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تسعى كلية التربية واآلداب منذ إنشائها عام (1221هـ)
بخطى قاصدة نحو غايات نبيلة ،وأهداف سامية تحقق لمخرجها
التعليمي الفاعلية والتميز ،وتعود بالنفع والفائدة على المستفيدين
منبرا تعليميا ً وبحثيا ً مشهودًا له
من برامجها ،تحدوها رؤية واضحة ألن تكون
ً
بالتميز والكفاءة ،ورسالة طموحة تؤطر لتلك الرؤية من خالل توفير بيئة تعليمية
وبحثية متميزة تسهم في إعداد كفاءات تربوية وإنسانية؛ تشارك في التنمية المستدامة
وتلبي احتياجات المجتمع.
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وما كان لشيء من ذلك أن يتحقق إال بتوفيق هللا –تعالىً -
أوال ،ثم بالتخطيط
االستراتيجي الرشيد ،المبني على القواعد واألسس العلمية ،والقيم الدينية واألخالقية
واإلنسانية ،ما يدفع إلى تحقيق األهداف االستراتيجية المنشودة التي تنهض بالعملية
التعليمية في كافة مناحيها.
ولعل البداية الصحيحة تتمثل في وضع الشروط المناسبة لقبول الطالب بكل
قسم علمي من أقسام الكلية ،ثم بالعمل الجاد المعتمد على فريق كفء من أعضاء هيئة
التدريس ،وهيكل إداري ماهر ومتعاون لتطوير برامج الكلية ،حتى تواكب استعدادات
الطالب ،وتزيد قدراتهم من جهة ،ولتخدم المجتمع من جهة أخرى.
ومن ثم تعمل إدارة الكلية جاهدة على توفير كافة احتياجات طالبها ،وما
تستلزمه برامجها من وسائل تعليمية متطورة ،ومعامل ومختبرات ،ومكتبات .وهو ما
سيتعرف عليه تفصيليًا المطالع لهذا الدليل التعريفي با لكلية ورؤيتها ورسالتها،
وأهدافها ،وأقسامها العلمية ،واإلمكانيات والبرامج المتاحة لكل قسم ،وهيكلها اإلداري.
سائال الحق سبحانه أن ييسر لطالب العلم سبلهم ،وأن يحقق لهم آمالهم وأحالمهم.
عميد كلية التربية واآلداب
د .محمد بن ماجد البليهشي
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أُنشئت كلية التربية واآلداب عام (7241هـ4002-م) مع إنشاء جامعة تبوك في إطار
فرصا متساوي ًة في
خطة المملكة العربية السعودية لتطوير المنظومة التعليمية ،ومنح كافة مناطقها ً
ٍ
متميز ،عالي الجودة ،وقد مثل قرار إنشاء الجامعة تحوًًل جذرًيا لمنطقة تبوك،
الحصول على تعليم
التي لم يكن بها سوى كلية المعلمين التي أُسست عام (7201هـ7191-م) ،وكان قد سبقها إنشاء
أول كلية في المنطقة ،هي الكلية المتوسطة التي أُسست بتبوك عام (7202هـ7192-م).
ومنذ ذاك التاريخ أضحت كلية التربية واآلداب بشطريها إحدى أكبر كليات جامعة تبوك
وأقدمها ،سواء من حيث أقسامها العلمية ،أو عدد منسوبيها من أعضاء وعضوات هيئة التدريس،
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أو من الطالب والطالبات ،أو من البرامج األكاديمية في مرحلتي البكالوريوس ،والدراسات العليا،
ذات المسارين التربوي واألدبي ،أو فيما تقدمه الكلية من برامج تسهم في خدمة المجتمع.
تضم كلية التربية واآلداب ثمانية أقسام علمية .هي:
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عددا من أعضاء وعضوات هيئة التدريس من ذوي الكفاءة
تضم هذه األقسام العلمية ً
المشهودة ،في التخصصات المختلفة ،يمكن حصر عددهم إجماًل للعام الجامعي 7220/91هـ
كما يأتي:
األستاذ

األستاذ المساعد

األستاذ

المحاضر

المجموع

المعيد

المشارك
شطر الطالب

41

14

36

9

8

414

شطر

4

43

14

41

44

98

الطالبات
المجموع

41

446

36

66

469

41
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أما عن توزيع الطالب والطالبات المسجلين في أقسام الكلية وبرامجها المختلفة في العام
الجامعي الحالي 7220/91هـ ،فهو كاآلتي:
التخصص

