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�ضعادة ع�ضو هيئة التدري�س
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

    ي�ضرن���ا اأن  نرح���ب بك يف كلية الرتبية والآداب قلعة العلم واملعرفة بني طالبك 
وزمالئ���ك متمن���ني لك طي���ب الإقامة بيننا وكلنا ثق���ة يف انك مبا متلك من عقل 
ن���ر وقيم ومب���ادئ را�ضخة، �ضوف تكون اإ�ضافة حقيقي���ة للكلية بدءا من التزامك 
بالأنظمة واللوائح وقواعد ال�ضلوك واحلر�س على املظهر العام وانتهاًء بالإ�ضهام 
الفاع���ل، من خالل الن�ض���اط العمل���ي واملبادرات الإيجابية،  يف دفع م�ض���رة الكلية 
القا�ضدة نحو الرتقاء مبخرجات التعليم وتطويره ومن اجل النهو�س مبخرجات 
الكلية فاإننا دائما ن�ضعى ل�ضتقطاب اأف�ضل الكفاءات الأكادميية والإدارية والفنية 

التي هي اأ�ضا�س التميز والتفوق يف املوؤ�ض�ضة العلمية
    تعترب الكلية، بعد اإعادة هيكلتها، كلية متجددة  واأمامها العديد من التحديات و فر�س النجاح واأي مبادرة اإيجابية 
�ض���وف جت���د الدع���م ال���الزم م���ن ادارة الكلية، حيث اننا ن�ض���عى م���ن خالل فرق عمل متجان�ض���ة لتطبي���ق  جمموعة من 
املعاير تهدف اىل التح�ض���ني امل�ض���تمر وفق منهجية وفل�ضفة اجلودة ال�ضاملة والعتماد الأكادميي واملوؤ�ض�ضي . كل هذه 
الطموحات تتطلب منا ا�ضتنها�س قيم اللتزام واملهنية وامل�ضوؤولية وامل�ضاءلة والنتماء للموؤ�ض�ضة، وكل هذا يكون ، باإذن 

اهلل،  دافعا ملزيد من البذل والعطاء.
 نتوقع من ع�ض���و هيئة التدري�س بالإ�ض���افة اإىل اأعبائه التدري�ض���ية والإر�ض���اد الأكادميي ون�ض���اطه البحثي اأن ينخرط 
يف اللجان القائمة على م�ض���توى الق�ض���م والكلية، كُل ح�ض���ب خربته ال�ض���ابقة وا�ض���تعداده وما تقت�ضيه م�ضلحة العمل، 
وناأم���ل اأن ن���رى املداخ���ل التجديدي���ة والإبداعية يف الأداء، ومن جانب الكلية ف�ض���وف لن تدخر جه���دا يف توفر البيئة 
العملية امل�ض���جعة واملحفزة وت�ض���هيل الإجراءات الدارية وتذليل العوائق وفتح املجال اأمام كل من لديه اأفكار تطويرية 

يف جمالت التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
عزيزي ع�ض���و هيئة التدري�س، علينا جميعا مراقبة اهلل �ض���بحانه وتعاىل ثم ال�ض���مر الإن�ض���اين يف كل ما نقوم به من 
اأعم���ال واأن نك���ون �ض���ادقني م���ع اأنف�ض���نا وم���ع الأخرين واأن نعلم اأنه ل �ض���بيل لنجاحنا وجناح موؤ�ض�ض���تنا بغر ال�ض���دق 
وال�ض���فافية واملو�ض���وعية، كم���ا علين���ا اأن جنع���ل من اأنف�ض���نا قدوة للعقول النا�ض���ئة التي ه���ي اأمان���ة يف اأعناقنا ونتحمل 
جميعا م�ضوؤولية تعليمها وتوجيهها وتثقيفها حتى تكون قادرة باإذن اهلل تعاىل على قيادة هذا البلد املعطاء نحو الرقي 

والتقدم.  
                                          وفقكم اهلل  و�ضدد على طريق اخلر خطاكم 

                                                                                                                                عميد كلية الرتبية والآداب
                                                                                                                           د. حممد بن ماجد البليه�شّي
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اأواًل: نبذة عامة عن مدينة تبوك:
املوقع اجلغرايف:

ي�ض���كل املوقع اجلغرايف ملنطقة تبوك عاماًل موؤثراً يف املقومات القت�ض���ادية وال�ض���ياحية للمملكة، فهذه املنطقة 
تقع يف اجلزء ال�ض���مايل الغربي يف اململكة بني دائرتي عر�س 26.30 - 30 �ض���ماًل، وخطي طول 34.30 - 40 �ض���رقاً، 
ويحدها من ال�ضمال وال�ضمال ال�ضرقي الأردن ومنطقة اجلوف، ومن ال�ضرق منطقة حائل، ومن اجلنوب املدينة 
املنورة، ومن الغرب البحر الأحمر وخليج العقبة، وتبلغ م�ضاحتها الإجمالية )116.400( كيلو مرت مربع تقريباً، 

وهو يعادل 5% من م�ضاحة اململكة
مناخ املنطقة:

يعد مناخ تبوك من املناخات التي جتمع قدراً من التفاوت املقبول واملحبب، وهي يف هذا املناخ جتذب اإليها الكثر، 
وتوؤكد الأ�ض���كال اجلغرافية اأن درجات احلرارة والرطوبة ت�ض���كل قبوًل جغرافياً منا�ض���باً، فاحلرارة يف متو�ض���طها 
�ض���يفاً من )25( درجة مئوية اإىل )40( درجة مئوية يف احلد الأق�ض���ى �ض���يًفا، ومن )5( درجات مئوية اإىل )25( 
درجة مئوية يف احلد الأق�ضى �ضتاًء، اأما فرتة اجلفاف فهي ما بني يونيو و�ضبتمرب، ول تزيد الرطوبة عن )%20( 
�ضيفاً و )50%( �ضتاًء، وتزداد درجات احلرارة يف ف�ضل ال�ضيف يف ال�ضهول ال�ضاحلية املنخف�ضة عن متو�ضط درجات 

احلرارة.
الت�شاري�س:

جتم���ع منطق���ة تب���وك من الت�ض���اري�س اأ�ض���كاًل خمتلفة من �ض���هول وجب���ال وتالل و�ض���حراء، وق���د تتداخل هذه 
الأ�ضكال اإىل حد كبر من التوا�ضل والمتداد، ويف منطقة تبوك خم�س مناطق:

1 – ال�ضهول ال�ضاحلية املنخف�ضة بعر�س )50( كم واملرتفعة عن �ضطح البحر )300( م تقريباً.
2 – �ضل�ض���لة جبال احلجاز املمتدة حماذاة البحر الأحمر بارتفاع اأق�ض���اه )2.580( م يف جبل اأملج و)2.350( م يف 

جبل �ضار يف �ضباء.
3 – الت���الل املرتفع���ة اإىل ال�ض���مال الغربي من منطقة )ح�ض���مى( ومعظمها من التكوينات الرملية وال�ض���خرية، 

وتظهر جلياً يف جبل اللوز الذي ي�ضل ارتفاعه اإىل )2400( مرت.
4 – التالل الداخلية املت�ضكلة من جبال �ضغرة ترتفع من )800 - 1000( م، وتغطي ن�ضف م�ضاحة تبوك تقريباً، 

ومتتد ما بني مدينتي تبوك وتيماء مع الأرا�ضي الزراعية املروية يف تبوك وتيماء على حٍد �ضواء.
5 – �ضحراء النفود التي تبداأ من الأجزاء ال�ضرقية ملنطقة تبوك، ومتتد �ضرقاً اإىل املناطق املجاورة.



الثقافة والرتاث:
عل���ى ه���ذا الثغر ال�ض���مايل وعلى امتداد ف�ض���يح م���ن الأر�س تتناث���ر املواقع الأثري���ة والتاريخية تناث���ر النجوم يف 
ال�ض���ماء، واملتب�ض���ر فيها ي�ض���رتجع ذاكرة التاريخ ليعود اإىل الوراء اأكرث من ثالثة اآلف �ض���نة عا�ض���ت فيها اأقوام 
وح�ض���ارات، وتركت معامل واآثاراً جتعل هذه املنطقة مكاًنا �ض���ياحياً وتاريخياً يحوي ذكريات احل�ض���ارة والتاريخ، 
وي�ض���ر باهتم���ام اإىل دور ه���ذه املنطق���ة يف �ض���ياحة اململكة، وهكذا ارتبط ت���راث تبوك بعدة ثقافات ب���دءاً من زمن 
اليون���ان والروم���ان، وانتهاًء بح�ض���ارة الدولة ال�ض���عودية املعا�ض���رة، ولكن الالفت اأن تبوك كان لها �ض���مة بارزة يف 

التاريخ الإ�ضالمي؛ نظراً لرتباطها بغزوة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم التي جاءت با�ضم )غزوة الع�ضرة(.
وق���د حظي���ت تب���وك باهتمام ولة الأمر ب�ض���فتها املنفذ ال�ض���مايل للحجاج وللم�ض���افرين كما ت�ض���هد اآثار املنطقة 
على خدمتها احلجيج منذ القدمي، فمن اآثار املنطقة ما ي�ض���ر اإىل حمطات احلجيج واآثارهم، ولعل هذا املوقع 

اجلغرايف جعلها حمط اأنظار الكثرين لالطالع والتعامل والتاأثر والتاأثر.
املواقع االأثرية وال�شياحية مبنطقة تبوك :

حتت���ل منطق���ة تب���وك مكان���ة مرموقة من ب���ني مناطق اململك���ة يف الآث���ار، ذل���ك لأن الآثار فيه���ا خمتلفة اجلن�س 
والن�ضق، فمنها ما يخ�س ح�ضارة اأمم، ومنها ما يخ�س املرافق واملتطلبات، ومنها ما يخ�س هذه املنطقة ب�ضفتها 

نافذة �ضمالية وتتعدد هذه املواقع على م�ضاحة وا�ضعة، وتاأخذ املحافظات يف املنطقة ن�ضيبها من هذه الآثار:
1–  قلعة تبوك الأثرية: تقع يف و�ض���ط مدينة تبوك، يعود تاريخ اإن�ض���ائها اإىل عهد ال�ض���لطان �ض���ليمان القانوين 
�ض���نة 967ه�، جددت عدة مرات، وم�ض���احتها )2500( مرت مربع، وهي مرفق �ض���ياحي ميكن تاأهيله لالأن�ض���طة 

