
 كلية التربية في المجمعة        
 وكالة الكلية للجودة والتطوير      

 

 ه(1434/1435خالل العام ) اللغة العربيةلبرنامج على العملية التعليمية  / التطويرأثر تنفيذ خطط التحسين

 نقاط الضعف بالبرنامج
اإلرشاد  –مثال )تجهيز القاعات 

مؤشرات الطالب ألعضاء هيئة  –األكاديمي 
 -التدريس/ االستفادة من تقويم الطالب

 أساليب التقويم

 / التطوير مبادرة التحسين
 

 

على  التطوير نتائج تنفيذ خطة التحسين
 العملية التعليمية بالبرنامج
 )إرفاق األدلة والشواهد(

 ـ في مجال الرؤية والرسالة 1
العربية اتساق رؤية قسم اللغة عدم وضوح 

 ورسالته مع رؤية الكلية ورسالتها

تم عقد اجتماع مع عضوات القسم  بتاريخ  -
هـ وتبين احتياج رؤية وأهداف 24/6/1435

 القسم للتعديل بما يتسق ورؤية وأهداف الكلية.
أوصى المجلس بعرض رؤى األعضاء -

رسال االقتراحات إلكترونيا  لتعديل الصياغة وا 

 اتساق رؤية القسم مع رؤية الكلية في:
 تتوافق مع رؤية الكلية.-1
 تنص على هوية القسم.-2
 تركز على التميز والتفوق اإلبداعي.- 3
 تعربعن الطابع املميز للقسم.-4
  وتدفعمم لتققيقما.تشد وجتذب العاملني-5



 م.وعرضها على المجلس القاد
تم التشاور بين أعضاء القسم على صياغة -

 الرؤية والرسالة بشكل واضح.
تمت صياغة رؤية ورسالة جديدة تتوافق  -

 مع رؤية ورسالة الكلية.
تمت مراجعة الصياغة من ِقبل األستاذ -

الدكتور/محمد الطيب أستاذ النحو والصرف 
والعروض بقسم اللغة العربية بتاريخ 

 هـ27/6/1435
على ما سبق تم اعتماد رؤية ورسالة بناًء -

،بتاريخ  25القسم الجديدة بمجلس القسم رقم 
 ه .28/6/1435

اتساق رسالة القسم مع رسالة الكلية  جبامعة اجملمعة يف 
 حتقيقما ملا نص عليه يف رسالة الكلية، وذلك من حيث:

 تتضمن أسباب وجود القسم.-1
 مصاغة بلغة واضقة.-2
 تتطلع إىل تطوير البقث العلمي.-3
 حتدد الفئة املستمدفة من خدماهتا.-4
ملقدمة مبا هي خدمات تعليمية تشري إىل اخلدمات ا-5

 وممنية.
 تشري إىل األنشطة املستمدفة تنمية-6
 اجملتمع . 

 

ـ في مجال شؤون الطالب واألنشطة     2
 مشاركة الطالبات في األنشطة بصورة واسعة   

عقد لقاءات لمشاركة الطلبة في األنشطة غير 
 ه 1435/ 14/11الصفية 

 تم تكوين مجموعة  النشاط 

 عقد عدة لقاءات وجاري االتفاق على تحديد   تحديد يوم للنشاط 



 يوم أسبوعي للنشاط
تصوير الالئحة التأديبية وتوزيعها وقراءتها  نشر الوعي المهني لدى الطالبات 

 % لجميع الفرق 100على الطالبات بنسبة 
زيادة وعي الطالبات بالالئحة التأديبية 

 الخاصة بالجامعة
 اإلرشاد األكاديميـ في مجال  3

 
 بالبرنامج األكاديمي اإلرشاد وحدة تفعيل

ـ لقاءات دورية بين المرشدات األكاديميات 
 %5وطالباتهن بنسبة  

ـ ورش عمل بداية كل فصل دراسي ونهايته 
لبحث مشكالت الطالبات األكاديمية والدراسية 

من تسجيل وحذف وإضافة واعتذار وتأجيل 
 وغيرها.

 
 

 وحدة اإلرشاد بالقسم :تفعيل دور 
ـ إقبال الطالبات على االستعانة بالمرشدات 

 األكاديميات في تحديد مقرراتهن .
 

ـ لقاء تعريفي بالطالبات المستجدات بداية كل  
 فصل دراسي

ـ تدريب الطالبات الجدد على كيفية الدخول 
على البوابة وتنفيذ اإلجراءات األكاديمية 

 الخاصة بها.
من عضوات القسم لتقديم ـ تشكيل لجنة 

الخدمات األكاديمية للمستجدات بداية كل 
 فصل دراسي خالل فترة الحذف واإلضافة

ـ انخفاض نسبة شكاوى الطالبات في هذا 
 المجال خاصة في بداية الفصل الدراسي.

 

ـ إعداد مطويات لبيان أهمية دور المرشدة  
 األكاديمية

ارتفاع وعي الطالبات بأهمية االستعانة 
 األكاديمية بالمرشدة 



يوضح   ـ إعداد دليل لوحدة اإلرشاد األكاديمي
رؤية ورسالة وأهداف وحدة اإلرشاد 

 األكاديمي بالقسم
ـ اعالنات للطلبات عن كيفية التواصل مع 

المرشدات واالعالن عن الورش التثقفية 
 للطالبات داخل القسم 

ـ توزيع مطويات تعريفية بالحاالت األكاديمية 
 والخطة الدراسية

عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس                                                      ـ  
  في مجال اإلرشاد األكاديمي

ـ ورش عمل لعضوات القسم بداية كل فصل 
 دراسي للتأكيد على مهام المرشدة.