عدد الذكور

عدد اإلناث

القسم

الدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالمية

199

7044

اللغة العربية

اللغة العربية

210

924

اللغات والترجمة

اللغة اإلنجليزية

970

595

التربية الخاصة

كافة التخصصات

19

701

7252

4549

المجموع الكلي

1

`

وتمنح الكلية درجتي البكالوريوس والماجستير من خالل ما تقدمه هذه األقسام من برامج أكاديمية،
تتمثل فيما يأتي:
م
7

برنامج بكالوريوس الدراسات اإلسالمية

4

برنامج بكالوريوس اللغة العربية

9

برنامج بكالوريوس اللغة اإلنجليزية.
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برنامج بكالوريوس التربية الخاصة

م
5

أوًلً -برامج المرحلة الجامعية

ثانياً-برامج الدراسات العليا
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برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها
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برنامج الماجستير في الحديث وعلومه.

9

برنامج الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي.
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برنامج الماجستير في المناهج وطرق التدريس.

5

برنامج الماجستير في علم النفس العيادي.
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برنامج الماجستير في أصول التربية.

1

برنامج الماجستير في القياس والتقويم

9

برنامج الماجستير في التربية الخاصة
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م
7

ثالثًا -برامج الدبلوم

برنامج الدبلوم في اإلرشاد األسري

كلية متميزة تعليمياً وبحثياً ،منتجة للمعرفة وتطبيقاتها
6

توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة تسهم في إعداد كفاءات في المجاًلت التربوية
واإلنسانية؛ تواكب التطور المعرفي ،وتشارك في التنمية المستدامة وتلبي احتياجات
المجتمع المحلي
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تؤكد الكلية التزامها بمجموعة من القيم ،التي تعكس التزامها العام بقيم الدين اإلسالمي
الحنيف ،وتتوافق مع القيم العامة لجامعة تبوك .وتتمثل هذه القيم فيما يأتي:
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الهدف اإلستراتيجي األول

تقديم برامج تعليمية متميزة في المجاًلت التربوية واإلنسانية

الهدف اإلستراتيجي الثاني

إجراء بحوث نوعية في المجاًلت التربوية واإلنسانية

الهدف اإلستراتيجي

تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل

المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع وبرامج التعليم المستمر

الثالث
الهدف اإلستراتيجي الرابع

تطوير بيئة التعليم والتعلم
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الهدف اإلستراتيجي الخامس

تطوير البيئة اإلدارية والتنظيمية بالكلية

وللكلية لجن استشارية صدر القرار بتشكيلها مطلع عام 7291هـ ،بهدف تحقيق الشراكة
بين الكلية والقطاعات الحكومية والخاصة؛ للعمل على تطوير مخرجات الكلية ،وفق احتياجات
سوق العمل .حيث يمثل أعضاؤها شريحة مجتمعية كبير من المستفيدين من برامج الكلية ،ومن
ذوي الرأي في مخرجات تلك البرامج.
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 . 7أن يكون الطالب  /الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية
 . 4أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
 . 9يجب أن تكون معادلة الشهادة صادرة من لجنة معادلة الشهادات بو ازرة التعليم إذا كانت
الشهادة الثانوية من الخارج
 . 2أن ًل يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصال أكاديميا أو تأديبيا ،واذا
اتضح بعد القبول النهائي أنه سبق فصله فيعد قبوله ًلغيا.
ً . 5ل يجوز قبول الطالب المسجل لنفس الدرجة أو لدرجة جامعية أخرى في نفس الجامعة أو
في غيرها ،واذا تضح بعد القبول النهائي أنه مسجل فيعد قبوله ًلغيا.
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ً . 2ل تقبل أي شهادة مضى عليها أكثر من خمس سنوات .أي أن تكون الشهادة صادرة في
العام الدراسي  7295/7292هـ وما بعد ،مع مراعاة الشروط الخاصة بالتخصصات الصحية.
 . 1أن يزيد عمر المتقدم عن  45عاما ،أي أن يكون من مواليد عام  7272وما بعد.
 . 9أن يحصل الطالب على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية
أو خاصة  . 1أن ًل تقل درجة اًلختبار التحصيلي عن .%50
 . 70أن ًل تقبل درجة اًلختبار العامة عن .%50
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وكاالت كلية التربية واآلداب
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تستهدف وكالة الكلية خدمة طالبها ،والذين يتوقع منهم أن يكونوا صناعاً للبناء التربوي واألدبي
في المملكة العربية السعودية ،ومتابعة شؤون أقسام الكلية وتنظيم وحداتها في تكوين خطوات ثابتة
ورؤى سليمة بدءاً من اختيار الطالب للكلية والقبول في أحد تخصصاتها واإلجراءات اإلدارية وتحقق

