلم يصل لكل طالبها بجودة عالية. 

تستند كلية التربية بجامعة الملك سعود في مسيرتها على تاريخ من إنجازات روادها و الذي  امتد ًكثر من خمسين عام 

،  حيث تدرك الكلية تنوع خصائص طالباتها واحتياجاتهم التربوية و ضرورة  استجابة مؤسسات التعليم لهذا التنوع، فعملت 

الكلية الستفادة طالبها و المجتمع عامة بتقديم الورش التدريبية وفتح باب االلتحاق بها، حيث هدفت خطتها االستراتيجية 

التي تبنت شعارا قادة التغيير، و حددت من أهدافها بأعداد الممارس التربوي المتميز و تطويره مهنيا باستمرار، و تقديم البحوث 

مجتمعية  شراكات  بناء  كذلك  و  االنسانية  المعرفة  اثراء  و  الوطني  التطوير  لتقود  التربوية  البحوث  و  العليا  الدراسات  لبرامج 

مؤثرة تسهم في التنمية المستدامة، جميعها اسهم بتقديم تعليم متميز لطلبتها خالل العام المنصرم. 

ساهمت التقنيات الحديثة في كتابة تاريخ مختلف للعالم في تيسير التعليم والتعلم، من خالل االستفادة من ادوات 

واالستراتيجيات التعليمية، ومساهمة القائمون على العملية التعليمية من معالي رئيس الجامعة و وكالء الجامعة وعميدها، 

الطالب  قدرات  عن  الكشف  في  الحديثة  التقنيات  وتسخير  لطالبها  للجامعة  تقدمها  التي  االمكانيات  افضل  دراسة  على 

المختلفة واظهار كفايات اعضاء هيئة التدريس التعليمية، ومما تحتم علينا ايضا في اعادة دراسة كيفية تكيف بعض المواد 

ازمات  وقت  في  التعليم  استمرار  أهمية  أن  التعلم.   عملية  من  الفعالية  لتحقيق  للطالب  لتقديمها  منها  العملي  خاصة 

اتمنى للجميع  العالم اجمع. أخيرا  الغير عادية على  الرقمي، واالستفادة من هذه ازمة  بالتعلم  الى االهتمام أكثر  يدعونا 

بدوام الصحة والعافية ومواصلة التعليم بجودة عالية خالل جميع االزمات. 

 د. رجاء بنت عمر با حاذق

وكيلة كلية التربية
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كلمة وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي 
الحمدÅ رب العالمين والصالة والسالم على اشرف انبياء والمرسلين وبعد :

فأن وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي هي جزء كبير من كيانات كلية التربية والتي تقوم بأدوار متعددة 

والمتابعة  االشراف  عن  فضال  العلمية  والمسارات  والبرامج  البشرية  والموارد  البحثية  والخطط  اكاديمية  الحركات  من 

لقبول طلبات الدراسات العليا .

ا�ضافية  الفرص   – القيد  (بإعادة  ممثلة  اقسام  جميع  من  المختلفة  اكاديمية  الحركات  الوكالة  تستقبل  كما 

– تغيير االشراف تشكيل لجان المناقشة وغير ذلك وتستقبل الوكالة ايض� الخطط البحثية لطالب  – الفرص االستثنائية 

من  التأكد  من  بدأ  اليها  المقدمة  الخطط  جميع  بفحص  الشأن  لهذا  المختصة  اللجنة  تقوم  حيث  الغ=عليا  الدراسات 

بالتوصية  الرفع  ثم  ومن  عليها  الضرورية  التعديالت  واقتراح  العلمية  بالمنهجية  والتزامها  المختص  بالقسم  ارتباطها 

وانتهاء بمجلس الكلية للموافقة عليها ، وقد بدأت الوكالة فعليا اخذ بمبادرة الكلية تطوير واستحداث برامج الدراسات 

العليا بعد ان وضعت الضوابط والمبررات وفق معاير علمية متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

بإذن اÅ تعالى خالل  العلمي أهداف ورؤى ورسالة تعتزم على تحقيقها  العليا والبحث  للدراسات  الكلية  ولوكالة 

العليا  الدراسات  وطالبات  وطالب  التدريس  هيئة  بأعضاء  ممثلة  اكاديمية  الكلية  اقسام  مع  مشترك  جماعي  عمل 

وقيمها  بدينها  تعتز  رشيدة  حكيمة  بقيادة  المباركة  البالد  هذه  امر  والة  توجيه  ظل  تحت  الكلية  في  ا�داري  والطاقم 

وثوابتها االصلية  .

أ.د محمد بن فوزان العمر

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
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كلمة وكيل الكلية للشؤون االكاديمية
تعمل وكالة الكلية للشؤون اكاديمية على أداء مهامها بما يحقق ادوار المنوطة بها، وعملت على تطوير أداء 

تلك ادوار بكفاءة أعلى، وعلى التكيف مع الوضع االستثنائي الذي طرأ في الفصل الدراسي الثاني ١٤٤١هـ، وتحول الدراسة 

عن بعد، وركزت الوكالة في تلك المرحلة الحساسة على ضمان سير العملية التعليمية، وتكيف أعضاء هيئة التدريس 

والطالب مع التحول الذي تم، وبذلت الوكالة جهوًدا كبيرة من خالل منسوبيها ووحدة ا�رشاد اكاديمي ووحدة شؤون 

الطالب والطالبات من تحديات والعمل على معالجتها بصورة  لمتابعة ما يعترض  الميدانية؛  الخبرات  الطالب ووحدة 

التعليمية ومعالجة ما اعترض  التي بذلتها اقسام في متابعة سير العملية  مستمرة، با�ضافة إلى الجهود الكبيرة 

استكمال  على  اكاديمية  للشؤون  الكلية  وكالة  عملت  كما  تحديات.  من  والطالبات  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء 

بالتعاون مع عمادة  الوكالة  التشغيلية اولى ضمن الخطة االستراتيجية للكلية، وقد نجحت  مشاريعها في الخطة 

كما  اولى،  التشغيلية  الخطة  في  المستهدفة  الثالثة  التخصصية  البرامج  على  العمل  إنهاء  على  واقسام  الكلية 

شاركت الوكالة في بناء برامج إعداد المعلم واستكمال العمل عليها وفق ما ُأسند إلى الكلية من برامج، وأنجزت الكلية 

وثيقة إطار الخبرات الميدانية في كلية التربية. وستعمل الوكالة في الفترة القادمة على بناء خطتها التشغيلية الثانية 

للسنتين القادمتين، وستركز الخطة التشغيلية القادمة واالستمرار في بناء وتطوير البرامج اكاديمية التخصصية، كما 

ستعمل على تجويد الممارسات التدريسية في المقررات، وتحسين ممارسة الخبرات الميدانية، وستعمل على حوكمة 

بعض أعمال الوكالة ومن أبرزها عمليات ا�رشاد اكاديمي في الكلية. 

 أ. د. سعيد بن محمد الشمراني  

وكيل الكلية للشؤون  واكاديمية
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كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة :
استمرت وكالة الكلية للتطوير والجودة في العام الجامعي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ بمشاريعها التطورية وعلى رأسها 

تنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية للكلية لغاية عام ٢٠٣٠. حيث تم الحصول على االعتماد اكاديمي البرامجي 

المبكرة.  والطفولة  القرآنية  الدراسات  لبرنامجي   (NCAAA) اكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطني  المركز  من 

وأيض� تم الرفع بثالثة دراسات ذاتية لبرنامج علم النفس وبرنامج الدراسات ا�سالمية وبرنامج الماجستير للتربية 

الخاصة إلى المركز الوطني (NCAAA) كإجراء للحصول على االعتماد اكاديمي لهذه البرامج.

(ISO 9001:2015)  حيث  كما أن الوكالة مستمرة بتحديث النظام ا�داري للكلية وفق المواصفة الدولية 

الخاصة  انظمة  تحديث  في  منطلق�  ليكون  الجامعة  كليات  كافة  على  بالكلية  الخاص  النظام  تعميم  تم 

بالكليات، كما عملت الوكالة على تحديث الموقع ا�لكتروني الخاص بالكلية. ومن جانب آخر أطلقت الوكالة 

جائزة كلية التربية للتميز في دورتها الثانية بفروعها الستة وهي (جائزة المسيرة العلمية المتميزة، جائزة جودة 

البحث العلمي، جائزة غزارة ا�نتاج العلمي، جائزة التمويل الخارجي، جائزة التميز البحثي لطلبة الكلية ومبتعثيها، 

جائزة الموظف المثالي).

