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 :الملخص

فرضت نفسها على القائمة على استخدام تكنولوجيا االتصال المتقدم إن طبيعة العصر 

 طریق ، وجاء االنترنت ليمثل قفزة هائلة علىفي المملكة العربية السعودیةآليات البنات التربویة 

تبادل المعلومات والذي ساهم في عولمة الثقافة والمعرفة وجعلها واقعًا ملموسًا الینكره شخص، وقد 

تم توظيف تكنولوجيا اإلنترنت لإلرتقاء بالعملية التربویة على مستوى العالم، وهكذا وجد الباحثين 

فراد في الجامعات الكائنة والباحثات مساعدة هائلة من االنترنت الذي مكن من إیجاد تعاون بين األ

في أمكان متباعدة، وقرب المسافات، ومكن من تقدیم خدمات سریعة لتبادل الوثائق، آما خفض من 

 .تكاليف االتصال

آل ذلك دفع قسم التربية وعلم النفس إلى التفكير في إنشاء موقع خاص به یساهم في الرد 

ة في أنحاء المملكة عن توفر المشرفين على االستفسارات التي ترد إليه من الكليات التربوی

ومواضيع رسائل الماجستير والدآتوراه والخطط التي تم إجازتها في القسم، وترد تساؤالت عن 

المكاتب التي یشرف عليها القسم ومواعيد البرامج التدریبية المقدمة من قبله، والموقع اإللكتروني 

لمكاتب التي یشرف عليها القسم والخدمات التي یقوم بتوفير معلومات سریعة ودقيقة ومحدثة عن ا

یقوم بتقدیمها، باإلضافة إلى زمن ومكان إنعقاد البرامج التدریبية المقدمة لكافة العامالت في القطاع 

لذلك رأت الباحثة دراسة تجربة قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية األقسام األدبية في . التربوي

 السعودیة، وإستعراض الخطوات اإلجرائية التي تم من خاللها تصميم الریاض بالمملكة العربية

الموقع اإللكتروني وإلقاء الضوء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع التعرض إلى 

 .الصعوبات التي واجهت إجراءات التطبيق والتوصيات التي ستساهم في تطویره

 :المقدمة

فرضت نفسها على  تكنولوجيا االتصال المتقدم القائمة على استخدامإن طبيعة العصر 

، وجاء االنترنت ليمثل قفزة هائلة على طریق في المملكة العربية السعودیةآليات البنات التربویة 

تبادل المعلومات والذي ساهم في عولمة الثقافة والمعرفة وجعلها واقعًا ملموسًا الینكره شخص، وقد 

رتقاء بالعملية التربویة على مستوى العالم، وهكذا وجد الباحثين تم توظيف تكنولوجيا اإلنترنت لإل

والباحثات مساعدة هائلة من االنترنت الذي مكن من إیجاد تعاون بين األفراد في الجامعات الكائنة 

في أمكان متباعدة، وقرب المسافات، ومكن من تقدیم خدمات سریعة لتبادل الوثائق، وخفض من 

 .تكاليف االتصال
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وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودیة في الباب الخاص بمصادر وحثت 

األهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودیة في المصدر الثالث الخاص باتجاهات 

 وخاصة في مجال يالعصر ومقتضياته وخصائصه من االستفادة بالتقدم العلمي والتكنولوج

 . االتصاالت

جة للرغبة في مسایرة التطورات الحدیثة ولتقدیم خدمة للباحثات قام قسم التربية وعلم ونتي

النفس بأخذ الموافقة على مشروع موقع قسم التربية وعلم النفس في األقسام األدبية بالریاض، 

وهكذا تم تحدید األهداف التي یسعى الموقع االلكتروني لتحقيقها، ومنها التعریف باألنشطة التي 

قوم بها القسم والربط بينه وبين العالم الخارجي إلكترونيًا مما سيؤدي إلى تحقيق نمو معرفي ی

  ولكن آيف )Eaton,Johnson,2001(والحصول على أفكار إبداعية تساعد على االرتقاء بجودة االتصال

جرائية یمكن تحویل هذا األمر إلى واقع ملموس؟ الصفحات التالية ستلقي الضوء على الخطوات اإل

 .لتصميم الموقع االلكتروني وتفعيله ومن ثم تطویره

 :أهداف الدراسة

 :تحقيق مایليتهدف هذه الدراسة إلى 

 وهي من االتجاهات اإلداریة الحدیثة )Knowledge Management(تحقيق إدارة المعرفة .1

 ...التي تمكن من عدم ازدواجية الجهود المبذولة واإلبداع

ت في المجال التربوي حيث یستفيدوا من ملخصات البحوث ومسميات مرجع للباحثين والباحثا .2

 .الخطط المقبولة

 .مرجع للباحثات الالتي یبحثن عن مشرف لهن في مجال التخصص .3

یلقي الضوء على ما یقدم قسم التربية وعلم النفس في آليات البنات التربویة بالمملكة العربية  .4

 .السعودیة من أعمال

يث یمكن الدخول على الموقع من أي منطقة من مناطق المملكة العربية یوفر الوقت والجهد، ح .5

 .السعودیة

 .یسهل عملية االتصال ما بين الكلية والجامعات سواء السعودیة أو غير السعویة .6

 .یوضح الموقع النمو في الكوادر البشریة السعودیة المؤهلة .7

 .اسات العليایمكن الموقع من تسهيل عميلة العثور على مشرف لطالبات الدر .8
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 :أهمية الدراسة

 :إن الدراسة الحالية سيستفيد منها آل ممن یلي

 .الباحثات والباحثين في المجال التربوي بتخصصاته الفرعية .1

 .آافة العامالت في آليات التربية بأنحاء المملكة العربية السعودیة .2

 .المتخصصين في الجامعات والكليات والمعاهد التربویة .3

 .لكليات التربویةعميدات وعمداء ا .4

 .الباحثين عن مشرفين تربویين بدرجات علمية محددة .5

 .ظالب الدراسات العليا من الجنسين .6

 : مشكلة الدراسة 

تعاني آليات البنات التربویة بالمملكة العربية السعودیة من صعوبة االتصال وتبادل 

رسائل الماجستير المعلومات الخاصة بتوفر مشرفين أآادیمين في تخصصات محددة، ومسميات 

والدآتوراه المنجزة، والخطط المجازة حتى تتمكن طالبة الدراسات العليا من اختيار موضوع 

متخصص غير مكرر في مجال التخصص، آما یرد استفسار عن بعض المقررات الدراسية وعدد 

 .ساعاتها من قبل بعض الكليات التربویة في أنحاء المملكة العربية السعودیة

 :لعرض السابق یمكن تحدید مشكلة الدراسة على النحو التاليوفي ضوء ا

تصور مقترح لتنفيذ تصميم موقع الكتروني لقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية األقسام 

 . األدبية في المملكة العربية السعودیة

 : عدد من األسئلة الفرعية هيما سبقوینبثق عن 

 ي المملكة العربية السعودیة؟ما هي أهداف آليات البنات التربویة ف -1

 ما هي مهام قسم التربية وعلم النفس ؟ -2

 ما التخصصات المتوفرة في قسم التربية وعلم النفس؟ -3

 ما هي المواد وعدد ساعاتها ؟ -4

 ما هي عناوبن رسائل الماجستير ؟ -5
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 ماهي عناوین رسائل الدآتوراه ؟ -6

 ما هي مسميات الخطط البحثية المقبولة؟ -7

  هيئة التدریس في قسم التربية وعلم النفس؟ما هي تخصصات أعضاء -8

 :منهج الدراسة

لكليات ستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي یهتم بوصف الجوانب المتنوعة 

، بهدف التوصل إلى عوامل منطقية تمكن من وضع البنات التربویة في المملكة العربية السعودیة

تروني لكليات البنات التربویة بالمملكة العربية لتصميم وتنفيذ موقع الكتصور مقترح 

على المراجع باالعتماد   ، مع تحدید اآلليات المقترحة لتحقيق ذلك،)م1998:سيكاران(السعودیة

 . والبحوث المرجعيةالمكتبية واإلحصائيات والوثائق والتعاميم الالزمة

 :تعریف المصطلحات 

ال باألقمار االصطناعية عالمي یمكن من عملية نظام اتص(Electronic site) موقع الكتروني 

نقل المعطيات بين تجهيزات تكون في الغالب متباعدة تبعًا لمعایير یحددها مصمم الموقع 

موقع الكتروني والمعنى اإلجرائي المراد في هذه الدراسة هو )م1998مراد،(االلكتروني

 یمكن من تبادل المعلومات خاص بكليات البنات التربویة في المملكة العربية السعودیة

 .إلكترونيا في أقل وقت وجهد

  (Girls education collages): آليات البنات التربویة

بهدف إعداد المتخصصات في مجال . هـ1390أنشئت آليات البنات في مدینة الریاض عام 

ثل أحد أهداف التدریس لسد حاجة الخطط التنمویة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية الذي یم

