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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 حول كلية التربية

ا بدأت الكلية مركز  حيث  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلأعرق كليات  حدىإكلية التربية  تعد  

ّول ، ثم ح   هـ، في حي املريكبات بالدمام7931/7931في العام  ا لوزارة املعارفللعلوم والرياضيات تابع  

 7931/7931املركز إلى كلية متوسطة في العام التالي 
 
تحت  ( البكالوريوس) ستحدث برنامج هـ. ثم ا

هـ انضمت الكلية إلى جامعة امللك 7041وفي عام . هـ. 7043: كلية املعلمين بالدمام في العام  اسم

وبصدور األمر امللكي بإنشاء جامعة ، هـ 7094. وفي العام  : كلية التربية تعديل تسميتها إلى فيصل وتم  

الطالبات  شطر إنشاء  هـ تم  7094وفي عام  . لهاأصبحت كلية التربية إحدى الكليات التابعة ، الدمام 

                                        في الكلية.

من التخصصات البكالوريوس، والدبلوم ما بعد البكالوريوس، واملاجستير في عدد ة تمنح الكلية درجو 

هـ صدر املرسوم السامي بتغيير اسم الجامعة لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 7091وفي عام   .التربوية

 فيصل.

 الرؤية

 
 
 .علم في اململكة العربية السعودية وتدريبه والتميز في برامجهالريادة في إعداد امل

 الرسالة

 
 
قادر على املنافسة عامليا؛ وذلك من خالل  معرفيسهم في بناء مجتمع إعداد الكوادر التربوية التي ت

، وتوفير البيئة العلمية والتعليمية الفاعلة، وتنمية القدرات  االرتقاء ببرامج الكلية، ووحداتها املختلفة

مع  من الفاعلية، الالزمة إلعداد هذه الكوادر، في مسعى إلرساء مجتمع علمي قائم على مستوى عال  

، وتحديات التنمية الشاملة، بتقديم  ، ومشكالت امليدان التربوي  اجات املجتمعاالستجابة لتنوع احتي

ي ضوء قيم وحاجات ، والتوظيف األمثل للمعرفة، والبحث، والتقنية، ف مبادرات للتطوير التربوي 

 
 
 .ملعايير االعتماد األكاديمي ااملجتمع، ووفق
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

:األهداف  

  والتدريب للكوادر البشرية وتأهيلها علميا، وثقافيا، ومهنيا؛ توفير تعليم متميز لإلسهام في اإلعداد

للقيام بمهام التدريس في التعليم العام والعمل التربوي، وفي مجال تعليم ذوي االحتياجات 

 .الخاصة بمختلف التخصصات

  تطوير البحث العلمي، والدراسات العليا في املجاالت النفسية والتربوية لتحسين جودة املنتج

 .بوي التر 

 واملجتمعات العربية، عن طريق عقد املحاضرات،  بناء شراكة حقيقية مع املجتمع السعودي ،

 .والدورات، والندوات، واملؤتمرات ذات الصلة بالعملية التربوية

  التحسين املستمر للتنظيم األكاديمي، واإلداري، والتربوي. 

  والتميز والتفاعل اإليجابي داخل الكلية اإلسهام في بناء بيئة تعليمية متكاملة، يسودها اإلبداع

 .وخارجها
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 

 كلمة العميد

الحمد هلل رّب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد ،،،

املؤسس ي، وتنظيم يعد  إعداد األدلة التعريفية وإصدارها من املتطلبات املهمة في تمهين العمل 

عملياته، وتحسين جودته، ومن ذلك العمل في املؤسسات التعليمية، الذي يحتاج إلى وضوح املهام 

ومسؤولياتها وتنظيمها، في سبيل تحقيق رؤية املؤسسة، ورسالتها، وأهدافها، فضال عن أن  ذلك 

عليمية، ونجاحه في تحقيق مطلٌب من مطالب الجودة، التي تعد  جوهر تنظيم العمل في املؤسسات الت

 أهدافه.

ويأتي هذا الدليل التعريفي من هذا املنطلق؛ للتعريف بكلية التربية، وبرامجها، ولوائحها، 

وتنظيم مكوناتها األكاديمية، ومهامها ومسؤولياتها؛ بما يعطي صورة تعريفية متكاملة عن تنظيم 

 العمل والتواصل املؤسس ي في الكلية. 

َم        وفي الختام، ندعو  ْسهِّ
ق الهدف املرجو من إعداد هذا الدليل وإصداره، وأن ي  ِّ

ّ
 يحق

ْ
هللا أن

 في االرتقاء بجودة العمل في الكلية، وتحقيق أهدافه على الصورة املأمولة.

 وهللا املوفق ،،،

 

 د. عادل بن سعد أبو دلي
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 

 الدراسة بالكلية والفرص الوظيفية

 الكليةريوس في و نظام دراسة مرحلة البكال

وتشترط الكلية تجاوز تخصص الطفولة املبكرة ) طالبات( في التربية  البكالوريوستمنح الكلية درجة 

 .واجتياز املقابلة الشخصية للقبول بالكلية 9.3بمعدل املسار اإلنساني بالسنة التحضيرية 

 الفرص الوظيفية

عد  
 
. حيث يعد  والتدريب مجال التعليم فيمحصورة الفرص الوظفية األساسية لخريجي كلية التربية  ت

 
 
االحصول على مؤهل تربوي شرط كما أن   .للتعيين في الوظائف التعليمية بوزارة التعليم ا أساسي 

 أو   خريج كلية التربية مؤهل بشكل عام للعمل في الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص 

بقوة وتميز  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلالتربية بتتميز كلية و ،  العاليالعام و قطاع التعليم 

تسعى الكلية لتحقيقه من خالل تقديم عمل أكاديمي عالي الجودة  وهذا ما، مخرجاتها في سوق العمل 

ألبنائها الطالب وتزويدهم باملهارات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على خدمة وطنهم على 

  الشكل
 
من تحقيق  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلكلية التربية في  ن خريجو األمثل . وقد تمك

 .في السنوات املاضية ختبار كفايات املعلمين على مستوى كليات التربية في اململكةاأعلى معدل في 
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 وكاالت الكلية

لشؤون األكاديميةالكلية لوكالة  

     ومسؤولة عن جميع ، ريوس و هذه الوكالة مسؤولة عن متابعة الشؤون األكاديمية لبرامج البكال تعد  

في هذا الخصوص من انتظام في الدراسة واختبارات وتحويل ومعادلة وتسجيل   الطالب/بةيتعلق ب ما

 مقررات.

