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 الخطة التنفيذية الستيفاء متطلبات التأهيل لالعتماد البرامجي

 بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطاللغة اإلنجليزية  برنامج

 هـ 1442-1441للعام                                                  

 الصفحة الموضوع م

 1 أوال: مقدمة 1

 1 الكلية أهدافوثانيا: رؤية ورسالة  2

 1 البرنامج واهداف ورسالة رؤية :ثالثا 3

 2 : احصائيات عن البرنامجرابعا 4

 4 والمبادرات االستراتيجية : االهدافخامسا 5

 مقدمة :اوال

 المجمعة لجامعة االستراتيجية الخطة ومؤشرات أهداف على اللغة اإلنجليزية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط لبرنامج التنفيذية الخطة هذه بناء ارتكز لقد

 البرنامج، بيئة في ضعف قوة ونقاط نقاط من اليه الوصول تم وما البرنامج واقع تشخيص نواتج مراعاة للكلية مع التشغيلية الخطة ومؤشرات منها أهداف والمنبثق

 الرؤى مجمل على المبادرات صياغة في أيضا تم االعتماد لقد .بالبرنامج المحيطة الخارجية االجتماعية البيئة متغيرات تفرضها التي والتحديات الفرص وكذلك

 الجادة الفعلي للبرنامج والرغبة الواقع أبعاد إغفال عدم مع مراعاة الخطط والتقارير السابقة في انجازه تم ما على االطالع خالل من استخالصها تم التي والمرئيات

 .التطوير في
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 الكلية رؤية ورسالة وأهداف

 الرؤية:

 .ووطنيا   الريادة والتميز في البرامج العلمية لتحقيق المتطلبات التنموية والتنافسية محليا  

 

 الرسالة:

 .تقديم برامج تعليمية وبحثية متميزة ودعم الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز االنتماء للوطن

 

 األهداف: 

 االعتماد ومعايير المجتمع وحاجات قيم وفق المتميزين الوطن وبنات أبناء من جيل وتأهيل إعداد في المساهمة

 .األكاديمي

 احتياجات مع يتوافق عال   بمستوى   الالزمة والقدرات والمهارات بالمعارف الكلية خريجو يتمتع أن في المساهمة

 .العمل سوق

 تخصصات مختلف في منها واالستفادة وتوظيفها واإلنسانية العلمية والمهارات المعرفة بسبل الرقي في المساهمة

 .النوعية والبرامج المتقدمة العلمية البحوث إجراء خالل من الكلية

 الشراكة من إطار   في واالستشارية والتدريبية البحثية والبرامج المبادرات في المساهمة خالل من المجتمع تنمية

 .والعالمية المحلية المؤسسات مع االستراتيجية

 
 :نبذة عن القسم

وشاملة مستمدة بشكل كبير اللغة االنجليزية هو أحد التخصصات اإلنسانية التي تدرس حاليا في الكلية، حيث يقوم قسم اللغة االنجليزية بتنفيذ خطة دراسية متينة، 

راسات اإلنسانية بالغاط خريجيها درجة البكالوريوس في اللغة االنجليزية بعد من قسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود. وتمنح كلية العلوم والد

 .ساعة معتمدة هدفها االرتقاء بمستوى الطلبة ليكونوا لبنة أساس من بنيان المجتمع 128االنتظام بالدراسة لمدة أربع سنوات أكاديمية أي بمعدل 

  

 :رسالة القسم

إيجاد أفضل  وتساعدهم علىاألزمة في مجال اللغة االنجليزية من اجل إكسابهم المهارات التي تحقق طموحهم  المعرفةوتزويدهم العمل على صقل مواهب الطالب 

 متميزة تعكس حرص القسم على بناء جيل مدرك ملم بما هو ضروري. عالية بكفاءةالوظائف في أفضل األماكن والعمل بها 
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 :رؤية القسم

خصص اللغة االنجليزية القادرين على شغل الوظائف المتاحة لخريجي اللغة االنجليزية على قدر عالي من المعرفة والحرفية خلق جيل من الطلبة الخريجين في ت

 بما يضمن سير العمل بالطريق المثلى وعلى درجة عالية من الجودة

  

 :أهداف القسم

ى بلورة الطالب بالشكل الذي يخدم المجتمع ويوفر النمو واالزدهار إلى كافة مؤسسات يهدف قسم اللغة االنجليزية في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط إل

 :المجتمع. ويكون ذلك عن طريق ما يلي

 والكتابة. القراءة، التحدث، االستماع،اللغة االنجليزية األربعة لدى الطالب وهي:  مهارات تطوير 

  هذا وباإلضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص بمختلف  والتربوية،التأهيل العلمي للطالب بما يمّكنهم من تلبية احتياجات الوظيفة داخل المؤسسات التعليمية

 أنواعها.