سياسة التعليم في المملكة العربية السعودیة والواردة في الوثيقة الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة 

آليات التربية األقسام : وتنقسم آليات البنات التربویة إلى .التعليم في المملكة العربية السعودیة

ية اآلداب، آلية العلوم، آلية التربية االقتصاد األدبية، آليات التربية األقسام العلمية، آلية التربية، آل

. المنزلي والتربية الفنية، آلية التربية إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية، آلية الخدمة االجتماعية

ونتوصل من العرض السابق أن آليات البنات التربویة هي التي تقوم بإعداد الطالبات في 

لهن للقيام بالتدریس في مختلف مراحل التعليم العام في التخصصات التربویة المختلفة لكي تؤه
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وزارة المعارف،  (. وهو المعنى اإلجرائي المراد في هذه الدراسة.المملكة العربية السعودیة

 ).هـ1390

 )Quality Control:  (معایير الجودة

ليات ورد معنى الجودة في المعجم الوسيط آون الشيء جيدًا، تشرف إدارة الجودة على العم

اإلنتاجية بهدف إنتاج السلعة بأقل تكلفة مع تحقق الجودة المطلوبة طبقًا للمعایير الموضوعة لنوعية 

البرعي .(وهي درجة التأآد من مدى المطابقة للمقایيس المحددة سابقًا) م1998مراد، . (اإلنتاج

تكون مخرجاته متفقة وفي المجال التربوي تعني بإیجابية النظام التعليمي، أي أن ) م1993وآخرون،

مع أهداف النظام من حيث احتياجات المجتمع آكل في نموه وتطوره، واحتياجات الفرد الذي یمثل 

 سابقًا في المجال ما ذآروحدة بناء المجتمع،   والمعنى اإلجرائي المقصود في هذه الدراسة یطبق 

ات بصورة دقيقة في أقل التربوي، حيث یهدف إلى تطبيق أساليب وطرق تمكن من تبادل المعلوم

وقت وجهد بين آليات التربية بما یعود بالفائدة على الباحثات والباحثين وأعضاء هيئة التدریس 

 .لرفع آفاءة المخرجات التربویة

التربية وعلم النفس مع نشأة آلية التربية للبنات في  قسم أسست :قسم التربية وعلم النفس

دریس المواد التربویة، آما یدرس مادة مناهج وطرق تدریس ویقوم بت هـ،1390مدینة الریاض عام 

 آما یشرف على االعداد التربوي لكافة الطالبات ویتجلى ذلك في إشرافه على تخصصات عدة، في

لتصبح عمليًا تأهيلها   والتي تعتبر العامود الفقري لطالبة الكلية التربویة حيث یتمالتربية العملية،

 .)هـ1414ارة التربية والتعليم، وز(معلمة في مجال تخصصها

ویقال )وصل(أصل آلمة اتصال في اللغة العربية مشتق من  (COMMUNICATION): االتصال

وصل إلى الشيء أي بلغه، آما تعني تبادل المعلومات واألفكار، هناك تعریفات آثيرة منها 

ریقة ، وهو ط)م2003حسين وآخرون،(أسلوب لتبادل المعاني من خالل نظام محدد : 

تمكن من إنتقال فكرة أو معلومة إلى أآبر عدد من األفراد الموجودین في مناطق مختلفة 

: ،یشترط توفر عناصر االتصال وهي)م2004فلةوآخرون،(باستخدام قنوات مختلفة

اللقاني (المرسل والمستقبل والرسالة والوسيلة المستخدمة في نقل المعلومات

نقل المعلومات وتبادل : المقصود في هذه الدراسة هووالمعنى اإلجرائي ). م2003والجمل،

 .األفكار إلكترونيًا عن طریق الشبكة العنكبوتية

 



 449

 :الدراسات السابقة

تعددت وتنوعت الدراسات البحثية التي درست أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تبادل 

 خالصة تجربته عن طریق المعلومات، فلقد طرح مرآز تقنيات المعلومات عن بعد بجامعة اآسترا

منتدى للبحوث التربویة على االنترنت، حيث تضمن المنتدى نشرًا لنتائح بحوث تربویة طبقت 

بهدف تحسين ممارسات الباحثين والمعلمين، وأآدت تلك البحوث على أهمية توسيع قواعد نشر 

 )Davis,1999(البحوث وعدم حصرها على الدوریات والمجالت المتخصصة

تصميم نظام معلومات متكيف ونظام إدارة (اسة جویبر الثبيتي ومسعود القرشي،وهناك در

، تهدف )م1997الثبيتي والقرشي،) (متكيف یؤهل الجامعات السعودیة لمواجهة تحدیات المستقبل

الدراسة إلى التعرف بالنظام المتكيف ومبررات استخدامه والتوصل إلى اقتراح نموذج متطور 

لدراسة المنهج الوصفي باالعتماد على أدلة القبول في الجامعات وإصدارات للمعلومات، واتبعت ا

وزارة التعليم العالي والكتب واإلصدارات العلمية الدراسات البحثية ذات العالقة، وتوصلت إلى 

 :مجموعة من النتائج أهمها آما یلي

 .المية الحدیثةتطبيق استراتيجية اإلدارة الجامعية المتكيفة لتفاعله من االتجاهات الع .1

إعادة النظر إلى السياسات التعليمية في الجامعات السعودیة لتتمكن من التكيف مع المتغيرات  .2

 .معایير القبول في الجامعات و الكوادر البشریة والمخصصات المالية: البيئية ویشمل ذلك 

 .ف المقترحإعادة هيكلة الجامعات بهدف تصميم نظام إداري فعال یمكن من تطبيق نظام التكي .3

إعادة النظر إلى أهداف البرامج التعليمية في الجامعات وتطویرها بما یالئم االتجاهات التعليمية  .4

 .الحدیثة

، فلقد )Fisher et al,1999(،"خرائط المفاهيم وأشنطة التعلم التعاوني"أما دراسة فشر،

التدریس لدى الطالب اهتم الباحث بتصميم برنامج على الحاسب اآللي یهدف إلى تنمية مهارات 

معلمي العلوم وشمل على مجموعة خرائط المفاهيم وأنشطة التعلم التعاوني، وتم تطبيقه على 

،وتوصلت نتائج )16(مجموعة من الطالب حيث بلغ عدد آل من العينة الضابطة والتجریبية 

 :المعالجة االحصائية الالبارامتریة إلى ما یلي

 .تحسين الجانب المعرفي النظري لدى المجموعة التجریبيةفعالية البرنامج الكمبيوتري في  .1

 .انتقال اثر التعلم االیجابي لطلبة العينة التجریبية أثناء ممارسة التدریس .2
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إدارة الجودة الشاملة مدخل لفعالية إدارة المعلومات بالتعليم "ودراسة عایدة فؤاد عباس

 إدارة الجودة الشاملة في إدارة تهدف إلى استخدام مدخل)م2002عباس،"(الجامعي في اليمن

المعلومات بالجامعة اليمنية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث قامت الباحثة 

بتشخيص واقع الجامعة وثم تحدید االتجاهات المعاصرة لمدخل إدارة الجودة الشاملة في إدارة 

 :المعلومات وتوصلت من ذلك إلى مایلي

ة تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في إدارة المعلومات بالجامعات تصميم نموذج یوضح آيفي .1

 العربية 

 .توفر نظام معلومات یعتمد على البرامج وقواعد البيانات ومزود بشبكة اتصاالت حدیثة .2

 .استحداث إدارة للجودة تتكون من مجلس ولجان متعددة من ضمنها لجنة قياس وتقویم الجودة .3

انية استخدام تكنولوجيا التعليم في تعليم العلوم ولقد درس ضياء مطاوع إمك

واتبع المنهج المكتبي التحليلي، حيث حلل نماذج تطبيقية عن مستحدثات ). م2002مطاوع،(

 : تكنولوجيا التعليم وتوظيفها في تدریس العلوم تعلمها، وتوصل إلى العدید من النتائج منها 

يقة وموضوعية حتى تتحقق األهداف التربویة أهمية تنویع أساليب التقویم لتكون شاملة ودق .1

 .المنصوص عليها في مناهج العلوم بالمراحل المختلفة

تصميم األنشطة اإلثرائية المتعلقة باالآتشافات الحدیثة التي الیتضمنها المنهج حتى یتم إشباع  .2

 .الجانب المعرفي العصري للطالب وخاصة الموهوبين

 . أهداف التعلم التعاوني والبنائي للعلومتهيئة بيئة تعليمية تمكن من تحقيق .3

إدارة المعرفة ودورها في دعم المهمات التنمویة " أما دراسة ساهرة المالك وأحمد األثري

