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كلمة عميد كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين ،وبعد:

فإن الكلية تسعى إلى تقديم خدماهتا للمستفيدين من طالهبا وطالباهتا وأعضاء هيئة التدريس وذلك عرب جميع الوسائل المتاحة

لديها ،وها هي اليوم تقدم دليالً تعريفيًا لربنامج قسم اللغة العربية وآداهبا يف المرحلة الجامعية ،وهو الدليل الثاين الذي تقدمه

للمستفيدين  ،ويليه دليل عضو هيئة التدريس ،وكالهما لقسم اللغة العربية وآداهبا ،والعمل ٍ
جار على ترحيل هذه األدلة إلى جميع
أقسام الكلية وبرامجها المتعددة بعد إخضاعه لنظامها الداخلي ،وقرارات أقسامها ،كما أقر ذلك يف مجلس الكلية ،وهذه األدلة

هي جزء من عدد من األدلة تعتزم الكلية إصدارها هذا العام ،ونشرها على موقع الكلية اإللكرتوين ،ومنها باإلضافة إلى ما سبق:

دليل الكلية ودليل اإلرشاد األكاديمي يف الكل ّية ودليل خدمة المجتمع يف الكل ّية ودليل توصيف الوظائف القيادية.

ودليل الربنامج هذا قد حاول معده اإلحاطة ّ
بكل ما يتع ّلق بالربنامج وبتطويره ،حيث اشتمل على أربعة فصول ،هي:

الفصل األول :مقدمات عامة عن الكلية ،واشتملت على ستة أقسام.

الفصل الثاين :قسم اللغة العربية وآداهبا ،واشتمل على ثالثة أقسام.

الفصل الثالث :برنامج اللغة العربية وآداهبا (مرحلة البكالوريوس) ،واشتمل على عشرة أقسام.
الفصل الرابع :مالحق الدليل ،واشتمل على ثالثة أقسام.

وأسأل اهلل سبحانه وتعالى أن ينفع هبذا الدليل جميع المستفيدين ،وأشكر سعادة وكيل الكلية للتطوير على إعداد هذا الدليل.
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عميد الكلية
د /إبراهيم بن سلميان الالحم
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كلمة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها:
هــذا هــو اإلصــدار الثــاين مــن األدلــة التــي يعتــزم القســم إصدارهــا هــذا العــام ،وهــو دليــل الربنامــج لمرحلــة

الموجــه للمســتفيدين أهم ّيــة كبيــرة يف التعريــف بالربنامــج ،وبـ ّ
ـك َّ
البكالوريــوس والشـ َّ
ـكل مــا
أن لهــذا الدليــل
ّ
يتع ّلــق بــه مــن خطــط دراســية ،وسياســات ،وحقــوق وواجبــات وأنظمــة تس ـ ّير العمل ّيــة التعليم ّيــة ،ونحــو ذلــك

ممــا يخــدم الربنامــج يف أداء رســالته ورســالة الكليــة يف المرحلــة الجامعيــة.
ّ

ُّ
ونحــث جميــع المســتفيدين علــى اقتنــاء الدليــل؛ ألنّــه خارطــة طريــق تســاعد المنتســبين إلــى الربنامــج علــى

الوصــول إلــى تحقيــق أهدافــه التعليميــة والتطويريــة.
وأتقــدّ م يف خاتمــة هــذه الكلمــة الموجــزة بالشــكر الجزيــل إلــى ســعادة وكيــل الكليــة للتطويــر وإلــى جميــع

العامليــن يف تطويــر برنامــج اللغــة العربيــة وآداهبــا يف المرحلــة الجامعيــة علــى إعــداد هــذا الدليــل.
ونسأل اهلل أن ينفع هبذا الجهد المقدّ ر جميع المستفيدين.

رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
د /معاذ بن سليمان الدخيّل
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الفصل األول
مقدمات عامه
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دليل البرنامج
ً
أوال
نبذة عن الكلية

أنشــئت كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة بموجــب الموافقــة الســامية رقــم /3/ج 20527/وتاريــخ 1396/8/26هـــ ،يف مطلــع العــام الجامعــي

1397/1396هـــ باســم كليــة الشــريعة واللغــة العربيــة بالقصيــم ،وكانــت تابعــة آنــذاك لجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،ثــم صــدر التوجيــه
الســامي الكريــم رقــم /3م 14371 /يف 1401/6/19هـــ ،القاضــي بفصــل الكليــة إلــى كليتيــن همــا :كليــة الشــريعة وأصــول الديــن ،وكليــة العلــوم العربيــة
واالجتماعيــة.

وبعــد صــدور المرســوم الملكــي الكريــم ذي الرقــم /7ب 2242/والتاريــخ 1424/5/10هـــ بدمــج فرعــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية،

وجامعــة الملــك ســعود بالقصيــم تحــت ظــال جامعــة واحــدة هــي جامعــة القصيــم ،أصبحــت الكليــة إحــدى كليــات هــذه الجامعــة العامــرة ،وتحـ ّـول مســماها

إلــى كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة ،وتضــم الكليــة خمســة أقســام علميــة هــي :قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا ،وقســم اللغــة اإلنجليزيــة والرتجمــة،

وقســم التاريــخ ،وقســم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة ،وقســم الجغرافيــا.

