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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وبعد:

انطالقًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ذي قيم راسخة، من أجل تحقيق اقتصاد مزدهر ومستديم، وذلك من خالل تعزيز نظام 

التعليم، ورفع كفاءته لتلبية متطلبات التنمية لوطن طموح يضمن التعليم الجيد ألبنائه، ويعزز فرص التعلم لهم مدى الحياة، إلعداد مواطن مسؤول مسهم 

برامجها  تحقيق  في  بفعالية  وتسهم   ،2030 المملكة  رؤية  مع  لتنسجم  التربوية  المؤسسات  أدوار  تحول  أهمية  تبرز  لوطنه؛  المستديمة  التنمية  تحقيق  في 

المخطط لها بعناية.

الطموحة.  برامجها  تحقيق  في  المملكة  رؤية  عليهم  تعول  الذين  التربوية  والقيادات  التربويين  الممارسين  إعداد  في  الرئيس  المحور  التربية  كليات  تعد 

استمرارية  وضمان  التنمية،  الحتياجات  المستجيب  والمتنوع  الجيد  التعليم  فرص  على  مواطن  كل  يحصل  بأن  التزامها  في  التعليم  وزارة  رؤية  مع  وانسجامًا 

الخيارات  على  وتركيزها  التنمية،  احتياجات  مع  لبرامجها  المستمرة  مواءمتها  خالل  من  والوظيفية،  المهنية  الخيارات  نحو  والتوجيه  التأهيل  وإعادة  التطوير 

األفضل؛ يتحتم على كليات التربية العمل الجاد نحو بناء استراتيجياتها وفق هذه التوجهات الوطنية الكبرى، وهذا يتطلب إعادة النظر في أدوارها وبرامجها.

عميد كلية التربية
أ.د فهد بن سليمان الشايع
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ونحن في كلية التربية نشرف بالرسالة التي نحملها في إعداد المعلم، ونسعى من خالل الخبرات المتراكمة للكلية في المساهمة في إعداد معلمين 

المهني.  المعلم وتطوره  إعداد  بتطوير سياسات  الجهات ذات االختصاص  بالتعاون مع  الكلية  المستمر لهم. كما تعمل  المهني  التطور  برامج  أكفاء، وفي 

كما تضطلع الكلية ومنسوبيها بمسؤولية البحث العلمي واجراء الدراسات واالستشارات التي تسهم في رفع مستوى تأهيل المعلمين وتطورهم المهني 

المستمر. وتسعى الكلية بتحقيق رؤيتها لتكون بيت الخبرة التربوي األول في الوطن العربي، وهو ما أكدته عدد من التصنيفات واالعتمادات الدولية وآخرها 

استمرار كلية التربية في نادي أفضل مائة كلية تربية في العالم -والكلية األولى على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط- وفق تصنيف شنغهاي. 

ومن هذا المنطلق، واتساقًا مع »مبادرة تحول جامعة الملك سعود إلى مؤسسة غير ربحية، لها استقالليتها«؛ تبنت كلية التربية بجامعة الملك سعود 

تبنتها  رئيسة،  مرتكزات  أربع  على  المبادرة  وتستند  الجامعة،  مدير  معالي  بموافقة  توجهت  والتي   ،»2030 المملكة  رؤية  وفق  التربية  كلية  أدوار  »تحول  مبادرة 

: الهيكلة والحوكمة، وتطوير البرامج األكاديمية، وتطوير برامج الدراسات العليا، وتعزيز برامج البحث والتطوير        الخطة االستراتيجية للكلية )2018- 2030( وهي 

)R & D(، والشراكة المجتمعية الفاعلة.

ويأتي التقرير السنوي للكلية )1439- 1440هـ( لتوثيق منجزات الكيانات اإلدارية للكلية من األقسام والوحدات المساندة  لها  متضمنا معلومات غنية تخدم 

المرحلة القادمة  ليكون أحد المدخالت الرئيسة في عمليات التخطيط والتطوير . 

واهلل ولي التوفيق،،

عميد كلية التربية

أ.د فهد بن سليمان الشايع
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د. رجاء بنت عمر باحاذق

وفق  تطويرية  اولويات  بتحديد  التربية  كلية  قامت  وبعد..  وسلم،  وصحبه  آلة  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد 

رؤية جامعتنا الغراء، ومنها تطوير الخطة االستراتيجية للكلية، اعداد اإلطار المفاهيمي واالعتماد البرامجي ألقسام الكلية العشر. كما 

وضعت الكلية نصب عينها إعداد الممارسين التربويين المتميزين، وتطويرهم مهنيا وبحثيا، وتمكينهم من قيادة التغيير؛ للمشاركة في 

تحقيق رؤية ورسالة الكلية المنبثقة من رؤية ورسالة جامعة الملك سعود. 

تبنت كلية التربية شعار قادة التغيير في تقديم برامج اكاديمية متميزة، واجراء بحوث تربوية تثري المعرفة اإلنسانية، وبناء شراكات 

مجتمعية مؤثرة تسهم في التنمية المستدامة. ايضا حافظت الكلية على المكانة المتميزة لها بكونها ضمن أفضل 100 كلية تربية في 

العالم وفق تصنيف معهد التعليم العالي بجامعة شنغهاي 2018م، محققة بذلك المركز األول على مستوى الوطن العربي والشرق 

األوسط، وهذا لم يكن ليتم لوال فضال من اهلل عز وجل ثم جهود منسوبي ومنسوبات كلية التربية التي افتخر أن كون واحدة منهن.

وطالباتها،  لطالبها  جاذبة  أكاديمية  تعليمية  بيئة  تهيئة  من  ومنسوباتها  التربية  كلية  انجازات  على  شاهدا  السنوي  التقرير  ويأتي 

تطويرية  خططا  متضمنا  المستقبل،  ومعلمات  معلمين  اعداد  في  خططها  بتطوير  العمل  سوق  احتياجات  مع  مخرجاتها  وموائمة 

لجميع اقسام ووكاالت الكلية.

كلمة وكيلة الكلية

 وكيلة كلية التربية

د. رجاء بنت عمر باحاذق
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وبعد: 

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

األكاديمية،

كلمة وكيل  الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

أ.د. محمد بن فوزان العمر

 والخطط البحثية والموارد البشرية، والبرامج والمسارات العلمية، فضاًل عن اإلشراف والمتابعة لقبول طلبة الدراسات العليا.

كما تستقبل الوكالة الحركات األكاديمية المختلفة من جميع األقسام ممثلة )بإعادة القيد-الفرص اإلضافية-الفرص االستثنائية - تغيير اإلشراف 

- تشكيل لجان المناقشة وغير ذلك.

وتستقبل الوكالة أيضًا الخطط البحثية لطالب وطالبات الدراسات العليا حيث تقوم اللجنة المخصصة لهذا الشأن بفحص جميع الخطط المقدمة 

إليها بدءًا من التأكد من ارتباطها بالقسم المختص، والتزامها بالمنهجية العلمية، واقتراح التعديالت الضرورية عليها، ومن ثم الرفع بالتوصية، وانتهاًء 

بمجلس الكلية للموافقة عليها.

الضوابط والمبررات وفق معايير علمية  العليا، بعد أن وضعت  الدراسات  برامج  الكلية في تطوير واستحداث  بمبادرة  الوكالة فعليًا أخذًا  وقد بدأت 

متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

تعالى من خالل عمل جماعي مشترك مع  بإذن اهلل  العلمي أهداف ورؤى ورسالة تعتزم على تحقيقها  والبحث  العليا  للدراسات  الكلية  ولوكالة 

أقسام الكلية األكاديمية ممثلة بأعضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات العليا والطاقم اإلداري في الكلية تحت ظل توجيه والة أمر هذه البالد 

المباركة، بقيادة حكيمة رشيدة تعتز بدينها وقيمها وثوابتها األصيلة.

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد..
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كلمة وكيل الكلية للشؤون التعليمية  األكاديمية 

تعمل وكالة الكلية للشؤون األكاديمية لتنفيذ أدوار محددة من خالل الوحدات واللجان التابعة لها، وطورت الوكالة أداءها لهذه المهام خالل العام 

الماضي والحالي، فعلى سبيل المثال: قامت الكلية بتنظيم لقاءات دورية لطالب التربية الميدانية على مستوى الكلية وعلى مستوى القسم الواحد، كما 

أقامت معرض التربية الميدانية الفصل األول، والذي لقي نجاًحا الفتًا، كما عملت على تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي وتنظيم لقاء فردي فصلي لكل طالب 

مع مرشده األكاديمي لمتابعة وضع الطالب، وكتابة تقرير عن هذا اللقاء، وتابعت اللجنة حاالت الغياب المتكررة في الشعب؛ مما خفف حاالت الحرمان، 

وقّلص حاالت تغيب الطالب عن المحاضرات، كما أن الوكالة عملت على بناء مجموعة من البرامج التربوية والبرامج التخصصية، ونجحت في اعتماد معظمها 

من الجهات المعنية بها، وعملت من خالل مبادرة تحول الكلية على التركيز على تطوير مجموعة من الجوانب األكاديمية المرتبطة بمهام الوكالة، وستعمل 

الوكالة -بإذن اهلل - خالل العام القادم على المحافظة على المكتسبات التي حققتها، وعلى استكمال العمل على انجاز المشاريع التي تضمنتها الخطة 

التشغيلية الحالية وفق مبادرة تحول الكلية؛ بما يسهم - بإذن اهلل - في تحسين العملية التعليمية، ومن أهم جوانب التحسين التي يفترض التركيز عليها 

في المرحلة القادمة هو تحسين عمليات التعليم والتعلم في البرامج األكاديمية، وستعمل الوكالة على هذا الجانب برسم سياسات محددة تكفل تبني 

أعضاء هيئة التدريس والطالب لمضامين اإلطار المفاهيمي للكلية، الذي سيساعد - بإذن اهلل - في رفع مستوى البرامج األكاديمية ومستوى األداء داخل 

تلك البرامج. 

أ.د. سعيد بن محمد الشمراني

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية

 د. سعيد بن محمد الشمراني  
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        كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة
استمرت وكالة الكلية للتطوير والجودة في العام الجامعي 1440/1439 ه بمشاريعها التطورية والتي أتت متوافقة مع مبادرة 

لغاية  للكلية  االستراتيجية  الخطة  تحديث  مشروع  استكمال  رأسها  وعلى   ،)2030 المملكة  رؤية  وفق  التربية  كلية  أدوار  )تحول 

عام 2030. ومن جانب آخر، أنهت الوكالة رفع الدراسة الذاتية وتمت زيارة فريق المراجعين من المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

بثالث  الرفع  تم  وأيضًا  الوطني.  االعتماد  منحهما  وبانتظار  األطفال  ورياض  القرآنية  الدراسات  لبرنامجي   )NCAAA( األكاديمي 

 )NCAAA( دراسات ذاتية لبرنامج علم النفس وبرنامج الدراسات اإلسالمية وبرنامج البكالوريوس للتربية الخاصة إلى المركز الوطني

والعمل جاٍر على االنتهاء من المالحظات التي وردت من المركز.

التربوية، وبرنامج  اإلدارة  لبرنامج ماجستير  البرامجي  المستوى  التقويمية على  الدراسة  تنفيذ مشروع  كما تم توقيع عقود 

كإجراء  الفنية،  التربية  بكالوريوس  وبرنامج  الخاصة،  التربية  وماجستير  العلوم،  تدريس  وطرق  مناهج  تخصص  التربية  ماجستير 

للحصول على االعتماد األكاديمي لهذه البرامج.

 د. فايز بن عبدالعزيز الفايز

وكيل الكلية للتطوير والجودة

د. فايز بن عبد العزيز الفايز

كما أن الوكالة مستمرة بتحديث النظام اإلداري للكلية وفق المواصفة الدولية )ISO 9001:2015( حيث تم تعميم النظام الخاص بالكلية على كافة كليات 

الجامعة وجعلة كمنطلق في تحديث األنظمة الخاصة بالكليات، كما عملت الوكالة على تحديث الموقع اإللكتروني الخاص بالكلية. ومن جانب آخر أطلقت 

الوكالة جائزة كلية التربية للتميز في دورتها األولى بفروعها الخمسة وهي )جائزة المسيرة العلمية المتميزة، جائزة جودة البحث العلمي، جائزة غزارة اإلنتاج 

العلمي، جائزة التمويل الخارجي، جائزة التميز البحثي لطلبة الكلية ومبتعثيها(.

