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 نموذج توصيف البرنامج                             

 هـ20/3/1436 تاريخ التقرير                                                جامعة المجمعة    :المؤسسة -1

 كلية التربية ـ قسم اللغة العربية :الكلية / القسم -2

 د. عبد الرحمن السبت  العميد -3

 اري للبرنامج ضع الهيكل التنظيمي اإلد -3

 القسم : د. عبد هللا بن فاضل محمد الشهريرئيس 

 منسقة القسم : د. عزة عبد المنعم محمود عالم

 سكرتارية القسم :

  أ. محمد بن عوض المطيري                               -

 ةعبد الرحمن العطي تأ. شروق بن –

  الحمدان تلحان بن تركي بنت أ. شروق –
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 الفرع/ الموقع األول

 قسم اللغة العربية بكلية التربية ، جامعة المجمعة

 الفرع/ الموقع الثاني

 يوجد ال

 الفرع/ الموقع الثالث

 الفرع/ الموقع الرابع

 :تعريف البرنامج ومعلومات عامة .أ

   :اسم ورمز البرنامج 1

  العربية اللغة تخصص– واآلداب التربية سبكالوريو

 (ARAB ) عرب  رمزه 

 ساعة( 144)              :إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج .2

  

 :الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج .3

 العربية اللغة تخصص – واآلداب التربية في البكالوريوس

 التخصصات التي يشملها البرنامج  والمسارات الرئيسة أ .4

 العربية اللغة

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

 ال يوجد 

  .لها )الوظائف المرخص بها، إن وجدت( الوظائف التي يتم تأهيل الطالب والمهن أ .6

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

 والــتعــلـــيـــم: معلم لغة عربية ... التـربية وزارة 

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

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

 معلم أو متخصص في مجال تعليم اللغة..الخاصة :  المؤسسات والمراكز 
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                               تاريخ البدء وفق الخطة                                )أ( برنامج جديد                 .7

 

                     مراجعة للبرنامج            سنة  أحدث                          )ب( برنامج مستمر                 

 : وكالة الكلية للجودة وتطوير المهارات.أحدث مراجعة رئيسية  نفذتالمؤسسة التي 

اللجنة المشكلة من جامعة  المجمعة لمراجعة األقسام العلمية لمسابقة البرامج األكثرر جاهزيرة لالعتمراد   :مراجعةجهة التصادق على ال 

 دة الجودة بكلية التربية.وح   : آخرون            . األكاديمي

  .القسم الذى يدير البرنامج رئيس وأالبرنامج منسق اسم  8

 . د. عبد هللا فاضل محمد الشهري

 وزارة التعليم العالي، (الحكوميةللتعليم للمؤسسات )المجلس األعلى تاريخ اعتماد الجهة المانحة للتصريح  .9

 (ه1430)في الثالث من رمضان عام 

 التاريخ جهة االعتماد المؤسسة التعليمية فرع/ موقع

)المجلسسسسس األعلسسسسى للتعلسسسسيم للمؤسسسسسسات  الفرع الرئيسي للجامعة      
 الحكومية(، وزارة التعليم العالي

 

 ه(1430)يف الثالث من رمضان عام 

1   

2   

 :ب بيئة عمل البرنامج

 

 البرنامج. الهدف من تأسيس )الحاجة( اشرح  - .1

  . أ
 سباب. األمن  غيرها تطورات السياسة الوطنية، أو الثقافية، والتطورات التقنية، أو االجتماعية أو األسباب االقتصادية أويجاز إأذكر ب -ا . ب

 األسباب االقتصادية : 

 ـ رفع المستوي االقتصادي لألسرة السعودية .

 ـ زياده نسبة التشغيل

 األسباب االجتماعية : 

 ية رفع المستوي االجتماعي لألسرة السعود 

 األسباب الثقافية : 

 هـ 1435
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                         . زيادة الوعي الثقافي للمرأة السعودية 

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

 األسباب التكنولوجية والسياسية : 

  نشررها وترسريخها برين ابقرات المجتمرع المختلفرة ، الحفاظ على لغة القررنن الكرريم ، التري تسرعى المملكرة العربيرة السرعودية إلرى

 كمطلب قومي وواني وديني  ، وذلك بدعم اللغة وتأصيلها ، وتطويرها .

 .  مواجهة لغة اإلنترنت ، و فقد الهوية العربية 

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

 المؤسسة.  وأهداف  شرح الصلة بين البرنامج ورسالةا -ب . ت

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

 . المهنة بأخالق المتحلين ، ومهنيًا وتربويًا

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

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

      :على تنص التي القسم  رسالة مع  الكلية رسالة وتتوافق

ويرا يسعى قسم اللغة العربية إلى الحفاظ على لغة القرنن الكريم، وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية واإلعالميرة مرن الكفراءات المؤهلرة لغ

ومهنيا في مرحلة البكالوريوس والماجستير، وإعداد كفاءات قادرة على البحث العلمي وخدمة المهنة، والحرص على نشر العربية الفصيحة 

دابها في أوساا المجتمع من خالل تصميم وتنفيذ برامج ولقاءات حول المهارات اللغوية والتحرير العربري ومعالجرة األخطراء الشرائعة فري ون

 المجتمع، وذلك باستثمار ما يتميز به أعضاء هيئة التدريس من الكفاءة

 ملحوظة :

 رير:مصفوفة اتساق رسالة البرنامج ورسالة الكلية مرفق في نهاية التق

 التي تقدمها المؤسسة / الكلية / القسم.مع البرامج عالقة البرنامج )إن وجدت(  -2 .2

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

 نعم          

 ات طالب البرامج األخرى؟اإلجابة بنعم، ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياج ةفي حال

 المقررات الدراسية التي يأخذها االب في برامج أخرى: 

 (: ARAB 101)  المهارات اللغوية مقرر -1

س  للمستوى األول في جميع أقسام الكلية عدا قسم اللغة العربية، ويعنى بمهارات القراءة  والقواعد النحوية والتصريفية. يدرَّ

 ( :  (ARAB 103مقرر التحرير العربي  -2

 يدرس للمستوى األول في جميع أقسام الكلية عدا قسم اللغة العربية، ويعنى بتزويد الطالب بمهارات التحرير العربي الصحيح ، والوصول به

 إلى إتقان كتابة النصوص الوظيفية .

 ( : ARAB 216) 1مقرر النحو -3

 .استخدام األلفاظ والتراكيب العربية استخداًما صحيًحاويعنى ب يدرس للمستوى الثالث في قسم الدراسات اإلسالمية،
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 (: ARAB471) 2مقرر النحو -4

 يدرس للمستوى السابع في قسم الدراسات اإلسالمية، وبه تستكمل الطالبات المباحث األساسية في النحو.

