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اإلدارة التربوية

٢١٨



نبذة عن القسم :

الرؤية :

     



 



 






٢١٩



األهداف :

                   •
                •

                      •


                      •


الرسالة :

  


٢٢٠



بيان أعضاء هيئة التدريس في القسم

















































































































































































































































































































٢٢١























































































































































































































































































































٢٢٢














































































































٢٢٣
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قائمة البحوث والمؤلفات التي تم نشرها في المجالت العلمية
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  هـ

٢٢٤
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٢٢٥




























































































 


 

قائمة البحوث والمؤلفات الجارية 
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ

٢٢٦




















































































 







قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 
خالل العام الجامعي ١٤٣٥/ ١٤٣٦ هـ

٢٢٧












































 







قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة 
خالل العام الجامعي ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ

٢٢٨
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها خارج المملكة 
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ

٢٢٩


























  

قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت 
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ

٢٣٠
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خدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ 

٢٣١



































































 

جدول يوضح أنشطة قسم السياسات التربوية عبر السنوات

٢٣٢



٢٣٣

رسم بياني يوضح أنشطة قسم السياسات التربوية عبر السنوات



٢٣٤



٢٣٥



قسم 
الدراسات القرآنية

٢٣٦



نبذة عن القسم :

الرؤية :


















٢٣٧



األهداف  :

             •
    •

             •
     •

          •

الرسالة :




٢٣٨



بيان أعضاء هيئة التدريس في القسم






























































































































































































































































































































٢٣٩






























































































































































































































































































































٢٤٠











































































































































































مبتعثة

٢٤١






























































































































































































 

قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  هـ

٢٤٢
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٢٤٣





















































































































































 


 

قائمة البحوث والمؤلفات الجارية 
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ

٢٤٤















































































 







قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 
خالل العام الجامعي ١٤٣٥/ ١٤٣٦ هـ

٢٤٥


































































 







قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة 
خالل العام الجامعي ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ

٢٤٦






















































































































































Covenant of umar








































 







قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها خارج المملكة 
خالل العام الجامعي   ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ

٢٤٧
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خدمات قدمتموها لمؤسسات المجتمع وهيئاته
خالل العام الجامعي  ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ 

٢٤٨



































































 

جدول يوضح أنشطة  قسم الدراسات القرانية عبر السنوات 

٢٤٩



٢٥٠

رسم بياني يوضح أنشطة  قسم الدراسات القرانية عبر السنوات 



































































 

جدول يوضح أنشطة كلية التربية عبر السنوات  

٢٥١



٢٥٢

رسم بياني يوضح أنشطة كلية التربية عبر السنوات  



٢٥٣

لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية التربية


























