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كلية التربية بالمجمعة

كلمة رئيس القسم:
ُيعـد قسـم العلـوم التربوية من أكبر األقسـام العلميـة في جامعـة المجمعة ، ويكتسـب أهميتـه باعتبار جميع 
خريجـي وخريجـات الكليـة يدرسـون نسـبة كبيـرة مـن المقـررات التربويـة المتخصصـة التـي تعـد متطلبات 
رئيسـة لمختلـف برامـج البكالوريـوس التـي تقدمهـا أقسـام الكليـة المختلفـة ) طـالب – طالبـات ( بـل إن عددًا 
كبيـرًا مـن أقسـام الكليـات األخرى فـي الجامعة ) الطـب – العلوم الطبيـة – الهندسـة - إدارة األعمـال – كليات 

العلـوم والدراسـات اإلنسـانية ... وغيرهـا ( يكلـف القسـم بتدريـس عدد مـن متطلبات الجامعـة لهم .
   ويسـعى قسـم العلـوم التربويـة ليكون قسـمًا رائـدًا ومرجعًا علميـًا وأكاديميًا في هـذه الجامعـة الفتية من 
خـالل مواكبـة التطـورات المتالحقـة فـي مجـاالت : علـم النفـس والمناهج وطـرق التدريـس وتقنيـات التعليم 
واإلدارة التربويـة وأصـول التربيـة ، ويسـعى لتأديـة دوره والمسـاهمة فـي تنميـة السـلوك اإلنسـاني وتحقيـق 
التنميـة المجتمعيـة في إطار مسـؤلياته األكاديميـة والمجتمعية تحت مظلـة الكلية والجامعة ، فالقسـم – بحمد 
اهلل - يضـم نخبـة مـن أعضـاء هيئة التدريس ممـن لديهم الخبـرات في مجال التخصص ، ويسـعون للمسـاهمة في 
خدمـة الجامعـة مـن خالل عـدد من اللجـان وفرق العمـل ، وكذلك المسـاهمة في خدمـة المجتمـع المحلي من 
خـالل إجراء الدراسـات واألبحـاث العلمية وتقديم الـدورات التدريبيـة وورش العمل المختلفة وفـق أطر منظمة.

    
           د. خالد بن إبراهيم العفيصان 
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دليل 
قسم العلوم التربوية 

نشأة القسم وتطوره :
ُيعـد قسـم العلـوم التربويـة من أهم األقسـام فـي الكلية ُأنشـىء عام  1408هــ، ويهتـم باإلعداد المهنـي لجميع 
طـالب / طالبـات الكليـة في التخصصـات المختلفة حيث يتضمـن مجموعة مـن المقررات التي تعمل على إكسـاب 
الطالـب / الطالبـة المعلومـات والمهـارات واالتجاهـات المهنيـة التربويـة لممارسـة مهنـة التدريس ويشـغل هذا 

اإلعـداد حوالـي 32% مـن السـاعات المعتمـدة في الكليـة لبرامج إعـداد المعلم فـي جميع األقسـام التخصصية.
كان القسـم فـي بدايـة  نشـأة كليـة التربيـة المتوسـطة للبنـات بالمجمعة عـام 1408هــ بقرار مـن الرئيس 
العـام لتعليـم البنـات بالمملكة العربية السـعودية تحت مسـمى " قسـم التربية وعلـم النفس " ، وبعـد تطور الكلية 
المتوسـطة لتكـون مدة الدراسـة بها أربعـة أعوام وتمنـح درجـة البكالوريوس لتصبـح كلية التربيـة للبنات عام 
1415هــ ، وبعـد صـدور قـرار خـادم الحرمين الشـريفين الملـك عبد اهلل بـن عبد العزيـز آل سـعود )رحمه اهلل( 
رئيـس مجلـس الـوزراء ورئيـس مجلس التعليـم العالي فـي المملكة فـي 3 رمضان 1430هــ الموافق 24 أغسـطس 

2009م بإنشـاء جامعـة المجمعـة تغير المسـمى إلى قسـم العلـوم التربوية.

رؤية القسم :
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كلية التربية بالمجمعة

الريـادة فـي تحقيـق الجـودة والتميز التربـوي والمهني الذي يسـهم فـي تأهيل معلم قـادر على المنافسـة في 
سـوق العمل .

رسالة القسم :
إعـداد المعلميـن المتميزيـن وتأهيلهـم  وفق قيم وحاجـات المجتمـع ومعايير الجـودة واالعتمـاد األكاديمي 
ليكونـوا قادريـن على المنافسـة فـي الميـدان العلمي والتربـوي و توظيـف المعرفـة والتقنية بالصـورة المثلى .