 ال( –ب. هل يستلزم البرنامج من االبه تلقي مقررات دراسية من أقسام أخرى؟ )نعم 

 اإلجابة بنعم ، ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات االب البرنامج؟ في حالة

  االاالع على مصفوفة نواتج التعلم. 

 اتساق المقرر مع توصيف البرنامج. 

 االاالع على نتائج استبانات الطلبة حول هذه المقررات وأهميتها. 

  أقسام أخرى مناظرة.مع مقررات  بالبرنامجمقارنة بين مخرجات التعلم 

 

رقرررررررم المقررررررررر 

 ورمزه

 h Course Name سنوي المتطلب س اسم المقرر

SALM 101 2 ـــ ــــ 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية Introduction to Islamic 

cultural 

SALM 102  2   2 اإلسالم وبناء المجتمع Islam and community-

building 

SALM 103 2   2 في اإلسالم  النظام االقتصادي Economic System in 

Islam 

SALM 104  2   2 أسس النظام السياسي في اإلسالم The foundations of the 

political system in 

Islam 

 8 2 8 المجموع

رقررررم المقرررررر 

 ورمزه

 H Course Name سنوي المتطلب س اسم المقرر

SOCI 

101 

 Contemporary Social 2 ـــ ــــ 2 قضايا مجتمعية معاصرة

issues 

ENG 101 2   2 اللغة االنجليزية English Language 

ENT 101 2   2 ريادة األعمال Entrepreneurship 

FCH 110 2   2 األسرة والطفولة Family and the Youth HAF 101  أساسيات الصحة
 واللياقة  

2   2 Basics Health and Fitness  
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 :وأهداف البرنامجرسالة  -ج 

  :عبارة تعريف برسالة البرنامج -1 .1
 المؤهلة الكفاءات من واإلعالمية التعليمية المؤسسات احتياجات وتلبية ، الكريم القرآن لغة على الحفاظ إلى العربية اللغة قسم يسعى

ا لغوًيا  نشر على والحرص ، المهنة وخدمة لميالع البحث على قادرة كفاءات وإعداد تيروالماجس البكالوريوس مرحلتي في ومهني ً

 ومعالجة العربي والتحرير اللغوية المهارات حول ولقاءات   برامج وتنفيذ تصميم خالل من المجتمع أوساط في وآدابها الفصيحة العربية

  . الكفاءة من التدريس هيئة أعضاء به يتميز ما باستثمار وذلك ، المجتمع في الشائعة اللغوية األخطاء

 

الخمرس القادمرة للمسراعدة فري تحقيرق  وبرنرامج للسرنوات الرثالث أيرتم إدخالهرا علرى التطورات إستراتيجية  وأية تغييرات رئيسية أكر أذ .2

  .المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى اإلنجازحدد ، تطوير ولكل تغيير أ إتباعهاالستراتيجيات التي ينبغي ا واكتب .رسالته
التميز في مجال التعلم  لمواكبة التقدم والتطور ؛ وفي إاار ذلرك سريتم تحويرل المقرررات وتطويرهرا إلكترونيًرا. الجامعة إلى تحقيق  تسعى 

اكبة التطور سيتم تطوير وتحويل مقررات اإلعداد العام التري يقردمها البرنرامج إلرى جميرع الكليرات بأقسرامها وحرًصا من البرنامج على مو

 .المختلفة إلى مقررات إلكترونية 

 

 نضع هنا خطة التطوير المستقبلية على أن تتضمن ما يلي:  

 

 )التطوير المستهدف )األهداف 

 استراتيجيات تحقيق التطوير 

 مؤشرات قياس اإلنجاز المحقق 
 

 مؤشرات القياس استراتيجيات التطوير التطورات أهم التغييرات أو

التواصل مع مسؤول برنرامج منراظر محلري  اتخاذ عالمة مرجعية

 إقليميأو 

االطرررالع علرررى مجرررالس األقسرررام وقررررار 

تشرركيل لجنررة متابعررة العالمررة المرجعيررة 

 والخطابات الموجهة للبرنامج المناظر

   

 

 

 

 هيكل وتنظيم البرنامج  -د 

 :توصيف البرنامج -1

ذلك باستخدام جدول الخطة ، وللتخرجمن السنة التمهيدية ا المقدمة في فترة دراسية اعتبارً  ذكر المقررات الدراسية اإلجبارية واالختياريةأ

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

 جدول خطة المقررات الدراسية
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 الكلية

 القسم وأ

 

 الساعات 

 المعتمدة

 إجباري 

 وأ

 اختياري

 اسم 

 المقرر التعليمي

 لسنةا رمز المقرر

السنة   ال يوجد                  

 التمهيدية

 متطلب جامعي  اختياري 2 
 اختياري

 السنة األولي 

الفصل 

الدراسي 

 األول

   متطلب جامعة عام اختياري اختياري 2 

   متطلب جامعة عام اختياري اختياري 2 

قسم العلوم 
 التربوية

  EDU 116 تقنيات التعلم ومهارات االتصال إجباري 2

قسم العلوم 
 التربوية

  EDU 117 أصول التربية اإلسالمية إجباري 2

قسم العلوم 
 التربوية

نظام وسياسة التعليم في المملكة  إجباري 2
 العربية السعودية

EDU 118  

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 111  (1) نحو إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 112 الجاهلي األدب إجباري 3

 السنة األولي  متطلب جامعة اختياري 2 
الفصل 

الدراسي 
 الثاني

قسم العلوم 
 التربوية

  EDU 126 علم نفس النمو إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 121 (2نحو ) إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

األدب في عصري صدر اإلسالم   إجباري 3
 واألموي

ARAB 122  

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 123 1الصرف  إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 124 علم البديع إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 125 فقه اللغة إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 126 علم المعاجم إجباري 2

 السنة الثانية  متطلب جامعة اختياري 2 
الفصل 
الدراسي 
 األول

قسم العلوم 
 التربوية

  EDU 216 ة نفسيةصح إجباري 2
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قسم العلوم 
 التربوية

  EDU 217 مبادئ البحث التربوي إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 211 (3نحو ) إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 212 األدب العباسي إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 213 (1علم البيان ) إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 214 لم اللغةع إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 215 مهارات القراءة والكتابة إجباري 2

 السنة الثانية  متطلب جامعة اختياري 2 
الفصل 

الدراسي 
 الثاني

قسم العلوم 
 التربوية

  EDU 226 علم النفس التربوي إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 221 (4نحو ) إجباري 3

