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 ثانيا  : بيانات عامة عن  قسم اللغة العربية بكلية الرتبية بالزلفي 

 :. نبذة خمتصرة عن تأسيس القسم 

 

هسسـ   1413تأسسس القسسم   بيليسسة التربيسة بمحافزسسة ال لهسي فسي شسسهر صسهر مسس  عسام  

حيث يا  مسمى  اليلية )اليليسة المتوسس ة للبنساا بسال لهيا ويانسا تمسنم دبلسوم اليليسة 

لتسسدريس المرحلسسة اابتدائيسسة   حيسسسث مسسما ا :سسسام ا تيسسة   :سسسم اللغسسسة المتوسسس ة 

العربيسسة والعلسسوم ااجتماعيسسسة  و:سسسم القسسرا  اليسسسريم والدراسسساا ا سسس مية   و:سسسسم 

العلوم والريامياا   و:سم اا:تصساد المن لسي والتربيسة الهنيسة . ويانسا تحسا إشسراف 

 الرئاسة العامة لتعليم البناا انذاك.

هـ صدر :سرار معسالي السرئيس العسام لتعلسيم البنساا معسالي الشسي  1421في عام و      

عبدالملك ب  دهيش بت سوير ) اليليسة المتوسس ةا وتحويسل مسسماها إلسى   ) يليسة تربيسة  

للبنساا ا   لتمسنم درجسسة البيسالوريوس لتسدريس مرحلتسسي المتوسس ة والوانويسة   وتمسسا 

 :سم اللغة العربية .  الموافقة على افتتاح خمسة أ:سام ومنها 

    

 : مسرية القسم 

هـ حين كانت الكلية تحمل مسمى الكليةة 1413نشأ القسم مع نشأة الكلية عام      

المتوسطة إلعداد المعلمات حيث تمنح الطالبات دبلوم المعلمات نظةام العةامين ىلةى 

 أوال: التعريف ابلربانمج:
 برانمج اللغة العربية اسم الربانمج :    -1

  رقم الربانمج ARAB رمز الربانمج
 كلية الرتبية ابلزلفي  اسم الكلية اليت يتبعها: -2
بكالوريوس   املؤهل العلمي الذي مينحه الربانمج: -3

 واآلدابالرتبية 
جمموع الساعات  -4

 املعتمدة إلكمال الربانمج:
( ساعة  144) 

 اخلطة اجلديدة   
 الزلفي املدينة: -7 الزلفي احملافظة: -6 الرايض املنطقة: -5

اتريخ البدء ابلربانمج )املستحدث أو  -8
 املعدل(:

الفصل 
 الدراسي

 السنة الشهر اليوم

 هـ1433 2 24 األول
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المعلمةات هـ ثم تطور القسم مةع تطةور الكليةة ىلةى كليةة ىعةداد 1421/1422عام 

هـ , وأصبح هنةا  قسةم اللغةة العربيةة بشةقيغ اللغةة العربيةة و 1422/1423عام 

هةةـ أصةةبحت 1425/1426العلةةوم االجتماعيةةة و اللغةةة العربيةةة فقةةط , و فةةي عةةام 

الكلية تحمل مسمى كلية التربية بالزلفي و تم تخريج آخر دفعة لقسم اللغة العربية 

هـ, و استقل القسم بعلوم اللغة العربية 1425/1426و العلوم االجتماعية في عام 

 فقط .

     

  

 التميز في علوم اللغة العربية وتعليمها.

 

تقةديم خةدمات لغويةة وبحثيةة متطةورة تؤهةةل خةريجين ينافسةون فةي بنةا  المجتمةةع 

 وفق معايير الجودة .

 

 

   .تخريج متخصص في علوم اللغة العربية 

  . تعزيز الوعي الحضاري لألمة بالمحافظة  على الهوية اللغوية 

  . ىحيا  التراث العربي الرفيع ؛ لتزكية النفوس , ونشر الفضيلة 

  ت سوق العمل .تطوير البرامج والمناهج التعليمية , لتلبية احتياجا 
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 :التطور املرحلي للربنامج 

  ( تم تطوير القسم من نظام الفرق ىلى نظام الساعات المعتمدة ) المستويات

 هـ الفصل الدراسي الثاني . 1432/1433منذ العام الجامعي 

  هـ تخريج  الدفعة الثانية  من نظام  الساعات 1437/ 1436يتم هذا العام

 المعتمدة )  المستويات( .