 Cedd.vdaa@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /234 التواصل

 

لدراسات العلياالكلية لوكالة   

شراف على اإل . حيث تتولى  برامج الدراسات العليا في الكليةشرافية على اإل الجهة هذه الوكالة  تعد  

بتعثي الكلية على م  - من خالل وحدة املبتعثين اأيض   –وتشرف ، برامج الدبلوم وبرامج املاجستير   

 وتشمل برامج الدراسات العليا:من معيدين ومحاضرين ، 

  التربويةة اآلداب في اإلدار ماجستير. 

  تخصص مناهج وطرق التدريسالتربية ماجستير. 

  يالتربية في اإلرشاد املدرس ماجستير.  

  التربية الخاصة في صعوبات التعلمماجستير. 

 الدبلوم العالي في التربية الخاصة تخصص صعوبات التعلم. 

 الدبلوم العالي في التوجيه واإلرشاد املدرس ي. 

 التربية الدبلوم العام في. 

 دبلوم التوجيه واإلرشاد املدرس ي  

 Cedd.vdgs@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /555 التواصل

 

http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/programs/diploma-programs-in-school-counseling-and-guidance
http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/programs/diploma-programs-in-school-counseling-and-guidance
http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/programs/general-diploma-in-education
http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/college-of-education-dammam/programs/diploma-in-school-guidance-and-counseling
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

املجتمعلتطوير وخدمة الكلية لوكالة   

ويشمل ذلك تطوير أعضاء هيئة ، تهتم وكالة الكلية للتطوير وخدمة املجتمع بملف التطوير بالكلية 

               التدريس وتطوير املباني والقاعات وتطوير قدرات ومهارات الطالب وتطوير املناهج الدراسية. 

 وذلك من خالل عدد من املجتمعشراف وتنسيق جهود الكلية في مجال خدمة كما تتولى الوكالة اإل 

                                 .شراف على مركز التدريب وخدمة املجتمعالفعاليات واألنشطة ، ومن خالل اإل 

ة بوكالة التطوير تعد  وحدة الجودة من الوحدات الرئيسو ، عملية الجودة  بإدارةتقوم الوكالة  كما

 دارة الجودة واالعتماد األكاديمي لبرامج الكلية. إحيث تتولى عملية ؛

 Cedd.vddcs@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /444 التواصل

 

 وكالة الكلية لشؤون الطالبات

ير املحاضرات ع َس حيث تتاب؛ الطالبات شطر شراف املباشر على باإل وكالة شؤون الطالبات  تقوم

بالتنسيق مع الوحدات واألقسام تقوم الوكالة كما .  كاديميةوتشرف على العملية األوانتظام الدراسة 

 أي مشكالت تواجه الطالبات. نجاح العملية التعليمية وحّلِّ ا إل لتتكامل مع  ؛ ية األخرى بالكلية كاديماأل

 

 Cedd.vdfs@uod.edu.sa +966-13-3331443 التواصل
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 األقسام األكاديمية

 املناهج وطرق التدريس قسم

برنامج ويتولى اإلشراف على ،   بكلية التربية األكاديميةقسم املناهج وطرق التدريس أحد األقسام  عد  ي

, علوم, رياضيات,  , حاسب آلي )علوم شرعية: املناهج وطرق التدريس في تخصصات مختلفة ماجستير 

مجال املناهج  في لمشاركة في إعداد معلمين ذوي كفاءة عالية وتأهيلهملويسعى القسم لغة عربية(. 

؛ وذلك من خالل برامج أكاديمية  وطرائق التدريس، قادرين على املشاركة بفاعلية في بناء مجتمعهم

، إلى جانب برامج تدريبية تطويرية للمعلمين وألعضاء هيئة  وميدانية وفق املعايير املحلية والعاملية

واالستشارية للجهات املعنية في مجال  م الخدمات التعليميةقّدِّ التدريس، تجعل من القسم بيت خبرة ي  

 .التدريس واستراتيجياتاملناهج 

 Cedd.catm@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /395 التواصل

 

 قسم أصول التربية

املحلي والدولي في املجاالت التربوية ؛  : يسعى قسم أصول التربية إلى الريادة والتميز على املستويين

 
 
ِّ ليواكب التطورات العاملية املستحدثة التي ت

ّ
 . ق تطلعات املجتمع، وتلبي احتياجات سوق العملحق

مية، ، وإجراء الدراسات العل عداد الكوادر العلمية واملهنية في املجاالت التربويةإل  كما يسعى القسم

 بوية ألفراالتر  وتوفير الخدمات واالستشارات
 
م .ملعايير الجودة اد ومؤسسات املجتمع، وفق  القسم ويقّدِّ

ا  عليا.البرامج الدبلوم والدراسات  من عدد 

 Cedd.ep@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /338 التواصل
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 الطفولة املبكرة قسم

؛ الطفولة املبكرة: املحلي، والدولي في مجال  ا على املستويينيسعى قسم رياض األطفال ألن يصبح رائد  

 
 
