
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التربية الكلية:

 اللغة العربية :القسم االكاديمي  

 اللغة العربية : البرنامج
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 للبرنامجالتقرير السنوي 

 هـ 1437 /11/  15 :تاريخ التقرير  المجمعة : الجامعة .1

 / اللغة العربية التربية  :الكلية / القسم   .2

 السبتأحمد بن د. عبد الرحمن   العميد : .3

 قائمة الفروع / المواقع التي يتم تقديم البرنامج بها .4

 التاريخ جهة االعتماد الفرع / الموقع

   الموقع الرئيسي

المجلس األعلى للتعليم للمؤسسات  قسم اللغة العربية ـ كلية التربية ـ جامعة المجمعة :1

 الحكومية ـ وزارة التعليم العالي

 هـ9/1430/ 3     

2:   

3:   

4:   
 

 

 

 معلومات عامه وتعريف بالبرنامج  -أ

        ARAB : الرمز  اللغة العربية        : اسم البرنامج 

 عداد التقريرقام بإ منوظيفة واسم  

 عمارخليل  أنورمحمد د. نادية 

 أستاذ مساعد  ــ   منسقة الجودة

 التي اعد عنها التقرير : الجامعيةالسنة 

 هـ1437/  36
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 معلومات إحصائية :  -ب

 155 : في العام الذي أعد عنه التقريرعدد الطالب الذين بدؤوا السنة األولى من البرنامج . 1

 40                                      :العام الذي أعد عنه التقريرالبرنامج في  أكملواعدد الطالب الذين  (أ) .2

  (من يتّمون السنة النهائية من البرنامج)      

 ال ينطبق                مسارات رئيسة ضمن البرنامج الذين أكملواعدد الطالب 

 العدد .......... : ................................................................................ اسم المسار            

 العدد .......... اسم المسار : ................................................................................            

 العدد .......... اسم المسار : ................................................................................            

 العدد .......... اسم المسار : ................................................................................            

 مرحلة متوسطة  تمنح بها شهادة الذين أكملواعدد الطالب   . )ب(2

 (  إن وجد البرنامج المبكرة ) تعتبر أحد مخارج )         

 ال ينطبق

 :معدل اإلتمام الظاهري. 3

 )في هذه الدفعة(البرنامج  أكملواالنسبة المئوية للطالب الذين  (أ)

 ()في هذه الدفعة)أ( كنسبة مئوية من العدد الذي بدأ البرنامج  2العدد المبين في     
38.7% 

 المرحلة المتوسطة )إن وجدت(  أكملواالنسبة المئوية للطالب الذين  (ب)

 (مثال: شهادة الدبلوم ضمن برنامج درجة البكالوريوس)
في هذه ( تلك الشهادة( كنسبة مئوية من العدد الذي بدأ البرنامج المؤدي إلى ب)2العدد المبين في       

 (الدفعة

 ال ينطبق

 على معدالت اإلتمام الظاهري  قد تكون أثرتأكتب تعليقاً على أية عوامل خاصة أو غير عادية  

 ل: التحويل من البرنامج المتوسط إلى البرنامج الكامل ، والتحويل من وإلى البرامج األخرى( ا)مث      
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 (1)الجدول  ()الدفعات إدارة التسجيل و تحليل تقدم الطالب . 4

 حتى في برنامج معينةسنة  الذين يبدأون الطالب مجموعة معينة من تتبعالى ( Cohort Analysis)الدفعات  تحليل يشير
 (.االنتهاء حتى فيه فعليا وبقوا برنامج الذين بدؤا عدد الطالب كم) تخرجهم

السنة  بعد كل عام دراسي، فورا في بداية المسجلين في البرنامج العدد اإلجمالي للطلبة إلى هنا( Cohort) الدفعة تشير
أن  ال يمكن أن يعود أو الدفعة ينسحب من أن طالب أي محددة.دفعة  جديد الى أي طالب نقل أو وال يمكن إضافة. التحضيرية

 .الدفعة إلى مرة أخرى يضاف

 السنة األولى الستكمال البرنامج، ابتداء من األخيرة للدفعات الكاملة تتبع المعلومات 1 يقدم الجدول(: توضيحات) الدفعات تحليل
السنوات  األربع يجب أن يغطي التقرير. جديد( وال يتم إضافة أي طالب يتم حذف الطالب الذين أنسحبوا) حتى التخرج وتتبعهم
 .حسب الحاجة السنوات بإضافة قم. الماضية
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 (1إدارة التسجيل و تحليل تقدم الطالب )الدفعات( ) الجدول 

 حاالت الطالب

 العام الدراسي

السنة 

 التحضيرية

……/…… 

 اعوام 4منذ 

…… /…… 

 اعوام 3منذ 

34 33 

 عامينمنذ 

35 34 

العام 

 الماضي

36 35 

العام 

 الحالي

37 36 

 ـــــ ــــــ ــــــ 155 ـــــــ  المسجلين بالدفعة .1

 أكملوا السنة اإلخيرة .2
  

 
  

82 

  المنسحبين من الدفعة .3
 

 6 10 15 25      ــــــ      

 ريجي هذه الدفعةخ .4
 

 40 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

 إجمالي خريجي البرنامج .5
     

40 

 أكتب تحليل موجز لكل دفعة من الدفعات أعاله موضحا نقاط القوة وتوصيات التطوير

وهو العدد المقبول بالقسم على فصلين دراسيين ، وقد انسحب على مدار األربع  33/34طالبة عام  155بدأت هذه الدفعة بعدد 

مع طالب المستويات األولى ، ليناقص على مدار السنوات الثالث في العام األول ، وهو ما يتناسب  25طالبة  منهم  56سنوات عدد 

 منهم في الموعد المحدد . %38األخيرة بمعدل أقل ، ليتخرج 

 
 تبيانات الطالب الخريجين سوجهة الخريجين كما هو مبين في ا .5

  للخريجين ()أرفق هذه المعلومات عن السنوات التي جرى االستبيان فيها حول نتائج التوظيف      

 

  هـ1437 / 6 تاريخ استطالع الرأي                              

   

  %90 % اإلستجابةنسبة  36 اإلستجاباتعدد  40 االستطالععدد المشاركين في 

  

 الوجهة

 جاهز للتوظيف جاهزاً للتوظيف غير

بسبب استكمال 

 الدراسة
 أسباب أخرى

موظف في نفس 

 التخصصمجال 

في مجاالت موظف 

 أخرى
 عاطل عن العمل

 24 7 4 24 5 العدد

من النسبة المئوية 

 إجمالي اإلستجابات
12.5% 60% 10% 17.5% 60% 

 نقاط القوة وتوصيات التطويروضح التحليل: 

 نقاط القوة :

 ـ استعداد الخريجين للعمل في أي مجال سواء تخصصي أو غير تخصصي .

 الدراسة بأي فرع بالجامعة وبما يتناسب مع الظروف االجتماعية .ـ ميل األغلبية الستكمال 
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 التوصيات :

 ـ مزيد من االهتمام والمتابعة لشؤون الخريجين .

 ـ اقتراحات بفتح مجاالت العمل الخاص أمام دفعات الخريجين .

 ـ دعم الراغبين باستكمال الدراسة مادياً ومعنوياً .

 لبرنامجسياق ا –ج 

 . ، وذلك خالل العام الماضي)إن وجدت(  في البرنامج أثرتالتي  الجامعة / الكلية التغيرات الهامة داخل  .1

 تفعيل التعليم االلكتروني عن بعد كلياَ مع بعض المقررات العامة وجزئيا مع مقررات التخصص

 البرنامج تأثير التغيرات على

 ـ تحقيق التواصل مع الطالبات وتوفير الوقت.

 اعتماد الطالبة على جهودها الذاتية في التعلم .ـ 

 

 امج )إن وجدت( ، وذلك خالل العام الماضيفي البرن أثرتالتغيرات الهامة من خارج المؤسسة التي  .2

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

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

…………………………………………………… 

 البرنامج على تأثير التغيرات

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

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

……………………………………………………… 

 ةالدراسي ات المقررتقارير  عن  هموجزمعلومات  -د 

 نتائج تقارير المقررات الدراسية -1

 كد من ضمان جودةة الوطنية( لتقييم البرنامج والتأنموذج الهيئ ستخدام تقارير المقررات الدراسية )وفقصف وحلل كيف يتم ا

 )مثال: تحليل اإلكمال الظاهري للمقررات، توزيع الدرجات، الدراسات الزمنية(

 

 )أ( وضح كيف تم استخدام  تقارير المقررات الدراسية في تقييم البرنامج 

    من خالل تتبع عناصر تقرير كل مقرر دراسي من مقررات البرنامج نستطيع أن نقيم البرنامج ككل ، وذلك من خالل متابعة مدى  

لتحقيقها ، وكذلك نتائج المقررات التي تعكس تحقق تحصيل الطالب ، تحقق مخرجات التعلم ومدى مالءمة استراتيجيات التدريس 

عملية التعليمية وطرق التغلب عليها . ومن خالل استطالعات رأي الطالب في المقررات ، ووضع ومدى الصعوبات التي تعترض ال

  خطط التحسين والتطوير للبرنامج .