ملفات  جميع  متابعة  في  والمتمثلة  للوكالة  االعتيادية  اعمال  مع  بالتزامن  تمت  اعمال  هذه  وكل 

المقررات التي دّرست في جميع اقسام وذلك بالتعاون مع ممثلي الجودة في اقسام، وغيرها الكثير مما 

تقوم به وكالة الكلية للتطوير والجودة من خالل وحداتها اربع (وحدة التطوير والجودة، وحدة مصادر التعلم، 

وحدة الخريجين، وحدة العالقات المجتمعية).  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          
د. فايز بن عبد العزيز الفايز

وكيل الكلية للتطوير والجودة
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الهيكل التنظيمي للكلية
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نبذة عن الكلية :
تعــد كليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود مــن أقــدم كليــات التربيــة وأعرقهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتعمــل 

إعـداد وتطويـر ممارسـين  يأتـي فـي مقدمتهـا  أهـداف عـدة  التربويـة علـى تحقيـق  المجتمـع وظروفـه واحتياجاتـه  وفــق متطلبـات 

الكليــة تعمــل علــى أن تكــون بمثابــة مركــز للبحــث  التعليـم. كمــا أن  تربوييـن علـى مسـتوى عـاٍل مؤهليـن للعمـل فـي مجـاالت 

العلمــي.  البحــث  أســاليب  باتبــاع  المملكــة  فــي  التربــوي  الميــدان  لمشــكالت  المناســبة  الحلــول  إيجــاد  فــي  يســهم  والتطويــر 

التعليـم  مراحـل  فـي  التربوييـن  للممارسـين  والمهنـي  والتربــوي  العلمــي  المســتوى  تطويــر  علــى  الكليــة  تعمــل  لذلــك،  إضافــة 

المناســبة  المهنــي  التطويــر  برامــج  تنظيــم  طريــق  عــن  وذلـك  التعليميـة،  ا�دارات  عـن  والمسـؤولين  المـدارس  ولقـادة  المختلفـة، 

والمؤسسـات  المملكـة  بيـن  التعـاون  تنميـة  مجـال  فـي  ريـادي  دور  وللكليـة  المذكــورة.  المســتويات  مــن  مســتوى  لــكل  وعقدهــا 

التربويـة فـي دول العالميـن العربـي وا�سـالمي بوجـه خاص ودول العالـم بوجـه عـام. وتتعـاون الكليـة مـع جهـات أخـرى فـي مجـال 

المعلميــن   كليــات  العتمــاد  الوطنــي  المجلــس  معاييــر  وفــق  الدولــي  االعتراف  على  حصلت  الكلية  بأن  علمـا  التعليميـة،  الخدمـات 

National)  فـي عـام ١٤٣٣ هـ، بعـد أن اسـتوفت جميـع أقسـام الكليـة  Council For Accreditation of Teacher Education - NCATE)
متطلبـات تلـك الهيئـة.

 وحافظـت الكليـة علـى المكانـة المتميـزة لهـا بكونهـا ضمـن أفضـل ١٠٠ جامعة  في المجال التربوي فـي العالـم وفـق تصنيـف 

معهـد التعليـم العالي بجامعــة شــنغهاي ٢٠١٨م، حيــث حققــت المرتبــة ٧٦ عالميــا، محققــة بذلــك المركــز اول علــى مســتوى 

الوطــن العربــي والشــرق اوسـط.
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الرؤية : 
الريادة والتميز التربوي لبناء مجتمع حيوي.

الرسالة:
 قيادة التغيير بإعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره مهني� وبحثي� وتقديم 

برامج وبحوث تربوية رصينة. وتنفيذ شراكات مجتمعية    فاعلة.

اهداف االستراتيجية : 
.إعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره المهني المستمر

.تقديم برامج دراسات عليا متميزة

.إجراء بحوث تربوية تقود التطوير الوطني، وتثري المعرفة ا�نسانية

  .بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تسهم في التنمية المستدامة

شعار الكلية :
قادة التغيير.  
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إحصائيات عامة 
أعضاء هيئة التدريس :

المجموع رجال ونساءقسم النساءقسم الرجال
معيدمحاضر دكتور معيدمحاضر دكتور 

731 2632517190135101
305426

إحصائية بعدد الطالب والطالبات للعام ١٤٤١هـ هي : 

لجميع المراحل في الكلية

طالب منحخريجي الدراسات العلياخريجي البكالوريوس دكتوراهماجستيربكالوريوس
طالباتطالب طالباتطالب طالباتطالب 

٩٤٨356١٦٤٣ 905١٤٢١4961563342869
21462,0591,211

إحصائية طالب المنح بالكلية: تتميز كلية التربية بالتنوع الثقافي حيث يتواجد فيها طالب منح ينحدرون من بين ٧٣ جنسية تقريب�.

إحصائية بعدد الموظفين :
لقد بلغ عدد الموظفين التابعين لæدارة العليا للكلية (٨٥) موظفا و(٢٢٠) موظفة.
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إحصائيات بمنجزات اقسام

الفقرةم
القسم

السياسات 
التربوية

علم 
النفس 

مناهج وطرق 
التدريس

الدراسات 
االسالمية

التربية 
الفنية

تقنيات 
التعليم

التربية 
الخاصة

ا�دارة 
التربوية 

الدراسات 
القرانيه

الطفولة 
المبكرة 

3456100114443344293453عدد أعضاء هيئة التدريس 1
7211520149145812عدد الموظفين 2
101912423712347عدد المبتعثين داخلي وخارجي 3
19181513201525181815عدد مجالس القسم 4
20028223010010069257909588عدد القرارات التي اتخذها مجلس القسم 5
1817262094171092عدد لجان  القسم6
21-4-1411-عدد برامج البكالوريوس 7
2710٤114221عدد برامج الماجستير 8
-244٤11421عدد برامح الدكتوراه 9
251796-149-960128١٤٩96-عدد طلبة البكالوريوس المنتظمين 10
7270110١٥1782308807287عدد طلبة الماجستير  المنتظمين 11
-13710710-4135175١٦35عدد طلبة الدكتوراه  المنتظمين 12
2825244-323865٨١2عدد الخطط البحثية التي اعتمادها 13
322145١٣١1225527153عدد مناقشات الرسائل  الجامعية 14

عدد الفعاليات التي قدمها القسم 15
66-117185411519(مؤتمر ، ندوة ، ورشة عمل ، ....)
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الفقرةم
القسم

السياسات 
تربوية

علم
النفس  

مناهج
وطرق تدريس

الدراسات 
االسالمية

التربية 
الفنية 

تقنيات 
التعليم 

التربية 
الخاصة 

ا�دارة 
التربوية 

الدراسات 
القرآنية 

الطفولة 
المبكرة 

عدد المستجيبين لÃستبيان من أعضاء هيئة 1
26403860352222233630الترديس 

3457354216242418326عدد االبحاث المنشورة خالل العام الجامعي2

عدد  المؤتمرات التي تم حضورها في ( رحاب 3
386453443353526945الجامعة ، محليÄ ، دوليÄ ) خالل العام الجامعي . 

عدد  المؤتمرات التي تم المشاركة فيها بورقة 4
. Ä411511544242بحثية (في رحاب الجامعة ، محليا ، دولي

601441061884358585110094عدد الخدمات المجتمعية 5

عدد البرامج و الدورات التدريبية التي قدمتها خالل 6
23507061308484303655العام الجامعي . 

مجموع عدد المشاركة في ا�نشطة العلمية (بحث، 7
771681671807311011010966143مؤتمر، دورة، مقال، ورشة عمل .. الخ) .

1723272411151516162عدد  االبحاث المقبولة للنشر خالل العام الجامعي .8

386152222120عدد الكتب المؤلفة  خالل العام الجامعي .9

5521155206عدد الكتب المترجمة خالل العام الجامعي.10

عدد البرامج و الدورات التدريبية التي حضرتها خالل 11
1221301571951501402239029321العام الجامعي . 
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المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية
إحصائية بالبرامج التدريبية والندوات واللقاءات والورش التي نفذها المركز خالل العام ١٤٤١هـ

عدد المستفيدينالجهات المستفيدةالتاريخالمنجزات والفعالياتم

49شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـدع القلق ... واستمتع بالتدريس1
17شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـإنتاج الكتاب التفاعلي2
9شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـاستراتيجيات التقويم الواقعي3
10شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـالفن للمعرفة4
8شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـأساسيات لغة ا�شارة5
33شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـأخالقيات مهنة التعليم6
17شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـمعلم المستقبل والتحول للمحتوى التعليمي الرقمي7
6شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـمشروع الميكروبيت8
7شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـمسرعة البرامج التعليمية9
14شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـوصف النشاط البدني في الصحة وعند المرض10
18شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـقيادة التغيير نحو التحول لÃداء التعليمي11
14شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـمهارات تطبيقية في تطوير أداء المعلمين12
9شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـالتفكير المنتج13
19شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـالمعايير والرخص المهنية للمعلمين14
520شاغلو الوظائف التعليمية والطالب4 / 2 / 1441هـندوة "برامج إعداد المعلم ومستقبل المهنة"15
31شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـالتدريس الرقمي الفعالية والكفائية16
17شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـالوسائط الفعالة17
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عدد المستفيدينالجهات المستفيدةالتاريخالمنجزات والفعالياتم

16شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـوصفة النشاط البدني في الصحة وعند المرض18
13شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـ"االنضباط التعاوني" نحو عالقة تفاعلية بين المعلم والطالب19

16شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـاالختبارات الدولية20

21شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـكيف تبني نظريتك في التدريس21
14شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـالتخطيط الشخصي22
17شاغلو الوظائف التعليمية والطالب7 / 2 / 1441هـاالرتباط الوظيفي والسعادة في البيئة التعليمية23
53شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـفن القيادة وا�دارة في السنة النبوية (نساء)24
45شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـاستخدام ا�نفو جرافيك الثابت في التعليم (نساء)25
15شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـتصميم الوسائط المتعددة التفاعلية (نساء)26
22شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـالتنمية المهنية ا�لكترونية للمعلم (نساء)27
20شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـإنتاج الوسائط المتعددة باستخدام PowToon (نساء)28
21شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـإنتاج القصص الرقمية باستخدام Vyond (نساء)29

دور معلم التربية الفنية الثقافي في تفعيل                                                              30
20شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـالنظرية المبنية على البيئة االجتماعية (نساء)

25شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـالبحث ا�جرائي و دوره في تحسين الممارسات التربوية (نساء)31
15شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـالمجتمعات المهنية ا�لكترونية (نساء)32
41شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـمهارات البحث العلمي لمعلمة المستقبل (نساء)33
18شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـالتفكير الحوسبي وتعليم الحاسب (نساء)34
20شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـدورة التحول نحو االقتصاد المعرفي باستخدام النمذجة في التعليم (نساء)35
25شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـالمعايير والرخص المهنية للمعلمين (نساء)36
23شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـبرنامج خبرات آفاق لرؤية ٢٠٣٠ للمعلم السعودي (نساء)37
19شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـالتطوير المهني القائم على المدرسة (بحث الدرس) (نساء)38
21شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـتطوير منظومة التربية الخاصة (نساء)39
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عدد المستفيدينالجهات المستفيدةالتاريخالمنجزات والفعالياتم

18شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـمشروع التطوير المهني للمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة (نساء)40
35شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات4/ 2 / 1441هـمجتمعات التعلم المهنية (نساء)41
21شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـالتعامل مع منصة MYU (نساء)42
15شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـإنشاء و استخدام  الفصول االفتراضية في التعليم (نساء)43
23شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـمنطلقات نحو التميز (نساء)44
21شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـكتابة الخطة االستراتيجية (نساء)45
13شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـالتقويم من أجل تعليم العلوم46
21شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـدورة فصلنا الدراسي بمنهجية STEM (نساء)47
4شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـمهارة التعامل مع طالب الصفوف ا�ولية (نساء)48
18شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـبيئات التعلم وثورات الصناعية ا�ربعة (نساء)49
16شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـتقويم أداء المدرسة وفق االستراتيجيات القائمة على البحث تحقيقÄ لرؤية ٢٠٣٠ (نساء)50
15شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـا�من السيبراني (نساء)51
9شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـارشاد المجتمع والهيئات الحكومية حول التعامل مع ذوي االعاقات (نساء)52
19شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـمعلم مايكروسوفت الخبير (نساء)53
15شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـتصميم التعليم للقرن ٢١ (نساء)54
16شاغالت الوظائف التعليمية والطالبات7 / 2 / 1441هـساعة برمجة (نساء)55
31قائدات تعليم عام18/ 2 / 1441هـاستراتيجيات حل المشكالت باستخدام ألعاب الليغو56
28معلمات ابتدائي8 /3/ 1441هـغرس القيم57
58(SW-PBS) 20معلمات رياض أطفال27 - 28 /3/ 1441هـدعم السلوك ا�يجابي على مستوى المدرسة
3/7/ 1441هـالتربية ا�يجابية59 – 20معلمات رياض أطفال30 /6

التعلم باللعب لذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة رياض ا�طفال (المعرفية 60
18معلمات رياض ا�طفال بمدارس الدمج13 /4 /1441هـ-الحركية)

معلمات القران الكريم وخريجات أقسام 28-26 /5/ 1441هـمعلمة القران المتميزة (١٠)61
71الشريعة والدراسات القرآنية
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عدد المستفيدينالجهات المستفيدةالتاريخالمنجزات والفعالياتم

معلمات رياض ا�طفال، وطالبات رياض ا�طفال، 26 /6/ 1441هـحل المشكالت باستخدام منهجية الليغو62
56وا�مهات

278مفتوح18 /7/ 1441هـاستخدام برنامج Zoom في التعليم عن بعد63
394مفتوح19 /7/ 1441هـالتعليم عن بعد: حلول اقتصادية بديلة64
489مفتوح19 /7/ 1441هـبناء االختبارات ا�لكترونية65
310مفتوح22 /7/ 1441هـالتعليم في عصر المعرفة66
420مفتوح23 /7/ 1441هـتوظيف التعليم عن بعد في العملية التعليمية67
414مفتوح24 /7/ 1441هـالبحث ا�جرائي وتطوير الميدان التعليمي68
669مفتوح25 /7/ 1441هـتطبيق مهارات التفكير العليا في التعلم ا�لكتروني والتعليم عن بعد69
636مفتوح26 /7/ 1441هـتوظيف الحوسبة السحابية في العملية التعليمية70
883مفتوح26 /7/ 1441هـاالختبارات المنزلية: ا�سس وا�جراءات71
356مفتوح27 /7/ 1441هـالفن طريق للمعرفة72
1000مفتوح27 /7/ 1441هـمقدمة في التدريس االحترافي73
754مفتوح29 /7/ 1441هـالتعليم عن بعد باستخدام الفصول االفتراضية74
1000مفتوح1 /8/ 1441هـالقيادة عن بعد75
1000مفتوح2 /8/ 1441هـتطبيقات التدوين البصري في التعليم عن بعد76
1000مفتوح3 /8/ 1441هـتصميم التعليم عن بعد77
1000مفتوح4 /8/ 1441هـالتربية ا�يجابية78
1000مفتوح5 /8/ 1441هـأطفالنا في الظروف الصعبة79
1000مفتوح6 /8/ 1441هـمبادئ تصميم الوسائط التعليمية المتعددة80
1000مفتوح8 /8/ 1441هـإضاءات في التعليم عن بعد81
875مفتوح11/ 8/ 1441هـالتعليم وأزمة كورونا- ممارسات عالمية82
876مفتوح13 /8/ 1441هـاالضطرابات النمائية83
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عدد المستفيدينالجهات المستفيدةالتاريخالمنجزات والفعالياتم

84Ä791مفتوح15 /8/ 1441هـالوعي الفكري حصانة للمجتمع التعامل مع فايروس كورونا أنموذج
856مفتوح18 /8/ 1441هـالتعلم الذاتي في ظل جائحة كورونا85
960مفتوح20 /8/ 1441هـأساليب وأدوات التقويم في التعليم عن بعد86
1000مفتوح22 /8/ 1441هـدور ساللم التقدير  في تقييم نواتج التعلم87
1000مفتوح25 /8/ 1441هـالتخطيط88
982مفتوح27 /8/ 1441هـقضايا التقويم في مرحلة التدريس الطارئ عن بعد89
246مفتوح3 / 9 / 1441هـنحو المهارة بالقرآن في شهر رمضان90
409مفتوح7 / 9 / 1441هـتوظيف التقنية في تنفيذ ا�دوار التعليمية91
421مفتوح12 / 9 / 1441هـتنمية االتصال االجتماعي في بيئات التعلم ا�لكتروني92
255مفتوح14 / 9 / 1441هـالعبادات في زمن ا�زمات93
183مفتوح18 / 9 / 1441هـموضوعات في التربية الفنية94
492مفتوح8 / 11 / 1441هـتطبيقات نظريات التعلم في التدريس95
367مفتوح10 / 11 / 1441هـالتعليم الفّعال96
381مفتوح12 / 11 / 1441هـالتعّلم المدمج97
361مفتوح14 / 11 / 1441هـاستخدام الشبكات االجتماعية في التعليم والتعّلم98
292مفتوح16 / 11 / 1441هـالبحث ا�جرائي ودوره في تحسين الممارسات التربوية99
106المعلمون17 / 11 / 1441هـالشبكات االجتماعية في التعليم100
663مفتوح17 / 11 / 1441هـتجويد الرسائل العلمية101
387مفتوح18 / 11 / 1441هـاستراتيجيات التقويم الصّفي102
114مفتوح20 / 11 / 1441هـالتعليم الذاتي الحيوي لمقاومة السمنة والسكري103
449مفتوح22 / 11 / 1441هـتصميم أسلوب التعلم في القرن 104٢١
426مفتوح24 / 11 / 1441هـتنمية الفكر الناقد عند الطالب105
990المعلمون24 / 11 / 1441هـصنع القرار106
182مفتوح26 / 11 / 1441هـتربية الطفل الشمولية في ظل ا�زمات107
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عدد المستفيدينالجهات المستفيدةالتاريخالمنجزات والفعالياتم

285مفتوح28 / 11 / 1441هـالتعليم المتصل: تعليم ال يتوقف108
140معلمات رياض ا�طفال وأصحاب االختصاص29 / 11 / 1441هـألعاب ا�صابع109
182مفتوح30 / 11 / 1441هـأطفالنا والعودة لحياة بدون حظر110
337مفتوح2 / 12 / 1441هـالتقويم من أجل التدريس111

تعزيز مهارات الطالب المتعلقة بالتفكير الحاسوبي: الماهية، االستراتيجيات، والطرق 112
500المعلمون2 / 12 / 1441هـالمناسبة

119مفتوح17 / 12 / 1441هـتقويم نواتج التعلم عن بعد113
106مفتوح19 / 12 / 1441هـالتطبيقات التربوية الستراتيجية ما وراء المعرفة وما وراء الذاكرة في التعليم114
100مفتوح21 / 12 / 1441هـالتقويم الصفي115
103مفتوح23 / 12 / 1441هـحل المشكالت واتخاذ القرارات في البيئة التعليمية116
79مفتوح25 / 12 / 1441هـمقدمة في المناهج المدرسية القائمة على المعايير117
118Ä133مفتوح27 / 12 / 1441هـكيفية استخدام التعليم المتمايز في الفصول المتنوعة أكاديمي
157مفتوح29 / 12 / 1441هـتصميم الوسائط المتعددة تصميًما تعليمًيا تفاعلًيا119
60مفتوح2 / 1 / 1442هـمنهجيات في تصحيح أخطاء التالوات120
452هيئة التدريس وأصحاب االختصاص3 / 1 / 1442هـالتعليم الجامعي بين الحضور والتباعد121
108مفتوح4 / 1 / 1442هـإدارة الصف: مهارة ُتكتسب122
544هيئة التدريس وأصحاب االختصاص5 / 1 / 1442هـالتقنيات الحديثة للتعليم الجامعي123
107مفتوح6 / 1 / 1442هـدعم السلوك ا�يجابي في البيئة التعليمية124
432هيئة التدريس وأصحاب االختصاص7 / 1 / 1442هـالتدريب الميداني وبدائله125
104مفتوح8 / 1 / 1442هـمعلم المستقبل في ضوء القيادة التربوية الحديثة126
376هيئة التدريس وأصحاب االختصاص9 / 1 / 1442هـتقويم التعليم الجامعي عن بعد127

128TOT 64هيئة التدريس وأصحاب االختصاص11 / 1 / 1442هـتدريب المدربين

33976المجموع
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مركز البحوث
يعنى المركز بدعم البحوث التعليمية والتربوية المتميزة الفردية والجماعية بكل مهنية وحرفية جادة، عضاء هيئة التدريس وطالب 

الدراسات العليا بالكلية ، وتوفير بيئة مشجعة ومحفزة �جراء البحوث العلمية محلي� وعالمي�، ونشرها في أوعية علمية عالمية مرموقة. 

