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ةكلية الرتبي

ثالة  الهةة  حةه  الوحةدة لمويعيلةة . الية ة وحدة العالقات العامة  واعالةالب لية ة  اليةل ة  حةة وحةدة مةيلية  لعم ةد 

 ةةي  ويقةةدب مهموالةة  مةةم ال ةةدمات اليةةة يوال ةةاةهة  الةسةةم   الةس سةة   ليوالةةي الية ةة  مةةا الهمةةةوة الةةدا ةة 

ياد م ة  لالطةيي وإلةةا  حو يةةا اليعة م ة  واأوم ةهايةةا  وس اسةايةا ونشطةييةا الم ية ة  الية   لاليعة ف لأحداف 

ياللايةةةا ويقو ةة  ويةةدال ب الالقةة  الية ةة  لمشسةةول ةا وياللةةةا والية ةة   ويحسةة م اللةةوةة الهحش ةة  الةةم الميةةةو   

قايةةةا مةةا وإلةةةا  مشه ايةةةا ليع  ةة  مياشيةةةا ويوث ةة  الالالشةةةا  ويةسةة ا الم ةةاح ب اع هال ةة  ال ةةاةهة  ومهيمعةةةا 

.الهةات الم ية  

المقدم 



ةكلية الرتبي

  مةةا نلةةحا  ةةةا الة يةةور ة إيةةاة لةيشسةة   ال عةةاي لهم ةةا اايلةةاات الدا ة ةة  وال اةه ةة   وإشطةةاؤ ولشةةاؤ السةةمع  الم سسةة   والح ةةا

.الملةح  والمهيما المسيةدف دا ي الهامع  و اةهةا ل سايه وطةاسحه الم ية  

الة ادة واليم   اليةلوي للشاؤ مهيما ح وي .

الة   

مةاب الوحدة الةس س  

  ف الوساسي اعالالم   والهامع  ووحدايةا  ويو ي اشات الية   ي ي  لةلي وي و د ويوث   ن لاة الية   ونشطييةا ورعال ايةا ليار 

.نحداف الية   والوحدةليحق   

ش   ويش  ه طةايات مهيمع   ق ادة اليغ  ة لإالداد المماةس اليةلوي الميم   وييو ة  مةش ًّا ولحث ًّا  ويقد ب لةامج ولحوث يةلو   ةل 

.راالة 

الةسال 



ةكلية الرتبي

إالداد المماةس اليةلوي الميم    وييو ة  المةشة المسيمة.

يقد ب لةامج دةاسات الة ا ميم  ة.

يقد ب دلةوب الالة لةمعةم م والمعةمات.

  إهةاؤ لحوث يةلو   يقود الييو ة الويشة  ويثةي المعةر  اعشساش.

 لشاؤ طةايات مهيمع   م ثةة يُسةب رة اليشم   المسيدام.

ة  ااسيةاي ه   لةياأحداف 

الحة  المةش  ايوااشضلاعيقام اليشوعيقد ة والش اح العدال  ةالح االيعةب مدى 

الق ب



ةكلية الرتبي

إداةة اأشطي  واللةامج والملادةات الم ية   واليوالي الدا ةة وال اةهة والمهيمعة.

  إداةة الةو   الم سس   لةية   وميالع  ييل قايةا الم ية.

شاسلاتإداةة اايلاي الم سسة ما المهيما المسيةدف دا ي الية   لةيعة ف لمسيهدات الية   مم ن لاة وشطايات ورعال ات وم.

 اليوالي ما المهيما ال اةهة لةيعة ف لمسيهدات الية   وشطايايةا ورعال ايةا ومشاسلايةا هات العالق.

س للةث ن لةاة ميالع  الالق  الية   اعالالم   ما وساسي اعالالب الم ية   المقةوؤة  والمسموال  والمةس    و عيلة الملدة الةسةمة والةةس 

 ة  ويةهلر ةلةد الية   ولشاال  ن لاةحا اعالالم   لالل غ واآلل ات اعالالم   الم ية    واليوالي مةا الوسةاسي اعالالم ة  المحة ة  الم ية

.هم ا ما  شطة الم الية   رة وساسي اعالالب الم ية  

اسيقلاي  واة الية   ويقد ب المعةومات اليعة     الم الية   ومةارقةا.

إداةة مةاب اايلاي الم سسة



ةكلية الرتبي

ل اغ  وإالداد اأ لاة والمواد اعالالش   واعالالم   ال ال  لالية   ونشطييةا.

  شطة اأ لاة رة ةسال  الهامع  وموقا الية   واللحف اعلييةوش.

 إالداد اليلم مات الم ية   مم لوسيةات ومواقا وإالالشات ون لاة ويي ما  لدة الم الية .

 ييو ة س اس  شطة اعلداةات لاليعاوم ما الةهام هات العالق.

 موقةةا )ة ةة  لاليشطةةة ن لةةاة ال عال ةةات الميعةقةة  لالية ةة  الةةةا مشلةةات اليوالةةي ااهيمةةاالة ال الةة

.والةا هم ا وساسي اعالالب المياح ( م د اوسوطاي

 ييو ة محيوى المواد اعالالم   لاليشس   واليعاوم ما الةهام هات العالق.

  اريةا الةةةا وإضةة( يقة ةةة نسةةلوالة  ةرةةا لةعم ةةد والوي ةةة  والمطةةةف)يش ةة ب هةةدوي رعال ةةات الية ةة

.الةو شام  السشو   ليقاة ة الوحدة

 ال ال  لالية  ...( طية  يةشس  )ييال  ال يالات واليعام ب ويلد ة الطةادات .

 (.  سشا  طاتقةاباشسييو ية  )يغي   ال عال ات والمشاسلات لالية   اللة مواقا اليوالي ااهيماالة

يوث   ال عال ات لإالداد اليقاة ة ويلم ب المشطوةات.

 ونالضاؤ ح س  اليدة س والةد الةا ااسي ساةاتاليال  والياللات اليوالي ما.

مةاب وحدة العالقات العام  واعالالب 
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 (  اأ لاةومشل  رعال ات وهةيو ية)اليشس   والميالع  ما ممثةة الي اشات ويحد ثةب لطأم

 إةساي ةساسيSMS

يش  ب يلاة ح د وي اأط ا  والمسية مات.

  ميالع  مشل  رعال ات ية   اليةل   والحلوي الةا الموارقات مم لاح  اللالح.

ميالع  موقا الية   وةرا ن لاة رعال ات الية   واأقساب.

االيماد إالالشات ال عال ات وميالعيةا.

ميالع  يش  ه ال عال ات.

  إالداد اليقة ة السشوي ل عال ات الية.

  اللقاؤ الةا قشوات اايلاي الم يوح  ما همةوة و اسةي الية.

 اليواهد المسيمة رة هم ا المشاسلات والشدوات.

  يور ة  دمات اليلو ة ال ويوغةارة أشطي  الية.

  المي اليغي ات اعالالم   لةية.