ال�ضياحية، وفيها عني ت�ضمى عني ال�ضكر.
حمطة اخلط احلديدي احلجازي بتبوك: وهي اإحدى املحطات الواقعة على اخلط احلديدي ما بني دم�ضق    –2
واحلجاز لنقل اجلنود والآليات، اأن�ضئت عام )1906(م، ودمرت يف احلرب العاملية، ثم رممت وتقدر م�ضاحتها 

ب� )80.000( مرت مربع. 
قلع���ة ذات احل���اج: هي اإحدى القالع التي بنيت حلماية احلجيج بالع�ض���ر العثماين، وبناوؤها حجري، وتقدر    -3

م�ضاحتها ب� )2500( مرت مربع، وهي جماورة للخط احلديدي احلجازي، وفيها بركتان للماء.
4-  حمط���ة اخل���ط احلديدي احلج���ازي )قرب قلعة ذات احلاج( من املحطات الب���ارزة يف اخلط احلجازي املمتد 
بني دم�ض���ق واملدينة املنورة، وهي تقع يف مبنيني كانا ي�ض���تخدمان ا�ضرتاحة للم�ضافرين، وهي يف حالة جيدة 

ي�ضهد لها منط بنائها املتميز.
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اآث���ار رواف���ة واملنطق���ة املحيط���ة بها: يف و�ض���ط كثبان الرم���ل املتناثرة تق���ع اأطالل مبنى )روم���اين نبطي( يف    -5
تكويناتها ال�ضخرية، وقد تعر�س املبنى للتخريب مع اأهميته التاريخية، ويكاد الع�ضب يغطي هذا املوقع يف 

الربيع وال�ضتاء.
قلعة الأخ�ضر وحميطها: مت ت�ضييدها عام )1308 ه�( وهي من اأبرز القالع العثمانية، تقع على م�ضاحة تقدر    -6
ب� )3000( كيلو مرت مربع على �ض���كل م�ض���تطيل، وهي بحالة عمرانية جيدة، وكان لها اأهمية تاريخية؛ لأنها 

كانت مركزاً ملراقبة احلجاج وحمايتهم.
قلعة املعظم وحميطها: قلعة قدمية تقع جنوب �ضرق مدينة تبوك، وتبعد )140( كم على �ضكل مربع، وهي    -7
من منازل الطريق ال�ضامي، وتعد من اأكرب القالع العثمانية التي كانت ت�ضتخدم ملراقبة احلجيج وحمايتهم، 

وت�ضمل بركة املعظم وحمطة �ضكة احلديد.
موقع قرّية الأثري: يقع �ضمال غرب مدينة تبوك، وهو موقع اأثري قدمي يرجع اإىل مطلع الألف الأول قبل    -8
امليالد، تهّدم فيه بع�س املنازل والق�ضور ومنطقة ال�ضوق والطرق، يحيط به �ضور يدل على موقع مدينة اأو 

قرية قدمية.
قلع���ة املل���ك عب���د العزيز: وه���ي من اأهم القالع املوجودة يف �ض���باء، تقع على ه�ض���بة مرتفع���ة، مت بناوؤها عام    - 9
)1352 ه�( جلعلها مقراً لإمارة املنطقة، وقد بنيت من احلجر اجلري على منط القالع باملنطقة، وهي الآن 

ب�ضدد الرتميم لتكون مرفقاً �ضياحياً رائداً، وم�ضاحتها )1000( مرت مربع.
10- بئ���ر ه���داج: يرجع هذا املوقع اإىل منت�ض���ف الألف الأوىل قبل امليالد، وهو م���ن اأكرب الآبار الأثرية يف العامل، 

عمقه )13( م، وم�ضاحته )250( مرت مربع، ذكره الرحالة يف كتبهم، وكان ي�ضتخدم اإىل عهد قريب.
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ثانيًا: نبذة خمت�شرة عن جامعة تبوك:
تاأ�ض�ض���ت عام 1427 ه� -2006 باأمر من خادم احلرمني ال�ض���ريفني وت�ض���مل كليات:  ) الطب، الهند�ض���ة، ال�ض���يدلة، 
احلا�ض���بات ، الرتبي���ة والآداب، ال�ض���ريعة والأنظم���ة، العلوم، املجتمع، القت�ض���اد املنزيل، اإدارة الأعمال، الدرا�ض���ات 

البحرية مبحافظة الوجه، والكليات اجلامعية بجميع حمافظات تبوك( 
ثالثًا: نبذة عن كلية الرتبية واالآداب:

اأن�ض���ئت كلي���ة الرتبي���ة والآداب ع���ام )1430ه����( بعد اإعادة هيكلة كلي���ة املعلمني وكلية الرتبية للبنات. ت�ض���عى كلية 
الرتبية والآداب كغرها من كليات اجلامعة لتحقيق روؤية خادم احلرمني ال�ضريفني املتمثلة يف منح كافة مناطق 