أهداف القسم :
المسـاهمة فـي إعـداد المعلم/المعلمـة المعتـز بهويتـه وتنميته مهنيـًا وفق مبادئ الشـريعة اإلسـالمية فى  ●

ضـوء المعاييـر الوطنيـة للجودة  .
تقديـم نتـاج بحثـى تربوى متميز يهتـم بالتوجهات التربويـة الحديثة فـى العالم ويلبى احتياجـات الميدان  ●

التربـوي ويعمل على حل مشـكالته .
التنميـة المهنيـة المسـتدامة للتربوييـن المهنييـن في أثنـاء الخدمة والتوظيـف األمثل للمعرفـة والتقنية  ●

وذلـك وفقا لقيـم المجتمع ومعاييـر االعتمـاد االكاديمي .
تنميـة الوعـي بأهميـة وضـرورة المشـاركة فـي خدمـة المجتمـع لتحقيـق التنميـة الشـاملة والمتكاملة  ●

للمجتمـع مـن خـالل البرامـج البحثيـة واالستشـارية والتدريبية .
تنميـة قـدرات أعضـاء هيئة التدريـس ، بما يمكنهـم من التميـز، كخطوة الزمـة لنيل االعتمـاد األكاديمي  ●

، وتحقيق متطلبـات الجودة.
تطويـر العمليـة التعليميـة من خـالل التواصـل مع مؤسسـات المجتمـع المعنية بعمليتـي التعليـم والتعلم   ●

والمشـاركة فـي جميـع المناشـط ذات الصلـة من أجـل تحقيق الجـودة المنشـودة بها .
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دليل 
قسم العلوم التربوية 

الهيكل التنظيمي للبرنامج

مجلس القسم 

رئيس القسم 

لجنة إدارة 
الجودة

جودة 
التعليم 
والتعلم

لجنة دعم 
تعليم 
الطلبة

سكرتارية القسم 

منسقة القسم

لجنة البنية 
التحتية 
المساندة 

لجنة خدمة 
المجتمع

منسق 
الجودة 

لجنة 
االختبارات

لجنة 
الخطط 
الدراسية 

لجنة 
المقابالت 

لجنة 
المعادالت

لجنة 
الجداول 
الدراسية 

لجنة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة القياس 
والتقويم
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كلية التربية بالمجمعة

مقررات اإلعداد المهني التربوي للمعلم/ المعلمة )متطلبات الكلية (
يهـدف قسـم العلـوم التربويـة إلـى التركيـز علـى اإلعـداد المهنـي لجميع طـالب وطالبـات الكلية فـي جميع 
التخصصـات ، القائـم علـى تفعيل الجانـب األدائي للتدريـس للطالب المعلم بحيـث يكون لكل مقـرر جانب تطبيقي 
موازيـًا للجانـب النظـري ، تضفـي الصبغة التطبيقيـة أو الوظيفيـة للمقررات التربويـة ، وتجعل من مجـال إعداد 

المعلـم مجـااًل عمليًا .
المقـررات التربويـة )متطلبـات كليـة( للخطـة الجديـدة وفقـًا للسـاعات المعتمـدة بدأت مـن العام الدراسـي 

. 1433/1432هـ 
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دليل 
قسم العلوم التربوية 

المستوى األول

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظاتنوع النشاط

)متطلب سابق( تدريبعملىنظري

EDU116متطلب سابق--22تقنيات التعليم ومهارات االتصال

EDU11722أصول التربية االسالمية---

EDU118 نظام وسياسة التعليم في المملكة
---22العربية السعودية

6 ساعاتالمجموع

المستوى الثاني

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظاتنوع النشاط

)متطلب سابق( تدريبعملىنظري

EDU 126متطلب سابق--22علم نفس النمو

ساعتينالمجموع
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كلية التربية بالمجمعة

المستوى الثالث

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظات نوع النشاط

)متطلب سابق( تدريبعملىنظري

EDU 21622صحة نفسية--

EDU 21722مبادئ البحث التربوي--

4 ساعاتالمجموع

المستوى الرابع

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظات نوع النشاط

)متطلب سابق( تدريبعملىنظري

EDU 22622علم النفس التربوي---

ساعتينالمجموع
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دليل 
قسم العلوم التربوية 

