
 
 
 
 
 
 
 

يرادإ رارق  
 
 هتسلج يف سل4ا ررق دقف ؛تاعماجلاو يلاعلا ميلعتلا سلجم ماظن نم )نوعبرألاو ةثلاثلا( ةداملا ىضتقمب ةصاخلا ةيبرتلا مسق سل4 ةلوخملا تايحالصلا ىلع ءانب
 :يتآلا وحنلا ىلع مسقلا يف 1445-1444 يعماجلا ماعلل ةصاخلا ةيبرتلا مسقب ةمئاقلا ةيذيفنتلا ناجللا ليكشت09-02-1444 خيراتب ةدقعنملا )ةيناثلا(

 
لسلستلا ةنجللا مسا  ةنجللا ءاضعأ  ةنجللا سيئر ليميا   سيئر ةليوحتو لاوج مقر 

ةنجللا  

  مــیـلـعـتـلا ةرازو
ةعمجملا ةعماج  

ةعمجملاب ةیبرتلا ةیلك  
  
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education  

MajmaahUniversity 

College of Education in Majmaah 

 
 



 ةنجللا
ىلوألا  

ةيساردلا ططخلا ةنجل  
:اهماهمو   
 يف ةمزاللا رـيياعملاو تاـفصاوملا عـضو-
 يـساردلا جم?ربلاو ةطخلا دادعإ

 اهميوقتو جم?ربلل ةيساردلا ةطخلا ةسارد -
 معدب ، يـساردلا جـم?ربلاو ةـطخلا رـيوطت -
 ةيـساردلا جـماربلاو طـطخلا ةنجل نـم ةدناـسمو
Sةيلكل. 

 تارودلاو لمعلا شرو يف ةكراشملا -
 .ةيساردلا جماربلاو ططخلا لاجم يف ةيبيردتلا

 

 ًاسيئر  ......... رمسأ نامعن .د
 ًاوضع ......ينارهزلا ءامسأ .د

 

n.asmar@mu.edu.sa 0533586299 

ةيناثلا ةنجللا  ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا 
: اهماهمو  

 ثحبلل ةيونسلا ةيبيردتلا ةطخلا دادعإ -
 ةيبيردتلا مسقلا تاجايتحا ىلع ءانب يملعلا
 يملعلا ثحبلا ةدحو تاجايتحا ىلع ًءانبو
Sةيلكل. 
 ةيثحبلا ةيجاتنإلاو زاجنإلا فلم ءاشنإ-
 سيردتلا ةئيه ءاضعأل
 تايلاعف ىلع فارشإلاو دادعإلا -
 ،يملعلا ثحبلا تاقلح ،تاردابم
 ثحبلS ةصاخلا لمعلا شروو ،رانيمسلا
 .مسقلل يملعلا

 ًاسيئر .......ينارهزلا ءامسأ .د
 ًاوضع............ليخدلا يلع .د
 ًاوضع.......يملسلا ردب .د
 ًاوضع.....نامثعلا زيزعلادبع .د
 تاساردلا ةدحو ًاوضع....ىسوملا ةرينم .أ
  ايلعلا
 

 

An.alzahrani@mu.edu.
sa 
 

 :لاوجلا

0581400191 

 5803 :ةليوحتلا



 صخت ماهم يأ ةعباتمو زاجن| مايقلا -
 تاسرادلا جم?رب صختو يملعلا ثحبلا
 .ةصاخلا ةيبرتلا مسقل ايلعلا
  ةلدألاو دهاوشلا - 

ةثلاثلا ةنجللا عمتAا ةمدخو ةيبالطلا نوؤشلا ةنجل   
:اهماهمو  
 .مسقلا يف ةيفصلا ريغ ةيبالطلا ةطشنالا -
 يلحملا عمت�ا عم ةلص تاذ ةطشنالا-
 لصفلا لالخ ةنجللا طاشنل ةطخ عضو -
 اهذيفنت ةعباتمو يساردلا