 . الدعم لما بعد النشر عضاء هيئة التدريس  بالكلية

.دعم المجموعات البحثية بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي

 . التعريف بجميع الفرص البحثية داخل الجامعة وخارجها

.دعم االبحاث المنشورة للطالب من رسالته العلمية على أن تنطبق عليها شروط الدعم المتبعة في مركز البحوث

.تقديم االستشارات البحثية وا�حصائية عضاء هيئة التدريس  وطالب الدراسات العليا بالكلية

 . تقديم حلقات النقاش والورش التدريبية ذات عالقة بالمجال البحثي والنشر العلمي وغيرها
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وحدة العالقات العامة و ا�عالم
الفعاليات وانشطة المقامة في كلية التربية خالل العام الدراسي ١٤٤٠ - ١٤٤١هـ 

المكانتاريخ إقامة الفعاليةالجهة المقيمة للفعاليةاسم الفعاليةم

مدرج الكلية26 /12/ 1439هـقسم ا�دارة التربويةاللقاء السنوي لطالب قسم ا�دارة التربوية1

مدرج الكلية6 /1/ 1440 هـوكالة الكلية للشؤون ا�كاديميةاللقاء المفتوح لطالب البكالوريوس2

بهو الكلية6 /1/ 1440 هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمعرض تعريفي با�ندية الطالبية3

مدرج الكلية20 /1/ 1440 هـوكالة الكلية للدراسات العليااللقاء المفتوح لطالب وطالبات الدراسات العليا4

لقاء المشرف العام على برنامج الصم مع طالب وطالبات الصم 5
وضعاف السمع

برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف 
مدرج الكلية22 /1 /1440 هـالسمع

ومدرج الكلية24 /1/ 1440 هـالكليةاليوم العالمي للمعلم ( إعداد المعلم )6

مدرج الكلية15 /2/ 1440 هـوكالة الكلية للشؤون ا�كاديميةالتعريف بالكلية لطالب السنة ا�ولى المشتركة7

مدرج الكلية22 /2/ 1440 هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة ”كيف تحفز ذاتك“8

مدرج الكلية23 /2/ 1440 هـوحدة البحث العلميمحاضرة ”طرق النشر في مجالت الربع ا�ول“9

مدرج الكلية29 /2/ 1440 هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمحاضرة  ”مهارات نموذج دراسة الحالة“10

مدرج الكلية5 /3/ 1440 هـوحدة الدراسات العليامحاضرة بعنوان ” خطة البحث عناصرها وضوابط الكتابة“11

مدرج الكلية11 /3/ 1440هـعمادة الكليةاللقاء المفتوح �عضاء هيئة التدريس12

مدرج الكلية12 /3 /1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة“التعامل مع قلق االختبارات“13

مدرج الكلية13 /3/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةتدشين المجلس االستشاري الطالبي14

مدرج الكلية20 /3/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةورشة ”منهج ا�نثوقرافيا في علم النفس“15

مدرج الكلية25 /3/ 1440هـوكالة الكلية للشؤون ا�كاديميةاللقاء الدوري مع المرشدين ا�كاديميين16

مدرج الكلية3 /5/ 1440هـقسم الدراسات القرآنيةاختبار تحريري للمرشحين المتقدمين على وظيفة معيد17
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المكانتاريخ إقامة الفعاليةالجهة المقيمة للفعاليةاسم الفعاليةم

قاعة ٢ ب 9٤٦ /5/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةإعداد خطة البحث18

لقاء مع مؤسسة رسوخ لالستشارات التربوية والتعليمية لتطوير 19
مدرج الكلية17 /5/ 1440هـقسم الدراسات ا�سالميةالمقررات الشرعية

محاضرة“ توظيف مفاهيم ا�من الفكري وا�نتماء الوطني في 20
مدرج الكلية18 /5/ 1440هـلجنة ا�رشاد ا�كاديميالتدريس“

لقاء علمي بعنوان ”أولوية البحوث في وزارة التعليم في مجال 21
مدرج الكلية23 /5/ 1440هـا�دارة التربويةالقيادة التربوية“

محاضرة ”كيفية استثمار الوقت بشكل أكثر إنتاجية في تحليل 22
مدرج الكلية23 /5/ 1440هـقسم علم النفسالبيانات وكتابة المخطوطات“

مدرج الكلية25 /5/ 1440هـقسم المناهج وطرق التدريسلقاء لطالب التربية الميدانية بعنوان ”التدريس بال إجهاد“23

مدرج الكلية28 /5/ 1440هـقسم المناهج وطرق التدريسمحاضرة ” البحث النوعي“24

مدرج الكلية29 /5/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة لنادي علم النفس25

مدرج الكلية1 /6/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمحاضرة لنادي التربية الخاصة26

مدرج الكلية6 /6/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةلقاء العميد مع طالب الكلية27

مدرج الكلية7 /6/ 1440هـقسم المناهج وطرق التدريسمحاضرة ”تضمين المناهج مهارات القرن ٢١“28

قاعة ٢ب7٤٦ /6/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةلقاء بعنوان  ”إعداد الرسالة العلمية“29

مدرج الكلية9 /6/ 1440هـوكالة الكلية للشؤون ا�كاديميةلقاء بعنوان“ بحث الدرس“30

مدرج الكلية13 /6/ 1440هـقسم السياسات التربويةتكريم طلبة المجلس الطالبي31

محاضرة بعنوان» ماهو STEM معوقات تطبيقه من وجهة نظر 32
قاعة ٣٣ أ 13١ /6/ 1440هـقسم المناهج وطرق التدريسمعلمي المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية“

مدرج الكلية15 /6 /1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمحاضرة لنادي التربية الفنية33

مدرج الكلية16 /6/ 1440هـوكالة الكلية للشؤون ا�كاديميةلقاء بعنوان“ بحث الدرس“34

مدرج الكلية19 /6/ 1440هـقسم المناهج وطرق التدريسمحاضرة ”الكتابة ا�كاديمية“35
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المكانتاريخ إقامة الفعاليةالجهة المقيمة للفعاليةاسم الفعاليةم

مدرج الكلية23 /6/ 1440هـوكالة الكلية للشؤون ا�كاديميةلقاء بعنوان“ البحث ا�جرائي“36

قاعة ٢ ب 21٤٦ /6/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةلقاء بعنوان « أسس الكتابة العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة“ 37

مدرج الكلية26 /6/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة تدريبية بعنوان“ مهارات التعامل مع ذوي ا�عاقة“38

مدرج الكلية27 /6/ 1440هـقسم السياسات التربويةلقاء مفتوح مع طالب وطالبات الدراسات العليا39

مدرج الكلية28 /6/ 1440هـقسم المناهج وطرق التدريس”النسق في البحث العلمي“40

مدرج الكلية30 /6/ 1440هـوكالة الكلية للشؤون ا�كاديميةلقاء بعنوان“ البحث ا�جرائي“41

قاعة ٢ ب 5٤٦ /7/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةالمنهجية العلمية وا�ساليب ا�حصائية في بحوث ا�دارة التربوية42

مدرج الكلية5  - 7 /7/ 1440هـمركز التميزمؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات43

مدرج الكلية12/ 7 /1440هـقسم المناهج وطرق التدريسمحاضرة“ مهارات التدريس الرقمي بين الكفاءة والفاعلية“44

مدرج الكلية13 /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةورشة لنادي التربية الفنية45

مدرج الكلية17 /7/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةاختبار تحريري لقبول طالب وطالبات الدراسات العليا46

برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف لقاء مع طالب وطالبات برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع47
مدرج الكلية18 /7/ 1440هـالسمع

إسهام البحث العلمي في مجال القيادة التربوية في تحول الجامعة 48
قاعة ٢ ب19٤٦ /7/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةلمؤسسة غير ربحية

مدرج الكلية20 /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة للنادي الثقافي االجتماعي49

بهو الكلية25 -  26 /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمعرض أخالق النبي صلى اá عليه وسلم50

مدرج الكلية25 /7/ 1440هـقسم السياسات التربويةتكريم مشرفي طلبة الدراسات العليا وخريجي طلبة القسم51

قاعة أأ25٦٩ /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة بعنوان“وظيفتك المستقبلية“52

مدرج الكلية28 /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمحاضرة لنادي علم النفس53

مدرج الكلية2 /8/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةالحفل الختامي لÃنشطة الطالبية54

قاعة ٢ ب 4٤٦ /8/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةلقاء بعنوان ”أخالقيات البحث العلمي“55
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المكانتاريخ إقامة الفعاليةالجهة المقيمة للفعاليةاسم الفعاليةم

مدرج الكلية4 /8/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةتكريم المجلس االستشاري الطالبي56

مدرج الكلية4 /8/ 1440هـجمعية جستنلقاء بعنوان ”المناهج وتدريس الفلسفة“57

مدرج الكلية13 /8/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمحاضرة لنادي التربية الفنية58