 :الدرجة العلمية التي مينحها الربنامج 

 الرتبية بالزلفي ختصص اللغة العربية . بكالوريوس  يف كلية 
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 اخلطة الدراسية :

 

 

 

 

 

 

يعادلها من داخل المملكة , أو من  أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة , أو ما 1

 خارجها .

يعادلها مدة تزيد على خمس  أال يكون قد مضى على حصولغ على الثانوية العامة , أو ما 2

 مقنعة (سنوات )ويجوز لمجلس الجامعة االستثنا  من هذا الشرط ىذا توافرت أسباب 

 أن يكون حسن السيرة والسلو  . 3

 أن يكون الئقا طبيا , ويجتاز بنجاح أي اختبار , أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية . 4

أي جهة حكومية , أو  فيأن يحصل على موافقة من مرجعغ بالدراسة _ ىذا كان يعمل  5

 خاصة.

 وتعلن وقت التقديم .أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة  6
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 توزيع املقررات على املستوايت -10
 املستوى األول

 اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر

 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم 
املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

 عملي نظري
 تدريب
)متارين

) 

مع
   متد

111 ARAB (1النحو) ـــ ـــ ـــ 3   
112 ARAB ـــ ـــ ـــ 3 األدب اجلاهلي   

116 ADU 
تقنيات التعليم ومهارات 

 االتصال
   ـــ ـــ ـــ 2

117 EDU ـــ ـــ ـــ 2 أصول الرتبية اإلسالمية   

118 EDU 
نظام وسياسة التعليم يف 
 اململكة العربية السعودية

   ـــ ـــ ـــ 2

   ـــ ـــ ـــ 12  اجملموع
 املستوى الثاين

 اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر

 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم 
املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

 عملي نظري
 تدريب
)متارين

) 

مع
 متد

  

121 ARAB (2حنو) ـــ ـــ 3  ARAB 
111 

 (1النحو)
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122 ARAB 
عصري صدر  األدب يف

 اإلسالم واألموي
 ARAB112  ـــ ـــ 3

األدب 
 اجلاهلي

123 ARAB (1الصرف) ـــ ـــ 2    
124 ARAB ـــ ـــ 2 علم البديع    
125 ARAB ـــ ـــ 2 فقه اللغة    
126 ARAB ـــ ـــ 2 علم املعاجم    
126 EDU ـــ ـــ 2 علم النفس النمو    

   ــ ـــ ـــ 16  اجملموع
 املستوى الثالث

 اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر

 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم 
املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

 عملي نظري
 تدريب
)متارين

) 

مع
   متد

211 ARAB (3النحو) ـــ ـــ ـــ 3 ARAB121 (2حنو) 

212 ARAB ـــ ـــ ـــ 3 األدب العباسي ARAB122 

األدب يف 
عصري صدر 

اإلسالم 
 واألموي

213 ARAB ( 1علم البيان) ـــ ـــ ـــ 2   
214 ARAB ـــ ـــ ـــ 2 علم اللغة ARAB125 فقه اللغة 

215 ARAB 
مهارات القراءة 

 والكتابة
   ـــ ـــ ـــ 2

216 EDU ـــ ـــ ـــ 2 الصحة النفسية EDU 126  علم النفس
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 النمو
217 EDU ـــ ـــ ـــ 2 مبادئ البحث الرتبوي   

      16  اجملموع
 املستوى الرابع

 اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر

 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم 
املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

 عملي نظري
 تدريب
)متارين

) 

مع
   متد

221 ARAB (4النحو) ـــ 3   ARAB211 (3النحو) 
222 ARAB (1العروض والقافية) ـــ 2     

223 ARAB ( 2علم البيان) ـــ 2   ARAB213 
علم البيان 

(1) 
224 ARAB ـــ 2 املكتبة العربية القدمية     

225 ARAB ـــ 3 األدب األندلسي   ARAB212 
األدب 
 العباسي

226 ARAB ( 2الصرف) ـــ 2   ARAB123 (1الصرف) 

226 EDU ـــ 2 علم النفس الرتبوي   EDU126 
الصحة 
 النفسية

      16  اجملموع
 املستوى اخلامس

 اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر
 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم 
املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