وكل هذه األعمال تمت بالتزامن مع األعمال االعتيادية للوكالة والمتمثلة في متابعة جميع ملفات المقررات التي دّرست في جميع األقسام وذلك بالتعاون 

مع ممثلي الجودة في األقسام، وغيرها الكثير مما تقوم به وكالة الكلية للتطوير والجودة من خالل وحداتها األربع )وحدة التطوير والجودة، وحدة مصادر 

التعلم، وحدة الخريجين، وحدة العالقات المجتمعية(.  
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نبذة عن الكلية :   
متطلبـات  وفــق  وتعمــل  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  وأعرقهــا  التربيــة  كليــات  أقــدم  مــن  ســعود  الملــك  بجامعــة  التربيــة  كليــة  تعــد 

مؤهليـن  عـاٍل  مسـتوى  علـى  تربوييـن  ممارسـين  وتطويـر  إعـداد  مقدمتهـا  فـي  يأتـي  عـدة  أهـداف  تحقيـق  علـى  التربويـة  واحتياجاتـه  وظروفـه  المجتمـع 

للعمـل فـي مجـاالت التعليـم. كمــا أن الكليــة تعمــل علــى أن تكــون بمثابــة مركــز للبحــث والتطويــر يســهم فــي إيجــاد الحلــول المناســبة لمشــكالت 

والمهنـي  والتربــوي  العلمــي  المســتوى  تطويــر  علــى  الكليــة  تعمــل  لذلــك،  إضافــة  العلمــي.  البحــث  أســاليب  باتبــاع  المملكــة  فــي  التربــوي  الميــدان 

التطويــر  برامــج  التعليميـة، وذلـك عــن طريــق تنظيــم  اإلدارات  المـدارس والمسـؤولين عـن  المختلفـة، ولقـادة  التعليـم  التربوييـن فـي مراحـل  للممارسـين 

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

علمـا  التعليميـة،  الخدمـات  مجـال  فـي  أخـرى  جهـات  مـع  الكليـة  وتتعـاون  عـام.  بوجـه  العالـم  ودول  خاص  بوجـه  واإلسـالمي  العربـي  العالميـن  دول  فـي 

 NCATE  (National Council For Accreditation of  بأن الكلية حصلت على االعتراف الدولــي وفــق معاييــر المجلــس الوطنــي العتمــاد كليــات المعلميــن

Teacher Education(  فـي عـام 1433 ه، بعـد أن اسـتوفت جميـع أقسـام الكليـة متطلبـات تلـك الهيئـة.

بجامعــة  العالي  التعليـم  معهـد  تصنيـف  وفـق  العالـم  فـي  تربيـة  كليـة   100 أفضـل  ضمـن  بكونهـا  لهـا  المتميـزة  المكانـة  علـى  الكليـة  وحافظـت   

شــنغهاي 2018م، حيــث حققــت المرتبــة 76 عالميــا، محققــة بذلــك المركــز األول علــى مســتوى الوطــن العربــي والشــرق األوسـط.

الرؤية - الرسالة - األهداف

الرؤية : الريادة والتميز التربوي لبناء مجتمع حيوي.

الرسالة: قيادة التغيير بإعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره مهنيًا وبحثيًا وتقديم برامج وبحوث تربوية رصينة. وتنفيذ شراكات مجتمعية فاعلة.

األهداف االستراتيجية: 

إعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره المهني المستمر.  .1

تقديم برامج دراسات عليا متميزة.  .2

إجراء بحوث تربوية تقود التطوير الوطني، وتثري المعرفة اإلنسانية.  .3

بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تسهم في التنمية المستدامة.    .4

قادة التغيير. شعار الكلية: 
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الهيكل التنظيمي لكلية التربية    
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منجزات كلية التربية 
القسم الرجالي

المعارض:

اسم المعرضم
الفترة

مكان العرض
إلى من 

بهو الكلية1440/1/6هـ1440/1/6هـ معرض تعريفي باألندية الطالبية1

بهو الكلية ومدرج الكلية 24 /1 /1440 24 /1 /1440 اليوم العالمي للمعلم 2

بهو الكلية التربية 26 /1 /1440 25 /1 /1440 معرض أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم3

المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية:

مكان انعقادهاتاريخ انعقادها نوعها اسم الفعالية م

مدرج الكلية1439/12/26لقاءاللقاء السنوي لطالب قسم اإلدارة التربوية1

مدرج الكلية1440/1/6لقاءاللقاء المفتوح لطالب البكالوريوس2

مدرج الكلية1440/1/20لقاءاللقاء المفتوح لطالب وطالبات الدراسات العليا3

مدرج الكلية1440/1/22لقاء لقاء المشرف العام على برنامج الصم مع طالب وطالبات الصم وضعاف السمع4

مدرج الكلية1440/2/15لقاء التعريف بالكلية لطالب السنة األولى المشتركة5
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مكان انعقادهاتاريخ انعقادها نوعها اسم الفعالية م

مدرج الكلية1440/2/23ندوة   طرق النشر في مجالت الربع األول6

مدرج الكلية1440/2/29ندوة   مهارات نموذج دراسة الحالة7

مدرج الكلية1440/3/5ندوة ندوة  بعنوان » خطة البحث عناصرها وضوابط الكتابة«8

مدرج الكلية1440/3/11لقاءاللقاء المفتوح ألعضاء هيئة التدريس9

مدرج الكلية1440/3/25لقاءاللقاء الدوري مع المرشدين األكاديميين10

قاعة 2 ب 1440/5/946ندوةإعداد خطة البحث11

مدرج الكلية1440/5/17لقاءلقاء مع مؤسسة رسوخ لالستشارات التربوية والتعليمية لتطوير المقررات الشرعية12

مدرج الكلية1440/5/18ندوةمحاضرة« توظيف مفاهيم األمن الفكري واالنتماء الوطني في التدريس«13

مدرج الكلية1440/5/23لقاءلقاء علمي بعنوان »أولوية البحوث في وزارة التعليم في مجال القيادة التربوية«14

مدرج الكلية1440/5/23ندوةمحاضرة »كيفية استثمار الوقت بشكل أكثر إنتاجية في تحليل البيانات وكتابة المخطوطات«15

مدرج الكلية1440/5/25لقاءلقاء لطالب التربية الميدانية بعنوان »التدريس بال إجهاد«16

مدرج الكلية1440/5/28ندوةمحاضرة » البحث النوعي«17
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مكان انعقادهاتاريخ انعقادها نوعها اسم الفعالية م

مدرج الكلية1440/6/1ندوةمحاضرة لنادي التربية الخاصة18

مدرج الكلية1440/6/6لقاءلقاء العميد مع طالب الكلية19

مدرج الكلية1440/6/7ندوةمحاضرة »تضمين المناهج مهارات القرن 21«20

قاعة 2ب1440/6/746لقاءلقاء بعنوان  »إعداد الرسالة العلمية«21

مدرج الكلية1440/6/9لقاءلقاء بعنوان« بحث الدرس«22

مدرج الكلية1440/6/13لقاءتكريم طلبة المجلس الطالبي23

محاضرة بعنوان« ماهو STEM معوقات تطبيقه من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية 24
قاعة 33 أ 1440/6/131ندوةبالمملكة العربية السعودية«

مدرج الكلية1440/6/19لقاءمحاضرة »الكتابة األكاديمية«25

قاعة 2 ب 1440/6/2146لقاءلقاء بعنوان » أسس الكتابة العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه« 26

مدرج الكلية1440/6/27لقاءلقاء مفتوح مع طالب وطالبات الدراسات العليا27

مدرج الكلية1440/6/28ندوةالنسق في البحث العلمي28

مدرج الكلية1440/6/30لقاءلقاء بعنوان » البحث اإلجرائي «29
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مكان انعقادهاتاريخ انعقادها نوعها اسم الفعالية م

قاعة 2 ب 1440/7/546ندوةالمنهجية العلمية واألساليب اإلحصائية في بحوث اإلدارة التربوية30

مدرج الكلية5-1440/7/7مؤتمرمؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات31

مدرج الكلية1440/7/12ندوةمحاضرة » مهارات التدريس الرقمي بين الكفاءة والفاعلية «32

مدرج الكلية1440/7/18لقاءلقاء مع طالب وطالبات برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع33

قاعة 2 ب1440/7/1946ندوةإسهام البحث العلمي في مجال القيادة التربوية في تحول الجامعة لمؤسسة غير ربحية34

مدرج الكلية1440/7/28ندوةمحاضرة لنادي علم النفس35

قاعة 2 ب 1440/8/446لقاءلقاء بعنوان »أخالقيات البحث العلمي«36

مدرج الكلية1440/8/4لقاءلقاء بعنوان »المناهج وتدريس الفلسفة37

مدرج الكلية1440/8/13ندوةمحاضرة لنادي التربية الفنية38

قاعة أأ1440/8/1869حلقة نقاشحلقة نقاش بعنوان »التنمية المهنية«39
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القسم النسائي
المعارض:

مكان العرضتاريخ المعرضاسم المعرضم

 المعرض التوعوي التثقيفي لسرطان الثدي 1
كلية التربية27/ 1 /1440 هـحياتك أجمل بالفحص المبكر 

كلية التربية13 / 3 /1440 هـShadow of art معرض مصاحب لمقرر 313 ترف2

كلية التربية22 / 4 /1440 هـرؤية وانتماء3

كلية التربية4 / 7 /1440 هـمعرض مقرر الطباعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير4

كلية التربية    19 / 8 /1440 هـالهوية المجردة5

كلية التربية   26 / 8 /1440 هـالتصوير الضوئي6

كلية التربية24 / 1 /1440 هـتنظيم معرض يوم المعلم 7

كلية التربية15 / 2 /1440 هـتنظيم معرض اليوم الوطني 8
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 الدورات وورش العمل التدريبية:

عدد الدوراتالفئة المستهدفةم

38أعضاء هيئة التدريس1

8موظفات كلية التربية2

24طالبات كلية التربية 3

4أخري 4



20 التقرير السنوي

المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية:

نوعها اسم الفعاليةم

لقاء اللقاء التعريفي لطالبات الدراسات العليا /لقسم تقنيات التعليم /إدارة تربوية1

لقاء اللقاء السنوي المفتوح لسعادة عميد كلية التربية مع طلبة الدراسات العليا /قسم اإلدارة التربوية /السياسات التربوية2

ملتقى الملتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتطوير والتحسين: التحسين المستمر / قسم اإلدارة التربوية3

لقاءكيف تكون معلما رسوال4

لقاء البحث الكيفي5

لقاءاللقاء العلمي الخامس بعنوان مناهج البحث العلمي6

لقاءاللقاء األول لبرامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بكلية التربية7

ملتقىملتقى النص األول »مناقشة كتاب لغات الحب الخمس«8

ملتقى ملتقى النص األول »مناقشة كتاب فخلع نعليك«9

لقاءاللقاء التعريفي بمبادرة الصف الثاني من الجودة10
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نوعها اسم الفعاليةم

لقاء لقاء زيارة األقسام11

لقاء اللقاء المفتوح لتبادل الخبرات بين طالبات الدراسات العليا بقسم تقنيات التعليم12

اللقاءاللقاءات االسبوعية لمشرفات التدريب الميداني13

لقاء كيفية إعداد الملصق العلمي14

مؤتمرمؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات -جيل مثقف علميا القتصاد مزدهر-15

ملتقى ملتقى الخريجات16

أنشطة مجلس الكلية عن العام الجامعي 1439 / 1440هـ

العددالفعالية م

19عدد مجالس الكلية 1

580عدد القرارات الصادرة عن المجلس 2
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إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس 

أعداد األساتذة المشاركين واالساتذة  

علم الجنس
النفس 

التربية 
الفنية

المناهج 
وطرق 

التدريس

التربية 
الخاصة

السياسات 
التربوية

االدارة 
التربوية

تقنيات 
التعليم

الدراسات 
االسالمية

الدراسات 
القرانية 

الطفولة 
المجموع المبكرة

179--2153721111055514الذكور

457464271242االناث

251044251714762152221المجموع

أعداد األساتذة المساعدين  

علم الجنس
النفس 

التربية 
الفنية

المناهج 
وطرق 

التدريس

التربية 
الخاصة

السياسات 
التربوية

االدارة 
التربوية

تقنيات 
التعليم

الدراسات 
االسالمية

الدراسات 
القرانية 

الطفوله 
المجموع المبكرة

84--134195644236الذكور

2012141037830915128االناث

3316331591112531515212المجموع
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أعداد المحاضرين والمعيدين 