مةاب وحدة العالقات العام  واعالالب 
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وحدة العالقات العام  واعالالبالضاؤ ن

القسب الشساسة

هةوس القحياشة. د

شوف القحياشة. د

شوةة اليةية. ن

نطواق العلودي. ن

شدى المالية. ن

مشا الطمةي. ن

نةوى الس ف. ن

الهة ساالي ا  . ن

القسب الةهالة

محمد الطةةي. د

شةاة العي لة. ن

طالي الدوسةي. ن

اللدالع    الدل ام. ن

ةاسد الطةةي. ن



كلية الرتبية أهم فعاليات 
هـ١٤٤٣الدرايس األول عام يف الفصل 
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ح   وهلةر ١٤٤٣ية   اليةل   لهامع  المةر سعود الّدة رعال ات  الي ال لي الدةاسةة اأوي مةم العةاب ش مت 

أسةياه الةدييوة وياشت لةالا   ية م  مم سعادة الم د ية   اليةل   ا. ضمم نشطي  الية   ورعال ايةا وال دم  المهيمع  

لةوي لةييةو ة الثمام لم محمد المش ةا  ولمطةاةي  نقسةاب الية ة  وي اشايةةا ونشةد يةا اليالل ة  ولاليعةاوم مةا المةية  الية

ح   لإطةةاف وميالعة  الةدييوة ١٤٤٣ويب يش  ب يةر ال عال ات  الي ال لي الدةاسةة اأوي مةم العةاب . واليشم   المةش  

حياشة  شاسل  محمد لم اللدهللا الطةةي  مطةف وحدة العالقات العام  واعالالب لالية    والدييوةة هةوس لشت رةج الق

ة القحيةةاشة  ومةةو  شةةوف لشةةت رةةةد والةةدييوةة المطةةةف الةةةا وحةةدة العالقةةات العامةة  واعالةةالب لالقسةةب الشسةةاسة  

.ومو  ات الوحدة

مقدمة



هـ1443يوم املعلم في كلية التربية لعام 



ةكلية الرتبي

.يلشة مهيمعاً شاهحاً   ه  نم يميةر معةماً شاهحاً؛ رةو المس وي الم نحب نةيام العمة   اليعة م  لية -

ة مةم  مةسو ونةلعة م رعال ة  نيثةالشةال  لإقامة  ورةاًؤ ويقةد ةاً لقةة  اليعةة ب اليةل ة  ولةه  المشاسل  اشيةقت رعال    وب المعةب العةالمة رةة ية ة  

ما ييمحوة حوي نحم   ودوة المعةب رة المهيما وحقوقه وواهلايه  ودوة المهينييولة؛ 5ميشوال  لمدة نسلوع اليداؤ مم  وب الثالثاؤ الموار   

.ايهاحه

:نييولة ياليالة5ويام مم نلة  ال عال ات الية نق مت رة ية   اليةل   لمشاسل   وب المعةب والموار  

 مطةاةي  نقسةاب و شةوادي  يضمم نيثة مم  مس ونةلع م رعال   الم لعد رُعّةت  الي اأسةلوع ليو يةيب شطة هدوي اللة حسا  الية   رة

اش ومعةاة  الية   لاليعاوم ما المةي  اليةلوي  واطيمةت الةا محاضةات  وةش المي  ولقاؤ م يوح  ودوةات يدة ل ة   وحةقةات الشقة

.اريةاض  

 وب الثالثاؤ الساال  الثامش  مساًؤ اللة مشل   ووب لةالا   سةعادة"  ١٩-المعةب لعد هاسح  يور د: "ية   اليةل   لقاًؤ الم لعد لعشوامنقامت 

-طةية الياللةات-  سة ف  لةاحله معةضةاً  يعة م ةاً  رةة لةةو ية ة  اليةل ةغةادة لشةت اللةدالع    لةم . د.وي ة  الهامع  لط وم الياللةات ن

.لمطاةي  نقساب الية   

  ملادةي م مم ية   اليةل   لهامع  202١الثمام لم محمد المش ا  رة حها الةقاؤ لمشاسل  ال وب العالمة لةمعةب / د.الم د ية   اليةل   ننية

:المةر سعود

وقف الوراؤ والعةرام لةمعةب لاليعاوم ما مشل  إحسام.

وإيالق الدد مم الدوةات  سي  د مشةا ثالث م نلف معةب ومعةمه مهاش    قدمةا  لةاؤ مم ية   اليةل    الي حها ال لي .
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س يما طاةر العد د مم اليال  والياللات ونالضاؤ ح س  اليةدة 

: لعشةةوامة  لةمعةةةب رةةة ةالةةي يةةب ي ع ةةةه اللةةة يغة ةةديةمةةات يقةةد ة 

ياقةات ويالحا سةس  يغة ةدات يحيةوي ل" مدوش  يمة م اليدة س"

.الية ة ةيةو يوطية  إضار  إلا الحةاسي اعلييةوشةة اللةة يةشس  

ة طةةاةيت اأقسةةاب وشةةوادي الية ةة  ل عال ةةات ميشوالةة  يمةةا حةةو رةة

.الهدوي المةر  والةا حسا  الية  

إيالق ومم هاش  العالقةات العامة  رةة الية ة  رعّةةت حةها ال ةوب لة

.الدد مم الوثاسق ات وةساسي طية لةمعةب

طةةقت ومةا ن.. يح   ر ة واالي ا  للشّاع اأه اي ولةب يي ااميشام

.رة اليوم ني حضاةةو   إا وياشت مم ض اؤ معةب

  ويح ةة   يامةاً شةسةةي اللاةايشةا الموسةةوم  لالطةية والورةةاؤ ليةي معةةةب

رةة ومةا نطةةقت.. ر ة واالي ا  للشّاع اأه اي ولةةب يةي ااميشةام

.اليوم ني حضاةةو   إا وياشت مم ض اؤ معةب
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ةكلية الرتبي
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يقة ة حق ل  اللاحث اليدة ل  

".  ة اللحث العةمةملادة المعةومات ر: "رة دوةيه الياسع  لعشوام" حق ل  اللاحث اليدة ل  "نقاب المهةس الياللة اليالا لقسب اليةل   ال ال  رة هامع  المةر سعود 

 ة   ومسةاالدة اللةاحث م ويةدف الملادةة ليشم ة  المةةاةات اللحث. قدميةا سعادة الدييوةة الوايف لشت حل   الطمةي  اأسياه المساالد رة قسب اليةل   ال ال  لهامع  المةر سعود

.ويةل  الدةاسات العة ا رة معةر  ملادة اللحث العةمة واليوث   العةمة اللح ح

  ( ٩:٤2)وحيةا السةاال  ( 8:٣0)رة يمةاب السةاال  . ب202١نييولة 25حـ  الموار  ١٩/٣/١٤٤٣وهلر مساؤ  وب ااثش م لياة ا  (Zoom)اُلقدت الدوةة الم لُْعد اللة مشل  