، تهدف الدراسة إلى إظهار أثر إدارة المعرفة على تطویر )م2002المالك واألثري،".(للمنظمات

يث قامت الباحثة بتشخيص واقع المؤسسات المنظمة، واتبعت الدراسة المنهد الوصفي التحليلي، ح

الكویتية العامة والخاصة ثم تطویر هذا الواقع ليوائم التطورات اإلداریة الحدیثة، وتم توزیع استبيان 

 :على عينة من المؤسسات الحكومية والخاصة في الكویت، وتوصلت الدراسة إلى ما یلي

 .أهمية نظام المعرفة في المؤسسات الحكومية والخاصة .1

 .دور النشرات والمجالت الداخلية في نشر المعرفة داخل المؤسسة .2

 .دور شبكة االتصاالت الداخلية في تبادل المعلومات .3
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 .االستفادة من النماذج العالمية في نقل العرفة داخل المؤسسة .4

 ,Shawabken(، )بوابة ریتاج بيرزیت األآادیمية(ودراسة عزیز شوبيك ووائل هاشالمون 

Hashlamoun,2002 ( استعرض الكاتبان تجربة الجامعة المفتوحة في فلسطين، حيث یتمكن أعضاء

هيئة التدریس االتصال وتبادل المعلومات مع الطلبة عبر الشبكة العنكوبتية، آما یتم إعطاء المواد 

الدراسية عن طریق االنترنت وآذلك بالنسبة للخدمات التي تتطلبها الجامعة یمكن إنجازها عن 

التسجيل واالتصال واالستفسار عن المواد واالختبارات والبحث في المكتبة : نترنت مثلطریق اال

آما یتم تبادل المذآرات الداخلية عن طریق البرید االلكتروني، وتوصلت الدراسة إلى ....والنتائج

ن أنه على الرغم من قصر عمر هذه التجربة إال أنه تم تحقيق غالبية األهداف، فاالتصال فعال بي

الجامعة والطلبة الملتحقين بها من جهة وبينها وبين أعضاء هيئة التدریس من جهة أخرى، آما 

 .تمكنت من حل العدید من المشكالت التي تصادف الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم

-Abdel(،)الجامعات المصریة االلكترونية(وقام أحمد عبدالباسط بدراسة عن 

Bassit،2003 (باستعراض التجربة المصریة في الجامعات االلكترونية آدراسة حالة، قام الباحث 

وتم استعراض أهداف هذه الجامعات والخدمات التعليمية التي تقدمها حيث أنها ترید أن تخرج 

بالواقع المصري إلى العالمية عن طریق التعاون مع جامعات أجنبية، وهي توفر خدمة االنترنت 

تعليم االلكتروني، آما یتوفر موقع إلكتروني لكل جامعة یمكن عن طریقة والمكتبة االلكترونية وال

التسجيل في برامج الجامعة الخاصة بالتعليم االآادیمية أو الدورات التدریبية خاصة في مجال 

االتصال االلكتروني والحاسب اآللي والدبلومات التي تكون لفترات محددة، ویستطيع المستفيد من 

 ). video conferencing(اعات تعليمية مرئية المشارآة في اجتم

تعلم المقررات العلمية األساسية من خالل قواعد الویب (وتناولت دراسة یوسف البستكي

، قام الباحث بدراسة تطبيقات قواعد الویب ذات االتصال )Al-Bastaki,2003)(بمنحنى المحاآاة

يم األساسية لطریقة االتصال المباشر المباشر باستخدام طرق المحاآاة، استعرض الباحث المفاه

باستخدام أسلوب المحاآاة، آما قام ببناء محموعة من قواعد الویب المتكاملة بهدف عرض 

المقررات العلمية باالستعانة ببرامج الفالش والجافا، وتوصلت الدراسة إلى تصميم نظام إلكتروني 

 :مقترح یشتمل على ما یلي

 .أساليب العرض المتخصصة .1

 . الویبنظام .2
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 .االتصال عن بعد لالستفادة من المقررات العلمية المتوفرة بالنظام .3

 :تعليق عام على الدراسات السابقة

 :نتوصل من الدراسات السابقة إلى مجموعة النتائج التالية

 .تطبيق استراتيجية اإلدارة الجامعية المتكيفة لتفاعله من االتجاهات العالمية الحدیثة .1

 .تعليمية بالجامعات السعودیة لتتمكن من التكيف مع المتغيرات البيئيةتحدیث السياسات ال .2

 .إعادة هيكلة الجامعات حتى تتمكن من االستعانة بأنظمة تكنولوجيات المعلومات .3

 .توفر نظام معلومات یعتمد على البرامج وقواعد البيانات ومزود بشبكة اتصاالت حدیثة .4

 .ة والخاصةأهمية نظام المعرفة في المؤسسات الحكومي .5

 .دور شبكة االتصاالت الداخلية في تبادل المعلومات .6

 .الجامعة المفتوحة وأثرها االیجابي في مساعدة الطلبة علىاستكمال دراستهم .7

 .مساهمة الجامعة المفتوحة في ربط الدول العربية مع الجامعات العالمية .8

 .التعلم االلكتروني للمقررات العلمية المتوفرة في النظام .9

ج من العرض السابق أهمية االتصال االلكتروني ودوره الفعال في العصر الحالي، حيث نستنت

یساهم في نقل المعرفة بأقل وقت وجهد، ویجعلها في متناول أآبر عدد من األفراد، آما یختصر 

، )Monolescu, and others,2004(الكثير من االجراءات التقليدیة لالتصال وتبادل المعلومات 

 مع تجربة قسم التربية وعلم النفس حيث تهدف إلى االستفادة من االتصال االلكتروني في وذلك یتفق

 .االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن طریق تصميم موقع إلكتروني
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 :اجراءات الدراسة

ة الریاض وذلك  اقتصرت الدراسة الحالية على آلية التربية األقسام األدبية في مدین:حدود الدراسة

ألن معایير القبول متطابقة في آافة الكليات التربویة األدبية في المملكة العربية السعودیة 

 .وتتبع لوائح تنظيمية واحدة

شملت الدراسة أعضاء قسم التربية وعلم النفس في آلية التربية األقسام األدبية : عينة الدراسة 

 ).120(لالتي یتبعن القسم، ویبلغ عددهن بمنطقة الریاض وطالبات الدراسات العليا ا

 :الخطوات اإلجرائية لجمع البيانات

تتلخص إجراءات الدراسة في حمع المعلومات من المصادر المختلفة وتصنيفها وتنظيمها 

 : وذلك تبعًا لما یلي

 .اعداد نموذج عن السيرة الذاتية تم توزیعه على أعضاء هيئة التدریس .1

جستير والدآتوراه المتوفرة في مكتبة القسم والمكتبة المرآزیة تصویر ملخصات رسائل الما .2

 .بالكلية

 طلب من أعضاء هيئة التدریس ممن لدیهم ملخصات رسائلهم على أقراص ممغنطة تسليم  .3

 .نسخة منها

 .تنظيم آافة المعلومات وترتيبها .4

 .الرجوع إلى قرارات مجالس القسم لحصر أسماء الخطط المجازة .5

 .آافة األعمال والمكاتب التابعة لقسم التربية وعلم النفسجمع معلومات عن  .6

 .تصویر بعض المكاتب وأنشطتها بكاميرا الدیجتال .7

 .تصميم موقع على برنامج الفرنت بيج .8

 .تخصيص صفحة لكل مكتب .9

ملخصات رسائل الماجستير : تخصيص ملف على الموقع لكل عمل ذو تفرعات متعددة مثل .10

 ....والدآتوراه، السيرة الذاتية

 اختيار خلفية لصفحات الموقع .11
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 مراجعة المواد المكتوبة .12

 .ادخال المعلومات بترتيب وتنظيم مناسب للموقع .13

 .المراجعة اللغویة لما أدخل من معلومات .14

 .إضافة الصور لكل صفحة بما یتناسب مع محتواها .15

 .بالموقع" الصفحة األولى "تصميم صفحة الغالف  .16

 .ن صفحات الموقعإنجاز الروابط الالزمة لكل صفحة م .17

 .الربط بين الصفحات والملف الرئيسي .18

 الربط بين صفحة الغالف والملفات المكونة للموقع .19

 .تحدید عنوان الكتروني للموقع حتى یتم االتصال عن طریقه .20

 .طلب من طالبات الدراسات العليا االئي ناقشن مؤخرًا تسليم ملخصاتهن على قرص ممغنط .21

 :تربویة في المملكة العربية السعودیة أهداف آليات البنات ال:أوال

تتنوع أهداف آليات البنات التربویة ولكنها آلها تتفق على تربية الفتاة بما یتفق مع تعاليم 