أهداف القسم من خالل المقررات المطروحة واألنشطة المتنوعة خالل سنوات الدراسة وصوًلً للتخرج
والحصول على الوظيفة المناسبة واإلسهام في التنمية الوطنية الشاملة .
وذلك من خالل عدد من الوحدات التابعة للوكالة ،وهي:

 .4وحدة اإلرشاد األكاديمي
وهي وحدة تعنى بتقديم المعلومة الصحيحة واًلستشارة العلمية المستنيرة للطالب ،وتوجيهه
إلى المسار الصحيح في مسيرته العلمية.
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 .4وحدة الخطط والبرامج الدراسية
وهي وحدة تعنى بمساعدة األقسام العلمية بالكلية على تطوير واستحداث برامج وخطط

ومقررات دراسية متوافقة مع التطور العلمي ،ومعايير الجودة واًلعتماد األكاديمي و متطلبات خطة

 4090من خالل األداء المتميز والتعاون اإليجابي بين الوحدة واألقسام العلمية.
 .6وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

وهي أحد الوحدات الرئيسية في كلية التربية اآلداب تم إنشاؤها لتلبية احتياجات الوطن من

خالل تقديم الفرص العلمية والتعليمية لطالب و طالبات برنامج اًلنتساب المطور فى التخصصات

العلمية التالية :الدراسات اإلسالمية واللغة العربية واللغات والترجمة.
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 .1وحدة الخدمات التربوية والمجتمعية
وهي حلقة الوصل بين منسوبي كلية التربية واآلداب من أعضاء هيئة التدريس والطالب
والطالبات وبين مجتمع تبوك من خالل ‘إتاحة الفرصة لمنسوبي الكلية في تقديم مجموعة من

الخدمات التربوية والمجتمعية.

 .1وحدة مقررات اإلعداد العام
وهي وحدة تُعنى بمقررات اإلعداد العام بالكلية وهي :الثقافة اإلسالمية و مهارات اًلتصال

ومهارات التفكير ومهارات الكتابة والمهارات اللغوية ،وتسهم في تنظيم وتسيير تدريس هذه المقررات
منذ وضع الجداول الخاصة بها وحتى اًلنتهاء من اختباراتها ورصد درجاتها ،بالتنسيق والتكامل

مع أقسام ووحدات الكلية األخرى.
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تسعى وكالة التطوير والجودة بكلية التربية واآلداب لتحقيق التكامل والتناغم ألعمال

التطوير والجودة بمختلف أقسام الكلية ووحداتها ،بهدف ضمان تحقيق التكامل والشمول ألعمال

الجودة واًلعتماد وزيادة القدرة على ضبط وضمان جودة العمليات الداخلية والخارجية ،وفق معايير
الهيئة الوطنية للتقويم واًلعتماد األكاديمي .

الوحدات التابعة لوكالة الكلية للتطوير والجودة:

 .4وحدة التخطيط االستراتيجي
هي وحدة تتبع لوكيل الكلية للتطوير والجودة مباشرة وتختص بمجال التخطيط اإلستراتيجي

للكلية والخطط التنفيذية إعداداً وتنفيذا ومتابعة .
 .4وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
13

هي وحدة تتبع لوكيل الكلية للتطوير والجودة مباشرًة وتختص بمجال وضع وتنفيذ
الخطط واألهداف لضمان الجودة التعليمية وتحقيق متطلبات اًلعتماد المؤسسي

واألكاديمي.

 .6وحدة اإلحصاء والمعلومات
هي وحدة تتبع لوكيل الكلية للتطوير والجودة مباشرة وتختص بمجال جمع البيانات والمعلومات
واإلحصاءات الالزمة بالكلية بهدف تحليل البيانات واستخالص النتائج عن واقع األداء بالكلية.
 .1وحدة خدمة المجتمع وتنمية المهارات
هي وحدة تتبع لوكيل الكلية للتطوير والجودة مباشرة وتختص بمجال خدمة المجتمع تثقيفياً

وتدريبياً وكما أن لها دور في تحديد اًلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والعمل على

تنفيذها.

