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 المجمعة                              : الجامعة

  اللغة العربية  القسم العلمي :

  اللغة العربية     البرنامج األكاديمي
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 نموذج توصيف البرنامج

 هـ 1437/  6/  26  :تاريخال المجمعة  :الجامعة  -1

  التربية  / اللغة العربية  : مــــــــــــالقس/  ةـــــــالكلي -2

 :/ رئيس القسم   دــــالعمي -3

 د. عبد الرحمن السبت  

 د . عبدهللا فاضل الشهري 

 

 :الهيكل التنظيمي اإلداري للبرنامج  -4

 رئيس القسم : د. عبد هللا بن فاضل بن محمد الشهري

 منسقة القسم : أ. وفاء الحجي

 سكرتارية القسم :

 محمد بن عوض المطيريأ . 

  بنت راكان بن عبد هللا المطيري أ . أماني

 نافع زيد الحربي أ . ضحى 
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جملس القسم

اجلانب األكادميي

أعضاء هيئة التدريس
رجالا 

اللجان القسم

اإلشراف على الربنامج اجلداول

بيالنشاط الثقايف الطال املعادلت

جلنة اخلطط الدراسية إعداد دليل القسم

الختبارات
اإلرشاد األكادميي

اخلرجيني القياس والتقويم

الوحدات

وحدة اجلودة

منسق اجلودة

جلنة معايري إدارة 
اجلودة

جلنة معايري جودة 
التعليم والتعلم

جلنة معايري دعم 
تعليم الطلبة

جلنة معايري البنية 
التحتية

جلنة معايري خدمة 
اجملتمع

اجلانب اإلداري

السكرتارية منسقة القسم

رئيس القسم
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 : المواقع التي تقدم هذا البرنامج / قائمة بكافة الفروع -5

 / الموقع األول الفرع

 قسم اللغة العربية ـ كلية التربية ـ جامعة المجمعة

 / الموقع الثاني رعالف

 ال يوجد 

 / الموقع الثالث عالفر

. ................................................................................................................................... 

 / الموقع الرابع رعالف

 ................................................................................................................................... 
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 : أ. تعريف البرنامج ومعلومات عامة

 ARAB :    رمز البرنامج اللغة العربية :  اسم البرنامج -1

 ساعة 144 : المطلوبة إلتمام البرنامج إجمالي عدد الساعات المعتمدة -2

 : الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج -3

 

تخصص اللغة  –البكالوريوس في التربية واآلداب 

  العربية

 :المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج  -4
 العربية  اللغة

 (  إن وجدت عندئذ )المخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة  -5

 ال يوجد

 :الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها  . المهن أو6
 روج (في حال كان هناك مخارج مبكره من البرنامج ... مثال درجة الدبلوم فيمكن ادراج المهن و الوظائف التي يتأله لها الطالب عند كل نقطة خ ( ، إن وجدت الوظائف المرخص بها )

 الطالب تفتح له مجاالت كثيرة ومتعدد ة في سوق العمل ومن أهم الجهات التي يمكن للطالب العمل بها:عندما يتخرج 

 ... وزارة التـربية والــتعــلـــيـــم: معلم لغة عربية 

 ... وزارة التــعــــلـيــــم العــــالي: معيد أو محاضر في قسم اللغة العربية 

 مدقق لغوي ... وزارة اإلعالم : أخصائي أو باحث أو 

 ..المؤسسات والمراكز الخاصة : معلم أو متخصص في مجال تعليم اللغة 

 هـ1433                                   :تاريخ البدء وفق الخطة                                              برنامج جديد  ( أ )  -7

 هـ1437         : أحدث  سنة مراجعة للبرنامج                                        ( برنامج مستمر ب )

 :المؤسسة التي نفذت أحدث مراجعة رئيسية 

 مركز الجودة      مراجعة جهة التصادق على ال    : جهة التصادق على المراجعة

 وحدة الجودة بكلية التربية.   :آخرون     

  :   منسق البرنامج أورئيس القسم اسم  -8
 (.... يتم ذكر كافة االسماءالطالبات في كل من شطري الطالب و رنامج للبتعيين منسق  في حالة)

 د. عبد هللا فاضل محمد الشهري

 (  المجلس األعلى للتعليم للمؤسسات الحكومية ) تاريخ اعتماد الجهة المانحة للتصريح  -9

 ( 1430)في الثالث من رمضان عام 
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 التاريخ جهة االعتماد فرع/ موقع المؤسسة التعليمية

المجلس األعلى للتعليم للمؤسسات  الفرع الرئيسي للجامعة

 الحكومية ـ وزارة التعليم العالي 

  هـ1430/  9/  3

1-  …………………………… ……………………………  

2-  …………………………… ……………………………  

3-  …………………………… ……………………………  

4-  …………………………… ……………………………  
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 : بيئة عمل البرنامج ـ ب
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  : الهدف من تأسيس )الحاجة( البرنامج -1

غيرها من  ، أو تطورات السياسة الوطنية ، أو ، والتطورات التقنية الثقافية االجتماعية أو األسباب االقتصادية أو -ا 

  ب : األسبا

 ـ رفع المستوي االقتصادي لألسرة السعودية .

 زياده نسبة التشغيلـ 

 األسباب االجتماعية : 

  رفع المستوي االجتماعي لألسرة السعودية 

 األسباب الثقافية : 

                         . زيادة الوعي الثقافي للمرأة السعودية 

 . إعداد كفاءات مؤهلة للعمل في مجال خدمة المجتمع ، ومحو أمية الكبار 

 األسباب التكنولوجية والسياسية : 

  الحفاظ على لغة القرآن الكريم ، التي تسعى المملكة العربيةة السةعودية إلةى نشةرها وترسةيخها بةين طبقةات المجتمةع المختلفةة ، كمطلةب قةومي

 ووطني وديني  ، وذلك بدعم اللغة وتأصيلها ، وتطويرها .

 .  مواجهة لغة اإلنترنت ، و فقد الهوية العربية 

  تحقيق التميز في مجال اللغة ، ودعمها بالتطور التقني المعلوماتي لمواجهة الهجمات الشرسة على اللغة العربية  وأربابها 

  

 : الصلة بين البرنامج ورسالة وأهداف المؤسسة -ب 

 األكفاء والقياديين المهنيين التربويين من التعليمية المؤسسات احتياجات تلبية ـ:  يلي فيما المؤسسة رسالة تتلخص 

 . المهنة بأخالق المتحلين ، ومهنيًا وتربويًا علميًا المؤهلين

 لمشكالت المناسبة والحلول االستشارات وتقديم ، المجتمع وتنمية لتطوير المفيدة التربوية العلمية البحوث إجراء ـ

 . المجتمع

 .  األكاديمي واالعتماد الجودة لمعايير وفقاً  ، التعليمية المنظومة في واالتصال المعلومات تقنية بدمج االهتمام ـ

      :على تنص التي القسم  رسالة مع  الكلية رسالة وتتوافق

يسعى قسم اللغة العربية إلى الحفاظ على لغة القرآن الكريم، وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية واإلعالمية من 

مرحلة البكالوريوس والماجستير، وإعداد كفاءات قادرة على البحث العلمي وخدمة الكفاءات المؤهلة لغويا ومهنيا في 

المهنة، والحرص على نشر العربية الفصيحة وآدابها في أوساط المجتمع من خالل تصميم وتنفيذ برامج ولقاءات حول 

ار ما يتميز به أعضاء هيئة المهارات اللغوية والتحرير العربي ومعالجة األخطاء الشائعة في المجتمع، وذلك باستثم

 التدريس من الكفاءة
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 : ( مع البرامج التي تقدمها المؤسسة / الكلية / القسمإن وجدتعالقة البرنامج ) -2 .1

      هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يجب على الطالب دراستها في برامج أخرى ؟ أ.
  نعم

  ال

 ؟ يلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى، ما الذي  في حالة اإلجابة بنعم .2

 . االطالع على مصفوفة نواتج التعلم 

 .اتساق المقرر مع توصيف البرنامج 

 .االطالع على نتائج استبانات الطلبة حول هذه المقررات وأهميتها 

  مناظرة.مقارنة بين مخرجات التعلم بالبرنامج مع مقررات أقسام أخرى 

        هل يستلزم البرنامج من طالبه تلقي مقررات دراسية من أقسام أخرى؟ -ب
  نعم

  ال

بات المتطل ؟ ، ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى في حالة اإلجابة بنعم
( يتم اختيار ست ساعات فقط  )ثالثة مقررات(6(          )1االختيارية  )  

 سنوي المتطلب س اسم المقرر رقم المقرر ورمزه
SALM101 ـــ ــــ 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