علم الجنس
النفس 

التربية 
الفنية

المناهج 
وطرق 

التدريس

التربية 
الخاصة

السياسات 
التربوية

االدارة 
التربوية

تقنيات 
التعليم

الدراسات 
االسالمية

الدراسات 
القرانية 

الطفولة 
المجموع المبكرة

25--4123-4452الذكور

8158-25151643361230االناث

29192145310133238183المجموع

أعداد المبتعثين ) داخليًا وخارجيًا (

علم الجنس
النفس 

التربية 
الفنية

المناهج 
وطرق 

التدريس

التربية 
الخاصة

السياسات 
التربوية

االدارة 
التربوية

تقنيات 
التعليم

الدراسات 
االسالمية

الدراسات 
المجموع القرانية 

38-81872354الذكور

1559281139432125االناث
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إحصائية بأعداد الموظفين في الكلية 

أعداد الموظفين  

علم الجنس
النفس 

التربية 
الفنية

المناهج 
وطرق 

التدريس

التربية 
الخاصة

السياسات 
التربوية

االدارة 
التربوية

تقنيات 
التعليم

الدراسات 
االسالمية

الدراسات 
القرانية 

الطفولة 
المجموع المبكرة

 22--442321132الذكور
1698125381491296االناث

20131015749171112118المجموع

وكالة الكلية للدراسات العليا و وكالة الجودةمكتب العميدالجنس
البحث العلمي 

وكالة الكلية للشؤون 
المجموعإدارة الكلية األكاديمية 

105351437الذكور
2815152039117االناث

3820182553154المجموع
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إحصائية بأعداد طلبة الدراسات العليا 
دكتوراه ماجستير

خريجين1440/1439هـالجنس المقيدين 1440/1439 هـ خريجين 1440/1439هـ المقيدين 1440/1439هـ
القسم

ف2 ف 1 ف2 ف1 ف2 ف 1 ف2 ف1

9 1  40 51 - 1  41 41 السياسات التربوية

ذكور

13 6  120 128 13 9  95 112 الدراسات اإلسالمية 

- -  - - - -  20 21 الدراسات القرآنية

7 2  44 51 2 1  18  21 اإلدارة التربوية

- -  29 29 11 14  74 86 التربية الخاصة

2 -  19 20 - 2 علم النفس 13 14

7 2  33 59 19 6  116 المناهج وطرق  126
التدريس

- -  - - - 1  11 قسم تقنيات  20
التعليم 

3 -  9 12 2 1  - التربية الفنية 2

41 11 294 350 47 25  389 442 مجموع الذكور
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دكتوراه ماجستير
خريجين1440/1439هـالجنس المقيدين 1440/1439 هـ خريجين 1440/1439هـ المقيدين 1440/1439هـ

القسم
ف2 ف 1 ف2 ف1 ف2 ف 1 ف2 ف1

17 1 80 98 9 - 32 43 اإلدارة التربوية

إناث

- - 51 49 18 14 120 144 التربية الخاصة

3 3  23 26 2 8  22 28 التربية الفنية

2 3  63 64 30 12  167 204 المناهج وطرق 
التدريس

10 1  41 51 4 5  59 64 السياسات التربوية

- -   - - 1 2  33 34 الطفولة المبكرة

2 1  32 34 7 12  90 97 علم النفس

- -  - - 12 6  79 93 قسم تقنيات 
التعليم

11 6  124 131 15 9  124 137 الدراسات اإلسالمية 

- -  - - 5 -  29 36 الدراسات القرآنية

45 15 414 453 103 68 755 880 مجموع اإلناث

112 1511 243 2466 المجموع الكلي )ذكور/ إناث(
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إحصائية بأعداد طالب الكلية )بكالوريوس(

األقسامالجنس
خريجين  1440/1439 هـ1440/1439هـ مقيدين

ف3ف2ف1ف3ف2ف1

ذكور 

42939280303780الدراسات اإلسالمية
16512547323547التربية الخاصة
665220111220التربية الفنية

2572041002948101المناهج وطرق التدريس
3433011291440129علم النفس

1099822131322الدراسات القرآنية
13691172399129185399مجموع الذكور

اناث

17815112292712الدراسات اإلسالمية
28519560398860التربية الخاصة
112901971619التربية الفنية

8--59588المناهج وطرق التدريس
51542936708536علم النفس

13411198219الدراسات القرآنية
506396464611246تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

17891430190199349190مجموع اإلناث

63491.451المجموع الكلي )ذكور/إناث(



28 التقرير السنوي

 ملخص منجزات أعضاء هيئة التدريس في أقسام الكلية خالل العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالبيانم

409   االبحاث المنشورة 1

517 االبحاث الجارية  2

314  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

258  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

92 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

24 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

 57 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

61    المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

89     المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

1342  الخدمات المجتمعية10

981 الدورات التي تم الحصول عليها11

484 الدورات التي تم تقديمها12



قسم السياسات التربوية



30 التقرير السنوي

قسم السياسات التربوية

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم السياسات التربوية عن العام الجامعي 1439 / 1440هـ

العددالفعاليةم

22عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

112عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

32عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير، الدكتوراه ( 3

أنشطة أخرى نفذها القسم:  

حلقة نقاش موسعة بعنوان »اخالقيات البحث العلمي في ضوء التطورات الثقافية للدكتور/ عبد السالم وائل السليمان«   



التقرير السنوي31

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم السياسات التربوية   خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 22

العددالبيانم

31  االبحاث المنشورة 1
26االبحاث الجارية  2
24 المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3
23 المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4
6المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5
4المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6
8 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7
3   المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8
6   المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9
68 الخدمات المجتمعية10
56الدورات التي تم الحصول عليها11
26الدورات التي تم تقديمها12

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة
عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمرم
2دولة عربية1
3أوروبا2
---أمريكا وكندا3
---آسيا 4
---أفريقيا 5



32 التقرير السنوي

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم السياسات التربوية خالل العام الجامعي 1439 /1440هـ

تقديم دورة بعنوان »الكفايات المستعرضة في سياسات وممارسات التعليم« ضمن فعاليات يوم المعلم العالمي المقامة في كلية التربية في يوم . 1

الخميس 24 محرم 1440هـ.

 تقديم دورة بعنوان »« تنمية المهارات المستقبلية في التعليم الجامعي«« وأقيمت في رحاب المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية تحت إشراف عمادة . 2

شؤون المكتبات وقمت في يوم األحد بتاريخ 12/6/1440.

عقد لقاء علمي بعنوان » قضايا التقييم في أوضاع التعليم الرسمي: تأمالت وأولويات بحثية«، تنظيم المجلس الطالبي بقسم السياسات التربوية.. 3

ساعة معرفة بالتعاون مع المكتبة.. 4

المشاركة باللقاء السنوي األول لتعليم الكبار.. 5

يوم المعلم-اليوم الوطني- ملتقي الخريجات. . 6

تحكيم بحوث للترقية لجامعة أم القرى، تحكيم بحث لمجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية. تحكيم بحث لمجلة     . 7

  

كتابة مقال أسبوعي لجريدة الجزيرة. عضو مجلس االمناء للمدرسة االمريكية بالرياض. عضو نادي الكتاب للسيدات في مدينة الرياض ) لقاء شهري( . 8

عضو المجموعة الفلسفية بنادي الرياض االدبي. عضو مؤسس للجمعية السعودية االسكندنافية. الحضور والمشاركة في بعض فعاليات الموسم الثقافي 

لشركة كهرباء الرياض«.

مشاركة في يوم المعلم العالمي ومشاركات ثقافية في النادي االدبي بالرياض.. 9

ملتقى التعليم المستمر األول بوزارة التعليم.. 10

التعاون مع مركز القياس والتقويم في التعليم العالي.. 11

Compare: A Journal of Comparative and International Education ) ISI (



قسم علم النفس



34 التقرير السنوي

قسم علم النفس

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم علم النفس عن العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالفعاليةم

17عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

170عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

19عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير، الدكتوراه(  3

7 لقاءات علميةعدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4

أنشطة أخرى نفذها القسم:  

نادي علم النفس واألنشطة الطالبية، لقاء لإلرشاد الطالبي )بكالوريوس(، لقاء للدراسات العليا )لالختبار الشامل(.



التقرير السنوي35

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 53  

العددالبيانم

74  االبحاث المنشورة 1

107 االبحاث الجارية  2

73  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

 34المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

 23المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

5 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

6  المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

17   المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

24  المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

471  الخدمات المجتمعية10

145 الدورات التي تم الحصول عليها11

112 الدورات التي تم تقديمها12



36 التقرير السنوي

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها قسم علم النفس خالل العام الجامعي    1439 / 1440 هـ

الجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

 كلية التربية  جائزة غزارة اإلنتاج العلميأ.د. محمد فرحان القضاة1

2Prof. Adel Salah AbduljabbarBest Researcher Production Award in Social Sciences and Humanities  King Saud University Award for Scientific
 Excellence

كلية التربية جامعة الملك سعودجائزة المسيرة العلمية المتميزةد. عبد الرحمن سليمان الطريري3

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة

عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمرم

8دولة عربية1

6أوروبا2

5أمريكا وكندا3

---آسيا 4

---أفريقيا 5



التقرير السنوي37

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم علم النفس خالل العام الجامعي 1439 /1440هـ

تقديم محاضرات على مستوى الجامعة-مثال: مشاركة بعنوان استراتيجيات التثقف في ساعة معرفة في مكتبة الحرم الجامعي. 1

تقديم محاضرة علمية ألعضاء هيئة التدريس في القسم.. 2

تنظيم واإلشراف على لقاءات علمية داخل القسم بقسميه الرجال والنساء للتبادل العلمي والمعرفي من خالل لجنة الندوات والبحث . 3

العلمي في القسم.

كتابة مقاالت علمية -مناقشة رسائل علمية - االشراف على الرسائل العلمية.. 4

ترجمة كتب.. 5

مشاركه في اعداد برنامج تدريبي بعماده الجودة شطر الطالبات جامعه الملك سعود.. 6

المشاركة في اعداد البرنامج التدريبي إلعداد ممارسي الجودة واالعتماد األكاديمي بعماده التطوير والجامعة شطر الطالبات.. 7

محاضرة لسكان الحي / حي الوادي حول رعاية االبناء من خطر الهواتف ووسائل التواصل االجتماعي . 8

محاضرة لطالب الكلية حول كيف تحفز ذاتك. 9

استشارات نفسية للطلبة وللمجتمع المحلي من خالل العيادة النفسية.. 10

تقديم محاضرة عن االصالح األسري واالرشاد الزواجي .. 11



38 التقرير السنوي

استشارات بوحدة الخدمات النفسية بقسم علم النفس: استشارات وارشاد وعالج واستقبال حاالت.. 12

االشراف على الرسائل العلمية مناقشة رسائل وتحكيم بحوث - كتابة مقاالت علمية.. 13

االشراف على رسائل -مناقشة رسائل -تحكيم بحوث -االشتراك في لجنة المقابالت للدراسات العليا.. 14

زيارة علمية للواليات المتحدة االمريكية.. 15

مساعدة طالب الدراسات العليا بالتحليل االحصائي للرسائل العلمية باستخدام البرنامج االحصائي spss وغيرها من البرامج اإلحصائية.. 16

لقاءت تلفزيونية واستشارات نفسية واسرية وكذلك لقاءات مفتوحة في بعض الديوانيات والمشاركة في بعض نشاطات عمادة شؤون . 17

الطالب ومركز التوجيه واالرشاد وخاصة في جانب )األمن الفكري(.

لقاءات في التلفزيون السعودي: 6 حلقات تناولت الحديث عن االضطرابات النفسية والضغوط النفسية.. 18

كتابة مقال اسبوعي في جريدة االقتصادية وتحكيم بحوث لمجالت وجامعات داخليه وخارجية.. 19

تقديم االستشارات النفسية في الوحدة النفسية لمنسوبات الجامعة.. 20

تحكيم مقاييس من داخل الجامعة وخارجها.. 21

 ترجمة فصول وأبحاث لطالب وطالبات الدراسات العليا.. 22



قسم الدراسات اإلسالمية



40 التقرير السنوي

قسم الدراسات اإلسالمية

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم الدراسات اإلسالمية عن العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالفعاليةم

15عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

138عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

79عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير، الدكتوراه  (3

8عدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4

 



التقرير السنوي41

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات اإلسالمية خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 64  

العددالبيانم

63   االبحاث المنشورة 1

 75االبحاث الجارية  2

17  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

18  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

7 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

3 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

 15 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

3     المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

6    المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

146  الخدمات المجتمعية10

 109الدورات التي تم الحصول عليها11

45 الدورات التي تم تقديمها12



42 التقرير السنوي

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة   

عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمرم

6دولة عربية1

--أوروبا2

--أمريكا وكندا3

1آسيا 4

---أفريقيا 5

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم الدراسات اإلسالمية خالل العام الجامعي 1439 /1440هـ

برنامج بناء لرعاية طالب المنح.. 1

درس عقيدة أسبوعي في المصلى الرئيسي - درس أسبوعي في مصلى كلية العلوم - المشاركة بتقديم لقاء في ملتقى الخريجات عن التسويق الذاتي... 2

 المشاركة في ملتقى البحث العلمي الذي نظمته جامعة الملك سعود في رحابها تحت عنوان: )مستقبل االستثمار في البحث العلمي: فرص وتحديات(، خالل . 3

الفترة من 12 – 16 /6/ 1440هـ.