 .1وحدة تسجيل المؤهالت

1
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هي وحدة تتبع لوكيل الكلية للتطوير والجودة مباشرة وتختص بمجال ضمان اًلستيفاء
بمتطلبات المرصد الوطني لإلطار السعودي للمؤهالت .

تقوم وكالة كلية التربية واآلداب باإلشراف على إدارة برامج الدراسات العليا والبحث العلمي

باألقسام األكاديمية بالكلية والتدريب واًلبتعاث ،كذلك الدبلومات ،تسعى الوكالة إلى توفير بيئة

محّفزة على اإلتقان واإلبداع واًلبتكار ،وذلك من خالل التعاون المثمر مع وكالة الجامعة للدراسات
العليا وعمادتي الدراسات العليا والبحث العلمي والسعي نحو بناء شراكات علمية محلية وعالمية مع

الجهات المستفيدة.

 .4وحدة الشؤون األكاديمية للدراسات العليا
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وهي وحدة مسؤولة عن اًلرتقاء بجودة برامج وأبحاث طلبة الدراسات العليا وفقاً لسياسة
الكلية ورسالتها ،مما ٌيسهم في خدمة المجتمع والميدان التربوي واعداد جيل يحمل درجات أكاديمية
ٌعليا ذات كفاءة عالية.

 .4وحدة التدريب واالبتعاث
وهي وحدة مسؤولة عن المبتعثين في كلية التربية واآلداب ومتابعة حاًلتهم األكاديمية
واإلدارية من ابتعاث وتمديد وغيرها ،فضال عن متابعة ما يحدث لهم من مستجدات .
 .6وحدة الدبلومات

تتمثل مسؤولية الوحدة في اإلشراف على برنامج الدبلوم التربوي في كلية التربية واآلداب ،

ومتابعة شؤون الطالب األكاديمية الخاصة بالبرنامج وما يحدث لهم من مستجدات على مستوى

البرنامج.

1

`

األقسام العلمية
15

1

`

وهو قسم يدرس برنامج بكالوريوس اللغة العربية وماجستير اللغة العربية (اللغويات واألدب) ،ويقدم

مادتي المهارات اللغوي ومهارات الكتابة لجميع التخصصات.

الرسالة:

يسعى البرنامج إلى إعداد مختصين في علوم اللغة العربية مؤهلين معرفيا ومهاريا ،واعداد الباحثين
المتميزين للدراسات العليا وخدمة المجتمع.

البرامج التي يقدمها القسم:
 -7البكالوريوس

 -4الماجستير (اللغويات واألدب)

أهداف القسم:

أوال :البكالوريوس:
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أهداف البرنامج:

 -7تمكين الطالب من إتقان معارف فروع اللغة العربية ومهاراتها
 -4تضييق الهوة القائمة بين المجتمع واللغة العربية الفصحى .

 -9تطوير البرامج التعليمية على ضوء احتياجات سوق العمل .
 -2توفير برامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .

إظهار اللغة العربية في ثوب جميل محبب إلى النفوس  ،والعمل على إلغاء الفكرة القائلة

بصعوبة علوم العربية .
ثانيا  :برنامج الماجستير

أهداف البرنامج:

7ـ إتاحة الفرصة لذوي الطموح لمواصلة دراستهم العليا في علوم اللغة العربية وآدابها وتمكينهم من
تطوير معارفهم وتعميقها.

4ـ إكساب الطالب قدرات تحليلية وتقويمية للمشكالت اللغوية وفق معطيات النظريات اللغوية
الحديثة.
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9ـ تعريف الطالب على البحوث القيمة في مجال اللغة العربية وآدابها.
2ـ اإلسهام في مجال تطوير علوم اللغة العربية وآدابها.

5ـ تنمية قدرات الطالب الملتحق في تخصص اللغة العربية وآدابها العلمية.
2ـ دعم البحث العلمي وتشجيعه في اللغة العربية وآدابها واعداد باحثين مؤهلين في هذا الحقل

العلمي.

 -1توجيه طالب الدراسات العليا إلعداد أبحاثهم ورسائلهم العلمية لمعالجة القضايا المعاصرة في

اللغة العربية وآدابها.