.  ط لاً مم اللاحث م ويةل  الدةاسات العة ا والمةيم م لالمهاي( 80)ولحضوة ما  قاة  

مةم المحةاوة المةمة  الوايةف حةوي الةدد. وقد يحدثت د. الضو المهةس الياللة لالدييوةة الوايف الطمةي ولالحضوة هم عًاالي  سنحمد : الةقاؤ ليةم  يةح ل   لألسياهلُدؤ 

مةات رةة اللحةث ملادة المعةومات رةة اللحةث العةمةة  ويلةش ف ملةادة المعةومةات رةة اللحةث العةمةة  ويوث ة  المعةو: رة مهاي ملادة المعةومات رة اللحث العةمة  وحة

.  العةمة

ت السةمع   والللةة    وملةادة المعةومةا. ثب يحدثت الم ملادة المعةومات رة اللحث العةمة  ولش يةا إلا ملادة المعةومات اليقة د   الية يطمي الملادة اأول   و الثاشو ة 

-اآل ةة م  وهيةةت وهيةةت نحم يةةا لالشسةل  لةلاحةث ش سةه ولةلةاحث م. يمةا ل ّشةت نحةب المعةومةات حةوي يوث ة  المعةومةات رةة اللحةث العةمةة. وملادة المعةومةات اعلييةوش ة 

.  نشواالةا ودالميةا لاأمثة 

.ون  ةاً قدمت الدييوةة الوايف شلاسح مةم  لةيال  واللاحث م  ونياحت لةب رة شةا   الةقاؤ ال ةل  لةمشاقط  واعهال  الةا نسسة  الحضوة

وقةد يةب . ضةوةالضو المهةس الياللة لالطية والعةرام لةدييوةة الوايف الطمةي الةا ما قدميةه مةم معةومةات ق مة  وثة ة   يمةا طةية هم ةا الحالي  سنحمد . و يب الةقاؤ  ن

.اللة رة مشل  يو يةس اليمهةيسه ي الةقاؤ ةقم ًا  وس يب شطة  اللة قشاة المهةس الياللة رة ال وي و  لإهم هللا  وشطة سةسة  مم اليغة دات حوي الدوةة اللة حسا  ال



تعزيز الصحة النفسية 
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ومةو  ة دة س  لةالا   سعادة الم د ية   اليةل   اأسياه الدييوة الثمةام لةم محمةد المش ةا  ولحضةوة مشسةولة الية ة  مةم ة سةاؤ نقسةاب  ونالضةاؤ ح سة  الية

نييةةولة الموارةة  28 س   وهلةةر  ةةوب ال مةة"يع  ةة  اللةةح  الش سةة   رةةة ل سةة  العمةةي: "الية ةة ؛ القةةدت لهشةة  يع  ةة  اللةةح  الش سةة   لية ةة  اليةل ةة  لقةةاًؤ لعشةةوام

".ل س  العميالضغوي الش س   رة: "حـ  وي ةي الةقاؤ يةم  لسعادة الدييوة اللدالمحسم لم ةط د الملدي ةس س قسب الةب الش س  لعشوام٣/١٤٤٣/22

ؤ اأسةياه اللةد المحسةم يما طةاةر رةة الةقةا. لعد هلر نلقا سعادة الم د الية   يةم  نوضح ر ةا نحم   اللح  الش س   رة ل س  العمي والضغوي الملاحل  لهلر

مةم نحمةةا ويةام لم ال سا اأحمد مد ة إداةة الية   وةس س لهش  يع    اللح  الش س   لالية    والهي يحدث الةم دوة الةهشة  والعمةي الةةا ثمةام ملةادةات 

المةي ةاغ  ون  ةةاً اليطه ة رة هم ا مةار  الية    وي ع ةي دوة اليوالةي لة م المةو   م وة سةاسةب  والمةي مضةماة ة اضةة لةشطةاي اللةدشة رةة نوقةات ال ة

.مسالقات يشارس   ل م المو   م

.وي ةي الةقاؤ يية ب المو   م الميم   م رة إشها  مةامةب اعداة    الي ريةة هاسح  يوةوشا

.  ورة شةا   الةقاؤ قدب سعادة الم د ية   اليةل   طية  ويقد ة  لمشسولة الية   الةا حةلةب واحيمامةب لس ة العمة   اليعة م   واعداة



ذكرى البيعة السابعة
مسيرة نماء وعطاء

هـ1443
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..سبعة أعوام من اإلنجازات والجهود، سبعة أعوام من البناء والقيادة والتنمية والتطور والنمو والريادة، 

ب   202١/ ١١/ ٩حـ   الموارة  ٤/٤/١٤٤٣: احي ةت ية   اليةل   واًؤ ومحل ً ييهدد  لمشاسل  هيةى الل ع  السالع  ل ادب الحةم م الطة   م رة  وب الثالثاؤ

ي اأسةياه نحمةد لةم  ح ةا السة ة. قةدمةا د" الل عة  مةم مش ةوة د شةة ويةلةوي: "رة لةو الية    ومم ضمم  لةةامج ااحي ةاؤ المقةاب نق مةت محاضةةة لعشةوام

لةد هللا لةم محمةد ال. سةةي لةم ةرةاع العي لةة  نسةياه العق ةدة لقسةب الدةاسةات اعسةالم    و د. د.ن: المساالد لقسب المشاحج ويةق اليدة س لض وف الةقاؤ  وحب

.المقةم اأسياه المطاةر لقسب الس اسات اليةلو    رة يماب الساال   الحادي الطة للاحاً  والمعة  الملاح  لالحي اؤ

الةا اللع د المحةة والدولة واعقة مة  لق ادة مةةر الحة ب والعة ب وولةة الةةد  20٣0سلع  نالواب  طةدت إشها ات مةةم   واحيماماً ال  ماً  يمثي رة ة    

. ح  ةما هللا

سحة   ةي هاوحه  اعشها ات حة شياج يل عة لةعمي الهي لهي رة إالداد ة    الممةية  ومةا يضةمشيه مةم لةةامج و يةي اسةيةاي ه    ويوه ةةات حث ثة   ورةة

.  م يوةوشا وايلشا المواقف لآل ات ميقدم  لالحي اي   والة  إشها ات حها الويم وما طةد  مم مس ةة  الي اح والشهاح رة اليعامي ما حه  اأ

  المةش ة  رةة الةة والةا لع د اعشها ات رقد يب   اةة ورد مم و اةة المواةد اللطة   واليشم   ااهيماال   رة   اةة ةسم   لية   اليةل ة ؛ لةيطةاوة حةوي

يةل ة  ال الة  والمطةةف الثمام المش ا الم د ية   اليةل ة  وةسة س قسةب الةةب الةش س وةسة س قسةب ال/ د.الي للات اليةلو    ويام رة اسيقلاي الورد سعادة ن

.ب 7/١١/202١حـ الموار  ٤/١٤٤٣/ 2: اأياد مة الةا لةشامج اللب وضعاف السما  وهلر  وب اأحد لياة ا