 

ـــ تأهيل عضوات هيئة التدريس ألداء مهامهن 
 % 100كمرشدات أكاديميات بنسبة 

 دراسة رضا الطالب تجاه اإلرشاد األكاديمي 
  الرأي استطالع استبانات طريق عن

 ـ ارتفاع نسبة رضا الطالبات عن أداء الوحدة

  
 

 عن طريق : دعم وحدة اإلرشاد األكاديمي
حول ـ استطالع رأي عضوات القسم 

المعوقات والمقترحات لتحسين عملية اإلرشاد 
 بالقسم

ـ إعداد ملف لكل طالبة بالقسم يحتوي على 

ــــ وجود رؤية واضحة إلحصائيات أعداد 
اتها الطالبات وبيانات كل طالبة وحرك

 األكاديمية 



 بياناتها والحركات األكاديمية
ـ تخفيف األعباء الدراسية على العضوات ، 

 ما يمكنهن بالقيام بمهامهن  
 
 

ـ في مجال تحسين أداء الجودة داخل  4

 : البرنامج
ورش عمل ودورات في كيفية إعداد التقرير 

  الذاتي المؤسسي
% من 90تدريب رئيس وحدة الجودة بالكلية 

 هـ6/1435/ 29العضوات بتاريخ 
 تعديل التقويم الذاتي 

حصر نقاط القوة والضعف في إطار وضع 
 للبرنامجخطة تحسين 

 
 

 تحسن أداء األعضاء من خالل تأهيلهن  

وضع آليات تدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية  
  داخل البرنامج

ـ تخفيف األعباء التدريسية على العضوات 
 للقيام بعمليات الجودة

 ـ تحفيز الطالبات على المشاركة
ـ ورشة عمل تحت عنوان " نشر ثقافة 

/ 11/  20الجودة " للطالبات بتاريخ س
1435 

 زيادة وعي الطالبات بثقافة الجودة



اعداد بانارات توضح مفهوم الجودة وأهميتها 
 داخل القسم

 
 

ـ طرح موضوع العالمة المرجعية بمجلس  
 القسم

ـ اقتراح جامعة الملك سعود كعالمة مرجعية 
وتشكيل فريق من األعضاء لبحث ذلك 

 واعداد تقرير شامل .
قياس األداء داخل ـ اعداد تقرير مؤشرات 

 البرنامج
 

 

ـ مراجعة مصفوف البرنامج ومدى توافق  
 مخرجات التعلم مع اإلطار الوطني

 ـ اعداد مصفوفة لنواتج تعلم المقررات
 مقاييس ) مدرجات ( التقدير ـ اعداد نموذج

 (Rubrics(   لمخرجات التعلم 

 

وضوح التوافق بين مخرجات تعلم البرنامج 
 اإلطار الوطنيومخرجات تعلم 

 ـــــ في مجال التوظيف : 5
وجود عجز في بعض تخصصات البرنامج 
مثل تخصص األدب رغم وجود طلبات تعيين 

فتح باب التعيين للسعوديين في  -
 التخصصات التي بها عجز .

اإلعالن في الدول العربية من خالل  -

تعيين محاضرة تخصص األدب والنقد ا.  - 1
 خلود األسمري

التعاقد مع د. ندي الطاهر تخصص  - 2



، على وظيفة محاضر أو أستاذ مساعد 
 .وكذلك تخصص البالغة والنحو والصرف

الملحقات الثقافية عن التعاقد على 
 التخصصات التي بها عجز 

 البالغة والنقد 
نقل إحدى عضوات من فرع آخر  - 3

رجاء للجامعة )الحوطة( للبرنامج وهي: د. 
 يوسف لسد العجز في تخصص األدب

إهمال تعيين العنصر النسائي من السعوديات 
رغم وجود عجز في بعض التخصصات ويتم 
التعيين من العنصر الرجالي في تخصصات 
بعيدة عن التخصص المطلوب وال تسد العجز 

. 

فتح باب التعيين وخاصة للعنصر النسائي 
المطلوبة،  لسد العجز في التخصصات

 الهتمام بالطلبات المقدمة .وا

 فتح باب التعيين للسعوديات كما سبق الذكر

 ـــ في مجال التجهيزات والمرافق : 6
تجهيز مرافق القسم  –تجهيز غرف األعضاء

 األخرى

ورشة عمل لألعضاء عن مرافق البرنامج 
واستبانة الستطالع رأيهن عن مدى رضائهن  

 ه 16/6/1435عن مرافق البرنامج بتاريخ 

التقدير  -ورقة توقيع واستبانة مع نتائجها
 % 58،6النسبة -ضعيف

 
 مرافق القسم األخرى -تجهيز القاعات 

 –جدا"استبانة مع نتائجها التقدير ضعيف  استبانة للطالبات
 %20،7النسبة

مثال مكيف   -تم تنفيذ بعض الطلبات  –تقديم طلبات للصيانة من قبل منسقة القسمتجهيز غرف األعضاء  –تجهيز القاعات 



إضاءة  -مكيفات –بروجكترات وتوصيالت وكل مرافق القسم األخرى
 وغير ذلك -برادات

 -صيانة مكيفات األعضاء  –لمنسقة القسم 
عدد واحد دوالب  –لبنى  استبدال  حاسوب أ/

 لألعضاء+ صور من طلبات الصيانة
 ـ في مجال التعليم والتعلم : 7

وضوح مدى االتساق بين مخرجات التعلم 
 بالبرنامج ومتطلبات المؤهالت الوطنية 

ـ إعادة صياغة مخرجات التعلم بالبرنامج 
 لتتفق مع متطلبات اإلطار الوطني

 . ـ إعداد مصفوفة توضح مدى االتساق

اتساق مخرجات تعلم البرنامج مع اإلطار 
 الوطني ومع أهداف البرنامج ورؤيته ورسالته

   
   
   
   
   
   

 