 على العاملين تدريب في والمشاركة مختلفة، تدريبية وبرامج بدورات القيام خالل من وذلك المجتمع، يخدم بما أكبر بفاعلية للمساهمة الخريجين تأهيل 

 .المختلفة االنجليزية بالقطاعات اللغة إتقان

 

 

 إحصاءات عن البرنامج:

 
 الملتحقين بالبرنامجالطالب  عدادأتطور 

 العام الحالي العام الماضي عامينقبل  الطالب
 المتوقع

 بعد عام

 المتوقع

 بعد عامين

 عدد الطالب

 المخطط التحاقهم بالبرنامج

 30 30 50 30 30 ذكور

 30 30 30 30 30 إناث

      اإلجمالي

 العدد الكلي للطالب

 الملتحقين بالبرنامج

 60 60 66 46 23 ذكور

 30 30 41 41 31 إناث

      اإلجمالي
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 الدوليينعدد الطالب 

 بالبرنامجالملتحقين 

 0 0 0 0 0 ذكور

 0 0 3 3 0 إناث

      اإلجمالي

 الطالبمتوسط عدد 

 في الُشعب الدراسية

 10 10 10 10 10 ذكور

 20 20 10 15 15 إناث

      اإلجمالي

 نسبة عدد الطالب للهيئة التعليمية
   1/9 1/9 1/9 ذكور

   1/9 1/9 1/9 إناث

 هيئة التدريس أعداد 

 

 هيئة التدريس
 غير سعودي سعودي

 

 جمالي هيئة التدريسا

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

    - - - - - - أستاذ

 2 - 2 - - - - - 2 ذ مشاركأستا

 7 2 5 4 1 3 3 1 2 أستاذ مساعد

 9 2 7 4 1 3 3 1 4 اإلجمالي

 أعضاء

هيئة 

التدريس 

 غير من

حملة 

 الدكتوراه

 10 6 4 4 3 1 6 3 3 محاضر

 3 3 - 0 0 0 3 3 0 معيد

 - - - 0 0 0 0 0 0 مدرس

 4 3 1 9 6 3 اإلجمالي
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 االلتزام بالحوكمة الشاملة :االستراتيجيالهدف 

 تعزيز المشاركة في صنع القرار الهدف التفصيلي:

 فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المنفذة

الجهة 

 المساندة

 

 

تفعيل مشاركة المجالس 

 االستشارية للطلبة

. معدل رضا منسوبي 1

 الكلية عن المناخ 

 التنظيمي

.نسبة تفعيل الكلية 2

للمجالس االستشارية 

 للطلبة

%  80أكثر من 

 من الطلبة 

 

  تشكيل لجنة في القسم تختص

بالمجالس الطالبية ووضع 

 اللوائح المنظمة للمجالس.

 الفصل الدراسي االول

لجنة 

الطالب 

واالرشاد 

األكاديمي 

قسم اللغة ب

  االنجليزية

وكالة الكلية 

للشئون 

 التعليمية

 االلتزام بالحوكمة الشاملة الهدف االستراتيجي:
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 تمكين الكفاءات األكاديمية واإلدارية الهدف التفصيلي:

 فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المنفذة

الجهة 

 المساندة

انشاء مجلس استشاري 

 ألعضاء هيئة التدريس

.معدل رضا منسوبي 1

الكلية عن المناخ 

 التنظيمي

.نسبة تسرب أعضاء 2

هيئة التدريس الذين 

يغادرون الكلية ألسباب 

 غير التقاعد.