المستوى الخامس

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظاتنوع النشاط

تدريبعملىنظري )متطلب سابق(

EDU 31622إدارة وتخطيط تربوي---

EDU 317 إنتاج مصادر التعلم
تقنيات التعلم --22اإللكترونية

ومهارات االتصال
4 ساعاتالمجموع

المستوى السادس

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظاتنوع النشاط

تدريبعملىنظري )متطلب سابق(

EDU 326علم نفس تربوي--22إستراتيجيات التدريس

EDU 32722المناهج التعليمية--
يدرس إستراتيجيات 
التدريس كمقرر 

متزامن 
4 ساعاتالمجموع
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كلية التربية بالمجمعة

المستوى السابع

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظاتنوع النشاط

تدريبعملىنظري )متطلب سابق(

EDU 416 اتجاهات حديثة في
استراتيجيات --22إستراتيجيات التدريس

التدريس
EDU 417المناهج التعليمية--22التقويم التربوي

4 ساعاتالمجموع

المستوى الثامن

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
مالحظاتنوع النشاط

تدريبعملىنظري )متطلب سابق(

EDU 421اجتياز جميع 12--6التربية الميدانية
المقررات التربوية

4 ساعاتالمجموع
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دليل 
قسم العلوم التربوية 

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

اتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس
EDU 416 

استراتيجيات التدريس
EDU326

تقنيات التعلم ومهارات 
االتصال

EDU 116

علم النفس التربوي
EDU 226 

صحة نفسية
EDU 216

التـربيــــة العـملي) كل المقرات التربوية السابقة متطلبات لها(

علم نفس النمو   
EDU 126 

إنتاج ومصادر التعلم اإللكترونية
EDU317

نظام وسياسة التعليم في 
المملكة العربية السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية
EDU327

EDU 417    التقويم التربوي

أصول التربية اإلسالمية
EDU 117

رسم شجري لمقررات العلوم التربوية

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

مبادئ البحث التربوي
EDU 217
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كلية التربية بالمجمعة

مخرجات التعلم العامة للمقررات التربوية  :

المعرفة  :
1-امتـالك المعرفة الشـاملة المتكاملـة بنظريـات التعليم والتعلـم  واإلدارة الالزمة لإلعـداد المهني 

) التربوي –والنفسـي(  .
2-اإللمـام بأحـدث التطـورات التربويـة والنفسـية واألبحـاث الحديثـة المتعلقـة بـاإلدارة الصفيـة 

وطـرق التدريـس ونظريـات التعليـم والتعلـم    .
3-امتـالك معرفـة  باألنظمـة واللوائـح التنظيميـة للمهنة و المتطلبـات الفنية لها وكيفية تحسـين 

ذلك وفقـا للتغيـرات المتالحقة .
المهارات اإلدراكية  :

1-اسـتقصاء المعلومـات وتحليلهـا واسـتخدامها في اقتـراح الحلول للمشـكالت الصفية والتدريسـية 
التـي تواجهه واتخـاذ قرارات مناسـبة .

2-تقويم المعلومات والمفاهيم واألدلة الجديدة من مصادر متنوعة .
3.  بحـث المشـكالت المعقـدة نسـبيًا باسـتخدام  أشـكال متنوعـة مـن تقنيـات المعلومـات والمصادر 

. األخرى 
4-. اقتـراح حلـول مبتكرة للمشـكالت مع مراعـاة المعارف  النظريـة والخبرات العمليـة ذات العالقة 

ومـا يترتـب على القـرارات المتخذة .
5-الربـط بيـن المعـارف  والمهارات المكتسـبة والسـياقات االكاديميـة والمهنية المتصلـة بتدريس 

علـوم ) تخصـص البرنامج     (
6- اسـتخدام  الطـرق اإلجرائيـة المعتـادة  بشـكل مناسـب، مـع تحديـد المواقـف التي تتطلـب إيجاد 

حلـوٍل مبتكـرة واالسـتجابة بشـكل يعتمد علـى خلفيتـه النظريـة والعمليـة ذات العالقة .
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دليل 
قسم العلوم التربوية 

مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية  :
1-  اقتراح حلول بناءة للقضايا في المواقف الجماعية سواء أكان موظفًا المهارات القيادية أو مهارات العمل  في جماعة  .

2-- المبادرة في تحديد القضايا  و المشكالت الصفية التربوية التي تتطلب عناية خاصة والتصدي بشكل مناسب لها 
سواًء أكان ذلك بشكل فردى أو جماعي .

3--  تحمل مسؤولية تعلمه الذاتي  مستخدما وسائل إيجاد المعلومات الجديدة أو أساليب التحليل الالزمة إلنجاز 
المهام المسندة إليه  .