 نع ةيئاهنلاو ةيرودلا ريراقتلا دادعإ-
 .ةنجللا

 بالطلا نيب فيرشلا سفانتلا حور عفر-
 ةماقاو طاشنلا يف مهكارش| كلذو
 .ةيملعلا تاقباسملا

 ،تابلاطلاو بالطلا بهاوم فاشتكا-
 اميف ةيعادبإلا م�اقاط فيظوتو اهتيمنتو
 .عف?و رمثم وه
 بالطلا ىدل ينطولا سحلا ةيمنت-
 تازجنمب مهطبر لالخ نم تابلاطلاو
 .هيلإ مهئامتنا ديك�و ،ا� مهفيرعتو نطولا
 

 ًاسيئر..........ناموزلا ءامسأ.أ
 لافطألا ض�ر مسقب ًاوضعو
 ةيوضعو
 ًاوضع.....ديعسلا زيزعلا دبع .أ 
 ًاوضع........ينايسحلا زاوف .د
 ًاوضع........ينارهزلا دمحأ .د

 

 

a.alzoman@mu.edu.sa 
 

0581380970 

 ةنجللا
ةعبارلا  

 

يميداكألا داشرالا ةنجل  
:اهماهمو  

 ًاسيئر .....ىسوملا ةرينم .أ  
  ةيوضعو 
 ًاوضع......رمسألا نامعن .أ

malmousa@mu.edu.sa 
 

0549777870 



 
 

 
 

 
 
 

 يف يميداكألا داشرإلا عوبسأ يف ةكراشملا-
 لابقتساو ،يسارد لصف لك ةيادب
 ةيميداكألا تابلاطلاو بالطلا تالكشم
 لالخ تاررقملا ليجست تايلمعب ةقلعتملا
 .كلذل ةصصخملا ةرتفلا

 يف يميداكألا فيقثتلا عوبسأ يف ةكراشملا-
 نم ءاهتنالا دعب يسارد لصف لك ةيادب
 .يميداكألا داشرإلا عوبسأ تايلاعف
 ليصحتلل ةمعادلا لمعلا شرو ةماقإ -
 .تابلاطلاو بالطلل يميداكألا زاجنإلاو
 ةيبلاطلا قوقحلاو داشرإلا ماهم ذيفنت -
Sاقيقحت ةدحولا ءاضعأ لالخ نم مسقل 
 .ا�ارشؤمو ةدوجلا ريياعمل
 ماهم زاجنإل ةمزاللا جذامنلا عيزوت -
 .داشرإلا

 نيدشرملا عم ةدحولا لوؤسم لصاوتّ  -
 مههجاوت يتلا تالكشملا لحو نييميداكألا
 .ةلوؤسملا تاهجلل اهعفرو
 بالطلا ىلع نييميداكألا نيدشرملا عيزوت -
 .تابلاطلاو
 ماهم ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيردت -
 .ةيبلاطلا قوقحلاو داشرإلا

 بالط ىلع ةيداشرإلا ت�وطملا عيزوت -
 .مسقلا تابلاطو

 
 



 تابلاطو بالط لوادج ليجست ةعباتمً  -
 ةطخلل اقفو تاعاسلا ديدحتو مسقلا
 .ةيساردلا

 .يميداكألا دشرملا ماهم ةعباتم -
 ةدحولا لامعأ نع ةيرود ريراقت ميدقت -
Sداشرإلا ةدحو ىلإ مسقل Sةيلكل 

 ةنجللا
ةسماخلا  

ةيملعلا ةنجللاو سيردتلا ةئيه ةنجل  
:اهماهمو  
 تايقرتلا-
 نيثعتبملا 
 نيرضاحملا -
 سيردتلا هئيه ءاضعأل ةيتاذلا ريسلا -

 

 ًاسيئر ...... ينارهزلا ءامسأ .د
 ًاوضع .....ناصحلا ردنب .د
 ًاوضع .....ينارهزلا دمحأ .د
 
 

An.alzahrani@mu.edu.
sa 

 