  مع تدريب عملي نظري
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)متارين
) 

 متد

311 ARAB ( 5النحو) ـــ ـــ ـــ 3 ARAB221  4النحو 
312 ARAB ـــ ـــ ـــ 2 القراءات  و اللهجات   

313 ARAB 
األدب العثماين 

واململوكي واحلروب 
 الصليبية

 ARAB212 ـــ ـــ ـــ 3
األدب 
 العباسي

314 ARAB (3صرف) ـــ ـــ ـــ 2 ARAB226  2الصرف 
315 ARAB  ـــ ـــ ـــ 2 (1)علم املعاين   

316 ARAB ( 2العروض والقافية) ـــ ـــ ـــ 2 ARAB222 
العروض 
 1والقافية 

316 EDU ـــ ـــ ـــ 2 إدارة وختطيط تربوي   

317 EDU 
إنتاج ومصادر التعلم 

 اإللكرتوين
   ـــ ـــ ـــ 2

      18  اجملموع
 املستوى السادس

 املقرراسم  رمز املقرر رقم املقرر

 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم 
املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

 عملي نظري
 تدريب
)متارين

) 

مع
   متد

321 ARAB (6النحو) ـــ 3   ARAB311  5النحو 
322 ARAB ـــ 2 علم الصوتيات     
323 ARAB ـــ 3 األدب العريب احلديث     
324 ARAB (4صرف) ـــ 2   ARAB314  3الصرف 
325 ARAB (2علم املعاين) ـــ 2   ARAB315  1علم املعاين 



 

11 

326 ARAB ـــ 2 النقد العريب القدمي     
326 EDU ـــ 2 اسرتاتيجيات التدريس     
327 EDU ـــ 2 املناهج التعليمية     

      18  اجملموع
 املستوى السابع

 اسم املقرر املقرررمز  رقم املقرر

 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

 عملي نظري
 تدريب
)متارين

) 

مع
 متد

  

412 ARAB ـــ 3 البالغة القرآنية والنبوية     
413 ARAB ـــ 3 األدب السعودي     
414 ARAB ـــ 3 األدب املقارن     
415 ARAB ـــ 2 مناهج البحث     

411 ARAB (7النحو) ـــ 3   ARAB32
 6النحو  1

416 EDU 
اجتاهات حديثة يف 
 اسرتاتيجيات التدريس

 EDU326   ـــ 2
اسرتاتيجيات 

 التدريس
417 EDU ـــ 2 التقومي الرتبوي     

      18  اجملموع
 املستوى الثامن

 املقرراسم  رمز املقرر رقم املقرر
 توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز 
املتطلب 
السابق 
 )املرافق(

اسم 
املتطلب 
 السابق
 )املرافق(

  مع تدريب عملي نظري
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)متارين
) 

 متد

421 ARAB 
تطبيقات حنوية 

 (2وصرفية)
     ـــ 2

423 ARAB ـــ 2 علم الداللة واملعاجم   ARAB214 علم اللغة 

422 ARAB ـــ 2 مشروع البحث   ARAB415 
مناهج 
 البحث

426 ARAB ـــ 2 املكتبة العربية احلديثة   ARAB224 
املكتبة العربية 

 القدمية
424 ARAB ـــ 2 اتريخ النحو ومدارسة     

425 ARAB ـــ 2 النقد األديب احلديث   ARAB326 
النقد العريب 

 القدمي

421 EDU 
الرتبية امليدانية )لغة 

 عربية (
   ـــ 6

EDU416 
 

EDU326 

اجتاهات 
حديثة يف 

اسرتاتيجيات 
 التدريس

اسرتاتيجيات 
 التدريس

      18  اجملموع
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 متطلبات اجلامعة : -3