SALM102  2 اإلسالم وبناء المجتمع   

SALM103  2 النظام االقتصادي في اإلسالم   

SALM104  2 أسس النظام السياسي في اإلسالم   

 ساعات 8 المجموع
 (  يتم اختيار ست ساعات فقط )ثالثة مقررات(6(     )2المتطلبات االختيارية  ) 

 H Course Name سنوي المتطلب س اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

SOCI 101 2 ـــ ــــ 2 قضايا مجتمعية معاصرة Contemporary Social issues 

ENG 101 2   2 اللغة االنجليزية English Language 

ENT 101 2   2 ريادة األعمال Entrepreneurship  

هةةل يشةةترط علةةى الطةةالب  المتوقةةع التحةةاقهم بالبرنةةامج تلبيةةة أيةةة احتياجةةات أو خصةةائص معينةةة ممةةا يجةةب أخةةذه فةةي  -3 .3

 ؟ االعتبار عند التخطيط للبرنامج

   ال  نعم

 : للمتقدمين من ذوي االحتياجات الخاصةيرها توفيتم  الخدمات التي التعديالت أو ما هي  -4

تم إنشاء وحدة لذوي االحتياجات الخاصة بإشراف وكالة شؤون الطالب ، وتم التواصل معهن والتعرف على احتياجاتهن 

؛ لتسهيل العملية التعليمية لهن ؛ مثل توفير أجهزة حاسب آلي ناطقة ، وأقالم ضوئية خاصة.  ويتم عقد لقاءات دورية 

صيص من يقوم بالكتابة لهن في االختبارات الفصلية ، وكذا معهن ، وتم تخصيص  لجان اختبار خاصة لهن ، وتخ

 النهائية. 
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 : رسالة وأهداف البرنامج -ج  

 : ) صيغة الرسالة (  رسالة البرنامج -1

يسعى قسم اللغة العربية إلى الحفاظ على لغة القرآن الكريم ، وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية واإلعالمية من 

المؤهلة لغويًا ومهنيًّا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير وإعداد كفاءات قادرة على البحث العلمي وخدمة الكفاءات 

المهنة ، والحرص على نشر العربية الفصيحة وآدابها في أوساط المجتمع من خالل تصميم وتنفيذ برامج ولقاءاٍت حول 

لغوية الشائعة في المجتمع ، وذلك باستثمار ما يتميز به أعضاء المهارات اللغوية والتحرير العربي ومعالجة األخطاء ال

  هيئة التدريس من الكفاءة .

           و االسةةةتراتيجيات الرئيسةةةية التةةةي سةةةيتم اتباعهةةةا . أهةةةداف البرنةةةامج التةةةي تسةةةاهم فةةةي تحقيةةةق رسةةةالته قائمةةةة  -2

   اإلنجاز . لوالمؤشرات التي سيتم استخدامها لقياس معد

 الرئيسية تاالستراتيجيا مؤشرات األداء األهداف 

إعداد خريج يتقن مبادئ   -1
ونظريات وقواعد وعلوم اللغة 

 مهارة األكاديميةالعربية ، ولديه ال
ا على استخدامها نطًقا وكتابًة وحوارً 

 وتفكيًرا االستخدام األمثل .
 

 المام الخريج بمبادئ ونظريات وقواعد - 1
 وعلوم اللغة العربية

معدالت تشغيل الخريجات - 2  

 نسبة رضاء جهات التوظيف - 3
مراجعة اللجان االستشارية .  -4  

 ياسةةتقطاب أعضةةاء هيئةةة تةةدريس ذو – 1

 كفاءة عالية .

 تحديث الخطة الدراسية . -2

دراسة متطلبات سوق العمل . -3  

تربويًّا ،  خريج مؤهلإعداد   - 2 
مزودا بأخالقيات وقيم ومهنيًّا  ، 

يسعى لالرتقاء بالمنظومة المهنة 
.التعليمية  

 

، نظمةةةةةة التعليميةةةةةةاألالةةةةةوعى بأحةةةةةدث  -1

 لتربويمجال االلومات في وتكنولوجيا المع

 قياس رضاء جهات التوظيف . -2

 مراجعة اللجان االستشارية . -3

ـةةةةـ االهتمةةةةام بمقةةةةرر التربيةةةةة الميةةةةداني  1

 ومتابعة المتخصصين لسير التدريب .

فةةةةي  تنظةةةةيم دورات تدريبيةةةةة للطةةةةالب – 2

 .المجال التعليمي و التربوي

ــــ  لديه مهارات البحث العلمي 3
ة وأدواته واألساليب الحديثة لتقني

 المعلومات 

التطةةةةةورات العلميةةةةةة ، الةةةةةوعى بأحةةةةةدث  -1

لغةةةةة لومةةةةات فةةةةي مجةةةةال الوتكنولوجيةةةةا المع

 العربية

 قياس رضاء جهات التوظيف . -2

 اللجان االستشارية .مراجعة  -3

الذين أكملوا  خريجاتحصر بأعداد ال -4

البحث العلمي في مستويات أعلي من 

 المستوي الجامعي

تزويةةةةةةةد القسةةةةةةةم بأحةةةةةةةدث األجهةةةةةةةزة  – 1

 والتطبيقات االلكترونية .

فةةةةي  تنظةةةةيم دورات تدريبيةةةةة للطةةةةالب – 2

مات المتعلقةة باللغةة مجال تكنولوجيا المعلو

 . العربية

دث مسابقات بين الطالب لتقديم أحعقد  -3

 البحوث والتطبيقات التكنولوجية

دورات تدريبيةةةةةةةة وورف عمةةةةةةةل  فةةةةةةةي  –

 مهارات البحث العلمي .

. 

قادرا على االسهام في خدمة ــــ 4
مجتمعه وتلبية احتياجاته ، مؤهل 

للمنافسة في الميدان العلمي 
 والتربوي.

 

 قياس رضاء جهات التوظيف -1

 اللجان االستشارية .مراجعة  -2

مشةةاركين فةةي خةةريجين الحصةةر بأعةةداد ال -3

 بعض المؤتمرات المحلية

 

بأحةةةدث  طةةةرو موضةةةوعات ذات صةةةلة – 1

  التطورات في مجال اللغة العربية
 إقامة يوم المهنة بشكل دوري.ــ  2
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 هيكل وتنظيم البرنامج  -د 

 : توصيف البرنامج -1
أذكر المقررات الدراسةية اإلجباريةة واالختياريةة المقدمةة فةي فتةرة دراسةية اعتبةاران مةن السةنة التمهيديةة للتخةرج، وذلةك 

 باستخدام جدول الخطة الدراسية للمقرر التعليمي الوارد أدناه 
 )مطلوب جدول منفصل  لكل فرع إذا كان يقدم أي فرع معين خطة دراسية مختلفة(

 الدراسية جدول خطة المقررات

 

 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 أو
 اختياري

المتطلبات 
 السابقة

 الساعات
 المعتمدة

 الكلية
 أو القسم

 السنة التمهيدية 

      ال ينطبق 

       

       

       

       

 الفصل الدراسي األول (  ( السنة األولي 

 
متطلب جامعة  

 عام اختياري
 اختياري

 
2  

 
متطلب جامعة  

 عام اختياري
 اختياري

 
2  

 
متطلب جامعة  

 عام اختياري
  اختياري

 
2  

 
EDU 116 تقنيات التعلم 

ومهارات 
 االتصال

 اختياري
 

قسم العلوم  2
 التربوية

 
EDU 117  أصول التربية

 اإلسالمية
 إجباري

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 

EDU 118  نظام وسياسة
التعليم في 

 العربيةالمملكة 
 السعودية

 إجباري

 

قسم العلوم  2
 التربوية

 
ARAB 111 إجباري  (1) نحو 

 
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB 112 الجاهلي األدب  إجباري 

 
قسم اللغة  3

 العربية

 الفصل الدراسي الثاني (  ( السنة األولي 

  2  اختياري متطلب جامعة  

 
EDU 126 إجباري علم نفس النمو 

 
العلوم قسم  2

 التربوية
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 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 أو
 اختياري

المتطلبات 
 السابقة

 الساعات
 المعتمدة

 الكلية
 أو القسم

 
ARAB 121 ( 2نحو)  (1نحو ) إجباري 

قسم اللغة  3
 العربية

 
ARAB 122  األدب في

عصري صدر 
 اإلسالم  واألموي

 إجباري
 األدب الجاهلي

قسم اللغة  3
 العربية

 
ARAB 123  1الصرف  إجباري 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 124 إجباري علم البديع 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 125 إجباري فقه اللغة 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 126 إجباري علم المعاجم 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 الفصل الدراسي األول (  ( السنة الثانية 

