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قسم 
اللغة العربية

كلمة رئيس القسم

      الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

أما بعد ،   

فـال يخفـى مـا للغـة العربية مـن مكانـة وأهمية عنـد كل مسـلم، وكل عربـي؛ فهي الوسـيلة التي بهـا تدرك 

مقاصـد نصـوص الشـرع الحنيـف مـن الكتاب والسـنة ، وهي مـن بعد لسـان أمتنـا العربية المسـلمة فـي الماضي 

والحاضـر، وعـاء تراثهـا الخالـد، وآلـة إبـداع حاضرهـا ومسـتقبلها فـي شـتى المياديـن، ومـن هنا فقسـم اللغة 

العربيـة -وهـو يـؤدي دوره المنـوط بـه فـي الجامعـة- يدرك مـدى ثقل المسـؤولية الملقـاة عليه سـواء في رفع 

كفـاءة طـالب الجامعـة غيـر المتخصصين فـي علوم اللغـة من خالل مـواد اإلعـداد العـام، أو في إعـداد الطالبات 

المتقنـات لعلـوم العربيـة بمـا يتيح لهـن خدمـة مجتمعهن فـي القطاعين العـام والخاص من خـالل تخصصهن في 

علـوم اللغـة العربيـة  في مرحلـة البكالوريوس، أو في إعـداد الباحثـات  المتخصصات  من خالل مرحلة الدراسـات 

العليـا؛ إذ افتتـح منـذ العـام الجامعـي )1433/1432( مرحلة الماجسـتير للطالبات فـي تخصص اللغويـات، وهو يأمل 

أن يحقـق  طموحـه في طـرح برامـج للدكتوراه قريًبـا، كما يخطـط لتدريس اختصـاص اللغـة العربية للطالب 

في المراحـل الجامعيـة المختلفة.

وليتسـنى للقسـم القيـام بدوره وأداء رسـالته اتخذ لنفسـه عدًدا مـن التدابير الكفيلة بتيسـير مهمتـه وتحقيق 

طموحـه يمكن إيجـاز أبرزها فيمـا يأتي: 
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الحرص على استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءات العلمية العالية، والخبرات األكاديمية.

تطويـر المقـررات الدراسـية محتـوًى ومنهًجـا وأهداًفـا بمـا يواكب أحـدث المناهـج والنظريـات العلمية في 

مجـال العلـوم اللغويـة وتعليمها .

استثمار التكنولوجيا الحديثة في تدريس المقررات .

تهيئـة البيئـة المناسـبة للطالبـات، المتمثلـة بتجويـد مرافق القسـم المختلفـة، وتزويـده بكافة المسـتلزمات 

المسـاعدة لالرتقـاء بالعمليـة التعليمية .

وفـي ختـام هـذه الكلمة يسـرني نيابة عن أعضـاء القسـم وعضواته أن أدعـو القـارئ الكريم إلى زيـارة نافذتنا 

فـي موقـع الجامعـة، وكلنـا أمل أن يطـل الزائر الكريـم  من نوافذه علـى ما يلقـي المزيد من الضوء على القسـم 

ومنسـوبيه، كما يسـعدنا جميًعـا تلقي مرئياتكـم وملحوظاتكم على بريد القسـم.

                                                                  رئيس القسم

الدكتور/عبد اهلل بن فاضل الشهري          
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قسم 
اللغة العربية

  نشــــــأة القســــــم وتطوره 
          قســم اللغــة العربيــة أحــد أكبــر أقســام كليــة التربيــة بجامعــة المجمعــة وذلــك مــن حيــث عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس وَمــْن فــي حكمهــم مــن المحاضريــن والمعيديــن ، ومــن حيــث عــدد  الطــالب؛ فقــد بلــغ 
عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فيــه خمســة وعشــرين عضــًوا  ، كمــا بلــغ عــدد الطالبــات فــي القســم –   شــطر 
البنــات - )400(  أربعمائــه طالبــة ،  وبلــغ عــدد الطــالب-  شــطر البنيــن -    خمســين  طالًبــا ،  وبلــغ عــدد طالبــات 
الماجســتير )8(  ثمانــي طالبــات، وقــد بلــغ عــدد خريجــات القســم منــذ نشــأته حتــى اآلن )997( تســعمائة وســبع 

وتســعين طالبة.

        وقــد تزامــن إنشــاء قســم اللغــة العربيــة مــع إنشــاء الكليــة ســنة )1408 هـــ ( وتــم تطويــره ســنة )1415 
هـــ( ، وذلــك عندمــا طــورت الكليــة تحــت اســم )كليــة التربيــة للبنــات( لتصبــح الدراســة فيهــا أربــع ســنوات 

وأصبحــت تمنــح درجــة البكالوريــوس فــي عــدد مــن التخصصــات منهــا اللغــة العربيــة.

وقــد كانــت الكليــة تابعــة للرئاســة العامــة لكليــات البنــات حتــى العــام الجامعــي  1428هـ/1429هـــ ، حيــث 
أصبحــت تحــت مظلــة جامعــة الريــاض للبنــات )جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن فيمــا بعــد(، ثــم 

انتقلــت تبعيتهــا إلــى جامعــة الملــك ســعود بموجــب األمــر الســامي رقــم 5151/م ب بتاريــخ 1429/7/3هـــ ـ

          وفــي الثالــث مــن رمضــان عــام )1430( صــدر القــرار الملكــي بإنشــاء جامعــة المجمعــة، وضمــت إليهــا 
الكليــة تحــت اســم )كليــة التربيــة( كمــا أوكل إلــى القســم تدريــس مقــررات اللغــة العربيــة فــي اإلعــداد 

العــام لكليــات الجامعــة علــى اختالفهــا.

ــا درجــة  ــح أيًض ــح القســم يمن ــج الماجســتير، وأصب ــح برنام ــي )1433/1432( افتت ــام الجامع ــي الع          وف
ــات( . ــص )اللغوي ــي تخص ــتير ف الماجس

     وفي العام الجامعي الحالي )1435هـ /1436هـ( افتتح قسم  البنين ، وضم خمًسا وعشرين طالًبا . 
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الرؤية:

الرسالة:

األهداف 

           يتطلــع قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة بالمجمعــة أن يكــون صرًحــا لنشــر علــوم العربيــة ، 
وحمايــة التــراث العربــي مــن خــالل منظومــة علميــة تصــل التــراث بالمعاصــرة ، بغيــة المحافظــة علــى الهويــة 

العربيــة اإلســالمية .

          يسـعى قسـم اللغـة العربيـة إلى الحفاظ على لغة القـرآن الكريم ، وتلبية احتياجات المؤسسـات التعليمية 
ا في مرحلتي البكالوريوس والماجسـتير وإعـداد كفاءات قادرة  واإلعالميـة مـن الكفاءات المؤهلة لغوًيـا ومهنيًّ
علـى البحـث العلمي وخدمـة المهنة ، والحـرص على نشـر العربية الفصيحـة وآدابها في أوسـاط المجتمع من 
خـالل تصميـم وتنفيـذ برامج ولقـاءاٍت حول المهـارات اللغويـة والتحرير العربـي ومعالجة األخطـاء اللغوية 

الشـائعة فـي المجتمع، وذلك باسـتثمار مـا يتميز به أعضـاء هيئة التدريس مـن الكفاءة .

