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أواًل : أقسام الطالب
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يســرنا أن نضــع بــن أيديكــم صــورة توضيحيــة لالقســام التــي شــاركت يف الفصــل 
الصيفــي للعــام الدراســي ١٤٣٤- ١٤٣٥ هـــ وهــي كمــا يلــي: 

أوال : نسب المشاركة في البرنامج 
١- أعضاء هيئة التدريس الذين باشروا العمل خالل الفصل الصيفي .

٢- املقررات املسجلة وأعداد الطالب .
٣- دراسة مؤشرات األداء يف الفصل الصيفي لكل املقررات .

ثانيَا: التغذية الراجعة 
١- األهداف التي مت حتقيقها من خالل الفصل الصيفي.

٢- حتصيل الطالب والنتائج.
٣- معوقات العمل .

ثالثا: التوصيات  
 نســأل اهلل - تعالــى - أن يحقــق هــذا التقريــر الفائــدة املرجــوة منــه، ويعــم بــه النفــع، 
راجــن جلميــع منســوبي األقســام مــن أعضــاء هيئــة تدريــس وطــالب وإداريــن التوفيــق 

والرشــاد.

\  نسأل اهلل - تعالى - أن يبارك يف هذا اجلهد ويوفق اجلميع ملا يحب ويرضى 
                                                          

                           



\
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أوال : نسب المشاركة في البرنامج 

1- أعضاء هيئة التدريس الذين باشروا خالل الفصل الصيفي
بلــغ عــدد األعضــاء الذيــن شــاركوا يف تدريــس الفصــل الصيفــي للعــام الدراســي 
١٤٣٤-١٤٣٥ - يف أقســام الطــالب - ســتة، كان توزيــع األعضــاء كمــا يلــي: ثالثــة 
أعضــاء يف قســم إدارة االعمــال، عضويــن يف قســم اللغــة اإلجنليزيــة وعضــوا واحــدا يف 

قســم الدراســات اإلســإمية كمــا يظهــر يف اجلــدول التالــي: 

الرتبة األكادميية اجلنسية عضو هيئة التدريس القسم

أستاذ مساعد سوداني  د. يوسف بلولة

أستاذ مساعدقسم إدارة االعمال سوداني د. مبارك منصور

أستاذ مساعد سوداني  د. جعفر الشريف

أستاذ مساعد سعودي د. زياد بن حمد العامر قسم الدراسات اإلسالمية

محاضر أردني  أ. سليم عبد الهادي
قسم اللغة اإلجنليزية

محاضر أردني    أ. حسن البطاينة

2-المقررات الدراسية المسجلة وأعداد الطالب :  
بلــغ عــدد املقــررات الدراســية التــي مت طرحهــا خــالل الفصــل الدراســي الصيفــي يف 
جميــع األقســام أحــد عشــر مقــررا، حيــث عمــل كل مــن قســم إدارة األعمــال، وقســم 
اللغــة اإلجنليزيــة علــى طــرح مــواد قســم إجباريــة؛ فقــد طــرح قســم إدارة األعمــال  خمســة 
مقررات دراســية، وقســم اللغة اإلجنليزية  أربعة مقررات،و قســم الدراســات اإلســالمية 
فقــد طــرح مقرريــن دراســين مــن متطلبــات الكليــة االختيارية،ويوضــح اجلــدول التالــي 

املقــررات الدراســية املطروحــة يف كل قســم.
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اسم أستاذ املقرر اسم املقرر القسم م

د. يوسف بلولة
طرق كمية )٢( - ١٢١ كمي

قسم إدارة األعمال

١
اقتصاديات موراد ٢6٥-قصد ٢

د.مبارك منصور
البيئة القانونية لألعمال - دار ٢١٠ ٣

مناهج البحث يف إدارة األعمال - دار ٣9٤ ٤
د.جعفر الشريف إدارة مالية - دار ٢٢١ ٥

أ. سليم عبد الهادي
٣٢٢ ENG - علم األصوات الوظيفي

قسم اللغة اإلجنليزية

6
٣٢٥ ENG - براغماتية اللغة 7

أ.حسن البطاينة
٢٢٣ ENG مقدمة يف اللغويات 8

٣٢٤ ENG اللغويات املقارنة 9

د. زياد بن حمد العامر   
النظام االقتصادي يف اإلسالم – سلم ١٠٣  قسم الدراسات

اإلسالمية
١٠

أسس النظام السياسي يف اإلسالم -  سلم ١٠٤ ١١

وكمــا أظهــرت كراســة منــوذج إحصــاء مقــررات الفصــل الصيفــي املبدئــي؛ 
فقــد بلــغ إجمالــي عــدد الطــالب املســجلن للفصــل الصيفــي يف أقســام الطــالب 
٢8٤ طالب،حيــث ســجل قســم إدارة األعمــال أعلــى نســبة تســجيل؛فقد بلــغ عــدد 
الطــالب املســجلون   ١79 )6٣%( طالــب، أمــا قســم اللغــة اإلجنليزيــة، فقــد بلــغ 
عــدد الطــالب  6٣  )٢٢%( طالــب، وأمــا قســم الدراســات اإلســالمية؛ فقــد بلــغ عــدد 