ِّ ليواكب التطورات املستحدثة التي ت

ّ
ِّ عداد م  كما يسعى القسم إل  . ق تطلعات املجتمعحق

ّ
مات عل

 ي نوادي األطفالواملسموعة، وف  ، أو برامج األطفال املرئية مرحلة الطفولة املبكرةمتخصصات في 

برنامج  ويشرف القسم على،  الطفولة املبكرة، وتشجيع الدراسات العلمية في مجال تهم ومكتبا

 للطالبات فقط.الطفولة املبكرة في التربية تخصص  البكالوريوس

 Cedd.kin@uod.edu.sa +966-13-3337343 التواصل

 

 الدراسات القرآنية قسم

 بصفة عامة مستوى اململكةلريادة في إعداد معلمين في مجال الدراسات القرآنية على يسعى القسم ل

والخبرات التطبيقية، واملهارات ، بما يواكب املستجدات املعرفية ،بصفة خاصة  واملنطقة الشرقية

عداد مهنيين تربويين يملكون الكفاءة، والخبرة، والعلم إل  القسم يهدفكما  . التعليمية والبحثية

م والتعليم في 
 
الشرعي، ويتحلون بأخالق املهنة، ويسعون لتحسين حياة اآلخرين من خالل عملية التعل

 .تخصص الدراسات القرآنية

 Cedd.qs@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /374 التواصل
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 التربية الخاصة قسم

 يسعى القسم إل 
 
ِّ عداد معلمين متخصصين يمتلكون الكفايات التي ت

ّ
أداء دورهم في صيانة  نهم منمك

  ، وإشباع رغباتهم ، وتلبية حاجاتهم حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
 
 ن، وتوجيه ميولهم باقتدار وتمك

يتطلب الذي دعم مسيرة التقدم االقتصادي والحضاري للمجتمع السعودي ل كما يسعى القسم .

؛ وذلك يتطلب إتاحة الفرصة تظافر جهود جميع أبناء املجتمع، بما فيهم ذوي االحتياجات الخاصة

لهذه الشريحة من املجتمع، وتذليل املعيقات التي تعترضهم، وهذا ما يسعى إليه قسم التربية الخاصة 

للعمل مع ذوي  تقديم برامج ودورات : من خالل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلبكلية التربية ب

تقديم االستشارات الفنية ,  ميدان التربية الخاصةإجراء الدراسات والبحوث في ,  االحتياجات الخاصة

ا  –ويقدم القسم  . املشاركة في فعاليات اللجان الوطنية والعاملية, و  للجهات ذات العالقة ا -حالي   عدد 

 عليا.المن برامج الدبلوم والدراسات 

 Cedd.se@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /352 التواصل

 

األساسية قسم العلوم  

كسـاب الطـالب ويهـدف إل،   للرقي بالعمليـة التعليميـة الفاعلـة ريادة في العلوم األساسيةالقسم لليسعى 

، باإلضـــافة إلـــى املهـــارات املعمليـــة والرياضـــية التـــي تســـاعد فـــي فهـــم وتفســـير الظـــواهر  املعلومـــات النظريـــة

تحســــين جــــودة إلــــى كمــــا يســــعى القســــم  . الفيزيــــاء والكيميــــاء واألحيــــاء :العلميــــة املختلفــــة فــــي تخصصــــات

فـي مقـررات العلـوم  التعليم من خالل إعداد خريجين متميزين ومؤهلين للعمل فـي مـدارس التعلـيم العـام

يزيـاء, شـعبة الكيميـاء, و : شعبة الرياضيات , شعبة الف هي عدة شعب علميةويشمل القسم . األساسية

 حياء.شعبة األ 

 Cedd.bs@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /376 التواصل
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 الدراسات اإلنسانية قسم

اإلى تحقيق التميز في تعليم وإعداد كوا يسعى القسم  ا وعلمي  سهم في بناء  در بشرية مؤهلة تربوي  بما ي 

ا، وقادرين على ممارسة مهنة التعليم هم القسم يسكما  .مجتمع املعرفة في إعداد طالب متميزين علمي 

، على فهم أسس دينهممتلكون القدرة ي، بحيث  بمهارة عالية
 
يمتلكون , كما  ونظام حياة : عقيدة

ا وكتابة
 
ا نطق ا صحيح  بناء شراكة مع يسعى القسم لو  .القدرة على استخدام اللغة العربية استخدام 

وعقد املؤتمرات ذات  ، والندوات العلمية، ، والدورات التدريبية املجتمع عن طريق إقامة املحاضرات

عدة شعب ويشمل القسم  .ضافة إلى االستشارات اللغوية والشرعيةالصلة بتخصص القسم، إ

 .بة اللغة االنجليزية , شع الدراسات اإلسالمية, شعبة  اللغة العربية: شعبة  هي  علمية

 Cedd.hum@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /277 التواصل

 

 اإلدارة التربوية قسم

وتأهيل الكوادر اإلدارية والقيادية في املؤسسات التربوية لع القسم للريادة والتميز في مجال إعداد يتط

 .ا بما يتفق مع متطلبات العصر ومعايير الجودة الشاملةا وإقليمي  بمختلف مستوياتها؛ للمنافسة محلي  

املهارات اإلدارية والتربوية للمديرين  تنمية، و  اوتربوي   اى تأهيل الطالب والدارسين إداري  إل قسماليهدف و 

الخدمات االستشارية في اإلدارة التربوية، ويتابع التطورات القسم واملشرفين التربويين، كما يقدم 

 .م برامجه على مستوى الدراسات العلياقّدِّ . وي   التربوية

 Cedd.em@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /358 التواصل
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

