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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

 



24 التقرير السنوي

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(



قسم علم النفس
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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(.
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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
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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
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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
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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
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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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هاتف : ٤٦٧٤٨١٩ - ٤٦٧٤٨١٨
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