.دامت مس ةة الشماؤ والعياؤ؛ ليةسب لوةاً مطةق  أه الةا ونمهادحا وياة  ةا  معاشق ً السحا  لةمب يالقمب
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  اةة ورد هامع  اأم ة سياب لم اللد الع   

سالم   لهامعة  لاسيقلاي ورد مم قسب الدةاسات اع-طية الياللات -طةرت ية   اليةل   

عسةةالم   رة ةةدة الق ةةةة وي ةةة  قسةةب الدةاسةةات ا. اأم ةةة سةةياب لةةم اللةةدالع   ؛ لةساسةة  د

ر لهامعةة  اأم ةةة سةةياب؛ لاليةةالع الةةةا يهةةاة  قسةةب الدةاسةةات اعسةةالم   لهامعةة  المةةة

  ويةام لاسةيقلالةب 202١شةورملة ١8حـ  الموارة  ١٤٤٣/ ٤/ ١٣سعود   وب ال م س  

قحيةاشة و هةةوس ال. شاسل  المطةف الةا وحدة العالقات العام  واعالالب لية ة  اليةل ة  د

.  شوف القحياشة ورة   الوحدة. د

االدة وي ةة  سةاةة لةم اللدالمحسةم لةم سةع د ومسة. وي ة  ية   اليةل ة  د: ةسس لقاؤ الورد

.الةقاؤة ط  الس ةي ورة   العمي لةهام الميشاول  رة. الية   لةييو ة والهودة د

:  يشاوي الةقاؤ يلادي  لةات لمحاوة نحمةا

لهش  اعالداد العاب.

لهش  الييو ة والهودة  .

لهش  الدةاسات العة ا .

لهش  الهداوي.

.وا ييب الةقاؤ ل  اةة أحب القاالات والمعامي المساشدة ليةر المحاوة



2021اليوم العاملي للطفل 
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 يحق قةامم يي الاب  و ةدف إلا اليعةف الةا ملالح اأي اي واحي اهايةب حوي العالب  ودالمةا و( يطة م الثاشة)شورملة 20 وار   وب الي ي العالمة.

 والمعةة  الي ةاالةة الملةاح  لمةيقةا الي ولة  لعةاب (ب202١)ولةه  المشاسل  شّ ب قسب الي ول  المليةة لية   اليةل   مةيقةا ال ةوب العةالمة لةي ةي  لعةاب  

(.ب202١)

الملةاح   لحضةوة المةيقةا والمعةة   الل ة شهةالؤ . ساةة لم اللد المحسم لم سع د ما ةس سة  قسةب الي ولة  المليةةة د. ارييحت وي ة  ية   اليةل   د

.ميم   مم ياللات الهامع  والضو ح س  اليدة س

قةاؤات ووةش المةيقا العةمة الهي ش مه القسب لاليعاوم مةا المةية  اليةلةوي؛ مةم ل: واحيوى المعة  الةا العد د مم اأةيام وال عال ات  ويام نحمةا

.شورملة( 25)إلا ( 2١)لقاًؤ  اشيةقت مم  وب ( 22)لةغ الددحا  (zoom) للةشامج " ا منوم ولمطاةي  نقساب الية   الم ية   

  ولة   حقوق الي ي رة اعسةالب  وحقةوق الي ةي  وقضةا ا الي : شورملة ضب  مس  الطة ةيشاً  حة( 2١)ويام حشار معة  ملاح   وب اأحد الموار

لعةا  ش ة   واأولح  وسالم  الي ي  واألعا  الحةي    وييل قات الي ول   وإةطاد الي ي  ولشا الدما  والقل   واليهةاة  العةم ة   واأالمةاي ال 

.الطعل    والم اح ب الة اض    وقل  اأي اي الميةهم 

ش  ةةه الةةدد مةةم الل ةةة مشةةا ة رةةة ي. وطةةاةر قسةةب المشةةاحج ويةةةق اليةةدة س رةةة ااحي ةةاي ل عال ةة  ال ةةوب العةةالمة لةي ةةي  رقةةد نسةةةمت ياللةةات القسةةب مةةا د

اعلداال    وحما   اليشمة اعلييةوشة  والي ي الةقمة  والمةاةات:   والةسوب  والمدوشات الللة  ؛ الية يشاقش مواض ا يةب الي ول   مثي(اللوسيةات)

. الي ي وحقوقه  وغ ةحا

ليةدة س وات ح سة  ايما يب يش  ه ةسةوب معلةةة رةة ال عال ة  ليوه ةه ااحيمةاب شحةو ثقارة  الي ةي والعشا ة  لةه  وح  ةت  او ة  القسةب ل  ةاةة الياللةات والضة

.ومطاةييةم رة نشطييه
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:وطاةر قسب الس اسات اليةلو   لمهموال  مم المةلقات اعلييةوش    مثي

(لوسية ) د.  لإطةةاف ن(حةـ١٤٤٣هةود و اةة اليعة ب رة دالب مةحة  الي ول  المليةة رة الممةي  العةل   السعود   لةعاب الدةاسة )الم .

.   وإالداد يالل  الماهسي ة ساةة  الدا يالمل ة رح  اؤ 

وإالداد يالل  الماهسي ة سةوى العة  ة  المل ة رح  اؤ . د.  لإطةاف ن(رة إ يال اإم ة اة ه ومشةج )الم ( لوسية)و .

(مةر  اللوة. ) اسم م ال  د. يعة  ة لال وب العالمة لةي ي  مم إالداد ن( لوسية)و

.ويام لقسب الدةاسات القةآش   مطاةي  ميم  ة رة الوساسي المعةر   والمةاة   والةغو   ليعةُّب الي ي القةآم الية ب

ً )غادة الم ة رة مقةة مطيالت الي ول   قسب ي ول  مليةة . وح  ت مطاةي  ياللات ن يحةدث الةم مطةيالت لإقلاي ميم    ي( حمة  قةلاً وقاللا

ً )واحيوت الحمة  الةا . رة الالب الي ول  لةدى اأي ةاي  ودوة ؛ الهي  يحدث الم المطاالة  وي ف ية ثة رةة السةةور ال ةاةهة(ر ةب قةلاً وقاللا

.  ولاحله مهموال  مم اأشطي (٣)القل  رة الالج لع  مطيالت الي ول  رة المدةج ةقب 

لغمو   ومطةاةي  واحيوى المعة  الةا ةيمو ميم  و لةمةلقات اللحث   العةم   لياللات الدةاسات العة ا  يما احيوى الةا مطاةي  ميحف ا

.  وهداة ةسب المطاالة(يدو ة اليي " ) ةف و دوة: "ميي  اليةل   لدوي ال ة ج العةلة  وملادةة
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فعاليات اليوم العالمي للطفل

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

الل ة مشا ة. دحاسي يدو م للةي

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ح ا الطمةي. دةيم الدةاسات القةآش  
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيةةةةم اليةةةةدة   الم ةةةةداشة وهولةةةة  