قسم اللغة 
 لعربيةا

  ARAB 222 (1العروض والقافية ) إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

 (2علم البيان ) إجباري 2
 

ARAB 223  

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 224 المكتبة العربية القديمة إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 225 األدب األندلسي إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 226 2الصرف  إجباري 2

 
قسم العلوم 
 التربوية

 السنة الثالثة EDU316 إدارة وتخطيط تربوي إجباري 2
الفصل الدراسي 

 األول
قسم العلوم 
 التربوية

انتاج ومصادر التعلم  إجباري 2
 اإللكترونية

EDU317  

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB311 (5نحو ) إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB312 اللهجات والقراءات إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

األدب المملوكي والعثماني  إجباري 3
 والحروب الصليبية

ARAB313  

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB314 1الصرف  إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB315 1علم المعاني  إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB316 (2العروض والقافية ) إجباري 2

قسم العلوم   السنة الثالثة EDU326 استراتيجيات التدريس إجباري 2
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الفصل الدراسي  تربويةال
 الثاني

قسم العلوم 
 التربوية

  EDU327 المناهج التعليمية إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB321 (6نحو ) إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB322 علم الصوتيات إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB323 األدب العربي الحديث إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 324 4الصرف  إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 325 2علم المعاني  إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB 326 النقد العربي القديم إجباري 2

قسم العلوم 
 التربوية

اتجاهات حديثة في  إجباري 2
 استراتيجيات التدريس

EDU416 السنة الرابعة 

الفصل الدراسي 

 األول

قسم العلوم 
 التربوية

  EDU417 التقويم التربوي إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB411 (7نحو ) إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB412 البالغة القرآنية والنبوية إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB413 األدب السعودي إجباري 3

اللغة قسم 
 العربية

  ARAB414 األدب المقارن إجباري 3

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB415 مناهج البحث إجباري 2

قسم العلوم 
 التربوية

 التربية الميدانية إجباري 6
 

EDU421 السنة الرابعة 

الفصل الدراسي 

 الثاني

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB421 تطبيقات نحوية وصرفية إجباري 2

قسم اللغة 
 لعربيةا

  ARAB422 مشروع بحث إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB423 علم الداللة إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB424 تاريخ النحو ومدارسه إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB425 النقد العربي الحديث إجباري 2

قسم اللغة 
 العربية

  ARAB426 المكتبة العربية الحديثة إجباري 2
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 .تدرج السنوات اإلضافية عند الضرورة

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

 الكلية أو القسم الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

SALM101 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية  
 

 قسم الدراسات اإلسالمية
SALM10 2 سالم وبناء المجتمع اإل 

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 ساناألنظمة وحقوق اإلن  

VOW 101 قسم العلوم التربوية 2 العمل التطوعي 

  14 المجموع
 

 

 مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة )إن وجدت(  .2

  .التدريبية التي يتطلبها البرنامج وأاإلكلينيكية الطبية  وموجز بالمكونات العملية أ

 :توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية -أ . أ

 

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

 ساعات . 6

مهارات العالقات بين األشخاص ومهارات  مهارات إدراكية  مهارات معرفية  م

 التواصل 

1 

   

لطالبات ، والتواصل مع التواصل الصحيح مع ا 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 والتواصل  القدرة على اإلقناع  التعرف على ارق التدريس المختلفة  3

 من األعضاء  مع المشرفات

   التعرف على أساليب التقويم  4

   التعرف على ارق صياغة األسئلة  5
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  :فصل دراسي( ومراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟ )أية سنة أ وفي أية مرحلة أ -ب

 المستوى الثامن            

 ترتيب الجدول الدراسي والتخصيص الزمني  ..ج

 في األسبوع األول من الفصل الدراسي األول  برنامج تهيئة      

  أسبوعياً  ساعة 12  بواقع  أسبوعا  13متصل  تدريب              

 )إن وجد( المعتمدةعدد الساعات  د

 ساعات  6

 

  :البحث )إن وجدت( ومتطلبات المشروع أ .3

 إعداد خطة بحث في أي مجال من مجاالت علوم اللغة العربية.  -     

 إعداد بحث أدبي مبنى على أسسي علمية . -     

 : موجز توصيف. أ . 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 وأكتب  أهم مخرجات التعليم المرجوة  من المشروع أ .ب

  كتابة الطالبة بحثـًا أدبيًا متكامالً وفق مناهج البحث العلمي  .      

  :فصل دراسي( وي عام أأالبحث؟ ) ومراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أ وفي أية مرحلة أ . ث

 ى الثامنالمستو  

 :عدد الساعات المعتمدة .د

 ساعتان       

  :كاديمي للطالبألرشاد والدعم اإلتوصيف موجز  لكيفية تقديم ا .هـ

 تحديد الموضوعات العامة التي يمكن أن تتناول بالبحثـــ  1

 تدريب الطالبات على إعداد خطة البحثـــ        2

 التعريف بمكونات خطة البحثـــ     3

 تدريب الطالبات على كتابة البحث   ـــ 4

  متابعة الطالبات في كتابة الخطة والبحث من خالل معدالت إنجاز مجدولة زمنياـــ   5       
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 :توصيف إلجراءات التقويم )بما في ذلك آلية التحقق من المعايير( .و

 بحث( لقراءة البحث وتقييمهتحدد لجنة من أعضاء هيئة التدريس )ثالثا بمن فيهم المشرفة على ال  -    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 -

 . جماليات اللغة الترقيم، النحو، التراكيب ، األسلوبسالمة اللغة: اإلمالء، عالمات  -

 

في (  4 ) يراعى اتساقها مع مخرجات تعلم البرنامج نموذج :طرق التقييم و التدريس اتواستراتيجينواتج التعلم  مجاالت  .3

 المشروع التطويري

 طرق التقييم        التدريسستراتيجيات ا  للمؤهالت يطار الوطنوفق اإلالتعلم  نواتج مجاالت م

   المعرفة  1-0

لديه المعرفة الشراملة والمنظمرة لمبرادل اللغرة العربيرة  1-1

 ونظرياتها وقواعدها األساسية.

 والنهائية الشهرية االختبارات المحاضرات إلقاء 

ا بالمعارف و النظريات في المجاالت العلمية يكون ملمً  1-2

ذلك بالعلوم ا كذات الصلة بأفرع وعلوم العربية ، وملمً 

 التربوية وطرق التدريس .