الشریعة اإلسالمية، وتعتبر من مراحل التعليم العالي الذي یرآز على التخصص العملي التربوي 

ت الطالبة وتأهيلها لتكون معلمة في مراحل في فرع محدد من العلوم التي تتفق مع قدرات امكانا

التعليم المختلفة، وباإلمكان تلخيص أهداف الكليات التربویة للبنات آما وردت في وثيقة وسياسة 

 ):هـ 1390وزارة المعارف، (التعليم فيما یلي 

 بالمسئولية تنمية عقيدة الوالء هللا ومتابعة السير في تزوید الطالبة بالثقافة اإلسالمية التي تشعرها .1

 .أمام اهللا

 تأهيل الطالبة فكریًا وعلميا لتتمكن من القيام بواجبها نحو وطنها في ضوء العقيدة السليمة  .2

 .ومبادئ اإلسالم

 .إتاحة الفرصة أمام النابغات الستكمال دراستهن العليا في التخصصات العلمية المختلفة .3

م في مجال التقدم العالمي باآلداب والعلوم القيام بدور ایجابي في ميدان البحث العلمي الذي یسه .4

 .والمخترعات وإیجاد الحلول السليمة المالئمة لمتطلبات الحياة المتطورة واتجاهات التقنية
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النهوض بحرآة اإلنتاج العلمي والتأليف بما یطوع العلوم لخدمة العقيدة اإلسالمية ویمكن البالد  .5

 .إلنسانية على مبادئها األصيلةمن القيام بدورها القيادي لبناء الحضارة ا

ترجمة العلوم النافعة وتنمية ثروة اللغة العربية بما یسد حاجة التعریب ویسهل الحصول على  .6

 .المعرفة ألآبر عدد من المواطنين

القيام بالدراسات التجدیدیة والخدمات التدریبية التي تساهم إطالع الخریجين على االتجاهات  .7

 .الحدیثة في مجال التخصص

 :مهام قسم التربية وعلم النفس : اثانًي

قسم التربية وعلم النفس یقوم بمهام عدة في الكليات التربویة، حيث یقوم أعضائه بتدریس 

المناهج، : المواد التربویة التي تعتبر العامود الفقري إلعداد الطالبة لتكون معلمة بعد تخرجها مثل

حة المدرسية، وسياسة ونظام التعليم في المملكة العربية التربية االسالمية، وعلم النفس النمو، والص

السعودیة، والتقویم التربوي، آما یشرف على التربية العملية التي تتابع الطالبات أثناء تطبيقهن في 

المدارس، آما ینظم في بدایة آل سنة دراسية عدد من طالبات الدراسات العليا في التخصصات 

طفل لقسم التربية وعلم النفس حيث تتم إدارته من عضو هيئة تدریس التربویة، آما تتبع روضة ال

من القسم، ومكتب اإلرشاد الطالبي یتبع لقسم التربية وعلم النفس حيث یتم ترشيح أعضاء هيئة 

تدریس في تخصص علم النفس لدراسة ومتابعة الحاالت التي ترد للمكتب، آما یلتحق بقسم التربية 

التعلم الذي یقدم الدورات التدریبية لكافة العامالت في القطاعات وعلم النفس مرآز مصادر 

التربویة ومن ترغب في االستفادة من برامجه وفق شروط محددة، آما یمكن الباحثات من تطبيق 

 .التجارب التربویة، ویتضمن وحدة تحليل إحصائي ومعمل لمقایيس علم النفس، ومعمل حاسب آلي

 :في قسم التربية وعلم النفسالتخصصات المتوفرة :  ثالثا

 :تتبع قسم التربية وعلم النفس لمرحلة الماجستير والدآتوراه التخصصات التي

 االسالمية أصول التربية .1

 الدارة والتخطيط التربوي .2

 : لم نفس تربوي وینقسم إلىع .3

 الصحة النفسية*    ارشاد وتوجيه طالبي •

 :ناهج وطرق التدریس ویتفرع إلىم .4
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 طرق تدریس لغة انجليزیة*     الشرعيةطرق تدریس العلوم •

 )تاریخ وجغرافيا(طرق تدریس اجتمياعيات *   طرق تدریس لغة عربية •

  طرق تدریس اإلقتصاد المنزلي والتربية الفنية*   طرق تدریس ریاضيات •

 طرق تدریس علوم تخصص آيمياء، فيزیاء، ونبات، وعلم الحيوان •

 )عليمالت وسائل وتقنيات(المناهج وطرق التدریس •

 :المواد التي یقدمها قسم التربية وعلم النفس  وعدد ساعاتها : رابعا

الجدول التالي یوضح المواد التربویة المقدمة في قسم التربية وعلم النفس وعدد ساعات آًال 

 :منها
 المواد التربویة التي تقدم من قبل أعضاء هيئة تدریس قسم التربية وعلم النفس ):1(الجدول رقم 

اللغة العربية، التاریخ، الجغرافيا،  القرآن وعلومه، الدراسات اإلسالمية، :آلية التربية األقسام األدبية التخصصات
 اإلنجليزي

 )2(1طرق تدریس خاصة-)3( علم نفس النمو-)3(التربية اإلسالمية: الثة الفرقة الث-الفصل الدراسي األول

  الفرقة الرابعة-الفصل الدراسي األول الفرقة الرابعة-الفصل الدراسي الثاني 

سياسة ونظام التعليم في المملكة العربية   )2( اإلدارة والتخطيط التربوي-)2(تطور الفكر التربوي
 )2(السعودیة

 )2(التربوي  التقویم-)3(المناهج  )2( الصحة النفسية-)2(ربيةاجتماعيات الت

  الحاسب اآللي-الفيزیاء، النبات، علم الحيوان  الریاضيات، الكيمياء،:العلمية للتخصصات آلية التربية األقسام

 الفرقة الثالثة-  األول الفصل الدراسي  الفرقة الثالثة-الفصل الدراسي الثاني

 )3(التربية اإلسالمية  )3(التعليم وتكنولوجيا  وسائل

 )2 (1خاصة  طرق تدریس-)3(علم نفس النمو )3 (2 طرق تدریس خاصة -)3(النفس التربوي  علم

   الفرقة الرابعة الفصل الدراسي األول  الفرقة الرابعة األول الفصل الدراسي

 (المملكة العربية السعودیةسياسةونظام التعليم في  )2)  الصحة النفسية-)2) الفكر التربوي تطور
2( 

 )2 (التربوي  التقویم-)  3(المناهج )2 ( اجتماعيات التربية-)2 (اإلدارة والتخطيط التربوي

التغذیة وعلوم األطعمة،مالبس ونسيج،سكن وإدارة المنزل،تربية  للتخصصات والتربية الفنية آلية االقتصاد المنزلي
 فنية

  الفرقة الثالثة -الفصل الدراسي األول  الثالثةالفرقة-الثاني  الفصل الدراسي
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 المواد التربویة التي تقدم من قبل أعضاء هيئة تدریس قسم التربية وعلم النفس ):1(الجدول رقم 

 )3( علم نفس النمو-)3(التربية اإلسالمية  )3(وتكنولوجيا التعليم وسائل

 )2(1طرق تدریس خاصة )3 (2 طرق تدریس خاصة-)3(النفس التربوي علم

  الفرقة الرابعة -الفصل الدراسي األول  الفرقة الرابعة- الفصل الدراسي الثاني

سياسةونظام التعليم في المملكة العربية  )2( اجتماعيات التربية-)2(الفكر التربوي ورتط
 )2(السعودیة

 )2(التربوي   التقویم-)3(المناهج )2( الصحة النفسية-)2(اإلدارة والتخطيط التربوي

االجتماعية، العلوم  مآلية إعداد المعلمات للتخصصات القرآن الكریم والدراسات اإلسالمية، اللغة العربية والعلو
 األطفال والریاضيات، االقتصاد المنزلي والتربية الفنية، ریاض

  الفرقة الثالثة- الفصل الدراسي األول الفرقة الثالثة-الفصل الدراسي الثاني 

أسس - المدرسةاالبتدائية-تربيةالطفل في اإلسالم وتقنيات التعليم وسائل
 المناهج

  علم نفس نمو الطفل-)1(طرق تدریس خاصة )2(تدریس خاصة  طرق-نفس تعلم الطفل علم

  الفرقة الرابعة -الفصل الدراسي األول  الفرقة الرابعة-الفصل الدراسي الثاني

 )2(سياسة ونظام التعليم في المملكة )2(وتخطيط المدرسة االبتدائية إدارة

 )2(مشكالت الطفل السلوآية )2( الفكر التربــوي  تطور

 المدرسة -)2(االبتدائية مناهج المدرسة )2(النفسية للطفل  الصحة-)2(ت وتقویم تربوياختبارا
 )2(االبتدائية