تقنيات التعليم قسم  

 تيسعى القسم ل
 
 قنية م تِّ قديم بيئة تعل

 
 سّهِّ ت

 
 . حسنه بتوظيف تكنولوجيا التعليم واملعلوماتل التعلم وت

يا التعليم املؤهلين القادرين على التعامل مع تكنولوج االختصاصيينجيل تقني من  عدادكما يسعى إل 

كساب الدارسين إل القسم ويهدف. ا وتقويم   اوإدارة واستخدام   اوإنتاج   اومصادر التعلم تصميم  

الخبرات الالزمة و  ,الخبرات الالزمة في مجال تقنيات التعليم واملعلومات واالتصال، وتطبيقاتها التربوية

تين شعبويشمل القسم  . في مجال تصميم مصادر التعلم وإنتاجها وإدارتها واستخدامها وتقويمها

 الحاسب.علوم , شعبة  تقنيات التعليم: شعبة  هما علميتين

 Cedd.et@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /310 التواصل

 

 قسم علم النفس

املحلي والدولي في املجاالت النفسية؛  :سعى قسم علم النفس إلى الريادة والتميز على املستوييني

 
 
ِّ ليواكب التطورات العاملية املستحدثة التي ت

ّ
 .، وتلبي احتياجات سوق العمل ق تطلعات املجتمعحق

، وإجراء الدراسات العلمية،  عداد الكوادر العلمية واملهنية في املجاالت النفسيةإل  القسم يهدفكما 

  ، ومؤسسات املجتمع دمات واالستشارات النفسية ألفرادوتوفير الخ
 
 .ا ملعايير الجودةوفق

 Cedd.ps@uod.edu.sa +966-13-827-4155 /338 التواصل
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 الشؤون األكاديمية

  أكاديمية مهمةمصطلحات 

السجل 

 األكاديمي

 اسم كلية  الطالب/بةوثيقة رسمية تبين وضع 
 
وتخصصه وحالته الدراسية  الطالب/بةالدراس ي شامال

 إن وجدت.، واملعدل الفصلي أو املعدل السنوي واملعدل التراكمي واإلنذارات األكاديمية ، وتقديراته فيها 

 

املعدل 

 الفصلي

على مجموع الوحدات املقررة لجميع  الطالب/بةحاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها  

املقررات التي درسها في أي فصل دراس ي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي 

 صل عليه في كل مقرر درسه الطالب/بة.ح

املعدل 

 التراكمي

في جميع املقررات التي درسها منذ التحاقه  الطالب/بةعليها حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل 

 الوحدات املقررة لتلك املقررات. بالجامعة على مجموع

التقدير 

 العام

 .وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته الجامعية

الطالب 

 املحروم

دخول االختبار النهائي بسبب تدني نسبة حضوره املحاضرات عن الحد األدنى املطلوب  ْن يحرم مِّ  ْن َم 

 .ةاد من التاسعة وحتى الرابعة عشر حسب القواعد التنفيذية للمو 

أي مقررات دراسية في فصل دراس ي أو سنة دراسية دون حصوله على إذن  الطالب/بةعدم تسجيل  االنقطاع

 من املدة النظامية للتخرج.حتسب ضبتأجيل الدراسة ، وال ت

 الفصل أو االنسحاب أو االنقطاع. بالجامعة سواء كان عن طريق الطالب/بةإنهاء عالقة  طي القيد

الوحدة 

ةالدراسي  

املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس السريري الذي ال تقل 

 الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو امليداني 

السحب 

 واإلضافة

خالل األسبوع األول من وتتم ، كثر أعملية حذف أو إضافة أو تغيير شعب أو مواعيد معينة ملقرر أو 

 .الفصل الدراس ي

الفصل 

 الصيفي

 ضمنها فترة االختبارات النهائية.تقل عن سبعة أسابيع وال تدخل  مدة زمنية ال 

ملف 

الطالب 

 األكاديمي

في خطته الدراسية من نماذج  الطالب/بةو سيرته الذاتية وكل ما يتطلبه  الطالب/بةملف يحوي بيانات 

بالنظام حتى تخرجه ، ويحفظ هذا امللف لدى  الطالب/بةتعليمية منذ التحاق إرشادية أكاديمية و 

 املرشد األكاديمي للطالب.

العبء 

الدراس ي 

 للطالب

 

ويتحدد الحد األعلى ، مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراس ي 

 واألدنى للعبء الدراس ي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 التسجيل والدراسة

وعليه متابعة ، ا في بداية كل فصل دراس ي كتروني  تسجيل مقرراته بنفسه إل الطالب/بةيتوجب على 

سجيل بداية كل للتعرف على مواعيد الت من خالل موقع الجامعة عمادة القبول والتسجيل صفحة

 :االنتباه للنقاط التاليةويتوجب عليه ،  الطالب/بةالتسجيل مسؤولية . ويعد   فصل دراس ي

  االستعداد املبكر للتسجيل من خالل تحديد املواد التي يرغب في دراستها في الفصل القادم

 كاديمي.مع مرشده األ قبالتنسيوذلك ،

  في كل مقرر. يناسبه وقتهاباختيار  الشعبة التي  الطالب/بةيقوم ، عند بدء فترة التسجيل 

  بمقررات املستوى حسب خطة البرنامج.تزام لباال الطالب/بةينصح 

  د من أككاديمي والتمرشده األ التنسيق مععليه في بعض املقررات،  الطالب/بةفي حال تعثر

 يترتب عليها من مواد مرتبطة بها في الفصل القادم. ومامواعيد نزول هذه املقررات 

  كتروني ملكتب يمكن للطالب تقديم طلب ال، في حال وجود مشاكل أثناء فترة التسجيل

 سجالت الطالب) من خالل نظام  الطالب/بةبحيث يقدم  ؛ التسجيل لحل املشكلة املوجودة

 ويتم الرد عليه من خالل النظام. (

  للتعرف على آلية لنظام سجالت الطالب؛  الطالب/بةمراجعة دليل  الطالب/بةيجب على

 والتسجيل في موقع الجامعة(.موجود على صفحة عمادة القبول الدليل  ) التعامل مع النظام
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 رموز التقديرات