  لتحديد نقاط القوة وتوصيات التطوير تحليل اإلكمال الظاهري، توزيع الدرجات، الدراسات الزمنية)ب( 

 تحليل اإلكمال الظاهري( *)

شعبة وقد كانت نسبة النجاح  67مقرر ، عدد الشعب كان  44تم اختبار الطالب في فيما يتعلق بنسب النجاح في المقررات 

 %53وأقل نسبة  %100، وكانت أعلى نسبة نجاح  %81.7العامة بمقررات البرنامج 

                                        طرديا مع  لمستويات األولى وارتفاعها ت اومن المالحظ بشكل عام فيما يخص مقررات التخصص هبوط النسبة في مقررا            

  ارتفاع المستويات النهائية مما يشير إلى ارتفاع خبرة الطالبة في التعليم الجامعي تدريجيا وتفهمها لطبيعة المقررات وزيادة مستوى 

 تحمل المسؤولية لديها .
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 توزيع الدرجات تحليل ()**

، وتباينت نسب التميز بين المقررات    %37من خالل توزيع الدرجات تبين أن نسبة التميز العامة لمقررات البرنامج بلغت 

 إلى ال شيء . 3لمقرر األدب األموي ، بينما انخفضت في مقرر الصرف  %89لتبلغ أعلى نسبة تميز لمقرر بلغت 

 رات والتطورات خالل مدة زمنية، عادة في عدة فصول وأعوام() دراسة الفروقات والتغي الدراسات الزمنية( ***)

من خالل متابعة تقارير المقررات تبين وجود فروقات  في نتائج بعض المقررات في أوقات زمنية مختلفة مثل مقرر األدب 

 تاذ المقرر مع تغير أس 36/37عام  %40، بينما انخفضت إلى   35/36فيه عام  %100الجاهلي الذي بلغت نسبة النجاح 

 

 

 (فأكثر %25) اإلنحرافاتأو  الهامةتحليل النتائج  -2

، أو االتجاهات بشكل كبير، نتائج عالية أو الدرجاتوتوزيع  اإلكمال الظاهرينسب  فيها انحرفت التيالمقررات الدراسية  حدد كل

، ، وما  اإلنحراف اخطوات لكشف اسباب هذما اتّبع من  مقرر بينسياسات على الدرجات أو التقديرات. لكل  عنمنخفضة، 

 .اإلجراءات التي اتخذت

 

  أ . المقرر الدراسي

  أو اإلنحرافات الهامةالنتائج 

 …………………………………………..……………………… الخطوات المتبعة لكشف االسباب

 …………………………………………..……………………… اإلنحرافسبب 

 ………………………………………..……………………… االجراءات المتخذة ) ان لزم االمر ( 

 ………………………………………………………………… ب . المقرر الدراسي

 …………………………………………..……………………… أو اإلنحرافات الهامةالنتائج 

 …………………………………………..……………………… الخطوات المتبعة لكشف االسباب

 …………………………………………..……………………… سبب اإلنحراف

 ………………………………………..……………………… االجراءات المتخذة ) ان لزم االمر ( 

 ………………………………………………………………… ج . المقرر الدراسي

 …………………………………………..……………………… أو اإلنحرافات الهامةالنتائج 

 …………………………………………..……………………… الخطوات المتبعة لكشف االسباب

 …………………………………………..……………………… سبب اإلنحراف

 ………………………………………..……………………… االجراءات المتخذة ) ان لزم االمر ( 

 المزيد من الملخصات اذا اقتضى األمر( فاض(

 

 تدريس المقررات الدراسية المخطط لها -3

 

اتخاذه من إجراءات في حال تطلب األمر عمالً أي مقررات دراسية تم التخطيط لها ولكن لم يتم تدريسها وأوضح السبب، وما ينبغي  أذكر -أ

 تعويضياً 

 العمل التعويضي إن لزم األمر الشرح اسم ورمز المقرر الدراسي

 ……………………………………… ………..……………… ال يوجد

……………..……… ………………..……… ……………………………………… 

……………..……… ………………..……… ……………………………………… 

……………..……… ………………..……… ……………………………………… 
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……………..……… ………………..……… ……………………………………… 

 

 

 العمل التعويضي المطلوبة للوحدات التي لم يتم تدريسها في المقررات الدراسية المقدمة -ب

ً واكمل المعلومات فقط عن الوحدات التي لم يتم تدريسها  )        ( هي من االهمية بحيث تتطلب عمالً تعويضيا

 ………………………………..……………………… المقرر الدراسي

 ………………………………..……………………… الوحدة

 ………………………………..……………………… السبب

 ………………………………..……………………… التعويضي إن لزماالجراء 

 ………………………………..……………………… المقرر الدراسي

 ………………………………..……………………… الوحدة

 ………………………………..……………………… السبب

 ………………………………..……………………… التعويضي إن لزماالجراء 

 ………………………………..……………………… المقرر الدراسي

 ………………………………..……………………… الوحدة

 ………………………………..……………………… السبب

 ………………………………..……………………… التعويضي إن لزماالجراء 

 ………………………………..……………………… المقرر الدراسي

 ………………………………..……………………… الوحدة

 ………………………………..……………………… السبب

 ………………………………..……………………… التعويضي إن لزماالجراء 

 

 

 

 

 

 إدارة البرنامج وتنفيذه هـ. 

 أذكر الصعوبات التي تواجه إدارة البرنامج )

 ( إن وجدت
 أثر الصعوبات على تحقيق أهداف البرنامج

الصعوبات اإلجراء المقترح لتفادي 

 المستقبلية

يز قلة تركيز املحاضرات على متابعة حاالت تم تكدس القسم بأعداد هائلة من الطالبات

 الطالبات دراسًيا أو تراجعهن .

 تقليل األعداد املقبولة .

استقبال مستوى دراس ي متدني ال يتكيف مع 

 متطلبات الدراسة بالقسم .

لقسم باعدم تكيف الطالبة مع متطلبات الدراسة 

 وانحدار مستواها التحصيلي .

 وضع نسبة مرتفعة للقبول بالقسم .

عدم حماس الطالبة لإلقبال على الدراسة نظًرا 

اللتحاقها بالقسم دون رغبتها بسبب تدني معدلها 

 الثانوي .

 قلة إقبال الطالبة على الدراسة وتراخيها في

 االنتظام والحضور.

تأكد صية للاشتراط اجتياز الطالبة مقابلة شخ

 من اقتناعها بالدراسة .

ا النتظام 
ً
الظروف االجتماعية التي قد تكون معوقـ

الطالبة في الدراسة كالزواج والسفر ومتطلبات 

 األسرة واألطفال.

 استغراق الطالبة وقت
ً
ات ا أطول في اجتياز سنو ـ

 دراستها

دراسة اجتماعية ونفسية للطالبات وتفهم 

لها .مشاكلهن ومحاولة وضع حلول   
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 ملخص تقييم البرنامجو. 

 برنامج من خالل الطالب المتخرجينتقييم ال .1

  هـ1437 / 4                           االستطالعتاريخ 

 االستطالعتقرير عن  أرفق              

 ـ استبانة خاصة بتقييم الطالبات للبرنامج :

 إلى : وهي خاصة بالمستويات  النهائية وتنقسم االستبانة

 %67.6جزء خاص بالمساعدة والدعم : ونسبة الرضا  فيه 

 %61جزء خاص بالمصادر الخاصة بدعم التعليم : ونسبته 

 %64.6جزء خاص بتقويم التعليم ونسبته:

 %65.4جزء خاص بالرضا العام عن جودة الخبرة التعليمية بالجامعة ونسبته : 

 البرنامج تحتاج إلى التطوير وليس هناك من نقاط ضعف ملحوظة ولكن كل مقومات

 %80وهي أقل كثيرا من النسبة المستهدفة التي  تبلغ %64.4وكانت النسبة النهائية 

 

 ومقترحاتنقاط القوة التطويرية، أهم التوصيات  أذكر -أ

 لتحسين.ا

   )مثال: التقييم، اإلجراءات التي اتخذت بالفعل، اعتبارات أخرى،  التحليل 

 (تحسينلل اتالقوة وتوصينقاط              

 بالخطة الدراسية  زيادة توعية الطالب الجدد

 ومتطلباتها.

  حث أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي

 والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

  توفير برامج دراسات عليا للخريجين ، باإلضافة

 إلتاحة فرص عمل لهم.

  كأجهزة الحاسب توفير بيئة علمية مناسبة للطالب

. 

  ورش عمل تدريبية لألعضاء والطالب عن كيفية

 استخدام المكتبة الرقمية.

 نقاط القوة :

 ـ رضا الطالب عن أداء هيئة التدريس للعملية التعليمية.

 ـ اقتناع الطالب بأهمية ما يقدم لهم من مقررات ومناهج .

 توصيات التحسين :

 والحاسبات .ـ االهتمام بالمرافق واألجهزة 

 ـ تطوير خدمات مكتبة الكلية ومدها بكل جديد ومستحدث .