.نسبة تفعيل الكلية 3

للمجالس االستشارية 

 لألعضاء

 

 

%  80أكثر من 

من أعضاء هيئة 

 التدريس

 

 

تشكيل لجنة في القسم تختص 

االستشارية ألعضاء بالمجالس 

هيئة التدريس ووضع اللوائح 

 المنظمة للمجالس.
 الفصل الدراسي االول

لجنة 

الجودة 

قسم اللغة ب

  االنجليزية

وكالة الكلية 

للشئون 

 التعليمية
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 االرتقاء بمكانة الجامعة الهدف االستراتيجي:

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهدف التفصيلي:

 الجهة المساندة الجهة المنفذة فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة

تفعيل المجالس االستشارية على 

 المستوى البرامجي

.عدد المجالس 1

االستشارية التي يعقدها 

اجمالي  الى كل برنامج

عدد المجالس التي 

 انعقدت في السنة.

برنامج قسم اللغة 

 االنجليزية

استشارية ينضم تشكيل لجان 

اليها أصحاب عمل ذات 

مصلحة وشخصيات عامة 

من المجتمع المحلي 

 للبرنامج.

الفصل الدراسي 

 االول

 الجودة لجنة

اللغة  بقسم

 االنجليزية 

وكالة الكلية 

للتطوير 

 والجودة

 قياس في الجهات دور تعزيز

 االستراتيجية االهداف

معدل النمـو الكمـي 

تعليـم -للكلية )طلبـة

برامـج -مسـتمر

مرافـق -مجتمعيـة 

 ومنشـآت(

% من  70قياس 

األهداف 

 االستراتيجية 

قيام وكالة الجودة بالكلية  -

ووحدة القياس والتقويم 

 بقياس الهداف االستراتيجية 

بداية الفصل الدراسي 

 االول

وكالة الكلية 

للتطوير 

 والجودة 

وحدة القياس 

لجنة والتقويم / 

قسم الجودة ب

 جليزية اللغة االن

.معدل النمـو الكمـي 1  تعزيز العمل التطوعي

تعليـم -للكلية )طلبـة

برامـج -مسـتمر

مرافـق -مجتمعيـة 

 ومنشـآت(

مجتمعية برامج  3

نهاية كل  للقسم

 فصل

تكريم المتميزين في العمل  -

 التطوعي 

التواصل مع الجمعيات  -

 الخيرية في محافظة الغاط 

نهاية كل فصل 

 دراسي 

لجنة خدمة 

قسم المجتمع ب

اللغة 

 االنجليزية 

وحدة خدمة 

 المجتمع

.معدل النمـو الكمـي 2 تحسين رضا المستفيدين

تعليـم -للكلية )طلبـة

برامـج -مسـتمر

مرافـق -مجتمعيـة 

 ومنشـآت(

%  80أكثر من 

 من الطلبة 

 

  استقصاء رضا الطلبة العام

 عن جودة المقررات.

إعداد خطة لتحسين معدل  -

للطلبة عن الرضا العام 

 المقررات

 بداية العام الجامعي

لجنة الجودة 

قسم اللغة ب

 االنجليزية

وكالة الكلية 

 للشئون التعليمية
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دمج قضايا التنمية المستدامة في 

 بعض البرامج

 والمقررات

نسبة المقررات في 

البرامج األكاديمية التي 

تهتم بقضايا التنمية 

 المستدامة

 3على األقل 

 مواضيع

  لجنة في القسم تشكيل

تختص بتعديل توصيف 

المقررات وإضافة مواضيع 

 تتعلق بالقضايا المستدامة.

 بداية العام الجامعي

وكالة الكلية 

للتطوير 

 والجودة

لجنة الجودة 

قسم اللغة ب

 االنجليزية

على األقل 

 مقررين

   تطوير وتقديم مقررين

على األقل في برنامج اللغة 

االنجليزية تتناول قضايا 

 التنمية المستدامة.

 بداية العام الجامعي

 على األقل بحثين

 ع الطالب وأعضاء تشجي

هيئة التدريس بالقسم على 

إجراء البحوث التي تهتم 

في قضايا التنمية 

 المستدامة.