  2  اختياري متطلب جامعة  

 
EDU 216 إجباري صحة نفسية 

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
EDU 217  مبادئ البحث

 التربوي
 إجباري

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
ARAB 211 ( 3نحو)  (2نحو) إجباري 

قسم اللغة  3
 العربية

 
ARAB 212 األدب األموي إجباري األدب العباسي 

قسم اللغة  3
 العربية

 
ARAB 213 ( 1علم البيان)  إجباري 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 214 إجباري علم اللغة 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 215  مهارات القراءة

 والكتابة
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 الفصل الدراسي الثاني (  ( السنة الثانية 

  2  اختياري متطلب جامعة  

 
EDU 226  علم النفس

 التربوي
 إجباري

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
ARAB 221 ( 4نحو)  (3نحو) إجباري 

قسم اللغة  3
 العربية

 
ARAB 222  العروض

(1والقافية )  
 اختياري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 223 ( 2علم البيان)  

 
 (1علم البيان ) إجباري

قسم اللغة  2
 العربية

 
ARAB 224 ة المكتبة العربي

 القديمة
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية
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 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 أو
 اختياري

المتطلبات 
 السابقة

 الساعات
 المعتمدة

 الكلية
 أو القسم

 
ARAB 225 األدب األندلسي 

   إجباري
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB 226  2الصرف  

 (1الصرف) إجباري
قسم اللغة  2

 العربية

 الفصل الدراسي األول (  ( السنة الثالثة 

 
EDU316  إدارة وتخطيط

 تربوي
 إجباري

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
EDU317  انتاج ومصادر

نيةالتعلم اإللكترو  
 إجباري

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
ARAB311 ( 5نحو)  إجباري 

 (4نحو)
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB312  اللهجات

 والقراءات
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 

ARAB313  األدب المملوكي
والعثماني 
والحروب 
 الصليبية

 إجباري

 

قسم اللغة  3
 العربية

 
ARAB314  3الصرف  إجباري 

 (2الصرف)
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB315  1علم المعاني  إجباري 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB316 العروض 

(2والقافية )  
 إجباري

 (1العروض )
قسم اللغة  2

 العربية

 الفصل الدراسي الثاني (  ( السنة الثالثة 

 
EDU326  استراتيجيات

 التدريس
 إجباري

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
EDU327 يةالمناهج التعليم  إجباري 

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
ARAB321 ( 6نحو)  إجباري 

 (5نحو)
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB322 إجباري علم الصوتيات 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB323  األدب العربي

 الحديث
 إجباري

 
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB 324  4الصرف  إجباري 

 (3الصرف)
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 325  2علم المعاني  إجباري 

 1المعاني 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB 326  العربي النقد

 القديم
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 الفصل الدراسي األول (  ( السنة الرابعة 

 EDU416  قسم العلوم  2  إجبارياتجاهات حديثة
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 العام

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 أو
 اختياري

المتطلبات 
 السابقة

 الساعات
 المعتمدة

 الكلية
 أو القسم

ات في استراتيجي
 التدريس

 التربوية

 
EDU417 يالتقويم التربو  إجباري 

 
قسم العلوم  2

 التربوية

 
ARAB411 ( 7نحو)  إجباري 

 (6نحو)
اللغة قسم  3

 العربية

 
ARAB412 ة البالغة القرآني

 والنبوية
 إجباري

 
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB413 إجباري األدب السعودي 

 
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB414 إجباري األدب المقارن 

 
قسم اللغة  3

 العربية

 
ARAB415 إجباري مناهج البحث 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 الدراسي الثاني ( الفصل  ( السنة الرابعة 

 
EDU421 يةالتربية الميدان  

 
 إجباري

 
قسم العلوم  6

 التربوية

 
ARAB421 ة تطبيقات نحوي

 وصرفية
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB422 إجباري مشروع بحث 

 مناهج البحث
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB423 إجباري علم الداللة 

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB424  تاريخ النحو

 ومدارسه
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB425  النقد العربي

 الحديث
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 
ARAB426 ة المكتبة العربي

 الحديثة
 إجباري

 
قسم اللغة  2

 العربية

 تدرج السنوات اإلضافية عند الضرورة 
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 .تدرج السنوات اإلضافية عند الضرورة

 ( يتم اختيار ست ساعات فقط  )ثالثة مقررات(6(          )1االختيارية  )المتطلبات 
 الكلية أو القسم الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

SALM101 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية  
 

 قسم الدراسات اإلسالمية
SALM102  2 اإلسالم وبناء المجتمع 

SALM103  2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

SALM104  أسس النظام السياسي في
 اإلسالم 

2 

 8 المجموع
 

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

 الكلية أو القسم الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر ورمزه
SOCI 101 قسم العلوم التربوية 2 قضايا مجتمعية معاصرة 

ENG 101 قسم اللغة اإلنجليزية 2 اللغة االنجليزية 

ENT 101 2 ريادة األعمال  

FCH 101 قسم رياض األطفال 2 األسرة والطفولة 

HAF 101   قسم االقتصاد المنزلي 2 أساسيات الصحة واللياقة 

LHR 101 2 األنظمة وحقوق اإلنسان  

VOW 101 قسم العلوم التربوية 2 العمل التطوعي 

  14 المجموع
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  )إن وجدت(مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة . 2
 

  : التدريبية التي يتطلبها البرنامج الطبية اإلكلينيكية أو موجز بالمكونات العملية أو

 توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية: -أ 

 6مقرراته  مقرر التربية الميدانية في المستوى الثامن عدد الساعات المعتمدة له يتضمن برنامج اللغة العربية في كلية التربية ضمن  
 ساعات .

مهارات العالقات بين األشخاص ومهارات  مهارات إدراكية  مهارات معرفية  م

 التواصل 

1 

   

التواصل الصحيح مع الطالبات ، والتواصل مع  القدرة االستداللية  معرفة مكونات الدرس

 الجهاز اإلداري بالمدرسة 

القدرة على حل  معرفة كيفية إعداد دفتر التحضير  2

 المشكالت 

 كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 

العالقات مع الزميالت من المتدربات  القدرة على اإلقناع  التعرف على طرق التدريس المختلفة  3

 التواصل مع المشرفات من األعضاء و

   التعرف على أساليب التقويم  4

   التعرف على طرق صياغة األسئلة  5

 
 فصل دراسي(  مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟ )أية سنة أو في أية مرحلة أو -ب 

 المستوى الثامن

 التخصيص الزمني وترتيب الجدول الدراسي  -ج 

 تهيئة  في األسبوع األول من الفصل الدراسي األولبرنامج 

  أسبوعياً  ساعة 12  بواقع  أسبوعا  13متصل  تدريب              

 )إن وجد( دد الساعات المعتمدةع -د 

 ساعات6

 

 :  ( إن وجدت )البحث  متطلبات المشروع أو. 3
 ملخص موجز للمشاريع / البحوث المطلوبة للبرنامج :

 وصف موجز –أ 
 
 . العربية اللغة علوم مجاالت في الموضوعات من موضوًعا الطالبة تختار -
 المختار الموضوع مع تخصصها يتوافق بحيث التدريس هيئة أعضاء من للطالبة مشرفة تعين - 
 المشرفة مع بالتشاور بحثية خطة الطالبة تعد -
 المعدة الخطة وفق بحثا الطالبة تكتب -

  :البحث المرجوة  من المشروع أو أهم مخرجات التعليم -ب 
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 كتابة الطالبة بحثـًا أدبيًا متكاماًل وفق مناهج البحث العلمي  . 

 (فصل دراسي ي عام أوأ)البحث؟  مراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو في أية مرحلة أو -ج 
 

 المستوى الثامن

 : عدد الساعات المعتمدة -د 
 

 ساعتان

 : كاديمي للطالبألرشاد والدعم اإللكيفية تقديم اتوصيف موجز   -هـ 
 
 ـــ  تحديد الموضوعات العامة التي يمكن أن تتناول بالبحث1

 ـــ    تدريب الطالبات على إعداد خطة البحث    2

 ـــ   التعريف بمكونات خطة البحث  3

 ـــ   تدريب الطالبات على كتابة البحث 4

 ـــ   متابعة الطالبات في كتابة الخطة والبحث من خالل معدالت إنجاز مجدولة زمنيا5       
 
 
 

 :)بما في ذلك آلية التحقق من المعايير(توصيف إلجراءات التقويم  -و 

  

 تحدد لجنة من أعضاء هيئة التدريس )ثالثا بمن فيهم المشرفة على البحث( لقراءة البحث وتقييمه  -   1 
 تناقش اللجنة الطالبة علنيا  -    2
 تستوثق اللجنة في القراءة والمناقشة من تحقق المعايير التالية:   -    3

 خطة البحث واشتمالها على المكونات األساسية الالزمة -

 توافق البحث مع خطة البحث في المنهج واإلجراءات -

 األسلوب جماليات اللغة . سالمة اللغة: اإلمالء، عالمات الترقيم، النحو، التراكيب ،
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 مجاالت نواتج التعلم  واستراتيجيات التدريس و طرق التقييم - 4
 

 
 مجاالت نواتج التعلم

 للمؤهالت ( الوطني)وفق االطار 
 استراتيجيات

 التدريس
 طرق التقييم

 المعرفة 1.0

1.1 
اتها لديه المعرفة الشاملة والمنظمة لمبادئ اللغة العربية ونظري

 وقواعدها األساسية.