 األولى والثانية في آليات مختلفة مواد تربویة للفرقة

 والثانية الفرقة االولى-  الفصل الدراسي األول والثانية  الفرقة األولى-الثاني الفصل الدراسي

آلية )(الفرقة الثانية(مناهج وطرق تدریس عامه )2)(آلية إعداد معلمات(الفرقة الثانية (ریاض األطفال مناهج
 )2) (التربية الفنية

تدریس القرآن الكریم والدراسات اإلسالمية الفرقة طرق
 2 )آلية إعداد معلمات(الثالثة

 آلية)(الفرقة الثالثة(طرق تدریس التربية الفنية 
 )2)(التربية الفنية

التربية  آلية) الفرقة األولى(علم نفس نمو  )2)(آلية إعداد معلمات)(الفرقة الثانية(یس عامهتدر طرق
 )  2(الفنية

آلية -)الفرقة األولى(علم النفس العام )2( الخدمة االجتماعية  آلية(الفرقة األولى(نفس نمو  علم
 )2(الخدمةاالجتماعية 

آلية الخدمة -علم نفس اجتماعي الفرقة الثانية )2)(فنيةآلية التربية ال(الفرقةاألولى-نفس تعليمي علم
 )2( االجتماعية

  )2(الخدمة االجتماعية  آلية-)الفرقة الثانية(نفسية صحة
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إن الجدول التالي یوضح عناوین رسائل الماجستير في قسم : خامسًا عناوین رسائل الماجستير

 :التربية وعلم النفس
 ماجستير وفق التخصصعنوان رسالة ال)2(الجدول رقم 

دینةالریاض  المرجوة منه في المرحلة المتوسطة للبنات في متقویم منهج التعبير في ضوء األهداف :مناهج وطرق تدریس اللغة العربية
 م1992/ 1991هـ1412/ 1411.بالمملكة العربية السعودیة

هـ 1418وعالقتها بالتحصيل في مقررات التخصص , الریاض اللغة العربيةبكلية التربية للبنات بالمهارات النحویة لدى طالبات قسم
 م1997/

 هـ1418عام "دراسة ميدانية"الریاض أثناء التربية العملية العربية بكلية التربية للبنات بتقویم المهارات التدریسية لدى طالبات اللغة

مقدمة إلى قسم التربية وعلم النفس بكلية  دراسة المتوسطة للبنات بمدینة الریاض بالمرحلة صور مقترح ألنشطة اللغة العربية غير الصفيةت
 .م2000هـ،1420.طرائق تدریس اللغة العربيةالمناهج و تخصص استكماًال لمطالب الحصول على درجة الماجستير في التربية التربية

 – 1423 من وجهة نظر المشرفات التربویات  العربية بالمرحلة االبتدائية وواقع تعليمهن القراءةمفهوم تعليم القراءة لدى معلمات اللغة
 هـ1424

 م2004/هـ1425العربية السعودیة الصـف الثالث المتوسـط بالمملكة لطـالبات منهج قواعد النحو من منظور وظيفي طویر محتوىت

 م2004.السعودیة في ضوء مطالب اإلمالء لتعليم اإلمالء في المرحلة اإلبتدائية للبنات بالمملكة العربية صور مقترح

 تدریس التربية اإلسالمية مناهج وطرق

 م1999/ هـ 1420.  الریاضالشرعيةفي الصف األول الثانوي للبنات بمدینةتقویم مهارات األسئلة الشفهية لدى معلمات العلوم 

 .هـ1414.ة الالزمة األول الثانوي للبنات بالمملكة العربية السعودیةفي ضوء المفاهيم الفقهيدراسة تقویمية لمحتوى منهج الفقه للصف

ات المفاهيمالسعودیة في إآساب الطالب الثانویةبالمملكة العربية دور مناهج الجغرافيا في المرحلة :مناهج وطرق تدریس الجغرافيا
 م1997 / هـ1418.واالتجاهات البيئية

 لم والتكنولوجيا والمجتمع على تنميةالتحصيلالتفاعل بين الع البيئية الناتجةبين وحدة مطورة في الجغرافيا قائمة على القضایا فاعلية
 م2002هـ1423لدى طالبات الصف األول الثانوي  الدراسي واتخاذ القرارات البيئيةالمناسبة

 تدریس التاریخ مناهج وطرق

 م1985 – 1984هـ، 1405 – 1404.التابعة لرئاسة تعليم البنات المدارس تقویم برنامج مكافحة األمية للمرأة السعودیة في

 .م1996اإلنجليزیةآلغة أجنبيةاتجاهات طالبات المرحلة المتوسطة نحو دراسة اللغة  :مناهج وطرق تدریس اللغة اإلنجليزیة

التراآيب والمفردات اللغویة في مادة اللغة اإلنجليزیة لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدینة  األلعاب اللغویة على تعلم أثر استخدام
 .م1998/هـ1418. الریاض

 م1999/ هـ 1419.الَحْرفيةوالناقدة في مادة اللغة اإلنجليزیة: مهارات القراءة بنوعيها  في تنمية فاعلية أسئلة طالبات الصف الثاني الثانوي

القسم  (الثاني الثانوي الصف اللغویة في مادة اللغة اإلنجليزیة لدى طالبات والتراآيب فاعلية أسلوب لعب األدوار في تعلم المفردات
 .م1999هـ1420ـ  هـ1419(األدبي

الجغرافيا وتنمية بعض مهارات لمقرر فاعلية حقيبة تعليمية مقترحة في التحصيل الدراسي:)وسائل وتقنيات التعليم) مناهج وطرق تدریس
 م2000 /هـ1421األدبي بمدینة الریاض استخدام الخرائط لدى طالبات الصف الثاني الثانوي

 .هـ1413 / 8 / 2."الریاض من وجهة نظر الموجهات والمعلمات اإلبتدائية للبنات بمدینة تعليمية ومعوقاتها في المرحلةالوسائل ال استخدام

TEACHERS' ATTITUDES TOWARD THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN SAUDI 
ARABIA 1993 

 هـ1424 – 1423 التربية للبنات برنامج اإلعداد المهني للمعلمة في آليات ضمن مقرر مقترح لتنمية مهارات تقویم البرمجيات التعليمية
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 هـ1424 – 1423 تكنولوجيا التعليم بكليات البنات المتخصصين في مجال تصميم وبناء قاعدة معلومات أآادیمية لخدمة

 – 1423آليات البنات في ضوء التوجهات العالمية المعاصرة في إعداد المعلمتصميم منظومي لبرنامج اإلعداد المهني للمعلمة في 
 هـ1424

التوجهات العالمية المعاصرة في التعليم  الجامعية الجدیدة لكليات البنات في ضوء للتجهيزات واألجهزة التعليمية في المباني بناء دليل
 هـ1424 /1423.الجامعي

 م2003/ ـ 1424لتوظيف المعلمات لتقنيات التعليم الحدیثة في التدریس تصميم برنامج تدریبي مقترح قائم على تفرید التعليم 

Relationships Among Computer Self-Efficacy, Attitude Towards Computers,  And Desirability of 
Learning Computing Skills 1999. 

 طالبات آلية التربية إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية قبل التدریس لدى نموذج مقترح في التصميم التعليمي لتنمية مهارات ما

الدراسي الفوري والمرجا في مادة الریاضيات لدىفاعلية التدریس باألهداف السلوآية في تنمية التحصيل  :مناهج وطرق تدریس ریاضيات
 .م1995/هـ1416طالبات الصف األول الثانوي 

التفكير الهندسي والتحصيل في  الهندسيةلطلبة الصف الثامن على مستویات لتدریس بعض المفاهيم) لوغو(أثر استخدام بيئة أفكار 
 م1994.الهندسة

  م1988-هـ1409 طةالمتوس الكليات فى العلوم معلمة اعداد تقویم برنامج :مناهج وطرق تدریس الكيمياء

 م1988 هـ1408.المرحلة الثانویة بمدارس البناتبمدینة الریاض السنة األولىمن دراسة بعض مشكالت تنفيذ منهج الكيمياء في

 التعلم على اآتساب بعض المفاهيم الكيميائيةلدى تلميذات الصف الثاني من المرحلة المتوسطةبالمملكة مدى فاعلية استخدام طریقة دورة
 م1999 -هـ 1419.بية السعودیةالعر

مقرر الكيمياء الفيزیائية لدى التخطيطية الدائریة للمفهوم في التحصيل الدراسي لفاعلية استراتيجية تجمع بين خرائط المفاهيم والرسوم 
 م2000 -هـ 1421. طالبات آلية التربية بالریاض