ــي : ــا، كمــا هــو موضــح يف الشــكل التال الطــالب  ٤٢ )١٥%( طالب

شكل )١( يوضح نسب الطالب املشاركون يف الفصل الصيفي بحسب  األقسام العلمية

% 15

% 22

% 63

قسم إدارة األعمال

قسم اللغة اإلنجليزية

قسم الدراسات اإلسالمية
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و هــذه األعــداد تفاوتــت خــالل الفصــل الدراســي، وذلــك بســبب انســحاب بعــض 
األداء  دارســة مؤشــرات  أظهــرت  الدراســية، حيــث  املقــررات  بعــض  مــن  الطــالب 
انخفــاض يف أعــداد الطــالب املســجلن بشــكل نهائــي بنســبة ١١% كمــا هــو موضــح 

ــي: يف اجلــدول التال

عدد 
الطالب 
النهائي

عدد 
الطالب 
االبتدائي

اسم املقرر اسم أستاذ املقرر القسم م

٢٤ ٢٤ طرق كمية )٢( 
 ١٢١ كمي

د. يوسف بلولة إدارة األعمال 1

١٠ ١6 اقتصاديات موراد
 ٢6٥-قصد

2

٣٤ ٣9 البيئة القانونية 
لألعمال

 – دار ٢١٠

د.مبارك منصور 3

٣٤ ٣9 مناهج البحث يف إدارة 
األعمال – دار ٣9٤

4

٣٥ ٤٥ إدارة مالية 
 دار ٢٢١

د.جعفر الشريف 5

8 ١٥ علم األصوات 
الوظيفي 
٣٢٢ ENG 

أ. سليم عبد الهادي قسم اللغة 
اإلجنليزية

7

١٥ ١٥ براغماتية اللغة 
٣٢٥ ENG 

8

١9 ١٥ مقدمة يف اللغويات
٢٢٣ ENG 

أ.حسن البطاينة 9

١٥ ١8 اللغويات املقارنة
٣٢٤ ENG 

10

٢١ ٢١ النظام االقتصادي يف 
اإلسالم 
 سلم ١٠٣

قسم الدراسات  د. زياد بن حمد العامر
اإلسالمية

11

٢١ ٢١ أسس النظام 
السياسي يف اإلسالم 

 سلم ١٠٤

12

٢٥٣ ٢8٤
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3- دراسة مؤشرات األداء في الفصل الصيفي لكل المقررات :
عملــت دراســة مؤشــرات األداء علــى عكــس الصــورة الواقعيــة ملــدى التــزام الطــالب، 
املؤشــرات  هــذه  ســلطت  حيــث  الصيفــي،  الفصــل  بــدوام  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
الضــوء علــى جانبــن رئيســين أال وهمــا: التــزام الطــالب باحلضــور يف كل محاضــرة 
دراســية، وعــدد الســاعات الدراســية التــي اســتطاع عضــو هيئــة التدريــس أداءهــا فعليــا 
يف احملاضرة،كمــا أظهــرت هــذه املؤشــرات التــزام كبيــر مــن جانــب أعضــاء هيئــة 
التدريــس يف احلضــور، وأداء العــدد املطلــوب مــن الســاعات الدراســية يف كل محاضــرة 
يف جميــع األقســام، كمــا دلــت هــذه املؤشــرات علــى التــزام الطــالب باحلضــور إال أن 

حضورهــم تبايــن مــن قســم إلــى آخــر كمــا يظهــر اجلــدول التالــي:
معدل نسبة حضور 

الطالب
معدل نسبة الساعات 
التي مت أداؤها فعليا اسم املقرر الداسي اسم أستاذ املقرر م

%٣9  %١٠٠ طرق كمية )٢( 
 ١٢١ كمي

قسم إدارة األعمال 1

%٤٤ %١٠٠ اقتصاديات موراد
 ٢6٥-قصد

2

%7٣ %١٠٠ البيئة القانونية لألعمال 
 دار ٢١٠

3

%8٠ %١٠٠ مناهج البحث يف إدارة األعمال 
 دار ٣9٤

4

%6١ %١٠٠ إدارة مالية 
 دار ٢٢١

5

%86 %١٠٠ علم األصوات الوظيفي 
٣٢٢ ENG 

قسم اللغة 
اإلجنليزية

6

%78 %١٠٠ براغماتية اللغة 
٣٢٥ ENG 

7

%8٠ %١٠٠ مقدمة يف اللغويات
٢٢٣ ENG 

8

%66 %١٠٠ ٣٢٤ ENG اللغويات املقارنة 9

%9٠ %١٠٠ النظام االقتصادي يف اإلسالم 
 سلم ١٠٣

قسم الدراسات 
اإلسالمية

10

١٠٠ %١٠٠ أسس النظام السياسي يف اإلسالم 
 سلم ١٠٤

11
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ثانيا : التغذية الراجعة

1( األهداف التي تم تحقيقها من خالل الفصل الصيفي:
  أ - إتاحة الفرصة للطالب، لسرعة تخرجهم .