اململكة فر�ضا مت�ضاوية يف احل�ضول تعليم عايل اجلودة. 
ت�ض���م كلي���ة الرتبي���ة والآداب حالًي���ا 4627 طالًب���ا منه���م 2871 ذك���ور و1756 اإن���اث، كم���ا ت�ض���م كوكب���ة متميزة من 
اأع�ض���اء هيئ���ة التدري����س مبختل���ف الدرجات العلمي���ة وعددهم ) 170 ( ذك���ور و ) 135 ( اناث، ويف �ض���وء املتطلبات 
الثقافية للمملكة العربية ال�ض���عودية والتي تق�ض���ي بف�ض���ل اجلن�ض���ني، فاإن التعليم بكلية الرتبية والآداب تطلب 
بالت���ايل حرم���ني جامعي���ني منف�ض���لني اأحدهم���ا للبن���ني والآخر للبن���ات وكالهما يق���ع داخل مدينة تب���وك. هذا 
وت�ض���م كلية الرتبية والآداب ثمانية اأق�ض���ام متوازية للبنني والبنات وهي: الدرا�ض���ات ال�ض���المية، اللغة العربية، 
اللغات والرتجمة، الرتبية وعلم النف�س، الرتبية اخلا�ضة، الإدارة والتخطيط الرتبوي، املناهج وطرق التدري�س 
وتقني���ات التعلي���م، ومتن���ح ه���ذه الأق�ض���ام درج���ة البكالوريو����س يف الدرا�ض���ات الإ�ض���المية، اللغة العربي���ة، اللغات 
والرتجمة، الرتبية اخلا�ض���ة، كما متنح درجة الدبلوم العام يف الرتبية ودرجة املاج�ض���تر يف التخ�ض�ض���ات: علم 
النف�س العيادي، املناهج وطرق التدري�س، والإدارة والتخطيط الرتبوي، اللغة العربية، احلديث وعلومه، القيا�س 

والتقومي واأ�ضول الرتبية
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رابعًا: روؤية , ر�شالة وقيم الكلية:
روؤية الكلية

تطمح كلية الرتبية والآداب اإىل اجلودة والتميز التعليمي والبحثي يف جمال الآداب والعلوم 
الرتبوية والرتقاء باملجتمع من خالل اإقامة �ضراكات مع موؤ�ض�ضاته املختلفة.

ر�شالة الكلية 
ت�ضعى كلية الرتبية والآداب اإىل تقدمي خربات تعليمية وبحثية متميزة من خالل الرتقاء 
بالربام���ج الت���ي تقدمها وامل�ض���اهمة يف تطوير منظومة البحث العلمي مب���ا يلبي احتياجات 

املجتمع.
قيم الكلية

تتبن���ى كلي���ة الرتبي���ة والآداب القي���م التالية: اجل���ودة، التعلم م���دى احلي���اة، املحافظة على 
الهوية الثقافية، العدالة، الثقة وامل�ضاءلة.
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خام�شًا: مراكز اأو وحدات تابعة للكلية:
اأ-وحدة االإر�شاد االأكادميي:

تهدف وحدة الإر�ض���اد الأكادميي اإىل اإر�ض���اد الطلبة، وتوجيههم ح�ضب اخلطة الدرا�ضية، والتعرف على امل�ضكالت 
الت���ي تعي���ق ق���درة الطالب عل���ى التح�ض���يل العلمي والندم���اج يف البيئ���ة اجلامعية وزي���ادة وعيهم مب�ض���توياتهم 
الأكادميية وم�ض���اعدتهم بكافة الو�ض���ائل املتاحة للتغلب على م�ض���كالتهم الأكادميية وال�ضخ�ض���ية وذلك بتقدمي 

املعلومة ال�ضحيحة وال�ضت�ضارة العلمية امل�ضتنرة.  
ب-  وحدة ال�شوؤون االأكادميية:

يتمث���ل عم���ل وح���دة ال�ض���وؤون الأكادميية يف ال���رد على كاف���ة ال�ضتف�ض���ارات املتعلقة بال�ض���وؤون الأكادميي���ة واإعداد 
التقارير الإح�ض���ائية املتعلقة باأو�ض���اع الطالب والربامج الدرا�ض���ية، والإ�ضراف العام على طالب وطالبات الكلية 

وم�ضاعدتهم يف حالت احلذف والإ�ضافة والعتذار والتاأجيل واملعادلة وغرها من احلركات الأكادميية.
ج-  وحدة اجلودة واالعتماد االأكادميي:

ت�ض���عى وح���دة العتم���اد الأكادمي���ي اإىل ن�ض���ر ثقافة اجل���ودة والعتماد الأكادمي���ي من خالل تنظي���م ور�س العمل 
والدورات التدريبية، والعمل على تهيئة الربامج الدرا�ض���ية بالكلية حتى ت�ض���تويف متطلبات اجلودة وفقا ملعاير 

الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي واملقايي�س العاملية لالعتماد الرباجمي واملوؤ�ض�ضي.
د- وحدة االنت�شاب املطور والتعلم االإلكرتوين:

ت�ض���رف وحدة النت�ض���اب املطور والتعلم الإلكرتوين على برنامج النت�ضاب املطور بالكلية من خالل التن�ضيق مع 
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الأق�ض���ام العلمية لو�ض���ع جداول التوا�ض���ل، ال�ضراف على �ضر الدرا�ضة ب�ض���ورة عامة، ال�ضراف على الختبارات 
النهائية، حل م�ضاكل الطالب والطالبات والنظر يف مقرتحاتهم و�ضكاواهم بالتن�ضيق مع عمادة الكلية والأق�ضام 