9ـ اإلسهام في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي المتزايدة داخل الوطن وخارجه لحملة
الشهادات العليا المتخصصين في علوم اللغة العربية وآدابها.

1ـ رفد المجتمع المحلي بخريجي برنامج الدراسات العليا (الماجستير في اللغة العربية وآدابها).

70ـ اًلرتقاء بقسم اللغة العربية حتى يكون في مصاف نظرائه في الجامعات المتقدمة بوجود
الدراسات المتطورة.

77ـ إتاحة فرص الدراسات العليا ألعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة؛ يساعد على توفير الجهد،
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واإلقالل من تكاليف اًلبتعاث الخارجي.

74ـ اإلفادة من الكوادر العلمية الموجودة بقسم اللغة العربية في مجالي التدريس واإلشراف على

الرسائل العلمية.

1

`

يقدم القسم برنامج بكالوريوس اللغة اإلنجليزية .ويسعى إلى تزويد طالبه بذخيرة علمية ثرية

في مجاًلت اللغة واألدب والترجمة تؤهلهم لمواجهة تحديات الحياة المعاصرة و ذلك من خالل
اإللمام بالمبادئ العامة للتفكير المنهجي المنظم و ابتكار الحلول إزاء ما قد ينشأ من مشكالت.
رسالة القسم:

نلتزم في قسم اللغات والترجمة بتقديم أعلى مستوى من التعليم والدعم لطالبنا ،مستخدمين

في ذلك تنوعاً واسعاً من أساليب التدريس والتقويم .ومن أهم ركائز رسالتنا غرس ثقافة داعمة
لعمليات التعليم ،والتعلم مدى الحياة ،والبحث العلمي ،والتفكير الناقد ،واًلبتكار ،وخدمة المجتمع.

وتتيح رسالتنا فرصاً متكافئة لجميع الطالب لتحقيق النجاح والتميز.

البرامج التي يقدمها القسم:

برنامج بكالوريوس اللغة اإلنجليزية.
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أهداف القسم:

 .7تقديم تعليم ذي جودة عالية ودعم متميز للطالب.

 .4توفير بيئة داعمة لالبتكار والتفكير الناقد لدى الطالب .
 .9تنمية مهارات التدريس الفعال والتعلم مدى الحياة وأنشطة البحث العلمي لدى الطالب وأعضاء
هيئة التدريس.

.2

تشجيع الطالب لتحقيق مستويات تحصيل عالية من خالل استخدام مجموعة متنوعة من

أساليب التدريس والتقويم.

 .5تنمية التفاعل المثمر بين البرنامج والمجتمع المحلي.

1

`

وهو قسم يشمل جميع فروع العلوم الشرعية ،ويقدم مواد مساندة في الجامعة ،وقد استحدث

عام 7299/2/2هـ برنامج الماجستير في الحديث الشريف وعلومه ،وتمت الموافقة عليها من و ازرة
التعليم العالي بتاريخ 7299/9/42هـ .كما أنشئ برنامج الماجستير في التفسير وعلوم القرآن
الكريم ،وسيبدأ العمل به بدءا من العام الدراسي 7227 /7220هـ بفضل هللا.
رسالة القسم:

يسعى القسم إلى إعداد متخصصين في الدراسات اإلسالمية قادرين على المنافسة محليا

واقليميا ،واإلسهام في إعداد البحوث المتخصصة في العلوم الشرعية بما يعود بالنفع على اإلنسانية

جمعاء.

البرامج التي يقدمها القسم:
يقدم القسم ثالثة برامج:
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البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية.

الماجستير في الحديث الشريف وعلومه.

الماجستير في التفسير وعلوم القرآن الكريم.

أهداف القسم:

يهدف البرنامج إلى ما يلي:
-

إعداد الكوادر العلمية المتخصصة في العلوم الشرعية

تخريج أجيال من الطالب والطالبات قادرة على التعامل مع المصادر اإلسالمية بأصالة

ومعاصرة
-

فتح المجال أمام المرأة المسلمة لتلقي العلوم الشرعية مما ينعكس أثره على الفرد والمجتمع.

المشاركة في بناء مجتمع فاضل يقدر القيم األخالقية ويطبقها في واقع الحياة من خالل

ربط المادة العلمية بواقع الدارسين

-

تنمية المهارات البحثية للدارسين لضمان التنمية المستدامة على الصعيد الوظيفي واًلجتماعي

-

معالجة اًلختالف في المفاهيم الشرعية ،وبيان أسبابه والمنهج السليم في التعامل معها.