ب - تعويض تأخير بعض الطالب عن زمالئهم يف اخلطة الدراسية.
جـ - استثمار وقت اإلجازة الصيفية مبا يفيد الطالب.

 د - إتاحة الفرصة لبعض الطالب؛ لرفع معدالتهم التراكمية.
هـــ - حــل مشــكلة التعــارض بــن املســاقات الدراســية التــي واجههــا بعــض الطــالب يف 

الفصــول الســابقة للفصــل الصيفي.

2(  تحصيل الطالب والنتائج :
يظهــر اجلــدول التالــي حتصيــل الطــالب يف املســاقات التــي مت طرحهــا خــالل الفصــل 
الصيفــي للعــام ١٤٣٤- ١٤٣٥. كمــا يبــن عــدد الطــالب املنســحبن واحملرومــن مــن 

املســاقات.

الطالب 
الراسبون

الطالب 
الناجحون

 الطالب
املنسحبون

 الطالب
احملرومون

الطالب 
املسجلون اسم املقرر اسم أستاذ 

املقرر القسم م

١ ١١ - ٣ ١٢ طرق كمية )٢( 
 ١٢١ كمي

د. يوسف بلولة

إدارة األعمال

1

- 6 - ١ 7 اقتصاديات موراد
 ٢6٥-قصد

2

- ٣٢ ٢ ١ ٣٥ البيئة القانونية 
لألعمال
  دار ٢١٠

د.مبارك منصور 3

- ٤6 ٣ ٢ ٥١ مناهج البحث يف 
إدارة األعمال 

 دار ٣9٤

4

٢ ٢٥ 7 ١ ٣٥ إدارة مالية 
 دار ٢٢١

د.جعفر الشريف 5
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الطالب 
الراسبون

الطالب 
الناجحون

 الطالب
املنسحبون

 الطالب
احملرومون

الطالب 
املسجلون اسم املقرر اسم أستاذ 

املقرر القسم م

- 8 - - 8 علم األصوات 
الوظيفي

٣٢٢ ENG –

أ. سليم عبد 
الهادي

قسم اللغة 
اإلجنليزية

7

٤ ١١ - - ١٥ براغماتية اللغة 
٣٢٥ ENG 

8

٥ ١٠ - - ١٥ مقدمة يف اللغويات
٢٢٣ ENG 

أ.حسن 
البطاينة

9

٣ ١٥ - - ١8 اللغويات املقارنة
٣٢٤ ENG 

10

١ ٢٠ - - ٢١ النظام االقتصادي 
يف اإلسالم 
 سلم ١٠٣

 د. زياد بن حمد 
العامر

قسم 
الدراسات 
اإلسالمية

11

٢١ ٢١ - - ٢١ أسس النظام 
السياسي يف 

اإلسالم 
 سلم ١٠٤

12

٣7 ٢٠٥ ١٢ 8 ٢٣8

وقــد تبــن أن حتصيــل الطــالب يف جميــع 
األقســام ممتــاز، حيــث إن نســبة النجــاح يف 
قســم إدارة األعمــال )9٥%( ،وأمــا يف قســم 
اللغــة اإلجنليزيــة فقــد كانــت نســبة النجــاح 
)8٠%(،وأمــا يف قســم الدراســات اإلســالمية 
فقــد كانــت النســبة ) 99%( كمــا يظهــر يف 

الشــكل التالــي:
العمل اإلداري:   )3

انعقــد خــالل الفصل الصيفــي اجتماعان 
حــول  للتشــاور  التدريــس؛  هيئــة  ألعضــاء 

بعــض املوضوعــات علــى النحــو التالــي:
االجتماع األول : وضع جداول االحتبارات الشهرية والنهائية.

االجتماع الثاني: تقسيم جلان االختبارات.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

صفر
إدارة 

األعمال
الدراسات 
اإلسالمية

اللغة 
اإلجنليزية

٪ 99

٪ 80

٪ 95
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ثالثا : التوصيات والمقترحات 

١- تكويــن جلنــة تضــم ممثلــن مــن كل أقســام الكليــة؛ لإعــداد وتنفيــذ ورشــة 
عمــل حتــت عنــوان ) تقييــم جتربــة الفصــل الصيفــي ٣٤ - ١٤٣٥ هـ( وبإشــراف 

مباشــر مــن وكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة

٢- قيــام اللجنــة أعــاله. باإلعــداد والتجهيــز للفصــل الصيفــي القــادم بــدءا مــن 
ــاء  ــة اإلعــالن عــن الدراســة بالفصــل الصيفــي ، مــرورا بالتقــدمي، انته مرحل
باإلشــراف علــى املتابعــة واالختبــارات وبإشــراف مباشــر مــن وكالــة الكليــة 