العلمية.
ح. وحدة القيا�س والتقومي :

 ته���دف وح���دة القيا�س والتقومي اإىل تقومي العملية التعليمية ب�ض���ورة علمية والعم���ل على حتديثها وتطويرها 
وف���ق املقايي����س العاملية ملواكبة اأحدث امل�ض���تجدات يف املجالت التعليمية والتكنولوجية، كما ت�ض���عى لعتماد اآليات 

متطورة لتقومي الطالب تتما�ضى مع معاير الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي.
خ. وحدة اخلريجني

      تهتم وحدة اخلريجني بخريجي الكلية يف جميع الربامج والتخ�ض�ضات وتعمل على التوا�ضل معهم وتقدمي 
امل�ضاعدة لهم يف اجلوانب الأكادميية والتدريبية والوظيفية، كما ت�ضعى لبناء �ضراكة جمتمعية قوية مع الهيئات 
واملوؤ�ض�ض���ات امل�ض���تفيدة م���ن خريج���ي الكلي���ة يف القطاع���ني احلكوم���ي والأهلي به���دف معرفة اآرائهم يف م�ض���توى 

خريجي الكلية وما يحتاجونه من معارف ومهارات.
ه. وحدة املوهبة واالإبداع:

ت�ضعى وحدة املوهبة والبداع بالكلية لت�ضجيع املوهوبني وتنمية مواهبهم عرب الو�ضول لكل طالب لديه موهبة 
والعمل على اإيجاد البيئة املنا�ض���بة التي تتيح للموهوبني اإبراز قدراتهم وتنمية اإمكاناتهم ومواهبهم والتوا�ض���ل 

مع اجلمعيات التي ترعى املبدعني واملوهوبني.
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�شاد�شًا: بع�س امل�شطلحات االأكادميية:
ال�ضنة الدرا�ضية: ف�ضالن رئي�ضان وف�ضل �ضيفي اإن وجد اأ . 

الف�ضل الدرا�ضي: مدة زمنية ل تقل عن خم�ضة ع�ضر اأ�ضبوعا تدر�س على مداها املقررات الدرا�ضية ول تدخل  ب . 
من �ضمنها فرتتا الت�ضجيل والختبارات النهائية

الف�ضل ال�ضيفي: مدة زمنية ل تزيد عن ثمانية اأ�ضابيع ول تدخل من �ضمنها فرتتا الت�ضجيل والختبارات  ت . 
النهائية، وت�ضاعف خاللها املدة املخ�ض�ضة لكل مقرر.

امل�ضتوى الدرا�ضي: هو الدال على املرحلة الدرا�ضية، ويكون عدد امل�ضتويات الالزمة للتخرج ثمانية م�ضتويات  ث . 
اأو اأكرث وفقاً للخطط الدرا�ضية.

املقرر الدرا�ضي: مادة تتبع حمتوى حمددا �ضمن خطة الدرا�ضة املعتمدة يف كل تخ�ض�س )برنامج( ج . 
الوحدة الدرا�ضية: املحا�ضرة النظرية ال�ضبوعية التي ل تقل مدتها عن خم�ضني دقيقة ح . 

الإنذار الأكادميي: الإ�ض���عار الذي يوجه للطالب ب�ض���بب انخفا�س معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى ح�ض���ب  خ . 
لئحة اجلامعة.

درجة الأعمال الف�ض���لية: الدرجة املمنوحة لالأعمال التي تبني حت�ض���يل الطالب خالل ف�ض���ل درا�ض���ي من  د . 
اختبارات وبحوث واأن�ضطة تعليمية تت�ضل باملقرر الدرا�ضي.

الختبار النهائي: اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الف�ضل الدرا�ضي. ذ . 
درج���ة الختب���ار النهائ���ي: الدرج���ة الت���ي يح�ض���ل عليه���ا الطال���ب يف كل مق���رر يف الختبار النهائي للف�ض���ل  ر . 

الدرا�ضي.
الدرجة النهائية: جمموع درجات الأعمال الف�ضلية م�ضافاً اإليها درجة الختبار النهائي لكل مقرر وحت�ضب  ز . 

الدرجة من مائة.
التقدير: و�ضف الن�ضبة املئوية اأو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي ح�ضل عليها الطالب يف اأي مقرر. �س . 

تقدير غر مكتمل: تقدير ير�ضد موؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب ا�ضتكمال متطلباته يف املوعد املحدد  �س . 
ويرمز له يف ال�ضجل الكادميي باحلرف )ل(.

املعدل الف�ض���لي: حا�ض���ل ق�ض���مة جمموع النقاط التي ح�ض���ل عليه���ا الطالب على جمموع الوح���دات املقررة  �س . 
جلميع املقررات التي در�ض���ها يف اأي ف�ض���ل درا�ض���ي، وحت�ض���ب النقاط ب�ض���رب الوحدة املقررة يف وزن التقدير 

الذي ح�ضل عليه الطالب يف كل مقرر در�ضه.
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املعدل الرتاكمي: حا�ضل ق�ضمة جمموع النقاط التي ح�ضل عليها الطالب يف جمموع املقررات التي در�ضها  �س . 
منذ باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة لتلك الوحدات.