يةوالنهائ الشهرية االختبارات إلقاء المحاضرات  

1.2 
لة يكون ملًما بالمعارف و النظريات في المجاالت العلمية ذات الص

بأفرع وعلوم العربية ، وملًما كذلك بالعلوم التربوية وطرق 
 التدريس .

والحوار المناقشة  مالحظة سلوكيات الطالب 

1.3 
هو جديد ومستحدث من أبحاث في مجال اللغة يكون ملًما بكل 

ة لإلسهام في حل مشكالتها وقضاياها اللغوية ، وزيادوفروعها 
 مفرداتها لدى دارسيها 

البحثية األوراق ةالمتخصص البحوث تقييم   

1.4 
باتها يكون على وعي باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة ومتطل

 الفنية ومحاولة تحسينها 
لمراعاة المتغيرات المستحدثة.وتقويمها   

إقامة ورف عمل ومحاضرات 
 توعية

 متابعة سلوكيات الطالب

 المهارات االدراكية 2.0

2.1 

ويمها يكون قادًرا على  استقصاء المعلومات وتحليلها ونقدها وتق
نتائج  من مصادر متنوعة و يستطيع تطبيق ما تم التوصل إليه من

مع مراعاة جانب يسير من في حل مشكالت اللغة وقضاياها 
 التوجيه واإلرشاد.

الشفوية االختبارات المحاضرات  

2.2 

ضع اللغة العربية وقضاياها ،وومشكالت لديه القدرة على دراسة 

ومقترحات إبداعية لحلها مستخدما أشكاال متنوعة من  حلول

رائق تقنيات المعلومات ، مع مراعاة نظريات التعليم والتعلم ، وط

. التدريس الحديثة ، والتكنولوجيا في معالجتها  

والحوار المناقشة  

 وتقديم العروض
 تقييم العروض المقدمة

2.3 

 اإلجراء والتطبيقلديه القدرة على االستخدام األمثل لطرائق 

 ية ذاتفي سياقات أكاديمية ومهن للمهارات اللغوية ومدركاتها

وفروعها ومستوياتها المختلفةصلة بالعربية ال  

 تقييم األداء الميداني التدريب الميداني

 مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية 3.0

3.1 
مواجهة  التقليدية عندلديه القدرة على اقتراو الحلول البناءة غير 

 المشكالت أو القضايا ذات العالقة بالمهنة .

والحوار المناقشة  تقييم األداء الميداني 

3.2 
ى قيادة وقدرته على العمل بروو الفريق بإيجابية ، واستطاعته عل

 مجموعته بنجاو وفاعلية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

 تقييم أوراق العمل األعمال الجماعية المنظمة

3.3 
ردي قادر على المبادرة بتحديد القضايا الهامة ومعالجتها بشكل ف

 أو جماعي .

الميداني األداء تقييم التربية الميدانية  

الذاتي التعليمه ، ورفع كفاءتالذاتي تعلمه تحمل مسؤوليةلديه القدرة على  3.4  تقييم األداء الميداني 
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 مجاالت نواتج التعلم

 للمؤهالت ( الوطني)وفق االطار 
 استراتيجيات

 التدريس
 طرق التقييم

امتالك والنقد والمناقشة ، وتطوير والتحليل المهنية وقدرته على 

والعملية ،إلنجاز ما يسند إليه من مهام.أدواته المهنية   

3.5 

ات التصرف بمسؤولية وخلق كريم في العالق لديه القدرة على

ة الشخصية والمهنية تجاه اآلخرين ، وتجاه القضايا األخالقي

والمهنية ذات الصلة وقيم اإلسالم الحنيف واألخالق المهنية 

 المتعارف عليها من قبل المجتمع .

 مالحظة سلوكيات الطالب مجموعات النقاف

 والمهارات العدديةالتواصل، وتقنية المعلومات،  4.0

4.1 

حديةدها لديه القدرة على استخدام األساليب اإلحصائية المناسةبة وت

لهةةا وتطبيقهةةا بشةةكل مبةةدع وخةةالق فةةي تفسةةير المعلومةةات وتحلي

 ومعالجتها بطريقة إبداعية غير تقليدية .

ةتقييم البحوث المتخصص األبحاث  

4.2 
دم طرائةق يسةتخ، و( كتابيةاً  وأشةفهياً أو إيجابيةة )بفعاليةة  يتواصةل

لكل من المتلقي وقضيته .عرض مناسبة   

الشفوية  االختبارات المحاضرات
 والتحريرية

4.3 
جمةةع يةةتقن اختيةةار أكثةةر تقنيةةات المعلومةةات واالتصةةاالت مناسةةبة ل

 وتفسير وايصال المعلومات

المقدمة العروض تقييم تقديم عروض  

 المهارات النفس حركية 5.0

   ال ينطبق 5.1

5.2    
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 مصفوفة نواتج التعلم للبرنامج :
 التدريس ، و ذلك باستخدام مستويات التصنيف التالية :وفقا لمستوى  يتم ادراج نواتج التعلم بالبرنامج و المقررات) اكواد المقررات ( التي يتم تدريسها 

I        تقديم =R       تأكيد =E        تمكين  = 

 

للبرنامجمخرجات التعلم    

D C B A 

d

.

3 

d.2 d.

1 
c.5 c.4 c.

3 
c.2 c.1 b.3 b.2

. 
b.

1 
a.4 a.3

. 
a

2 
a

1 
  

   E   R   E        المدخل إلى الثقافة 
 اإلسالمية

ج
ام

رن
لب

ت ا
را

قر
 م

I      I  I         تقنيات التعليم
أصول التربية  I        I     I  ومهارات االتصال

ليم نظام وسياسة التع    I         I I  االسالمية
(1نحو )                في المملكة  

 I         I   I  األدب الجاهلي 

 المهارات اللغوية               

 I       I      I التحرير العربي 

(2نحو )                 

   I   I I         االسالم وبناء
 علم نفس النمو I         I    I  المجتمع

 I         I   I   األدب في عصري
صدر االسالم 

واالموي صداإلسالم 
واألموي   

 I       I      I ( 1الصرف)  

    I      I   I  علم البديع 

    I        I   فقه اللغة 

        I      I علم المعاجم  

 I       I      I ( 3نحو)   

 I        I     I  مبادئ البحث
 التربوي

 

 R        I R     صحة نفسية  

     E R E        ي النظام االقتصادي ف
 االسالم

 

 I     E     E    قضايا مجتمعية  

 R         R   R  األدب العباسي  

(1علم البيان )                  

          R   R  علم اللغة  

مهارات القراءة                
 والكتابة

 

        R      R ( 1النحو)   

       R  R R     يعلم النفس التربو   

     E E         ي النظام السياسي ف
 االسالم

 

  I    E         عمل تطوعي  

 R       R      R ( 4نحو)   

العروض والقافية                
(1)  

 

    R      R   R  ( 2علم البيان)  
 

 

 R         R   R   المكتبة العربية
 القديمة

 

 R         R   R  األدب األندلسي  

 R       R      R ( 2الصرف)   
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 متطلبات القبول في البرنامج -5
 دلياًل أو نشرة توصيفيه لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج، بما في ذلك أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق يرفق

 أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها . –1

 أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات . – 2

 ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة . 