بدعوة كريمة من جامعة الكويت تقييم برنامج دكتوراه )الفقه المقارن وأصول الفقه( في كلية الشريعة خالل الفترة من 6- 12 إبريل2019.. 4

مشاركات إعالمية بتوعية المجتمع باألمن األسري، ومهارات الحوار األكاديمي الفعال.. 5

ندوات ومحاضرات ودورات عن األمن الفكري مشاركة مع عمادة شؤون الطالب.. ومشاركات إعالمية التوعية الفكرية.. 6

عضو مجلس أمناء الصندوق الخيري لطالب المنح، لجان الصندوق الخيري لطالب المنح، حج طالب المنح.. 7

إعطاء درس فقه أسبوعي لطالب المنح في مسجد الكلية.. 8



قسم المناهج وطرق التدريس



44 التقرير السنوي

قسم المناهج وطرق التدريس

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم المناهج وطرق التدريس عن العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالفعاليةم

13عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

275عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

71عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير، الدكتوراه ( 3

16عدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4



التقرير السنوي45

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 53      

العددالبيانم

74  االبحاث المنشورة 1

105 االبحاث الجارية  2

53  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

47  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

 17المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

4 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

6  المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

6     المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

17    المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

 172 الخدمات المجتمعية10

 155الدورات التي تم الحصول عليها11

 58الدورات التي تم تقديمها12



46 التقرير السنوي

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة

عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمرم

3دولة عربية1
2أوروبا2
9أمريكا وكندا3
--آسيا 4
---أفريقيا 5

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم المناهج وطرق التدريس خالل العام الجامعي 1440/1439 هـ
نائب رئيس اللجنة الفرعية ألخالقيات البحث العلمي للعلوم اإلنسانية في الجامعة،. 1

مراجعة مناهج العلوم في وزارة التربية.. 2
مراجعة معايير هيئة تقويم التعليم.. 3
 عدد من اللجآن المؤقتة في القسم والكلية والجامعة.. 4
ملتقى اسأل تنقذ حياة - يوم المعلم.. 5
أعمال إدارية بتكليف من مدير الجامعة منها إدارة مركز التدريب بكلية الدراسات التطبيقية - اإلشراف على مكتب العالقات المجتمعية بوكالة الجامعة . 6

للتخطيط والتطوير- رئاسة اللجنة التأسيسية للعالقات المجتمعية - رئاسة اللجنة اإلعالمية لمؤتمر التميز الثالث - تقديم ورشة عمل » التدريب والتنمية 
البشرية في جامعة الملك سعود« في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم - المشاركة في جناح الجامعة في المعرض المصاحب.

حضور ورش عمل بوزارة التعليم تتعلق بتطوير برامج إعداد معلم التربية البدنية. . 7
حضور ورش عمل بهيئة تقويم التعليم والتدريب تتعلق بتطوير المعايير الوطنية للمناهج، والمعايير التخصصية للتربية الصحية والبدنية. . 8
حضور ورش عمل بالمركز الوطني للقياس تتعلق بتطوير وتحكيم المعايير المهنية لمعلم التربية البدنية.. 9

برامج إعداد المعلمين.. 10



قسم التربية الفنية



48 التقرير السنوي

قسم التربية الفنية

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم التربية الفنية عن العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالفعاليةم

15عدد مجالس القسم خالل الفصلين1
75عدد القرارات الصادرة عن المجالس 2
6عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير ، الدكتوراه  (3

5 معارضعدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4

أنشطة أخرى نفذها القسم: 

تحكيم مسابقات المعارض الفنية داخل وخارج الجامعة، والمشاركة في الندوات الثقافية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون.



التقرير السنوي49

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الفنية خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 27  

العددالبيانم

20   االبحاث المنشورة 1

 25االبحاث الجارية  2

21  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

14  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

3 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

-- المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

2  المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

4     المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

3    المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

61  الخدمات المجتمعية10

 93الدورات التي تم الحصول عليها11

19 الدورات التي تم تقديمها12



50 التقرير السنوي

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها قسم التربية الفنية خالل العام الجامعي 1440/1439 هـ

الجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
 جامعة Notre Dame De Namur جائزة التميز البحثي في بحث الدكتوراهد.  فهد بن سليمان الفهيد1

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة
عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمر

--دولة عربية1
--أوروبا2
2أمريكا وكندا3
--آسيا 4
1أفريقيا 5

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم التربية الفنية خالل العام الجامعي 1440/1439

معرض المرصد الوطني للمرأة المقام في الفور سيزن.. 1
ادارة لقاءات وندوات نصف شهرية بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.. 2
تقديم ورشة عمل في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية بعنوان الزخارف االسالمية.. 3
كتابة فصل من كتاب في العالج بالفن باللغة االنجليزية سينشر قريبا.. 4
اقامة معرض رؤية وانتماء في الفصل الثاني داخل كلية التربية لطالبات مقرر 505ترف الرسم والتصوير التشكيلي.. 5
إقامة معرض للتصوير الضوئي.. 6
تحكيم معايير مناهج التربية الفنية مع هيئة تقويم التعليم، و حضور ورش عمل وزارة الثقافة.. 7



قسم تقنيات التعليم



52 التقرير السنوي

قسم تقنيات التعليم

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم تقنيات التعليم عن العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالفعاليةم

16عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

99عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

3عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير ، الدكتوراه  (3

3عدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4



التقرير السنوي53

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم تقنيات تعليم خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 17  

العددالبيانم

 18  االبحاث المنشورة 1

25 االبحاث الجارية  2

16  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

14  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

1 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

- المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

- المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

 -    المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

 -   المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

 26 الخدمات المجتمعية10

 60الدورات التي تم الحصول عليها11

30 الدورات التي تم تقديمها12



54 التقرير السنوي

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها قسم تقنيات تعليم خالل العام الجامعي 1439 /1440 هـ

الجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

 قسم تقنيات التعليم أستاذ تقنيات التعليم المتميزد. خالد عبدالعزيز العصفور1

2Nora AlmansourHonored - third-place -research eveningUniversity of Northern Colorado
 جامعة شمال كولورادو

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم تقنيات تعليم خالل العام الجامعي 1440/1439

تقديم حلقة النقاش 155 لمركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات )أفكر(.. 1

رئيس فريق التصميم التعليمي للمقررات المطروحة عن بعد على مستوى الجامعة )ضمن فريق مبادرة التعليم عن بعد(.. 2

تقديم عدد من الدورات التدريبية في مجال البحث العلمي. عبر المكتبة الرقمية السعودية.. 3

المشاركة في البناء العلمي لجائزة بوابة المستقبل للتميز بإشراف شركة تطوير لتقنيات التعليم وتنفيذ الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية . 4

)جستن(



قسم التربية الخاصة



56 التقرير السنوي

قسم التربية الخاصة 

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم التربية الخاصة عن العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالفعاليةم

23عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

281عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

37عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير ، الدكتوراه ( 3

عدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء 4
اجتماعي ، ...( 

20 ورش تدريبية وتوعوية في مجال الدراسات العليا لطالب 
الدكتوراه والماجستير في مؤسسات المجتمع وفي كلية التربية

أنشطة أخرى نفذها القسم: 

تم خالل الفصلين الماضيين انجاز خطط بحثية تحت اإلقرار في برنامج الماجستير )57( خطة بحثية، وتم انجاز )21( مشروع بحثي في برنامج الماجستير. كذلك أكبر 

انجاز تم االنتهاء من الدراسة الذاتية لبرنامج البكالوريوس وقدمت لالعتماد. وتم البدء في برنامج االعتماد لبرنامج الماجستير.



التقرير السنوي57

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الخاصة خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 60

العددالبيانم

67   االبحاث المنشورة 1

 79االبحاث الجارية  2

42  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

47  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

28 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

5 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

20  المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

24     المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

29    المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

 177 الخدمات المجتمعية10

136 الدورات التي تم الحصول عليها11

 100الدورات التي تم تقديمها12



58 التقرير السنوي

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها قسم التربية الخاصة خالل العام الجامعي 1439 /1440 هـ

الجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

 جمعية اسر االطفال التوحديين جائزة جمعية اسر االطفال التوحدييند.  طارش الشمري1

2
 جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي فرع جودة البحث أ.د. صالح الدين فرح عطا اهلل بخيت

 جامعة الملك سعود/ كلية التربية  العلمي/جائزة كلية التربية للتميز العلمي فرع جودة البحث العلمي

مجلس العالم اإلسالمي لإلعاقة جائزة الريادة والتميز في مجال التربية الخاصةد. نبيل بن شرف المالكي3.
والتأهيل

DISES INTERNATIONAL Student research awardCEC-DISESد.أسيل سليمان السحيباني4.

Kimberly Hughes Research AwardOld Dominion Universityد. أمل عبداهلل الداوود5.

.6Nora AltaweelKimberly Gail Hughes Outstanding Research AwardOld Dominion University, USA

.7
جائزة أفضل عرض كمحتوى علمي والقاء في المؤتمر الدولي عواطف بنت حبيب الشمري

العشرين للتربية الخاصة المنعقد في لندن، المملكة المتحدة. 2018
 World Academy of Science, Engineering and

/Technology

جائزة سفير خادم الحرمين الشرفين بلندن للتميز العلمي والتفوق عواطف بنت حبيب الشمري8.
سفارة السعودية بلندنالدراسي لعام 2018



التقرير السنوي59

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة

عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمرم

5دولة عربية1
14أوروبا2
9أمريكا وكندا3
--آسيا 4
--أفريقيا 5

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم التربية الخاصة خالل العام الجامعي 1440/1439هـ

قدمت محاضرة نوعية عن االضطرابات النمائية وخرجت بكتاب محكم من قبل المجلس العلمي بعنوان الدليل العلمي لتعليم ذوي عسر القراءة.. 1

2 ..WRAT Math’s sub test Psychological Assessment Resources ترجمه اختبار والنسخة العربية الختبار

المشاركة في االعداد لندوة عن األمن الفكري بكلية التربية.. 3

تحكيم بحوث لمجالت عالمية، تقديم استشارة لوزارة التعليم، المشاركة في لجان في وزارة التعليم.. 4

المشاركة في اليوم العالمي للتوحد.. 5



قسم اإلدارة التربوية



التقرير السنوي61

قسم اإلدارة التربوية

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم اإلدارة التربوية عن العام الجامعي 1439 / 1440هـ

العددالفعاليةم

18عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

145عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

30عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير ، الدكتوراه  (3

16عدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4

أنشطة أخرى نفذها القسم: 

إنشاء المجلس االستشاري الطالبي لتمكين طالب القسم من المشاركة في فعاليات القسم وتنظيمها وصنع القرار مع مقترح إنشاء نادي القيادة التربوية )تحت 
التأسيس( ضمن مظلة األندية الطالبية بالجامعة مع إنشاء جائزة التميز في القسم وقيام طلبة القسم بقيادة ورش تدريبية وبرامج يوم المعلم وفعاليات أخرى. 



62 التقرير السنوي

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 23  

العددالبيانم

18   االبحاث المنشورة 1

25 االبحاث الجارية  2

40  المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

 41 المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

3 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

-المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

-  المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

  1   المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

 1   المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

95  الخدمات المجتمعية10

65 الدورات التي تم الحصول عليها11

43 الدورات التي تم تقديمها12



التقرير السنوي63

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة

عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمرم

1دولة عربية1

2أوروبا2

--أمريكا وكندا3

--آسيا 4

--أفريقيا 5

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم اإلدارة التربوية خالل العام الجامعي 1440/1439

التعاون مع جمعيات خيريه بإقامة محاضرات توعويه والمشاركة ببعض ورش العمل في قطاعات مختلفة.. 1

المشاركة في اليوم الوطني.  . 2

المشاركة في اليوم العالمي للمعلم.. 3



قسم الدراسات القرآنية



التقرير السنوي65

قسم الدراسات القرآنية

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم الدراسات القرآنية عن العام الجامعي 1439 /1440هـ

العددالفعاليةم

17عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

175عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

5عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير الدكتوراه  (3

4عدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4

أنشطة أخرى نفذها القسم:

أقام القسم عدة لقاءات مع مستشاري الجودة في الجامعة الستشارتهم فيما يتعلق باالعتماد األكاديمي.