التقدير العام: و�ضف م�ضتوى التح�ضيل العلمي للطالب خالل مدة درا�ضته يف اجلامعة. ط . 
احلد الأدنى من العبء الدرا�ض���ي: اأقل عدد من الوحدات الدرا�ض���ية التي ينبغي على الطالب ت�ض���جيلها مبا  ظ . 

يتنا�ضب مع معدله الرتاكمي وفقاً ملا يقرره جمل�س اجلامعة.
ال�ضجل الأكادميي: هو بيان يو�ضح �ضر الطالب الدرا�ضي وي�ضمل املقررات التي يدر�ضها يف كل ف�ضل درا�ضي  ع . 
برموزه���ا وارقامه���ا وعدد وحداتها املقررة والتقديرات التي ح�ض���ل عليها ورم���وز وقيم تلك التقديرات، كما 
يو�ضح ال�ضجل املعدل الف�ضلي واملعدل الرتاكمي وبيان التقدير العام بالإ�ضافة اإىل املقررات التي اأعفي منها 

الطالب املحول.
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�شابعًا: اأرقام توا�شل تهمك:

4251201عمادة الكلية

4251202وكالة الكلية

4250996وكالة الكلية للدرا�ضات العليا والبحث 

4251205مدير اإدارة الكلية

حتويلة داخلية – 2419الإر�ضاد الأكادميي

حتويلة داخلية- 3227ال�ضوؤون الأكادميية

4264434ق�ضم الدرا�ضات الإ�ضالمية

4251226ق�ضم اللغة العربية

4251228ق�ضم اللغات والرتجمة

4251224ق�ضم الرتبية اخلا�ضة
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ثامنًا: ا�شئلة متكررة:
اأ�شئلة يف جمال طبيعة العمل بالكلية:  -1

كم عدد �ضاعات العمل الأ�ضبوعية املطلوبة من ع�ضو هيئة التدري�س؟ اأ . 
ح�ض���ب املادة اخلام�ض���ة ع�ض���رة م���ن الالئحة املنظمة ل�ض���وؤون اأع�ض���اء هيئ���ة التدري�س فاأن اأع�ض���اء هيئة     
التدري�س واملحا�ض���رون واملعيدون ومدر�ض���و اللغات يوؤدون اأربعني �ضاعة اأ�ضبوعيا يق�ضونها يف التدري�س، 
والبح���ث، والإر�ض���اد الأكادمي���ي، والأعمال الإداري���ة، والأكادميية الأخرى التي يكلف���ون بها من اجلهات 

املخت�ضة باجلامعة.
كيف يتم تقييم اأداء ع�ضو هيئة التدري�س ؟ ب . 

يتم تقييم ع�ض���و هيئة التدري�س بناًء على املحاور التالية: الأداء الأكادميي، امل�ض���اركة يف تطوير الق�ضم،   
املواظبة، امل�ض���اركة داخل الكلية، امل�ض���اركة خارج الكلية، الوقت امل�ض���تنفذ داخل الكلية، القدرة على حتمل 
امل�ضوؤولية، درجة التعاون مع الطالب، درجة التعامل مع الآخرين، ن�ضبة �ضكوى الطالب والآخرين من 
ع�ضو هيئة التدري�س، درجة حما�ضه للن�ضاط الطالبي وم�ضاركاته يف البحث العلمي ودرجة تفاعله مع 

الطالب عرب ال�ضفحة الإلكرتونية.
كيف يختار ع�ضو هيئة التدري�س الكتاب الدرا�ضي للطالب ؟ ج . 

عليك اأخي ع�ض���و هيئة التدري�س اأول الرجوع لتو�ض���يف املقرر حتى تاأخذ فكرة عن اأهداف املقرر الذي   
�ض���وف تق���وم بتدري�ض���ه وخمرج���ات التعل���م التي يه���دف لتحقيقها، ثم علي���ك اأن تطلع عل���ى جتربة من 
�ضبقوك يف تدري�س املقرر من ناحية اختيار املادة العلمية، ا�ضرتاتيجيات التدري�س والتقومي التو�ضيات 
وه���ذه كله���ا جتده���ا يف مل���ف املق���رر، وبعد تدري�ض���ك للمقرر تق���وم ب���دورك بتحديث ملف املق���رر لينقل 
جتربت���ك مل���ن يقوم بتدري����س املقرر بعدك. اأي تغير تقرتحه لبد اأن يكون بعد ا�ضت�ض���ارة الزمالء ممن 

لهم اخلربة يف املجال وبعد عر�س املقرتح على جلنة املناهج واخلطط بالق�ضم.
ماذا يتوقع الطالب من ع�ضو هيئة التدري�س يف اأول حما�ضرة يف املقرر؟ د . 

تزوي���د الط���الب بخط���ة املقرر مت�ض���منة التعريف بعنا�ض���ر املقرر وتوزيعها زمنياً على اأ�ض���ابيع الف�ض���ل   
الدرا�ضي ومواعيد الختبارات الف�ضلية حق اأ�ضيل للطالب على ع�ضو هيئة التدري�س، كما اأن على ع�ضو 
هيئة التدري�س الرجوع مللف املقرر ومراجعته وحتديثه والحتفاظ به كوثيقة تثبت كل جوانب العملية 
التعليمية من اختيار للمادة العلمية، ا�ض���رتاتيجيات التدري�س والتقومي، والتو�ض���يات املتعلقة بتح�ضني 
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العملية التعليمية.
كيف يتعامل ع�ضو هيئة التدري�س مع الطالب الذي يتغيب عن املحا�ضرات؟ د . 