4--التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية بما يتفق مع طبيعة المجتمع  .

 5- تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس مكتشفا قدراته التدريسية ومقوما ذاته بموضوعية  .

مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والعددية :
1.    التواصل بفعالية شفهيًا وكتابيًا مع الطالب باختالف أنماط تعلمهم .

2.  - استخدم  تقنيات المعلومات واالتصال  المناسبة في جمع المعلومات وتفسيرها. وتنفيذ المواقف التدريسية  .

المهارات النفسية- الحركية  :  )i(
1ـ تصميم وسائل وتقنيات التعليم المناسبة والبرمجيات التعليمية للتدريس  .

2ـ استخدام طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة.

3-  ادارة بيئة الصف بما يتوافق المبادئ والنظريات التربوية والنفسية.
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كلية التربية بالمجمعة

وحدات القسم
وحدة التربية الميدانية:

تم تأسيس وحدة التربية الميدانية  بالكلية بشكل رسمي في عام 1422هـ .  -1
يشـكل قسـم التربيـة وعلم النفس سـابقُا وقسـم العلوم التربويـة حاليًا من داخلـه وحدة للتربيـة الميدانية   -2
تختـص بجميـع الجوانـب التطبيقيـة للتربيـة الميدانيـة , وترتبـط الوحـدة بقسـم العلـوم التربويـة فنيًا 

وتتبـع عميـد الكليـة أو الوكيلـة إداريًا .
تتولـى مسـئولية الوحـدة عضو هيئـة تدريس بترشـيح من قسـم العلـوم التربوية  تخصـص مناهج وطرق   -3

تدريـس وتقـوم بعـده مهام تحت إشـراف رئيس ومشـرفة القسـم   .

مهام وحدة التربية الميدانية :
عقـد ورشـة عمل)بالتنسـيق مـع رئيـس ومشـرفة القسـم( قبل بدايـة التربيـة الميدانيـة لجميـع األعضاء    -1
لمناقشـة القضايـا المتعلقـة بالتربيـة الميدانيـة والتـي مـن أهمها الوقـوف على المهـارات األساسـية التي 
يقـوم فـي ضوئهـا الطالـب المعلم وذلك مـن خالل مناقشـة بنود االسـتمارة الخاصـة بتقويـم اداء الطالب 

. المعلم  
عقـد ورش عمـل )بالتنسـيق مـع رئيـس ومشـرفة القسـم( للمشـرفين والمشـرفات فـى كل تخصص على   -2
حـده مع أسـاتذة طـرق التدريس بالقسـم وذلك لتوحيد وجهـات النظر حـول القضايا المتعلقة باإلشـراف 
علـى الطـالب /الطالبـات وآليـة التقويـم كمـا يتـم مناقشـة المهـارات التخصصية التـي ُيقوم فـي ضوئها 

الطالـب  المعلـم / الطالبـة المعلمة.
التنسـيق مـع أعضـاء قسـم العلـوم التربويـة إلعـداد دليـل للطالـب المعلم فـي التربيـة الميدانيـة يوضح   -3
أهميتهـا والقواعـد المنظمـة لهـا ، وتوجيهـات خاصـة بإعـداد خطـط الـدروس وتنفيذهـا وضبـط الفصل 

وبيـان أهـم االلتزامـات التربويـة لطالـب التربيـة الميدانية. 
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التنسـيق مـع إدارة قسـم العلـوم التربوية إلقامـة دورات تدريبية لمشـرفين ولمشـرفات التربيـة الميدانية   -4
فـي الميـدان متـى ما لـزم األمر .

5-  إعـداد اسـتمارات التقويـم والعمـل علـى تعديلهـا إذا لـزم األمـر ويتـم ذلـك بالتنسـيق مع أعضاء القسـم 
تخصـص مناهـج وطـرق تدريـس وإعتمادهم فـي مجلس القسـم.

6-  إعـداد خطـاب لولـي أمـر الطالبـة المتدربـة لبيان أيـام خـروج الطالبة أثنـاء التدريـب التي يتـم تدريبها 
فيهـا علـى أن يتعهـد ولي األمـر بتوصيلهـا خطيًا .

7-   كتابة الخطابات المتعلقة بمكتب اإلشراف التربوي والمدارس المتعاونة.
8-   وضـع الخطـة الزمنيـة لبـدء وانتهـاء برنامـج التربية الميدانيـة لكل من الفصـل الدراسـي األول والفصل 

الدراسـي الثاني .
9-   توزيع الطلبة  على المدارس في ضوء القوة الفعلية للمدارس.