66 التقرير السنوي

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات القرآنية خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 25  

العددالبيانم

30   االبحاث المنشورة  1

34 االبحاث الجارية  2

 7 المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  3

9  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  4

3 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  5

2 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   6

-  المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  7

3     المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  8

3    المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  9

50  الخدمات المجتمعية10

24 الدورات التي تم الحصول عليها11

12 الدورات التي تم تقديمها12



التقرير السنوي67

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها قسم الدراسات القرآنية خالل العام الجامعي 1439 /1440 هـ

الجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

 وزارة االوقاف الكويتية جائزة الكويت الدولية ألفضل موقع في خدمة القرآن الكريمعبدالرحمن بن معاضة الشهري1

عدد المؤتمرات والندوات خارج المملكة

عدد المؤتمرات مكان انعقاد المؤتمرم

3دولة عربية1
--أوروبا2
--أمريكا وكندا3
--آسيا 4
--أفريقيا 5

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم الدراسات القرآنية خالل العام الجامعي 1440/1439هـ
دورات لطالب المنح والنشاط الطالبي.. 1

ورقة عمل بعنوان األمن الفكري ووسائل العناية به في الشريعة اإلسالمية مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض.. 2



قسم الطفولة المبكرة



التقرير السنوي69

قسم الطفولة المبكرة

قائمة بالفعاليات واألنشطة في قسم الطفولة المبكرة عن العام الجامعي 1439 / 1440 هـ

العددالفعاليةم

20عدد مجالس القسم خالل الفصلين1

139عدد القرارات الصادة عن المجالس 2

----عدد المناقشات العلمية لرسائل )الماجستير ، الدكتوراه  (3

6عدد فعاليات  أخرى قدمها  القسم   )ندوة ، مؤتمر ،لقاء علمي ، لقاء اجتماعي ، ...( 4

 



70 التقرير السنوي

إحصائية توضح منجزات أعضاء هيئة التدريس في قسم الطفولة المبكرة خالل العام الجامعي 1439 / 1440هـ

عدد المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس 21      

العددالبيانم

7   االبحاث المنشورة 

13 االبحاث الجارية  

 18 المؤتمرات التي تم حضورها في رحاب الجامعة  

8  المؤتمرات التي تم حضورها محليًا  

1 المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  

1 المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية برحاب الجامعة   

0  المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  محليًا  

0     المؤتمرات التي تم فيها المشاركة فيها بورقة بحثية  دوليًا  

0    المؤتمرات التي تم حضورها دوليًا  

74  الخدمات المجتمعية

136 الدورات التي تم الحصول عليها

37 الدورات التي تم تقديمها



التقرير السنوي71

أنشطة أخرى شارك بها أعضاء هيئة التدريس من قسم الطفولة المبكرة خالل العام الجامعي 1439 /1440هـ

ترجمة كتاب بعنوان )مناهج البحث في الطفولة المبكرة- دليل تمهيدي( دار جامعة الملك سعود للنشر.. 1

تقديم 5 ورش 2 لورشتي الحرم الجامعي 135، ورش إلدارة الروضات التابعة للوزارة عدد 2، عدد 1 ورشة بيوم الطفل العالمي.. 2

العمل على الدراسة الذاتية ومقابلة فريق االعتماد األكاديمي.. 3

عمل فعالية في مركز الملك فهد الثقافي في يوم الطفل العالمي بمشاركة الطالبات . 4

فتح المعامل واستقبال الزوار في فعالية يوم المعلم، فعالية مؤتمر التميز الثالث في تعليم العلوم والرياضيات في بهو LG مع الطالبات، حضور . 5

ملتقى االلعاب المنظمة.

حضور فعاليات الشراكة المجتمعية داخل الجامعة.. 6

تقديم ورشة عمل للنوادي الطالبية وكذلك مركز الملك سلمان االجتماعي وايضا مكاتب التعليم.. 7



72 التقرير السنوي

مكتب عميد الكلية

وحدة العالقات العامة واإلعالم

نبذة عامة 

تحقيق  وسيلة  باعتبارها  الخاص  أو  الحكومي  القطاع  من  أكانت  سواء  مؤسسة  أي  في  كبرى  أهمية  واإلعالم  العامة  العالقات  وحدة  تتبوأ 
التفاعل بين هذه المؤسسات والجماهير المستهدفة. فالعالقات العامة واإلعالم هي تمثل الجهود المخططة والمنظمة التي يقوم بها الفرد أو 
المؤسسة لكسب ثقة الجمهور، وتحقيق التفاهم المتبادل من خالل االتصال المستمر والسياسات واألفعال المرغوبة لتلبية االحتياجات في إطار 

ما هو ممكن ومشروع.

وتعتبر هي الوظيفة التي تقوم بقياس وتقويم وتفسير اتجاهات الجماهير المختلفة التي لها صلة بالمنظمة ومن ثم مساعدة اإلدارة في 
تحديد األهداف الرامية لزيادة التفاهم والوفاق بين المنظمة وجماهيرها، إضافة إلى أنها تسعى لتحقيق التوازن بين أهداف المنظمة وأهداف ومصالح 

واحتياجات الجماهير، وكذلك تخطيط وتنفيذ البرامج الرامية لكسب رضاهم.
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 األنشطة اإلعالمية لوحدة العالقات العامة واإلعالم
تقوم الوحدة بتنظيم العديد من األنشطة اإلعالمية منها ما هو قائم ومنها ما هو تحت التجهيز كاآلتي:

إجراء . 1 إلى  باإلضافة  الكلية  أنشطة وأحداث وفعاليات  وإبراز جميع  المختلفة ومنسوبيها ومطبوعاتها وأبحاثها  بالكلية وأقسامها وبرامجها  التعريف 
استفتاءات عن بعض الموضوعات التي يهتم بها الطالب حتى نتمكن من الوصول إلى أفضل صورة للموقع حتى يمكننا المشاركة في تحقيق رؤية الجامعة 

من تحقيق مركز متقدم في التصنيف العالمي.  
نشر أخبار األنشطة بالكلية بانتظام على موقع الكلية الرسمي ورسالة الجامعة وقنوات التواصل االجتماعي المتعددة.. 2
ومنسوبي . 3 الطالب  لجميع  متاحة  تكون  لكي  بالكلية  الكترونية  لوحة   )2( عدد  على  بانتظام  بالكلية  الخاصة  واألخبار  اإلعالنات  جميع  نشر  على  العمل 

الكلية بالتنسيق مع جهات خارجية داعمة لعرض اإلعالنات.
نشر جميع اإلعالنات واألخبار الخاصة بالكلية بانتظام على لوحات الحائط بالكلية والتي خصصت كل منها لإلعالن عن أنشطه محددة.. 4
إعداد وتصوير أفالم وثائقية عن الكلية تضمن نشأة ورسالة الكلية وأهدافها مع كلمة عميد الكلية والوكيل ورؤساء األقسام والوحدات ليتم عرضه . 5

في المناسبات المختلفة للتعريف بالكلية ويتم االحتفاظ به في أرشيف الكلية.
المختلفة . 6 البحثية  المجاالت  بالجامعة حتى يتسنى لآلخرين معرفة  األخرى  الكليات  بالكلية وتوزيعه على  العمل على طباعة دليل لألبحاث والباحثين 

ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وإمكانية المشاركة البحثية للجميع حتى تعم الفائدة للجامعة.
العمل على طباعة الملفات الورقية والتي تحمل شعار الجامعة والكلية.. 7
إعداد وطباعة شهادات تقدير ألعضاء هيئة التدريس والطالب المتفوقين والمتعاونين مع الكلية من داخل وخارج الجامعة باإلضافة إلى دروع وملفات . 8

تحمل شعار الجامعة والكلية.
تركيب لوحات إعالنية إضافية داخل الكلية ويتم تخصص لوحات حسب اإلعالنات المختلفة.. 9
إعداد لوحات تعريفية بأسماء منسوبي الكلية وحوامل بالستيك لألوراق على جميع المكاتب.. 10
التواصل مع مجلة الجامعة لنشر أخبار وأحداث وفعاليات الكلية باإلضافة إلى إرسال مشاركات علمية للنشر باللغتين العربية واالنجليزية.. 11

االتصال بكل الجهات ذات الصلة والمعنية بمجاالت الكلية لدعوتهم لحضور هذه األنشطة وتزويد الجرائد والصحف الرسمية ببعض األنشطة. . 12
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المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية
الرؤية

بيت خبرة رائد في التطوير التربوي والتنمية المهنية.

الرسالة

 تقديم تنمية مهنية وتطوير قائم على البحث العلمي بأداء متميز.
شعار المركز   نحو أداء مهني متميز.

القيم
التطوير.  

التميز والريادة.  
التعلم المستمر.  

الشراكة المجتمعية.  

األهداف
نشر ثقافة التنمية المهنية.  

تطوير مهارات الممارسين التربويين وتنميتها؛ لرفع كفاءتهم.  
توظيف المعايير المهنية في قطاعات التعليم.  

تقديم البحوث والدراسات، واالستشارات.  
تقديم وتفعيل الشراكات والمبادرات.  



التقرير السنوي75

نشاطات
إجراء دراسات وأبحاث علمية وتحكيم حقائب تدريبية.

تقديم برامج تدريبية تربوية لمجموعة من المعلمين في المدارس الحكومية واألهلية.

توقيع اتفاقية تعاون بين المركز ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

 

فعاليات
المشاركة في فعاليات يوم المعلم من خالل إعداد وتنفيذ الورش التدريبية المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للمعلم وعددها . 1

.25

اإلشراف على برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للعام 1440 هـ التي أقيمت بجامعة الملك سعود بالشراكة مع المركز . 2

الوطني للتطوير المهني التعليمي.

إنجازات
مشروع »إعداد نماذج تطبيقية لمفاهيم التربية على المواطنة« لصالح مكتب التربية العربي لدول الخليج.. 1

استبانة »مشروع قياس نسبة الوعي بسبل الوقاية والتصدي للعنف األسري« لصالح وكالة وزارة العمل والتنمية االجتماعية.. 2

أربع حقائب تدريبية في مجال توظيف التقنية في التعليم لصالح شركة تطوير لتقنيات التعليم )تيتكو(.. 3

تشغيل وتطوير البوابة اإللكترونية والموقع اإللكتروني لجائزة التعليم للتميز.. 4

تصميم التقارير والملفات التالية:
التقرير اإلعالمي لفعالية يوم المعلم أكتوبر 2018م.	 

نتائج تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2018م.	 
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مركز البحوث

دعم البحوث التعليمية والتربوية المتميزة الفردية والجماعية بكل مهنية وحرفية جادة، ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالكلية، وتوفير 

بيئة مشجعة ومحفزة إلجراء البحوث العلمية محليًا وعالميًا، ونشرها في أوعية علمية عالمية مرموقة. 

أهداف المركز : 
الدعم لما بعد النشر ألعضاء هيئة التدريس بالكلية. . 1

دعم المجموعات البحثية بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.. 2

التعريف بجميع الفرص البحثية داخل الجامعة وخارجها. . 3

دعم االبحاث المنشورة للطالب من رسالته العلمية على أن تنطبق عليها شروط الدعم المتبعة في مركز البحوث.. 4

تقديم االستشارات البحثية واإلحصائية ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالكلية.. 5

تقديم حلقات النقاش والورش التدريبية ذات عالقة بالمجال البحثي والنشر العلمي وغيرها.. 6
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وحدة األنشطة الطالبية

وصف الوحدة: 

تقوم وحدة األنشطة الطالبية بعمل النشاطات المختلفة في الكلية، والتي تتواصل فيها مع الطالب ومشاركته في فعاليات األنشطة الطالبية على سبيل المثال: 

الرحالت، المسرح، المسابقات الثقافية والداخلية والخارجية، إقامة معارض داخل الكلية، أسبوع التبرع بالدم.

أهداف الوحدة:
تطوير آليات التواصل بين الطالب داخل وخارج الجامعة.

زيادة فعاليات االنشطة داخل الكلية وخارجها بما يخدم قضايا الشبابية

مهام الوحدة:

تقوم بتنسيق عمل لجان النشاط الطالبي الثقافي واالجتماعي.	 

تقوم بمخاطبة الدوائر واإلدارات داخل وخارج الجامعة لتنفيذ األنشطة الطالبية المختلفة.	 

تتولى عمل خطة النشاط للعام الدراسي.	 

تحدد ميزانية النشاط الثقافي واالجتماعي بالكلية ويصرف على األنشطة.	 