الرمز  حدود الدرجة النقاط املدلول بالعربية املدلول باإلنجليزية

 باإلنجليزي 

الرمز 

 بالعربية

Exceptional 744-33 3.44 0.44 ممتاز مرتفع  A+ +أ 

Excellent 33ألقل من  34 0.13 9.13 ممتاز  A أ 

Superior ا مرتفع 34لألقل من  13 0.34 9.34 جيد جد   B+ +ب 

Good  Very ا 13ألقل من  14 0.44 9.44 جيد جد   B ب 

Average Above 14ألقل من  13 9.34 4.34 جيد مرتفع  C+ +ج 

Good 13ألقل من  14 9.44 4.44 جيد  C ج 

Pass High 14ألقل من  13 4.44 7.34 مقبول مرتفع  D+ +د 

Pass  13ألقل من  14 4.44 7.44 مقبول  D د 

Fail 14أقل من  7.44 4 راسب  F هـ 

Progress-In مستمر - - - IP م 

Complete-In غير مكتمل - - - IC ل 

Denied 7.44 - محروم - DN ح 

Pass No Grade وأكثر 14 - - ناجح دون درجة  NP ند 

Fail No Grade 14أقل من  - - راسب دون درجة  NF هد 

Withdrawn منسحب بعذر - - - W ع 

 

 

 الحد األعلى للعبء الدراس ي

 املعدل التراكمي عدد الوحدات الدراسية

وحدة كحد أقص ى 74 4أقل من تحت اإلنذار األكاديمي   

وحدة كحد أقص ى 73 4.3إلى أقل من  4من    

0إلى أقل من  4.3من  حسب املحدد في الخطة  

وحدة كحد أقص ى 49 فأكثر 0من    
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 الغياب و األعذار

من دخول االختبار  الطالب/بةحرم حضور محاضراته حيث ي  في  االنضباط الطالب/بةيتوجب على 

 الطالب/بةحرم , وي   املقرر  ساعات% من 13عن  الطالب/بةالنهائي في املقرر إذا قلت نسبة حضور 

  احتى وإن قدم عذر  ،
 
 املقرر. ساعات% من 13قلت نسبة الحضور عن  إذا، مقبوال

 حال تغيبه ووجود عذر مقبول لديه أن: في  الطالب/بةيتوجب على 

  املتغيب بالعذر لشؤون الطالب خالل أسبوع من تاريخ الغياب. الطالب/بةيتقدم 

 وأن يصدق من سفارة ،طبق األصل ا بصورة ا أو مختوم  ر املقدم أصلي  يجب أن يكون العذ

 ، اململكة في بلد املستشفى الذي أصدر العذر 
ْ
 كان من خارج اململكة . إن

  إذا ثبت عدم صحة ،لجنة  ضبط السلوك الفرعية  إلى  الطالب/بةإحالة يحق للجنة األعذار

 العذر املقدم .

 :األعذار التي يمكن قبولها بصفة عامة تشمل 

 األعذار الطبية: .7

  املستشفيات الحكومية والخاصة : حاالت التنويم ، حاالت املرافقة  ، الجراحة

أداء الحضور ،  الطالب/بةتجعل من املستحيل على العاجلة ، الحاالت املرضية التي 

بناء  على تقرير طبي ؛ جراء العمليات الجراحية التي ال يمكن تأجيلها وتستلزم راحة إو 

 جازة املرضية.مفصل ينص بشكل واضح على مدة اإل 

 ( ثالثة أعذار بالفصل الدراس ي الواحد كحد 9: يقبل ) املراكز الصحية الحكومية

على تقرير طبي مفصل وليس إشعار  بناء  ؛ ن للعذر الواحد ييتجاوز يومأقص ى بما ال 

 مراجعة.

مرة ،  فقط ليوم واحداالعتيادية  ةالحاالت املرضياملستشفيات واملراكز الخاصة :  .4

 واحدة بالفصل الدراس ي . 

 الحوادث املرورية: .9

 بالحوادث املروريةالشركة املختصة بناء على تقرير الحادث الصادر من إدارة املرور أو 

 
 
 وقت وقوع الحادث.اريخ و وت،  الطالب/بةاسم  امتضمن
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 

 حاالت الوفاة: .0

 األخ، األخت، االبن، البنت، الزوج، الزوجة( كحد  أقص ى الدرجة األولى: )األب، األم ،

صورة  - شهادة الوفاة أو تصريح الدفن )ويحضر ما يثبت ذلك ، ( ثالثة أيام فقط 9)

 . (الوطنيةالهوية  من بطاقة

 أبناء لخاالت، األخوال والعماتاألعمام وا,الجد، الجدة  : األقارب ) الدرجة الثانية ،

ويحضر ما يثبت صلة القرابة ، وبنات األخوة واألخوات( كحد أقص ى يوم واحد فقط 

 وشهادة الوفاة.