ـ مزيد من ورش العمل لتدريب كل من الطالب واألعضاء على التقنيات 

 الحديثة .
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 استطالع الرأياستجابة للتغذية الراجعة من استبيانات  إن وجدت( التغييرات المقترحة على البرنامج ) -ب

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

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

……………………………………… 

 

 ، وكذلك المراجعة الخارجية( خرى )مثال: تقييمات يقوم بها أصحاب العمل أو أطراف معنية أخرىأتقييمات   .2

 31/32بالمؤسسات التي تعمل بها خريجات الكلية ( للعام استبانة رضا جهات التوظيف )مديرات المدارس وموجهات النشاط 
 

 صف عمليات التقييم

م بمهامها ـ ثم تم توجيه استبانة إلى مديرات املدارس التي يعمل بها خريجات  الكلية  الستطالع آرائهن عن مستوى الخريجة وقدرتها على التواصل والقيا

 .العملية استطالع عن عالقة القيادات األكاديمية للكلية بجهات التوظيف ـ ثم مدى ارتباط الكلية بالبيئة  ـ ثم مدى الرضا عن التربية 

 ومقترحاتنقاط القوة التطويرية، أهم التوصيات  أذكر -أ

 لتحسين.ا

 

 تحليل التوصيات التطويرية

سيتم اتخاذها، التي مثال:  هي توصيات صالحة وما هي اإلجراءات  )

 اعتبارات أخرى؟( أي اإلجراءات التي اتخذت بالفعل، أو 

  : نقاط القوة

هام وقدرتها على القيام بمتمثلت في الرضا عن أداء الخريجة 

تهعملها وكذلك في الرضا عن مستوى التدريب الميداني وأهمي  

. 

 : االنتقادات

يفتمثلت في عدم التواصل بين قيادات الكلية وجهات التوظ  . 

 وعدم ارتباط الكلية بالبيئة وبالتالي عدم التأثير .

قعية وا االنتقادات بخصوص عدم التواصل بين الكلية وجهات التوظيف

 تماًما وكذلك عدم اندماج الكلية بالبيئة الخارجية ويرجع ذلك في

 . الدرجة األولى إلى المجتمع المتحفظ في التعامل مع الغرباء

كما يرجع إلى انشغال عضو التدريس بأعبائه األكاديمية واإلدارية 

بشكل كامل وليس لديه تفرغ لبحث مشكالت أو تواصل خارج 

  المؤسسة .

 لتغذية الراجعة لهذه االتغييرات المقترحة على البرنامج )إن وجدت( استجابة  -ب

 المطالبة بزيادة في أعداد أعضاء هيئة التدريس إلتاحة الوقت لألنشطة التربوية والتواصل مع المؤسسات التربوية 
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 (4.10الى   4.1من ) البرنامج(هيئة التدريس ب أعضاءتقييمات المعايير الفرعية للمعيار الرابع للبرنامج ) من خالل  .3

اإلجراءات هل أن الممارسات الجيدة للمعايير الفرعية للمعيار الرابع محققة )نعم/ال(؟ اكمل أخر تقدير نجمي لكل معيار فرعي. حدد  أ( )

 )أن وجد(المقترحة لتحسين األداء 

 المعيار الفرعي
الممارسات الجيدة 

 محققة )نعم/ال(
 قائمة أولويات التحسين التقدير النجمي 

1.4 

بحيث يشمل ذلك استطالعات  –استخدام آليات مناسبة خاصة بتقويم البرنامج  **** نعم      

آراء الطلبة املتخرجين وبيانات توظيف الخريجين وآراء جهات التوظيف واألداء 

نواتج التعلم وذلك لتوفير األدلة والبراهين على مناسبة  –الالحق للخريجين 

 املستهدفة ومدى تحققها

2.4 

راتيجية املحددة في توصيفات املقررات ، والتي يتم  التنسيق بين املحتوى ، واالست - **** نعم  

 بالفعل تطبيقها في الواقع.                                                                                            

تفعيل دور الفرق االستشارية الدائمة في كافة البرامج املهنية والتي يشارك في  -

عضويتها ممارسون متميزون من املهن والوظائف ذات العالقة بالبرامج، للمتابعة 

 ولتقديم املشورة حول محتوى البرامج وجودتها

بصورة مستمرة مراقبة املجاالت األكاديمية و/أو املهنية، التي ُيعّد الطلبة لها،  -

مع اتخاذ التعديالت الضرورية في البرامج وفي محتوى املقررات وفي املراجع املقّررة 

 لضمان استمرارية مواءمتها وجودتها.

استخدام املحكات التي تكفل إجراء مشاورات مناسبة ومفصلة في عملية  -

 التخطيط  والقدرة على تنفيذ البرنامج بشكل فعال .

3.4 

 **** نعم  
 ــ االحتفاظ  بالتعديالت ونتائج التقويم التي بني  عليها التعديالت في ملفات البرنامج واملقررات 

ـ اتخاذ اإلجراءات املناسبة لعمل التحسينات الالزمة عندما يتم الكشف عن   

 مشكالت من خالل عمليات تقويم البرنامج.

واملسئولين ومقارنتها مع مراجعة تقارير البرنامج سنوًيا من قبل خبراء الجودة ، 

 البرامج األخرى 

سواء   في املؤسسة التعليمية نفسها ، أو مع مؤسسات أخرى يؤدي إلى التعديل في 

 إطار من الفاعلية 

 .وجود نقاط " معايير " مقارنة يؤدي للتحفيز واملنافسة3املستهدفة حيث أن

4.4 

 **** نعم   
دراسة آليات تقييم أداء الطالب بصورة أكثر جدية ، واقتراح االستراتيجيات 

 املناسبة لذلك التقييم ، وتضمين املختار منها توصيف البرنامج 

 األعماَل واألنشطة التي يمكن اتباعها للتعامل 
ُ
 واإلجراءات

ُ
أن تتضمن السياسات

ِّمت  بشكل مع الحاالت التي تكون فيها مستويات تحصيل الطلبة غير 
ّ
يـ
ُ
مالئمة أو قـ

 .غير متسق
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5.4 

 **** نعم  
محاولة استخدام طرق تدريس متنوعة تعتمد على التحليل والتطبيق ، وطرح 

 القضايا للمناقشة القائمة على

 . تبادل الحوار بين الطالب ، والعضو  وفق قواعد تدريسية منظمة

 حصر الطالب املتعثرين عن طريق  اإلرشاد األكاديمي 

 تقديم املساعدات لطلبة ذوي الحاجات الخاصة

  

6.4 

 **** نعم  
تقديم برامج فاعلة للتهيئة والتدريب لهيئة التدريس الجدد والعاملين بدوام 

 جزئي أو لفترة قصيرة. 

تضمن هذه البرامج حصول هيئة التدريس على فكرة عامة عن نواتج التعلم 

خطط لها، وعن إسهامات املطلوبة وعن استراتيجيات التعليم 
ُ
والتقييم امل

  مقرراتهم في البرنامج ككل.

7.4 
 **** نعم    

  متابعة أعضاء هيئة التدريس للتطوير املنهي والتحسين املستمر لألداء

              

  متابعة أعضاء هيئة التدريس في القيام باألنشطة العلمية **** نعم    8.4

9.4 
وضع خطط لتقليص املخاطر التي قد يتعرض لها أي طرف من األطراف املشتركة  ****  نعم  

 فيما يخص التربية امليدانيةوطرق التعامل معها 

  تفعيل شراكة بين المؤسسة التعليمية  ومؤسسة تعليمية أخري *      ال   10.4

 التقييم الذاتي للبرنامج على أساس الممارسات الجيدةتحليل المعايير الفرعية. أهم نقاط القوة وتوصيات التحسين بناء على 

 

 البرنامج حديث لم يخرج طالبا لذا ال تتوفر بعض البنود وبناء عليه ليس لها خطط تحسين

  بقدر كاف للمقررات التي يدرسونهاالمؤهالت والخبرات المناسبة بالبرنامج يتوافر لدى هيئة التدريس 

لألعضاء المشاركين في البرنامج() المؤشر السيرة الذاتية   

) المؤشر / خطة البرنامج وتوصيف تتفق البرامج والمقررات مع متطلبات "اإلطار الوطني للمؤهالت" في المملكة العربية السعودية       

 المقررات (

  فعالة للتشاور المستمر حول تتم عمليات النقاش والتشاور حول متطلبات المقررات والبرامج بشكل كاٍف ومناسب، وتوجد آليات

 ) المؤشر / مجالس القسم     (القضايا المستجدة

   المؤشر خطة وتصيف البرنامج (المملكة العربية السعوديةمتطلبـات الممارسة المهنية في امج نواتَج تعلم تستوفي نضع البري (. 

 

 أولويات التحسين :

 مية أخري* تفعيل شراكة بين المؤسسة التعليمية  ومؤسسة تعلي

*تكوين فرق استشارية دائمة للبرامج ، يشارك في عضويتها ممارسون متميزون من المهن والوظائف ذات العالقة بالبرامج، 

 للمتابعة ولتقديم المشورة حول محتوى البرامج وجودتها

 ه.مقارنة البرنامج ببرنامج مناظر ل*        
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 . تقويم مقررات البرنامجز

لطالب قبل ا جودة التدريس من المقررات الدراسية التي تدرس خالل العام. بين لكل  مقرر ما إذا كان قد تم تقييمضع في قائمة عدد   -1

 تطوير المستوى. من أجلتقييمات أخرى. وبين لكل  مقرر ما إذا كان قد تم التخطيط إلجراءات من خالل و/أو  .أم ال

 اسم ورمز  المقرر الدراسي
 تقييمات أخرى  تقييمات الطالب 

 ( اذكرها )