-

خدمة المجتمع بإقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية

1

`

هو قسم مساند في برامج اإلعداد التربوي في مرحلة البكالوريوس ،وقسم متخصص في

برامجه الدراسات العليا.
رسالة القسم:

تنفيذ برامج متميزة تهدف إلى تطوير األداء القيادي واإلداري من خالل تقديم معارف نظرية،

وخبرات عملية ،وخدمات استشارية وتدريبية بما يسهم في تحقيق أهداف الكلية والجامعة ويعزز

الشراكة المجتمعية.

البرامج التي يقدمها القسم:

يقدم القسم برنامج الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي بالرسالة والمشروع البحثي
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أهداف القسم:

• تقديم برامج متميزة تسهم في إعداد المتخصصين في مجال اإلدارة التربوية وتزويدهم بالمهارات
المختلفة لمواكبة متطلبات التقدم والتطور التقني في المؤسسات التربوية من خالل برامج الدراسات
ّ
العليا بالقسم.

• اإلسهام في إعداد ورفع كفاءة معلم المستقبل ببرامج إعداد المعلم المختلفة بأقسام كلية التربية
واآلداب من خالل مقررات القسم التي تقدم لطالب وطالبات الكلية.

• تنمية الكفاءات التربوية المتخصصة في مجال البحث التربوي اإلداري عن طريق برامج
الدبلومات ،والبرامج التدريبية للقيادات بالتعليم العام.

• دعم البحث العلمي في مجال إدارة المؤسسات التربوية الهادف الى توليد وبناء اقتصاد المعرفة
ّ
على المستوى المحلي والعالمي.
• اإلسهام في خدمة المجتمع من خالل البرامج والدورات والمحاضرات والندوات التي يشارك فيها
أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

• تطوير بيئة التعليم والتعلم عن طريق توظيف المستحدثات التكنولوجية في تدريس مقررات القسم.

1

`

ُيعد قسم المناهج وطرق التدريس من األقسام المساندة بالكلية  ،والذي يسعى إلى تقديم

خبرات تعليمية و بحثية متميزة من خالل اًلرتقاء بالبرامج التي يقدمها والمساهمة في تطوير

منظومة البحث العلمي بما يلبي احتياجات المجتمع كما يسعى إلعداد تربويين ومعلمين في مجال
المناهج وطرق التدريس لديهم الفهم والقدرة على مواجهة التحديات التربوية الحالية والمستقبلية.
رسالة القسم:

يسعى قسم المناهج وطرق التدريس إلعداد تربويين ومعلمين في مجال المناهج وطرق التدريس

لديهم الفهم والقدرة على مواجهة التحديات التربوية الحالية والمستقبلية ،وذلك من خالل تقديم برامج
البكالوريوس والدبلومات التربوية والدراسات العليا .
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البرامج التي يقدمها القسم:

 -7ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.

أهداف القسم:
 غرس المفاهيم اإلسالمية في مقررات المناهج . تحديث وربط الطالب بما هو جديد في مجال المناهج وطرق التدريس. عمل البحوث التربوية في مجال القسم لتحقق النشر العالمي في المجالت المصنفة. -تعريف الطالب بأسس المناهج وأسس تقويمها.

1

`

وهو قسم يهدف إلى الحرص على التميز في التدريس والتعاون التربوي والخدمة العامة.

التدريس في برامج البكالوريوس والماجستير والدبلومات يتضمن تدريب الطالب على العمل بفعالية

في مجموعة واسعة من المؤسسات التربوية .إلى جانب التدريس ،أعضاء هيئة التدريس مستمرين

بشكل نشط في تطوير التعاون مع مختلف المؤسسات التربوية .عالوة على ذلك ،يعمل القسم أيضا
على تقديم الخدمات للمجتمع في شكل تنظيم الندوات والدورات والمؤتمرات الفنية

رسالة القسم:

يسعى القسم إلى إعداد الكوادر العلمية المتخصصة في مجال التربية وعلم النفس  ،وتقديم

الخدمات والبرامج التربوية والسلوكية التي تساعد في تنمية المهارات التربوية لدى الطالب المعلمين

والباحثين والمختصين لإلسهام في خدمة المجتمع في ميادين البحث العلمي والتدريس واإلرشاد