 :لاوجلا

0581400191 

 5803 :ةليوحتلا

 ةنجللا
ةسداسلا  

نيجيرخلا ةنجل  
:اهماهمو  
  
 ةلدألاو دهاوشلا -
 نيجيرخلا عم لصاوتلا رصوأ قيثوت -
 نم ةدافتسالل نيجيرخلا عم ةقالعلا قيثوت-
 ةيثحبلاو ةيميداكألا ططخلا ريوطت يف م=اربخ
 ةيبيردتلاو
 يجيرخ وحن لامعألا باحصأ تاهاجتا سايق-
 لمعلا قوس تالاجم حتف ىلإ يعسلاو ،ةعماجلا
 .جيرخلل

 نيجيرخلj ةقلعتم لامعا نم اهريغو -
 

 ًاسيئر .....قلطملا رجاه .د
 ةيوضعو
  .ًاوضع....رصانلا نمحرلا دبع .د
 ًاوضع.......ليوسلا نميأ .د
 

h.almutlaq@mu.edu.sah 0555453909 



 ةنجللا
ةعباسلا  

 لورتنكلاو ميوقتلاو سايقلا ةنجل
 :اهماهمو
 ،تاراـبتخالا ريـس نع يـموي رـيرقت دادـعإ -
 قـفو ريـسلاو طبضلا ةجرد ناـيب لمـشي
 يـف راـبتخا لك ةـياªو ةـيادب .ةبولطملا ةـطخلا
 ، فاك تـقو لـبق نـيبقارملا روـضح ،هدـعوم
 ءلم ،تارابتخالا فرظأ مالتساو ميلست

 تابلاطلاو بالطلا باـيغو روـضح فـشك
 .خلا...شغلا تالاـحو تافلاخملا

 تاررقمل تارابتخالا مـييقت جذاـمن دـصر -
 ءاوـس .ينعملا يـساردلا لـصفلل مـسقلا
 لـبق ةرـتفل اـهنم صاخ وه اـمب تقلعت
 دـعب وأ ، اـهئانثا وأ ،تارابتخالا
 .تارابتخالا

 تاهجلل اهميلستو ررقملا تافلم عمج -
 .ةقالعلا تاذ
 ميوقتلاو سايقلا ريراقت دادعإ

 ةلدألاو دهاوشلا -

ًاسيئر............ينارهزلا ءامسأ.د  
 ًاوضع .......رمسأ نامعنلا .أ
 ًاوضع .............ناموزلا ءامسأ .أ
 ًاوضع .....ىسوملا هرينم .أ
 

 

An.alzahrani@mu.edu.
sa 

 

 :لاوجلا

0581400191 

 5803 :ةليوحتلا

 ةنجللا
  ةنماثلا

:اهماهمو تارابتخالاو لوادجلا ةنجل  
تارابتخالا لوادج دادعإ  

سيردتلا ةئيه ءاضعأ لوادج دادعإ  
تابقارملا ميظنت  

 ًاسيئر  ......... رمسأ نامعن .د
 ًاوضع ...... ينارهزلا ءامسأ .د
 

n.asmar@mu.edu.sa 0533586299 

  ةنجللا
 ةعساتلا

:ةعباتملا ةنجل   
 زاجنإ يف قلعتي اميف ناجللا عم ةعباتملا-
 مهيلإ ةلكوملا تافلملا

 قسنمو ( ًاسيئر ..... ديعسلا زيزعلا دبع .أ
 )ريتسجاملا جم?ربل ةدوج
 ًاوضع ....ىسوملا ةرينم .أ

aa.alsaeed@mu.edu.sa 0554259596 



 مسقلا ةطشنD ةصاخلا تافلملا ةعباتم -
 ةنجللا
ةرشاعلا  

 ًاسيئر...ينارهزلا ءامسأ .د ريتسجاملا جم[ربل ةيملعلا ةنجللا
 َاوضع ..نامثع لآ زيزعلا دبع .د
 َاوضع...ناصحلا ردنب .د
 َاوضع...ينارهزلا دمحأ .د
 َاوضع...ليخدلا يلع .د
  َاوضع ...يملسلا ردب .د
 

An.alzahrani@mu.edu.
sa 

 

 :لاوجلا

0581400191 

 5803 :ةليوحتلا

 