عدد الساعات  اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر
 املعتمدة

101 SOCL 2 قضااي جمتمعية معاصرة 
101 ENT 2 رايدة األعمال 
101 FCH 2 األسرة والطفولة 
101 HAF 2 أساسيات الصحة واللياقة 
101 LHR 2 األنظمة وحقوق اإلنسان 
101 VOW 2 العمل التطوعي 
101 ENG 2 اللغة اإلجنليزية 
101 SALM 2 املدخل إىل الثقافة اإلسالمية 
103 SALM 2 النظام االقتصادي يف اإلسالم 
104 SALAM 2 أسس النظام السياسي يف اإلسالم 
102 SALM 2 اإلسالم وبناء اجملتمع 

 متطلبات الكلية االجبارية -1

 اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
116 EDU 2 تقنيات التعليم ومهارات االتصال 
117 EDU 2 أصول الرتبية اإلسالمية 
118 EDU 2 نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية 
126 EDU 2 النمو علم نفس 
216 EDU 2 الصحة النفسية 
217 EDU 2 مبادئ البحث الرتبوي 
226 EDU 2 علم النفس الرتبوي 
316 ADU 2 إدارة وختطيط تربوي 
317 ADU 2 إنتاج ومصادر التعلم اإللكرتوين 
326 ADU 2 اسرتاتيجيات التدريبس 
327 ADU 2 املناهج التعليمية 
416 EDU  2 اسرتاتيجيات التدريساجتاهات حديثة يف 
417 EDU 2 التقومي الرتبوي 
421 EDU )6 الرتبية امليدانية )لغة عربية 
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  االختياريةمتطلبات الكلية  -5

عدد الساعات  اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر
 املعتمدة

  يوجـــــــــــــد ال  
 متطلبات القسم اإلجبارية  -6

عدد الساعات  املقرر اسم رمز املقرر رقم املقرر
 املعتمدة

111 ARAB (1النحو) 3 
112 ARAB 3 األدب اجلاهلي 
121 ARAB (2حنو) 3 
122 ARAB 3 األدب يف عصري صدر اإلسالم واألموي 
123 ARAB (1الصرف) 2 
124 ARAB 2 علم البديع 
125 ARAB 2 فقه اللغة 
126 ARAB 2 علم املعاجم 
211 ARAB (3النحو) 3 
212 ARAB 3 األدب العباسي 
213 ARAB ( 1علم البيان) 2 
214 ARAB 2 علم اللغة 
215 ARAB 2 مهارات القراءة والكتابة 
221 ARAB (4النحو) 3 
222 ARAB (1العروض والقافية) 2 
223 ARAB ( 2علم البيان) 2 
224 ARAB  2 املكتبة العربية القدمية 
225 ARAB 3 األدب األندلسي 
226 ARAB ( 2الصرف) 2 
311 ARAB ( 5النحو) 3 
312 ARAB 2 القراءات  و اللهجات 
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313 ARAB  3 األدب العثماين واململوكي واحلروب الصليبية 
314 ARAB (3صرف) 2 
315 ARAB ( 1علم املعاين) 2 
316 ARAB ( 2العروض والقافية) 2 
321 ARAB (6النحو) 3 
322 ARAB 2 علم الصوتيات 
323 ARAB 3 األدب العريب احلديث 
324 ARAB (4صرف) 2 
325 ARAB (2علم املعاين) 2 
326 ARAB  2 النقد العريب القدمي 
412 ARAB 3 البالغة القرآنية والنبوية 
413 ARAB 3 األدب السعودي 
414 ARAB 3 األدب املقارن 
415 ARAB 2 مناهج البحث 
411 ARAB (7النحو) 3 
421 ARAB (2تطبيقات حنوية وصرفية) 2 
423 ARAB  2 علم الداللة واملعاجم 
422 ARAB  2 مشروع البحث 
426 ARAB  2 املكتبة العربية احلديثة 
424 ARAB  2 اتريخ النحو ومدارسة 
425 ARAB 2 النقد األديب احلديث 

ـــد( متطلبات القسم االختيارية )ال -7 ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  يوجـ

عدد الساعات  اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر
 املعتمدة

  اليوجـــــــــــــد  
ــد( -8 ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  املقررات احلرة )اليوجـ