قاعة أأ18٦٩ /8/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةحلقة نقاش بعنوان ”التنمية المهنية“59

مدرج الكلية17 /7/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةاختبار تحريري لقبول طالب وطالبات الدراسات العليا60

برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف لقاء مع طالب وطالبات برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع61
مدرج الكلية18 /7/ 1440هـالسمع

إسهام البحث العلمي في مجال القيادة التربوية في تحول الجامعة 62
قاعة ٢ ب19٤٦ /7/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةلمؤسسة غير ربحية

مدرج الكلية20 /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة للنادي الثقافي االجتماعي63

بهو الكلية25 - 26 /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمعرض أخالق النبي صلى اá عليه وسلم64

مدرج الكلية25 /7/ 1440هـقسم السياسات التربويةتكريم مشرفي طلبة الدراسات العليا وخريجي طلبة القسم65

قاعة أأ25٦٩ /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةدورة بعنوان“وظيفتك المستقبلية“66

مدرج الكلية28 /7/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمحاضرة لنادي علم النفس67

مدرج الكلية2 /8/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةالحفل الختامي لÃنشطة الطالبية68

قاعة ٢ ب 4٤٦ /8/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةلقاء بعنوان ”أخالقيات البحث العلمي“69

مدرج الكلية4 /8/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةتكريم المجلس االستشاري الطالبي70

مدرج الكلية4 /8/ 1440هـجمعية جستنلقاء بعنوان ”المناهج وتدريس الفلسفة“71

مدرج الكلية13 /8/ 1440هـوحدة ا�نشطة الطالبيةمحاضرة لنادي التربية الفنية72

قاعة أأ18٦٩ /8/ 1440هـقسم ا�دارة التربويةحلقة نقاش بعنوان ”التنمية المهنية“73
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 أهم منجزات  وحدة انشطة الطالبية بكلية التربية  للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

عدد الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي اقيمت: ١٨ دورة تدريبية

عدد المعارض واركان المنظمة: ٦ معارض

عدد الفعاليات التوعوية والمجتمعية: ٣ فعاليات

عدد الزيارات الميدانية القصيرة والرحالت الطالبية: ١١ زيارة ورحلة

 عدد الفعاليات الرياضية: ٥ فعاليات

عدد المسابقات الثقافية: ٤ مسابقات

عدد الفعاليات ا�لكترونية: ١٤ فعالية

.عدد الفعاليات الفنية والتشكيلية: ١٣ فعالية

عدد االستضافات لشخصيات مرموقة في مجال تخصصها: ٤ استضافات

عدد فعاليات أخرى مقامة: ٤ فعاليات

عدد االجتماعات الدورية واللقاءات التحضيرية: ٦ اجتماعات

عدد خطط الفعاليات والبرامج المرفوعة لعمادة شؤون الطالب خالل الفصلين الدراسيين: ١٥٣ فعالية

(توقف استكمالها بسبب جائحة كورونا) عدد الفعاليات المنفذة منها في كال الفصلين: ٨٢ فعالية

عدد المنظمين لتلك الفعاليات: ٦٣ طالب

نوع المستفيدين: أعضاء النادي، طالب الكلية

عدد المستفيدين من تلك البرامج: ١٤٠٠٠ ألف طالب� تقريب�

وحدة انشطة الطالبية 
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المجلس االستشاري للكلية 
المنصب االسم م
عميد الكليةأ.د. فهد بن سليمان الشايع1

وكيل الكلية للشؤون ا�كاديميةأ.د. سعيد بن محمد الشمراني                               2

وكيل الكلية للتطوير والجودةد. فايز بن عبد العزيز الفايز3

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلميأ.د. محمد بن فوزان العمر                         4

وكلية الكلية د. رجاء بنت عمر باحاذق5

وكيل وزارة التعليم للتعليم العامد. محمد بن سعود المقبل        6

رئيسة قسم الطفولة المبكرةد. الجوهرة بنت فهد آل سعود              7

مدير عام التعليم بمنطقة الرياضد. حمد بن ناصر الوهيبي8

المشرف على المركز الوطني للتطوير المهني التعليميد. أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي9

رئيس مجلس إدارة صندوق رواج التعليميد. عثمان بن طارق القصبي                         10

عميد كلية التربية سابقÄد. عبد اá بن إبراهيم العجاجي11

أحد خريجي الكليةد. مازن بن عبد المحسن بن شاهين12

إحدى خريجات الكليةد. نورة بنت سعود المعيقل13

طالب دراسات عليا بكلية التربيةد. محمد بن محمد المنصور                               14

طالبة دراسات عليا بكلية التربيةد. حنان بنت فيصل الصحن15

طالب بكالوريوس بكلية التربيةنواف بن أحمد فالته16

طالبة بكالوريوس بكلية التربيةراوية بنت محمد المقاطي17

سكرتير ومنسقأ. صالح بن عبد اá الغامدي١٨
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وكالة الكلية للشؤون اكاديمية 
تهتم الشؤون اكاديمية بكل ما يتعلق بالنواحي اكاديمية والتعليمية بالكلية مستمدة ذلك من فلسفة ورؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية التي 

التعليم من خالل تطوير الخطط والبرامج اكاديمية والتدريبية وفق معايير الجودة الشاملة والتميز اكاديمي، تسعى لمعالجة أوضاع  تركز على الجودة في 

الطالبات ومتابعتهن االكاديمية منذ التحاقهن بالكلية حتى تخرجهن بالتعاون مع أقسام الكلية اكاديمية وذلك من خالل توفير البيئة الدراسية المناسبة.

عدد المستفيدينالجهات المستفيدةالتاريخالمنجزات

إقامة ورشة عمل للمرشدات ا�كاديميات بإشراف وحدة االرشاد االكاديمي ضمن االستعدادات للعام 
المرشدات االكاديميات في 26 /12/ 1440هـالدراسي ١٤٤١هـ 

-ا�قسام 

-الطالبات المستجدات2 /1/ 1441هـالمشاركة في فعالية استقبال الطالبات المستجدات المقامة في بهو الكلية

-طالبات الكلية3 /2/ 1441هـالمشاركة في فعالية اليوم العالمي للمعلم في الكلية 

تمثيل كلية التربية في معرض التعريف بكليات الجامعة (مساري لمستقبل أفضل) المقام في 
طالبات السنة ا�ولى 17 /3/ 1441هـمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشه

-المشتركة

-طالبات التدريب الميداني7 /4/ 1441هـتنظيم معرض إنجازات التدريب الميداني في الكلية 

-الطالبات المستجدات24 /5/ 1441هـإقامة اللقاء التعريفي لوحدة االرشاد للطالبات المستجدات 

-الطالبات المستجدات24 /5/ 1441هـالمشاركة في فعالية أسبوع االرشاد االكاديمي للطالبات المستجدات  المقامة في بهو الكلية

-طالبات الثانوية 16 /6/ 1441هـ المشاركة في المعرض المصاحب لفعالية البرنامج التعريفي لطالبات الثانوية في المدينة الجامعية 
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وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

الوحدات التابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي: 

وحدة الدراسات العليا :
العليا وذلك لالرتقاء  الدراسات  إنشاء وحدة  العليا واقسام اكاديمية تم  الدراسات  بين عمادة  التواصل  في ضوء تعزيز سبل 

بمستوى خدمات الدراسات العليا وتمثل حلقة وصل بين عمادة الدراسات العليا والكلية وتكون تحت إشراف وكالة الكلية للدراسات 

العليا والبحث العلمي ومن المهام التي قامت الوحدة بالعمل بها: 

التسجيل :
تسجيل المقررات، وتحديد الشعب أثناء فترة التسجيل المحددة.

مخاطبة اقسام �عداد جدول الفصل الدراسي.

إعداد جداول البث (االستديو هات) لالقسام.

طباعة قوائم الشعب لمقررات بعض اقسام.

تسجيل مقررات طالبية لحاالت فردية، لمن لم يستطع التسجيل عن طريق البوابة ا�لكترونية للفصل الدراسي اول والثاني . 
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الحركات اكاديمية:
:ح الجدول التالي وعددها بين اقسام تّم العمل على ٢١٣ حركة أكاديمية، ويوضِّ

القسم 

الحركات االكاديمية 

المناقشات 
العلمية

الخطط 
البحثية

إعادة  
القيد

فرص 
إضافية

فرص  
استثنائية

تقدير(ل) «غير مكتمل»
أو  تقدير(م) ”مستمر“

تأجيل 
دراسة

حذف الفصل 
أو سنة كاملة

52147-5189304711الدراسات ا�سالمية

24-511112الدراسات القرآنية

5588101743942المناهج وطرق التدريس

649-25165224علم النفس

37672337410التربية الخاصة

215-3365172السياسات التربوية

1038-32-2548ا�دارة التربوية

6103516412التربية الفنية

20113834تقنيات التعليم

49---301الطفولة المبكرة

24239454106322496330المجموع
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وحدة االبتعاث :

الوصف :
تقوم وحدة شؤون االبتعاث بامور المتعلقة بالمعيدين والمحاضرين المبتعثين ومتابعة حاالتهم وما يحدث

 لهم من مستجدات، وتقديم المساعدة لهم فيما يحقق المصلحة والتواصل في ذلك مع اقسام المعنية.

أهدافها: 
.تحفيز المعيدين والمحاضرين على االبتعاث إلى الجامعات العالمية في برنامجي الماجستير والدكتوراه

.تطوير آليات التواصل بين المبتعثين والكلية

    وقد عقدت الوحدة لقاء مع المعيدات والمحاضرات وقد تناول اللقاء تنظيم ورش عمل توعوية لرفع كفاءة 

المعيدين والمحاضرين لتعريف بما يلي:

تجارب المبتعثين.