10-   عقـد اجتماعـات مـع الطـالب /الطالبـات المتدربـات قبـل بـدء التربيـة الميدانيـة ، وإعطائهـن التعليمات 
الخاصـة بالتربيـة الميدانية.

11-  ترشـيح المشـرفين والمشـرفات مـن داخـل الكليـة ، والتنسـيق مـع اإلشـراف التربـوي بـإدارة التعليـم 
بالمجمعـة لترشـيح المشـرفين والمشـرفات من خارج الكليـة ) الموجهات ( للمشـاركة فـي تقويم الطالب 

. المتدربات  والطالبـات 
12-   تنظيـم عقـد اجتماعـات مع المشـرفين والمشـرفات من داخـل الكلية وطـالب وطالبات التربيـة الميدانية 

كلمـا دعت الحاجـة لذلك.
13-   تنظيـم عقـد لقـاءات بيـن مديريـن ومديـرات المـدارس التي سـيتم التدريب بهـا والمعلميـن والمعلمات 
المتعاونـات قبـل بدء التطبيـق لتوضيح األمـور المتعلقة بالتربية الميدانية ، ومناقشـة اإلمكانـات المختلفة 

والمتاحة بالمدرسـة .
14-  توثيـق العالقـة بيـن الكليـة والمـدارس المتعاونـة والتوجيـه التربـوي لرفع وتحسـين مسـتوى التربية 

الميدانيـة التـي سـيعود مردودهـا على كل مـن المجتمـع المدرسـي والمحلي . 
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15-   التأكـد مـن سـير برنامـج التربيـة الميدانيـة وفـق النظـام المعد لـه وتذليـل العقبات التي قـد تعترض 
البرنامج  سـير 

16-   متابعـة الطـالب والطالبـات المتدربـات في مـدارس التدريـب إداريًا من حيـث االنضبـاط والمواظبة على 
مواعيـد الحضـور واالنصراف من خـالل التواصل مـع إدارات هـذه المدارس. 

17-   جمع استمارات التقويم وتنظيم أعمال كنترول التربية الميدانية.
18-   الوقـوف علـى أهـم المشـكالت وحصرهـا أواًل بـأول ووضـع البدائـل المقترحـة لحلها على نحـو يضمن 

كفـاءة وفاعليـة التدريـب العملي فيمـا بعد .  

خطة التربية الميدانية:
أواًل :  الفترة المعتمدة للتربية الميدانية :

تكـون فتـرة التربيـة الميدانيـة للمسـتوى الثامن  بالمـدارس المتوسـطة والثانوية ولمدة 3 أسـابيع داخـل الكلية 
و10 اسـابيع بالمـدارس بإجمالـي 13 أسـبوع موزعة على النحـو التالي :

1ـ جلسـات تدريـس مصغـر داخـل الكليـة فـي بدايـة الفصـل الدراسـي الثانـي لمـدة  3 أسـابيع تحت إشـراف 
أسـاتذة اسـتراتيجيات التدريـس فـي التخصصـات المختلفـة. 

2ـ أسبوع مشاهدة يبدأ من األسبوع الرابع  من بداية الدراسة في مدارس التدريب. 
3ـ 9 أسابيع  للتدريب بواقع4 أيام كحد ادنى أسبوعيًا لكل تخصص .

ثانيًا : األشراف على التربية الميدانية:
كانت األولوية لإلشراف على الطالب / الطالبات المتدربات وفق الفئات التالية :

1-  أعضاء هيئة التدريس من قسم التربية وعلم النفس  تخصص مناهج وطرق تدريس.
2-  أعضاء هيئة التدريس من األقسام التخصصية في الكلية ممن يحملن مؤهالت تربوية .
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3-  المحاضرات خريجات كلية التربية ممن عملن في التربية الميدانية .
4-  المعلمات المتعاونات على أن ال تقل خبرتهن عن ثالث سنوات.