عدد الساعات  اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر
 املعتمدة
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 الخاصة بالبرنامج .  التحسين خطةىعداد  -

 . هـ1436 ىلى1432 للسنوات األدا  مؤشرات عن ملخص ىعداد -

 بالبرنامج في الفترة من  أسبوع نشر ثقافة الجودةتفعيل  -

 العام الماضي .  المجمعة مراجعة للجنة الضعف و القوة نقاط مراجعة -

 مركز لزيارة استعدادالعام الماضي ا ومعايير  محكات ملفات مراجعة -

 . الكلية في الجودة

 .الجودة لمركز تسليمها و القسم توصيفات جمع -

 .الكليةوخارج حضور دورات الجودة في داخل  -

  .حضور مؤتمرات الجودة في المملكة -

 .جمع نقاط القوة و الضعف لتقويم المقرر و توصيف المقرر -

 .توزيع استبانات تقويم المقرر -

 .توزيع استبانة الختبار منتصف الفصل -

 .توزيع استبانة تقويم المقرر على األعضا  من خارج القسم -

 .تكوين لجنة الجودة من الطالبات -

 .متابعة زيارة  وفد كلية الغاط لجودة القسم -

 .استبانة اإلرشاد و الخريجينتوزيع  -

 .توزيع استبانة الخدمات الطالبية و تحليلها   -

  اليوجـــــــــــــد  
 متطلبات التدريب -9

الساعات عدد  اسم املقرر رمز املقرر رقم املقرر
 املعتمدة

421 EDU ) 6 الرتبية امليدانية )لغة عربية 

 لجنة الجودة 

 أعمال جلان القسم 
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 تحليلها و الطالب خبرة استبانة توزيع -

 .توزيع استبانة تقويم البرنامج و تحليلها -

رؤية البرنامج و  يتوزيع استبانات على المدارس لمعرفة رأيهم ف -

 .رسالتغ و أهدافغ

 .توزيع استبانة جودة المقررات -

 .توزيع استبانات اختبار نهاية العام -

 ىعداد الملفات اآلتية الخاصة بجودة السنة الحالية و هي : -

 .الترخيص بالبرنامج  ملفات -1

توصيفات القسم ا)الهيئة (,و توصيفات المجمعة اإلصدار األول ,و  -2

 .مختصر التوصيف و  الثاني  اإلصدار

 .ملف اللوائح  -3

 

 

  برنامج للالعلمي   عداد خطة البحثى .  

  تأليف بعض أعضا  هيئة التدريس لعدة كتب 

  التمهيد لتأليف كتاب للمهارات اللغوية والمكتب الحديثة 

  والغير مدعومة . المدعومة األبحاثىعداد ىحصائية 

 الخ   الدورات التدريبية متابعة  المؤتمرات وورش العمل والندوات....

الخاصة بالبحث العلمي  في التخصصات المختلفة واإلعالم عنها 

 دوري ألعضا  القسم . بشكل

 بحاث المدعومة , تحكيم أعضا  هيئة التدريس ألبحاث الترقية واأل

 وأبحاث الطالب في القسم .ات وأبحاث المؤتمر

 .ىعداد اللجنة  لدليل البحث العلمي الخاص بها 

  المشاركة في يوم البحث العلمي واالبتكار عقد اجتماعات لمناقشة

ثية من أبحاث وملصقات لألبحاث األنشطة البحخالل بالجامعة من 

)بوسترات(  وندوات , وورش عمل في صورة كتيبات  ومؤلفات 

 ألعضا  هيئة التدريس .....الخ 

 لجنة البحث العلمي 
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  المشاركة في أسبوع البحث العلمي بكلية عقد اجتماعات لمناقشة

 التربية بالزلفي .

  المشاركة في المعرض المصاحب ألسبوع عقد اجتماعات لمناقشة

 بكلية التربية بالزلفي.البحث العلمي 

 . تحديث صفحة لجنة البحث العلمي في القسم علي موقع الكلية 

  .تحديث صفحة تحكيم األعضا  في القسم على موقع الكلية  

 . تفعيل صفحة األعضا  على الباحث العلمي 

  تفعيل ركن البحث العلمي في القسم .متابعة 

  مج بالبرنا البحث العلميلجنة مشاركة الطالبات في. 