 أن يكون حسن السير والسلوك . – 3

 أن يكون الئًقا طبيًا  – 4

 أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة . – 5

 أن يجتاز بنجاو أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة . – 6

 قت التقديم .أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن و – 7

 ُملغى قبوله فيعد فصله سبق أنَّه قبوله بعد اتضح وإذا تعليمية أو تأديبية ألسباب أخرى جامعة من مفصوالً  يكون أال  –8

 . قبوله تاريخ من

 ما حسب البكالوريوس تمنح ال التي البرامج بعض في تعليمية ألسباب الجامعة من المفصول الطالب قبول يجوز  – 9

 . االنتقالي البرنامج في يجوز وال ، يفوضه من أو الجامعة مجلس يقرره

 الجامعة ولمدير ، آخر بكالوريوس على للحصول يعادلها ما أو البكالوريوس شهادة على الحاصلين قبول يجوز ال  – 10

 . ذلك من االستثناء

  .غيرها في أم نفسها الجامعة في أكان سواء دونها وما أخرى جامعية لدرجة المسجل الطالب قبول يجوز ال  – 11

 

 

 

 متطلبات الحضور واتمام البرنامج  -6
 ( إتمام البرنامج  - االنتقال من العام إلى الذي يليه - الحضور)  رفق دلياًل أو نشرة توصيفيه تحوي متطلبات كل مني

 

من عدد ساعات  %75:  على الطالب المنتظم حضور المحاضرات بحيث ال تقل نسبة حضوره عن  الحضور -أ 
المحاضرات لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ، ويحرم من دخول االختبار إذا قلت نسبته ويعد الطالب الذي يحرم من 

 دخول االختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر . 

: يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للمقررات التي اجتازها بنجاو ضمن خطة الذي يليه إلى المستوىاالنتقال من  -ب 
 الدراسة.                                

: يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاو حسب الخطة الدراسية وإتمام مقررات     إتمام البرنامج  -ج     
 ( 5’00من 2’00قديره عن مقبول )أي ال يقل معدله التراكمي عن المستويات الثمانية على أال يقل ت

 

 هـ. اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير: 
 

فحص عينة من االختبارات أو الواجبات ؛ أو تقويم مستقل من قبل كلية في مؤسسة  )مثال : ما هي العمليات المتبعة لتأكيد تحقق معايير اإلنجاز

 أخرى( ؟ )قد تختلف العمليات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية (. 

 :وائح التنظيمية أو سياسات وضع الدرجات وتوزيعها ل. ال
ئح تنظيمية تتناول تخصيص وتوزيع اسياسات أو لوفي حال كانت المؤسسة أو الكلية أو القسم أو البرنامج تتبنى 

 نسخة منها.  إرفاقوائح التنظيمية، أو لدرجات الطالب، فعليك بيان تلك السياسات أو ال
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 توزع درجات الطالبات في كل مقرر على النحو اآلتي :
 %10 صلي الثاني ، االختبار الف %15االختبار الفصلي األول،  %15:) موزعة كاآلتي %40أعمال فصلية وعليها  

 تقييم جهد( .
 اختبار نهائي تحريري . 60%

ــ هل كل المقررات بنفس الطريقة في التقويم وتوزيع الدرجات بما فيها المقررات التي تدرس من أقسام أو برامج 2
 أخرى. نعم

أو الواجبات ؛ أو تقويم  فحص عينة من االختبارات ما هي العمليات المتبعة لتأكيد تحقق معايير اإلنجاز )مثال : ــ 3
 مستقل من قبل كلية في مؤسسة أخرى( ؟ )قد تختلف العمليات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية(. 

ـ متابعة رئيس ومنسقة القسم ألداء األعضاء ومراجعة عينات عشوائية من كراسات اإلجابة ، وإحصاء للناجحات 
 والراسبات في كل مقرر .

 داخلية بالقسم ـ لجنة مراجعه
 ـ تقارير يتم اعتمادها بمجلس القسم وإعداد خطط للتحسين المستمر 

 

 : و. اإلدارة والدعم الطالبي
 . خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب: 1

الخاصة بتخطيط بما في ذلك وضع جداول الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس، واالستشارات  قم بتوصيف عمليات اإلرشاد األكاديمي للطالب

 البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للسيرة المهنية )وهو ما قد يتوفر على مستوى الكلية(

 العام بداية في العمل وورف الدورات من مجموعة خالل اإلرشاد من لعملية الطالبيات للمرشدات المسبق اإلعداد -1
 األكاديمي اإلرشاد وتعريف المستجدات بآليات ) يوم المرشدة( ، الطالبي باإلرشاد للتعريف الدراسي

 الحالة وتشخيص لبحث الطالبات مع المباشر واالجتماع اللقاء تحقيق خالل من الطالبي، المرشد دور تفعيل -2
 األكاديمية الطالبات مشاكل ومعرفة اإلرشادية

 أو المتدني المستوى الدراسي بإرشاد الطالبات خاصة ذوي الفصل بداية في) ومسبقة خاصة بصفة االهتمام -3
 العلمي مستواهن رفع في لمساعدتهن وذلك ،(فأكثر ثالثة) العادي المستوى من أكثر إنذارات لديهن الالتي

 األكاديمية)أسبوع اإلرشاد األكاديمي( العقبات وتخطي

 توزيع الطالبات على المرشدات األكاديميات . -4

 الطالبة لمساعدة القرار اتخاذ في الصالحية ألصحاب الطالبي اإلرشاد عملية يخص فيما التوصيات ببعض الرفع -5
 .اجتماعي أو نفسي إرشاد إلى الطالبة احتاجت إذا خاصة المختصة، الجهات على عرضه أو

 توثيق متطلبات جميع مع تتوافق والطالبي األكاديمي باإلرشاد الخاصة النماذج من مجموعة وتصميم إعداد -6
 الطالب، كبيانات:  اإلرشاد بعملية المتعلقة البيانات جميع على النماذج هذه تحتوى حيث الطالبي، اإلرشاد عملية

 مستوى تحديد وكذلك األكاديمي، المرشد وتوصية المناقشة، ونتائج الطالب، مع مناقشته تمت الذي والموضوع
 .العلمي مستواه تدني أو التميز حيث من الطالبة

 التدريس خالل الساعات المكتبية . هيئة ألعضاء الدائم التواجد تحقيق -7

 الالتي الطالبات بإرشاد( األول الفصلي االختبار وعقب الدراسي الفصل بداية في) ومسبقة خاصة بصفة االهتمام -8
 التخرج. وشك على

 المواد في وتقدمها األكاديمي الطالبة بمستوى المتعلقة والوثائق األوراق جميع فيه إعداد ملفات للطالبات يوثق -9
 األكاديمية. مسيرته أثناء الطالبة يخص ما وكل وأدائها

إعداد لقاءات تعريفية للطالبات المستجدات  للتعريف بلوائح الدراسة واالختبارات داخل الكلية ، والخطة  -10
 الدراسية للبرنامج .

 إعداد ورف تثقفية للطالبات لتهيئتها للدراسة الجامعية ، وتحسين مستواها الدراسي . -11

 مجلس استشاري للطالبات .  -12
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 ــ    صندوق لمشكالت الطالبات األكاديمية ومقترحاتهن . 13
 

 . تظلمات الطالب:2
 اللوائح التنظيمية الخاصة  بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكاديمية، وتشتمل على إجراءات التعامل مع تلك التظلمات يرفق 

 
 التظلمات والقواعد المنظمة لها:     -

يسمح للطالب بالتظلمات بعد اعالن النتائج حيث يقوم الطالب بتقديم طلب اعادة رصد في خالل فترة ال تتعدى  -1
القواعد التنفيذية الواردة في المادة  التاسعة و الثالثون من الالئحة بداية اختبارات الفصل التالي وفق 

 الدراسية للجامعة.
 . تظلماتلفحص هذه ال  بمعرفة  مجلس الكليةل لجنة تشك -2

 :وتتم المراجعة وفقا لما يلي

o  عليه. ةتم تصحيحه ووضع درج ورقة االجابة يتم التأكد من ان كل جزء في 

o  على الغالف الخارجي  ل ورقة االجابةجميع الدرجات داخ صحة نقليتم التأكد من 

o  الدرجة الصحيحة على النظام .درجات  والتأكد من رصد اليتم اعادة جمع 

o . يتم التأكد من رصد درجات العملي والنظري واالعمال الفصلية ان وجدت 

o  يدون مالحظاته في حاله وجود تعديل من عدمه  وا لالكونترويدون ذلك على طلب اعادة الرصد ويوقع عليها رئيس 

o  اعالن النتيجة في مكتب شئون الطالب . استمارات اعادة الرصد الى وكيل الكلية ويتم لالكونترويرسل رئيس 

o . يوقع الطالب بالعلم 

o  خطاءأتحفظ هذه االستمارات في ملفات الطالب وتعدل النتيجة اذا وجدت . 