يح���رم الطال���ب م���ن دخ���ول الختب���ار النهائي ، اإذا زادت ن�ض���بة غياب���ه  عن 25% من جمموع املحا�ض���رات   
والدرو�س العملية ، وامليدانية . ويعترب الطالب املحروم  يف مقرر را�ض���باً فيه ، وير�ض���د له التقدير )ح( 
يف خان���ة الدرج���ة يف ك�ض���ف النتيجة. ويج���وز ملجل�س الكلية رف���ع احلرمان اذا تقدم رئي�س الق�ض���م املعني 
بعذر قبله املجل�س على ال يزيد عن 40% من جمموع املحا�ض���رات. على ع�ض���و هيئة التدري�س التوا�ض���ل 
مع الطالب قبل و�ض���ول الطالب للحرمان وحماولة معرفة ظروفه واحالته ملر�ض���ده الأكادميي ملتابعة 
حالته، كما ينبغي ان ترفع قائمة باحلرمان من قبل الق�ضم لوكيل الكلية قبل وقت كاف لإبالغ الطالب.

ما هي املعلومات التي ينبغي على املر�ضد الأكادميي الإملام بها ؟ ه� . 
            المل���ام مبواعي���د الت�ض���جيل واحل���ذف وال�ض���افة، ومعرف���ة اخلط���ة الدرا�ض���ية للربنام���ج ومتطلب���ات 
التخ���رج، وم���دى موافقة خطة الطالب لها واملعدل الرتاكمي والزم���ن املتوقع لتخرج الطالب ) وملزيد 

من املعلومات ناأمل الرجوع لدليل املر�ضد الأكادميي(.
ما هو دور ع�ضو هيئة التدري�س يف جمال اجلودة والعتماد العتماد الأكادميي؟ و . 

دور ع�ض���و هيئ���ة التدري����س يف جم���ال اجل���ودة والعتم���اد الأكادمي���ي يتمثل يف و�ض���ع خمرج���ات للتعلم،   
تو�ض���يف املق���ررات الت���ي يق���وم بتدري�ض���ها، وكذل���ك امل�ض���اهمة يف تو�ض���يف الربنام���ج، ن�ض���ر الوعي لدى 
الطال���ب بتو�ض���يف املقرر واملخرج���ات املراد حتقيقها يف كل مقرر، تطوير حمتويات املقرر مبا يتنا�ض���ب 
مع امل�ض���تجدات احلديثة يف املجال العلمي للمقرر وا�ض���تخدام طرق التدري�س الفاعلة واإ�ض���راك الطالب 
ب�ضورة دائمة يف احلوار والنقا�س داخل القاعة الف�ضل ، وملزيد من املعلومات ناأمل الرجوع ملطوية " دور 

ع�ضو هيئة التدري�س يف تطبيق نظام اجلودة".

2-  اأ�شئلة تتعلق باخلدمات:
كيف يح�ضل ع�ضو هيئة التدري�س على بريد الكرتوين من جامعة تبوك ؟ اأ . 

يقوم ع�ضو هيئة التدري�س بتقدمي طلب الكرتوين على الدعم الفني ) طلب ع�ضو هيئة تدري�س جديد(   
يتم رفعه عن طريق مدير اإدارة الكلية و مبوجب هذا الطلب �ضوف يح�ضل الع�ضو على:

خدمة انرتنت  -
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ان�ضاء امييل  -
الربط على ال�ضبكة  -

الدخول ل�ضفحة اأع�ضاء هيئة التدري�س  -
كيف يح�ضل ع�ضو هيئة التدري�س على جهاز حا�ضب اآيل وطابعة؟ ب . 

يقوم الع�ضو بتعبئة منوذج �ضرف مواد ) جهاز، طابعة، �ضكانر، ادوات مكتبية(، يعتمد الطلب من �ضعادة   
عميد الكلية ووكالة اجلامعة و يتم الت�ضليم يف ادارة امل�ضتودعات.

كيف يح�ضل ع�ضو هيئة التدري�س على يوزر للدخول اإىل البوابة اللكرتونية؟ ج. 
يق���وم ع�ض���و هيئ���ة التدري����س بتعبئة منوذج طلب ي���وزر للدخول للبواب���ة اللكرتونية يت���م رفعه لعمادة   

القبول والت�ضجيل عن طريق مدير اإدارة الكلية.
ما هي اجلهة التي يت�ض���ل بها ع�ض���و هيئة التدري�س يف حالة وجود م�ض���كلة تقنيه يف اأحد الأجهزة التي  د. 

ي�ضتخدمها؟
عل���ى ع�ض���و هيئ��������������ة الت��دري����س يف ه��������������ذه احلال���ة الت�ض����ال بتقني����������ة املعلوم�����������ات والب���الغ عب�������������ر   

)helpdesk@ut.edu.sa( ويف حال تاأخر امل�ض���اعدة فيمكن الت�ض���ال بعمادة تقنية املعلومات، كما اأن 
�ضفحة تقنية املعلومات يف موقع اجلامعة حتتوي على معلومات ميكن ال�ضتفادة منها.
ما هي اجلهة التي يخاطبها ع�ضو هيئة التدري�س فيما يخ�س ال�ضوؤون املالية والإدارية ه� . 