 . تطوير خطة البحث العلمي بالقسم 

 من خالل الدورات  نشر الوعي البحثي  و ربطغ بقضايا المجتمع

 .وورش العمل والندوات والملتقيات العلمية 

 عقد اجتماعات للبحث العلمي موثقة . 

 .عقد سمينارات علمية دورية أسبوعية بأقسام الطالب والطالبات 

  البحثية بانتقا  أفضل األبحاث لديهن  كل مشاركة الطالبات في الخطة

 فصل دراسي .

  نشر ثقافة مشاركات الطالبات في البحث العلمي والخطة البحثية

 بالبرنامج . 

  تطبيق بعض الطرق العلمية التي استحدثت في األبحاث العلمية في

وربطها بتوصيف المقررات مناقشة أبحاث الطالبات بالبرنامج 

 .بالبرنامج 

 

 .مساعدة الطالبات أثنا  الحذف واإلضافة -

من خالل ىعداد نموذج  تفادي التعارض في ىعداد جداول الخريجات -

 للخطة المستقبلية للطالبة .

 .الترحيب بالطالبات الجدد وتعريفهم بالخطة الدراسية -

 ل الدراسي .ومتابعة الجدو الطالبات في تسجيل المقررات مساعدة -

 لجنة اإلرشاد األكاديمي 
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 استطالع آرا  الطالبات حول خدمة اإلرشاد   األكاديمي     تم  -

 استطالع آرا  الطالبات حول خدمة القبول والتسجيل           -

الدراسية وخاصةً المتعثرين منهم, و  اتلبامتابعة سجالت الط -

 من صعاب نتخطي ما يواجههمساعدتهم على 

 .   الطالبات زمنية لتخرجوضع خطط  -

 

تشكيل لجنة للتربية الميدانية من الطالبات , لمتابعة مستجدات   -

                                                               األمور.

حصر أسما  الطالبات الالتي اجتزن مادة استراتيجيات التدريس ,   -

واتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس , للتسجيل في مادة 

 التربية العملية. 

 يردن التي المدارس في رغباتهن وتسجيل الطالبات احتياجات دراسة  -

        . لظروفهن المالئمة و بها االلتحاق

تدريبية  خاصة بالتربية العملية لتدريب الطالبات, وىعدادهن  ىقامة دورات  -

 .    لعملية التدريب
 العالقة ذات للجهات بالتدريب الخاصة والنماذج المعلومات توفير -

   معهن التواصل عملية تسهيل بهدف

  التدريب فترة أثنا  المتدرب الطالب بمسار المتعلقة الخطابات ىصدار  -

ً من قبل القسم   .التدريب عملية لتسهيل سعيا

 بالجدول مرفق(  اإلنجاز ملف)  بـ يسمى ما بتجهيز الطالبات تكليف -

 .اإلنجاز ملف مكونات

 توزيع االستبانة الخاصة بالتربية العملية على الطالبات -
ىرسال قائمة بأسما  الطالبات للتسجيل في مادة التربية العملية ,  -

حيال ذل  , طبقاً للوائح المقررة لقسم العلوم التربوية التخاذ الالزم 

 من قبل الجامعة .

ىرسال قائمة بأسما  الطالبات للتزامن بين مقرر التربية العملية ومقرر  -

اتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس , لقسم العلوم التربوية التخاذ الالزم 

 حيال ذل  , طبقاً للوائح المقررة من قبل الجامعة .

 لجنة التربية الميدانية  
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 .المشاركة في اليوم الوطني في وزارة التربية و التعليم -

في تحكيم المسرحيات المقدمة من  المدارس في تحكيم المشاركة  -

 . الثانوية والمتوسطة طالبات المدارس 

 القيام بتقديم مقترحات لالحتفال باليوم العالمي للغة العربية -

 

 

 بداية الفصل الدراسي . الترحيب بالطالبات الجدد -

 .نشر الوعي داخل القسم -

  .حصر الطالبات المتفوقات والطالبات الالتي لديهن صعوبة في التعلم -

- 

 