.ال لي الشموههة

.حاسي ةسب المطاالة

مقةةة لهش  اليدة   الم داشة 

ثة ا يدس . د

نماشة اأ ولة. ن

المح هفحدى . ن

الةشوف لم مط ي. ن

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم الة  االماي ياللات 

مقةة يلم ب اأشطي 
ال ح اح ا.ن
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم المةلقات اللحث  
ياللات  + مة ال ثالم . ن

الدةاسات العة ا

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم ملادةة  ةف  دوة

(يدو ة اليي )

مش ةة المشلوة. د

الةشوف لم مط ي. ن

شاد   الغ الم. ن
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم القل 

ب نشطي  مةيلي  لالقل  يدال

مةاةات اأي اي

سحة الطة ف. ن

حاله العشقةي. ن

شاد   الغ الم. ن

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

حقوق الي ي
شهالؤ القاسب. ن

سحة الطة ف. ن
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم قل  ميةهم  لألي اي
الل ة العش ي. ن

مش ةة ال ةاطة. ن

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم مطاةي  مم طع  مقةة 

اض  يعةب ويعة ب المةاةات الة 

الةشوف لم مط ي. ن

نماشة اأ ولة. ن

ة ب السع د. ن
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

الةشوف لم مط ي. نةيم الي ي رة اعسالب

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم لشا الدما
شاد ه الغ الم. ن

شهالؤ القاسب. ن
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم نلعا  حةي   ورش  

حشاؤ الةق  . ن

ة ب السع د. ن

ش امالةشوف نلو . ن

ط    المي ةي. ن

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

السدةاشةغادة . دةيم قضا ا الي ول 
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم الض ار 

نطواق المي ةي. ن

العط واممش ةة . ن

حله الةق  . ن

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ييو م سةوي ات هد دة لدى

اأي اي

ال ح اح ا . ن

ش امالةشوف نلو . ن
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم حمة  يوال   الم لح  

وسالم  الي ي

حشاؤ الةق  . ن

نماشة اأ ولة. ن

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

ةيم نلعا  طعل  
مش ةة المشلوة. د

ياللات دةاسات الة ا
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

 ً غادة الم ة. ن٣مدةج ةيم رةب قةلاً وقاللا

اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

داة الشطةداة شطة هامع  المةر سعود
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اإلشرافنوع الفعالية

صورة الركن

األعا  اعلييةوش  

مش ةة المشلوة. د

المةشاحشادي.ن

ال ثالمساة .ن

ياللات الدةاسات العة ا+
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الاق  رة لةو ية   اليةل   رعال   ال وب العالمة لإل, رو ة ال م ا  /ساة  لشت اللدالمحسم لم سع د ووي ة  قسب اليةل   ال ال  د/ارييحت وي ة  الية   د.

  ب لية ة  اليةل ة  رةة 202١د سةملة 8-7وقد نقاب قسب اليةل   ال ال  معةضا لمشاسل  ال وب العالمة لإلالاق  وهلر رة   ومة اأةلعةاؤ وال مة س الموارة

اشة ي ةةةت مطاالي العل د وشوف اللاحةة وحدى القحية:وقد طاةر رة ال عال   مهموال  مم الضوات وياللات القسب لإطةاف يي مم اأسياهات  Gالدوة 

.ال عال   مهموال  مم اأشطي  اليوالو  

 م ة   ةيةم يعة مةة ةيةم الحقاسة  اليعة,يما اطيمةت  ال عال   الةدة نةيةام مةم ضةمشةا نلعةا  يشم ة  الي ي ةة االييةاةي لةمةوحل م  وةيةم لةعولات الةيعةب 

.لألي اي هوي ااحي اهات ال ال  

   (هامعية مس ول ية :)يما طاةر قسب اليةل   ال ال  وقسب المشاحج ويةق اليدة س رة رعال

  الهي نقامه مةي  الياللات لهوات اعالاق  رة المد ش  الهامع   لةياللات, لة وب العالمة لألط ا  هوي اعالاق.



ةكلية الرتبي



ةكلية الرتبي



ةكلية الرتبي



ةكلية الرتبي



ةكلية الرتبي



اليوم العاملي للغة العربية 
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 ل وب الهي نلةدةت وقد يقةة ااحي اي لالةغ  العةل   رة حها الياة ا؛ أشه ا. مم يي الاب ال وب العالمة لةغ  العةل  ( د سملة)ياشوم اأوي ١8 وار   وب

ب  والةهي قةةة لموهلةه إد ةاي الةغة  العةل ة  ضةمم الةغةات ١٩7٣د سملة الةاب / رة ياشوم اأوي( ٣١٩0)ر ه الهمع   العام  لألمب الميحدة قةاةحا ةقب 

لةمهةةس اليش  ةهي ( ١٩0)الةسم   ولغات العمي رة اأمب الميحةدة؛ لعةد اقيةةاح قدميةه الممةية  العةل ة  السةعود   والممةية  المغةل ة   ةالي اشعقةاد الةدوةة 

.لمش م  ال وشسيو

  مةةات المسةيقلي العشا ة  لالةغة  العةل ة  لااليلاةحةا ميوشةاً نلة الً لةةو ة  الويش ة   ومةم حةها المشيةة  ييوهةه ية ة  اليةل ة  أ( 20٣0)ويدالب ة    الممةية

.لعةل  ةغ  اومعةمايه ليعم   ال ةب والي اي  ما اللغاة مشه واديةب لالةغ  العةل   يأي داً لةو يةب اعسالم   والويش    وح ا اً الةا وهود ال

ش  ةة نم شيةوم مةم : ) ةةاوقد طاةيت ية   اليةل   احي اًؤ  واحي ااً لةه  المشاسل   رطةاةر الم ةد ية ة  اليةل ة  الةدييوة الثمةام محمةد المش ةا  ليةمة  قةاي ر

ا يالف مشةاليةب ةم م الةاالمشيسل م إلا الةغ  العةل    لغ  القةآم الية ب الية حة نةوع لغات اأة   ونقدةحا الةا اليعل ة اللة غ؛ الةغ  الية يهما المس

(.ونمايشةب أداؤ اللادايةب  ويحمي رة ي ايةا ياة  اً مه داً لةعة  والمسةم م  ويةسب مسيقلالً  ع د لةا مم هد د ح ليةا ومياشيةا

لغة  اعالهةا  ..   القةةآملغيةة لغة: )يما طاةيت وي ة  ية   اليةل   الدييوةة ساةة لشت اللدالمحسةم لةم سةع د لمشاسةل  ال ةوب العةالمة لةغة  العةل ة  رقالةت

غةات الةةا ر ةةا مةم السةحة وال لةاح  واللالغة  والل ةام مةا ا يهةد  رةة ني الة.. لةالح  ليةي  مةام وميةام.. وال  ة وااالي ا   مح و   لح   القةةآم

(.م يةف اأ مام

اوم مةا المةية  لاليعة( دوة مواقةا اليوالةي ااهيمةاالة رةة يع  ة  الةغة  العةل ة  و ةدميةا: )وقدمت وحدة العالقات العام  واعالالب لالية   لقةاًؤ لعشةوام