ي تشخيص وتعدیل أنماط السلوك البيئي الخاطئ وتنمية الوعي به لدى تلميذات السلوآي ففعالية إستراتيجية قائمة على التناقض والتعاقد 
 م2003/هـ1423المرحلة االبتدائية بمدینة الریاض

 م1989 -هـ 1409.العربية السعودیة للبنات بالمملكة محتوي آتاب الفيزیاء للصف الثالث الثانوي تقویم: تدریس الفيزیاء مناهج وطرق

طالبات الفرقة األولىقسم  مفاهيم القوة والحرآةالشائعةلدى البدیلةحول اقض المعرفي في تعدیل التصوراتفعالية استراتيجية التن
 التربية بالریاض الفيزیاءآلية

نحو العمل المخبري لدى طالبات الفرقة األولى  مهارات التجارب الفيزیائيةواالتجاه استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية أداء بعض يةفاعل
 .م2002 / هـ1423. بكلية التربية

الدراسي لمادة األحياء واالتجاه نحوها التحصيل فاعلية استراتيجية العروض العملية الكشفية في :تدریـس علم الحيوان مناهج وطرق
 .م1999هـ،1420.لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدینة الریاض العلم واآتساب عمليات

LECTURE VS. DISCUSSION IN TEA CHING BIOLOGY FOR TENTH GRADE STUDENTS IN 
SAUDI ARABIA. 1992 

 التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات: تدریس النبات مناهج وطرق
 م2002/ هـ 1423لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدینة الریاض 

 المدارس بعض في التالميذ وتحصيل التدریس مهنة نحو االبتدائية المرحلة ومعلمات معلمين اتجاهات بين العالقة: تخطيطوال اإلدارة
 هـ1413 سنة الحجة ذو 19 الریاض ینةمد في واألهلية الحكومية

 هـ1409شوال  ي مدینة الدماممدیرات مدارس المرحلة االبتدائيةالحكومية ف المؤثرة فيها لدى تقييم القدرة القيادیة وبعض العوامل

  المسلمين تربية الصبيان لدى بعض الفقهاء و العلماء: اإلسالمية أصول التربية

بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات اإلقامة الداخلية في  درجة الشعور فاعلية العالج النفسي السلوآي الجماعي في خفض: علم النفس
 م1997/هـ1417بالریاض  جامعة الملك سعود
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  عينة من طالبات آلية التربية للبنات بمدینة الریاض دراسة ميدانية على القيم الخلقية و عالقتها بالعصابية

 هـ1420" دراسة مقارنة " بسيطة من الجنسين في مرحلة ما قبل المدرسة درجة الذات لدى األطفال المتفوقين و العادیين و المتخلفين

 اإلبداعية لدى عينة من طالبات المعوقات سمعيا بمعاهد األمل االبتدائية بمدینة فعالية برنامج تدریي للدراما اإلبداعية في تنمية القدرات
  الریاض

 الدافعية لإلنجاز الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض باالتجاهات و التجاهات الوالدیة نحو مادة الریاضيات و عالقتهاا
 م2003/ـه1424

 طالبات آليةالتربية إلعداد معلمات المرحلةاالبتدائية بالریاض المتغيرات لدى قلق االختبـار وعالقته بالدافعية لإلنجـازوبعض

العادیين والماصبين ببعض االضطرابات  سنة12-6األطفال من سن  فروق أعراض القلق واالآتئاب والمخاوف المرضية عند
 هـ1424/هـ1423النفسجسمية

 

 الجدول التالي یوضح عناوین رسائل الدآتوراه التربویة موزعة :آتوراهسادسًا عناوین رسائل الد

 :وفق التخصص
 عناوین رسائل الدآتوراه)3(الجدول رقم 

لدى طالبات قسم اللغة  تصميم برنامج مقترح لتنمية المهارات اللغویة المدرسية: مناهج وطرق تدریس اللغة العربية
 م2001-هـ1422 للبنات بالمملكة العربية السعودیة العربية بكليات التربية

األول الثانوي في مدینة الریاض  الناقدة لدى طالبات الصف فاعلية استراجية مقترحة لتنمية بعض مهارات القراءة
 م1999-ه1420

الصف األول  تنمية التحصيل والتذوق األدبي لدى طالبات في فاعلية التعلم التعاوني والتكامل بين البالغة واألدب
 م2003هـ،1424الثانوي بمدینة الریاض،

الطالبات المعلمات بقسم الدراسات  بالتعلم التعاوني لدى فاعلية برنامج مقترح في إآساب آفایات التدریس
 م2004 - هـ1425.اإلسالميةبكليات التربية للبنات

للبنات في المملكة  بالمرحلة الثانویة معيار مقترح لتقویم أهداف تدریس التاریخ :تدریس التاریخ مناهج وطرق
 م1992العربية العربية السعودیة 

دراسة (بالمرحلة اإلبتدائية في المملكة العربية السعودیة،  اإلجتماعية التدریب في أثناء الخدمة لمعلمات المواد
 .هـ1414). مفتوح مسحبة وبرنامج

وتعدیل اإلعتقادات  إدارة الصف فاعلية برنامج تدریبي في تنمية آفایات: مناهج وطرق تدریس اللغة اإلنجليزیة
الخبرة في المرحلة المتوسطة بمدینة  بشأنها وخفض حالة قلق التدریس لدى معلمات اللغة اإلنجليزیة حدیثات

 م1999-هـ 1420 الریاض

 وسائل وتقنيات التعليم) مناهج وطرق تدریس(

تحصيل طالبات آلية  علىالتعليم وقياس أثر إستخدامها  وإنتاج حقيبة تعليمية في مقرر وسائل وتقنيات تصميم
 .هـ1416التربية للبنات بالریاض،

في  منفصلتين ومندمجتين اعلية إستراتيجيتي التعلم التعاوني وحل المشكالتف: مناهج وطرق تدریس ریاضيات
نحوها لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدینة  تنمية التحصيل ومهارات التفكير العليا في الریاضيات واإلتجاه

   م2001-هـ1422 الریاض،
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 عناوین رسائل الدآتوراه)3(الجدول رقم 

الصف الثاني  والتحصيل في الریاضيات لدى طالبات الناقد فاعلية برنامج مقترح في الحاسب اآللي لتنمية التفكير
 م2002الثانوي،

/ هـ 1413-مستوى اإلتقان إلى فاعلية إستراتيجية مقترحة لتدریس الكيمياء للوصول: مناهج وطرق تدریس الكيمياء
  م1992

تلميذات الصف  اإلبداعي والناقد والتحصيل لدى التفكير التفكير من خالل منهج العلوم على أثر برنامج لتدریس
 م2004الخامس االبتدائي بمنطقة الریاض

حل مسائل الفيزیاء واإلتجاه  صعوبات فاعلية إستراتيجية تدریس مقترحة لمعالجة: تدریس الفيزیاء مناهج وطرق
 م2000هـ،1421وي بمدینة الریاض،طالبات الصف األول الثان نحو تلك المسائل لدى

لوحدة التحصيل الدراسي  فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في تنمية: تدریس علم الحيوان مناهج وطرق
 م2000/ هـ 1421الجامعي  العام.الثانوي بمدینة الریاض الخلية والوارثة واإلتجاه نحوها لدى طالبات الصف األول

اآتساب عينة من تلميذات الصف الثالث االبتدائي بمدینة تعلم ونموذج جانييه على  استخدام آل من دورة الأثر"
 م2003". الریاض للمفاهيم العلمية ومهارات المالحظة والتصنيف واالتصال

  م1992-هـ1412 السعودیة بالمملكة العربية لكفاءة الداخلية لكليات التربية للبناتا:والتخطيط  اإلدارة

 في المملكة العربية السعودیة "" للبنات من المعلمات مدارس المتوسطة والثانویةالتخطيط لسد حاجات ال "
 م1992-هـ1412"

 بكليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودیة ة اإلداریةمدخل لتطویر العملي  : باألهداف اإلدارة
 م2002/هـ1423

  م2002/هـ1423  لعمل النسوي السعوديمتطلبات سوق ا نموذج مقترح لتطویر برامج آليات البنات في ضوء

نموذج (بكليات البنات بإستخدام مجاالت الحاسب اآللي تطویر أداء المهام اإلداریة للهيئة التعليمية واإلداریة 
  م 2002/هـ1423)مقترح

 م2000السعودیة في ضوء الفكر التنظيمي المعاصر تطویر التنظيم اإلداري لریاض األطفال في المملكة العربية 

 م2001)دراسة تحليلية نقدیة(العربية السعودیة نظام اختيار وتدریب المشرفات التربویات فى الممالكة

 م2002/هـ1423- بإستخدام أسلوب إدارة الجودة الشاملة  نموذج مقترح للتطویر اإلداري بكليات التربية للبنات