1-  إعــداد خريــج يتقــن مبــادئ ونظريــات وقواعــد وعلــوم اللغــة العربيــة ، ولديــه القــدرة علــى اســتخدامها 
نطًقــا وكتابــًة وحــواًرا وتفكيــًرا االســتخدام األمثــل .

ــا لمتطلبــات المجتمــع وحاجاتــه ،  ــا ؛ وفًق ــا، ومهنيًّ ــا وتربويًّ ــاًل لغوًي 2 -  إعــداد خريــج يكــون مؤهــاًل تأهي
ــة. ــة يســعى لالرتقــاء بالمنظومــة التعليمي ــات وقيــم المهن مــزوًدا بأخالقي

3 - لديه مهارات البحث العلمي وأدواته واألساليب الحديثة لتقنية المعلومات .

4- قادًرا على اإلسهام في خدمة مجتمعه وتلبية احتياجاته ، مؤهاًل للمنافسة في الميدان العلمي والتربوي. 
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قسم 
اللغة العربية
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

نظام الدراسة بالقسم:
             يقــدم القســم برامــج تعليميــة علــى مســتوى البكالوريــوس والدراســات العليــا باللغــة العربيــة ، كمــا 

يســهم فــي البرامــج التعليميــة والتدريبيــة فــي مجــاالت تخصصــه، ومــن هــذه البرامــج مــا يأتي : 

* بكالوريوس اآلداب والتربية في اللغة العربية . 

* درجة الماجستير في اللغة العربية . 

* يساهم القسم في مختلف الدورات التدريبية التي يعقدها مركز خدمة المجتمع بالجامعة.

ــدى الطالــب عــن اللغــة  ــة ل ــة قوي ــى تكويــن خلفي ــة إل   يهــدف برنامــج البكالوريــوس فــي اللغــة العربي
العربيــة وتاريخهــا  ومناهــج البحــث فيــه وفروعــه المختلفــة ســواء أكانــت نظريــة أم تطبيقيــة، حيــث يــدرس 
الطالــب)144( ســاعة موزعــة علــى أربــع ســنوات دراســية مــن خــالل ثمانيــة مســتويات فــي كل مســتوى) 18 ( 
ثمانــي عشــرة ســاعة  فيمــا يعــادل ثمانيــة فصــول دراســية ، ويمكــن للطالــب إتمــام تخرجــه فــي أقــل مــن هــذا 

.

 والساعات المعتمدة )144( مائة وأربع وأربعون ساعة إلتمام البرنامج موزعة كاآلتي:

ــن  ــمل اثني ــاري ، وتش ــص اإلجب ــررات التخص ــاعات لمق ــدد الس ــوع ع ــي مجم ــاعة  ، ه ــة س 1 - )100( مائ
وأربعيــن مقــرًرا، هي:)نحــو)1( ، األدب الجاهلــي، نحــو )2( ، األدب فــي عصــري صــدر اإلســالم و األمــوي، فقــه 

البرامج التعليمية
أواًل –  برنامج  بكالوريوس اآلداب والتربية في اللغة العربية:
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قسم 
اللغة العربية

اللغــة ، الصــرف1، علــم البديــع ، علــم المعاجــم، نحــو )3( ، األدب العباســي، علــم البيــان )1( ، علــم اللغــة ، مهــارات 
ــة  ــة )1(، المكتب ــروض والقافي ــان)2( ، الصــرف2 ، الع ــم البي ــة ، نحــو )4( ، األدب األندلســي، عل ــراءة والكتاب الق
العربيــة القديمــة ، نحــو )5( ، القــراءات واللهجــات ، األدب العثمانــي والمملوكــي والحــروب الصليبيــة ، الصــرف3 ، علــم 
ــم  ــرف 4 ، عل ــات ، الص ــم الصوتي ــث، عل ــي الحدي ــو )6( ، واألدب العرب ــة )2(، نح ــروض والقافي ــي 1 ، الع المعان
المعانــي 2 ، النقــد العربــي الحديــث ، نحــو )7(، البالغــة القرآنيــة والنبويــة ، األدب الســعودي ، األدب المقــارن ، 
مناهــج البحــث  ،  تطبيقــات نحويــة وصرفيــة ، مشــروع بحــث ، علــم الداللــة ، تاريــخ النحــو ومدارســه ، النقــد 

العربــي الحديــث، المكتبــة العربيــة الحديثــة(.

2 - )32( اثنتــان وثالثــون ســاعة ، هــي عــدد ســاعات متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة )متطلــب كليــة(، وتشــمل  
أربعــة عشــر مقــرًرا ، كاآلتــي:

ــة  ــي المملك ــم ف ــة التعلي ــام وسياس ــالمية، نظ ــة اإلس ــول التربي ــال، أص ــارات االتص ــم ومه ــات التعل )تقني
ــعودية، ــة الس العربي

علــم نفــس النمــو، صحــة نفســية، مبــادئ البحــث التربــوي، علــم النفــس التربــوي، إدارة وتخطيــط تربــوي، 
ــي  ــة ف ــات حديث ــة، اتجاه ــج التعليمي ــس، المناه ــتراتيجيات التدري ــة، اس ــم اإللكتروني ــادر التعل ــاج ومص إنت

ــة( . ــة الميداني ــوي، التربي ــم الترب اســتراتيجيات التدريــس، التقوي

ــار ســت مقــررات  ــب يخت ــة ، والطال ــة االختياري ــات الجامع ــا عشــرة ســاعة ، هــي عــدد متطلب 3 - )12( اثنت
ــع ، النظــام  ــاء المجتم ــة اإلســالمية، اإلســالم وبن ــى الثقاف ــا: )المدخــل إل ــة ويســجل به ــررات اآلتي ــن المق م
االقتصــادي فــي اإلســالم ، أســس النظــام السياســي فــي اإلســالم ، قضايــا مجتمعيــة معاصــرة، اللغــة اإلنجليزيــة، 
ريــادة األعمــال، األســرة والطفولــة، أساســيات الصحــة واللياقــة  ، األنظمــة وحقــوق اإلنســان، العمــل التطوعــي ( .
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

- الحــدد األقصــى لســاعات تســجيل الطالــب فــي المســتوى )الفصــل الدراســي( هــي عشــرون  ســاعة  تدريــٍس 
معتمــدة  ، أمــا الفصــل الصيفــي فعشــر ســاعات . 

-  الحد األدنى لساعات التسجيل  اثنتا عشرة ساعة .

متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:
علــى الطالــب المنتظــم  حضــور المحاضــرات والــدروس العمليــة ، ويحــرم  مــن دخــول االختبــار النهائــي 
ــى أال تقــل عــن )75%( خمــس  ــت نســبة حضــوره عــن النســبة التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة عل ــا إذا قل فيه
وســبعين فــي المائــة مــن المحاضــرات والــدروس العمليــة  المحــددة لــكل مقــرر خــالل الفصــل الدراســي ، 

وُيعــدُّ الطالــب الــذي ُحــرم مــن 

دخول االختبار بسبب الغياب راسًبا في المقرر ويرصد له تقدير محروم )ح( .