هل من إجراء 

 مخطط له

 ال نعم ال نعم

(1نحو )      نعم 

     نعم األدب الجاهلي

املهارات اللغوية                نعم 

     نعم علم املعاجم

(2نحو )      نعم 

     نعم األدب في عصري صدر اإلسالم  واألموي 

1الصرف       نعم 

     نعم علم البديع

     نعم فقه اللغة

(3نحو )      نعم 

     نعم األدب العباس ي

1علم البيان       نعم 

     نعم علم اللغة

     نعم مهارات القراءة والكتابة

(4نحو )      نعم 

(1العروض والقافية )      نعم 

(2علم البيان )      نعم 

     نعم املكتبة العربية القديمة

     نعم األدب األندلس ي

2الصرف       نعم 

(5نحو )       نعم 

     نعم اللهجات والقراءات

بيةاألدب اململوكي والعثماني والحروب الصلي      نعم 

3الصرف       نعم 

1علم املعاني       نعم 

(2العروض والقافية )      نعم 

(6نحو )      نعم 

     نعم علم الصوتيات

     نعم األدب العربي الحديث

4الصرف       نعم 

2علم املعاني       نعم 
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     نعم النقد العربي القديم

(7نحو )      نعم 

     نعم البالغة القرآنية والنبوية

     نعم األدب السعودي

     نعم األدب املقارن 

     نعم مناهج البحث

 )أضف بنوداً أو أرفق قائمة إذا اقتضى األمر(

 المقررات التي تم تدريسها هذا العام من خالل البرنامج والمقررات التي تم تدريسها من خالل برامج أخرى ضع في قائمة  -2

 

 

 

 المستوى

 

 اسم المقرر كود المقرر
Number of 

sections 
 الكلية / القسم الساعات المعتمدة

 ( 1المستوى ) 

  2  متطلب جامعة عام اختياري 

  2  متطلب جامعة عام اختياري 

  2  متطلب جامعة عام اختياري 

EDU 116  تقنيات التعلم ومهارات

 االتصال
 

ةقسم العلوم التربوي 2  

EDU 117 ةقسم العلوم التربوي 2  أصول التربية اإلسالمية  

EDU 118 ي نظام وسياسة التعليم ف

ةالمملكة العربية السعودي  
 

ةقسم العلوم التربوي 2  

ARAB 111 قسم اللغة العربية 3   (1) نحو 

ARAB 112 الجاهلي األدب  قسم اللغة العربية 3  

( 2المستوى )   

  2  متطلب جامعة 

EDU 126 ةقسم العلوم التربوي 2  علم نفس النمو  

ARAB 121 ( 2نحو)  قسم اللغة العربية 3  

ARAB 122  األدب في عصري صدر

 اإلسالم  واألموي
 

 قسم اللغة العربية 3

ARAB 123  1الصرف  قسم اللغة العربية 2  

ARAB 124 قسم اللغة العربية 2  علم البديع 

ARAB 125 قسم اللغة العربية 2  فقه اللغة 

ARAB 126 قسم اللغة العربية 2  علم المعاجم 

( 3المستوى )   

  2  متطلب جامعة 

EDU 216 ةقسم العلوم التربوي 2  صحة نفسية  

EDU 217  البحث التربويمبادئ ةقسم العلوم التربوي 2    

ARAB 211 ( 3نحو)  قسم اللغة العربية 3  

ARAB 212 قسم اللغة العربية 3  األدب العباسي 

ARAB 213 ( 1علم البيان)  قسم اللغة العربية 2  

ARAB 214 قسم اللغة العربية 2  علم اللغة 



   

 

 

14 

 

 المستوى

 

 اسم المقرر كود المقرر
Number of 

sections 
 الكلية / القسم الساعات المعتمدة

ARAB 215 اللغة العربيةقسم  2  مهارات القراءة والكتابة  

( 4المستوى )   

ةقسم العلوم التربوي 2  متطلب جامعة   

EDU 226 ةقسم العلوم التربوي 2  علم النفس التربوي  

ARAB 221 ( 4نحو)  قسم اللغة العربية 3  

ARAB 222 ( 1العروض والقافية)  قسم اللغة العربية 2  

ARAB 223 ( 2علم البيان)  

 
 

 قسم اللغة العربية 3

ARAB 224 قسم اللغة العربية 2  المكتبة العربية القديمة 

ARAB 225 قسم اللغة العربية 2  األدب األندلسي 

ARAB 226  2الصرف  قسم اللغة العربية 2  

( 5المستوى )   

EDU316 ةقسم العلوم التربوي 2  إدارة وتخطيط تربوي  

EDU317  انتاج ومصادر التعلم

 اإللكترونية
 

ةالعلوم التربويقسم  2  

ARAB311 ( 5نحو)  قسم اللغة العربية 3  

ARAB312 قسم اللغة العربية 2  اللهجات والقراءات 

ARAB313 األدب المملوكي والعثماني 

 والحروب الصليبية
 

 قسم اللغة العربية 3

ARAB314  3الصرف  قسم اللغة العربية 2  

ARAB315  1علم المعاني العربيةقسم اللغة  2    

ARAB316 ( 2العروض والقافية)  قسم اللغة العربية 2  

( 6المستوى )   

EDU326 ةقسم العلوم التربوي 2  استراتيجيات التدريس  

EDU327 ةقسم العلوم التربوي 2  المناهج التعليمية  

ARAB321 ( 6نحو)  قسم اللغة العربية 3  

ARAB322 قسم اللغة العربية 2  علم الصوتيات 

ARAB323 قسم اللغة العربية 3  األدب العربي الحديث 

ARAB 324  4الصرف  قسم اللغة العربية 2  

ARAB 325  2علم المعاني  قسم اللغة العربية 2  

ARAB 326 قسم اللغة العربية 2   النقد العربي القديم 

( 7المستوى )   

EDU416  اتجاهات حديثة في

 استراتيجيات التدريس
 

ةالعلوم التربوي قسم 2  

EDU417 ةقسم العلوم التربوي 2  التقويم التربوي  

ARAB411 ( 7نحو)  قسم اللغة العربية 3  

ARAB412 ةالبالغة القرآنية والنبوي  قسم اللغة العربية 3  

ARAB413 قسم اللغة العربية 3  األدب السعودي 

ARAB414 قسم اللغة العربية 3  األدب المقارن 

ARAB415 قسم اللغة العربية 2  مناهج البحث 

( 8المستوى )   

EDU421 ةقسم العلوم التربوي 6  التربية الميدانية  

ARAB421 ةتطبيقات نحوية وصرفي  قسم اللغة العربية 2  

ARAB422 قسم اللغة العربية 2  مشروع بحث 
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 المستوى

 

 اسم المقرر كود المقرر
Number of 

sections 
 الكلية / القسم الساعات المعتمدة

ARAB423 قسم اللغة العربية 2  علم الداللة 

ARAB424  النحو ومدارسهتاريخ  قسم اللغة العربية 2  

ARAB425 قسم اللغة العربية 2  النقد العربي الحديث 

ARAB426 قسم اللغة العربية 2  المكتبة العربية الحديثة 

 قم بإدراج مستويات عن الحاجة لذلك

 

 تقويم مخرجات التعلم للبرنامج  -3

التعلم  مخرجاتسنوات(. جميع  6-4لبرنامج باستخدام دورة تقييم )ينصح دورة لالتعلم  مخرجاتتقديم تقرير عن خطة تقييم قم ب

لبرنامج لالتعلم  مخرجاتنهاية الدورة سيتم تقييم كل وبدورة. المباشرة مرة واحدة على األقل خالل بطريقة أن تقيم  يجبلبرنامج ل

 )انظر أدناه( KPIلمؤشرات األداء الرئيسية  باستخدام جدول تقييم منفصل

 المؤشر

# 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم
 تاريخ التقويم أساليب تقويم مخرجات التعلم

 المعارف 1

1.1 
 لديه المعرفة الشاملة والمنظمة لمبادئ اللغة العربية

 ونظرياتها وقواعدها األساسية.

يةوالنهائ الشهرية االختبارات إلقاء المحاضرات  

2.1 

ذات  بالمعارف و النظريات في المجاالت العلميةيكون ملًما 

ربوية الصلة بأفرع وعلوم العربية ، وملًما كذلك بالعلوم الت

 وطرق التدريس .

والحوار المناقشة  مالحظة سلوكيات الطالب 

3.1 

يكون ملًما بكل هو جديد ومستحدث من أبحاث في مجال 

اللغة وفروعها لإلسهام في حل مشكالتها وقضاياها 

 اللغوية ، وزيادة مفرداتها لدى دارسيها 

البحثية األوراق ةالمتخصص البحوث تقييم   

4.1 

 يكون على وعي باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة

ا ومتطلباتها الفنية ومحاولة تحسينه  

 وتقويمها لمراعاة المتغيرات المستحدثة.

 متابعة سلوكيات الطالب إقامة ورش عمل ومحاضرات توعية

 المهارات اإلدراكية 2.0

1.2 

دها يكون قادًرا على  استقصاء المعلومات وتحليلها ونق

م وتقويمها من مصادر متنوعة و يستطيع تطبيق ما ت

اها مع اللغة وقضايالتوصل إليه من نتائج في حل مشكالت 

 مراعاة جانب يسير من التوجيه واإلرشاد.

الشفوية االختبارات المحاضرات  

2.2 

ياها اللغة العربية وقضامشكالت لديه القدرة على دراسة 

 ومقترحات إبداعية لحلها مستخدما أشكاال حلول،ووضع 

متنوعة من تقنيات المعلومات ، مع مراعاة نظريات 

نولوجيا طرائق التدريس الحديثة ، والتكالتعليم والتعلم ، و

. في معالجتها  

والحوار المناقشة  

 وتقديم العروض

 تقييم العروض المقدمة

3.2 

لديه القدرة على االستخدام األمثل لطرائق اإلجراء 

في سياقات  والتطبيق للمهارات اللغوية ومدركاتها

وفروعها صلة بالعربية ية ذات الأكاديمية ومهن

المختلفةومستوياتها   

 تقييم األداء الميداني التدريب الميداني

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0



   

 

 

16 

 المؤشر

# 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم
 تاريخ التقويم أساليب تقويم مخرجات التعلم

3.1 
ية عند لديه القدرة على اقتراح الحلول البناءة غير التقليد

 مواجهة المشكالت أو القضايا ذات العالقة بالمهنة .