 مالحظة سلوكيات الطالب والحوار  المناقشة

هو جديد ومستحدث من أبحاث في ا بكل يكون ملمً  1-3

لإلسهام في حل مشكالتها مجال اللغة وفروعها 

 ، وزيادة مفرداتها لدى دارسيها  وقضاياها اللغوية

 المتخصصة  البحوث تقييم البحثية  األوراق

يكون على وعي باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة  1-4

 ومتطلباتها الفنية ومحاولة تحسينها 

 وتقويمها لمراعاة المتغيرات المستحدثة.

إقامة ورش عمل 

 ومحاضرات توعية

 متابعة سلوكيات الطالب

   يةالمهارات المعر 2-0

ا على  استقصاء المعلومات وتحليلها يكون قادرً  2-1

تقويمها من مصادر متنوعة و يستطيع تطبيق ونقدها و

ما تم التوصل إليه من نتائج في حل مشكالت اللغة 

وقضاياها مع مراعاة جانب يسير من التوجيه 

 واإلرشاد.

 الشفوية  االختبارات المحاضرات

اللغهههة العربيهههة مشهههكالت لديهههه القهههدرة علهههى دراسهههة  2-2

ومقترحههات إبداعيههة لحلههها  حلههولوقضههاياها ،ووضههع 

مستخدما أشكاال متنوعة من تقنيهات المعلومهات ، مهع 

مراعههاة نظريههات التعلههيم والههتعلم ، وطرائههق التههدريس 

 والحوار  المناقشة

 وتقديم العروض

 تقييم العروض المقدمة
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 . الحديثة ، والتكنولوجيا في معالجتها

لديرره القرردرة علررى االسررتخدام األمثررل لطرائررق اإلجررراء  2-3

فرري سررياقات  للغويررة ومرردركاتهاوالتطبيررق للمهررارات ا

وفروعهررررا صررررلة بالعربيررررة يررررة ذات الأكاديميررررة ومهن

 ومستوياتها المختلفة

 تقييم األداء الميداني التدريب الميداني

   مهارات التواصل والمسئولية 3-0

لديه القدرة على اقتررا  الحلرول البنراءة غيرر التقليديرة  3-1

عالقة بالمهنة عند مواجهة المشكالت أو القضايا ذات ال

. 

 تقييم األداء الميداني  والحوار  المناقشة

وقدرتررررره علرررررى العمرررررل بررررررو  الفريرررررق ب يجابيرررررة ،  3-2

واسررتطاعته علررى قيررادة مجموعترره بنجررا  وفاعليررة إذا 

 اقتضت الضرورة ذلك .

األعمال الجماعية 

 المنظمة

 تقييم أوراق العمل

ومعالجتهها قادر على المبادرة بتحديهد القضهايا الهامهة  3-3

 بشكل فردي أو جماعي .

 الميداني األداء تقييم التربية الميدانية

، ورفرع الرذاتي تعلمره تحمرل مسرؤوليةلديه القدرة على  3-4

والنقرد والمناقشرة التحليل كفاءته المهنية وقدرته على 

، وتطوير وامتالك أدواته المهنية والعملية ،إلنجراز مرا 

 يسند إليه من مهام.

 تقييم األداء الميداني  ذاتي ال التعليم

التصرف بمسهؤولية وخلهق كهريم فهي  لديه القدرة على 3-5

العالقههات الشخصههية والمهنيههة تجههاه اآلخههرين ، وتجههاه 

القضهايا األخالقيهة والمهنيهة ذات الصهلة وقهيم اإلسههالم 

الحنيههف واألخههالق المهنيههة المتعههارف عليههها مههن قبههل 

 المجتمع .

 وكيات الطالبمالحظة سل مجموعات النقاش

   والمهارات العددية، وتقنية المعلومات، التواصل 4-0

لديرررره القرررردرة علررررى اسررررتخدام األسرررراليب اإلحصررررائية  4-1

المناسبة وتحديردها وتطبيقهرا بشركل مبردع وخرالق فري 

تفسير المعلومات وتحليلها ومعالجتها بطريقة إبداعيرة 

 غير تقليدية .

 البحوث المتخصصةتقييم  األبحاث

، ( كتابيرررراً  وأشررررفهياً أو إيجابيررررة )بفعاليررررة  يتواصررررل 4-2

لكرررل مرررن المتلقررري عررررض مناسررربة يسرررتخدم ارائرررق و

 وقضيته .

 الشفوية والتحريرية االختبارات المحاضرات 
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يهههتقن اختيهههار أكثهههر تقنيهههات المعلومهههات واالتصهههاالت  4-3

 مناسبة لجمع وتفسير وايصال المعلومات

 ة المقدم العروض تقييم عروضتقديم 

   حركية –النفس  5-0

   ال ينطبق 5-1

 

  12يراعى اتساقها مع نموذج : التعلم نواتج مصفوفة

  مخرجات التعلم للبرنامج

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

. 

a2 a

1 

  

   E   R   E         المدخل إلى الثقافة

 اإلسالمية

ج
ام
رن
لب
 ا
ت
را
قر
م

 

I      I  I         تقنيات التعليم

أصول التربية  I        I     I  ومهارات االتصال

نظام وسياسة     I         I I  االسالمية

 (1نحو ) I       I      I  التعليم في المملكة

 I         I   I  األدب الجاهلي 

 I       I      I المهارات اللغوية 

 I       I      I التحرير العربي 

 I       I      I ( 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  ععلم البدي 

    I        I   فقه اللغة 

        I      I علم المعاجم  

 I       I      I ( 3نحو)  

 I        I     I  مبادل البحث

 التربوي

 

 R        I R     صحة نفسية  

     E R E         النظام االقتصادي

 في االسالم

 

 I     E     E    قضايا مجتمعية  

 R         R   R  األدب العباسي  

    R      R   R  ( 1علم البيان)  

          R   R  علم اللغة  

            R  R  مهارات القراءة

 والكتابة

 

        R      R ( 1النحو)  

       R  R R      علم النفس

 التربوي

 

     E E          النظام السياسي

 في االسالم

 

  I    E         عمل تطوعي  

 R       R      R ( 4نحو)  

        R      R  العروض والقافية

(1) 

 

    R      R   R  ( 2علم البيان) 

 

 

 R         R   R   المكتبة العربية

 القديمة

 

 R         R   R  األدب األندلسي  
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  مخرجات التعلم للبرنامج

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

. 

a2 a

1 

  

 R       R      R ( 2الصرف)  

          R  R  R إدارة وتخطيط 

 تربوي

 

R      R   R      

إنتاج ومصادر 

 التعلم االلكترونية

 

 E       E      E ( 5نحو)  

        E  E   E   اللهجات

 والقراءات

 