5-  المعيدات خريجات كلية التربية ممن عملن في التربية الميدانية.
مالحظـة : ومنـذ العـام )1430 / 1431 هــ ( يتـم اإلشـراف علـى التربيـة الميدانيـة بواسـطة أعضـاء قسـم العلـوم 

لتربوية. ا

ثالثا: نظام التقويم فى التربية العملية:
يتم تقويم الطالب المعلم من خالل:

بطاقة تقويم الطالبة / الطالب المتدرب من قبل المشرفة /المشرف من الكلية )60 درجة( ●
بطاقة تقويم الطالبة / الطالب المتدرب من قبل المشرفة /المشرف التربوي )الموجة( )30 درجة( ●
بطاقة تقويم الطالبة / الطالب المتدرب من قبل مدير المدرسة )10 درجات( ●

وحدة استطالع الرأي:
هـي وحـدة بحثيـة علمية استشـارية تندرج ضمـن وحدات قسـم العلـوم التربوية, تـم اعتمادها في مجلـس الكلية 
رقـم 14 بتاريـخ 11/ 1432/3هــ, وناقـش قسـم العلـوم التربويـة خطـة عمـل الوحـدة في جلسـته رقـم 20 بتاريخ 
1432/6/20هــ، ويديـر الوحـدة أ.د. أحمـد سـالم أسـتاذ تقنيات التعليم بالقسـم ومعـه فريق عمل مشـكل من أعضاء 
القسـم. ومـن مهـام الوحدة إعـداد اسـتبيانات السـتطالع الـرأي والحصول علـى احصائيـات عن كليـات الجامعة 

والقيـام باألبحـاث العلمية.
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لجان القسم :
 لجنة الخطط والبرامج الدراسية بالقسم :

مهام اللجنة
التنسيق مع لجنة الخطط بالكلية فيما يتعلق بأي تحديث أو تطوير للخطة الدراسية . ●
دراسة ومتابعة الخطة الدراسية في القسم وإدخال التعديالت المناسبة عليها عند الحاجة. ●
االشتراك في إعداد األدلة والنماذج والجداول الالزمة لبناء الخطة . ●
تنمية الوعي بإعداد وتطوير الخطة الدراسية . ●
تقويـم الخطـة الدراسـية فـي القسـم وتطويرها بمـا يتوافق مع رسـالة وأهـداف الكليـة والجامعـة بالتعاون  ●

مـع وكالة الجـودة في الكليـة والجامعـة والجهـات ذات العالقة.
متابعة توصيف المقررات وإدخال التعديالت المناسبة وفًقا للتطورات العلمية في مجال االختصاص . ●

 لجان الجودة: 
منسق الجودة 

 المهام :
حلقة وصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم. ●
رقابة عمل لجان الجودة ومتابعتها. ●
مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم. ●
مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعايير بالقسم. ●
التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء ●
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مهام اللجنة:
وتشكل من  أعضاء القسم برئاسة منسق الجودة,    

أواًل: لجنـة معاييـر إدارة الجـودة، وتختـص بتوفيـر الشـواهد واألدلـة  السـتيفاء ممارسـات المعيـار األول  ●
والثانـي والثالـث مـن معاييـر الهيئـة الوطنيـة للتقويـم واالعتمـاد األكاديمـي .

ثانيـًا: لجنـة معاييـر جـودة التعليـم والتعلم، وتختـص بتوفير الشـواهد واألدلة السـتيفاء ممارسـات المعيار    ●
الرابـع من معاييـر الهيئـة الوطنية للتقويـم واالعتمـاد األكاديمي. 

ثالثـًا: لجنـة معاييـر دعـم تعليـم الطلبـة، وتختـص  بتوفير الشـواهد واألدلـة  السـتيفاء ممارسـات المعيار  ●
الخامـس، والسـادس مـن معاييـر الهيئـة الوطنيـة للتقويـم واالعتمـاد األكاديمي. 

رابعـًا: لجنـة معاييـر البنية التحية المسـاندة، وتختص بتوفير الشـواهد واألدلة  السـتيفاء ممارسـات المعيار  ●
السـابع، والثامن، والتاسـع مـن معايير الهيئة الوطنيـة للتقويم واالعتمـاد األكاديمي.

خامسـًا: لجنـة معاييـر خدمـة المجتمـع، وتختـص  بتوفيـر الشـواهد واألدلـة السـتيفاء ممارسـات المعيـار  ●
العاشـر، والحـادي عشـر مـن معاييـر الهيئـة الوطنيـة للتقويـم واالعتمـاد األكاديمي.