 م2003هـ1424آليات البنات  القيادات النسائية في تقویم الحلقات التطبيقية لتدریب

إعادة هندسة العمليات (للبنات بإستخدام أسلوب إعادة الهندسة آليات التربية نموذج مقترح لخفض التكاليف في
 .م2002) اإلداري

بكليات التربية للبنات  في مرحلة الدراسات العليا) والتسرب الرسوب(يجية مقترحة لمواجهة الهدر التربوي استرات
  م2003/هـ1424 التابعة لوزارة التربية والتعليم

  الهجري السادس القرن في التربوي الفكر مذاهب: اإلسالمية أصول التربية
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 عناوین رسائل الدآتوراه)3(الجدول رقم 

 م2003/هـ1423 بتدائيةتنمية القيم الجمالية لدى تلميذات المرحلة اال

 المتغيرات وبعض الشخصية بسمات وعالقته المصریة الجامعات وطالبات طلبة من عينة لدى القلق: علم النفس
 .م1993الدراسي التحصيل- الدراسي المناخ-االجتماعية التنشئة)األخرى

والذآاء بمدینة  دیةوعالقتــه بأســاليــب التنشئــة الوال أطفال ما قبل المدرسة العدواني لدى السلوك
 م1992هـ،1412الریاض

ات بمدینة المتغيرات النفسية لدى طالبات آلية التربية للبن وعالقتها ببعض استراتيجيات التعایش مع ضغوط الحياة
 م2000هـ1421 الریاض

 م2002هـ1423األخرى التوافق الزواجي وعالقته باإلآتآب وبعض المتغيرات

 م2002/هـ1423 الثانویة  المرحلة معلمات لدى العمل ضغوط خفض في معرفي سلوآي برنامج فاعلية

 م2002/هـ1423األخالقي بالسلوك مصادر اشتقاق األحكام األخالقية ومستویاتها وعالقتها
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 :م2004/2005مسميات الخطط البحثية المقبولة لعام : سابعًا

 .م2004/2005الجدول التالي یشتمل على عناوین الخطط البحثية المقبولة لعام   
  هــ1425 /1424الخطط البحثية التي تم الموافقة عليها لعام) 4(الجدول رقم 

 ."التربية للبنات بالمملكة العربية السعودیة س بكلياتتطویر مقرر الكتروني في مجال تصميم التعليم لطالبات البكالوریو"

 "  التقنياتبرنامج تدریبي قائم على الكفایات المهنية الالزمة الختصاصي تصميم"

المعاصرة في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو  فاعلية برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على األحداث الجاریة والقضيا"
 ."الثاني الثانوي طالبات الصفالجغرافيا لدى 

 ."للبنات في ضوء التوجهات العالمية المعاصرة بناء برنامج الدراسات العليا تخصص تكنولوجيا التعليم بلكيات التربية"

الفيزیاء ومهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى  فاعلية نموذج التعلم ما وراء المعرفي في تنمية االستيعاب المفاهيمي في"
 "البات الصف الثاني الثانويط

االجتماعي لدى طالبات قسم اللغة االنجليزیة في   التوليدي في تنمية مهارتي القراءة الناقدة والتفاعلمفاعلية نموذج التعل"
 " آليات التربية

ة على اآساب للمنظمات المتقدم تصميم تعليمي قائم على تكنولوجيات الهبيرميدیا وفق أسلوب النظم ونموذج أوزیل أثر"
 ."طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية للبنات بالریاض مهارات تصميم وانتاج وسائل وتكنوولجيا التعليم لدى

 "العربية السعودیة مقترحة الختيار واعداد القيادات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في المملكة استراتيجية"

العلوم والتأمل الفكري لدى الطالبات  تخدام الحقيبة الوثائقية في تنمية مهارات تدریسبرنامج تدریبي على بناء واس فاعلية"
 "التربية للبنات في آليات)أقسام العلوم الطبيعية(المعلمات

العلوم قبل الخدمة بكليات التربية  برنامج مقترح في تنمية ممارسات التدریس الحقيقي والتقييم الحقيقي لدى معلمات فاعلية"
 "ناتللب

 "استراتيجيات تعليم مهارات االتصال بمصادر التعلم بناء حقيبة تدریبية الكلترونية لتنمية مهارات المعلمين في مجال"

 ."والعميق على التحصيل األآادیمي أثر نموذج معالجة المعلومات المتتابعة والمتزامنة وأساليب التعلم السطحي"

االجتماعي على النمو المعرفي لدى األطفال المحرومين   لتنمية بعض مهارات التواصلفاعلية برنامج في الدراما اإلجتماعية
 "أسریًا
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 الجدول التالي یوضح :تخصصات أعضاء هيئة التدریس في قسم التربية وعلم النفس: ثامنًا

 :تخصصات أعضاء هيئة التدریس في قسم التربية وعلم النفس
 خصصاتهمأعضاء هيئة التدریس وت)5(الجدول رقم 

 مناهج وطرق تدریس اللغة العربية وسائل وتقنيات التعليم-مناهج وطرق تدریس

 منيرة الحریشي.د أستاذ مساعد فوزیة أبالخيل.د مشارك أستاذ

 ابتسام عافش.د أستاذ مساعد أحمد سالم.د أستاذ مساعد

 إقبال الغصن.د أستاذ مساعد یاسين قندیل.د مشارك أستاذ

  ناهد درویش.د أستاذ مساعد حنان سباك.أ محاضر

 هند الثنيان.أ محاضر منى الزهراني.أ. محاضر

 مشاعل الفقيه.أ محاضر حنان الزید.أ محاضر

 مشاعل السيف.أ محاضر ام الجریويسه.أ محاضر

 أمل أبو راس. أ محاضر أمل الموزان.أ محاضر

 ندى الربدي.أ محاضر مریم الفالح.أ محاضر

 تدریس التربية اإلسالمية مناهج وطرق هند السالم.أ محاضر

 نهى المال.د   أستاذ مساعد علياء الجارد.أ محاضر

 نورة الخليوي.أ محاضر أمل الجار اهللا.أ محاضر

 مناهج وطرق تدریس الجغرافيا إنعام مدني.أ محاضر

 فوزیة الدوسري.د أستاذ مساعد غزالء الحویل.أ محاضر

 أمل القحطاني.أ محاضر حصة الشایع.أ محاضر

 وفاء الخليفة.أ محاضر هيفاء العودان.أ محاضر

 تدریس التاریخ مناهج وطرق أمل القحطاني.أ محاضر

 الصباغ مياز.د مشارك أستاذ ریم المعيذر.أ محاضر

 شيخة الخثالن.د أستاذ مساعد عبير العجالن.أ ضرمحا

 فاطمة الوهيبي.د أستاذ مساعد مناهج وطرق تدریس ریاضيات

 شهريفاطمة ال.أ محاضر منى الغامدي.د أستاذ مساعد
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 مناهج وطرق تدریس اللغة اإلنجليزیة نوال الراجح.د أستاذ مساعد

 شوقي الشریف.د مشارك أستاذ سعاد الجلعود. أ محاضر

 عفاف الجاسر.د أستاذ مساعد مها القثامي. أ محاضر

 هدى الوهيبي.أ محاضر حنان العریني.أ محاضر

 تغرید السدیس.أ. محاضر مناهج وطرق تدریس الكيمياء

 جميلة معشي.أ محاضر مالك السليم.د مشارك أستاذ

 دریة الحوتانب.أ محاضر منيرة الرشيد.أ محاضر

 نسرین الحميد.أ محاضر جواهر الرشود.أ محاضر

 الجوهرة الرویس. أ محاضر لولوة العليان.أ محاضر

 تدریس الفيزیاء مناهج وطرق ليلى عبد المجيد.أ محاضر

 فاطمة المالك. د أستاذ مساعد أماني الحصان. أ محاضر

 تهاني الروساء. أ محاضر ة الزیدمنير. أ محاضر

 نوال الربيعان. أ محاضر تدریس علم الحيوان مناهج وطرق

 فاطمة المالك. د أستاذ مساعد هيا المزروع. د أستاذ مساعد

 تهاني الروساء. أ محاضر سلطانه الفالح. د أستاذ مساعد

 نوال الربيعان. أ محاضر مي السبيل.د أستاذ مساعد

 تدریس النبات مناهج وطرق زینة القحطاني. أ محاضر

 وضحى العتيبي.أ محاضر لــم النفـــسعـــ

 غادة أبا حسين.أ محاضر فادیة حمام.د مشارك أستاذ

 نيةالمنزلي والتربية الف االقتصاد منيرة الغصون.د أستاذ مساعد

 لمياء أبو زید.د أستاذ مساعد السيد علي أحمد.د مشارك أستاذ
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 نورة الشيحة. أ محاضر نورة الفریح.د أستاذ مساعد