المجاالت الُمؤَهل لها  طالب برنامج البكالوريوس 
عندمــا يتخــرج الطالــب مــن برنامــج البكالوريــوس تفتــح لــه مجــاالت كثيــرة ومتعــددة فــي ســوق العمــل ، 

ومــن اهــم هــذه المجــاالت التــي يمكــن للطالــب العمــل بهــا :

وزارة التربية والتعليم: معلم لغة عربية .   -
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قسم 
اللغة العربية

شـروط القــبول في برنامج البكالوريوس
1 –  أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من 

       خارجها ولمجلس الجامعة تحديد الشهادات المؤهلة لاللتحاق باألقسام .
2 –  أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس 

       سنوات، ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .
3 –  أن يكون حسن السير والسلوك .

4 –  أن يجتاز أي اختبار أو مقابلة يراها مجلس الجامعة .
ا . ا طبيًّ ـً 5 –  أن يكون الئقــ

6 –  أن يحصل على موافقة مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .
7 –  أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .

ه سبق  8 –  أال يكون مفصواًل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية، وإذا اتضح بعد قبوله أنَّ
      فصله فيعد قبوله ُملغى من تاريخ قبوله .

9 –  يجوز قبول الطالب المفصول من الجامعة ألسباب تعليمية في بعض البرامج التي ال تمنح 
      البكالوريوس حسب ما يقرره مجلس الجامعة أو من يفوضه ، وال يجوز في البرنامج االنتقالي .
10 –  ال يجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها للحصول على بكالوريوس آخر ، 

       ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك .
11 –  ال يجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها سواء أكان في الجامعة نفسها 

       أم في غيرها.
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

خصائص خريج برنامج البكالوريوس
        يجب على خريجي برنامج اللغة العربية، ما يأتي: 

المبــادرة فــي تحديــد المشــكالت والقضايــا، وإيجــاد الحلــول لهــا فــي المواقــف الفرديــة والجماعيــة،  ●  
وممارســة القيــادة إليجــاد حلــوٍل عمليــة ومبتكــرة.

تطبيــق القواعــد النظريــة وأســاليب االســتقصاء المكتســبة مــن فــروع  اللغــة العربيــة ،واســتخدامها  ●  
ــة. ــا والمشــكالت ضمــن ســياقات مختلف فــي معالجــة القضاي

إدراك طبيعــة التغيــر الســريع فــي المعلومــات فــي مجــال اللغة العربيــة، والقــدرة على مراعــاة ذلك  ●  
عنــد دراســة القضايــا األكاديميــة أو المهنيــة واقتــراح الحلــول لهــا. 

المشــاركة فــي األنشــطة العلميــة والثقافيــة المختلفــة بهــدف مواكبــة أحــدث التطورات فــي مجال  ●  
اللغــة العربيــة واالســتمرار فــي تعزيــز وتطويــر معارفهــم، وفهمهــم الذاتــي.

التصــرف وااللتــزام باألخالقيــات اإلســالمية الصحيحــة، وضبــط الســلوك علــى النطــاق الشــخصي  ●  
ــة. ــة واالجتماعي ــة والمهني ــاط األكاديمي ــي األوس ــادة ف ــدوة، والقي ــر الق ــداء مظاه ــي وإب واالجتماع

التصــرف بطرائــق تتوافق مــع القيــم و المعتقدات  اإلســالمية، وتعكس مســتوياٍت عاليًة مــن اإلخالص،  ●  
و تحمــل المســؤولية و االلتــزام تجــاه خدمــة المجتمع.
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قسم 
اللغة العربية

نواتج التعلم المتوقعة من برنامج البكالوريوس
أواًل : المهارات المعرفية

ثانيًا : المهارات اإلدراكية

بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قد تمكن مما يأتي:
المعرفة الشاملة والمنظمة لمبادئ اللغة العربية ونظرياتها وقواعدها األساسية.  •

اإللمام بالمعارف و النظريات في المجاالت العلمية ذات الصلة بأفرع وعلوم العربية ، وملًما   •
       كذلك بالعلوم التربوية وطرق التدريس .

اإللمام بكل ماهو جديد ومستحدث من أبحاث في مجال اللغة وفروعها للمساهمة في حل   •
       مشكالتها وقضاياها اللغوية ، وزيادة مفرداتها لدى دارسيها . 

الوعي باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة ومتطلباتها الفنية ومحاولة تحسينها وتقويمها   •

       لمراعاة المتغيرات المستحدثة.

 بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادًرا على ما يأتي:

القــدرة علــى  اســتقصاء المعلومــات وتحليلهــا ونقدهــا وتقويمهــا مــن مصــادر متنوعــة واســتخدام مــا تــم   •
ــه  ــب يســير مــن التوجي ــج فــي حــل مشــكالت اللغــة وقضاياهــا مــع مراعــاة جان ــه مــن نتائ التوصــل إلي

واإلرشــاد.

ــات  ــن تقني ــة م ــكال متنوع ــتخدام أش ــا باس ــة وقضاياه ــة العربي ــكالت اللغ ــة مش ــى دراس ــدرة عل الق  •
المعلومــات ،ووضــع حلــول ومقترحــات إبداعيــة لحلهــا، مــع مراعــاة نظريــات التعليــم والتعلــم، وطرائــق 

ــا . ــي معالجته ــا ف ــة، والتكنولوجي ــس الحديث التدري

القــدرة علــى االســتخدام األمثــل لطرائــق اإلجــراء والتطبيــق للمهــارات اللغويــة ومدركاتهــا في ســياقات   •
أكاديميــة ومهنيــة ذات الصلــة بالعربيــة وفروعهــا ومســتوياتها المختلفــة.
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

ثالًثا : مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

رابعًا: مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية

بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادًرا على ما يأتي :  

القدرة على اقتراح الحلول البناءة غير التقليدية عند مواجهة المشكالت أو القضايا ذات العالقة بالمهنة .  •

القدرة على العمل بروح الفريق بإيجابية ، وقيادة مجموعته بنجاح وفاعلية إذا اقتضت الضرورة ذلك .  •

القدرة على المبادرة بتحديد القضايا المهمة ومعالجتها بشكل فردي أو جماعي .   •

القــدرة علــى تحمــل مســؤولية تعلمــه الذاتــي، ورفــع كفاءتــه المهنيــة والقــدرة علــى التحليــل والنقــد   •
والمناقشــة ، وتطويــر وامتــالك أدواتــه المهنيــة والعمليــة ،إلنجــاز مــا يســند إليــه مــن أعمــال أو مشــروعات 

تمــس اللغــة وفروعهــا ومجاالتهــا المتعــددة .

القــدرة علــى التصــرف بمســؤولية وخلــٍق كريــٍم فــي العالقــات الشــخصية والمهنيــة تجــاه اآلخريــن ،   •
وتجــاه القضايــا األخالقيــة والمهنيــة ذات الصلــة، وقيــم اإلســالم الحنيــف واألخــالق المهنيــة المتعــارف عليهــا 

مــن قبــل المجتمــع .

بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادًرا علي  ما يأتي : 

ــدع وخــالق فــي  ــا بشــكل مب ــة المناســبة وتحديدهــا وتطبيقه ــى اســتخدام األســاليب اإلحصائي القــدرة عل
ــا . ــا ومعالجته ــات وتحليله ــير المعلوم تفس

ا(، واستخدام طرائق عرض مناسبة لكل من المتلقي وقضيته . ا وكتابيًّ التواصل بفعالية أو إيجابية )شفهيًّ

إتقان أكثر لتقنيات المعلومات واالتصاالت المناسبة لجمع المعلومات وتفسيرها وإيصالها .  
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قسم 
اللغة العربية

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس :

المستوى  األول

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط
متطلب 

سابق تدريبعملينظري

22متطلب جامعي اختياري

22متطلب جامعة عام اختياري

22متطلب جامعة عام اختياري

EDU 11622تقنيات التعلم ومهارات االتصال

EDU 11722أصول التربية اإلسالمية

EDU 11822نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية

ARAB 111)1( 33نحو

ARAB 11233األدب الجاهلي

18 ساعةالمـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  الثاني

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق تدريبعملينظري

22متطلب جامعة

EDU 12622علم نفس النمو

ARAB 121)2( 33نحو)نحو )1

ARAB 12233األدب في عصري صدر اإلسالم  واألمويARAB111

ARAB 1231 األدب 22الصرف
الجاهلي

ARAB 12422علم البديعARAB112

ARAB 12522فقه اللغة

ARAB 12622علم المعاجم

18 ساعةالمـجـمـوع
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قسم 
اللغة العربية

المستوى  الثالث

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق تدريبعملينظري

22متطلب جامعة

EDU 21622صحة نفسية

EDU 21722مبادئ البحث التربوي

ARAB 211)3( 33نحو)نحو )2
ARAB 121

ARAB 21233األدب العباسي

األدب في 
عصري 

صدر اإلسالم 
واألموي

ARAB 122
ARAB 213)1( 22علم البيان

ARAB 214فقه اللغة22علم اللغة
ARAB 125

ARAB 21522مهارات القراءة والكتابة

18 ساعةالمـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  الرابع

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق تدريبعملينظري

22متطلب جامعة

EDU 22622علم النفس التربوي

ARAB 221)4( 33نحو)نحو )3
ARAB 211

ARAB 222)1( 22العروض والقافية

ARAB 223)2( 22علم البيان)علم البيان) 1
ARAB 213

ARAB 22422األدب األندلسي

ARAB 22533المكتبة العربية القديمة
األدب 
العباسي

ARAB 212

ARAB 2262 الصرف ) 1(22الصرف
ARAB 123

18 ساعةالمـجـمـوع
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قسم 
اللغة العربية

المستوى  الخامس

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق تدريبعملينظري

EDU31622إدارة وتخطيط تربوي

EDU31722إنتاج ومصادر التعلم اإللكترونية

ARAB311)5( 33نحو)نحو )4
ARAB 221

ARAB31222اللهجات والقراءات

ARAB313 األدب المملوكي والعثماني والحروب
األدب العباسي33الصليبية

ARAB 212

ARAB3143 الصرف 222الصرف
ARAB 226

ARAB3151 22علم المعاني

ARAB316)2( 22العروض والقافية
العروض 

والقافية )1( 
ARAB 222

18 ساعةالمـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  السادس

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق تدريبعملينظري

EDU32622استراتيجيات التدريس

EDU32722المناهج التعليمية

ARAB321)6( 33نحو)نحو )5
ARAB311 

ARAB32222علم الصوتيات

ARAB32333األدب العربي الحديث

األدب المملوكي 
والعثماني والحروب 

الصليبية
ARAB313 

ARAB 3244 22الصرفARAB314 3 الصرف

ARAB 3252 22علم المعانيARAB315 1 علم المعاني

ARAB 32622النقد العربي القديم

18 ساعةالمـجـمـوع
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قسم 
اللغة العربية

المستوى  السابع

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق تدريبعملينظري

EDU41622اتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس

EDU41722التقويم التربوي

ARAB411)7( 33نحو )نحو )6
ARAB321

ARAB41233البالغة القرآنية والنبوية

ARAB41333األدب السعودي
األدب العربي 

الحديث
ARAB323

ARAB41433األدب المقارن
األدب 

األندلسي
ARAB 225

ARAB41522مناهج البحث

18 ساعةالمـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  الثامن

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق تدريبعملينظري

EDU421612التربية الميدانية

ARAB421  نحو )7(22تطبيقات نحوية وصرفية
ARAB411

ARAB422مناهج البحث22مشروع بحث
ARAB415

ARAB423  علم اللغة22علم الداللة
ARAB 214

ARAB42422تاريخ النحو ومدارسه

ARAB425النقد العربي القديم22النقد العربي الحديث
ARAB 326

ARAB426المكتبة العربية القديمة22المكتبة العربية الحديثة
ARAB 224

18 ساعةالمـجـمـوع
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قسم 
اللغة العربية

المتطلبات االختيارية  )1(          )6( يتم اختيار ست ساعات فقط  )ثالثة مقررات(

المتطلبات االختيارية  )2(     )6(  يتم اختيار ست ساعات فقط )ثالثة مقررات(

سنويالمتطلبساسم المقرررقم المقرر ورمزه

SALM101ـــــــ2المدخل إلى الثقافة اإلسالمية
SALM102 2اإلسالم وبناء المجتمع
SALM103 2النظام االقتصادي في اإلسالم
SALM104 2أسس النظام السياسي في اإلسالم

8 ساعاتالمجموع

سنويالمتطلبساسم المقرررقم المقرر ورمزه

SOCI 101ــــــــ2قضايا مجتمعية معاصرة
ENG 1012اللغة اإلنجليزية
ENT 1012ريادة األعمال
FCH 1012األسرة والطفولة
HAF 101  2أساسيات الصحة واللياقة
LHR 1012األنظمة وحقوق اإلنسان
VOW 1012العمل التطوعي

14 ساعةالمجموع



27

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

متطلبات مقررات الخطة الدراسية

المستوى الثاني
المتطلب المتزامنالمتطلب السابقاسم المقرررقم المقرر ورمزه

ARAB 121)2( نحوARAB111 )1(نحو

ARAB 122 األدب في عصري صدر
األدب الجاهلي  ARAB112اإلسالم  واألموي

المستوى الثالث
ARAB 211)3( نحوARAB 121 )2(نحو

ARAB 212األدب في عصري صدر األدب العباسي
ARAB 122 اإلسالم واألموي

ARAB 214علم اللغةARAB 125  فقه اللغة
المستوى الرابع

ARAB 221)4( نحوARAB 211 )3(نحو
ARAB 223)2( علم البيانARAB 213  )1(علم البيان
225 ARABاألدب األندلسي ARAB 212 األدب العباسي
ARAB 2262 الصرفARAB 123 1 الصرف