 E         E   E   األدب المملوكي

والعثماني 

والحروب 

 الصليبية الصليبية

 

 E       E      E ( 3الصرف)  

    E      E   E  ( 1علم المعاني)  

            E  E  العروض والقافية

(2) 

 

 R       I R       استراتيجيات

 التدريس

 

         R R    E المناهج التعليمية  

              E             ( 6نحو)     

  علم الصوتيات               

 E         E   E   األدب العربي

 الحديث

 

 E       E      E ( 4الصرف)  

    E         E  ( 2علم المعاني)  

    E      E   E  النقد العربي القديم  

       R R E       اتجاهات حديثة

في استراتيجيات 

 التدريس التدريس

 

 E      R   R     التقويم التربوي  

 E       E      E ( 7نحو)  

    E         E  ة البالغة القرنني

 والنبوية

 

 E            E  األدب السعودي  

 E            E  األدب المقارن  

    E     E      مناهج البحث  

 E       E      E ( 2النحو)  

   E    E    E    التربية الميدانية  

 E       E      E  تطبيقات نحوية

 وصرفية

 

    E     E   E   مشروع بحث  

          E     علم الداللة  

 E             E  تاريخ النحو

 ومدارسه

 

    E      E   E   النقد العربي

 الحديث

 

          E  E E   المكتبة العربية

 الحديثة

 
  

 متطلبات القبول في البرنامج -5

 كة أو من خارجها .على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل الممل أن يكون الطالب حاصالً  –1

 أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات . – 2
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 ؟أين شرا المعدل في الثانوية وشرا المعدل في قبول المحولين من جامعة  أو قسم نخر لقسم اللغة العربية

 رت أسباب مقنعة .ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرا إذا تواف 

 أن يكون حسن السير والسلوك . – 3

 أن يكون الئقًا ابيًا  – 4

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

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

 مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم . أن يستوفي أية شروا أخرى يحددها – 7

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

 . قبوله

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

 . االنتقالي البرنامج في يجوز وال ، يفوضه من أو الجامعة

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

 . ذلك

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

 

 

 واتمام البرنامج الحضور متطلبات  -6

 

% من عدد ساعات المحاضرات 75:  على الطالب المنتظم حضور المحاضرات بحيث ال تقل نسبة حضوره عن  الحضور -أ 

يعد الطالب الذي يحرم من دخول االختبار بسبب لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ، ويحرم من دخول االختبار إذا قلت نسبته و

 الغياب راسبًا في المقرر . 

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

المستويات     إنهاء متطلبات التخرج بنجا  حسب الخطة الدراسية وإتمام مقررات  : يتخرج الطالب بعدإتمام البرنامج  -ج     

  ( 5’00من 2’00الثمانية على أال يقل تقديره عن مقبول )أي ال يقل معدله التراكمي عن 

  :وائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعاييرلال .هـ

 :لدرجات وتوزيعها وائح التنظيمية أو سياسات وضع ال. ال1

ئح تنظيمية تتناول تخصيص وتوزيع درجات افي حال كانت المؤسسة أو الكلية أو القسم أو البرنامج تتبنى سياسات أو لو

 نسخة منها.  إرفاقوائح التنظيمية، أو لالطالب، فعليك بيان تلك السياسات أو ال

 توزع درجات الطالبات في كل مقرر على النحو اآلتي :

% تقييم 10 الثاني ،  فصلي% االختبار ال15األول،  فصلي% االختبار ال15:) تي% موزعة كاآل40صلية وعليها  عمال فأ

 جهد( .

 % اختبار نهائي تحريري .60
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 هل كل المقررات بنفس الطريقة في التقويم وتوزيع الدرجات بما فيها المقررات التي تدرس من أقسام أو برامج أخرى. نعمــ 2

فحص عينة من االختبارات أو الواجبات ؛ أو تقويم مستقل من  العمليات المتبعة لتأكيد تحقق معايير اإلنجاز )مثال : ما هي ــ 3

 قبل كلية في مؤسسة أخرى( ؟ )قد تختلف العمليات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية(. 

ية من كراسات اإلجابة ، وإحصاء للناجحات والراسبات ـ متابعة رئيس ومنسقة القسم ألداء األعضاء ومراجعة عينات عشوائ

 في كل مقرر .

 ـ لجنة مراجعه داخلية بالقسم

 ـ تقارير يتم اعتمادها بمجلس القسم وإعداد خطط للتحسين المستمر

 :اإلدارة والدعم الطالبي .و

  :خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب .1

، بمررا فرري ذلررك وضررع جررداول السرراعات المكتبيررة ألعضرراء هي ررة الترردريس، قررم بتوصرريف عمليررات اإلرشرراد األكرراديمي للطررالب

واالستشارات الخاصة بتخطيط البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للسيرة المهنيرة )وهرو مرا قرد يتروفر علرى مسرتوى 

 الكلية( 

 العام بداية في العمل ورشو الدورات من مجموعة خالل اإلرشاد من لعملية الطالبيات للمرشدات المسبق اإلعداد -1

 األكاديمي اإلرشاد وتعريف المستجدات بآليات ) يوم المرشدة( ، الطالبي باإلرشاد للتعريف الدراسي

 الحالررة وتشرخيص لبحررث الطالبرات مررع المباشرر واالجتمراع اللقرراء تحقيرق خررالل مرن الطالبرري، المرشرد دور تفعيرل -2

 األكاديمية الطالبات مشاكل ومعرفة اإلرشادية

 أو المتردني المسرتوى الدراسري ب رشراد الطالبرات خاصرة ذوي الفصرل بدايرة فري) ومسربقة خاصرة بصرفة االهتمام -3

 العلمرري مسررتواهن رفررع فرري لمسرراعدتهن وذلررك ،(فررأكثر ثالثررة) العررادي المسررتوى مررن أكثررر إنررذارات لررديهن الالترري

 األكاديمية)أسبوع اإلرشاد األكاديمي( العقبات وتخطي

 لى المرشدات األكاديميات .توزيع الطالبات ع -4

 الطالبرة لمسراعدة القررار 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

 توثيرق متطلبرات جميرع مرع تتوافرق والطالبري ديمياألكرا باإلرشراد الخاصرة النمراذج مرن مجموعرة وتصرميم إعداد -6

 الطالرب، كبيانرات:  اإلرشاد بعملية المتعلقة البيانات جميع على النماذج هذه تحتوى حيث الطالبي، اإلرشاد عملية

 مسرتوى تحديرد وكرذلك 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

 الالتري الطالبرات ب رشاد( األول الفصلي االختبار وعقب الدراسي الفصل بداية في) ومسبقة خاصة بصفة االهتمام -8