  االختبارات النهائية:املقبولة في حال التغيب عن عذار األ 

 حضار شهادة الوفاة.إويلزم ، وفاة األقارب من الدرجة األولى  (7

 ما يثبت اإليقاف لديهم. حضار إويلزم ، حاالت الحجز لدى الشرطة أو املرور  (4

 ق.صد  ويلزم إحضار تقرير طبي م  ، م في املستشفى الحكومي أو الخاص حاالت التنوي (9

 االعتذار والتأجيل

أن يتقدم ، حسب الئحة الدراسة الجامعية في حالة وجود ظروف تمنعه من الدراسة ،يحق للطالب 

بطلب للتأجيل أو االعتذار عن الدراسة على أن التتجاوز مدة التأجيل أو االعتذار فصلين متتاليين أو 

 . ويختلف التأجيل عن االعتذار في:ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقص ى 

  ايكون التأجيل مدة التأجيل  سبوع الثاني من الفصل الدراس ي, وال تحتسبحتى نهاية األ  متاح 

 متطلبات التخرج. اءنهمن املدة الالزمة إل

 ا اية اختبارات نهاية الفصل بخمسة أسابيع على األقل, دحتى قبل ب بينما االعتذار يكون متاح 

 .ء متطلبات التخرجاوتحتسب مدة االعتذار من املدة الالزمة ألنه

ايل أو االعتذار الالتأجفي حال تقديم طلب  الطالب/بة: على  ملحوظة مهمة ستمرار في اال  كتروني 

 املوافقة على طلبه. لحين إتمامالدراسة بشكل نظامي 
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 االنسحاب من مقرر 

د من املقررات خالل االنسحاب من عد ا للطالب في حال رغبته فيمتاح  االنسحاب من مقرر يكون 

 : ينالفصل بشرط

  راجع التقويم  سبوع الثامن من بداية الفصل الدراس ي )تجاوز األ قد  الطالب/بةأال يكون

 كاديمي(.األ

 وحدة 74 أال يقل عدد الوحدات الدراسية املتبقية عن الحد األدنى. 

االنسحاب الفي حال تقديم طلب ا الطالب/بة: على ملحوظة مهمة  الدراسة  ياالستمرار ف،  كتروني 

 بشكل كامل عن متابعة الطالب/بةويكون ، املوافقة على  لحينبشكل نظامي 
 
حالة طلبه منذ  مسؤوال

 .حين البت فيه بشكل نهائيتقديمه ل
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 شاد األكاديمياإلر 

 كاديمي األرشاد اإل وحدة  تتولى
 
ابحيث يكون عملية إرشاد طلبة الكلية أكاديميا لكل مجموعة من  متاح 

كتسجيل ، كاديمية مورهم ومشاكلهم األأفي  مي يتوجب عليهم زيارته واستشارتهكاديأالطالب مرشد 

اإلرشاد األكاديمي الركيزة األولى التي يعتمد عليها نظام الساعات  ويعد  واالنقطاع والدراسة.  مقررات

يتعداها إلى وهو ال يقتصر في وظائفه على التعريف بالخطة الدراسية ومقرراتها فقط، بل ، املعتمدة 

بما يحقق  أعضاء هيئة التدريس من جانب آخر،توثيق العالقة بين الطالب وأولياء األمور من جانب و 

 من العملية التربوية. املرجوة األهداف

رشاد الالزم الطالب/بة وتقديم اإل دعم والتي تهدف ل رشادكما تشرف الوحدة على شعبة التوجيه واإل 

، رشاد النفس ي وبرامج دعم الطالب املتعثرين قوم بعدد من برامج اإل ، كما تله في جميع املجاالت 

، ومتابعة  ودورات النجاح األكاديمي، خرى كدورات التخلص من قلق االختبارات وبرامج التهيئة األ 

 .املتفوقين

 

 التحويل الخارجي والداخلي 

جامعة كلية في التحويل ليمكن للطالب املسجل بالكلية القيام بالتحويل لكلية داخل الجامعة أو 

 وهذا األمر خاضع لشروط الكلية املطلوب التحويل لها.، أخرى 

توفرت لديه شروط  جامعة أخرى التحويل لكلية التربية متى ماكما يمكن للطالب املسجل بكلية في 

اويكون قبول تحويل ، التحويل 
 
املحول وعدد املقاعد  الطالب/بةبمعدل  الطالب لكلية التربية مرتبط

جرى له في كلية التربية للمقابلة الشخصيةواجتيازه ، املتاحة 
 
 . التي ت
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 النشاط الطالبي

 
 
العاشرة إلى  حيث تم تخصص يوم الثالثاء من الساعة؛ولي الكلية أهمية بالغة للنشاط الطالبي ت

ا   .أي محاضرات دراسية تفرغ منكساعات نشاط معتمدة  الساعة الثانية عشرة أسبوعي 

 برنامج التحدي

 ،أوقات النشاطنافس خالل الفصل الدراس ي في رق تتقات تقوم فكرته على تكوين فِّ برنامج مسابهو  

سبوعية أوجوائز ، ريال  عشرين ألفإلى ويحصل الفريق الفائز في نهاية الفصل على جوائز قيمة تصل 

  متنوعة.

 النادي التربوي 

، ن الطالب املهتمين بالتربية مويضم مجموعة للنادي الطالبي التربوي بالجامعة ،  االكلية مقر   تعد  

 ويقيم فعاليات ومحاضرات متخصصة في هذا املجال.

ندواتو محاضرات   

ومهاراته  الطالب/بةرفع ثقافة إلى تعقد الكلية العديد من املحاضرات والدورات التدريبية التي تهدف 

.عنها في بداية كل فصل دراس ي يتم اإلعالنو ، الشخصية   

وثقافية و أدبية أنشطة رياضية  

 في الفترة املسائية أوخالل ساعات النشاط  نشطة الرياضيةمن األ اعدد   بالكلية تقيم وحدة النشاط

  كما تقيم عدد من الفعاليات واملسابقات الثاقفية والشعرية و األدبية. والطائرة.كدوري كرة القدم 
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 الطالبالئحة ضبط سلوك 

من  تشكيل لجنة ضبط السلوك الفرعية بالكلية لتعنى بضبط سلوك الطالب داخل الكلية أو أّي  تم  

صالح سلوك الطالب املخالفين إ. كما تهتم بتهذيب و  مرافقها أو تحت مظلة أي من أنشطتها ومشاركاتها