ــة. للشــوؤن التعليمي

٣- قيــام كل قســم بتحديــد املقــررات التــي متثــل عائقــا أمــام تخــرج الطــالب يف 
الوقــت احملــدد، يف وقــت مبكــر واعتمادهــا مــن مجلــس القســم وإرســالها 

ــة الشــؤون التعليميــة. الــى وكال
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الخاتمة

إلــه إال اهلل، وأن  تتــم بنعمتــه الصاحلــات، ونشــهد أن ال  الــذي  احلمــد هلل 
وبعــد: ورســوله،  عبــده  محمــًدا 

ففــي نهايــة التقريــر وبالرغــم مــن املعوقــات؛ نــود التأكيــد علــى جنــاح جتربــة 
الفصــل الصيفــي، وندعــو إلــى العمــل علــى تــاليف املعوقــات يف األعــوام القادمــة 
ــؤدي إلــى حتقيــق  ــة، األمــر الــذي ي ــر والتحســن املســتمر للتجرب و دعــم التطوي

األهــداف املرجــوة منــه.
وأخيــرا نــود أن نشــيد بــدور الكليــة واجلامعــة يف دعــم الطــالب ، والســعي 

الدائــم؛ لتجويــد مســيرة العلــم والتعلــم.
واهلل - تعالــى - مــن وراء القصــد ونســأله - تعالــى - أن يجعــل عملنــا خالصــًا 

لوجهــه الكــرمي وأن يجنبنــا الزلــل 

) وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملن(

R
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ثانيا : أقسام الطالبات
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يســرنا أن نضــع بــن أيديكــم صــورة توضيحيــة لألقســام التــي شــاركت يف الفصل 
الصيفــي للعــام الدراســي ١٤٣٤- ١٤٣٥ هـــ ، وهــي كمــا يلي:

أوال : نسب المشاركة في البرنامج 
١- أعضاء هيئة التدريس الذين باشروا العمل خالل الفصل الصيفي .

٢- املقررات املسجلة وأعداد الطالبات .
٣- دراسة مؤشرات األداء يف الفصل الصيفي لكل املقررات .

ثانيَا: التغذية الراجعة 
١- األهداف التي مت حتقيقها من خالل الفصل الصيفي.

٢- حتصيل الطالبات والنتائج.
٣- معوقات العمل .

ثالثا: التوصيات  
 نســأل اهلل - تعالــى - أن يحقــق هــذا التقريــر الفائــدة املرجــوة منــه، ويعــم بــه النفــع، 
راجــن جلميــع منســوبي األقســام مــن أعضــاء هيئــة تدريــس وطــالب وإداريــن التوفيــق 

والرشاد.

\ نسأل اهلل - تعالى - أن يبارك يف هذا اجلهد ويوفق اجلميع ملا يحب ويرضى 
                                                          

                           



\
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أوال : نسب المشاركة في البرنامج 
1- أعضاء هيئة التدريس الذين باشروا خالل الفصل الصيفي

بلــغ عــدد األعضــاء الذيــن شــاركوا يف تدريــس الفصــل الصيفــي للعــام الدراســي 
ــي:  ١٤٣٤-١٤٣٥ يف قســم اإلنــاث أربعــة عشــر عضــوا، كان توزيــع األعضــاء كمــا يل
عضوتــن يف قســم إدارة األعمــال، خمــس عضــوات يف قســم الدراســات اإلســالمية  
وعضوتــن يف قســم الكيميــاء، وثالثــة أعضــاء يف قســم احلاســب اآللــي و عضوتــن يف 

ــي:  ــوي كمــا يظهــر يف اجلــدول التال القســم الترب

عضو هيئة التدريس القسم
أ.فاطمة الفقراء

قسم إدارة االعمال
د.فاطمة عامر

د. مرمي علي جمعة 

قسم الدراسات اإلسالمية
د. تغريد حسن املطالقة 

د. حياة عثمان محمد اخلير 
د. سعدية علي الكبير 

د. إميان مصطفى 
د. شاذلية محمود

قسم الكيمياء
أ. إقبال صديق

د. عبده خلف
د. أمين جراداتقسم احلاسب اآللي

أ.بيان غزالن
د. نبيلة اجلرايدة 

القسم التربوي
د. نهيل علي حسن صالح 

2-المقررات الدراسية المسجلة وأعداد الطالبات : 
بلــغ عــدد املقــررات الدراســية التــي مت طرحهــا خــالل الفصــل الدراســي الصيفــي 
يف جميــع األقســام خمســة وعشــرين مقررا،كمــا بلــغ عــدد األعضــاء املكلفــون 
يف الفصــل الصيفــي  أربعــة عشــر عضــوا مــن تخصصــات مختلفــة، كمــا يوضــح 