والحوار المناقشة  تقييم األداء الميداني 

3.2 
عته على العمل بروح الفريق بإيجابية ، واستطاوقدرته 

ورة على قيادة مجموعته بنجاح وفاعلية إذا اقتضت الضر

 ذلك .

 تقييم أوراق العمل األعمال الجماعية المنظمة

3.3 
شكل قادر على المبادرة بتحديد القضايا الهامة ومعالجتها ب

 فردي أو جماعي .

الميداني األداء تقييم التربية الميدانية  

3.4 

 ، ورفعالذاتي تعلمه تحمل مسؤوليةلديه القدرة على 

شة ، والنقد والمناقالتحليل كفاءته المهنية وقدرته على 

ند وتطوير وامتالك أدواته المهنية والعملية ،إلنجاز ما يس

 إليه من مهام.

الذاتي التعليم  تقييم األداء الميداني 

3.5 

 ة وخلق كريم فيلديه القدرة على التصرف بمسؤولي

العالقات الشخصية والمهنية تجاه اآلخرين ، وتجاه 

 القضايا األخالقية والمهنية ذات الصلة وقيم اإلسالم

الحنيف واألخالق المهنية المتعارف عليها من قبل 

 المجتمع .

 مالحظة سلوكيات الطالب مجموعات النقاش

العدديةمهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات  4.0  

1.4 

بة لديه القدرة على استخدام األساليب اإلحصائية المناس

 وتحديدها وتطبيقها بشكل مبدع وخالق في تفسير

المعلومات وتحليلها ومعالجتها بطريقة إبداعية غير 

 تقليدية .

ةتقييم البحوث المتخصص األبحاث  

2.4 
ً  وأشفهياً أو إيجابية )بفعالية  يتواصل يستخدم ، و( كتابيا

لكل من المتلقي وقضيته .عرض مناسبة طرائق   

الشفوية  االختبارات المحاضرات

 والتحريرية

3,4 
اسبة يتقن اختيار أكثر تقنيات المعلومات واالتصاالت من

 لجمع وتفسير وايصال المعلومات

المقدمة العروض تقييم تقديم عروض  

 المهارات النفس حركية 5.0

   ال ينطبق 5.1

5.2    

 (.التطوير وتوصيات نقاط القوة) مخرجات التعلم للبرنامج تقييم قم بتقديم تحليل لدورة

قياس  جدوليوجد باألسفل (. 3-المحددة أعاله )ز للتواريخ لمخرجات التعلم للبرنامج للعام الحالي، وفقا المباشر" قم بتقديم نتائج "التقييم

دورة  خالليجب تقييم جميع مخرجات التعلم للبرنامج  .تعلم مخرج كلجدول منفصل ل يجب إستخدام ،(KPI) ةاألداء الرئيسي اتمؤشر

 برنامج.التقارير السنوية لل فيكما يجب تضمينها  ،(ستة/  خمسة) مدتها أربع سنوات

  مالحظة: يجب على البرنامج تحديد مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة به، لقياس أداء الطالب بطريقة مباشرة.

تحليل تقديرات ، المدرجات،نتائج اإلختبارات المعيارية الوطنية أو الدوليةم يمكن أن تتضمن: القياس المباشر لمخرجات التعلطرق 

 بديلالتحصيل العلمي باستخدام نظام تقييم علمي ، االختبارات ومخرجات التعلم
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 مؤشرات االداء قياسجدول 

 a.1.1رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 . يناقش الرؤى النظرية حول قواعد اللغة العربية ومبادئها

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 لديه المعرفة الشاملة والمنظمة لمبادئ اللغة العربية ونظرياتها وقواعدها األساسية.

 المعارف                  ( االطار الوطني للمؤهالتمجال مخرج التعلم ) 

 %  80           القيمة المستهدفة

 % 43.88        القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %  80         القيمة المستهدفة الجديدة

 الرئيسية ولصق جداول إضافية حسب الحاجة()قم بنسخ جدول قياس مؤشرات األداء  

  



   

 

 

18 

 a.1.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

  يصنف نظريات اللغة العربية . 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 لديه المعرفة الشاملة والمنظمة لمبادئ اللغة العربية ونظرياتها وقواعدها األساسية.

 المعارف                 التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (مجال مخرج 

 %80                القيمة المستهدفة

 %48.06           القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

  التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80             المستهدفة الجديدةالقيمة 

  

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

يستعرض المعارف والنظريات في المجاالت العلمية األخرى 

 المتصلة  باللغة العربية

 a.2.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 ذات الصلة بأفرع وعلوم العربية ، وملما كذلك بالعلوم التربوية وطرق التدريسيكون ملما بالمعارف و النظريات في المجاالت العلمية 

 المعارف     مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80            القيمة المستهدفة

 %48.75        القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  الخارجيةقيمة المقارنة المرجعية 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80          القيمة المستهدفة الجديدة

 

 مؤشر االداء للبرنامج :

 يحدد القواعد اللغوية ويطبقها في السياق األكاديمي والمهني 

 

 a.2.2رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:   المخرج التعليمي للبرنامج
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 بالمعارف و النظريات في المجاالت العلمية ذات الصلة بأفرع وعلوم العربية ، وملما كذلك بالعلوم التربوية وطرق التدريسيكون ملما 

 المعارف     مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80       القيمة المستهدفة

 %55.6    القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80      القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 يكشف معلومات خاصة باللغة العربية

 b.1.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

استقصاء المعلومات وتحليلها ونقدها وتقويمها من مصادر متنوعة و يستطيع تطبيق ما تم التوصل إليه من نتائج في يكون قادرا على  

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

 المهارات اإلدراكية        مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80       المستهدفةالقيمة 

   %48.8    القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

    قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

  متنوعة.يقيم القواعد والنصوص من مصادر 

 b.1.2رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

يكون قادرا على  استقصاء المعلومات وتحليلها ونقدها وتقويمها من مصادر متنوعة و يستطيع تطبيق ما تم التوصل إليه من نتائج في 

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

 المهارات اإلدراكية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80      القيمة المستهدفة

 %52.7    القيمة الحالية
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  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج :

 مشكالت اللغة.يطبق ما وصل إليه من نتائج في حل  

 

 b.1.3رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

يكون قادرا على  استقصاء المعلومات وتحليلها ونقدها وتقويمها من مصادر متنوعة و يستطيع تطبيق ما تم التوصل إليه من نتائج في 

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

 المهارات اإلدراكية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %  80   القيمة المستهدفة

 %53.4   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80    القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 المواقف التعليمية المختلفة .يستخدم طرق التدريس الحديثة في 

 b.2.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

لديه القدرة على دراسة مشكالت اللغة العربية وقضاياها مستخدما أشكاال متنوعة من تقنيات المعلومات ،ووضع حلول ومقترحات 

 والتعلم ، وطرائق التدريس الحديثة ، والتكنولوجيا في معالجتها . .إبداعية لحلها ، مع مراعاة نظريات التعليم 

 المهارات اإلدراكية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80      القيمة المستهدفة

 %59.3   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية
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  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (التحليل 

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

  ِ 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

يحلل المشكالت المعقدة نسبيا مستخدما أشكال متنوعة من تقنيات 

 المعلومات والمصادر األخرى .

 b.2.2رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

القدرة على دراسة مشكالت اللغة العربية وقضاياها مستخدما أشكاال متنوعة من تقنيات المعلومات ،ووضع حلول ومقترحات لديه 

 إبداعية لحلها ، مع مراعاة نظريات التعليم والتعلم ، وطرائق التدريس الحديثة ، والتكنولوجيا في معالجتها . .

 المهارات اإلدراكية ( مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت

 %80      القيمة المستهدفة

 %47.5   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 القواعد اللغوية من خالل النصوص .يطبق 

 b.3.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

لديه القدرة على االستخدام األمثل لطرائق اإلجراء والتطبيق للمهارات اللغوية ومدركاتها في سياقات أكاديمية ومهنية ذات الصلة 

 المختلفة.بالعربية وفروعها ومستوياتها 

 المهارات اإلدراكية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80        القيمة المستهدفة

 %69.65    القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية
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 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80    الجديدة القيمة المستهدفة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

يسهم في العمل على تسهيل الحلول البناءة كالقضايا في المواقف 

 الجماعية .

 b.3.2رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

ومدركاتها في سياقات أكاديمية ومهنية ذات الصلة لديه القدرة على االستخدام األمثل لطرائق اإلجراء والتطبيق للمهارات اللغوية 

 بالعربية وفروعها ومستوياتها المختلفة.

 المهارات اإلدراكية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80  القيمة المستهدفة

 %60.68   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  الخارجيةقيمة المقارنة المرجعية 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80   القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 يحلل القواعد اللغوية ويطبقها في السياق األكاديمي والمهني .

 b.3.3رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

االستخدام األمثل لطرائق اإلجراء والتطبيق للمهارات اللغوية ومدركاتها في سياقات أكاديمية ومهنية ذات الصلة لديه القدرة على 

 بالعربية وفروعها ومستوياتها المختلفة.