و إعداد تقرير بما تم اتخاذه من إجراءات لحلها و  دراسيعمل إحصائية بشكاوي طالب المستويات بنهاية كل فصل 
بها في وضع الكلية لنظم و سياسات تحسين أداء البرامج التعليمية الني وحدة القياس والتقويم لالسترشاد رفعهما إلى 

 .يقدمها القسم و الخدمات التابعة لها
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 ز. الكتب المقررة والمراجع 

من المواد ، بما فيها  ما العملية الواجب اتباعها من قبل الكلية للتخطيط وحيازة الكتب المقررة والمراجع، وغير ذلك -1أ
 المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت؟

يتم استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس حول المطلوب من الكتب الجامعية والمراجع المقررة لتوفيرها للطالبات في 
بأسعارها في المعرض الذي تنظمه الكلية في قاعة النشاط ، حيث يتم عرض كل ما تحتاجه الطالبة من الكتب الجامعية 

المكتبات الخارجية ،وذلك لتسهيل الحصول على الكتب دون عناء وخاصة للطالبات المغتربات عن المحافظة . مع 
 االستفادة  من الكتب اإللكترونية وبرامج المكتبات من خالل معامل الحاسب اآللي في الكلية

 .به الخاصة والمصادر المراجع لتحديد بالمقرر خاصة الستمارة التدريس هيئة عضو تعبئة
 . للمقرر الالزمة الكتب لتوفير معها والتنسيق المكتبة زيارة  -
 . الدراسي بالمقرر العالقة ذات المكتبية المواد لحجز طلب تقديم -
 .االلكترونية المكتبة -
 . مبكر وقت في والمراجع المصادر لتوفير المكتبات بعمادة االتصال -
 المتخصصة  والمصادر المراجع واختيار لمتابعة القسم في لجنة تكوين -
 
 
،  ما العمليات التي ينبغي على الكلية وهيئة التدريس إتباعها للتخطيط وحيازة مصادر التعليم الخاصة بالمكتبة -ب 1

  ؟ الدراسية  والمعامل والفصول
 تطلب المكتبة من األقسام قائمة بالكتب المقررة التي تتناسب مع توصيف المقررات 

 يتم توفيرها وحجزها  في قسم خاص داخل المكتبة للطالب 

ما العملية الواجب إتباعها من قبل الكلية وهيئة التدريس لتقييم مدى مالئمة الكتب المقررة والمراجع، وغير  -3
  ؟  التعليمذلك من المواد ومصادر 

طالباتأـ يقدم العضو المسؤول عن كل مقرر طلبا إلى مجلس القسم القتراو أو عرض الكتب المراد تدريسها لل  

.  
 . ب ـ يقوم القسم بعمل لجنة لمطابقة المقترو مع توصيف المقرر إلجازته

 .  وضع أسس ومعايير إلقرار الكتب والمراجع -
والمراجع كل في اختصاصهترشيح األساتذة للنظر في الكتب  -   . 

 . العرض على مجلس القسم ألخذ الموافقة  -
 . المراجعة الدورية لتقويم الكتب والمراجع -

 ـ مراجعة تطابق توصيف المقرر بالمحتوي العلمي للكتاب
 
 

 ؟ومصادر التعليمما هي العمليات المتبعة من قبل لتقييم مدى مالئمة الكتب المقررة والمراجع، وغير ذلك من المواد  -3
 األمر متروك لعضو هيئة التدريس

 

 ؟ ما هي العمليات المتبعة لتقييم واالستحواذ على الكتب المقررة -4
 الئحة عمادة شؤون المكتبات
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 : و. أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس

 . التعيينات: 1

يضمن مالءمتها من حيث مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات  أوجز عملية توظيف طاقم التدريس الجديد بما 
 التدريس

 االلتزام بقواعد التوظيف مثل :
 القسم  . احتياجات -
 المعدل التراكمي في مرحلة البكالوريوس  والمراحل العلمية بعدها.  -
 اجتياز االختبارات التحريرية . -
               .  الشخصية المقابلة  -
    .(  الدكتوراه – الماجستير -البكالوريوس) العلمية الدرجة - 
 للبرنامج. الشهادة مالئمة -
 المجال .      في المنشورة العلمية األبحاث -
 . العملية الخبرات -

 ـ إجادة استخدام الحاسب اآللي . 
 

 

 ، ومراقبتها ومراجعتها: . المشاركة في تخطيط البرامج2

شةةرو خطةةوات التشةةاور مةةع هيئةةة التةةدريس ومشةةاركتهم فةةي مراقبةةة جةةودة البرنةةامج، والمراجعةةة السةةنوية، والتخطةةيط ا
 لتحسين جودته .   

اشتراك أعضاء هيئة التدريس في الهيكةل التنظيمةي للقسةم والتقيةيم مةن خةالل تكةوين وإنشةاء لجةان للجةودة داخةل القسةم 
 كاآلتي : 

 توكيد الجودة ( –االعتماد األكاديمي  –التخطيط االستراتيجي  –تقييم األداء الطالبي  –)الدعم الفني 
 رئيس مجلس إدارة الجودة بالقسم : رئيس القسم ومنسقة القسم

 منسق ومنسقة الجودة بالقسم                                
 لجنة الدعم الفني : ثالثة من أعضاء هيئة التدريس 

 ألداء الطالبي : ثالثة من أعضاء هيئة التدريسلجنة تقييم ا
 لجنة االعتماد األكاديمي : رئيس القسم ومنسقة القسم واثنان من أعضاء هيئة التدريس

   لجنة التخطيط االستراتيجي : ثالثة من أعضاء هيئة التدريس                                                                       
 توكيد الجودة : ثالثة من أعضاء هيئة التدريسلجنة 

 تهدف هذه اللجان إلى :
 .بالقسم التدريس هيئة ألعضاء المشورة لتقديم بالكلية الجودة بمركز المستمر االتصال

 . الجودة قضايا لمناقشة الدورية اللقاءات عقد  -
 . التدريبية والدورات العمل وورف والندوات المؤتمرات حضور تشجيع - 
 .والمنافسة المبادرة على روو والتشجيع التحفيز - 
 .التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة لنشر المتخصصين دعوة  -
 .الموضوع حول العمل ورف إقامة  -
 .الجودة حول وتثقيفية تعريفية منشورات توزيع - 
 .مشابهة وبرامج أقسام في الجودة مجاالت في ناجحة تجارب عرض  -
 .المستمرة المتابعة - 



   

 

 
 

26 

  .الالزمة والتجهيزات التسهيالت توفير -
 

             :) في حالة تطبيقها (الخاصة باللجنة االستشارية شرو خطوات ا
ـةة تشةةكيل اللجنةةة وتتكةةون مةةن رئةةيس القسةةم ومنسةةقة القسةةم ومنسةةقة الجةةودة ومنسةةق الجةةودة ومسةةؤولة معيةةار التعلةةيم 1

 والتعلم ومعيار ضمان الجودة .
 ـ اعتماد اللجنة في مجلس القسم .2
 ـ انعقاد اجتماعات لبحث مستجدات القسم من أعمال الجودة .3
 

 
 :المهني التطور .  3

 لتحقيق التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم .ما هي اإلجراءات المتبعة 
 

 تطوير مهارات التدريس و تقويم الطالب .

 في مهارات التدريس لألعضاء ، وتنمية التعليم الذاتيتنظيم دورات تدريبية  
 .التدريس مهارات بتنمية عالقة ذات عمل وورف تدريبية بدورات االلتحاق -
 .والتعلم التعليم مجاالت في العلمية األبحاث عمل على التدريس هيئة أعضاء تشجيع  -
 .التدريس هيئة ألعضاء التدريسي لألداء والخارجية الداخلية المراجعة - 
 .التدريس هيئة ألعضاء التدريسي األداء وتطوير لتحسين والنصح المشورة تقديم  -
 .والمكافآت الحوافز -
  .الخبرات تبادل -
 

 التخصص .وجوانب التطوير في مجال  تطوير جوانب فنية أخرى تشمل المعرفة في البحث

 الفعال والبحث العلمي والترجمة والنشر والتحقيق .تنظيم دورات في الحاسب اآللي وتوكيد الجودة واالتصال 
 .والجماعية الفردية البحوث إجراء على التدريس هيئة أعضاء تشجيع

 ..والندوات والمشاركة فيها باألبحاث المؤتمرات حضور على التدريس هيئة أعضاء تشجيع -
 .الزائرين واألساتذة الزيارات خالل من العلمي االتصال تشجيع -
 المنشورات . وتوزيع الجارية واإلحاطة العلمية اللقاءات -
 
 

 
 إعداد طاقم تدريس جديد - 4

الخطوات المتبعة في عملية التوجيه و/أو استقدام طاقم تدريس جديد ، زائرين أو غير متفرغين، لضمان الفهم الكامل 
 للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسية التي يدرسونها كمكونات له. 