المستوى الخامس
ARAB311)5( نحوARAB 221 )4(نحو

ARAB313 األدب المملوكي والعثماني
األدب العباسي ARAB 212 والحروب الصليبية

ARAB3143 الصرفARAB 226 2 الصرف

ARAB316)2( العروض والقافية )العروض والقافية)1
ARAB 222
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قسم 
اللغة العربية

المستوى السادس
ARAB321)6( نحوARAB311 )5( نحو

ARAB323األدب العربي الحديثARAB313 أدب مملوكي

ARAB 3244 الصرفARAB314 3 الصرف

ARAB 3252 علم المعاني ARAB315 1علم المعاني

المستوى السابع
ARAB411)7(نحوARAB321 )6(نحو

ARAB412األدب السعوديARAB323 األدب الحديث

ARAB414األدب المقارنARAB225 األدب األندلسي

المستوى الثامن
ARAB422مشروع بحثARAB415 مناهج البحث

ARAB423علم الداللةARAB214 علم اللغة

ARAB425النقد العربي القديم النقد العربي الحديث
 ARAB326

ARAB426المكتبة العربية القديمة المكتبة العربية الحديثة
ARAB224



29

نحو )1(
 ARAB

111

نحو )2(
 ARAB

121

نحو )3( 
 ARAB

211

نحو )4(
 ARAB

221

نحو )5(
ARAB311

نحو )6(
ARAB321

نحو )7(
ARAB411

تطبيقات نحوية 
وصرفية 

ARAB421

األدب الجاهلي
ARAB 112

األدب في 
عصري صدر 
اإلسالم واألموي
ARAB 122

األدب العباسي
ARAB 212

األدب األندلسي
ARAB 225

األدب المملوكي 
والعثماني 
والحروب 
الصليبية

ARAB313

األدب العربي 
الحديث

ARAB323

األدب السعودي
ARAB413

التربية الميدانية
EDU421

علم البديع
ARAB 124

علم البيان )1(
ARAB 213

علم البيان )2(
ARAB 223

علم المعاني )1(
ARAB315

علم المعاني )2(
ARAB325

البالغة القرآنية 
والنبوية

ARAB412

علم الداللة
  ARAB423

علم المعاجم
 ARAB 126

مبادئ البحث 
التربوي

EDU 217

علم النفس 
التربوي

EDU 226

اللهجات 
والقراءات

ARAB312

استراتيجيات 
التدريس

EDU326

اتجاهات حديثة في استراتيجيات 
التدريس

EDU416

المكتبة العربية 
الحديثة

ARAB426

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة
اختياري

متطلب جامعة
اختياري

متطلب جامعة
اختياري

الصرف )1(
ARAB 123

مهارات القراءة 
والكتابة

ARAB 215

الصرف )2(
ARAB 226

الصرف )3(
ARAB314

الصرف )4(
ARAB324

األدب المقارن
ARAB414

تاريخ النحو 
ومدارسه

ARAB424

فقه اللغة
ARAB 125

علم اللغة
ARAB 214

العروض 
والقافية )1(

ARAB 222

العروض 
والقافية )2(

ARAB316

علم الصوتيات
ARAB322

مناهج البحث
ARAB415

مشروع بحث
ARAB422

النقد العربي 
الحديث

ARAB425

علم نفس النمو
EDU 126

صحة نفسية
EDU 216

إدارة وتخطيط 
تربوي

EDU316

النقد العربي 
القديم

ARAB326

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المكتبة العربية 
القديمة

ARAB 224

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي
EDU417

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس اللغة العربية

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

المتطلبات الجامعيه االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات من:
 ،)SOCI 101( قضايا مجتمعية معاصرة

 ،)ENG 101( اللغة اإلنجليزية
 ،)ENT 101( ريادة األعمال
)FCH 101( األسرة والطفولة

 )HAF 101( أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101( األنظمة وحقوق اإلنسان

)VOW 101( العمل التطوعي

المتطلبات الجامعيه االختيارية )1(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات االتيه:
)SALM101(المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع     )ٍِ
)SALM103(  النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(    النظام السياسي في االسالم
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قسم 
اللغة العربية

ثانًيا -  برنامج  الماجستير في اللغة العربية :

بــدأت الدراســة فــي برنامــج الدراســات العليــا  فــي الفصــل الدراســي الثاني مــن العــام الجامعــي) 1432هـــ - 1433هـ(، 
ويقــوم القســم بمنــح درجــة الماجســتير فــي تخصــص اللغويــات، وهــو قائــم علــى نظــام الســاعات المعتمــدة، 

مجموعهــا ســت وثالثــون ســاعة معتمــدة ، موزعــة علــى أربعــة فصــول دراســية ، كاآلتــي:

ــة فصــول، هــي:  ــي ثالث ــدة ف ــة معتم ــررات التخصــص اإلجباري ــٍس  لمق ــع وعشــرون ســاعة  تدري 1 –  أرب
)قــراءات متخصصــة فــي علــم النحــو، قــراءات متخصصــة فــي علــم الصــرف، قــراءة فــي نشــأة النحو ومدارســه، 

قاعــة البحــث، علــم اللغــة، علــم أصــول النحــو، قضايــا نحويــة وصرفيــة، علــم اللغــة التطبيقــي( .

ــار  ــم  اختي ــول، ويت ــة فص ــي ثالث ــدة ف ــة معتم ــص االختياري ــررات التخص ــٍس لمق ــاعات تدري ــت س 2 –  س
ثالثــة مقــررات مــن المقــررات اآلتيــة : )قضايــا ومصــادر لغويــة، نظريــات لســانية معاصــرة، مصــادر نحويــة 

ــة( . ــة التراثي ــة العربي ــة، المكتب ــة ونبوي ــة، موســيقى الشــعر، بالغــة قرآني وصرفي

ــاتذة  ــراف األس ــت إش ــهر، تح ــتة أش ــن س ــل ع ــا ال يق ــا فيم ــم إعداده ــي يت ــالة الت ــاعات  للرس ــت س 3 -  س
ــن. المتخصصي

- الحد المسموح لساعات تسجيل الطالب في كل فصول الدراسة :

الفصــل الدراســي األول يســمح بتســجيل إحــدى عشــرة ســاعة ، وكذلــك فــي الفصــل الدراســي الثانــي ، أمــا 
الفصــل الدراســي الثالــث فيســمح بتســجيل ثمــان ســاعات ، والفصــل الرابــع هــو فصــل تقديــم الرســالة وحدهــا 

ســت ســاعات .

- متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:
        علــى الطالــب المنتظــم  حضــور المحاضــرات  بحيــث أال تقــل نســبة حضــوره عــن )75%( خمــس وســبعين 
فــي المائــة مــن المحاضــرات ، وإذا قلــت نســبة حضــوره  ُيحــرم  مــن دخــول االختبــار وذلــك فــي كل مقــرر 
ــه  ــد في ــا ُتع ــار وإنم ــه حضــور االختب ــع ال يشــترط في ــا الفصــل الراب ــالث،  أم خــالل الفصــول الدراســية الث
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الرســالة بحيــث  ال تقــل المــدة عــن ســتة أشــهر، وإذا تجــاوز الطالــب مــدة ســتة أشــهر يقــوم بتقديــم طلــب 
اســتثنائي لمجلــس القســم .