 لبرنامج اللغة العربية . اتقاعدة بيانات خريجعمل  -

 . العامعمل ملتقى لخريجات العام الماضي وخريجات هذا  -

 مع البرنامج فاعلية مدى لقياس الخريجات على استبانات توزيع -

 .العمل سوق

 وحدة تقيمها التي الدورات لحضور العربية اللغة قسم طالبات دعوة -

 :وهي الخريجات

 .المعلمات كفايات دورة -

  .اإلنجليزية باللغة الشخصية المقابالت  -

 

 

 جتمع  لجنة  خدمة الم

 لجنة  دعم الطالب 

 لجنة  الخريجات  

 لجنة  النشاط الطالبي  
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 .المختلفة الكليات في األقسام بين مسابقات تنظيم -

 تنظيم العديد من الدورات للطالبات .على سبيل المثال وليس الحصر :  -

 (الذكا  االجتماعي ومهارة التواصل مع اآلخرين*)دورة 

 *)دورة أنماط التعلم (

 (أساسيات البحث العلمي *)

 (ىدارة المشاريع االحترافية من نادي التسوق *)

المبنى اإلضافي  –قسم اللغة العربية  في الطالبي لجنة النشاط أقامت -

   :احتوى على ما يلي   والثقافة ( والذي ) التراث مهرجان

 على أهم المعالم في الوطن العربي.  احتوىتم عرض فيديو  •

 على األزيا  الشعبية في الوطن العربي.  احتوىركن  •

 ركن أهم المقدسات في الوطن العربي.  •

 التعريف بأشهر العلما  والفقها  في الوطن العربي.  •

 ركن العمالت في الوطن العربي.  •

 ركن أهم اآلثار في الوطن العربي.  •

 ركن المأكوالت الشعبية في الوطن العربي.  •

متابعة برنامج االحتفال باليوم الوطني بالمشاركة مع وزارة التربية  -

 .والتعليم

-  

 

 (d2lلتدريب على نظام ىدارة التعلم اإللكتروني لتفعيل) ىقامة دورات ل -

 لجنة  التعليم اإللكتروني   
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( في مواقع d2lفاعلية نظام ىدارة التعلم اإللكتروني     ) متابعة  -

 .في القسم واألعضا   العضوات

  لديهن الالتي التدريس هيئةو أعضا   عضوات بيانات حصر -

  .D2Lااللكتروني التعليم نظام تشغيل مع مشكالت

 

 

 .حصر عنوان الكتب التي يحتاجها القسمتم  -

االطالع على التوصيفات لجميع مقررات ,وبيان بأسما  الكتب تم   -

 .المقرر لهذا العام من قبل األعضا 

 .حصر أعداد الكتب المتوفرة في المكتبات الخاصة بالمقررات الدراسية  -

  

 

نشر الميثاق األخالقي )عن طريق بطاقات دعوية , سيد يهات  -

 دورات تدريبية( –ىسالمية 

اتخاذ الالزم حيال المخالفات التي تصدر من الطالبات سوا  في  -

 الملبس أو السلو  .

 واإلداريات الطالبات على األخالقي الميثاق عن الرضا استبانة توزيع -

 . التدريس هيئة وأعضا 

 نصوص لبيان التدريس هيئة وأعضا  واإلداريات بالطالبات االجتماع -

 .وغيرها الخلقي وااللتزام باللوائح االلتزام من , الميثاق

 

 

  باالختبارات الخاصة التنظيمية والقواعد واللوائح التعاميم جميع حصر -

 وىعالم األعضا  بها.

 لجنة الكتاب الجامعي 

 لجنة التأديب 

 لجنة سير االختبارات  
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 نظم ,ودليل االختبارات وآلية , /ةالطالب تقويم الئحة مناقشة ــ

 . بالتعميم المبلغ االختبارات وتعليمات

 يخص فيما واإلجرائي التنظيمي الدليل في جا  ما مناقشة ــ

 0 االختبارات

 0 باالختبارات الخاصة والسجالت الملفات تجهيز ــ   

  0االختبارات أعمال تجاه كنترول منسقة كل ــ توضيح دور ومسئولية   

 0االختبارات ملفات و سجالت تنظيم ــ 

 اعداد جداول االختبارات واالختبار البديل . -

 

 

 

 

 

 
 

 