والعالج النفسي وذلك بمستوى عال من الجودة وفق المعايير اإلقليمية والعربية والعالمية.
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البرامج التي يقدمها القسم:
-7

برنامج ماجستير القياس والتقويم التربوى

 -4برنامج ماجستير أصول التربية

 -9برنامج ماجستير علم النفس العيادى
 -2برنامج دبلوم اإلرشاد األسري
-5

الدبلوم العالي لإلرشاد المدرسي (يتم افتتاحه بداية الفصل القادم )

أهداف القسم:

ويهدف القسم إلى إعداد وتأهيل طالب وطالبات الماجستير تخصصات القياس والتقويم

التربوى ،وأصول التربية  ،وعلم النفس العيادى  ،وكذلك دبلوم اإلرشاد األسري ،ولقد تخرج من
القسم عدد كبير من الطالب والطالبات والمعلمين والمعلمات والذين يعملون اآلن في المجاًلت
المتخصصة سواء في القطاع الحكومي أو األهلي للرفع من مستوى خدمات العملية التعليمية
والصحية واًلسرية.

كما يطمح القسم في خطته القادمة للتوسع في برامجه األكاديمية أفقياً وعمودياً ،وذلك من

خالل التوسع في فتح برامج الدكتوراه في التخصصات السابقة.

1

`

شرعت جامعة تبوك في استحداث قسم للتربية والخاصة بكلية التربية واآلداب حيث بدأ

القسم في استقبال طالب الدفعة األولى في تخصص التربية الخاصة بالسنة التحضيرية وذلك في

العام الدراسي .7290/7241وفي العام الدراسي  7297/7290تم استقبال طالبات الدفعة األولى
في تخصص التربية الخاصة بالسنة التحضيرية.

رسالة القسم:

"إعداد معلم تربية خاصة قادر على تقديم خدمة تعليمية وتربوية ونفسية متميزة لفئات متنوعة من
األشخاص ذوي اًلحتياجات الخاصة وأسرهم في ضوء الخبرات المحلية واإلقليمية والعالمية".

أهداف القسم:

أوًل :إعداد معلم تربية خاصة قاد اًر على رعاية ذوي اًلحتياجات الخاصة وأسرهم في مسار من

المسارات التي يقدمها القسم .

ثانيا :إجراء البحوث العلمية وحل المشكالت الواقعية في مجال التربية الخاصة.
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ثالثا :تقديم البرامج التي تسهم في رفع كفاءة العاملين في ميدان التربية الخاصة من خالل اطالعهم
على أحدث المستجدات في الميدان.

رابعا :تهيئة الطالب واعدادهم للبحث العلمي في مجال التربية الخاصة

خامسا :المساهمة في خدمة المجتمع من خالل تنفيذ البرامج واألنشطة التربوية في مجال التربية

الخاصة

البرامج التي يقدمها القسم:

بكالوريوس في التربية الخاصة في المسارات اآلتية:
 -مسار اإلعاقة العقلية.

 مسار صعوبات التعلم. -مسار التوحد.

 مسار اإلعاقة السمعية. مسار اإلعاقة البصرية. مسار الموهبة والتفوق.ماجستير التربية الخاصة

1

`

22

1

`

الجهة

كلية التربية واآلداب

25

البريد اإللكتروني

ص.ب

الهاتف

dart@ut.edu.sa 0722457407

7722

الفاكس:

الرمز

0722457401

البريدي

17217

مكتب العميد

0722457407

مكتب الوكيل

0722457404

مدير اإلدارة

0722457405

وكالة الكلية للتطوير

0722524249

qau@ut.edu.sa

وكالة الكلية للدراسات

0722527200

iaotalaa@ut.edu.sa

والجودة

العليا والبحث العلمي
قسم اللغة العربية

0722524255

Arabic-thc@ut.edu.sa

قسم اللغات والترجمة

0722524911

languages@ut.edu.sa

قسم الدراسات اإلسالمية

0722524211

iqs-thc@ut.edu.sa

قسم اإلدارة والتخطيط

0722524240

aepd-thc@ut.edu.sa

التربوي

قسم المناهج وطرق

تحويلة 4240

Cht-dic@ut.edu.sa

التدريس

epd-thc@ut.edu.sa

قسم التربية وعلم النفس

0722524299

قسم التربية الخاصة

abalkahtani@ut.edu.sa 0505717111
تحوية 4275

1
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