شروط القبول في  برنامج الماجستير:
ــس  ــوز لمجل ــة، ويج ــة الجامعي ــي المرحل ــل ف ــى األق ا( عل ــدًّ ــد ج ــر )جي ــى تقدي ــب عل ــول الطال  1-  حص

عمــادة الدراســات العليــا قبــول الحاصليــن علــى تقديــر )جيــد مرتفــع( علــى أال يقــل معــدل الطالــب عــن )جيــد 
جــًدا( فــي مقــررات التخصــص لمرحلــة البكالوريــوس.

ا أو حاصاًل على منحة رسمية للدراسات العليا إذا  كان من غير السعوديين. 2 -  أن يكون المتقدم سعوديًّ

3  - أن يكون المتقدم حاصاًل على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

ا . 4 - أن يكون حسن السيرة والسلوك والئًقا طبيًّ

5 - أن يقدم ثالث تزكيات علمية من أساتذة سبق لهم تدريسه.

6 - موافقة مرجع المتقدم على الدراسة إذا كان موظًفا.

7 - أن يجتاز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم لتقييم قدراته العلمية والفكرية.

8 - أن يجتاز االختبار التحريري الذي يجريه القسم.

9 - أن يتــم اختيــار المرشــحين مــن بيــن المتقدميــن بنــاء علــى مجمــوع درجــات البكالوريــوس واالختبــار 
التحريــري والمقابلــة الشــخصية.
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قسم 
اللغة العربية

الخطة الدراسية ببرنامج الماجستير :
وهي تحوي أربعة فصول دراسية ، كاآلتي  :

الفصل الدراسي  األول :

الفصل الدراسي  الثاني :

عدد الوحداتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
3قراءات متخصصة في علم النحو511 عرب

3قراءات متخصصة في علم الصرف512 عرب

3قراءة في نشأة النحو ومدارسه513 عرب

2مقرر اختياريمقرر اختياري
11 ساعةالمجموع

عدد الوحداتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
2قاعة البحث514 عرب

4علم اللغة515 عرب

3علم أصول النحو516 عرب

2مقرر اختياريمقرر اختياري
11 ساعةالمجموع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الفصل الدراسي  الثالث :

الفصل الدراسي الرابع :    الرسالة

عدد الوحداتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

3قضايا نحوية وصرفية517 عرب

3علم اللغة التطبيقي518 عرب

2مقرر اختياريمقرر اختياري

8 ساعاتالمجموع

عدد الوحداتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

600 عرب 6رسالة  

6ساعاتالمجموع
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قسم 
اللغة العربية

عدد الوحداتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

2قضايا ومصادر لغوية519عرب

2نظريات لسانية معاصرة520عرب

2مصادر نحوية وصرفية521عرب

2موسيقى الشعر522عرب

2بالغة قرآنية ونبوية533عرب

2المكتبة العربية التراثية534عرب

12 ساعةالمجموع

المقررات االختيارية:     )6 ساعات(      )يتم اختيار ثالثة مقررات فقط(
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

اللجان التنفيذية القائمة بالقسم
لجنة الخطط الدراسية:

مهام اللجنة
وضـع المواصفـات والمعاييـر الالزمة في إعداد الخطة والبرنامج الدراسـي بما يتوافق مـع معاييرالهيئة  ●

الوطنية للتقويـم واالعتماد األكاديمي .
دراسة الخطة الدراسية للبرنامج وتقويمها وفق المعايير والضوابط  واآلليات ، والتوصية باعتمادها . ●
تطويـر الخطـة والبرنامـج الدراسـي ، بدعم ومسـاندة مـن لجنة الخطـط والبرامـج الدراسـية بالكلية  ●

للوصـول إلى خطـة عاليـة الجودة .
متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعات المحلية والخارجية . ●
المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الخطط والبرامج الدراسية .  ●

لجان الجودة

منسق الجودة :

المهام:
حلقة وصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم. ●
رقابة عمل لجان الجودة ومتابعتها. ●
مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم. ●
مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعايير بالقسم. ●
 التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء ●
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مهام اللجان
أواًل لجنــة معاييــر إدارة الجــودة : وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار األول والثانــي والثالــث  ◄

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .

ثانيــًا: لجنــة معاييــر جــودة التعليــم والتعلــم، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ  ممارســات المعيــار الرابــع مــن  ◄

معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .. 

ثالثــًا: لجنــة معاييــر دعــم تعليــم الطلبــة، وتختــص بمتابعة تنفيــذ ممارســات المعيــار الخامس، والســادس  ◄

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفير الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها . 

رابعــًا: لجنــة معاييــر البنيــة التحتيــة المســاندة، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار الســابع،  ◄

ــواهد  ــر الش ــي وتوفي ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــر الهيئ ــن معايي ــع م ــن، والتاس والثام

ــا . ــة المرتبطــة به واألدل

خامســًا: لجنــة معاييــر خدمــة المجتمــع، وتختــص   بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار العاشــر، والحادي  ◄

عشــر مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها .
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– لجنة اإلرشاد األكاديمي:  

مهام اللجنة:
الطالب  ● مشكالت  واستقبال   ، دراسي  فصل  كل  بداية  في  األكاديمي  اإلرشاد  أسبوع  في  المشاركة 

األكاديمية المتعلقة بعمليات تسجيل المقررات خالل الفترة المخصصة لذلك .
إقامة يوم التهيئة في بداية كل فصل دراسي لطالب المستوى األول . ●
المشاركة في أسبوع التثقيف األكاديمي في بداية كل فصل دراسي بعد االنتهاء من فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي . ●
إقامة ورش العمل الداعمة للتحصيل واإلنجاز األكاديمي للطالب .  ●
 تنفيذ مهام اإلرشاد والحقوق الطالبية بالقسم من خالل أعضاء الوحدة تحقيًقا لمعايير الجودة ومؤشراتها.  ●
توزيع النماذج الالزمة إلنجاز مهام اإلرشاد والحقوق الطالبية على المرشدين األكاديميين . ●
تواصل مسؤول الوحدة مع المرشدين األكاديميين وحّل المشكالت التي تواجههم ورفعها للجهات المسؤولة . ●
توزيع المرشدين األكاديميين على الطالب . ●
تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام اإلرشاد والحقوق الطالبية. ●
توزيع المطويات اإلرشادية على الطالب . ●
تصميم مطويات توعوية وتثقيفية . ●
متابعة تسجيل جداول الطالب وتحديد الساعات وفًقا للخطة الدراسية . ●
متابعة مهام المرشد األكاديمي . ●
تقديم تقارير دورية عن أعمال الوحدة بالقسم إلى وحدة اإلرشاد بالكلية . ●
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لجنة المعادالت:

مهام اللجنة:
- إعداد معادالت الطالب المحولين من خارج الجامعة لقسم اللغة العربية.

- إعداد معادالت الطالب المحولين من كليات أخرى في الجامعة لقسم اللغة العربية.
- إعداد معادالت الطالب المحولين من قسم آخر في كلية التربية لقسم اللغة العربية .