حقوق المبتعث في أرض االبتعاث.

محاضرة خاصة بالبحث العلمي.

كيفية اختيار الجامعة.
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 وكالة الكلية للتطوير والجودة :
ويتبع لها وحدة التطوير والجودة و وحدة الخريجين  و حدة مصادر التعلم و وحدة العالقات المجتمعية  وكان أبرز منجزات الوكالة ما يلي : 

حصول برنامج  بكالوريوس الدراسات القرآنية على االعتماد الوطني من المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي

حصول برنامج بكالوريوس رياض االطفال على االعتماد الوطني من المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي

. رفع الدراسة الذاتية النهائية بعد زيارة المستشار لبرنامج بكالوريوس علم النفس بانتظار الفريق الزائر

. رفع الدراسة الذاتية النهائية بعد زيارة المستشار لبرنامج  بكالوريوس الدراسات ا�سالمية   بانتظار الفريق الزائر

 . رفع الدراسة الذاتية لبرنامج ماجستير   التربية الخاصة وبانتظار  زيارة مستشار المركز

إعداد التقرير السنوي لكلية التربية عن العام الجامعي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ .  ٢٠١٨ / ٢٠١٩
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كيانات إدارية مقرها في مبنى الكلية 
اسم الكيان : برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع

شهدت المملكة تطورé متسارع� في مجال االهتمام باشخاص ذوي ا�عاقة بصفة عامة واشخاص الصم وضعاف السمع بصفة خاصة، وتعتبر المملكة 

العربية السعودية من الدول السباقة في هذا المجال، وتعتبر جامعة الملك سعود من أوائل الجامعات العربية والسعودية التي أتاحت الفرصة لتلك الفئة بمواصلة 

دراستهم من خالل برنامج علمي مستند على التجارب الدولية وأفضل الممارسات العالمية ونتائج الدراسات العلمية ، إن التحاق اشخاص الصم وضعاف السمع 

بالتعليم العالي كان أمرé يراه البعض صعب التحقيق، واêن أصبح واقع ملموس، ويعد نقلة نوعية في حياتهم بفضل الدعم المقدم من الجامعة وتقديم كافة 

الخدمات التي تحتاجها تلك الفئة.

 ويعتبر برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود من البرامج الريادية على مستوى المنطقة العربية، ويسعى البرنامج إلى 

بذل المزيد من الجهد من أجل تقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى ممكن لتمكين اشخاص الصم وضعاف السمع بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. وفي 

ضوء الواقع الحقيقي لقدرات الطالب الصم وضعاف السمع، تم استحداث برنامج السنة التأهيلية، والذي تم اعتماد خطته الدراسية من مجلس الجامعة بالقرار 

رقم ٣٣/٧/٧ الصادر بجلسته السابعة للعام الجامعي١٤٣٣/١٤٣٢هـ، المنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ، ويهدف البرنامج إلى تدريب الطالب والطالبات الصم وضعاف 

السمع على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة، وتأهيلهم لاللتحاق بالسنة التحضيرية وضمان مواصلة دراستهم الجامعية وفق أسس علمية تضمن توفير 

بيئة مالئمة لخصائص وقدرات الطالب الصم وضعاف السمع، وتضمن نجاحهم في التعليم العالي .

وقد تم ا�عالن عن بدء قبول الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع خالل العام الجامعي ١٤٣٣/١٤٣٢هـ في برنامج السنة التأهيلية للطالب والطالبات الصم 

وضعاف السمع بالجامعة ، إن حصول هؤالء الطالب والطالبات على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود يثبت أن اشخاص الصم وضعاف السمع لديهم 

القدرات واالمكانيات، ويحتاجون فقط إلى إعطاء الفرصة وتقديم الدعم الالزم والخدمات المساندة المتكاملة، وامتدادé للجهود التي يبذلها البرنامج لتحقيق 

أهدافه الطموحة في تقديم الخدمات كافة ل±شخاص الصم وضعاف السمع سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية أو نفسية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه 

تلك الفئة في مسيرتهم التعليمية ابتداًء من مرحلة البكالوريوس ووصوًال الى الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه . ويسعى البرنامج إلى بذل المزيد 

من الجهد من أجل تقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى ممكن لتمكين اشخاص الصم وضعاف السمع بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
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ومن انجازات البرنامج : إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للعام ١٤٣٩هـ ، تطوير مقررات السنة التأهيلية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، تفعيل دور الشراكة 
بين البرنامج وبين الجهات ذات العالقة وكانت أولى الشركات النوعية  مع مبادرة سعي لتوظيف خريجي وخريجات البرنامج، و عقد شراكة مع الجمعية السعودية 

لæعاقة السمعية ، وعقد ملتقى علمي بالشراكة بين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وجامعة الملك سعود ممثلة في برنامج التعليم العالي للطالب الصم 

وضعاف السمع بعنوان ” التقنية في حياة الصم وضعاف السمع ” والمشاركة في ورش عمل بعنوان « أفضل حل تقني ل±شخاص الصم وضعاف السمع» . وعقد 

مذكرة تعاون مشترك بين برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بكلية االتصاالت والمعلومات 

لخدمة اشخاص الصم وضعاف السمع في المجاالت الخدمية واكاديمية والبحثية والتقنية واالستشارية والمهنية، كما تمت موافقة المجلس العلمي على 

استحداث الدبلوم العالي (للترجمة بلغة ا�شارة) والذي سوف يطلق مع مطلع الفصل الثاني للعام الهجري ١٤٤١. وأقام البرنامج دورات تدريبية وورش عمل في 

أساسيات لغة ا�شارة وطرق التعامل مع اشخاص الصم وضعاف السمع، وتنمية مهارات العاملين في مجال الترجمة بلغة ا�شارة لعدد من الجهات المختلفة، 

خدمة لجميع الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع من كافة أقسام الجامعة بتقديم الخدمات ذات العالقة، وشارك البرنامج في االحتفال باليوم الوطني 

للمملكة العربية السعودية، ومن المشاركات أيض� للبرنامج « اليوم العالمي للمعلم ” بإقامة دورة تدريبية في لغة ا�شارة، ومشاركة  البرنامج في مهرجان حركات 

(٣) في محاضرة بعنوان « تمكين الصم وضعاف السمع برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع نموذج «. 

وتم استحداث « قبول « طالب البرنامج في أقسام أكاديمية في عدد من الكليات بالجامعة مثل: قسم ا�رشاد السياحي في كلية السياحة واêثار، وقسم 

علم المعلومات بكلية اêداب، وكلية التربية الرياضية وعلوم الحركة وهناك عدد من الطالب الصم وضعاف السمع تخرجوا من البرنامج وتم قبولهم في جامعة 

جالوديت بالواليات المتحدة امريكية وذلك �كمال دراسة الماجستير عام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

أما من حيث تبادل الخبرات و الزيارات للبرنامج: فقد استقبل البرنامج عدد كبير من الجامعات السعودية لزيارة البرنامج لالستفادة من خدماته التي يقدمها 

للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع من خدمات أكاديمية، وخدمات مساندة باعتباره كبيت خبرة و أول برنامج على مستوى الوطن العربي يقدم التعليم 

العالي للطالب الصم وضعاف السمع ، حيث استقبل وفد من جامعة ا�مام عبد الرحمن بالدمام، واستقبل البرنامج وفد من جامعة طيبة، ووفد من جامعة 

القصيم، واستقبل وفد من كلية االتصاالت ، ووفد من جامعة تبوك ، وذلك لالستفادة من البرنامج والخدمات التي يقدمها للطالب الصم وضعاف السمع.

برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع يفخر با�نجازات التي صنعها مخلصون من موظفين إداريين ومعلمين وأعضاء هيئة تدريس بذلوا وال 

زالوا يبذلون الغالي والنفيس ليكون هذا البرنامج محط أنظار العالم العربي ونبراس� يضيء لكل الصم وضعاف السمع في بلدنا المبارك المعطاء تحت ظل قيادة 

والة أمرنا وإشراف من جامعة الملك سعود ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واكاديمية. 
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اسم الكيان :  مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

تعريف بالمركز:

 تأّسس مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات في جامعة الملك سعود في ١٤٢٩/٧/١٠هـ. ويهدف إلى تطوير 

البحوث  تقديم  خالل  من  المجتمعية  والشراكة  للباحثين،  المهني  والتطور  العلمي،  البحث  على  القائم  والرياضيات  العلوم  تعليم 

واالستشارات للجهات المستفيدة.

 إنجازات المركز: 

حقق مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، عدد من ا�نجازات خالل العام الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، منها: 

المجال البحثي:
جدول (١)  يوضح عدد ابحاث المنشورة والمقبولة للنشر وتحت ا�عداد خالل العام الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

جدول (١)

المجموعتحت ا�عدادمقبولة للنشرأبحاث منشورةالمجال

3227المجموعات البحثية

6129الشراكة البحثية

93416المجموع
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الفعاليات:
:عقد المركز عددا من الفعاليات خالل العام الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ على النحو التالي

 .المؤتمرات العلمية: عقد مؤتمر التميز الثالث بعنوان جيل مثقف علميا القتصاد مزدهر

 .إقامة حلقات النقاش اسبوعية، وقد َعقد المركز (١٧) فعالية من هذا النوع استفاد منها ٥٨٣ مستفيد

  التدريب والتنمية البشرية، نظم (٦) لقاءات لطالب وطالبات التربية الميدانية بعنوان الممارسات التأملية وبحث الدرس بالتعاون مع وكالة الكلية للشؤون

االكاديمية. كما عقد (١٦) ورشة عمل.     