تختار مقرري األنشطة من طالب الكلية )مقرر النشاط الثقافي، مقرر النشاط االجتماعي(.	 

تحدد المهام الخاصة بكل مقرر.	 

تشرف على إعداد تقارير األنشطة الطالبية.	 
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مختصر ألهم المنجزات التي أقامتها وحدة األنشطة الطالبية خالل العام الماضي الدراسي 1440/39هـ   
                        

الدورات التدريبية والمهنية والتخصصية: عددها )14( دروة.

وهي دورات تقام في مقرات األندية التخصصية، ويتم منح شهادة معتمدة للحضور وقام بتقديمها مدربين من أعضاء هيئة   
التدريس بالكلية أو الجامعة وتعود بالمنفعة المباشرة لطالب القسم أو للتخصص مهنيًا وأكاديميًا وذاتيًا.

الدورات التدريبية والتطويرية العامة: عددها )8( دورات.

وغيره  البشرية  والتنمية  التخصص  واختيار  الوقت  إدارة  مثل  الشخصية  قدراته  وتنمي  الطالب  تهم  تدريبية  دورات  وهي   
ويحاضر فيها محاضرين من خارج الجامعة حيث يتم استضافة شخصية مميزة ذو مكانة علمية في مجال تخصصه.

محاضرات عامة: عددها )11( محاضرات

وهي محاضرات تثقيفية أو توعوية أو ارشادية تنشر قيم ومبادئ أساسية تهم الطالب في مسيرته األكاديمية مثل التعريف   
بالتخصص والبرامج األكاديمية وكيفية كتابة خطة البحث، وطريقة توثيق االقتباسات على حسب جمعية APA في األبحاث العلمية. 

او تلك المحاضرات التي تعود بالمنفعة المباشرة لعامة الطالب بالكلية.
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برامج جماهيرية أو معارض عامة: عددها )6( معارض

هي معارض عامة تقام في بهو الكلية أو في أروقتها وتستهدف المجتمع األكاديمي بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والطالب   
والموظفين وغيرهم.

الرحالت والزيارات الطالبية: عددها )13( رحلة

هي تلك الرحالت التي تنسقها األندية سواء داخل الجامعة او خارج محيط الجامعة مثل الزيارة للجهات الحكومية والمؤسسات   
األهلية الخاصة.

اللقاء الطالبية: عددها )2( لقاءين

بمدرج  التربية  كلية  عميد  سعادة  مع  البكالوريوس  للطالب  مفتوحين  فصليين  لقاءين  الطالبية  األنشطة  وحدة  نظمت   
الكلية.

المشاركات العامة: عددها)5( مشاركات:
المشاركات العامة التي تسهم بها األندية التخصصية في إثراء أو تفعيل او المشاركة في األيام العالمية والوطنية والمحلية   

بالكلية مثل المشاركة في معرض اليوم الوطني أو معرض اليوم العالمي للمعلم ومعرض الفنون التشكيلية وغيرها.

الحمالت التطوعية والمجتمعية: عدد )4( حمالت
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هي برامج او حمالت قدمها أفراد األندية لخدمة المجتمع مثل تنظيف المساجد والمساعدة مع جهات في تنظيم حمالت   
التبرع بالدم، والتعريف باألقسام األكاديمية في السنة المشتركة وغيره.

البرامج االجتماعية: وعدد )9( برامج
وهي البرامج التي تسعى لتفعيل العالقات بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس مثل الرحالت الطالبية وحفالت ختام األنشطة   

الطالبية وفعاليات تكريم الخريجين والمتميزين باألقسام األكاديمية.

المسابقات الثقافية: عددها )12( مسابقات
وهي البرامج والمسابقات التي تسعى لتثقيف الطالب وخلق التنافس الشريف بين الطالب مثل مسابقة حفظ أجزاء من القرآن   

الكريم، وحفظ بعض متون األحاديث الشريفة والمسابقات الثقافية العامة، وغيرها.

المسابقات الرياضية: عددها )8( مسابقات
الجماعية  المسابقات  مثل  خارجها  أو  الكلية  داخل  طالب  بين  تنظم  التي  الرياضية  والبطوالت  والمسابقات  البرامج  وهي   
في دوري كرة القدم والطائرة والسلة، وتنظيم المسابقات لأللعاب الفردية مثل مسابقة األلعاب الذهنية وبطولة تنس الطاولة 

وغيرها.
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وكالة الكلية للشؤون التعليمية األكاديمية

قامت وكالة الكلية للشؤون األكاديمية في العام الجامعي 1440/1439هـ بمجموعة من األعمال من خالل وحداتها التابعة لها، وهي:

- وحدة االختبارات - وحدة الشؤون التعليمية     

- وحدة االرشاد األكاديمي - وحدة شؤون الطالب     

- وحدة الخبرات الميدانية

 حيث تم اعتماد األعباء التدريسية لجميع األقسام خالل الفصلين الدراسيين، والتركيز على التوافق بين ما ُيدرج في النظام األكاديمي )E-Register( وبين الواقع 

الفعلي.

- تذليل العوائق التي أدت للتباين، كما قامت وحدة االختبارات بتطوير آلية اختبار الطالب المكفوفين سواًء في االختبارات الفصلية أو النهائية 

.

- تابعت وعالجت وحدة شؤون الطالب الحاالت والقضايا الطالبية التي وردت لها، وأدارت عمليات تحويل الطالب إلى تخصصات الكلية. 

- قامت وحدة اإلرشاد األكاديمي بالتركيز على تخفيف حاالت الحرمان في المقررات من خالل توعية الطالب بالمشاكل المترتبة على التغيب 

عن المحاضرات، ومتابعة الحاالت التي تكرر تغيبها في األسابيع األولى .
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-  قامت بمتابعة فصلية لجميع الطالب من خالل تقارير أعدها المرشدون األكاديميون بعد االجتماع بكل طالب على حده .

الفكري، والبحث االجرائي،  الميدانية حول توظيف مفاهيم األمن  التربية  الميدانية بتنظيم خمسة لقاءات لطالب  الخبرات  -  قامت وحدة 

وبحث الدرس، ونظمت معرضًا في نهاية الفصل الدراسي لطالب التربية الميدانية لعرض تجاربهم وخبراتهم .

اللجنة  نظر  وتأجيل  التعليم،  وزارة  قبل  من  منها  خمسة  اعتماد  تم  المعلم،  إلعداد  برامج  ثمانية  األقسام  مع  بالتعاون  الوكالة  بنت    -

المختصة في الوزارة لثالثة منها لنواحي تنظيمية في الوزارة

 -  وبنت الوكالة بالتعاون مع األقسام أربعة برامج تخصصية غير تربوية، تم اعتماد اثنان منها، وتأجيل النظر في اثنين منها للعام القادم

- ساهمت الوكالة في إنجاز اإلطار المفاهيمي للكلية، وعملت على التهيئة لتطوير الممارسات التدريسية والخبرات الميدانية في الكلية، 

وسيتم استكمالها في العام القادم – بإذن اهلل – وفق الخطة التشغيلية للكلية.
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وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

الوحدات التابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي: 

أواًل: وحدة الدراسات العليا:
في ضوء تعزيز سبل التواصل بين عمادة الدراسات العليا واألقسام األكاديمية تم إنشاء وحدة الدراسات العليا وذلك لالرتقاء 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.. 1

مخاطبة األقسام إلعداد جدول الفصل الدراسي.. 2

إعداد جداول البث )االستديو هات( لألقسام.. 3

طباعة قوائم الشعب لمقررات بعض األقسام.. 4

تسجيل مقررات طالبية لحاالت فردية، لمن لم يستطع التسجيل عن طريق البوابة اإللكترونية للفصل الدراسي األول والثاني من العام الجامعي . 5

1440/1439ه.
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الحركات األكاديمية:  

تنفيذ طلبات االعتذار عن الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440/1439هـ.	 

تنفيذ طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440/1439هـ.	 

ة وفق التفصيل التالي: المناقشات العلمية تّمت الموافقة على282 مناقشة علميَّ  

ة لقسم الدراسات اإلسالمية.	  )79( مناقشة علميَّ

)5( مناقشات علمية لقسم الدراسات القرآنية.	 

ة لقسم المناهج وطرق التدريس، ومعاملة إعادة تشكيل لجنة مناقشة واحدة. 	  )71( مناقشة علميَّ

ة لقسم اإلدارة التربوية. 	  )30( مناقشة علميَّ

ة لقسم السياسات التربوية، وعدد )2( معامالت إعادة تشكيل لجنة مناقشة.	  )32( مناقشة علميَّ

ة لقسم التربية الخاصة.	  )37( مناقشة علميَّ

ة لقسم علم النفس.	  )19( مناقشة علميَّ

ة لقسم التربية الفنية، ومعاملة إعادة تشكيل لجنة مناقشة واحدة.	  )6( مناقشة علميَّ

ة لقسم تقنيات التعليم.	  )3( مناقشة علميَّ
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حها الجدول التالي:- تّم العمل على 330 حركة أكاديمية، ويوضِّ  
 

الحركة األكاديمية

القــــســـــــم
فرص استثنائيةفرص إضافيةإعادة  القيد

تقدير)ل( »غير مكتمل«
أو

تقدير)م( »مستمر«
حذف الفصلتأجيل دراسة

أو سنة كاملة

52147-304711     الدراسات اإلسالمية
24-112الدراسات القرآنية

101743942المناهج وطرق التدريس
649-5224علم النفس

2337410التربية الخاصة
215-172السياسات التربوية

1038-32-اإلدارة التربوية
3516412التربية الفنية

113834تقنيات التعليم
49---1الطفولة المبكرة

54106322496330المجموع
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لجنة الخطط البحثية

مة بين األقسام على التفصيل التالي: ة، مقسَّ تّمت الموافقة على394 خطة بحثيَّ

ة لقسم اإلدارة التربوية.	  )48 ( خطة بحثيَّ

)67 ( خطة بحثية لقسم التربية الخاصة.	 

ة لقسم التربية الفنية.	  )10(  خطط بحثيَّ

ة لقسم الدراسات اإلسالمية.	  )89 (  خطة بحثيَّ

ة لقسم الدراسات القرآنية.	  )11 (  خطة بحثيَّ

ة لقسم السياسات التربوية.	  )65( خطة بحثيَّ

ة لقسم علم النفس.	  )16( خطة بحثيَّ

ة لقسم المناهج وطرق التدريس.	  )88 ( خطة بحثيَّ
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ثانيًا: وحدة االبتعاث

الوصف:

تقوم وحدة شؤون االبتعاث باألمور المتعلقة بالمعيدين والمحاضرين المبتعثين ومتابعة حاالتهم وما يحدث

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

أهدافها: 

تحفيز المعيدين والمحاضرين على االبتعاث إلى الجامعات العالمية في برنامجي الماجستير والدكتوراه.. 1

تطوير آليات التواصل بين المبتعثين والكلية.. 2

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

قامت وكالة الكلية للتطوير والجودة بما يلي:
االعتماد االكاديمي  :

برنامج . 1 وهي:  إعتمادها   بهدف    )NCAAA( االكاديمي  االعتماد  و  للتقويم  الوطني  المركز  إلى  البكالوريوس   مرحلة  في  أكاديمية  برامج  أربعة  رفع   

الدراسات القرآنية ، وبرنامج رياض األطفال ، برنامج علم النفس ،  وبرنامج التربية الخاصة بعد االنتهاء من جميع متطلبات االعتماد االكاديمي. 

أ. تم الرد من قبل المركز على برنامج الدراسات القرآنية وبرنامج رياض األطفال و العمل جاٍر على تعديل المالحظات الواردة .

ب. بانتظار المالحظات أو الزيارة الميدانية  لبرنامج علم النفس ولبرنامج التربية الخاصة.

الخطة االستراتيجية 

االنتهاء من الصورة المبدئية للخطة االستراتيجية  لكلية التربية  2018 - 2030 .

 تم إعداد خطة استراتيجة لكلية التربية  وفق الخطوات العلمية المتبعة لغاية عام  2030  .

ملف االيزو 

عملت الوكالة على تحديث أهداف ومهام وإجراءات في جميع الكيانات اإلدارية في الهيكل التنظيمي المعتمد بما يتماشى مع الخطة 

االستراتجية للكلية ومبادرتها . تم إنجاز 65 % من الملف .
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استحداث هدية العضاء هيئة التدريس الجدد .

تم استحداث هدية ألعضاء هيئة التدريس الجدد عبارة عن حقيبة تحتوي على )دليل ارشادي عن الكلية ، فالش ميموري ، قلم فاخر ، شاحن متنقل ، 

مجسم السم الكلية (.