 كل فصل دراسي
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 تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية االستراتيجي:الهدف 

 تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة الهدف التفصيلي:

 الجهة المنفذة فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المساندة

 تعزيز تأهيل الطالب الجدد

 

 

 

.متوسط تقدير رضا الطلبة 1

 البيئة التعليميةعن 

.معدل رضا الطلبة عن 2

 جودة البرامج

80% 

  وضع خطة االرشاد األكاديمي

للمساهمة االرشاد األكاديمي في 

مساعد الطالب للتعرف على الخطط 

 الدراسية بالقسم

  لقاء تعريفي من القسم للطالب الجدد

الستعراض كل ما يخص القسم 

 والخدمات المقدمة للطالب

  موقع القسم متابعة تحديث

 االليكتروني

بداية العام 

الجامعي وبداية 

الفصل الدراسي 

 الثاني

لجنة الطالب 

واالرشاد 

األكاديمي 

قسم اللغة ب

 االنجليزية 

وحدة دعم 

 الطالب

دعم الطالب المتأخرين 

 دراسيا
 %75 معدل تسرب الطالب

    وضع برنامج يخص المتعثرين

 دراسيا.

  عقد اجتماعات دورية بين

 المشرفين األكاديميين والطلبة.

خالل العام 

 الجامعي

لجنة الطالب 

واالرشاد 

األكاديمي 

قسم اللغة ب

 االنجليزية 

وحدة دعم 

 الطالب

الحد من ظاهرة التسرب 

 الطالبي

 

 %75 معدل تسرب الطالب

  اعداد خطة لحل مشكلة التسرب

 الطالبي
بداية العام 

 الجامعي

لجنة الطالب 

واالرشاد 

 األكاديمي

قسم اللغة ب

 االنجليزية 

وحدة دعم 

 الطالب
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 تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية :االستراتيجيالهدف 

 التحسين المستمر لبيئة التعليم واالبتكار الهدف التفصيلي:

 فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المنفذة

الجهة 

 المساندة

 كفايات التعلم الذاتيتطوير 

.عدد البرامج المنفذة 1

والمستفيدين للتعليم الذاتي 

 والتعليم عن بعد

 

.مستوى رضا الطلبة عن 2

الخدمات المقدمة في التعليم 

%  80أكثر من  اإللكتروني.

 من الطلبة

 .تحسين مصادر التعلم 

  تنظيم دورات تدريبية عن طريق

 .الفصول االفتراضية للطلبة

  المشاكل التي تواجه استقصاء

اعضاء هيئة التدريس والطلبة في 

 .نظام التعليم االلكتروني

  تقديم دورات تدريبية ألعضاء هيئة

التدريس والطلبة في نظام التعليم 

 .االلكتروني

 كل فصل دراسي

 

لجنة الجودة 

بقسم اللغة 

 االنجليزية

وحدة التعليم 

 اإللكتروني

نسبة الرضا عن مصادر 

والتجهيزات التعلم 

 اإللكترونية بمكتبة الكلية

  تقييم مصادر التعلم المعتمدة بمكتبة

 القسم

  توفير التجهيزات اإللكترونية في

 للتعلم الفردي القسممكتبة 

 كل فصل دراسي

لجنة الطالب 

واالرشاد 

األكاديمي 

قسم اللغة ب

 االنجليزية 

شؤون 

المكتبات 

 بالكلية

 نسبة الطلبة الذين تنمية قدرات ومهارات الطلبة

تلقوا تدريبا في تنمية 

 القدرات.

%  80أكثر من 

 من الطلبة

 4على األقل 

 دورات تدريبية

  إقامة دورات تدريبية للطلبة في

 تنمية القدرات والمهارات.

 كل فصل دراسي 

لجنة الطالب 

واالرشاد 

األكاديمي 

قسم اللغة ب

 االنجليزية 

وحدة 

 التدريب
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 تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية الهدف االستراتيجي:

 تطوير منظومة القياس والتقويم الهدف التفصيلي:

 الجهة المنفذة فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المساندة

تحسين كفاءة وحدة القياس 

 والتقويم
النسبة المئوية للخريجين -1

التحقوا الذين توظفوا أو 

 ببرامج الدراسات العليا

متوسط التقدير العام -2

لجهات التوظيف لكفاءة 

 خريجي الكلية

معدل رضا الطلبة عن -3 

 جودة البرامج

متوسط التقدير العام -4

لجهات التوظيف لكفاءة 

 خريجي الجامعة.

معدل تسرب الطلبة.-5  

معدل رضا الطلبة عن -6

 جودة البرامج

 نسبة الرضا

80% 

المستفيدين )وحدة  استقصاء

أعضاء هيئة التدريس  –الكونترول 

وحدة الجودة( على كفاءة أعمال  –

 وحدة القياس والتقويم

نهاية كل فصل 

 دراسي

لجنة الجودة 

 بقسم اللغة

 االنجليزية 

وكالة الكلية 

للتطوير 

 والجودة

تعزيز قياس خصائص 

 الخريجين

80%  

 من البرامج

قياس رضا أرباب العمل عن 

 الخريجين ومهارتهم.