 لجنة الجداول الدراسية:
مهام اللجنة:

 توزيع المقررات وتجهيز الجداول الدراسية ألعضاء القسم. ●
 إعداد الجداول الدراسية للقسم. ●
 توزيع العبء التدريسي مع مراعاة التخصص. ●
النظر في إمكانية تقسيم الشعب عند الضرورة. ●
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لجنة القياس والتقويم: 
مهام اللجنة

 إعـداد تقريـر يومـي عن سـير االختبارات ، يشـمل بيان درجة الضبط والسـير وفـق الخطة المطلوبـة . بداية  ●
ونهايـة كل اختبـار فـي موعـده ، حضـور المراقبيـن قبـل وقـت كاٍف ، مطابقـة أوراق األسـئلة للمواصفات 

الفنيـة المعمـول بها ،ملء كشـف حضـور وغياب الطـالب ،المخالفـات وحـاالت الغش...الخ.
 رصـد نمـاذج تقييـم االختبـارات لمقررات القسـم للفصل الدراسـي المعني ،  سـواء تعلقت بما هـو خاص منها  ●

لفتـرة  قبل االختبـارات ،أو اثنائهـا ، أو بعد االختبارات.
 اإلشـراف علـى تطبيـق أدوات القيـاس المختلفـة , وتحليلها , لالسـتفادة منها فـي تعزيز الجوانـب اإليجابية ,  ●

ومعالجـة الجوانب السـلبية) إن وجدت( .
  تحليـل نتائـج اختبـارات المقـررات الدراسـية الفصليـة والنهائيـة ، وتقديـم بعـض المؤشـرات اإلحصائيـة  ●

لجـودة االختبـار , مثـل مـدى توفر شـروط وضـع االختبـار و صعوبة األسـئلة , ومـدى مالئمة األسـئلة التي 
يسـتخدمها لقيـاس تحصيـل الطـالب األكاديمي. 

 إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية بذلك. ●
 

لجنة الجداول الدراسية واالختبارات 
مهام اللجنة:

 إعداد جدول االختبارات . ●
 استطالع آراء الطالبات بالقسم حول جداول االختبارات النهائية. ●
 جمـع كشـوف حضـور الطالبـات االختبـارات النهائية وحصـر أعـداد الطالبات المسـجالت وأعـداد الطالبات  ●

. بالقسـم  المحرومات 
 التنسيق مع وحدة الشؤون التعليمية إلعداد جداول االختبارات النهائية وجدول القاعات وجدول المراقبة . ●
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 المتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية وإعداد تقرير عنها لرئيس القسم. ●
 إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وتحليل النتائج  . ●
 العمل على تحقيق جودة االختبارات. ●

 لجنة اإلرشاد األكاديمي:
مهام اللجنة:

 عقد لقاء مفتوح مع الطالبات الجدد لغايات اإلرشاد والتعارف . ●
 إرشـاد الطالبـة وتوجيههـا فـي اختيار المقررات الدراسـية المناسـبة حسـب الخطـة األكاديميـة الموضوعة  ●

للحصـول على الدرجـة العلميـة بنجاح.
 معاونـة الطالبـة علـى تذليـل العقبـات التـي تصادفهـا في دراسـتها بالكليـة، وتقديـم النصح في األمـور التي  ●

تؤثـر فـي دراسـتها، وبعبـارة عامـة اإلرشـاد األكاديمـي ال يتعـدى تقديـم العـون للطالبـات ممـا يـؤدي إلى 
اسـتفادتهن مـن إمكانيـة البيئـة الجامعيـة والـى حـب االنتمـاء لمؤسسـاتهن التعليميـة والتوفيق بيـن أهداف 

التعليـم الجامعـي وحاجـة الطالبة.
 التنسـيق مـع مرشـدات الطالبات  بشـأن المشـكالت الطالبية والعمـل على حلها. مـع التوجيه بعقـد اجتماعات  ●

مـع الطلبة ألخـذ مالحظاتهم.
 إعداد االستبيانات المتعلقة باإلرشاد األكاديمي وتوزيعها وجمع البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات . ●
 إعداد التقارير الالزمة بالقسم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية . ●
 إعداد تقرير فصلي عن اإلرشاد األكاديمي بالقسم ومقترحات التحسين لرئيس القسم . ●
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لجنة المعادالت:
مهام اللجنة

مطابقة مواد خطة الطالبة المحولة من قسم آلخر داخل أو خارج الجامعة . ●
اعداد تقرير يوضح المواد المفترض علي الطالبة دراستها . ●
متابعة قبول طلب تحويل الطالبة ومعادلة موادها وإعداد تقرير عن قبول ذلك أو عدم جوازه ●
 

لجنة دعم الطالب: 
مهام اللجنة

تقديـم الدعـم للطالب من خـالل زيادة وعـي وإدراك الطالب بمسـؤولياتهم األكاديمية وتشـجيعهم على بذل  ●
المزيـد مـن الجهد فـي حل المشـكالت األكاديمية والشـخصية)اجتماعية أو نفسـية(التي تقـف دون تحقيقهم 

ألهدافهـم التعليمة .