لةالح لةم اللةد الع  ة  الشلةاة . د.القحياشة  ولمطاةي  يةّيو مةم نهةوس . د:  لإداةة (ZOOM)لةشامجاليةلوي لةييو ة واليشم   المةش   الم ية    

.حل  لشت   د الم ةح. ود

  يما طاةر شادي شل  اليةل    والدد مم اأقساب لال وب العالمة لةغ  العةل.
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:ورة مهاي اليية ب

مت ية   اليةل   ممثة  لالمةي  اليةلوي لةييو ة واليشم   المةش   رة  وب الييوع السعودي والعالمة ليقد مةا الدد يل ة ييوال   حها العةاب مم ال ة  الُيّةِّ

202١د سملة 6ـ 5 ومة اأحد واعثش م الموار  



ةكلية الرتبي

ةةوب نحمةد الةاهحةة. يمةا يةّةب معةالة و  ةة المةواةد اللطةة   واليشم ة  ااهيماال ة  ب 

حةةةـ المةيةةة  اليةلةةةوي لةييةةةو ة ١٤٤٣/ 8/5ب  الموارةةة  ١2/202١/ ١2اأحةةةد 

سةةب دةع وي, وهلةر يطةة ر الةمةة رةة مشيةدى العةامة م مةا الطةلا , واليشم   المةش ة 

.الثمام المش ا/ د .اليية ب ةس س مهةس إداةة المةي  الم د ية   اليةل   ن

  يمةةا يّةمةةت هامعةة  المةةةر سةةعود ممثةةة ً لعمةةادة طةة وم اليةةال  الةةدًدا مةةم  اليةلةة

ييةة الً لةهةةود ( حةـ١٤٤2هاس ة العم د لةي وق الدةاسة لعةاب )والياللات الميم   م لـ 

.ودالماً لمس ةة  الي وق واعلداع 
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ليةة السةالقات؛ يقةد ةاً لةهةةود الةةوي التحـ ح الً يية م اً ١٤٤٣/ 5/ 8ساةة لشت اللد المحسم لم سع د  وب اأحد الموار  /يما نقامت وي ة  ية   اليةل   د

:لهلشةا  الي ريةة يول ةم الويال   وحم

لاحاهقةهاؤ / د ً .وي ة  الية   سالقا

المة عةا مام /د ً .وي ة  قسب المشاحج ويةق اليدة س سالقا

د/ ً .شدى اللالح وي ة  قسب يقش ات اليعة ب سالقا

د / ً .ال اف المحمدي وي ة  الط وم ااياد م   سالقا

د / ً .ة ط  الس ةي مساالدة وي ة  الية   لةييو ة والهودة  سالقا



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

لقاء توعوي ارشادي لطلبة م3:00-م1:00هـ10/1/1443

مشروع التخرج

زوومالتربية الخاصة

اهم املالحظات على الخطط م10:00-م8:00هـ10/1/1443

ةالبحثية والرسائل العلمي

زوومقسم السياسات التربوية

زوومالتربية الخاصةحقيبة الباحثم10:30-8:30هـ6/2/1443

ب لقاء السنوي الطالبي لطال م10:30-8:30هـ8/2/1443

وطالبات 

زووماإلدارة التربوية

زوومالسياسات التربويةنياالثار التربوية لليوم الوطم90:30-7:30هـ20/2/1443

ة دور اللعب في تنمية الهويم5:00-4:00هـ21/2/1443

الوطنية للطفل

زووماملركز التربوي 

نية القصة وتعزيز الهوية الوطم1:30-م12:30هـ21/2/1443

القيم لدى الطفل

زووماملركز التربوي 

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

رسومات األطفال تخبرنا عنم5:00-4:00هـ21/2/1443

معنى اليوم الوطني

زووماملركز التربوي 

ة من انتماء الوطني في الطفولم10:00-8:00هـ21/2/1443

املنظور الديني

زووماملركز التربوي 

غرس الهوية الوطنية عند م10:00-8:00هـ22/2/1443

األطفال

زووماملركز التربوي 

كيف تستعدين ملناقشة م8:30-م7:30هـ21/2/1443

رسالتك العلمية عن بعد

زوومالسياسات التربوية

زوومالتربية الخاصةساعة مع اكاديميم4:30-2:30هـ22/2/1443

األخطاء الشائعة في كتابةم8:30-م7:30

مقدمة ومشكلة البحث

زوومالسياسات التربوية

حقيبة باحث اختيار موضوعم10:30-8:30هـ27/2/1443

البحث مبادئ وأسس

زوومالتربية الخاصة

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

احتفال قسم السياسات م10:00-8:00هـ28/2/1443

التربوية بيوم املعلم

زوومالسياسات التربوية

 Teachers at the heart ofص10:30-8:30هـ29/2/1443

education recovery

زوومالتربية الخاصة

زوومالتربية الخاصةحائط الكترونيم2:00-4:00

احتفال قسم السياسات م8:00-10:00

التربوية بيوم املعلم

زوومالسياسات التربوية

مهام املعلم خالل جائحة م9:30-8:00هـ1/3/1443

كورونا

زووماإلدارة التربوية

ن قراءات في خبرات املعالجيم9:00-8:00هـ4/3/1443

النفسيين

زوومعلم النفس

ى دليل املمارسات القائمة علم7:00-6:00هـ5/3/1443

ي األبحاث لتعليم الطالب ذو 

اإلعاقة الفكرية

زوومالسياسات التربوية

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

زوومعلم النفسالش ي يؤتى من الش ي ص10:00-11:00

زوومعلم النفسآلية الحوارم12:00-1:00

زوومعلم النفسالرفاه النفس ي في العملم12:00-ص11:00

زووماملركز التربوي وقفات من حياة معلمص10:00-8:00هـ6/3/1443

زووماملركز التربوي معلم الحاسب املتميزم4:00-6:00

اء العالقة املتداخلة بين الذك م12:00-ص10:00

يماالصطناعي ونظريات التعل

زووماملركز التربوي 

ي التصميم الشامل للتعلم فم1:00-3:00

التعليم العالي

زووماملركز التربوي 

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

زووماملركز التربوي 21مهارات التعلم للقرن م10:00-8:00هـ7/3/1443

وء دور معلم املستقبل في ضم4:00-6:00

2030رؤية اململكة 

زووماملركز التربوي 

ة في تطبيقات الخرائط الذهنيم12:00-ص10:00

التعليم

زووماملركز التربوي 

زووماملركز التربوي أهمية وأهداف رياض األطفالم1:00-3:00

ربية التربية امليدانية في التص8:00-10:00

ل الفنية بين الواقع واملأمو 
زووماملركز التربوي 

مهارات التدريس الفعال فيم3:00-1:00هـ8/3/1443

21القرن 

زووماملركز التربوي 

لم الوسائل النبوية في التعم12:00-ص10:00

(طرق وأساليب ومهارات )