 التخرج. وشك على

 المرواد فري وتقردمها األكراديمي الطالبرة بمستوى المتعلقة والوثائق اقاألور جميع فيه إعداد ملفات للطالبات يوثق -9

 األكاديمية. مسيرته أثناء الطالبة يخص ما وكل وأدائها

إعررداد لقرراءات تعريفيررة للطالبررات المسررتجدات  للتعريررف بلرروائح الدراسررة واالختبررارات داخررل الكليررة ، والخطررة  -10

 الدراسية للبرنامج .
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 ات لتهيئتها للدراسة الجامعية ، وتحسين مستواها الدراسي .إعداد ورش تثقفية للطالب -11

 مجلس استشاري للطالبات .  -12

 صندوق لمشكالت الطالبات األكاديمية ومقترحاتهن . -13

 

 :الطالب تظلمات .2

 التظلمات والقواعد المنظمة لها:     -

دة رصد في خالل فترة ال تتعدى بداية يسمح للطالب بالتظلمات بعد اعالن النتائج حيث يقوم الطالب بتقديم طلب اعا -1

 القواعد التنفيذية الواردة في المادة  التاسعة و الثالثون من الالئحة الدراسية للجامعة.اختبارات الفصل التالي وفق 

 . تظلماتلفحص هذه ال  بمعرفة  مجلس الكليةتشكل لجنة  -2

 :وتتم المراجعة وفقا لما يلي

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

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

o  درجات  والتأكد من رصد الدرجة الصحيحة على النظام .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 لالكونتروب اعادة الرصد ويوقع عليها رئيس يدون ذلك على طل 

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

o . يوقع الطالب بالعلم 

o  خطاءأاذا وجدت تحفظ هذه االستمارات في ملفات الطالب وتعدل النتيجة . 

o  و إعداد تقرير بما تم اتخاذه من إجراءات لحلها و رفعهما  دراسيعمل إحصائية بشكاوي طالب المستويات بنهاية كل فصل

بها في وضع الكلية لنظم و سياسات تحسين أداء البرامج التعليمية الني يقدمها القسم وحدة القياس والتقويم لالسترشاد إلى 

 .لها و الخدمات التابعة

 الكتب المقررة والمراجع  .ز

ما العملية الواجب اتباعها من قبرل الكليرة للتخطريط وحيرازة الكترب المقرررة والمراجرع، وغيرر ذلرك مرن المرواد ، بمرا فيهرا المصرادر  أ -1

 مواقع اإلنترنت؟ واإللكترونية 

راجع المقررة لتوفيرها للطالبات فري المعررض الرذي يتم استطالع نراء أعضاء هيئة التدريس حول المطلوب من الكتب الجامعية والم

تنظمه الكلية في قاعة النشاا ، حيث يتم عرض كل ما تحتاجه الطالبرة مرن الكترب الجامعيرة بأسرعارها فري المكتبرات الخارجيرة ،وذلرك 

ب اإللكترونيرة وبررامج لتسهيل الحصول على الكتب دون عناء وخاصة للطالبرات المغتربرات عرن المحافظرة . مرع االسرتفادة  مرن الكتر

 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 مقرربال العالقة ذات المكتبية المواد لحجز الب تقديم -
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 .االلكترونية المكتبة -

 . مبكر وقت في والمراجع المصادر لتوفير المكتبات بعمادة االتصال -

  المتخصصة والمصادر المراجع واختيار لمتابعة القسم في لجنة تكوين -

مكتبة، والمعامل والفصول الخاصة بال مصادر التعليمللتخطيط وحيازة  إتباعهاوهي ة التدريس ما العمليات التي ينبغي على الكلية  ب -1

 ةالدراسي

 

 تطلب المكتبة من األقسام قائمة بالكتب المقررة التي تتناسب مع توصيف المقررات 

 يتم توفيرها وحجزها  في قسم خاص داخل المكتبة للطالب 

ررة والمراجع، وغير ذلك من المواد الكتب المقلتقييم مدى مالئمة وهيئة التدريس من قبل الكلية  إتباعهاما العملية الواجب  -3

 ومصادر التعليم؟

 .  للطالبات تدريسها المراد الكتب عرض أو القتراح القسم مجلس إلى طلبا مقرر كل عن المسؤول العضو يقدم أـ

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

 .  والمراجع الكتب إلقرار ومعايير أسس وضع -

 . اختصاصه في كل والمراجع الكتب في للنظر األساتذة ترشيح - 

 . الموافقة ألخذ القسم مجلس على العرض  -

 . والمراجع الكتب لتقويم الدورية المراجعة -

  للكتاب العلمي بالمحتوي المقرر توصيف تطابق مراجعة ـ

  ؟الكتب المقررة واستعارةما هي العمليات المتبعة لتقييم  -4

 حة عمادة شؤون المكتباتالئ

 وفق النظم واللوائح  المنظمة الختيار األعضاء بالجامعة. :عضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من ااقم التدريسأ . 

  :ناتيالتعي .1

  .من حيث مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس هاعملية توظيف طاقم التدريس الجديد بما يضمن مالءمت أوجز

 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 شهادةال مالئمة -
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      .المجال  في المنشورة العلمية األبحاث -

 . العملية الخبرات -

 . ـ إجادة استخدام الحاسب اآللي

 

 :المشاركة في تخطيط البرامج، ومراقبتها ومراجعتها .2

 داخل القسم كاآلتي :  اشتراك أعضاء هيئة التدريس في الهيكل التنظيمي للقسم والتقييم من خالل تكوين وإنشاء لجان للجودة

 توكيد الجودة ( –االعتماد األكاديمي  –التخطيط االستراتيجي  –تقييم األداء الطالبي  –)الدعم الفني 

 رئيس مجلس إدارة الجودة بالقسم : رئيس القسم ومنسقة القسم

 منسق ومنسقة الجودة بالقسم                                

 من أعضاء هيئة التدريس  لجنة الدعم الفني : ثالثة

 لجنة تقييم األداء الطالبي : ثالثة من أعضاء هيئة التدريس

 لجنة االعتماد األكاديمي : رئيس القسم ومنسقة القسم واثنان من أعضاء هيئة التدريس

                               لجنة التخطيط االستراتيجي : ثالثة من أعضاء هيئة التدريس                                           

 لجنة توكيد الجودة : ثالثة من أعضاء هيئة التدريس

 تهدف هذه اللجان إلى :