17

ــي املقــررات الدراســية املطروحــة يف كل قســم. اجلــدول التال

اسم أستاذ املقرر اسم املقرر القسم م

أ.فاطمة الفقراء
طرق كمية

قسم إدارة األعمال

١
رياضة مالية ٢

د.فاطمة عامر

 أخالقيات العمل واملسؤولية
االجتماعية ٣

إدارة العمليات ٤
اقتصاديات النقود والبنوك ٥

د. مرمي علي جمعة
 فقه اإلميان والنذور

قسم الدراسات اإلسالمية

6
القواعد الفقهية 7

د. تغريد حسن املطالقة
8 قرآن كرمي ٤

تفسير موضوعي 9
د. حياة عثمان محمد اخلير فقه اجلنايات واحلدود

قسم الدراسات اإلسالمية

١٠
د. سعدية علي الكبير دراسة أسانيد ١١

د. إميان مصطفى نحو ١٢

د. شاذلية محمود
كيمياء تناسقية

قسم الكيمياء

١٣

كيمياء عامة ١ ١٤

أ. إقبال صديق حلقية غير متجانسة ١٥

د. عبده خلف
هندسة برمجيات

قسم احلاسب اآللي

١6

تصميم  خوارزميات ١7

د. أمين جرادات
١8 برمجة النظم

نظرية احلوسبة ١9

أ.بيان غزالن
منذجة ومحاكاة نظم ٢٠

ذكاء اصطناعي ٢١

د. نبيلة اجلرايدة
اجتاهات حديثة

القسم التربوي
٢٢

التقومي التربوي ٢٣
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اسم أستاذ املقرر اسم املقرر القسم م

د. نهيل علي حسن صالح

إدارة وتخطيط تربوي

القسم التربوي

٢٤

مناهج تعليمية ٢٥

مناهج تعليمية ٢6

وكمــا أظهــرت كراســة منــوذج إحصــاء مقــررات الفصــل الصيفــي املبدئــي؛ فقــد 
بلــغ إجمالــي عــدد الطالبــات املســجالت للفصــل الصيفــي يف أقســام الطالبــات ٣٣7 
ــغ عــدد  ــى نســبة تســجيل، حيــث بل ــة، ســجل قســم الدراســات اإلســالمية أعل طالب
الطالبــات املســجالت   ١٠٥ )٣١% ( طالبــة، أمــا قســم احلاســب اآللــي، فقــد بلــغ عــدد 
ــات املســجالت يف  ــغ عــدد الطالب ــات املســجالت  77  )٢٣%( طالبة،كمــا بل الطالب
قســم إدارة االعمــال 7٤ )٢٢%( طالبــة، أمــا قســم التربيــة، فقــد بلــغ عــدد الطالبــات 
بلــغ عــدد الطالبــات املســجالت يف قســم  املســجالت  66  )١9%( طالبة،وأخيــرا 

الكيميــاء ١٥ )٥%( طالبــة كمــا هــو موضــح يف الشــكل التالــي:

  
شكل )١( يوضح نسب الطالبات املشاركون يف الفصل الصيفي بحسب  األقسام العلمية

قسم الدراسات اإلسالمية                      قسم إدارة األعمال
قسم الحاسب اآللي                             القسم التربوي
                                                    قسم الكيمياء

% 19

% 23

% 31

% 5

% 22
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بعــض  انســحاب  وذلــك بســبب  الدراســي،  الفصــل  تفاوتــت خــالل  األعــداد  و هــذه 
الطــالب مــن بعــض املقــررات الدراســية، وهــذه األعــداد تفاوتــت خــالل الفصــل الدراســي 
- وذلــك بســبب انســحاب بعــض الطالبــات مــن بعــض املقــررات الدراســية-، حيــث أظهــرت 
دارســة مؤشــرات األداء انخفــاض يف أعــداد الطالبــات املســجالت بشــكل نهائــي بنســبة 

8% كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي:
عدد الطالب 

النهائي
عدد الطالب 

االبتدائي اسم املقرر اسم أستاذ املقرر القسم م

١٤ ١٥ طرق كمية
أ.فاطمة الفقراء

إدارة األعمال ١

٢7 ٢8 رياضة مالية ٢

١١ ٢١ أخالقيات العمل 
واملسؤولية 
االجتماعية

د.فاطمة عامر

٣

١٢ ٢٢ إدارة العمليات ٤

١٠ ٣٠ اقتصاديات 
النقود والبنوك ٥

١٤ ٥٠ فقه اإلميان 
والنذور د. مرمي علي جمعة

قسم الدراسات 
اإلسالمية

6

١8 ٤٥ القواعد الفقهية 7

6 ٣٠ قرآن كرمي ٤
د. تغريد حسن املطالقة

8

7 ٢6 تفسير موضوعي 9

٢٤ ٤6 فقه اجلنايات 
واحلدود د. حياة عثمان محمد اخلير ١٠

٢٣ ٥٣ دراسة أسانيد د. سعدية علي الكبير ١١

١٣ ٤٣ نحو د. إميان مصطفى ١٢

8 9 كيمياء تناسقية
د. شاذلية محمود

قسم الكيمياء ١٣

٤ ٤ كيمياء عامة ١ ١٤

٣ ٤ حلقية غير 
متجانسة أ. إقبال صديق ١٥
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عدد الطالب 
النهائي