    المهارات اإلدراكية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80   القيمة المستهدفة

 %72.4  القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

   قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (
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 %80   القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 يشارك بفاعلية مع الفريق في جميع األعمال

 c.2.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  للبرنامجالمخرج التعليمي 

 وقدرته على العمل بروح الفريق بإيجابية ، واستطاعته على قيادة مجموعته بنجاح وفاعلية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80   القيمة المستهدفة

 %63.45   الحاليةالقيمة 

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80   القيمة المستهدفة الجديدة

 

 مؤشر االداء للبرنامج :

 يتقبل قواعد العمل في الفريق 

 c.2.2رمز مؤشر االداء:

 36/37سنة القياس:  للبرنامجالمخرج التعليمي 

 وقدرته على العمل بروح الفريق بإيجابية ، واستطاعته على قيادة مجموعته بنجاح وفاعلية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80        القيمة المستهدفة

 %62.24    القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 c.2.3رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 
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 يبادر بمعلومات مهمة للفريق

 36/37سنة القياس:  التعليمي للبرنامجالمخرج 

 وقدرته على العمل بروح الفريق بإيجابية ، واستطاعته على قيادة مجموعته بنجاح وفاعلية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80      القيمة المستهدفة

 %60.3   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 يبادر بتحديد القضايا الهامة

 c.3.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  التعليمي للبرنامجالمخرج 

 قادر على المبادرة بتحديد القضايا الهامة ومعالجتها بشكل فردي أو جماعي .

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80       القيمة المستهدفة

 %58.45   القيمة الحالية

  المقارنة المرجعية الداخليةقيمة 

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80      القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 c.3.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 يبدع في معالجة القضايا الهامة بشكل فردي أو جماعي

 36/37سنة القياس:  للبرنامج المخرج التعليمي



   

 

 

25 

 قادر على المبادرة بتحديد القضايا الهامة ومعالجتها بشكل فردي أو جماعي .

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80      القيمة المستهدفة

 %60.45 القيمة الحالية

  المرجعية الداخليةقيمة المقارنة 

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80    القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 يتقبل مسؤولية تعلمه الذاتي

 c.4.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

القدرة على تحمل مسؤولية تعلمه الذاتي، ورفع كفاءته المهنية وقدرته على التحليل والنقد والمناقشة ، وتطوير وامتالك أدواته لديه 

 المهنية والعملية ،إلنجاز ما يسند إليه من مهام.

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80     القيمة المستهدفة

 %27.8   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 على التحليل والنقد والمناقشةيبادر برفع كفاءته المهنية وقدرته 

 c.4.2رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

لديه القدرة على تحمل مسؤولية تعلمه الذاتي، ورفع كفاءته المهنية وقدرته على التحليل والنقد والمناقشة ، وتطوير وامتالك أدواته 

 إليه من مهام.المهنية والعملية ،إلنجاز ما يسند 
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 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80    القيمة المستهدفة

 %54    القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 ( التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات

 

 %80    القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

لديه القدرة على اإللقاء بالعربية الفصحى مراعيا ما يطرأ من 

 الظواهر اللغوية .

 d.2.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 ويستخدم طرائق عرض مناسبة لكل من المتلقي وقضيته .يتواصل بفعالية أو إيجابية )شفهياً أو كتابياً (، 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80       القيمة المستهدفة

 %66.35   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  الخارجيةقيمة المقارنة المرجعية 

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

يطبق قواعد الدراسات الصوتية في السياق اللغوي ويراعي أسس 

 مخارج الحروف وأصواتها .

 d.2.2رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 يتواصل بفعالية أو إيجابية )شفهياً أو كتابياً (، ويستخدم طرائق عرض مناسبة لكل من المتلقي وقضيته .

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80      القيمة المستهدفة
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 %69.35   القيمة الحالية

  المقارنة المرجعية الداخلية قيمة

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80      القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

يراعي الفروق الفردية والعقلية لدى الدارسين في استخدام الوسائل 

 التدريسية

 d.2.3رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 يتواصل بفعالية أو إيجابية )شفهياً أو كتابياً (، ويستخدم طرائق عرض مناسبة لكل من المتلقي وقضيته .

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80      المستهدفةالقيمة 

 %60.1   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 مؤشر االداء للبرنامج : 

 اللغة العربية(يستطيع تصميم عرض )يتناول فيه أحد مواضيع 

 d.3.1رمز مؤشر االداء: 

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 يتقن اختيار أكثر تقنيات المعلومات واالتصاالت مناسبة لجمع وتفسير وايصال المعلومات 

 العدديةمهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات  مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80       القيمة المستهدفة

 %66.23   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية
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 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 d.3.2رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 يراعي الفروق الفردية في استخدام الوسائل الحديثة لموضوعات اللغة العربية

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 يتقن اختيار أكثر تقنيات المعلومات واالتصاالت مناسبة لجمع وتفسير وايصال المعلومات 

 التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات  مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني للمؤهالت (

 %80     القيمة المستهدفة

 %64.6   القيمة الحالية

  قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 

 %80     القيمة المستهدفة الجديدة

 

 

 d.3.3رمز مؤشر االداء:  مؤشر االداء للبرنامج : 

 يستطيع اعداد وربط األفكار بطريقة علمية مناسبة

 36/37سنة القياس:  المخرج التعليمي للبرنامج

 يتقن اختيار أكثر تقنيات المعلومات واالتصاالت مناسبة لجمع وتفسير وايصال المعلومات 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية للمؤهالت (مجال مخرج التعلم ) االطار الوطني 

 %80        القيمة المستهدفة

 %67.75    القيمة الحالية

   قيمة المقارنة المرجعية الداخلية

  قيمة المقارنة المرجعية الخارجية

 التحليل : ) اذكر نقاط القوة و التوصيات (

 %80       القيمة المستهدفة الجديدة
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 ألعضاء هيئة التدريس الجددالبرامج التوجيهية .  4

 

  ..……… ال ..……… نعم هل تم تقديم برامج توجيهية

     2 كم عدد المشاركين ) في حالة اإلجابة بنعم (

 أ . توصيف موجز

المختلفة وآليات العمل بها ، وكذلك ما تم تقديم برامج توجيهية لألعضاء الجدد من قبل منسقة الجودة للتعرف على مجاالت الجودة 

 يخص أعمال القسم األكاديمية واإلدارية من قبل منسقة القسم  ، وفيما يتعلق بالتعليم االلكتروني .

 قائمة توصيات التطوير من قبل أعضاء هيئة التدريسب . 

 العمل وإتقانه .ـ مزيد من البرامج التوجيهية لألعضاء الجدد لما لها من أهمية في ديناميكية 

 ـ مراعاة أن تتم تلك البرامج التوجيهية قبل بداية العمل في الفصل الدراسي .

 ن في كل مجال تعليمي سواء إداري أو أكاديمي أو الكتروني .ـ مراعاة أن يقوم بها متخصصو

 في حال عدم وجود برامج توجيه ، وضح السببج . 

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

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

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

 

 أنشطة التطوير المهني لطاقم التدريس وبقية العاملين. 5

 المقدمةاألنشطة 

 عدد المشاركين

 المدرسون
العاملون 

 االخرون

في علمي العروض والقافية ومهارات تقطيع ووزن الشعر العربيدورة تدريبية   14  

D2L باللغة العربية نظام إدارة التعليم اإللكتروني  1 
 

   D2L دورة تفعيل المرحلة األولى من التعليم االلكتروني   10 
 

 Aurora 3d ثالثية األبعاد باستخدام برنامج عروض تقديمية   1 
 

LCDS نظام تطوير المحتوى اإللكتروني   1 
 

 2 الدورة التدريبية للعضوات الجدد
 

D2L  1  تفعيل أدوات المرحلة األولى
 

https://es.mu.edu.sa/lms/training/show/234
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لكترونيدورة تفعيل المرحلة الثانية من التعليم اإل   11 
 

لكترونيدورة تفعيل المرحلة الثالثة من التعليم اإل   10 
 

لكترونيدورة تفعيل المرحلة الرابعة من التعليم اإل   10 
 

يباد في التعليم  استخدام تطبيقات اآل  1 
 

لكترونيمن التعليم اإل الخامسة  دورة تفعيل المرحلة   10 
 

 موجز بتعليقات حول مدى فائدة هذه األنشطة من واقع تقييمات المشاركين فيهاب . 

 في هذا العام نشطت وحدة التعليم اإللكتروني نشاطا واسعا  ومن خالل السعي وراء تعميم التعليم اإللكتروني عن بعد بالجامعة خالل فترة

زمنية محددة ، أقامت عدة دورات للتطوير على عدة مراحل بلغت خمسة مراحل العامين السابقين ، تم من خاللها تدريب القائمين على 

، وبناء عليه تم تعميم التعليم عن بعد بشكل جزئي على أغلب المقررات  ، مع تحويل بعض  %60بنسبة تعدت عليمية العملية الت

 المقررات العامة إلى التعليم عن بعد بشكل جزئي مثل مقرر المهارات اللغوية الذي يدرس لألقسام األخرى من خالل برنامج اللغة العربية

 البرنامجمستقل حول جودة الرأي ح . ال

 

 )مثال: تقديم رئيس قسم/ برنامج مماثل  لتعليق على األدلة المرفقة بالتقرير والستنتاجاته التي خلص لها(

 أثير من قضايا تعليق منسق البرنامج على ما القضايا التي أثارها صاحب الرأي.  1

تفعيل دور رئيس القسم وتقديم مقترحات تطوير البرنامج ـ  

والتوصيات بشأن القضايا والسياسات إلى الجهات المعنية باتخاذ 

القضايا التي تتطلب إصدار القرار، بشكل يحدد بوضوح تلك 

 .بشأنها قرارات

 

 اتخاذ مع االعمل على مراجعة وتحديث الخطط وتـُطّويرهـ  

 .قةثوالقرارات التصحيحية والم

 

يجب تمثيل أقسام الطالب والطالبات بصورة متكافئة في ـ 

 عضوية اللجان والمجالس ذات العالقة.