 .بالقسم التدريس هيئة ألعضاء المشورة لتقديم بالكلية الجودة بمركز المستمر االتصال

 . الجودة قضايا لمناقشة الدورية اللقاءات عقد  -

 . التدريبية والدورات العمل وورش دواتوالن المؤتمرات حضور تشجيع - 

 .والمنافسة المبادرة على روح والتشجيع التحفيز - 

 .التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة لنشر المتخصصين دعوة  -

 .الموضوع حول العمل ورش إقامة  -

 .الجودة حول وتثقيفية تعريفية منشورات توزيع - 

 .مشابهة وبرامج أقسام في دةالجو مجاالت في ناجحة تجارب عرض  -

 .المستمرة المتابعة - 

  .الالزمة والتجهيزات التسهيالت توفير -

 

 :التطور الفني .3
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 : أجلمن  المهني للكلية وأعضاء هي ة التدريستطوير الما هي اإلجراءات المتبعة بغية 

 : تحسين مهارات التدريس تحسين مهارات  ( أ)

 لتدريس لألعضاء ، وتنمية التعليم الذاتيتنظيم دورات تدريبية  في مهارات ا

 .التدريس مهارات بتنمية عالقة ذات عمل وورش 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 -

 ؟  خصصهم الدراسي ، وجوانب التطوير في مجال ت)ب( تطوير جوانب فنية أخرى تشمل المعرفة في البحث

 فعال والبحث العلمي والترجمة والنشر والتحقيقتنظيم دورات في الحاسب اآللي وتوكيد الجودة واالتصال ال

 .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 واإلحااة العلمية اللقاءات -

 

  :للكلية وهيئة التدريس إعداد ااقم تدريس جديد .4

 

 :األساتذة الزائرين وغير المتفرغين .5

غير متفرغين، لضمان  وزائرين أسواء كانوا  ،استقدام طاقم تدريس جديد وقم بتوصيف الخطوات المتبعة في عملية التوجيه و/أ

 .اسية التي يدرسونها كمكونات لهالمقررات الدر والفهم الكامل للبرنامج ودور المقرر أ

 ترشيح القسم  لألعالم  وذوي الخبرة  من أعضاء هيئة التدريس  في التخصصات المختلفة المتصلة باللغة العربية -

 (.بالقسم اإلدارية والهيئة التدريس هيئة بأعضاء االلتقاء – القسم دليل) تهيئة برنامج -

 االقتصادية واالحتياجات فيه تقدم التي والمقررات البرنامج فلسفة وشر  رحها،وش   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 -

 .فيها مساهمته إمكانية ومدى المتاحة التطوير بفرص التعريف -
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الموافقات المطلوبة، حدد ) .نلمؤسسة الخاصة بتعيين أساتذة زائرين وغير متفرغي الكلية/ا لقسم/ قدم موجزاً لسياسة البرنامج/ا

  .(ى آخرهإل...عملية االختيار، نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتذة

 ال ينطبق                     

 

 :تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى .ا

  :فعالية العملية التدريسية .1

  :التقييم الكلي للبرنامج .2

 : المستهدفةق مخرجات التعليم يمستوى جودة البرنامج ومدى ما تحقلتقويم ما هي االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج  .أ

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

 .األكاديمي والبرنامج الدراسية للمقررات المنتظمات الطالبات تقويم مراجعة -

 .األكاديمي والبرنامج الدراسية للمقررات المتخرجات الطالبات تقويم مراجعة  -

 . الخريجين ألداء العمل أرباب تقويم مراجعة  -

 ( الذاتي التقويم) الداخلية مراجعةال  -

 .والبرنامج للمقررات الخارجية المراجعة -

 التعلم بنظريات تعريفهم) الالزمة التدريسية بالمهارات لتزويدهم عمل وورش تدريبية بدورات التدريس هيئة أعضاء إلحاق - 

 (. والتعلم التعليم واستراتيجيات

 .التدريس هيئة أعضاء وأراء تعليقات -

 .المقررات تقرير -

  .البرنامج تقرير -

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

 . 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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 خريجين؟ المن طالب البرنامج الحاليين ومن  (1)

  البرنامج عن الخريجات لرضاء استبيان استمارة ـ البرنامج عن الطالبات آلراء استبيان استمارة ـ

 والبرنامج الدراسية المقررات عن راجعة تغذية على للحصول تخرجهم المحتمل الطالب على استبانات توزيع -

 .عام بشكل

 .عام بشكل والبرنامج دراسيةال 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

 الدراسية المقررات حول نظرهم وجهة على للتعرف المتخرجين الطالب من لمجموعة الشخصية المقابلة -

 .عام بشكل والبرنامج

 .الرضا استبانات -

  .الطالبية المنتديات -

 مستقلين؟ المقيّمين ال وستشاريين و/أاالمن  (2)

 . مستقلين استشاريين أو أعضاء من للبرنامج تقييم استمارة -

 .خارجيين مراجعين خالل من للبرنامج الدورية المراجعة -

  .العالقة ذات الدولية الهيئات بمعايير االلتزام  -

 األطراف المعنية؟  ومل و/أرباب العأمن  (3)

  الخريج ألداء التوظيف وجهات العمل أرباب تقييم -

 .الخريج عن العمل أرباب رضا استمارة -

 عن آرائهم على للتعرف العالقة ذات االجتماعية الشرائح من وغيرها العمل أرباب على توزيعها يتم استمارات -

 .البرنامج من الخريجين أداء مستوى

 العمل لسوق المقررات مالئمة على للتعرف البرنامج من المستهدف والمجتمع العمل بأرباب دورية ءاتلقا تنظيم -

 . أخرى لمقررات الحاجة أو

  :أكمل الجدولين التاليين

 التقييمو مؤشرات األداء الرئيسةبرنامج جدول  -1

  جدول خطة عمل البرنامج -2

 والتقييم مؤشرات األداء الرئيسةجدول برنامج 

 مطلوب استكمال بيانات الجدول

 

 

مؤشر

ات 

األداء 

 

المعتمدة من  ؤشرات األداء الرئيسةمقائمة 

 قبل المؤسسة التعليمية

 

المستهد

 فة

 

 

 الفعلية

 

 

 الداخلية

 

 

الخارج

 ية

 

 

 تحليل

 

 المعيارتحديد 

مؤشرات لجديد ال المستهدف 

 األداء الرئيسة
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الرئي

 سة

ت التعلم في التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرا 1

 البرنامج

مقارنة  66% 80%

داخلية 

بين عام 

سابق 

وعام 

الحق 

في 

 النتائج

مقارنة 

النتائج 

مع 

برنامج 

آخر في 

العلوم 

اإلنساني

من  ة

خارج 

المؤس

سة 

 التعليمية

  تحليل فارق النسبة

نسبة المقررات التي يجري فيها تقويم  2

 للطالب خالل السنة

100% 100%     

لم يوضع في االعتبار أن    1:21 1:25 لهيئة التدريسنسبة الطالب  3

نصف األعضاء غير 

مشاركين في العملية 

 التدريسية

 