عدد الطالب 
االبتدائي اسم املقرر اسم أستاذ املقرر القسم م

٢٥ ٢8 هندسة برمجيات
د. عبده خلف

قسم احلاسب 
اآللي

١6

١6 ٢٠ تصميم  
خوارزميات ١7

٤ ١٣ برمجة النظم
د. أمين جرادات

١8

١١ ١١ نظرية احلوسبة ١9

١٠ ١٣ منذجة ومحاكاة 
نظم أ.بيان غزالن

٢٠

١١ ١٤ ذكاء اصطناعي ٢١

٢٥ ٢7 اجتاهات حديثة
د. نبيلة اجلرايدة

القسم التربوي ٢٢

٢٠ ٢٥ التقومي التربوي ٢٣

٥ 8 إدارة وتخطيط 
تربوي

د. نهيل علي حسن صالح

٢٤

١١ ١٣ مناهج تعليمية ٢٥

٥ 6 مناهج تعليمية ٢6

3- دراسة مؤشرات األداء في الفصل الصيفي لكل المقررات :
التــزام الطالبــات  عملــت دراســة مؤشــرات األداء علــى عكــس الصــورة الواقعيــة ملــدى 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام الفصــل الصيفــي، حيــث ســلطت هــذه املؤشــرات الضــوء علــى 
باحلضــور يف كل محاضــرة دراســية، وعــدد  الطلبــات  التــزام  أال وهمــا:  رئيســين  جانبــن 
الســاعات الدراســية التــي اســتطاع عضــو هيئــة التدريــس أداءهــا فعليــا يف احملاضرة،كمــا 
أظهــرت هــذه املؤشــرات التزامــا كبيــرا مــن جانــب أعضــاء هيئــة التدريــس يف احلضــور وأداء 
ــع األقســام. كمــا يوضــح  ــوب مــن الســاعات الدراســية يف كل محاضــرة يف جمي العــدد املطل

اجلــدول التالــي:
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معدل نسبة 
الساعات التي مت 

أداؤها فعليا
اسم املقرر اسم أستاذ املقرر القسم م

%١٠٠ طرق كمية
أ.فاطمة الفقراء

إدارة األعمال ١
%١٠٠ رياضة مالية ٢
%١٠٠ أخالقيات العمل 

واملسؤولية 
االجتماعية

د.فاطمة عامر

٣

%١٠٠ إدارة العمليات ٤
%١٠٠ اقتصاديات النقود 

والبنوك ٥

%١٠٠ فقه اإلميان والنذور
د. مرمي علي جمعة

قسم الدراسات 
اإلسالمية

6
%١٠٠ القواعد الفقهية 7
%١٠٠ قرآن كرمي ٤

د. تغريد حسن املطالقة
8

%١٠٠ تفسير موضوعي 9
%١٠٠ فقه اجلنايات واحلدود د. حياة عثمان محمد اخلير ١٠

%١٠٠ دراسة أسانيد د. سعدية علي الكبير ١١

%١٠٠ نحو د. إميان مصطفى ١٢

%١٠٠ كيمياء تناسقية
د. شاذلية محمود

قسم الكيمياء

١٣

%١٠٠ كيمياء عامة ١ ١٤

%١٠٠ حلقية غير متجانسة أ. إقبال صديق ١٥

%١٠٠ هندسة برمجيات
د. عبده خلف

قسم احلاسب 
اآللي

١6

%١٠٠ تصميم  خوارزميات ١7

%١٠٠ برمجة النظم
د. أمين جرادات

١8

%١٠٠ نظرية احلوسبة ١9

%١٠٠ منذجة ومحاكاة نظم
أ.بيان غزالن

٢٠

%١٠٠ ذكاء اصطناعي ٢١
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معدل نسبة 
الساعات التي مت 

أداؤها فعليا
اسم املقرر اسم أستاذ املقرر القسم م

%١٠٠ اجتاهات حديثة
د. نبيلة اجلرايدة

القسم التربوي

٢٢

%١٠٠ التقومي التربوي ٢٣

%١٠٠ إدارة وتخطيط تربوي
د. نهيل علي حسن صالح

٢٤

%١٠٠ مناهج تعليمية ٢٥

%١٠٠ مناهج تعليمية ٢6

ثانيا : التغذية الراجعة

1( األهداف التي تم تحقيقها من خالل الفصل الصيفي:

 )أ(  حــل تكميلــي للمشــكالت التــي اعترضــت طالبــات املســتوى الســادس يف الكليــة؛ 
فقــد عملــت الكليــة علــى فتــح املجــال أمــام الطالبــات؛ للتســجيل يف الفصــل الصيفــي.
)ب( إتاحــة فرصــة إلمتــام تخــرج الطالبــات مــع زميالتهــن، ويف ذلــك أثــر كبيــر للطالبــة 

ســواء مــن الناحيــة النفســية أم االجتماعيــة. 
2(  تحصيل الطالب والنتائج :

يظهــر اجلــدول التالــي حتصيــل الطالبــات يف املســاقات التــي مت طرحهــا خــالل الفصــل 
الصيفــي للعــام ١٤٣٤- ١٤٣٥. كمــا يبــن عــدد الطالبــات املنســحبات واحملرومــات مــن 

املساقات.
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المشكالت التي عولجت من خالل الفصل الصيفي :  
من خالل استقراء رأي أعضاء هيئة التدريس بهذا املوضوع ؛وجدت اللجنة أن 

املشكالت التي عاجلها الفصل الصيفي هي: 
املســتوى  مقــررات  الصيفــي  الفصــل  املســجالت يف  الطالبــات  أغلــب  اجتــازت    •
الســادس بنجــاح واالنتقــال إلــى املســتوى الســابع بــدون مقــررات متراكمــة مــن 

الســابقة. املســتويات 
مــن  مادتــن  إضافــة  الصيفــي  الفصــل  يف  املســجالت  الطالبــات  اســتطاعت    •
التخصــص، ومــادة مــن خــارج التخصــص، حتــى أن بعــض الطالبــات أضافــت 
ثالثــة مقــررات مــن خــارج التخصــص، وقــد ســاعد هــذا األمــر يف تقليــل الســاعات 

املتبقيــة عنــد الطالبــات.
•  ســاعد الفصــل الصيفــي أيضــًا يف التقليــل مــن التعــارض الــذي قــد يحــدث يف 

الالحقــة. الفصــول  الطالبــات يف  جــداول 
معوقات حضور الطالبات في الفصل الصيفي :

      مــن خــالل اســتقراء رأي أعضــاء هيئــة التدريــس بهــذا املوضــوع ؛وجــدت اللجنــة 
أن معوقــات حضــور الطالبــات يف الفصــل الصيفــي هــي: 

•  عدم توفر نقل عام أو خاص للطالبات.
•  كان احلــد األقصــى لســاعات الطالبــة 9 ســاعات معتمــدة، وقــد تبــن أن  لــدى 
أغلــب الطالبــات الرغبــة يف إضافــة عــدد أكبــر مــن الســاعات،وال أثــر يرجــى مــن 
إضافــة هــذا العــدد مــن الســاعات، ولــن حتــل املشــكلة يف حــال تســجيلها لهــذا 

الفصــل.
•  انسحاب بعض الطالبات بسبب ظروف عائلية.

قياس رضا أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالفصل 
الصيفي.

ــة التدريــس املكلفــن بالفصــل  ــم رضــا أعضــاء هيئ ــق اســتبانة تقيي            مّت تطبي
ــي مت  ــى األســئلة املغلقــة واملفتوحــة الت ــوت هــذه االســتبانة عل الصيفــي، وقــد احت

ــي:  ــى النحــو التال ــت نتائجهــا عل ــم ، وكان االعتمــاد عليهــا يف التقيي
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ويمكن استقراء النتائج السابقة كما يلى :
أواًل: داللة النسب السابقة

 ١( جتــاوزت نســبة الرضــا عــن جــودة الفصــل الصيفــي عنــد األعضــاء ٥٠% ، وكانــت 
أبــرز النقــاط التــي نالــت إعجــاب الغالبيــة هــي: أن املقــررات يف الفصــل الصيفــي 
املقــرر  تنفيــذ  وأن  أقســامهن،  الطالبــات األكادمييــة يف  مــع حاجــات  تتناســب 
ــب أداؤهــا متســقة مــع اخلطــوط األساســية للمقــرر، كمــا أن  ــي طل واألشــياء الت
كميــة العمــل يف هــذا املقــرر متناســبة مــع عــدد الســاعات املعتمــدة املخصصــة 
للمقــرر، باإلضافــة إلــى أن املــواد التــي طرحهــا القســم كانــت عالجــا ناجحــًا 

لطالبــات املســتوى الســادس.
٢( البنــود التــي لــم تلــق قبــوال عنــد أعضــاء هيئــة التدريــس هــي: أن الفصــل الصيفــي 
غيــر متوافــق مــع ظــروف الطالبــات اخلاصــة، كمــا كانــت اخلطــوط األساســية 
)مبــا يف ذلــك األنظمــة والقوانــن والواجبــات والتجهيــزات( واضحــة بالنســبة لهــن، 