جامعة ب)التأديب ( براجع الئحة ضبط سلوك الطال  ) . وتوجيههم وإقرار العقوبات التأديبية عليهم

 .على موقع الجامعة( -اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 املادة الثالثة عشرة

 )املخالفات (

كل خروج على اآلداب ، واألنظمة ، واللوائح ، والتعليمات الجامعية ، واألنظمة الحكومية ، وما يسبب 

مخالفة تقتض ي العقوبة وعلى األخص الضرر لآلخرين ، واملنشات ، يعد اإلنسانية والقيم اإلسالمية 

 ما يلي :

 كل فعل يمس الشرف والكرامة أو, يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها. -7

 اإلخالل بنظام االختبار وتعليماته وإجراءاته أو, الهدوء املطلوب له . -4

باملقرر ، ولو  كل غش في االختبار ، أو شروع فيه ، أو محاولة للغش ، أو اصطحاب ما له صلة -9

 لم يستفد منه ، ويتبع ذلك الغش في التقارير ، واملشاريع الدراسية.

دخول الطالب االختبار عن غيره ، أو دخول سواء عنه ، سواء أكان ذلك داخل الجامعة أم  -0

 خارجها.

 ( .plagiarismانتحال املادة العلمية ) -3

 والتعليمات املعمول بها في الجامعة. القيام بتنظيم األنشطة أو الجمعيات التي تخالف اللوائح -1

كل إتالف أو محاولة إتالف للمنشآت الجامعية واألجهزة أو املواد أو الكتب أو الكتب أو أيا من  -1

 مقتنيات املكتبات الجامعية.

 إساءة استعمال مرافق الجامعة أو ملحقاتها أو محتوياتها. -1

 ن موافقة رسمية من جهة االختصاص.إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقعات دو  -3

 التزوير بكل أشكاله. -74

 التدخين في الجامعة. -77
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 عدم املحافظة على نظافة القاعات واملرافق الجامعية. -74

الخروج على آداب اللياقة في تصرفاته مع زمالئه أو املوظفين أو أعضاء هيئة التدريس  -79

فيها أو التعدي عليهم بالقول أو بالجامعة أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظ

 الفعل.

عدم التقيد بالتعليمات الجامعية فيما يتعلق بالزى واملظهر الجامعي ، وعلى األخص القيام بما  -70

 -يلي :

 ليس البنطال القصير بجميع أنواعه. - أ

 تشبه الذكور باإلناث أو تشبه اإلناث بالذكور. - ب

 مألوفة.صبغ الشعر أو قصه بقصات وألوان غريبة أو غير  - ت

 ارتداء املالبس الشفافة والقصيرة والضيقة أو ذات االلوان الصارخة. - ث

 الرسم على الجسم أو الوشم. - ج

 لبس األقراط في الوجه بطريقة غريبة أو غير مألوفة. - ح

 أو رسومات أو عبارات تتعارض مع العادات والقيم الدينية. - خ
 
 ارتداء مالبس تحمل صورا

الفئوية أو املناطقية بين الكالب ، وتكوين املجموعات الطالبية إثارة النعرات القبلية أو  -73

 الفتعال الشجار واملشكالت داخل أو خارج الجامعة.

مخالفة تعليمات الدخول والخروج للكليات وقاعات الدراسة أو الخروج من الحرم الجامعي  -71

 بشكل منافي لآلداب العامة والقيم اإلسالمية .

لكترونية املحظورة داخل القاعات أو الحرم الجامعي ومنها أجهزة حيازة واستعمال األجهزة اال -71

التصوير أو التسجيل أو قطع التخزين االلكترونية إذا ما استخدمت بشكل مخالف للتعليمات 

 الخاصة باستعمالها.

اصطحاب املواد الخطرة ، أو املمنوعة ، أو األسلحة أو املخدرات بكافة أنواعها ، داخل مباني  -71

 ومرافقها. الجامعة

 مخالفة القواعد التنظيمية لإلسكان الطالبي بالجامعة. -73

مخالفة األنظمة املرورية والضوابط املنظمة لها داخل املدينة الجامعية أو املرافق التابعة  -44

 للجامعة التي يستلزم األمر عرضها على اللجنة الرئيسية.
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 

 املادة الخامسة عشرة

 وقيعها على الطالب ( :) العقوبات التأديبية التي يجوز ت

مع مراعاة عدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة على الفعل املخالف فإنه تقتصر العقوبات التأديبية على 

 -ما يلي :

 اإلنذار ، ويسلم األصل للطالب نفسه ، ويشعر ولي أمره بذلك. -7

 الحرمان من التسجيل في مقرر أو أكثر ملدة فصل دراس ي واحد. -4

 في مقرر أو أكثر على إال تزيد عن ثالث مقررات.إلغاء نتيجة الطالب  -9

حرمان الطالب من دخول االختبار النهائي في مقرر أو أكثر من املقررات املسجلة له في  -0

 الفصل الدراس ي.

إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر من املقررات املسجلة له في الفصل الدراس ي ،  -3

 ويرصد له مؤشر إنقطاع أو إعتذار.