     5:4 5:5 تقدير الطالب العام لجودة المقررات 4

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون  5

 مؤهالت دكتوراه مصادق عليها

70% 59.09

% 

    

     1:157 1:70 نسبة الطالب للكادر اإلداري 6

النتيجة غير واقعية لعدم    5:4 5:5 تقييم الطالب لخدمات المكتبة 7

 وعي الطالبات

 

المعدل العام لمدى مناسبة المرافق  8

هيئة التجهيزات من خالل استطالع آراء و

  .التدريس

5:5 5:3     

نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة  9

دا التقاعد في السنة السابقة ألسباب ع

 بسبب السن

10% 27.07

% 

    

نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة  10

 التطوير المهني السنة الماضية

70% 58.18

% 

    

 )حدد مواان القوة والتوصيات(ومراحل التنفيذ  مؤشرات األداء الرئيسةتحليل 

 
 البرنامج عمل خطة جدول

 

 مؤشرات األداء الرئيسةجدول برنامج مقاييس األداء المقدمة أعاله في و الرئيس ألداءا مؤشراتتحليل  إلى ااستناد  التوجيهات: 

 استكمال بيانات الجدول التالي: في المحددة التوصياتب قائمةوالتقييم، قدم 

 االنتهاءتاريخ  تاريخ البدء المسئول معايير التقييم نقاط العمل التوصيات م

هيئة استقطاب أعضاء  1

ة حملمن تدريس 

 دكتوراةال

تفاع نسبة األعضاء ار إعالنات توظيف

 حملة الدكتوراه

 :إلى :من عميد الكلية
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حصر احتياجات  تطوير خدمات المكتبة 2

الطالبات والعضوات 

من خدمات تخص 

 المكتبة

ارتفاع نسبة رضا 

المستخدمين عن خدمات 

 المكتبة

 :إلى :من وحدة البحث العلمي

زيادة نسبة هيئة التدريس  3

لمشتركين في أنشطة ا

 التطوير المهني

حث األعضاء على 

التسجيل في ورش 

 ودورات الوكالة

ارتفاع نسبة األعضاء 

المشاركين في أنشطة 

 التدريب المهني

وكالة الجودة 

 والتطوير
 :إلى :من

تقليل نسبة الكادر اإلداري  4

 للطالبات

رفع طلب زيادة عدد 

الكادر اإلداري 

 للبرنامج

كادر تقارب نسبة ال

االداري إلي أعداد 

 الطالبات

وكيلة الكلية للشؤون 

 اإلدارية
 :إلى :من

زيادة نسبة التقييم الكلي  5

للطلبة لجودة خبرات 

 التعلم في البرنامج

وضع آليات لتحسين 

جودة مخرجات تعلم 

الطالبات للبرنامج 

وتوفير المصادر 

 التعليمية الالزمة

ارتفاع نسبة رضا 

الطالبات عن جودة 

رات التعلم في خب

 البرنامج

 :إلى :من رئيس القسم

زيادة المعدل العام  6

لمناسبة المرافق 

 والتجهيزات

رفع طلب باحتياجات 

البرنامج من 

التجهيزات والمرافق 

 وصيانتها

ارتفاع نسبة رضا 

المستخدمين عن 

 المرافق والتجهيزات

 :إلى :من وحدة الصيانة

 (اطن القوة والتوصيات بغرض االستعانة بها في تطوير خطة عمل البرنامجتحديد موتحليل خطة العمل )يقصد بها 

 

 / المفوضين بالتوقيع  السادة

 التاريخ التوقيع الوظيفة االسم 

 رئيس القسم

 )منسق البرنامج(

 بن د. عبد هللا بن فاضل

 محمد الشهري

   أستاذ مساعد

أحمد بن د. عبد الرحمن بن  الكليةعميد 

 محمد السبت

   اذ مساعدأست

وكيل الجامعة للشئون 

 التعليمية

    

 

 

 

 

 2الكلية  نموذج ورسالة  البرنامجوفة االتساق بين رسالة مصف

 2 نموذجالكلية  ورسالة    البرنامجمصفوفة االتساق بين رسالة  
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التعليق 

على 

اتساق 

رسالة 

البرنام

ج مع 

رسالة 

 الكلية:

تتسق 

رسالة 

قسم 

اللغة 

العربية 

مع 

رسالة 

كلية 

التربية 

بجامعة 

المجمع

 في رسالة الكلية ،وذلك من حيث: ة في تحقيقها لما نص عليه

 تتضمن أسباب وجود القسم.-1

 مصاغة بلغة واضحة.-2

 تتطلع إلى تطوير البحث العلمي.-3

 تحدد الفئة المستهدفة من خدماتها.-4

 تشير إلى الخدمات المقدمة بما هي خدمات تعليمية ومهنية.-5

 تشير إلى األنشطة المستهدفة تنمية المجتمع .-6

  

 رسالة الكلية: 
العلمي لبناء منظومة أكادميية قادرة على املنافسة يف امليدان  ؛ متطورةاً عن طريق تقدمي برامج تعليمية يإعداد املؤهلني علمياً وتربوياً ومهن

 خدمات حبث وتقدمي ،الرتبويو 
 .مجتمعللة وتربوية ة   ي

مج
ربنا

ة ال
رسال

 

إعداد املؤهلني  الكلمات المفتاحية
 علمياً وتربوياً ومهنياً 

ناء منظومة أكادميية قادرة ب تقدمي برامج تعليمية متطورة
امليدان على املنافسة يف 

  الرتبويالعلمي و 

تقدمي خدمات حبثية 
 وتربوية 

    خدمة اجملتمع

احلفاظ على لغة القرآن الكرمي. 
 ونشر العربية الفصيحة

√     

تلبية احتياجات املؤسسات 
التعليمية من الكفاءات املؤهلة 

 لغويًا ومهنًيا

  √   

 
إعداد كفاءات قادرة على 
 عالبحث العلمي. وخدمة اجملتم

   √  

تنفيذ برامج ولقاءات حول 
 املهارات اللغوية والتحرير العريب

 √    

معاجلة األخطاء الشائعة يف 
 اجملتمع

    √  

 الكليةالكلمات المفتاحية لرسالة 

 البرنامجالكلمات المفتاحية لرسالة 