 

 عمل وثيقة الميثاق االخالقي وارفاقها مع االدلة والشواهد.ـ 

 

وجود دليل  السياسات واللوائح التنظيمية ونطاق الصالحيات ـ 

 دورياً.والمسؤوليات المتعلقة بإدارة البرنامج وتنفيذه 

 

يجب أن يتمركز االهتمام حول نواتج تعلم الطالب في كل مقرر ـ 

  دراسي والتي تسهم بدورها في تحقيق األهداف العامة للبرنامج.

 

يجب مقارنة البرنامج مع برامج أخرى مشابهة في مؤسسات ـ 

أخرى، وتستخدم في عمليات التقويم وإعداد التقارير. وتوحيد 

صيغة وشكل المؤشرات ونقاط )معايير( المقارنة المرجعية 

القسم التي تعقد لطرح المقترحات يتم ذلك من خالل مجالس 

ومناقشتها ، واتخاذ القرارات  المناسبة وتوثيق ما تصل إليه من 

 توصيات تخص قضايا متعلقة بالبرنامج والمؤسسة .

 

 

السعي حثيثاً إلى تحديث الخطط  الخاصة بالبرنامج وتطويرها  يتم

 خالل أنشطة وكالة الجودة الهادفة إلى التحسين والتطوير .

 

 

 مجالس القسم التي تعقد أسبوعياً بهذا الجانب بقدر المستطاع . قومت

 

 

 .تم عمل وثيقة للميثاق األخالقي هذا العام وارفاقها بملفات البرنامج

 

 

يتم بالفعل االحتفاظ بدليل للسياسات واللوائح التنظيمية ضمن ملفات 

 البرنامج والرجوع إليها قبل اتخاذ القرار.

 

الجودة ومنها قياس مخرجات التعلم لكل المقررات من خالل أعمال 

التي تدرس بالبرنامج يتم تجميع نسب تحقق كل مؤشر من مؤشرات 

 نواتج التعلم  على حدة ، ووضع خطط التحسين .

 

منذ عدة أعوام يحاول القائمون على البرنامج جاهدين للتوصل إلى 

 .برنامج مناظر للبرنامج ، والجهود مستمرة 
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المستخدمة في البرنامج مع تلك المستخدمة في جميع أجزاء 

 المؤسسة التعليمية.

 ار المترتبة على التخطيط للبرنامجاآلث.  2

…………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الرئيسية للبرنامج ءمؤشرات قياس األدا قياسجدول 

 

 

 مؤشر

# 

 مؤشر االداء

القيمة 

المستهد

 ةف

 القيمة الحالية

قيمة 

 المقارنة 

المرجعية 

 الداخلية

المقارنة قيمة 

المرجعية 

 الخارجية

 تحليل مؤشر األداء
 المستهدف

 الجديد 

مج                 الرسالة واالهداف للبرنا تقييم معرفة اصحاب املصلحة  ملنطوق  1  

80%  81.30  

 
 

ه وأهدافه بتحليل االستبانة تبين  وضوح  رؤية البرنامج  ورسالت

 ألصحاب املصلحة )جهات التوظيف( وتعكس الصيغة التي

وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات املجتمع الذي يخدمه 

 البرنامج

85% 

نظيمي تقييم  االداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و الهيكل الت 2

%80 والتوصيف الوظيفي بالبرنامج.   77.03  

ين مستوى الرضا عن القيادة األكاديمية واإلدارية عند املوظف  

وأعضاء هينة التدريس مرضية، لوجود مالئمة بين العمل 

ين منسوبي التعاون والتنسيق بوالعدالة في التقديم ،باإلضافة إلى 

 القسم

70%  

ديرات الطالب التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في املؤسسة  )متوسط تق 3

 على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية(
72%  63.75  

وق ضعف نسبة رضا الطالب عن ما يقدمه البرنامج كمخرج لس 

عليمية توافر مصادر الكتبة والوسائل الت العمل ، باإلضافة لعدم

  التي يحتاج إليها في قاعة الدرس

70%  

  نسبة املقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل السنة 4

100%  100%   

 تقييم الطالب للمقررات الدراسية لجميع مقررات البرنامج 

شمل بصورة كاملة ، ويرجع ذلك إلى حرص إدارة البرنامج على أن ت

يل تقييم عملية التقويم جميع جوانب البرنامج ، باإلضافة إلى تفع

 .املقررات الكترونًيا

100%  

    نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادله( 5

 16:1 
بيرة، تناسب أعداد الطالب لعدد أعضاء هيئة التدريس بنسبة ك   

 هيئة ذلك حرًصا من القسم الستيفاء احتياجاته من أعضاء

 التدريس

 

 تقدير الطالب العام  لجودة املقررات )متوسط تقديرات الطالب على مقياس 6

 تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(
80 %  79.51 %   

وافر ارتفاع نسبة رضا الطالب عن جودة املقررات بالبرنامج لت 

 .جودة التدريس واملساعدات التعليمية الالزمة
80%  

7 
أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليهانسبة   70%  67.36  

70% قة نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراه متواف 

ت نسبًيا ، وتحتاج لرفع املعدل باستقطاب عدد أوفر من حمال 

 الدكتوراه

70%  



 

 

ساعة  24) األولىنسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة  8

 معتمدة(

 

 

80%   61.9 %   

جاح ضعف نسبة الطالب الداخلين بالبرنامج الذين أكملوا بن 

ين السنة األولى ، ويرجع ذلك إلى ضعف مستوى الطالب الداخل

ام بالبرنامج مقارنة باألقسام األخرى، اإلضافة إلى ضعف إمل

تطلباتهاومطالبات املستويات األولى  بالخطة الدراسية للبرنامج  . 

65%  

 نسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين أكملوا  في الحد األدنى من املد 9

 .                 ة                                                                                                                            

 

       

40% 

 

6% 

راسة في ضعف نسبة الطالب الداخلين بالبرنامج الذين أكملوا الد  

kالحد األدنى من مدة الخطة الدراسية  ويرجع ذلك إلى التعديل   

الذي طرأ على الخطة الدراسية  للبرنامج  ،مع عدم استجابة 

يل الواقع الطالبات للتسجيل بالفصل الصيفي الستدراك التعد

 بالخطة.

 

50% 

اسبة الطالب لإلرشاد املنهي واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى منتقويم  10

ة السنة اإلرشاد النفس ي واملنهي على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلب

 النهائية (

78 %  75.6%   

 . مي زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد املنهي واألكادي

طة وعى الطالب بالخداخل البرنامج بصورة عالية ، وذلك لزيادة 

،وتفعيل  الدراسية ومتطلباتها ،باإلضافة إلى الورش التثقيفية

 أسبوع اإلرشاد األكاديمي بنجاح لحل املشكالت

80%  

.                                                  تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة و مركز الوسائط 11        
75%   72.55 %   

لتوافر  ارتفاع نسبة رضا املستفيدين عن خدمات املكتبة ؛ وذلك متزايد

تعارة املراجع الالزمة للتخصصات املختلفة ، وكذلك نظم االس

 واالطالع مناسبة لكل من الطالب واألعضاء

65%  

 تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة  الرقمية. 12

80 %  77%   

 
 

 متزايد

عدم توافر املكتبة الرقمية ؛لانخفاض نسبة املستفيدين لخدمات 

مع  دوريات في مجال التخصص، وورش عمل حول كيفية التعامل

حميلاملكتبة الرقمية ، باإلضافة لضعف عمليتي البحث والت . 