 ن الجامعة ملدة فصل دراس ي واحد أو أكثر.الفصل م -1

1- . )
 
 الفصل النهائي من الجامعة ، وتختم وثائقه بختم ) مفصول تأديبيا
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 حصائية عن الكليةإمعلومات 

 ه 91/91خالل العام الجامعي  ( ريوسو البكال) برامج  طالبأعداد 

 املجموع طالبات طالب البرنامج

 009 009 -- رياض أطفال

 934 443 713 أوليةصفوف 

 434 711 749 دراسات قرآنية

 041 941 773 اعداد عام

 937 411 79 سابقةبرامج 

 7104 7044 044 املجموع

 

 ه 91/91خالل العام الجامعي  ( ريوسو البكال) امج أعداد خريجي بر 

 طالبات طالب  

 713 -- رياض األطفال

 43 73 دراسات قرآنية

 -- 3 تربية خاصة

 -- 7 كيمياء - سابقبرنامج 

 471 43 املجموع
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 ن لهذا العامالطالب املستجدو 

 املجموع طالبات طالب القبول 

 909 477  979  مستجد

 04 90  1  تحويل

 913 403 704 املجموع
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 ااألسئلة األكثر شيوع  

 كيف يمكن أن ألتحق بالكلية؟

متابعة صفحة عمادة الدراسات العليا من خالل  دراسات عليا يمكنك االلتحاق بالكلية كطالب 

 بموقع جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل والتقديم من خاللها. 

ةبالنسبة للطالبات الراغبات في دراسة البكالريوس في تخصص الطفولة املبكرة يتوجب عليهن اجتياز 

 ة.املسار اإلنساني بالسنة التحضيرية للحصول على فرصة القبول في الكلي

 كم مدة الدراسة؟

تكون على النحو التالي السنة األولى في عمادة السنة التحضيرية  ريوسو مدة الدراسة في برامج البكال

 .إلى ثالث سنوات ونصف في كلية التربية سنوات دراسية ثالث يتبعها  

 الوظيفة مضمونة بعد التخرج لطالب كلية التربية؟ هل تعد  

من التأهيل ولكن مسألة التوظيف تكون خاضعة  عال   على قدر   الطالب/بةية تضمن حصول الكل

تخرج الحرص على ال الطالب/بةلذلك على . الخريج  الطالب/بةومدى كفاءة ، لحاجة سوق العمل 

ليزيد من قدراته التنافسية في سوق مهاراته والحرص على تطوير  من الكلية بمعدل تراكمي عال  ،

 العمل.

 

 التحويل للكلية من كليات أخرى أو التحويل من الكلية لكليات أخرى؟هل يمكن 

الكلية تسمح للطالب ، كما أن  فقط  ةسمح للطالب بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحدي  

                         .  في هذه الحالة لشروط الكلية التي يرغب بالتحويل إليها الطالب/بةويخضع ، بالتحويل منها 

 الكلية تقبل ومن الجهة األخرى 
ْ
منها ، ق شروط وضوابط محددة الطالب املحولين من كليات أخرى وف

 على معدل مرتفع واجتيازه للمقابلة الشخصية.  الطالب/بةحصول 
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 يتوجب عليه أن يفعل؟ اعلى الدراسة لظروف خاصة فماذ الطالب/بةعدم قدرة حالة في 

معهما مراجعة املرشد األكاديمي ووكالة الكلية للشؤون األكاديمية للتنسيق  الطالب/بةيتوجب على 

 .عتذار عنها،حيث يمكن للطالب تأجيل الدراسة أو اال  / ها هالحل املناسب لوضعإليجاد 

 عدد الفصول الدراسية املسموح للطالب إنهاء البرنامج خاللها؟ ما

 74فصول دراسية وبحد أقص ى  برنامجه خالل ثمانِّ  الطالب/بةفي الوضع الطبيعي يجب أن ينهي 

صلية ية للطالب بحد أقص ى ضعف املدة األ وملجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائ،  ادراسي   فصال 

افصال  71املحددة للبرنامج )  (. دراسي 

 من الجامعة بسبب أكاديمي؟ الطالب/بةفصل فيها ما الحاالت التي ي  

                                                                     أكاديميا:  الطالب/بةفصل  ان فيتسببك حالتان هنا

                                     النخفاض معدله التراكمي. نذارات متتاليةإ ةعلى ثالث الطالب/بةحصول  -أوال 

ا  البرنامج.تمام متطلبات إللفترة النظامية ا الطالب/بةتجاوز   -ثاني 

اإ الطالب/بة عطىي  متى  ا نذار   ؟أكاديمي 

ا الطالب/بة عطىي   ا أكاديمي   .( اثنان من خمسةدنى ) انخفض معدله التراكمي عن الحد األ متى  إنذار 

 ؟في كلية أخرى قبل تحويله لكلية التربية الطالب/بةسها هل تتم معادلة املواد التي در 

 
 
                                                                :  نق شرطين رئيسينعم تتم معادلة املواد في حال تحق

 
 
 الطالب/بةالذي تمت دراسته أقل من ساعات املقرر الذي يرغب  أال تكون عدد ساعات املقرر  -أوال

                                                                                                                            .  بمعادلته

ا  %.13أن تكون نسبة التشابه بين محتوى املقررين ال تقل عن   -ثاني 
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 خرى؟أ في كليات مقرراتهل يستطيع طالب الكلية دراسة 

  ه/ هاولكن يلزم في كليات أخرى ، مقرراتدراسة  الطالب/بةنعم يستطيع 
ْ
الشؤون ذ موافقة أخ

 الراغب الطالب/بةحيث يحتاج ، معادلة املقررات للتأكد من إمكان؛ األكاديمية بالكلية قبل دراسته

  جراء زيارةإفي 
ْ
ا  -ذ املوافقة لخارج الكلية أخ  التي يرغب في دراستها. املقرراتعلى  -أيض 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30  

 

التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 اتصل بنا

 كلية التربية

 4913ص.ب. 

 97037الدمام 

 :الهاتف

+966-13-827-4155 

 الفاكس:

+966-13-826-9936 

 cedd.pr@uod.edu.sa :البريد اإللكتروني

 كترونياملوقع اإلل

dammam-education-of-http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/college 

  

mailto:cedd.pr@uod.edu.sa
http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/college-of-education-dammam
http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/college-of-education-dammam
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التعريفي لكلية التربيةالدليل   

 وكالة كلية التربية للشؤون األكاديمية 

 

 

 

 