- إعـداد معـادالت لمـواد اللغـة العربيـة العامـة للطـالب المحوليـن مـن خـارج الجامعـة أو من كليـة أخرى 
بالجامعـة ألقسـام أخـرى بكليـة التربية .

مهام اللجنة:
اختيار مقر آمن  مناسب  للجنة وتجهيزها بما يلزم من األجهزة واألدوات واألوراق. ●
توزيع المهام على أعضاء الفريق وتسجيل هذه المهام والتوقيع عليها وذلك قبل بداية االمتحانات . ●
رفع تقرير بالتكليفات السابقة إلى الجهات األعلى . ●
التواجـد فـي مواعيد محـددة يتم إعالنهـا بوضوح حتى يسـتطيع السـادة الزمالء أعضاء هيئـة التدريس  ●

تسـليم أوراق األسئلة بيسر.
حصر المقررات ومطالبة األقسام بامتحانات المقررات المختلفة . ●
اسـتالم كراسـات اإلجابة للمقررات المختلفـة بوقت كاٍف موضًحـا عليها كافة البيانـات قبل االمتحان  ●

بوقت كاٍف .
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إعداد البيانات اإلحصائية بعدد طالب كل مقرر . ●
حصر الطالب الذين سيتقدمون لالمتحان في كل مقرر على حدة، كشوف الغياب والحضور نموذج )7( . ●
قيادة فريق العمل ومتابعة تنفيذ مهام سير االمتحان والرصد وعمل تقرير يومي ، نموذج )13( . ●
اإلعالن عن أيام فتح الكونترول غير أيام االمتحان لتحقيق سرعة اإلنجاز. ●
التعاون مع فريق اإلشراف العام والمراجعة الداخلية لتنفيذ المهام المطلوبة . ●
التعاون مع رؤساء األقسام والحصول على دعمهم المطلوب النتظام سير االختبارات . ●
استيفاء التقارير المطلوبة وتسليمها للمتخصصين في موعدها مع االحتفاظ بنسخة منها . ●
تسـليم أظـرف أوراق االمتحـان التـي تـم إعدادهـا وإغالقهـا بواسـطة منسـق المقـرر لرؤسـاء اللجان  ●

وذلـك قبل بـدء االمتحـان بوقـٍت كاٍف.
فـي حـال تخلـف عضـو هيئـة التدريس المسـؤول عـن القاعة لظـروف خارجة عـن إرادته يقـوم رئيس  ●

الكونتـرول بتكليـف المراقـب االحتياطـي ليحل محله.
ملء استمارة التقرير اليومي عن سير االمتحانات . ●
المرور على لجان االمتحان المسؤول عنها للتأكد من حسن سير أعمال االمتحانات . ●
استالم أوارق اإلجابة بعد انتهاء االمتحان من رؤساء اللجان . ●
اسـتالم أوراق اإلجابـة بعـد الحصـول علـى مـا ينبغي أن ُيسـلمه أسـتاذ المادة معتمـًدا من رئيس قسـمه  ●

مـن نتائـج الطـالب، تقرير المراجعـة الداخليـة  ،إحصائيـة النتائج .
تسـليم كراسـات اإلجابـة لمنسـق المقـرر بعـد أن يـدون عليها اسـم المصحـح وعـدد األوراق ، وتاريخ  ●

التسـليم وميعـاد االسـتالم وذلـك فـي سـجالت تعدهـا إدارة الكليـة وفًقا للنمـوذج المعـد لذلك .
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اسـتالم أوارق االجابة بعد اسـتيفائها كافـة األركان)الورقـة مصححة بالكامل ، الدرجـات موزعة داخل  ●
وخـارج الكراسـة، وجود توقيع لجنـة المصححين( .

استالم نموذج اإلجابة لكل مقرر دراسي. ●
متابعة إدخال أعضاء هيئة التدريس للدرجات. ●
استالم صورة كشوف الدرجات النهائية بعد اعتمادها من رئيس القسم.  ●
تتـم المراجعـة لمطابقـة درجـات الطـالب بكراسـات اإلجابة مع كشـف المادة المسـتخرج من الحاسـب  ●

اآللي قبـل تثبيـت النتيجة.
يعـد رئيـس الكونتـرول تقريـًرا مفصـال عن عمـل اللجنـة ويرفع للمشـرف العـام ألعمـال االختبارات  ●

ئية. لنها ا

لجنة األنشطة الطالبية :  

مهام اللجنة:
 اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم . ●
 وضع خطة لنشاط اللجنة خالل الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها . ●
 إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة . ●
 رفع روح التنافس الشريف بين الطالب وذلك باشراكهم في النشاط واقامة المسابقات العلمية   ●
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       بينهم التي تساعد علي تقوية العالقات االجتماعية بزمالئهم وأساتذتهم ومجتمعهم .
 اكتشاف مواهب الطالب ، وتنميتها وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع . ●
 إكسـاب الطـالب معـارف ومهـارات إضافية، وغـرس العديد مـن القيم النبيلـة والسـلوكيات اإليجابية في  ●

. نفوسهم 
تنمية الحس الوطني لدى الطالب من خالل ربطهم بمنجزات الوطن وتعريفهم بها، وتأكيد انتمائهم إليه . ●
لجنـة دعـم الطالب: تقديـم الدعم للطالب من خـالل زيادة وعـي وإدراك الطالب بمسـؤولياتهم األكاديمية  ●

وتشـجيعهم علـى بـذل المزيد من الجهد فـي حل المشـكالت األكاديمية والشـخصية)اجتماعية أو نفسـية(
التـي تقف دون تحقيقهـم ألهدافهم التعليمة .

  لجنة القياس والتقويم :

مهام اللجنة:
إعـداد تقريـر يومـي عن سـير االختبـارات ، يشـمل بيـان درجة الضبط والسـير وفـق الخطـة المطلوبة   •
. بدايـة ونهايـة كل اختبـار فـي موعـده ، حضـور المراقبيـن قبـل وقـت كاٍف ، مطابقة أوراق األسـئلة 
للمواصفـات الفنيـة المعمـول بهـا ،ملء كشـف حضـور وغيـاب الطـالب ،المخالفـات وحـاالت الغش...الخ.

رصـد نمـاذج تقييـم االختبـارات لمقررات القسـم للفصـل الدراسـي المعني. سـواء تعلقت بمـا هو خاص   •
منهـا لفتـرة  قبـل االختبـارات ،أو اثنائهـا ، أو بعـد االختبارات.