فلــم تتجــاوز نســبة الرضــا عندهــم ٢٥%
ثانيــًا: مــن خــالل اإلجابــة علــى األســئلة املفتوحــة املتضمنــة يف االســتبيان عــن أهــم مــا 
نــال إعجــاب أعضــاء هيئــه التدريــس ومــا لــم يعجبهــم ومقترحاتهــم  يف الفصــل 

الصيفي،كانــت كاآلتــي :
ارتيــاح أعضــاء هيئــه التدريــس يف الــدوام لعــدة عوامــل منهــا: قلــة عــدد الطالبــات   •
؛ ممــا جعــل بــاب احلــوار والنقــاش مفتوحــًا لــدى اجلميــع، كمــا أن االلتــزام بحســب 

وقــت احملاضــرة قــد أعطــى للفصــل طابعــًا جديــدا.
بينهــم  والشــورى  والطالبــات  األعضــاء  بــن  التعــاون  وروح  التنظيــم  نــال حســن   •

األعضــاء. مــن  الكثيــر  رضــا  والتفاعــل 
اقتــرح أعضــاء هيئــه التدريــس توفيــر وســائل نقــل للطالبــات، والســماح للطالبــات   •
بتســجيل أكثــر مــن ٣ مقــررات، وطــرح كل مــواد القســم للطالبــات مــع مراعــاة 

املتطلبــات الســابقة، وجتهيــز املعامــل بشــكل أفضــل.
•  شــكوى البعــض مــن ضيــق الوقــت يف الفصــل الصيفــي، ومــن تراجــع الطالبــات 
بعــد التســجيل االبتدائــي يف املقــررات، أو حــذف بعــض املقــررات نتيجــة لذلــك، 
وضــوح  وعــدم  التربــوي،  البحــث  ومبــادئ  األحــكام،  أحاديــث  مقــرر  مثــل: 

القوانــن واألنظمــة التــي تخــص الــدوام لألعضــاء بشــكل صريــح.
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خامسَا: التوصيات والمقترحات
      بنــاًء علــى مــا ســبق ميكــن للجنــة التوصــل إلــى عــدد مــن التوصيــات أبرزهــا مــا 

يأتــي : 
تكليــف جلنــة خاصــة يف األقســام بدراســة أوضــاع الطالبــات األكادمييــة بآليــة   )١
ــة واجلــزم  ــر مــا يحــل مشــكلة الطالب دقيقــة منبثقــة مــن جلســات اإلرشــاد؛ لتقري
مبــا يلزمهــا مــن إجــراءات قبــل نهايــة الفصــل الدراســي األول؛ ليتمكــن القســم مــن 

دراســة األعــداد لفصــل إضــايف يخــدم مصلحــة الطالبــة.
بســبب الصعوبــات التــي واجهتهــا الطالبــات مــن أمــور النقــل وغيرهــا، ينبغــي   )٢
النظــر جليــا قبــل طــرح فصــل صيفــي آخــر، أو إيجــاد حــل آخــر، مثــل رفــع العــبء 
: األول  الدراســية  الفصــول  الرســمي يف  الــدوام  تأخيــر  أو  للطالبــة،  الدراســي 

والثانــي.
يف حــال تقريــر اللجــان املختصــة بفتــح فصــل صيفــي آخــر؛ ينبغــي دراســة توفيــر   )٣

نقــل جامعــي قبــل املوافقــة عليــه. 
العمــل علــى زيــادة التوعيــة مــن املرشــدة األكادمييــة خاصــة للمســتجدات مبقــررات   )٤
اخلطــة الدراســية ومتطلباتهــا الســابقة والالحقــة حتــى تتخلــص الطالبــات مــن املواد 

املتراكمــة مــن مســتويات ســابقة.
يعمــم نتائــج التقريــر علــى جميــع اجلهــات ذات الصلــة يف خطــاب رســمي مــع بيــان   )٥

ــر. ــي أظهرهــا التقري ــات والســلبيات الت اإليجابي
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الخاتمة

احلمــد هلل الــذي تتــم بنعمتــه الصاحلــات، ونشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن محمــًدا 
عبــده ورســوله، وبعــد:

ففــي نهايــة هــذا التقريــر وبالرغــم مــن املعوقــات نــود التأكيــد على جنــاح جتربة 
الفصــل الصيفــي، وندعــو إلــى العمــل علــى تــاليف املعوقــات يف األعــوام القادمــة 
،      و دعــم التطويــر والتحســن املســتمر للتجربــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى حتقيــق 

األهــداف املرجــوة منــه.
وأخيــرًا نــود أن نشــيد بــدور اجلامعــة والكليــة يف دعــم الطالبــات، والســعي 

الدائــم ؛لتجويــد مســيرة العلــم والتعلــم.
ــا خالصــًا  ــى- أن يجعــل عملن ــى - مــن وراء القصــد ونســأله - تعال واهلل - تعال

ــل. ــا الزل لوجهــه الكــرمي وأن يجنبن

) وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملن(

R
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