جائزة كلية التربية للتميز 

تم  إطالق جائزة على مستوى الكلية سميت بجائزة » التميز لكلية التربية » تشمل أعضاء هيئة التدريس والطالب على غرار ما هو معمول فيه 

بالجامعة من حيث أفرع الجائزة  وشروط التقديم لها ونماذجها وقد تم اطالقها  بتاريخ 5 / 6/ 1440 هـ .

 تحديث الموقع االلكتروني للكلية .

تم تحديث جزء كبير من موقع الكلية وتكليف أشخاص ممثلين عن األقسام  و العمل جارٍ على  تحديث الموقع االلكتروني  للكلية بشكل كامل . 

هيكلة الكلية . 

تم إجراء خطوات علمية إلعادة   هيكلة الكلية والعمل جاٍر على إنهائها .               

الطموح

االعتماد االكاديمي  :

االنتهاء من متطلبات االعتماد االكاديمي لبرنامج التربية الفنية و الدراسات اإلسالمية. . 1

االنتهاء من المالحظات الواردة على برنامج الدرسات القرانية ورياض األطفال من المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي بهدف إعتمادها من المركز .. 2

التوسع في إعتماد برامج الدراسات العليا األخرى في الكلية .. 3

الخطة االستراتيجية 
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االنتهاء من الخطة االستراتيجية لكلية التربية . 1

تنفيذ ما ورد فيها وفق الخطة الزمنية المرسومة.. 2

التقرير السنوي 

إعداد تقرير يمثل كافة أنشطة الكلية .

االنتهاء من إعداده في مده ال تتجاوز الشهرين من بداية العام الدراسي .

ملف االيزو 

. )9001:2015 ISO( االنتهاء من جميع متطلبات  ملف االيزو وفق المواصفة الدولية

تفعيل نظام االيزو بما يحقق رؤية الكلية .

تحديث الموقع االلكتروني للكلية .

تحديث موقع الكلية بحيث يواكب أبرز األنشطة والفعاليات التي تحدث في الكلية . 

هيكلة الكلية . 

االنتهاء من هيكلة الكلية بما يخدم تحقيق رؤيتها الجديدة .

نادي الجودة . 

تهيئة  مكان جميل و جذاب يكون مناسبًا  لالسترخاء  و للمناقشات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس و مناسبًا  إلقامة بعض اللقاءات 

الخفيفة.
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كيانات إدارية مقرها في مبنى كلية التربية

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات.. 1

مجلة العلوم التربوية.. 2

مجلة الدراسات اإلسالمية.. 3

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(.. 4

الجمعية السعودية للتربية الخاصة )جستر(.. 5

كرسي األمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية المعاصرة.. 6

كرسي الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة.. 7

كرسي تعليم القرآن الكريم وعلومه. 8

برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع.. 9
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مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

تعريف بالمركز:  
 تأّسس مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات في جامعة الملك سعود في 1429/7/10هـ. ويهدف إلى تطوير تعليم العلوم والرياضيات القائم 

على البحث العلمي، والتطور المهني للباحثين، والشراكة المجتمعية من خالل تقديم البحوث واالستشارات للجهات المستفيدة.

  إنجازات المركز: 
حقق مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، عدد من اإلنجازات خالل العام الجامعي 1439-1440هـ، منها: 

المجال البحثي:  
جدول )1( يوضح عدد األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر وتحت اإلعداد خالل العام الجامعي 1439-1440هـ

المجموعتحت اإلعدادمقبولة للنشرأبحاث منشورةالمجال

3227المجموعات البحثية

6129الشراكة البحثية

93416المجموع
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الفعاليات:
عقد المركز عددا من الفعاليات خالل العام الجامعي 1439-1440هـ على النحو التالي:

  المؤتمرات العلمية: عقد مؤتمر التميز الثالث بعنوان جيل مثقف علميا القتصاد مزدهر. . 1

 إقامة حلقات النقاش األسبوعية، وقد َعقد المركز )17( فعالية من هذا النوع استفاد منها 583 مستفيد. . 2

  التدريب والتنمية البشرية، نظم )6( لقاءات لطالب وطالبات التربية الميدانية بعنوان الممارسات التأملية وبحث الدرس بالتعاون مع وكالة الكلية للشؤون . 3

االكاديمية. كما عقد )16( ورشة عمل.   

االصـدارات: جدول )2( يوضح إصدارات المركز )تحت الطبع، تحت اإلعداد( خالل العام الجامعي خالل العام الجامعي 1439-1440هـ

نـوع م
الـنـاشـرتـاريـخ االصـدارعـنـوان االصـدارالـمـؤلـف / الـمـعـداالصـدار

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب1
العلوم والرياضيات

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

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب2
العلوم والرياضيات 

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

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب3
العلوم والرياضيات

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

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم كتاب4
العلوم والرياضيات 

المرجع في تعلم وتعليم العلوم )من 
دار جامعة الملك سعود للنشر تحت االعداد النظرية إلى التطبيق(
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مجلة العلوم التربوية
jes.ksu.edu.sa :موقعها اإللكتروني

انجازات المجلة:  
حرصت الهيئة على االستمرار في جهودها لتبقى مجلًة رائدًة على المستوى  المحلي واإلقليمي، 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:  

 	 Academic Search :حيث تمت إضافة )مجلة العلوم التربوية( فـي قاعدتين من قواعد بيانات اإلبسكو، وهما ،EBSCO »إضافة المجلة إلى بوابة قواعد بيانات »إبسكو

Ultimate ، Arab World Research Source

 	 DRJI Directory of Research Journals )1 :إضافتها فـي األدلة المتخصصة الخاصة بحصر وتكشيف المجالت العلمية، حيث أضيفت المجلة فـي كلٍّ من الدليلين التاليين

.)Academic Resource Index )ResearchBib )2 Indexing

 	   )Thomsonالذي    تصدره   مؤسسة   تومسون   روترز ، )Institute for Scientific Information –  ISI(   عملت على تحقيق شروط  اإلدراج في  تصنيف معهد المعلومات   العلمية

 )Reuters Foundation ، وذلك من خالل إعادة هيكلتها وأدائها وإخراجها وسعيها  نحو تجويد عمليات التحرير والتحكيم والتوثيق المرجعي لديها، كما حصلت المجلة 

على رقم معياري دولي للنشر اإللكتروني )ISSN: 1018 - 3620(. ، وسعت المجلة إلى نشر األبحاث إلكترونيًا في موقعها قبل النشر الورقي. 

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

استقبال 117 بحث ارسل للتحكيم )54( بحثا قبل منها 27 بحثا.	 

نشرت خالل العام 1439-1440هـ ثالث أعداد )المجلد 30 العدد 3، والمجلد 31 العدد 1، والمجلة 31 العدد2( بواقع سبعة أبحاث في كل عدد مع تقرير مؤتمر أو عرض 	 

لكتاب حديث.
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مجلة الدراسات اإلسالمية

التعريف بالمجلة:
مجلة )دورية ــ علمية ــ محكمة( تعنى بنشر البحوث فـي مجاالت الدراسات اإلسالمية، تصدر ثالث مرات فـي السنة فـي )فبراير ــ مايو ــ نوفمبر( عن كلية التربية 

بجامعة الملك سعود. صدر العدد األول منها عام 1397هـ/1977م   بعنوان )دراسات(.

والجدة،  األصالة  فيه  تتوافر  الذي  اإلسالمية؛  الدراسات  مجاالت  فـي  العلمي  إنتاجهم  لنشر  العالم  بلدان  جميع  فـي  للباحثين  الفرصة  إتاحة  إلى  المجلة  تهدف 

وأخالقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، أو اإلنجليزية، وتقبل المواد فـي أي من الفئات التالية: البحوث األصيلة، والمراجعات العلمية، 

وتقارير البحوث، والمراسالت العلمية القصيرة، وتقارير المؤتمرات والندوات، وعروض الكتب والرسائل العلمية ونقدها.

أهم اإلنجازات:
تكشيف جميع مقاالت المجلة باللغة اإلنجليزية.. 1

 توافق جميع مقاالت المجلة مع محركات البحث المختلفة وعلى رأسها )جوجل(.. 2

 زيادة الحضور العلمي للمجلة، وزيادة االستشهاد المرجعي بالمقاالت المنشورة فيها.. 3

 الحضور على الشبكات االجتماعية )فيسبوك، وتويتر، واالنستقرام(.. 4

إعادة هيكلة الموقع اإللكتروني للمجلة.. 5

6 .)EBSCO(، )DOAJ( تفعيل االشتراك فـي قواعد البيانات العالمية والعربية ومن ضمنها دليل 
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الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(

ويمكن تحديد أهم البرامج واألنشطة التي تقوم بها الجمعية على النحو اآلتي:  

المؤتمر السنوي: وتطمح الجمعية إلى انتظام عقده كل سنتين، وُيدعى إليه جميع المختصين والمهتمين بالتربية والتعليم وعلم النفس، ويحدد له في 	 

الغالب موضوعًا رئيسيًا، وعدد من الموضوعات الفرعية ذات العالقة بالتربية وعلم النفس، وقد بلغ عدد المؤتمرات السنوية التي نظمتها الجمعية )18( مؤتمراً، 

وتعمل الجمعية حاليًا على الترتيب إلقامة المؤتمر السنوي التاسع عشر بعنوان »تعزيز الشخصية السعودية لبناء مجتمع حيوي« في رحاب جامعة الملك سعود 

في شهر مارس/2020م.

أو 	  الموضوعات ذات االهتمام،  أحد  الدراسي، وتعتمد في فكرتها على طرح  العام  الدورية في  اللقاءات  الجمعية باستمرار عدداً من  الدورية: تنظم  اللقاءات 

استضافة الجهات المتعلقة بالتعليم لطرح وجهات نظر يتم حولها النقاش مع األكاديميين والمختصين بغرض تطوير تلك الموضوعات، أو تقديم تطلعاتهم 

إلى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، وقد أقامت الجمعية حتى اآلن ما يزيد عن )86( لقاًء دوريًا، وهي متاحة على قناة الجمعية على اليوتيوب، وبلغ عدد اللقاءات 

الدورية خالل العام 1439- 1440 )3( لقاءات.

المجلة السعودية للعلوم التربوية: وهي استمرار لمجلة رسالة التربية وعلم النفس بعد فصلها إلى مجلتين متخصصتين، وتهتم بنشر البحوث المحكمة 	 

في مجاالت العلوم التربوية. وبلغت أعداد المجلة الصادرة حتى اآلن )64( عدداً. وصدر منها خالل العام 1439- 1440ه عددين.

المجلة السعودية للعلوم النفسية: استمرار لمجلة رسالة التربية وعلم النفس بعد فصلها إلى مجلتين متخصصتين، وتهتم بنشر البحوث المحكمة في 	 

مجاالت العلوم النفسية. وبلغت أعداد المجلة الصادرة حتى اآلن )63( عدداً. وصدر منها خالل العام 1439- 1440ه عدد واحد، جميعها متاحة على موقع الجمعية 

اإلليكتروني.
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مجلة آفاق – تربوية ونفسية: وهي مجلة فصلية تعنى باألخبار العلمية التي تخدم الجمعية وأعضائها، وتصدر الجمعية منها عددين سنويًا، وبلغت 	 

أعداد المجلة الصادرة حتى اآلن )55( عدداً. وصدر منها خالل العام 1439- 1440ه عددين.

أنشطة الفروع: يتبع للجمعية أحد عشر فرعًا موزعة على مناطق ومحافظات المملكة )عسير، مكة المكرمة، األحساء، الشرقية، الباحة، المدينة 	 

والمدينة  والشرقية،  )عسير،  هي  فروع  ثالثة  نشاط  1440ه   -1439 العام  خالل  الجمعية  أعادت  وقد  بيشة(.  حائل،  تبوك،  الجوف،  القصيم،  المنورة، 

المنورة(، وأنشأت فرعين جديدين في )حائل، وبيشة(.

الموقع اإلليكتروني للجمعية: للجمعية موقع إليكتروني على الرابط gesten.ksu.edu.sa باللغتين العربية واالنجليزية، ويرتبط به قناة الجمعية على 	 

لتسجيل  تفاعلية  روابط  الموقع  يتضمن  كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الجمعية  وحسابات  وبرامجها(،  الجمعية،  لقاءات  )تعرض  اليوتيوب 

العضويات ورفع البحوث العلمية للمجلة، واستعراض البحوث المحكمة والمنشورة، بحيث يستطيع أعضاء الجمعية العاملين أو المنتسبين الذين 

بلغ عددهم حوالي )6000( عضو، أو غيرهم من المهتمين متابعة إعالنات الجمعية وبرامجها بشكل مستمر.