زووماملركز التربوي 

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

زووماملركز التربوي ترونيةاألنشطة التعليمية اإللكم4:00-6:00

زووماملركز التربوي التدريس التبادليص8:00-10:00

ليم استخدام التقنية في التعم10:00-8:00هـ14/3/1443

عن بعد

زووماملركز التربوي 

زوومالدراسات اإلسالميةكيف أضع خطة علميةم1:00-3:00

زوومالتربية الخاصةحقيبة الباحثم10:30-8:30هـ19/3/1443

ي الطفل وصحته النفسية فم8:00-10:00

ظل العودة ملقاعد الدراسة

زووماملركز التربوي 

م التعليم املدمج في التعليم10:00-8:00هـ21/3/1443

العالي

زووماملركز التربوي 

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

زووماملركز التربوي ترونيةاألنشطة التعليمية اإللكم10:00-8:00هـ25/3/1443

زووماملركز التربوي طرق تحفيز الطلبةم10:00-8:00هـ26/3/1443

ة البحث في التربية الخاصم10:30-8:30هـ27/3/1443

الواقع واملأمول 

زوومالتربية الخاصة

فهم الذات مهم في تشخيصم9:00-8:00هـ28/3/1443

أعراض القلق االجتماعي

زوومعلم النفس

ج كتاب الشهر تطوير البرامم10:30-8:30هـ2/4/1443

وي التربوي الفردية للطالب ذ

اإلعاقة

زوومالتربية الخاصة

زووماملركز التربوي ذوقيات الذات والسلوكم10:00-8:00هـ3/4/1443

قرن تنمية مهارات الطالب في الم10:00-8:00هـ4/4/1443

21

زووماملركز التربوي 

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

ية التعامل مع الشبهات العقدم10:00-8:00هـ5/4/1443

( 
ا
(األلحاد مثال

زووماملركز التربوي 

مقدمات أولية في الفلسفةم5:30-3:30هـ6/4/1443

والتفلسف

زوومقسم الدراسات اإلسالمية

زوومقسم الدراسات اإلسالمية الخطوات نحو النجاحم1:00-12:00هـ6/4/1443

زوومقسم علم النفسبرنامج إدارة املراجعم12:00-11:00هـ6/4/1443

لفن األرتوغرافيا حين يلتقي ام2:00-1:00هـ9/4/1443

والتدريس والبحث

زوومقسم التربية الفنية

قراءات من كتاب صحيح م1:00-12:00هـ9/4/1443

البخاري 

زوومالدراسات اإلسالمية

زوومالدراسات اإلسالميةقواعد التوبة الى هللام3:00-1:00هـ9/4/1443

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

زوومالتربية الخاصةبناء مشكلة الدراسة املفهوم والم10:30-8:30هـ10/4/1443

) غة الرخصة املهنية ملعلم اللم10:00-8:00هـ10/4/1443

(اإلنجليزية/العربية 

زووماملركز التربوي 

أسس منهجية في الردود م6:00-4:00هـ10/4/1443

العلمية

زوومالدراسات اإلسالمية

بناء العالقات اإليجابية معم10:00-8:00هـ11/4/1443

األبناء

زووماملركز التربوي 

زووماملركز التربوي يثقافة التدريس االفتراض م10:00-8:00هـ12/4/1443

ا   دوة الوالد م رة يوال   وحمم12-ص10هـ16/4/1443

"  يوةوشا"اأي اي مم هاسح  

لمد ش  الة ا 

زومقسم الطفولة املبكرة

قةاؤة مم ييا  لح ح م1-م12هـ16/4/1443

الل اةي

زومقسم الدراسات اإلسالمية

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

الهودة رة لةامج الي ول  ممم10-م8هـ16/4/1443

سشوات٣الم الد حيا 

زومقسم الطفولة املبكرة

زومقسم الطفولة املبكرةالقل  رة ح اة الي يم3-م1هـ16/4/1443

لشاؤ العالقات اع هال   ماص10-ص8هـ16/4/1443

الي ي

قسم الطفولة املبكرة

قسم الدراسات اإلسالمية

زوم

زومقسم علم النفسالعالج الهدلة السةويةم9-م8:30هـ16/4/1443

يو  ف مةاةات الييال  م10:30-م8:30هـ16/4/1443

  اأياد م   رة ييال  المقدم

ومطية  اللحث  

زومقسم التربية الخاصة

زومقسم التربية الخاصة2يأس س لاحث ميميم الوقت مفتوح هـ16/4/1443

قلوي ثشاسة الةغ  والةو   ل م الم12-ص10هـ17/4/1443

ول قضا ا رة الي –والةر  
زومقسم الطفولة املبكرة

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

ة الشد يع    اليعةب الهاية الةقمم10-م8هـ17/4/1443

اأي اي

قسم الطفولة املبكرة

قسم تقنيات التعلم

زوم

سةب حدي الشلة لةا هللا الة ه وص10-ص8هـ17/4/1443

  رة العشا   لالي ي يةل 

 ً ويوه ةا

قسم الطفولة املبكرة

قسم الدراسات اإلسالمية

زوم

زومقسم الدراسات اإلسالميةدةس رقةة احياب اليةاةةم1-م12هـ18/4/1443

ول  مد ي لي : الق ادة اليةلو   م6-م4هـ18/4/1443

آمشه 

زومقسم الطفولة املبكرة

مقدمات وضوالي رة يعة ب م6-م4هـ18/4/1443

واأي اي 

قسم الطفولة املبكرة

قسم الدراسات اإلسالمية

زوم

دوة معةمات ة ا  اأي اي م10-م8هـ18/4/1443

رة يشم   مةاةات الي االي 

ي ااهيماالة لدى اأي اي وسل

ي ع ة  

قسم الطفولة املبكرة

قسم السياسات التربوية 

زوم

 ب الم اسي داب اليقش   رة اليعةم3-م1هـ18/4/1443

لعد

قسم الطفولة املبكرة

قسم تقنيات التعلم 

زوم

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

مم لشاؤ مةاةات ي ي ة اأي ايم12-ص10هـ18/4/1443

 الي الييل قات الهي  

قسم الطفولة املبكرة

قسم تقنيات التعلم

زوم

يع    مةاةات الي ي ة ص10-ص8هـ18/4/1443

اليلم مة لدى اأي اي مم 

   الي الييل قات اعلييةوش

قسم الطفولة املبكرة

قسم تقنيات التعلم

زوم

  مشلات األعا  رة الي ولم3-م1هـ19/4/1443

وليم ! شارهة لةيعةب

زومقسم الطفولة املبكرة

ول  ة    م ية   رة الالب الي م10-م8هـ19/4/1443

نثشاؤ الهاسح 

زومقسم الطفولة املبكرة

يشم   الةوا   والموحل  لدى ص10-ص8هـ19/4/1443

اأي اي

زومقسم الطفولة املبكرة

وب المضموم اليعل ةي رة ةسم12-ص10هـ19/4/1443

اأي اي

قسم الطفولة املبكرة

قسم التربية الفنية

زوم

لةشامج حما   اأي اي مم م10-م8هـ19/4/1443

اليشمة وااسيقواؤ 