فيما يتعلق بال�ضوؤون املالية والإدارية فعلى ع�ضو هيئة التدري�س التوا�ضل مع املدير الإداري للكلية.  
ماذا ميكن ان تقدم وحدة اجلوازات باجلامعة لع�ضو هيئة التدري�س؟ و . 

تقدم وحدة اجلوازات جمموعة من اخلدمات لع�ضو هيئة التدري�س ت�ضمل اإ�ضدار اإقامة، جتديد اإقامة،   
اج���راءات اخل���روج والعودة واخلروج النهائي، نقل املعلومات، حتديث اجلواز، ا�ض���دار اإقامة للمرافقني، 
اإ�ض���افة مول���ود واإ�ض���دار اإقام���ة للمولود. على ع�ض���و هيئ���ة التدري�س زي���ارة الوحدة وتقدمي امل�ض���تندات 

املطلوبة.

معايري ح�شور وم�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�س يف املوؤمترات والندوات وما يف حكمها:  -3
احل�ضور وامل�ضاركة باملوؤمترات والندوات وما يف حكمها داخل اململكة وخارجها : اأ . 

يج���وز لع�ض���و هيئ���ة التدري����س ح�ض���ور املوؤمت���رات والن���دوات وما يف حكمه���ا داخل اململك���ة يف حدود   -1
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م�ضاركتني خالل العام املايل ، على اأن تكون اإحداهما ببحث اأو ورقة علمية.
احل�ضور وامل�ضاركة يف املوؤمترات والندوات وما يف حكمها خارج اململكة:  -2

يج���وز لع�ض���و هيئ���ة التدري����س ح�ض���ور املوؤمت���رات والندوات وم���ا يف حكمها خ���ارج اململك���ة يف حدود   
م�ض���اركتني خالل العام املايل ، على اأن تكون امل�ض���اركة الأوىل ببحث اأو ورقة علمية مقبولة الن�ض���ر 

وي�ضمح بعدها اأن تكون امل�ضاركة الثانية للح�ضور فقط .
) وملزيد من التفا�ضيل حول ال�ضوابط العامة والقواعد التنفيذية والإجرائية للح�ضور وامل�ضاركة 
يف املوؤمترات والندوات ، ناأمل الرجوع لالئحة املوؤمترات والندوات واحللقات الدرا�ضية التي اأقرها 

املجل�س العلمي بجامعة تبوك (. 
ماهي معاير الرتقية العلمية باجلامعة؟ ب . 

يتم تقومي جهود ع�ض���و هيئة التدري�س املتقدم للرتقية على اأ�ض���ا�س )100( مائة    نقطة مق�ض���مة على      
النحو التايل: 

                                  )60( �ض�ت��ون نقط�ة لالإنت�اج الع�لم�ي.
                                  )25( خ�م�س وع��ض��رون نقطة للت�دري�س.

                                  )15( خم�س ع�ضرة نقطة خلدمة اجلامع�ة واملجتمع 
      تتم ترقية ع�ضو هيئة التدري�س علمياً من تاريخ �ضدور قرار املجل�س العلمي   بذلك، اأما ترقيته وظيفياً 

فتعترب من تاريخ �ضدور القرار التنفيذي اإذا توافرت وظيفة �ضاغرة ميكن الرتقية عليها.
)ملزيد من التفا�ض���يل حول اإجراءات التقدمي للرتقية ناأمل الطالع على دليل اأع�ض���اء هيئة التدري�س   

واملوظفني- جامعة تبوك(
ج .  هل على ع�ض���و هيئة التدري�س واجبات غر ال�ض���اعات التدري�ض���ية، الإر�ض���اد الأكادميي واأعمال اجلودة 

والعتماد الأكادميي؟ 
تن�س املادة الثامنة والثالثون من الالئحة املنظمة ل�ضوؤون اأع�ضاء التدري�س ال�ضعوديني ومن يف حكمهم   

على قيام ع�ضو هيئة التدري�س بالواجبات التالية:
الت�ضام بال�ضرف والأمانة واللتزام بالأنظمة والتعليمات وقواعد ال�ضلوك والآداب املرعية والرتفع   .1

عن كل ما هو خمل ب�ضرف الوظيفة.
متابع���ة م���ا ي�ض���تجد يف جم���ال التخ�ض����س وامل�ض���اهمة م���ن خ���الل الإنت���اج العلمي يف تط���ور جمال   .2
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التخ�ض�س.
نق���ل اأح���دث م���ا ي�ض���تجد يف جمال التخ�ض����س للطالب وحثه���م على ح���ب العلم والتفك���ر العلمي   .3

ال�ضليم.
امل�ض���اركة بفعالية يف اأعمال جمل�س الق�ض���م ويف غره من املجال�س واللجان التي يكون ع�ض���وا فيها   .4
على م�ضتوى الق�ضم والكلية واجلامعة، كما ي�ضارك بفعالية يف اأن�ضطة الق�ضم والكلية واجلامعة يف 

خدمة املجتمع.
التف���رغ الت���ام للعم���ل باجلامعة ول يجوز العمل خارج اجلامعة ال بعد اأخذ موافقة م�ض���بقة ح�ض���ب   .5

النظم واللوائح.