اإلشـراف علـى تطبيق أدوات القيـاس المختلفة , وتحليلها , لالسـتفادة منها في تعزيـز الجوانب اإليجابية   •
, ومعالجـة الجوانب السـلبية) إن وجدت(
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تحليـل نتائـج اختبـارات المقـررات الدراسـية الفصلية والنهائيـة ، وتقديـم بعض المؤشـرات اإلحصائية   •
لجـودة االختبـار , مثـل مـدى توفـر شـروط وضع االختبـار و صعوبـة األسـئلة , ومدى مالئمة األسـئلة 

التـي يسـتخدمها لقياس تحصيـل الطـالب األكاديمي. 
إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية بذلك.  •

لجنة  الخريجين:

مهام اللجنة:
بناء قاعدة بيانات ومعلومات ، تهتم بالخريجين والتواصل معهم. ●
توسيع سبل التواصل مع الخريجين وتنظيم لقاءات دورية وأنشطة اجتماعية مميزة. ●
إطالع الخريجين على ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية داخل الكلية. ●
تكوين قاعد المستفيدين ) أرباب العمل (. ●
استطالع آراء الخريجين والمستفيدين. ●
مشاركة الخريجين باألنشطة الالصفية. ●
إنشاء فرع لرابطة الخريجين على الشبكة العنكبوتية )نادي الخريجين اإللكتروني (. ●
توثيق العالقة مع الخريجين لالستفادة من خبراتهم في تطوير الخطط األكاديمية والبحثية والتدريبية. ●
قياس اتجاهات أصحاب األعمال نحو خريجي الجامعة والسعي لفتح مجاالت سوق العمل للخريج. ●



43

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

مصادر التعلم

           تشمل مصار التعلم في القسم ما يأتي: 
أواًل - المرافق

       يتكـون مبنـى اللغـة العربيـة شـطر الطالبات مـن طابقين: )4( أربع غـرف مكتبية لعضوات هيئـة التدريس، 
و)12( اثنتي عشـرة قاعـة درٍس، ومرافق عامة.

تجهيزات القاعات:

التجهيزاتالسعة االستيعابيةالقاعة

50 مقعًدا، شاشة، سبورة ذكية، جهاز عرض رأسي 50 طالبة1، 2، 3، 4، 
)بروجكتور(، طاولة، تليفون ثابت، مراوح ومكيفات

70 طالبة8،7،6،5 
70 مقعًدا، شاشة، سبورة ذكية ، منصة إلكترونية، 

جهازعرض رأسي )بروجكتور(، طاولة، تليفون ثابت، 
مراوح ومكيفات

50 طالبة9 ، 10 ، 11 ، 12 
50 مقعًدا، شاشة، سبورة ذكية، منصة إلكترونية، 

جهازعرض رأسي )بروجكتور(، طاولة، تليفون ثابت، 
مراوح ومكيفات
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ثانًيا - المكتبة
     تحتـوي المكتبـة مجموعـة كبيـرة مـن الكتب التي لها صلـة باللغة العربية سـواء أكانت تراثيـة أم حديثة، 
مثـل: كتـب األدب وكتـب النحو والصـرف والعروض، وكتـب البالغة بفروعهـا ، وكتب علـم اللغة ، وكتب 

خاصـة بالبحـث األدبي ، وأيًضـا المعاجم والموسـوعات ، والكتب الثقافية ، والمجـالت والدوريات .

أنشـــطة القســم

          لقـد تميـز قسـم اللغـة العربيـة عـن بقيـة أقسـام الكليـة  في األنشـطة التي ُتقـدم وفيما يأتـي   نعرض 
مـا قدمه القسـم من أنشـطة خـالل العاميـن  الدراسـين  ؛ الماضـي و الحالي:

1 –  المشاركة في أسبوع اإلرشاد األكاديمي المنعقد  في 25ـ1434/3/29هـ .
2 –  إقامة  ورشة عمل بعنوان " نشر ثقافة الجودة" ، يوم 1434/11/3هـ .

3 –  المشاركة في االحتفال باليوم الوطني للملكة  المنعقد يوم 1434/11/18هـ .
4 –  إقامة  نشاط بعنوان  القراءة السريعة والهادفة وقد عقدت  يوم 1434/12/24هـ .

5 - إقامة ندوة عن يوم عشوراء وكان عنوانها عاشوراء بين الشرائع اإلسالمية وذلك يوم 1434/1/8هـ .
6 - االحتفال باليوم العالمي السنوي للغة العربية يوم 1435/2/15هـ .

7-  المشاركة في لقاء الجنادرية .
يوم 1435/5/4هـ 8 -  المشاركة في تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني  

1435/6/15هـ . 9 –  إقامة ورشة عمل بعنوان ) تنظيم وقت المذاكرة (يوم  
1435/7/15هـ 10 -  المشاركة في فاعليات يوم المهنة  ، وذلك يوم  

1435/11/18هـ 12 –  المشاركة في  االحتفال باليوم الوطني للملكة ،يوم  
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26/ 11/ 1435هـ . 13 - إقامة  يوم التثقيف األكاديمي ، وذلك يوم  
14 - تنظيم أسبوع اإلرشاد األكاديمي  ابتداًء من يوم 29/ 11/ 1435هـ . 

1435/12/27هـ . 15 –  إقامة يوم ثقافي بعنوان لقاء العيد ، وذلك يوم  

إنجازات القسم

1 -  الحصـول علـى المركـز الخامـس مكرر على مسـتوى الجامعـة في مسـابقة البرامج األكثـر جاهزية؛ 
عـام) 1433-1434هــ(، والحصـول على المركـز الرابع  في المسـابقة عينها، عـام ) 1434-1435هـ(.

2 - الحصـول علـى المركـز األول فـي األنشـطة الطالبية على مسـتوى الكلية علـى مدار عاميـن متتاليين ؛عام 
) 1433-1434هــ( ،وعام) 1434-1435هـ (   .

3- الحصول على شهادات تقدير؛  لتفاعل القسم ومشاركته في الندوات على مستوى الكلية.

خــدمة المجتمــــع

         قـدم القسـم منـذ نشـأته -  ومـا زال يقـدم -  عـدة خدمـات مجتمعيـة على مسـتوى الكليـة وخارجها، 
ومـن هـذه الخدمات:

1 - المشـاركة فـي تحكيـم مسـابقة اإللقـاء التابعة للجنة المسـابقات فـي إطـار المؤتمر العلمـي )الرابع  , 
والخامـس , والسـادس( لطـالب وطالبات التعليـم العالي فـي المملكة .

2 -  اشـتراك اللجنـة الثقافيـة بالقسـم مـع لجنـة التوعيـة الدينيـة بالكليـة فـي إلقـاء دروس فـي تصحيح 
التـالوة وتفسـير القـرآن الكريـم مـن خـالل محاضـرات تلقى أسـبوعًيا فـي مصلـى الكلية.
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3 - التدقيق اللغوي لفاعليات الجودة من خالل يوم المهنة المتمثل في ورش عمل والتدريبات المختلفة.
4 - مشاركة الطالبات ومساعدتهن في تحضير الدروس للتربية العملية في المدارس .

5 -  المشـاركة  فـي فعاليـات يـوم خدمة المجتمع بورشـة عمل بعنـوان )تحرير الخطاب الرسـمي( وكانت 
تستهدف سـكرتيرات المدارس .

6 -  المشاركة  في فعاليات وكالة الكلية للجودة وتطوير المهارات بدورة مهارة تحرير الخطاب الرسمي  .
7 -زيارة جمعية إنسان لرعاية األيتام، و المشاركة في الحفل الختامي لنجاح أبنائها .

8 - المراجعة اللغوية لمطويات يوم خدمة المجتمع لألقسام العلمية بالكلية .
9- المراجعة اللغوية لمخرجات التعلم  لألقسام العلمية بالكلية .
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