لجنة األنشطة الطالبية
مهام اللجنة

اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم . ●
وضع خطة لنشاط اللجنة خالل الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها . ●
إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة . ●
رفـع روح التنافـس الشـريف بيـن الطـالب وذلك بإشـراكهم في النشـاط وإقامة المسـابقات العلميـة بينهم  ●

التـي تسـاعد علي تقويـة العالقـات االجتماعية بزمالئهـم وأسـاتذتهم ومجتمعهم .
اكتشاف مواهب الطالب ، وتنميتها وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع . ●
إكساب الطالب معارف ومهارات إضافية، وغرس العديد من القيم النبيلة والسلوكيات اإليجابية في نفوسهم . ●
تنمية الحس الوطني لدى الطالب من خالل ربطهم بمنجزات الوطن وتعريفهم بها، وتأكيد انتمائهم إليه  ●
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مصادر التعلم بالقسم:
معمل وسائل وتقنيات التعليم 

يضـم المعمـل مجموعة من األجهـزة والوسـائل التعليمية التي تسـتخدمها الطالبة أثناء دراسـة مقرر الوسـائل  ●
وتقنيـات التعليـم كمـا تقـوم الطالبـة بتصميم وإنتـاج بعـض الوسـائل التعليمية والتـي يمكن أن تسـتعين بها 
فـي التربيـة الميدانيـة و إتقـان مهارات اسـتخدام األجهـزة والتقنيـات التعليميـة المختلفة، بما فيها الحاسـوب 
واالنترنـت، باإلضافـة إلنتـاج المـواد التعليميـة الخاصة بهـا ، والتي ستسـاعدها فـي تحقيق األهـداف التعليمية 
بنجـاح ، مثـل: )جهاز عـرض الشـفافيات، جهاز عـرض الصور واألجسـام المعتمة، جهـاز عرض األفـالم الثابتة، 
جهـاز عـرض الشـرائح، التلفزيـون والفيديـو التعليمي ،الحاسـوب وجهـاز )Data Show( ، وشـبكة االنترنت (، 
مـع األخـذ فـي االعتبـار فاعلية المتعلـم ونشـاطه، وإنتاجه ذاتيـًا للمـواد التعليمية التـي تعرض بواسـطة تلك 

األجهزة.
مكتبة قسم العلوم التربوية :

إنطالقـا مـن اإليمـان المطلـق بـأن تنسـيق وعـاء الكتـب بمـا ييسـر التـداول بيـن مفرداته هـو السـبيل األمثل  ●
لالرتقـاء بالحركـة المعرفيـة، لـذا ارتـأى قسـم العلـوم التربويـة بالكليـة أنـه من الضـروري إعـادة تصنيف 
وفهرسـة واحصـاء كتـب القسـم علـي أسـاس علمـي ومنهجـي حديث، فتـم تصنيـف الكتـب على ثمـان محاور 
تمثـل التخصصـات العلميـة بالقسـم وهي كمـا يلي : علـم النفس، المناهـج وطرق التدريـس، تقنيـات التعليم ، 
إدارة وتخطيـط تربـوي ، أصـول التربيـة ، ثقافيـة ، دينيـة ، دوريـات علميـة  باإلضافـة إلي محور تاسـع يمثل 
فعاليـات وانشـطة قسـم العلـوم التربويـة . وقـد بلـغ إجمالـي الكتـب )  225  ( كتـاب موزعـة  علـي المحـاور 

كالتالي:. السـابقة 
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علم المحاور
النفس

المناهج 
وطرق 
التدريس

تفنيات 
التعليم

إدارة 
وتخطيط

أصول 
دورياتثقافيةدينيةالتربية

الكود 
دورثقفدينتربإدرتقننهجنفسالرمزي

نسب 
%15%12%19%8%6%6%14%20الكتب

أستاذ أستاذ التخصص
مشارك

أستاذ 
المجموعمعيدمحاضرمساعد

0478423المناهج وطرق التدريس

1035211تقنيات التعليم

0263314إدارة وتخطيط تربوي

0043613أصول التربية

10102013تخصص علم نفس وصحة نفسية واجتماع

2630211574المجموع

أعضاء هيئة التدريس بالقسم :
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وسائل التواصل مع القسم

رئيس القسم  / د. خالد بن إبراهيم العفيصان     /  0164041333
سكرتارية القسم  0164043610 -  0164043547

esd.cem@mu.edu.sa   /  البريد اإللكتروني للقسم
 

منسقة القسم : د. سعاد جابر محمود 