 منى الحميضي. أ محاضر ثریا فلكي.د أستاذ مساعد

 والتخطيط اإلدارة نادیة جان.د أستاذ مساعد

 الجهني ست الحسن.د أستاذ مساعد فوزیة الشهري.د أستاذ مساعد

 نوال العرادي.د أستاذ مساعد أسماء الحسين.د أستاذ مساعد

 العمر الجوهرة.د أستاذ مساعد الشعالن لطيفة.د أستاذ مساعد

 الرشودي بدریة.د أستاذ مساعد عائشة حجازي.أ محاضر

 شيخة العسكر.د أستاذ مساعد هدى أبو معطي.أ محاضر

 سوسن الزرعة.د أستاذ مساعد  الصقيه الجوهرة.أ محاضر

 سهام آعكي.د أستاذ مساعد نورة القضيب.أ محاضر

 الشعالن مضاوي.د أستاذ مساعد حليمة عسيري.أ محاضر

 إیمان العيسى.د أستاذ مساعد أمل بدر.أ محاضر

 فوزیة الشمري.د ذ مساعدأستا الزبيري شریفة.أ محاضر

 سعاد الحارثي.د أستاذ مساعد الجبيلة الجوهرة. أ محاضر

 المنيع الجوهرة.د أستاذ مساعد أمل الشهري.أ محاضر

 الزاملمها .أ محاضر الكریدیس ریم. أ محاضر

 خيریة الجحلي.أ محاضر الكثيري وفاء. أ  محاضر

 اإلسـالمـيـة أصــول الـتـربـيـة

 طرفة الحلوة.د أستاذ مساعد مضاوي الراشد.أ محاضر

 الخالق دنبيل عب.د أستاذ مساعد سميرة الشهري.أ محاضر
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 حنان الجهني.د أستاذ مساعد نوره العریني.أ محاضر

 فوزیة الماجد.د أستاذ مساعد الدوسري نوف.أ محاضر

 منيرة القاسم.د أستاذ مساعد بدریة القرني.أ محاضر

 رجاء الباز.أ محاضر المنقور لطيفة.أ محاضر

 :النتائج والتوصيات

نستنتج مما سبق عرضه إن التقدم التكنلوجي خاصة في وسائل االتصال یمكن من تبادل 

لمعلومات والحرص على دقتها المعلومات في أقل وقت ممكن وبأدنى جهد،  لكن البد من تنظيم ا

وذلك یتفق . وتحدیثها من وقت آلخر حتى یتمكن الباحثين والباحثات من استخدامها واالستفادة منها

مع نتائج الدراسات السابقة التي حثت على استخدام الشبكة العنكوتيية في عملية تبادل المعلومات، 

لى فریق عمل متعاون باإلضافة إلى تعاون ویجدر اإلشارة إلى أن العمل على تصميم موقع بحاجة إ

األفراد في إمداده بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب والتي یشترط أن تكون دقيقة وصحيحة 

 .وحدیثة، وفيما یلي استعراض للصعوبات التي تم مواجهتها أثناء تنفيذ الموقع االلكتروني

 :الصعوبات 

 :قيام بالعمل منها مایليهناك بعض الصعوبات التي ظهرت أثناء ال

 .صعوبة استرداد نموذج السيرة الذاتية من األعضاء .1

 الجهد والوقت المبذول في إدخال ملخصات رسائل الماجستير والدآتوراه .2

 .االسهاب الكبير في بعض الملخصات .3

عدم تجاوب بعض األعضاء في تزوید فریق العمل بصورة من ملخصات األبحاث أو السيرة  .4

 .الذاتية

 .تفهم الهدف من تصميم موقع إلكترونيعدم  .5

 .عدم إقتناع بعض األعضاء بأهمية نشر المعرفة إلكترونيًا .6

 .إهمال بعض طالبات الدراسات العليا في تسليم ملخصاتهن على أقراص ممغنطة .7

 :التوصيات
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الزام آل طالبة دراسات عليا تسليم رسالتها مع الملخص على قرص ممغنط عند اخالء طرفها  .1

لعدید من الجامعات، ألن ذلك سيسهل حتى عملية التداول بين الجامعات عن طریق أسوة با

 ...االنترنت

 .إلزام أعضاء هيئة التدریس بتعبئة نموذج السيرة الذاتية وتحدیثه آل سنتين على األقل .2

 .تعاون المكاتب المختلفة في التزوید بواقع أنشطتها الفعلية بصورة مختصرة وواضحة .3

 .المختلفة على تصویر أنشطتها بكاميرا الدیجتال لتسهيل نشرها مستقبًالتشجيع المكاتب  .4

 .تصميم منتدى علمي على الموقع یتم طرح اآلراء والمشاآل التربویة عليه .5

 .التوعية بهدف نشر موقع إلكتروني .6

 .إقامة المحاضرات واألنشطة التي تساهم في ترسيخ مفهوم نشر المعرفة إلكترونيا .7

دف إلى ربط آليات البنات التربویة على مستوى المملكة العربية السعودیة تطویر الموقع ليه .8

 .ببعضها البعض

تصميم محرك بحث یشتمل على الرسائل الجامعية بالكامل ولكن عليه حمایة تمكن من حفظ  .9

 .حقوق معدي تلك الرسائل

 .تصميم شریط إخباري یحدث بما یتم انجازه بالقسم .10

 .لتي ینفذها القسم سنویاإضافة رابط خاص بالملتقيات ا .11

 .إضافة رباط خاص بالسوق الخيري التابع لقسم التربية وعلم النفس .12

 

  :الخاتمة

ان الموقع یعتبر بدایة للمساهمة في تصميم موقع یربط بين آافة آليات البنات التربویة على 

لومات البحثية وسيخدم الباحثين والباحثات حيث سيزودهم بالمع. مستوى المملكة العربية السعودیة

الالزمة في أقصر وقت ممكن، آما یمكن في المستقبل أن یتم إنزال البرامج التدریبية المقدمة من 

قبل مرآز مصادر التعلم التابع لقسم التربية وعلم النفس في آلية التربية األقسام األدبية بالریاض 

 العام أو الجامعي من االلتحاق فيمكن المستفيدات والعامالت في القطاع التربوي سواء في التعليم

بالبرامج التدریبية المناسبة مما سيساهم في نموهن المهني، و البرید إلكتروني الخاص بالموقع 
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ویؤمل أن یتم تطویر هذا الموقع االلكتروني . سيمكن من تبادل المعلومات والرد على االستفسارات

عنوان . ودیة بعضها ببعض حتى تعم الفائدةليتم ربط الكليات التربویة في المملكة العربية السع

  com.education-girls.www: الموقع االلكتروني هو

 :قائمة المراجع

 : المراجع العربية: أوال

 .ص27،الریاض، مكتبة العبيكان، "معجم المصطلحات اإلداریة" م،1993البرعي، محمد و آخرون، .1

معجم المصطلحات التربویة المعرفة في المناهج وطرق :" م2003اللقاني،أحمد،والجمل،علي،  .2

 8، القاهرة، عالم الكتاب، ص 3، ط"التدریس

تصميم نظام معلومات متكيف ونظام إدارة "،)1997/هـ1418(الثبيتي، جویبر والقرشي، مسعود، .3

، بحث منشور في ندوة التعليم العالي في "متكيف یؤهل الجامعات السعودیة لمواجهة تحدیات المسقبل 

  264-237هـ، الریاض، ص ص 28/10/1418-25المملكة العربية السعودیة المنعقدة في الفترة من 

إدارة المعرفة ودورها في دعم المهمات التنمویة :" م 2002المالك، ساهرة واألثري،وأحمد، .4

 143ية، ص، مستقبل التربية العرب26، العدد 8، المجلد "للمنظمات

،ترجمة إسماعيل بسيوني وعبد اهللا العزاز، " طرق البحث في اإلدارة:"م1998أوما، سيكاران، .5

 144الریاض، جامعة الملك سعود،ص 

، القاهرة، الدار المصریة "معجم المصطلحات التربویة والنفسية:" م 2003شحاته،حسن وآخرون،  .6

 18اللبنانية، ص 

بكليات التربية في اليمن، في ضوء االتجاهات المعاصرة، مجلة م، إعداد المعلم 2001عباس، عایدة، .7

 214-176مارس،ص ص )5(التربية، العدد األول 

، االسكندریة، دار الوفاء "معجم مصطلحات التربية لفظًاواصطالحًا:"م2004فله،فاروق و آخرون،  .8

 47لدنيا الطباعة والنشر، ص

، " وإعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات موسوعة البحث العلمي:"م1998عبد الفتاح، مراد،  .9

 . 427ص

http://www.girls-education.com/
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