70%  

يانة الص-االمن  –تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات ) توفر الخدمة  13

البرامج واالجهزة( –الدعم الفني   80 %  78.1 %   

 ارتفاع نسبة املستفيدين عن خدمات املرافق والتجهيزات متزايد

وأجهزة  بالبرنامج، وذلك لتوافر الوسائل التعليمية داخل القاعات

  .األمن والسالمة بالبرنامج

72%  

 تقييم املستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني . 14
80 %   77.9 %   

يه من خدمات التعلم االلكتروني ملا فارتفاع نسبة الطالب عن  متزايد

لى هد عجسهولة التواصل مع أستاذ املقرر ، وتوفير الوقت وال

  الطالب

75%  

ا التقاعد نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عد 15

%2 بسبب السن  8.36 %   
الثة عددهم ث   ارتفاع نسبة املغادرين للجامعة  في العام املاض ي متضاءل

ر ، أحدهما ابتعاث ، والثاني استقالة ، واألخي 25أعضاء من عدد 

  . لالستغناء عنه

2%  

اضيةنسبة هيئة التدريس املشتركين في أنشطة التطوير املنهي السنة امل 16  
80%  

90.00%  
 

 
وع البرامج ارتفاع نسبة األعضاء املشاركين في برامج التطوير لتن 

عليهاوإقبال األعضاء   .  
90%  

ريس عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تد 17

 بدوام كامل أو ما يعادله
بحث لكل 

  7 عضو
ورة في ضعف نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين أبحاث منش 

مجالت علمية محكمة ،وقد يرجع ذلك لكثرة األعمال واألعباء 

 املوكلة إليهم

 



 

 

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد  18

%45 .                                                                                                   محكم في السنة السابقة  
23.33%  

 
 

في  ورةضعف نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين أبحاث منش   

مجالت علمية محكمة ،وقد يرجع ذلك لكثرة األعمال واألعباء 

 املوكلة إليهم

30% 

دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء هيئة  19

.التدريس بدوام كامل  
__ 

3.44%  

 
 

جمالي ضعف نسبة األبحاث املدعومة من قبل الجامعة بالنسبة إل  1.5

دارية بالبرنامج، وقد يرجع ذلك إلى كثرة األعباء اإل عدد األعضاء 

 .املوكلة لألعضاء

15% 

مة نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين الذين قدموا أنشطة لخد 20

.املجتمع  
20%  

40.00%  
 

 
ة زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في األنشط  

مع املجتمع املجتمعية، ما يدل على مدى تفاعل األعضاء  

 

50% 

مشرفين( -تقييم التربية امليدانية  )طالب          21  
80%  72.40%   

سبًيا ، وذلك نسبة رضا تقييم الطالب للتربية امليدانية متوافقة ن 

  .الحتياج الطالب لقسط أكبر من التدريب داخل الكلية

75% 

 تقييم طالب املستوى النهائي  للبرنامج 22
80%  64.4%   

لعدم  انخفاض نسبة رضا طالب املستوى النهائي عن البرنامج ، 

دة توافر أجهزة الحاسب للطالب ، ومصادر املكتبة ، ضعف جو 

 .تجهيزات القاعات

70% 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس 23
65%  45 %   

 
 
65%  
 

د لعدم وجو  انخفاض نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين

  .تعيينات وخاصة في العنصر النسائي

50% 

 نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 24
80%   73.6 %   

 
  .نسبة رضا األعضاء بالبرنامج متوافقة نسبيا

70% 

 نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز اإلداري  25

75 %  69.25 %   

ورات لقلة الدضعف نسبة رضا املوظفين عن أنظمة األداة وذلك  

علومات، التدريبية املقدمة لتنمية املهارات املعرفية وتقنية امل

دة، باإلضافة إلى عدم توافر الدعم   الفني لألجهزة  بصورة جي

 .وكذلك تجهيزات األمن والسالمة

80% 



 

 

         المرجعيةاكتب قائمة نقاط القوة و التوصيات من خالل نتائج تحليل جميع مؤشرات األداء و المقارنة 

                                            زيادة توعية الطالبات املستجدات بالخطة الدراسية ومتطلباتها.ــ  

الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس                                                                _ رفع معدل حملة    

للسعوديين من حملة املاجستير والدكتوراه خاصة العنصر النسائي._ رفع معدل التعيينات        

 _ حث أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي واملشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية. 

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

                                                           ألبحاث املدعومة ألعضاء هيئة التدريس ._ زيادة نسبة ا 

                                                               _ توفير بيئة علمية مناسبة للطالب كأجهزة الحاسب . 

                      استخدام املكتبة الرقمية._ ورش عمل تدريبية لألعضاء والطالب عن كيفية  

                                                                               _ ضعف التحميل والبحث في املكتبة الرقمية. 

                                                           _  توفير ورش عمل للموظفين لتنمية مهارتهم املعرفية . 

                                                                             _ ورش عمل للموظفين عن تقنية املعلومات. 

                                                                                                            _ توافر أجهزة األمن والسالمة. 

 

 
 لبرنامج.قياس مؤشرات االداء ليتم توفير التعاريف التالية لالسترشاد بها في االنتهاء من الجدول أعاله : مالحظة

 
 يشير KPI األكاديمي واإلعتماد للتقويم الوطنية الهيئة من المقترحة المؤشرات ذلك ويشمل. للبرنامج الذاتية الدراسة تقرير في ةالمستخدم الرئيسية األداء مؤشرات إلى 

NCAAA (. الهيئة مؤشرات من األقل على %50 تضمين يجب) برنامجال يحددها التي ضافيةاإل الرئيسية األداء مؤشرات وجميع 
 القيمة المستهدفة شير تmarkhcneB tergaT مؤشر( لكل غايةنتائج المتوقعة أو المطلوبة )هدف أو ال. 
  تشير القيمة الحاليةmarkhcneB Actual   في هذا العاممؤشر العند قياس الحالية إلى النتيجة. 
 تشير قيمة المقارنة الداخلية Internal Benchmarks   أو نتائج السنوات السابقة البيانات من نتائج مثل) داخل البرنامج من( الفعلية النتائج) قابلة للمقارنة معايير إلى 

 (.الكليةداخل  األخرى األقسام البيانات من



 

 

 تشير قيمة المقارنة الخارجية Internal Benchmarks   وطنية أو  البيانات برامج أخرى نتائج مثل) خارج البرنامج من( الفعلية النتائج) قابلة للمقارنة معايير إلى

 (.دولية
 مؤشرات األداء الرئيسية تحليل يشير  sisynalA PIK  للتحسين. نقاط القوة وتوصيات لتحديد النتائج مع المرجعيات لمقارنة 
 المستهدف الجديد شير يmarkhcenB tegraT weN مؤشر بناءا على تحليل هذا المؤشرلكل الجديدة نتائج المتوقعة أو المطلوبة ال. 

 
 



 

 

 جدول الخطة التنفيذية للبرنامج

المرجعية المدرجة  بالجدول السابق اكتب التوصيات التي تم الوصول اليها ثم قم بحويلها خطة تنفيذية للتحسين توجيه: من خالل نتائج تحليل مؤشرات األداء و المقارنة 

 المستمر

 

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء الشخص المسؤول محكات / الية التقييم األنشطة التوصيات م

استقطاب أعضاء هيئة تدريس من حملة  1

السعوديين الدكتوراه  

توظيفإعالنات  اء ارتفاع نسبة األعض 

 حملة الدكتوراه

بداية العام الدراسي  نهاية العام الدراسي عميد الكلية

 الجديد

حصر احتياجات  تطوير خدمات المكتبة 2

الطالبات والعضوات 

من خدمات تخص 

 المكتبة

ارتفاع نسبة رضا 

المستخدمين عن 

 خدمات المكتبة

العام الدراسي  وحدة البحث العلمي

36/37  

نهاية العام الدراسي 

37/38  

أنشطة  زيادة نسبة هيئة التدريس المشتركين في 3

 التطوير المهني

حث األعضاء على 

التسجيل في ورش 

 ودورات الوكالة

اء ارتفاع نسبة األعض

ة المشاركين في أنشط

 التدريب المهني

العام الدراسي  وكالة الجودة والتطوير

36/37  

نهاية العام الدراسي 

37/38  

رفع طلب زيادة عدد  تقليل نسبة الكادر اإلداري للطالبات 4

الكادر اإلداري 

 للبرنامج

تقارب نسبة الكادر 

االداري إلي أعداد 

 الطالبات

 وكيلة الكلية للشؤون

 اإلدارية

العام الدراسي 

36/37  

نهاية العام الدراسي 

37/38  

برات زيادة نسبة التقييم الكلي للطلبة لجودة خ 5

البرنامجالتعلم في   

 وضع آليات لتحسين

جودة مخرجات تعلم 

الطالبات للبرنامج 

وتوفير المصادر 

 التعليمية الالزمة

ارتفاع نسبة رضا 

الطالبات عن جودة 

خبرات التعلم في 

 البرنامج

العام الدراسي  رئيس القسم

36/37  

نهاية العام الدراسي 

37/38  

زاتوالتجهيزيادة المعدل العام لمناسبة المرافق  6  رفع طلب باحتياجات 

البرنامج من 

التجهيزات والمرافق 

 وصيانتها

ارتفاع نسبة رضا 

المستخدمين عن 

 المرافق والتجهيزات

العام الدراسي  وحدة الصيانة

36/37  

نهاية العام الدراسي 

37/38  



 

 

 لتحسين الخطة التنفيذية للبرنامج (تحليل الخطة التنفيذية للبرنامج ) اكتب قائمة بنقاط القوة و التوصيات التطويرية 

………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

 

 تقرير التقدم في الخطة التنفيذية:ط .  

 

 التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية للعام السابق

 هل أكتمل اإلجراء الشخص المسؤول نتهاء المخطط لهتاريخ اال اإلجراء المخطط له
 ماهي االسباب ؟

 إذا لم يكتمل األجراء 

استقطاب أعضاء هيئة تدريس من حملة  -أ

 . الدكتوراه السعوديين
 مستمر عميد الكلية خمسة أعوام

عدم التعيينات من العنصر 

 النسائي

 الميزانية مستمر وحدة البحث العلمي عامان تطوير خدمات المكتبة -ب

زيادة نسبة هيئة التدريس المشتركين في  -ت

 أنشطة التطوير المهني
 مستمر الجودة والتطويروكالة  ثالثة أعوام

االقبال مستمر على البرامج 

 التدريبية

زيادة المعدل العام لمناسبة المرافق  -ث

 والتجهيزات
 الميزانية مستمر وحدة الصيانة عامان
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