االصـدارات:

جدول (٢ ) يوضح إصدارات المركز (تحت الطبع، تحت ا�عداد) خالل العام الجامعي خالل العام الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

جدول (٢)

الـنـاشـرتـاريـخ االصـدارعـنـوان االصـدارالـمـؤلـف / الـمـعـدنـوع االصـدارم

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب1
العلوم والرياضيات 

دليل استخدام برمجيات (PhET®) في تدريس 
دار جامعة الملك تحت الطبع ا�حياء للمرحلة الثانوية

سعود للنشر 

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب2
العلوم والرياضيات 

دليل استخدام برمجيات (PhET®) في تدريس 
دار جامعة الملك تحت الطبع الكيمياء للمرحلة الثانوية

سعود للنشر 

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب3
العلوم والرياضيات

دليل استخدام برمجيات (PhET®) في تدريس  
دار جامعة الملك تحت الطبع الفيزياء للمرحلة الثانوية

سعود للنشر 

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب4
العلوم والرياضيات 

المرجع في تعلم وتعليم العلوم (من النظرية إلى 
دار جامعة الملك تحت االعداد التطبيق)

سعود للنشر 
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اسم الكيان: مجلة جامعة الملك سعود للدراسات ا�سالمية
www.jis.ksu.edu.sa/ar موقعها ا�لكتروني :

@ انجازات المجلة:
بفضل من اÅ استطاعت المجلة من خالل أعدادها أن تقفز قفزات نوعية وجذرية فـي السعي إلى تحقيق الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة 
في مجال الدراسات ا�سالمية وفق معايير مهنية متميزة؛ لتتوافق مع المعايير الدولية للمجالت العالمية، وتكوين مرجعية علمية للباحثين، ملبية 

حاجاتهم محلي�، وإقليمي�، وعالمي�، كما تسعى المجلة أن ُتصنف ضمن أشهر القواعد العالمية والعربية.  

ومن أهم إنجازات المجلة ما يلي:
.(ISI) (Institute for Scientific Information) السعي إلى تحقيق معايير وشروط وضوابط ا�دراج في تصنيف معهد المعلومات العلمية العالمية

.تكوين هيئة استشارية دولية من مختلف البلدان، ومختلف التخصصات ا�سالمية

.تكوين هيئة تحرير دولية من بلدان متعددة، وتخصصات إسالمية مختلفة

.تنوع دولي فـي المحكمين والباحثين، من داخل المملكة وخارجها

.(فبراير، مايو، نوفمبر) االنتظام فـي النشر الورقي وا�لكتروني، حيث تصدر (٣) مرات فـي السنة فـي شهر

.إعادة هيكلة الموقع ا�لكتروني للمجلة، وإعادة توزيع أقسام الموقع والقوائم، وعمل أرشيف خاص �صدارات المجلة

 وعلى المختلفة  البحث  محركات  طريق  عن  إليهما  والباحثين  المستفيدين  جمهور  وصول  وسهولة  ا�نترنت،  على  للمجلة  ا�لكتروني  الحضور  زيادة 
.(google) (جوجل) رأسها

 .زيادة الحضور العلمي للمجلة في المناسبات العلمّية، واحداث اكاديمية

.زيادة االستشهاد المرجعي بالمقاالت المنشورة في المجلة

 الدقة في اختيار البحوث العلمية، والعناية التامة بتنوع موضوعاتها، وتعدد أساليبها ومناهجها، والحرص على ارتباطها بالقضايا المعاصرة، ومعالجة
المشكالت االجتماعية النازلة، واستنباط الحلول العلمية المناسبة، على هدي الكتاب والسنة. 
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 سلكت المجلة فـي جميع تعامالتها العلمية والبحثية أعلى معايير الجودة وا�تقان والمضمون من حيث التحكيم والنشر؛ ومن
اللغوية  اخطاء  من  خالية  متقنة،  علمية  بصياغة  البحث  كتابة  على  والتأكيد  المقبولة،  للبحوث  العلمي  المحتوى  ضبط  حيث 

والنحوية، مع الدقة فـي التوثيق.

.نشر البحوث المقدمة إلى المجلة إلكتروني� فـي موقعها قبل نشرها ورقي�

 نشر بحوث ندوة (صحيح البخاري والقراءات المعاصرة، أنواعها ومناهجها، ومصادرها) التي نظمها قسم الدراسات ا�سالمية بكلية
التربية بالجامعة، وذلك في يومي ١٦ و١٧ صفر ١٤٤١هـ.

.بلغ عدد البحوث التي وصلت للمجلة خالل العام ١٤٤١هـ (١١٩) بحث�؛ أرسل للتحكيم (٤٠) بحث�، ُقبل منها (٣٠) بحث�

 بلغ عدد البحوث التي نشرت خالل العام ١٤٤١هـ (٢٨) بحث�؛ من داخل الجامعة (٥) بحوث، ومن خارج الجامعة (١٩) بحث�، ومن خارج
المملكة (٤) بحوث.

 (٥) تنوعت مواد البحوث المنشورة بالمجلة، فبلغ عدد البحوث المنشورة خالل العام ١٤٤١هـ فـي العقيدة (٥) بحوث، وفـي الفقه
بحوث، وفـي السنة وعلومها (١١) بحث�، وفـي التفسير وعلومه (٧) بحوث.

١، والمجلد ٣٢ ٣١ العدد ٣، والمجلد ٣٢ العدد  (المجلد  العام ١٤٤١هـ ثالثة أعداد  البحوث خالل  التي نشرت فيها  بلغ مجمل اعداد 
العدد ٢).

 يتم تعقيم القاعات بعد كل اختبار وتجهز القاعة لالختبار التالي كما تم توفير معقم ٧٠٪ كحول بناء على توصية إدارة المخاطر
بالجامعة.

.تم نشر الدليل االرشادي الخاص با�جراءات االحترازية بموقع الكلية ونشر الرابط في وسائل التواصل االجتماعي

.في االختبارات النهائية تم تكليف موظف يتواجد بشكل دائم في االختبارات المقامة يوم السبت وأخذ قياس درجة الحرارة للطالب
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اسم الكيان: مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية 
jes.ksu.edu.sa موقعها ا�لكتروني :

انجازات المجلة :  
حرصت الهيئة على االستمرار في جهودها لتبقى مجلًة رائدًة على المستوى  المحلي وا�قليمي، وأن تصبح مصنفة ضمن أشهر  القواعد العالمية، فـي نشر 

البحوث المحكمة  فـي العلوم التربوية. وقد سعت الهيئة إلى تحقيق ذلك من خالل العمل على  نشر البحوث المحكمة وفق  معايير علمية عالمية متميزة فـي 

العلوم التربوية، ومن أهم االنجازات ما يلي:  

 وذلك من خالل ،(Institute for Scientific Information –  ISI)   مستمرة المجلة بالعمل على تحقيق شروط  ا�دراج في  تصنيف معهد المعلومات   العلمية

إعادة هيكلتها وأدائها وإخراجها وسعيها  نحو تجويد عمليات التحرير والتحكيم والتوثيق المرجعي لديها، وتم استكمال كافة شروط ا�دراج للتصنيف. 

 .نشر ابحاث إلكتروني� في موقعها قبل النشر الورقي

.تحقيق التنوع الدولي من حيث هيكلها وأداؤها، ومن حيث البحوث المنشورة فيها

.استقبال ١٥٩ بحث�، أرسل منها للتحكيم (٦٧) بحث�، ُقبل منها ٢٨ بحثا

  .((٢) لمجلد ٣١ العدد ٣، والمجلد ٣٢ العدد (١)، والمجلة ٣١ العدد) نشرت خالل العام ١٤٤١هـ  (٢٤) بحث� في ثالثة أعداد
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منجزات الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ( حستن ) للعام ١٤٤١هـ
إصدار (٤) أعداد من المجلة السعودية للعلوم التربوية.  .١

إصدار (٣) أعداد من المجلة السعودية للعلوم النفسية.  .٢

اصدار (٦) أعداد من مجلة آفاق.  .٣

إصدار كتاب رؤية وطن.  .٤

المشاركة في فعاليات يوم المعلم العالمي، (خصم العضوية، هدية العدد لمجلة آفاق، وفعاليات مصاحبة في الفروع).  .٥

المشاركة في االحتفاء باليوم الوطني (٨٩) للمملكة.  .٦

تأسيس فرع جديد للجمعية في محافظة حفر الباطن، ليصبح عدد فروع الجمعية (١٢) فرع�.  .٧

إقامة المؤتمر (١٩) للجمعية بعنوان: تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي امير محمد   .٨
بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وتضمن (٣) حلقات نقاش رئيسة، (١٥) متحدث رئيس، (٦) جلسات علمية، (١١٣) 

مشاركة بحثية مقبولة.

إهداء العضوية الشرفية في الجمعية لكل من: سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائب أمير منطقة الرياض.  .٩

نشر مواد إعالنية توعوية عبر حساب الجمعية على تويتر وحسابات الفروع، متوافقة مع الحمالت التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة   .١٠
للتوعية بجائحة كورونا.

دعوة الباحثين إلى استقصاء تأثيرات جائحة كورونا بحثي�، وإعطاء أولوية للنشر العلمي للبحوث في مجاالت التربية وعلم النفس في   .١١
مجالت الجمعية العلمية المحكمة.