نهاية كل فصل 

 دراسي

لجنة الجودة 

 بقسم اللغة

 االنجليزية 

وكالة الكلية 

للتطوير 

 والجودة

مراجعة االتساق بين 

 استراتيجيات التدريس والتقويم

10%  

من المقررات لكل 

 برنامج

مراجعة استراتيجيات التدريس 

للبرنامج للتأكد من أتساق 

بها  استراتيجيات التدريس الخاص

 وطريقة التقويم المالئمة لها.

بداية كل فصل 

 دراسي

لجنة الجودة 

 بقسم اللغة

 االنجليزية 

وكالة الكلية 

للتطوير 

 والجودة

التوسع في االختبارات 

 االلكترونية

10%  

من المقررات لكل 

 برنامج

وضع اختبارات الكترونية بنسبة 

 من مقررات للبرنامج 10%
نهاية كل فصل 

 دراسي

الطالب لجنة 

واالرشاد 

األكاديمي 

قسم اللغة ب

 االنجليزية 

وكالة الكلية 

للشؤون 

 التعليمية
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 تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية الهدف االستراتيجي:

 هيكلة البرامج االكاديمية وفقا لتوجهات المستقبل الهدف التفصيلي:

 الجهة المنفذة فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المساندة

مواءمة البرامج مع اإلطار 

 السعودي للمؤهالت

معدل رضا الطلبة عن 

 جودة البرامج
80% 

القيام باستبانات للطالب 

وألعضاء هيئة التدريس حول 

 والبرنامججودة المقررات 

نهاية كل فصل 

لجنة الجودة  دراسي

قسم اللغة ب

 االنجليزية 

ضمان وحدة 

اعداد خطة التحسين وفقا لإلطار  الجودة

بداية الفصل  السعودي للمؤهالت

 الدراسي االول
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 تعزيز انتاج المعرفة الهدف االستراتيجي:

 تطوير منظومة ريادة األعمال الهدف التفصيلي:

 الجهة المنفذة فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المساندة

تحفيز أعضاء هيئة 

التدريس على النشر في 

 ISIالمجالت المصنفة 

. متوسط عدد البحوث 1

المحكمة و/أو المنشورة 

لكل عضو هيئة تدريس 

خالل السنة إلى إجمالي 

أعضاء هيئة التدريس في 

 الكلية

لكل عضو هيئة  1

 تدريس

تقديم دورات لتنمية قدرات 

 البحثيةأعضاء هيئة التدريس 

 خالل العام الجامعي

اللجنة العلمية 

قسم اللعة ب

 االنجليزية 

وحدة البحث 

. متوسط عدد 2 العلمي

االقتباسات في المجالت 

المحكمة من البحوث 

المنشورة لكل عضو هيئة 

 تدريس

 

لكل عضو هيئة  5

 تدريس

 تكريم الباحثين المتميزين بالقسم

نهاية الفصل 

 الدراسي الثاني
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 تحسين جودة الخدمات الهدف االستراتيجي:

 استكمال البنية التحتية االستراتيجية الهدف التفصيلي:

 الجهة المنفذة فترة التنفيذ األنشطة المستهدف مؤشرات قياس األداء المبادرة
الجهة 

 المساندة

رفع كفاءة المعامل 

 والمختبرات 

.متوسط رضا 1

المستفيدين عن جودة 

والمرافق الخدمات 

 الجامعية

.نسبة التحول الرقمي 2

في منظومة الخدمات 

 والتطبيقات الذكية

 معامل القسمقاعات و

رفع قدرة القاعات التدريسية 

 خالل العام الجامعي بالقسم

اللجنة 

قسم العلمية ب

اللغة 

 االنجليزية 

وحدة 

المعامل 

 والتجهيزات

تحديث جاهزية القاعات والصيانة 

كل فصل  بداية الدورية

 دراسي

بداية كل فصل  رفع قدرة المعامل بالقسم

 دراسي

تحديث جاهزية المعامل 

 واالجهزة

بداية كل فصل 

 دراسي

 

 

 