 المتصلة باللغة العربيةترشيح القسم  لألعالم  وذوي الخبرة  من أعضاء هيئة التدريس  في التخصصات المختلفة  -
 (.بالقسم اإلدارية والهيئة التدريس هيئة بأعضاء االلتقاء – القسم دليل) تهيئة برنامج -
 االقتصادية واالحتياجات فيه تقدم التي والمقررات البرنامج فلسفة وشرو وشرحها،   القسم وأهدافه برسالة  التعريف  -

 .فيها وإسهاماته للبرنامج واالجتماعية
 .به مرت التي والتحوالت والمجتمعية األكاديمية ومساهماته فيه التدريس هيئة وأعضاء القسم بمنجزات التعريف  -
 .   المتوافرة والتسهيالت بالتجهيزات التعريف -
   . التعليمية المؤسسة في التدريس هيئة عضو وواجبات بحقوق التعريف -
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 .فيها مساهمته إمكانية ومدى المتاحة التطوير بفرص التعريف -
 

 

:األساتذة الزائرين وغير المتفرغين - 5  

 

 قدم موجزاً لسياسة البرنامج/القسم/الكلية/المؤسسة الخاصة بتعيين أساتذة زائرين وغير متفرغين.

 )الموافقات المطلوبة، عملية االختيار، نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتذة...إلخ(

 
 واللوائح بالجامعة(ال ينطبق   )وفق النظم 

 

 : ط. تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى

 . فعالية العملية التدريسية: 1

أ. ما هي العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير االستراتيجيات المخططة بهدف  تطوير عملية التعلم في مختلف 
 مجاالت التعلم ؟

س فةي مثال : تقويم مقدار التعلم المحقق، النصائح المتعلقة باالنسجام مع نظرية التعلم بأنماطه المختلفة ، وتقةويم فهةم ومهةارة طةاقم التةدري)
 استخدام مختلف االستراتيجيات( 

 .األكاديمي والبرنامج الدراسية للمقررات المنتظمات الطالبات تقويم مراجعة -
 .األكاديمي والبرنامج الدراسية للمقررات المتخرجات تالطالبا تقويم مراجعة  -
 . الخريجين ألداء العمل أرباب تقويم مراجعة  -
 ( الذاتي التقويم) الداخلية المراجعة  -
 .والبرنامج للمقررات الخارجية المراجعة -
 بنظريات تعريفهم) الالزمة التدريسية بالمهارات لتزويدهم عمل وورف تدريبية بدورات التدريس هيئة أعضاء إلحاق - 

 (. والتعلم التعليم واستراتيجيات التعلم
 .التدريس هيئة أعضاء وأراء تعليقات -
 .المقررات تقرير -
  .البرنامج تقرير -
 

  ؟ ب. ما هي العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام االستراتيجيات الموجودة في الخطة
 

 . القسم منسقة رأي من واالستفادة ، القسم رئيس من األداء تقييم ـ  لألعضاء التدريبية الدورات
 .األكاديمي والبرنامج الدراسية للمقررات المنتظمين الطالب تقويم مراجعة

 .األكاديمي والبرنامج الدراسية للمقررات المتخرجين الطالب تقويم مراجعة  -
 .والبرنامج للمقررات الخارجية المراجعة –( الذاتي التقويم) الداخلية المراجعة  -
 .الخريجين ألداء العمل أرباب تقويم مراجعة -
 .التدريس هيئة أعضاء وأراء تعليقات مراجعة -
 .الطالب نتائج -
  .القسم رئيس مالحظات -
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 . التقييم الكلي للبرنامج: 2

لتقويم مستوى جودة البرنامج ومدى ما تحقيق مخرجات التعليم أ. ما هي االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج 
 المستهدفة:

  ؟ الخريجين وطالب البرنامج الحاليين خالل  ( من 1)

  البرنامج عن الخريجات لرضاء استبيان استمارة ـ البرنامج عن الطالبات آلراء استبيان استمارة ـ
 بشكل والبرنامج الدراسية المقررات عن راجعة تغذية على للحصول تخرجهم المحتمل الطالب على استبانات توزيع -

 .عام
 .عام بشكل والبرنامج الدراسية المقررات عن راجعة تغذية على للحصول الخريجين على استبانات توزيع - 
 الدراسية المقررات حول نظرهم وجهة على للتعرف تخرجهم المحتمل الطالب من لمجموعة الشخصية المقابلة - 

 .عام بشكل والبرنامج
 والبرنامج الدراسية المقررات حول نظرهم وجهة على للتعرف المتخرجين الطالب من لمجموعة الشخصية المقابلة -

 .عام بشكل
 .الرضا استبانات -
  .الطالبية المنتديات -
 

  ؟ المقيّمين المستقلين /االستشاريين  خالل ( من2)

 . مستقلين استشاريين أو أعضاء من للبرنامج تقييم استمارة -
 .خارجيين مراجعين خالل من للبرنامج الدورية المراجعة -
  .العالقة ذات الدولية الهيئات بمعايير االلتزام  -
 

 ؟ األطراف المعنية /أرباب العمل خالل ( من 3)
  الخريج ألداء التوظيف وجهات العمل أرباب تقييم -
 .الخريج عن العمل أرباب رضا استمارة -
 مستوى عن آرائهم على للتعرف العالقة ذات االجتماعية الشرائح من وغيرها العمل أرباب على توزيعها يتم استمارات -

 .البرنامج من الخريجين أداء
 أو العمل لسوق المقررات مالئمة على للتعرف البرنامج من المستهدف والمجتمع العمل بأرباب دورية لقاءات تنظيم -

 أخرى .  لمقررات الحاجة
 

 

 أكمل الجدولين التاليين 

 و التقييم للبرنامجمؤشرات األداء الرئيسة جدول  -1

 لبرنامجالتنفيذية لخطة الجدول  -2
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 و التقييم للبرنامججدول مؤشرات األداء الرئيسة 

 م

 

 قائمة 
 مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

 ) المعتمدة من المؤسسة (

 الحاليةالقيمة  المستهدف
القيمة المرجعية 

 الداخلية
القيمة المرجعية 

 الخارجية

تحليل 
مؤشر 
 األداء

المستهدف 
 الجديد

لحة تقييم معرفة اصحاب املص 1

ملنطوق الرسالة واالهداف  

.للبرنامج  

80%  81.30%  . 

 %80  ممتاز 

يئة تقييم  االداريين و اعضاء  ه 2

و  التدريس  لدليل السياسات

يف والتوص الهيكل التنظيمي

 الوظيفي بالبرنامج.

80%  77.03%   

 %80 جيد 

ودة التقييم الكلي للطلبة لج 3

  خبرات التعلم في املؤسسة

لى )متوسط تقديرات الطالب ع

مقياس سنوي تقديري من 

خمس نقاط لطلبة السنة 

 النهائية(

72%  63.75%  . 

 %75 جيد 

يها نسبة املقررات التي يجرى ف 4

السنةتقويم للطالب خالل   
100%  100%   

 %100 ممتاز 

س نسبة الطالب لهيئة التدري 5

 )بدوام كامل أو ما يعادله(
 

1:16 

 
 

   

تقدير الطالب العام  لجودة  6

 املقررات )متوسط تقديرات

 الطالب على مقياس تقديري 

لي من خمس نقاط للتقييم الك

 للمقررات(

80 %  79.51 %   

 %80 ممتاز 

 التدريسنسبة أعضاء هيئة  7

الذين يحملون مؤهالت 

 دكتوراه مصادق عليها

70%  67.36%   

 %70 ممتاز 

نسبة الطالب الداخلين  8

اح بالبرامج الذين أكملوا بنج

ساعة  24) السنة األولى

80%   61.9 %   

 %80 ممتاز 
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 معتمدة(

 نسبة الطالب الداخلين في 9

برامج  البكالوريوس الذين 

دةاملأكملوا  في الحد األدنى من   

40%  6%   

 %40 ضعيف 

نسبة الخريجين من برامج  10

 6 البكالوريوس الذين في مدة

 أشهر من التخرج:

ة سجلوا في دراس -توظفوا  ب -أ

لم يبحثوا عن توظيف أو  -ج

 دراسة

25%  
0توظفوا  % 
0سجلوا  % 

0لم  % 
 

 %25 ضعيف 

ي تقويم الطالب لإلرشاد املنه 11

رات واألكاديمي )متوسط التقدي

مدى مناسبة اإلرشاد  عن

س النفس ي واملنهي على مقيا

 تقديري سنوي من خمس نقاط

 لطلبة السنة النهائية (

78 %  75.6%    

 %80 جيد 

ات تقييم املستفيدين  لخدم 12

 املكتبة و مركز الوسائط.
75%   72.55 %   

 %80 جيد 

تقييم املستفيدين  لخدمات  13

  املكتبة  الرقمية.
80 %  77%  

 %80 جيد  

تقييم املستفيدين لخدمات  14

تقنية املعلومات ) توفر الخدمة 

الصيانة الدعم الفني -االمن  –

 البرامج واالجهزة( –

80 %  78.1 %  

 %80 جيد  

تقييم املستفيدين من خدمات  15

  التعليم االلكتروني .
80 %   77.9 %  

 %80 جيد  

ركين نسبة هيئة التدريس املشت 

السنة  املنهيفي أنشطة التطوير 

 املاضية

80%  90.00%  
 

   90% 

 تحليل مؤشرات األداء الرئيسية و المقارنة المرجعية
 قائمة نقاط القوة و توصيات التطوير (  (

 

 ستيفاء احتياجاته من سبة كبيرة، ذلك حرًصا من القسم التناسب أعداد الطالب لعدد أعضاء هيئة التدريس بن
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 أعضاء هيئة التدريس

 قطاب عدد أوفر متوافقة نسبيًا ، وتحتاج لرفع المعدل باست هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراه نسبة أعضاء
   همن حمالت الدكتورا

 رتفاع نسبة األعضاء المشاركين في برامج التطوير لتنوع البرامج وإقبال األعضاء عليهاا. 

  كاملة ، ويرجع ذلك إلى حرص إدارة البرنامج تقييم الطالب للمقررات الدراسية لجميع مقررات البرنامج بصورة
 على أن تشمل عملية التقويم جميع جوانب البرنامج ، باإلضافة إلى تفعيل تقييم المقررات الكترونيًا.

 ضوو  رؤية البرنامج  ورسالته بتحليل استبانة رضا جهات التوظيف عن رؤية القسم ورسالته وأهدافه تبين و
 .هات التوظيف( وأهدافه ألصحاب المصلحة )ج

 الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات المجتمع الذي يخدمه البرنامج تعكس. 

  تحقيق هذه األهداف تجعل خريج البرنامج قادراً على  المنافسة في سوق العملوأكدوا على أن . 

   ة الالزمة.والمساعدات التعليميارتفاع نسبة رضا الطالب عن جودة المقررات بالبرنامج لتوافر جودة التدريس  

  زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد المهني واألكاديمي داخل البرنامج بصورة عالية ، وذلك لزيادة
يل أسبوع اإلرشاد األكاديمي وعى الطالب بالخطة الدراسية ومتطلباتها ،باإلضافة إلى الورف التثقيفية ،وتفع

 .لحل المشكالت األكاديمية وبنجا

  نسبة رضا تقييم الطالب للتربية الميدانية متوافقة نسبيًا ، وذلك الحتياج الطالب لقسط أكبر من التدريب داخل
 الكلية.

  لفة ، ارتفاع نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة ؛ وذلك لتوافر المراجع الالزمة للتخصصات المخت
.ب واألعضاءوكذلك نظم االستعارة واالطالع مناسبة لكل من الطال  

  ارتفاع نسبة المستفيدين عن خدمات المرافق والتجهيزات بالبرنامج، وذلك لتوافر الوسائل التعليمية داخل
 القاعات وأجهزة األمن والسالمة بالبرنامج.

  أستاذ المقرر ، وتوفير الوقت ارتفاع نسبة الطالب عن خدمات التعلم االلكتروني لما فيه من سهولة التواصل مع
 .هد على الطالبجوال

 :توصيات مناقشة المؤشرات بالمجالس الرسمية 

 .زيادة توعية الطالبات المستجدات بالخطة الدراسية ومتطلباتها 

 من أعضاء هيئة التدريس. رفع معدل حملة الدكتوراه 

 خاصة العنصر النسائي. يين من حملة الماجستير والدكتوراهرفع معدل التعيينات للسعود 

  التدريس على البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.حث أعضاء هيئة 

 .توفير برامج دراسات عليا للخريجين ، باإلضافة إلتاحة فرص عمل لهم 

 . زيادة نسبة األبحاث المدعومة ألعضاء هيئة التدريس 

 . توفير بيئة علمية مناسبة للطالب كأجهزة الحاسب 

 ب عن كيفية استخدام المكتبة الرقمية.ورف عمل تدريبية لألعضاء والطال 

 .ضعف التحميل والبحث في المكتبة الرقمية 

 . توفير ورف عمل للموظفين لتنمية مهارتهم المعرفية 

 وظفين عن تقنية المعلومات.مورف عمل لل 

 توافر أجهزة األمن والسالمة 

 
 

 جدول الخطة التنفيذية للبرنامج
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 ملحوظة : يتم استيفاء الجدول التالي من خالل تحليل مؤشرات األداء الرئيسية و المقارنة المرجعية ) المدرجة بالجدول السابق ( 

 التوصيات   م
 اإلجراءات
 ) األنشطة (

 محك التقييم
الشخص 
 المسؤول

تاريخ بدء 
 التنفيذ

تاريخ نهاية 
 التنفيذ

1 
استقطاب أعضاء 
هيئة تدريس من 

الدكتوراهحملة   

ارتفاع نسبة  إعالنات توظيف
األعضاء حملة 

 الدكتوراه

نهاية العام  عميد الكلية
 الدراسي

ي بداية العام الدراس
 الجديد

2 

تطوير خدمات 
 المكتبة

حصر احتياجات 
الطالبات 

والعضوات من 
خدمات تخص 

 المكتبة

ا ارتفاع نسبة رض
المستخدمين عن 

 خدمات المكتبة

وحدة البحث 
 العلمي

العام الدراسي 
36/37  

نهاية العام 
37/38الدراسي   

3 

 زيادة نسبة هيئة
التدريس 

المشتركين في 
أنشطة التطوير 

 المهني

حث األعضاء على 
 التسجيل في ورف
 ودورات الوكالة

ارتفاع نسبة 
األعضاء 

المشاركين في 
أنشطة التدريب 

 المهني

وكالة الجودة 
 والتطوير

العام الدراسي 
36/37  

العام نهاية 
37/38الدراسي   

4 
ادر تقليل نسبة الك

 اإلداري للطالبات
رفع طلب زيادة 

عدد الكادر اإلداري 
 للبرنامج

در تقارب نسبة الكا
االداري إلي أعداد 

 الطالبات

وكيلة الكلية 
 للشؤون اإلدارية

العام الدراسي 
36/37  

نهاية العام 
37/38الدراسي   

5 

يم زيادة نسبة التقي
دة لجوالكلي للطلبة 

 خبرات التعلم في
 البرنامج

وضع آليات 
لتحسين جودة 
مخرجات تعلم 

 الطالبات للبرنامج
وتوفير المصادر 
 التعليمية الالزمة

ا ارتفاع نسبة رض
الطالبات عن جودة 

 خبرات التعلم في
 البرنامج

العام الدراسي  رئيس القسم
36/37  

نهاية العام 
37/38الدراسي   

6 

زيادة المعدل العام 
اسبة المرافق لمن

 والتجهيزات

رفع طلب 
باحتياجات 

البرنامج من 
التجهيزات 

هاوالمرافق وصيانت  

ا ارتفاع نسبة رض
المستخدمين عن 

المرافق 
 والتجهيزات

العام الدراسي  وحدة الصيانة
36/37  

نهاية العام 
37/38الدراسي   

 تحليل الخطة التنفيذية :
 قائمة نقاط القوة و توصيات التطوير للخطة التنفيذية للبرنامج (  (

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………          

                                

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………          

      

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………          
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 المرفقات :

نسخة من لوائح و أنظمة البرنامج ، باإلضافة و الوثائق التي تم اإلشارة إليها مسبقا بالنموذج . ) مرفق قائمة  - 1
 بالمرفقات (

 نسخة من توصيف جميع المقررات بالبرنامج بما في ذلك الخبرة الميدانية ) ان وجدت (  - 1
 
 

 التوقيع باالعتماد

 

 التاريخ التوقيع الدرجة العلمية االسم المسؤول

عميد رئيس القسم / 
 الكلية

د. عبد الرحمن بن أحمد بن 

 محمد السبت 

د. عبد هللا بن فاضل بن محمد 

 الشهري 

 مساعدأستاذ 

 

 أستاذ مساعد

 

  

وكيل الجامعة للشؤون 
 التعليمية

   أستاذ مساعد د. أحمد بن علي الرميح
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