إقامة ملتقى نفع ١، ويتضمن (٧) لقاءات إثرائية عن بعد خالل جائحة كورونا.  .١٢

إقامة (٣٧) فعالية في فروع الجمعية في مختلف مناطق المملكة.  .١٣
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اسم الكيان :  الجمعية السعودية للتربية الخاصة
:من أهم إنجازات الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر  

.إقامة مؤتمر جستر الدولي اول للتربية الخاصة

.مجال المجلة العلمية تم إصدار أربعة أعداد من المجلة السعودية للتربية الخاصة

 .مجال االستشارات العلمية والبحثية تنفيذ أكثر من ٢٠ استشارة علمية و٦ استشارات بحثية

.مجال االستشارات اسرية والمجتمعية أكثر من ٢١ استشارة أسرية ومجتمعية

.مجال المبادرات العلمية واسرية والمجتمعية ١٨ محاضرة علمية ومجتمعية

.مجال المحاضرات التوعوية والفيديوهات منصة جستر المهنية، مكتبة جستر المهنية، مطويات، وفيديوهات توعوية

 مجال المبادرات المجتمعية مبادرات فريق جستر االستشاري لجستر المهنية لالستشارات المتعددة، مبادرة إثراء جستر المهنية للترجمة مواكبة لرؤية المملكة

٢٠٣٠ لتحقيق مليون كلمة مترجمة في جوانب التربية الخاصة ومجاالت ا�عاقة، مبادرة برا بمكة كشريك رئيسي مع إمارة مكة المكرمة.

.خدمات جستر ل±عمال االستشارية للمستفيدين من طالب الماجستير والدكتوراه ومراكز ابحاث والمهتمين خدمت أكثر من ١٠٠٠ مستفيد
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 ا�جراءات وانشطة  االحترازية بالكلية خالل فترة كورونا 

تم نشر الوعي بجميع ارجاء الكلية (رجال) وتطبيق التباعد واالجراءات االحترازية

. تم تشكيل فريق فرعي برئاسة عميد الكلية وعضوية وكالئها ومدير ا�دارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية

كانت مهمة الفريق : 
.التأكد من جاهزية الكلية وقاعاتها الدراسية وتطبيق االجراءات االحترازية

.متابعة تواجد االمن عند مداخل الكلية

.متابعة الموظفين المكلفين بقياس درجة الحرارة عند مداخل الكلية

.الحمد لم يصل الى ادارة الكلية أي حالة Åمتابعة االصابات من الطالب، و

.متابعة توفر المعقمات في ممرات الكلية والمكاتب ا�دارية

.متابعة تطبيق االجراءات في مصليات الكلية

 تم اضافة خانة وارد بموقع الكلية ليسهل على المراجع متابعة وارسال معامالته دون الحاجة
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أبرز اعمال التي تم انجازها خالل الجائحة :

تم اضافة جدول مواعيد وبيانات التواصل لجميع مسؤولي الكلية رجال ونساء على موقع الكلية

.تم توفير كمامات للقسمين الرجالي والنسائي تعطى من ال يحمل كمامة

.تم اصالح بوابة الطوارئ بالجهة الجنوبية وكانت من التحديات باالختبارات الفصلية

.تم توفير موظف مع رجل امن بالبوابة الشمالية طوال الدوام الرسمي

.تم نشر التوعية بالملصقات والتعاميم بإبراز تطبيق تباعد للموظف عند الدخول للكلية وذلك بناء على توصية إدارة المخاطر بالجامعة

 تم حصر القاعات الدراسية والرفع لوكالة الشؤون االكاديمية بعدد استيعاب القاعات بعد تطبيق االجراءات االحترازية وتقليص االعداد وأيضا القاعات ذات

التهوية ليكون لها أولوية بالجدولة.

 تم رفع جدول االختبارات النهائية لكال القسمين الرجالي والنسائي لجميع المستويات دراسات عليا وبكالوريوس بموقع الكلية قبل بدء االختبارات بخمسة

أيام.

.يتم تعقيم القاعات بعد كل اختبار وتجهز القاعة لالختبار التالي كما تم توفير معقم ٧٠٪ كحول بناء على توصية إدارة المخاطر بالجامعة

.تم نشر الدليل االرشادي الخاص با�جراءات االحترازية بموقع الكلية ونشر الرابط في وسائل التواصل االجتماعي

.في االختبارات النهائية تم تكليف موظف يتواجد بشكل دائم في االختبارات المقامة يوم السبت وأخذ قياس درجة الحرارة للطالب
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الجهة ا�جراءاتم
آليات متابعة نتائج ا�جراء المستفيدون من ا�جراء أسباب التنفيذ نوع ا�جراء @المنفذة

التنفيذ

1
توزيع الملصقات االرشادية 
بالكلية بتطبيق ا�جراءات 

االحترازية والتباعد 

إدارة 
توعويكلية التربية

توجيهات وزارة 
الصحة ووزارة 

الموارد البشرية

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

والطالب والمراجعين

التذكير 
وزيادة الوعي لدى الجميع

متابعة 
الفريق الداخلي 

توزيع المعقمات في ممرات 2
الكلية والمكاتب ا�دارية

إدارة
كلية التربية

صحي
تجنب 
مخاطر

قرار لجنة سير 
العملية التعليمة 

بالكلية

جميع أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

والطالب والمراجعين

زيادة الوعي 
وتطبيق التباعد

متابعة 
الفريق الداخلي

3

تجهيز القاعات الدراسية 
بتباعد المقاعد والملصقات 

االرشادية

إدارة 
كلية التربية

تجنب
مخاطر

قرار لجنة سير 
العملية التعليمة 

بالكلية
متابعة تطبيق التباعدأعضاء هيئة التدريس والطالب 

الفريق الداخلي

4
تشكيل فريق فرعي داخل 
الكلية لمتابعة ا�جراءات 

االحترازية

إدارة
كلية التربية

توعوي
تطوعي

قرار لجنة سير 
العملية التعليمة 

بالكلية

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

والطالب والمراجعين

التأكد من استمرارية 
تطبيق ا�جراءات

5
تكليف فريق لقياس درجة 
الحرارة والتأكد من لبس 
الكمامة عند بوابات الكلية

إدارة
كلية التربية

تطوعي
تجنب
مخاطر

قرار لجنة سير 
العملية التعليمة 

بالكلية

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

والطالب والمراجعين

التأكد من استمرارية 
تطبيق ا�جراءات

متابعة
الفريق الداخلي

تقليص بوابات الدخول للكلية 6
لتسهيل المتابعة

إدارة
كلية التربية

سالمة وأمن
تجنب 
مخاطر

قرار لجنة سير 
العملية التعليمة 

بالكلية

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

والطالب والمراجعين

القدرة على قياس درجة 
الحرارة للجميع

متابعة 
الفريق الداخلي

تركيب ملصقات تباعد على 7
كراسي االنتظار 

إدارة 
كلية التربية

تجنب 
مخاطر

تعميم 
إدارة المخاطر 

بالجامعة

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

والطالب والمراجعين

زيادة الوعي 
وتطبيق التباعد

متابعة 
الفريق الداخلي

8
تركيب ملصقات تباعد في 

مصليات الكلية
إدارة 

كلية التربية
تجنب 
مخاطر

تعميم 
إدارة المخاطر 

بالجامعة

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين 

والطالب والمراجعين

زيادة الوعي 
وتطبيق التباعد

متابعة 
الفريق الداخلي

جدول يوضح بشكل تفصيلي ا�جراءات التي تمت خالل جائحة كورونا
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9
تعقيم وتهوية القاعات 
الدراسية بعد كل اختبار 

إدارة
كلية التربية

صحي
تجنب 
مخاطر

تعميم إدارة 
المخاطر 
بالجامعة

أعضاء هيئة التدريس
والطالب 

تهوية القاعات وخلق جو 
صحي للطالب

متابعة الفريق 
حسب جدول 

االختبارات

10

نشر الدليل االرشادي الخاص 
با�جراءات االحترازية في موقع 

الكلية 

إدارة
كلية التربية

تقني
توعوي

قرار لجنة سير 
العملية التعليمة 

بالكلية

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين

والطالب والمراجعين
المشرف على موقع تذكير زيادة الوعي 

الكلية 

11

تم إضافة خانة وارد بموقع 
الكلية ليسهل على المراجع 
متابعة وارسال معامالته دون 

الحاجة الحضور للكلية

إدارة 
كلية التربية

اداري
تقني 

تجب مخاطر

تعميم وكيل 
الجامعة وقرار 

لجنة سير العملية 
التعليمة بالكلية

الطالب 
والمراجعين

تسهيل عملية ارسل 
المعامالت ومتابعتها من 
قبل الطالب والمراجعين

المشرف على موقع 
الكلية 

12
الغاء العمل ببصمة اليد 

واالكتفاء بالبطاقة
إدارة

كلية التربية
اداري

تجب مخاطر

العمل بتعميم 
عمادة الموارد 

البشرية
زيادة الوعي بتطبيق الموظفين

ا�جراءات االحترازية
متابعة 

الفريق الداخلي

إدارة تطبيق الدوام المرن 13
كلية التربية

اداري
تجب مخاطر

العمل بتعميم 
عمادة الموارد 

البشرية
زيادة الوعي بتطبيق الموظفين

ا�جراءات االحترازية
متابعة خاصة من 

إدارة الكلية

14
تطبيق العمل عن بعد ٢٥ ٪ 

من الموظفين
إدارة 

كلية التربية
اداري

تجب مخاطر

العمل بتعميم 
عمادة الموارد 

البشرية
زيادة الوعي بتطبيق الموظفين

ا�جراءات االحترازية
متابعة خاصة من 

إدارة الكلية

15

تقسم الحضور لمقرات العمل 
الى مجموعات كأجراء تدريجي 

للعودة لمقرات العمل

إدارة
كلية التربية

اداري
تجب مخاطر

العمل بتعميم 
عمادة الموارد 

البشرية
زيادة الوعي بتطبيق الموظفين

ا�جراءات االحترازية
متابعة خاصة من

إدارة الكلية

نوع ا�جراء @ : أكاديمي ، بحثي، إداري، تقني ، مالي، صحي، توعوي، تطوعي، سالمة وأمن، تجنب مخاطر.
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