زومقسم علم النفس

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

ة الشد يع    اليعةب الهاية الةقمم10-م8هـ17/4/1443

اأي اي

قسم الطفولة املبكرة

قسم تقنيات التعلم

زوم

سةب حدي الشلة لةا هللا الة ه وص10-ص8هـ17/4/1443

  رة العشا   لالي ي يةل 

 ً ويوه ةا

قسم الطفولة املبكرة

قسم الدراسات اإلسالمية

زوم

زومقسم الدراسات اإلسالميةدةس رقةة احياب اليةاةةم1-م12هـ18/4/1443

ول  مد ي لي : الق ادة اليةلو   م6-م4هـ18/4/1443

آمشه 

زومقسم الطفولة املبكرة

مقدمات وضوالي رة يعة ب م6-م4هـ18/4/1443

واأي اي 

قسم الطفولة املبكرة

قسم الدراسات اإلسالمية

زوم

دوة معةمات ة ا  اأي اي م10-م8هـ18/4/1443

رة يشم   مةاةات الي االي 

ي ااهيماالة لدى اأي اي وسل

ي ع ة  

قسم الطفولة املبكرة

قسم السياسات التربوية 

زوم

 ب الم اسي داب اليقش   رة اليعةم3-م1هـ18/4/1443

لعد

قسم الطفولة املبكرة

قسم تقنيات التعلم 

زوم

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

زومقسم الطفولة املبكرةحقوق الي ي اليةلو  م6-م4هـ20/4/1443

زومقسم الطفولة املبكرةي ف  لدو الي ي الملدعم3-م1هـ20/4/1443

إضاؤات حوي اليوالي ما م12-ص10هـ20/4/1443

نسة اأي اي وييوالةب رة 

الةوضات 

زومقسم الطفولة املبكرة

زومقسم الطفولة املبكرةهةس   يام  ص10-ص8هـ20/4/1443

قسم الطفولة املبكرةالحدوة اأب رة لشاؤ الي ي اللص10-ص8هـ20/4/1443

قسم الدراسات اإلسالمية

زوم

قراءة من كتاب صحيح م1-م12هـ23/4/1443

البخاري 

زومقسم الدراسات اإلسالمية

ونهم مصطلحات الحنابلة في متم2-م12هـ23/4/1443

االصولية والفقهية

زومقسم الدراسات اإلسالمية

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

8هـ23/4/1443 قائم برنامج تطوير منهي مقترحم1-ص

على تقنيات املحاكاة في 

الرياضيات وفق إطار 

(TPACK)

املركز التربوي للتطوير 

والتنمية املهنية

34كلية التربية قاعة رقم 

Gالدور 

زومقسم الدراسات اإلسالمية(أحكام الطهارة)درس فقهي م1-م12هـ25/4/1443

ال وب العالمة لألط ا  هويم1-ص10هـ1/5/1443

اعالاق 

بهو كلية التربيةقسم التربية الخاصة

   اةي: اليقو ب رة اليعة بم10-م8هـ2/5/1443

الية  

زوومقسم اإلدارة التربوية

بهو كلية التربيةقسم التربية الفنيةمعة  لمقةة اليلاال م10-ص10هـ2/5/1443

المةاةات )الحةي  لةي  م10-م8هـ2/5/1443

الحةي   لألي اي العاد  م 

(وهوي ااحي اهات ال ال 

املركز التربوي 

قسم التربية الخاصة 
زووم

نمية املركز التربوي للتطوير والتإداةة الوقتص10-ص8هـ2/5/1443

املهنية

قسم اإلدارة التربوية

زووم

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

ة الحقوق ال ية   واألال  رم9-م7هـ4/5/1443

ال م

زوومقسم التربية الفنية 

اسي داب اآلي لةا ب للشاؤ م1-م12هـ4/5/1443

اليهاة  

Gكلية التربية الدور قسم علم النفس

(2)مدرج 

ألولية دور املتعلم في الصفوف ام7:30-م5:30هـ9/5/1443

ائحة في التعليم عن بعد أثناء ج

كورونا في ضوء النظرية 

البنائية االجتماعية

زووماملركز التربوي 

زووماملركز التربوي املعرفة أساس التعلمم10-م8هـ9/5/1443

معرض طالبات الدراسات م12-ص10هـ10/5/1443

العليا

جاليري كلية التربية قسم التربية الفنية

القسم النسائي

ة مشاعر أطفالنا في الطفولم10-م8هـ10/5/1443

املبكرة

زووماملركز التربوي 

 جودة التقويم التعليمي رمم3-م1هـ10/5/1443
ا
زا

للتميز

زووماملركز التربوي 

جدول فعاليات كلية التربية



املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخةكلية الرتبي

دى صعوبات التعليم عن بعد لم7:30-م5:30هـ10/5/1443

امج الطالبات امللتحقات ببرن

عاف التعليم العالي للصم وض

السمع بجامعة امللك سعود

زووماملركز التربوي 

كيف انمي لغة طفلي م10-م8هـ11/5/1443

ة استراتيجيات وادوات مساعد

لوالدي األطفال الصم 

لغة وضعاف السمع في تنمية ال

الشفهية 

زووماملركز التربوي 

مات املمارسات التدريسية ملعلم7:30-م5:30هـ11/5/1443

الصفوف األولية في ظل 

د التحول نحو التعليم عن بع

 Coved-19خالل جائحة 

زووماملركز التربوي 

ي اليوم العاملي لألشخاص ذو م 12-ص9هـ11/5/1443

اإلعاقة

قاعات+ بهو كلية التربية قسم التربية الخاصة

القسم النسائي

زوومقسم الطفولة املبكرةربويةالطفل الخليجي والقيم التم8-م6هـ21/6/1443

ات لقاء مفتوح مع طلبة الدراسم2-م1هـ21/6/1443

العليا

حث وكالة الدراسات العليا والب

العلمي 

زووم

زوومقسم الطفولة املبكرة هوية الطفل الخليجيم8-م6هـ22/6/1443

جدول فعاليات كلية التربية



ةكلية الرتبي

املكانالجهة املنظمةاسم الفعاليةالوقتالتاريخ

لقرن ثقافة الطفل العربي في ام7-م6هـ23/6/1443

21

زوومقسم الطفولة املبكرة 

اتي املحافظة على الغطاء النبم1-م24/6/144312

وتنميته

اخي كرس ي أبحاث التغيير املن

باتي وتنمية البيئة والغطاء الن

بالتعاون مع املركز الوطني

لتنمية الغطاء النباتي 

ن بالتعاو , ومكافحة التصحر 

ة مع العالقات العامة في كلي

التربية

كلية التربية

G/3مدرج/القسم النسائي 

1A27مدرج/القسم الرجالي

جدول فعاليات كلية التربية



قنوات التواصل اإلعالمي

  يو ية الية:Education_Ksu

  يو ية ويال  الية                     :educationksu2

إ م ي                                     :predu@ksu.edu.sa

سشا  طات                               :ed.ksu

  موقا الية  :https://education.ksu.edu.sa/ar