جائزة وزارة التعليم للتميز: أشرفت الجمعية على جائزة وزارة التعليم للتميز خالل الخمس دورات األولى من تأسيس الجائزة، وكان هناك دور 	 

مشترك بين الجمعية وشركة تطوير في الثالث الدورات األخيرة من مسيرة الجائزة، كما تولت الجمعية إدارة الدورتين الثامنة والتاسعة للجائزة، 

وتطوير معايير وفئات الجائزة للدورة العاشرة وما بعدها، وعملت الجمعية خالل العام 1439- 1440ه على إدارة تحكيم ملفات المترشحين للجائزة 

في الدورة العاشرة، وأقامت ثالث دورات تدريبية لتأهيل المحكمين المعتمدين للجائزة على مستوى المملكة.
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الجمعية السعودية للتربية الخاصة )جستر(

هي جمعية علمية تنشأ في جامعة الملك سعود بالرياض، تعنى بالدراسات التربوية والخدمات المساندة لمجالت التربية الخاصة المختلفة، ويطلق عليها 

اسم الجمعية السعودية للتربية. تمثل الجمعيات العلمية بمختلف اهتماماتها.  جستر افتتحت أكثر من )22( فرعًا محليًا. رافداً مهمًا من روافد المعرفة 

التي تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع، وتقوم الجمعية )جستر( على تلبية حاجة المجتمع األكاديمي السعودي المتخصص 

إليجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة سواء داخل المملكة أو خارجها بهدف االسهام في لعب دور محوري في قضايا اإلعاقة واألشخاص ذوي 

اإلعاقة والعمل على تأصيل مجاالت التربية الخاصة من منظور علمي. 

ومن أبرز إنجازات الجمعية هي:

برنامج القضايا األسبوعية.. 1

برنامج طاولة القراءة.. 2

برنامج جستر االستشاري. . 3
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كرسي األمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية المعاصرة

إنجازات كرسي األمير سلطان للدراسات اإلسالمية المعاصرة لعام 2019م

أوال: تعريف موجز بالكرسي:

راعي الكرسي: صاحب السمو الملكي األمير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود )رحمه اهلل(.

اسم المشرف العام على الكرسي:

سماحة الشيخ الوالد / عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء.

اسم مشرف الكرسي: أ.د/ خالد بن عبد اهلل القاسم.

مقر الكرسي:كلية التربية / قسم الدراسات اإلسالمية.

 http://scis.ksu.edu.sa    :موقع الكرسي على شبكة المعلومات العالمية

scis.ksu@gmail.com  :البريد اإللكتروني

أنشئ كرسي األمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات اإلسالمية المعاصرة في 25 ربيع األول 1429هـ، كأحد أوائل كراسي البحث العلمية في مجال الدراسات اإلنسانية، 

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود )رحمه اهلل(، وبإشراف عام من سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة 

كبار العلماء المشرف العام على الكرسي، وتعيين األستاذ الدكتور خالد بن عبد اهلل القاسم مشرًفا للكرسي، ليكون رافداً متميزاً في دعم البحث العلمي، والتأكيد على 

وسطية اإلسالم وسماحة أحكامه، وتقديم حلول موضوعية علمية للقضايا المعاصرة والمستجدة على ضوء تعاليم ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء.

    وقال األمير سلطان بن عبد العزيز عند افتتاح الكرسي: )إن الهدف من إنشاء كرسي األمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية المعاصرة هو التأكيد على 

وسطية اإلسالم وسماحته ودعم األبحاث ذات العالقة(.

رحم اهلل سمو األمير وتغمده برحمته، وجزاه عنا وعن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء.
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أواًل: ما تم العمل عليه للعام 2019م

إعداد التقرير السنوي للكرسي، وإهدائه لكافة المسؤولين بالجامعة بخطاب من سماحة المفتي المشرف العام على الكرسي )مرفق(.. 1

إعداد خطة الكرسي للعام 2019م، كما هو مقرر من وكالة البحث العلمي لبرنامج الكراسي البحثية.. 2

الرفع لبرنامج الكراسي بمقترحات لتأليف الكتب التي يعزم الكرسي إعدادها خالل العام، األول: بعنوان: )أثر وسائل التواصل االجتماعي على . 3

القيم الحضارية(، والثاني: )وسطية اإلسالم في تعزيز القيم الحضارية وتطبيقاتها المعاصرة، والثالث: معالم الوسطية والتحذير من الغلو 

في الدين في وثيقة منهج العلوم الشرعية.

الرفع لوكالة الكراسي بالمؤتمرات التي سوف يشارك فيها الكرسي خالل عام 2019م. )مرفق(.. 4

المشاركة في مؤتمر كلية العلوم بجامعة الفيوم/ مصر، والذي سيعقد في 2019/3/19م، بورقتين علميتين محكمتين.. 5

المشاركة في مؤتمر دار العلوم جامعة المنيا في 2019/3/24م، بورقة علمية محكمة.. 6

ثانيا: األوراق العلمية التي تم العمل عليها، ونشرها

كتابات المستشرقين في مجالي التاريخ والحضارة اإلسالمية عبر العصور/ أ.د. خالد القاسم.. 1

حوار الحضارات والتعددية الدينية – تأصيل المفهوم ورد الشبهات. أ.د. إبراهيم الريس.. 2

دور كراسي البحث العلمية في تطوير الدراسات البينية بين العلوم اإلسالمية والعلوم اللغوية. د. مبروك رمضان.. 3

االجتهاد بين المفهوم والتصور والتطبيق في عصر الرسالة والصحابة والمعاصرة.د محمد شحاتة. 4
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ثالثا: أوراق علمية تحت النشر

األيديولوجيات بين فلسفة السياسة وفلسفة القيم واألخالقية /الفريق العلمي بالكرسي. 1

الحوار ضرورته وآدابه في القرآن الكريم/ الفريق العلمي بالكرسي . 2

اإلعالم المعاصر وأثره على القيم الحضارية والهوية الثقافية/ الفريق العلمي بالكرسي . 3

لحديث النبوي الشريف وممكنات اللغة العربية بين األثر والتأثير/ أ.د. إبراهيم الريس. 4

أهمية اللغة العربية في نجاح تجديد الخطاب الديني/ الفريق العلمي بالكرسي. 5

رابعًا: فعاليات متنوعة

الدورة الثانية من مهارات المكتبة الشاملة/ سعيد بن ظافر آل برمان.. 1

المشاركة في أربع مؤتمرات علمية )أ.د. خالد القاسم. أ.د. إبراهيم الريس د. مبروك رمضان(.. 2

المشاركة في معارض الكتاب في كل من )الرياض، جدة، حائل(. 3

المشاركة في معرض الكتاب بالقاهرة )عن طريق برنامج الكراسي( وبحضور مشرف الكرسي.. 4

المشارك في فعاليات اليوم العالمي للمعلم بكلية التربية.. 5

توزيع آخر إصدارات الكرسي. . 6
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كرسي الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة

التعريف بالكرسي

أنشئ كرسي الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد 

العزيز حفظه اهلل، ويأتي هذا الكرسي تأكيدا لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع ودعما لحركة البحث العلمي.

والكرسي برنامج علمي بحثي يدعم الدراسات المتخصصة في مجال الحسبة سعيا إلى رفع كفاءة القائمين بها، مرسخا أهمية شعيرة األمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وممارستها المجتمعية وفق رؤية شرعية معاصرة.

كما يسهم الكرسي في تطوير أدوات البحوث والدراسات ومخرجاتها، واالستفادة من جهود العلماء والمختصين في الجامعات، عالوة على 

االستفادة من تجارب اآلخرين في المجاالت المشابهة لعمل الهيئة وتوظيفها في تطوير هذا المرفق المهم من مرافق الدولة.
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ثانيًا : أهداف الكرسي

1 -  إثراء المعرفة والمشاركة في إنتاج البحث العلمي في مجال الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة.

2- تشخيص واقع العمل الميداني في مجال الحسبة.

3- رفع كفاءة القائمين على شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتها بما يتفق مع أهميتها ومكانتها.

4- التعرف على مدى انتشار السلوكيات السلبية في المجتمع وكيفية معالجتها.

5- تشجيع وتنفيذ البحوث والدراسات النظرية والميدانية التي تسهم في دفع الشبهات المعاصرة حول شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر.

ثالثًا: أبرز اإلنجازات للعام 1440/1439هـ

كتاب واقع الجودة في العمل الحسبي )دراسة وصفية تقويمية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية(.

تنفيذ مشروع األمن الشامل، وهو عبارة عن دورات ومحاضرات يقيمها الكرسي في العديد من المؤسسات الوطنية ومنها األمنية.

كتاب االحتساب على األلعاب االلكترونية )تحت الطباعة(.

العديد من األبحاث العلمية بعضها تحت النشر، واألخرى قيد اإلعداد.
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كرسي القرآن الكريم وعلومه

تعريف بكرسي القرآن الكريم وعلومه وأهم منجزاته
كرسي القرآن الكريم وعلومه تأسس عام 1432هـ بموافقة من مدير جامعة الملك سعود، ويشرف عليه: أ.د. عمر بن عبد العزيز الدهيشي.

رؤية الكرسي: تحقيق الريادة في تطوير البحث العلمي في القرآن الكريم.

رسالة الكرسي: تحقيق الريادة في خدمة القرآن وعلومه والتخطيط االستراتيجي له على أسس علمية ومهنية.

أبرز أهدافه:  
تطوير الدراسات المتصلة بالقرآن الكريم.	 

المشاركة في تطوير مناهج القرآن وعلومه في الجامعات.	 

المشاركة في كشف الشبهات المعاصرة المثارة حول القرآن الكريم والتصدي لها.. وغيرها.	 

 أهم المنجزات:
إقامة ندوة علمية بعنوان: أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي سيرة ومسيرة.	 

طباعة كتاب: أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي سيرة ومسيرة )مقاالت وبحوث مهداة إليه(.	 

حلقة نقاش عن: عالمية القرآن الكريم.	 

المشاركة بورقة علمية في ملتقى تطوير تدريس مادة القرآن الكريم المقام بوزارة التعليم.	 

المشاركة في المعرض المصاحب للملتقى.	 
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برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع

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

البرنامج إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى ممكن لتمكين األشخاص 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 33/7/7 الصادر بجلسته السابعة للعام الجامعي1433/1432هـ، المنعقدة بتاريخ 1433/5/24هـ، 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 .

 ، التأهيلية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030  ، تطوير مقررات السنة  التنظيمي للعام 1439هـ  البرنامج : إعادة هيكلة الهيكل    ومن انجازات 

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 لإلعاقة 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 

لألشخاص الصم وضعاف السمع« . وعقد مذكرة تعاون مشترك بين برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع والمؤسسة العامة للتدريب 

والتقنية  والبحثية  واألكاديمية  الخدمية  المجاالت  في  السمع  وضعاف  الصم  األشخاص  لخدمة  والمعلومات  االتصاالت  بكلية  ممثلة  والمهني  التقني 

واالستشارية والمهنية، كما تمت موافقة المجلس العلمي على استحداث الدبلوم العالي )للترجمة بلغة اإلشارة( والذي سوف يطلق مع مطلع الفصل 

الثاني للعام الهجري 1441. وأقام البرنامج دورات تدريبية وورش عمل في أساسيات لغة اإلشارة 

وطرق التعامل مع األشخاص الصم وضعاف السمع، وتنمية مهارات العاملين في مجال الترجمة بلغة اإلشارة لعدد من الجهات المختلفة، خدمة 
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الوطني  باليوم  البرنامج في االحتفال  العالقة، وشارك  الخدمات ذات  الجامعة بتقديم  لجميع الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع من كافة أقسام 

البرنامج في  بإقامة دورة تدريبية في لغة اإلشارة، ومشاركة   العالمي للمعلم »  اليوم   « للبرنامج  أيضًا  المشاركات  السعودية، ومن  العربية  للمملكة 

مهرجان حركات )3( 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 اإلرشاد السياحي في كلية السياحة واآلثار، 

وقسم علم المعلومات بكلية اآلداب، وكلية التربية الرياضية وعلوم الحركة وهناك عدد من الطالب الصم وضعاف السمع تخرجوا من البرنامج وتم 

قبولهم في جامعة جالوديت بالواليات المتحدة األمريكية وذلك إلكمال دراسة الماجستير عام 1439/ 1440هـ.

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 اإلمام عبد الرحمن بالدمام، واستقبل البرنامج وفد من جامعة 

يقدمها  التي  والخدمات  البرنامج  من  لالستفادة  وذلك   ، تبوك  جامعة  من  ووفد   ، االتصاالت  كلية  من  وفد  واستقبل  القصيم،  جامعة  من  ووفد  طيبة، 

للطالب الصم وضعاف السمع.
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