وقــد اعــدّ ت الخطــة االســراتيجية للكليــة بصــورة طموحــة مــن شــأهنا االرتقــاء بمســتوى مخرجــات الكليــة والمســاعدة يف تحقيــق الجــودة المتميــزة يف األداء

بنــا ًء علــى مشــاركة فعالــة مــن األطــراف ذات الصلــة والمقارنــة المرجعيــة ومــا هتــدف إليــه الكليــة مــن تعزيــز دورهــا يف تحقيــق أهدافهــا وأهــداف الجامعــة يف
نشــر اللغــة العربيــة وخدمــة الباحثين.وتحــرص عمــادة الكليــة دائمــا علــى تطويــر برامجهــا علــى مســتوى درجــة البكالوريــوس والماجســتير معتمــدة علــى

المتغيــرات العالميــة يف مجــال تخصصاهتــا المختلفــة .هــذا وقــد ســعت الكليــة إلــى أن تكــون هنــاك مشــاركة فعالــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن
والفنييــن والطــاب والقيــادات وممثليــن لجميــع األطــراف ذات الصلــة بربامــج الكليــة لتعزيــز نقــاط القــوة وتالشــي نقــاط الضعــف والعمــل علــى تطويرهــا

باســتخدام الفــرص المتاحــة للكليــة ،وتحــرص كذلــك عمــادة الكليــة دائمــا علــى مراجعــة المقــررات والخطــط الدراســية لغــرض تطويرهــا مــن حيــن آلخــر

حتــى تواكــب التغيــرات الحادثــة يف مناهــج أقســام اللغــة العربيــة يف العالــم العربــي وجامعاتــه المتقدمــة.
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رؤية الكلية
التميــز والريــادة محليًــا وإقليمً ــا وعالميًــا فــي مجــال اللغــة
العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة والدراســات االجتماعيــة

رسالة الكلية
تقديــم تعليــم متميــز فــي اللغــات والعلــوم االجتماعيــة وفــق نظــام تعليمــي وبحثــي
مطـوّر ومعتمــد ،يســهم فــي نهضــة المجتمــع وتلبيــة احتيــاج ســوق العمــل

أهداف الكلية
رفع كفاءة القدرة المؤسسية في التعليم والتعلم وترسيخ ثقافة الجودة ،واالرتقاء بها
إعداد البرامج التعليمية والمقررات الدراسية وربطها باحتياجات المجتمع وتنميته
التميز في األداء الطالبي ودعم الخريجين
إعداد برامج دراسات عليا تحسن مخرجات البحث العلمي
تعزيز مشاركة الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية
إعداد كوادر متخصصة في اللغات والعلوم االجتماعية
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ثاني ًا

شروط القبول بالكلية

تتحــدد شــروط القبــول العامــة يف ضــوء المــواد مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة وقواعدهــا
التنفيذيــة بجامعــة القصيــم باإلضافــة إلــى مــا يصــدر مــن مجلــس الجامعــة مــن قــرارات هبــذا الشــأن.
ثالث ًا

أقسام الكلية

تتكون الكلية من خمسة أقسام هي:
*قسم اللغة العربية وآداهبا

*قسم اللغة اإلنجليزية والرتجمة
*قسم التاريخ

*قسم الجغرافيا

*قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

باإلضافة إلى وحدة تعليم اللغة العربية لغير النّاطقين هبا
6
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رابع ًا

رموز األقسام العلميّة في الكلية
القسم

الرمز باللغة العربية

الرمز باللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

عرب

ARAB

اللغة اإلنجليزية والترجمة

نجل

ENG

التاريخ

ترخ

HIST

الجغرافيا

جغر

GEO

االجتماع والخدمة االجتماعية

جمع

SOW

خامس ًا

نظام الدراسة بالكلية ومنهجيته

نظــام الدراســة يف الكليــة تتبــع النظــام الفصلــي الكامــل (الســاعات المعتمــدة) وال يتيــح للطالــب نظــام االنتســاب
الجزئــي ،ولغــة التدريــس هــي اللغــة العربيــة.
يقضــي الطالــب أربــع ســنوات يف الكليــة لجميــع أقســامها الخمســة ،باســتثناء تخصــص اللغــة اإلنجليزيــة
مخصــص للــدورة المكثفــة
والرتجمــة؛ حيــث يزيــد عليهــا بفصــل واحــد
ّ
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سادس ًا

الدرجات العلمية التي تمنحها أقسام الكلية

اللغة العربية وآدابها

اللغة اإلنجليزية

التاريخ

والترجمة

درجة البكالوريوس في

الجغرافيا

االجتماع والخدمةاالجتماعية

االجتماع والخدمةاالجتماعية

مسار الخدمة االجتماعية

مسار علم االجتماع
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اللغة العربية وآدابها

التاريخ

التاريخ الحديث

الدراسات األدبية
الدراسات اللغوية

التاريخ اإلسالمي

االجتماع والخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعية
علم االجتماع

درجة الماجستير في

اللغة اإلنجليزية والترجمة

الجغرافيا

اآلداب في اللغويات التطبيقية

اآلداب في الجغرافيا

اآلداب في اللغويات
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اللغة العربية وآدابها

االجتماع والخدمة االجتماعية

الدراسات األدبية
الدراسات اللغوية

الفلسفة في
الخدمة االجتماعية
علم االجتماع

الفلسفة في

درجة الدكتوراه في

التاريخ

الجغرافيا

الفلسفة في

الفلسفة في

التاريخ الحديث
التاريخ اإلسالمي

اآلداب في الجغرافيا البشرية
اآلداب في الجغرافيا الطبيعية
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الفصل الثاني
قسم اللغة العربية وآدابها
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دليل البرنامج
ً
أوال
نبذة عن القسم

نشــأ قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا مــع إنشــاء كليــة العلــوم العربيــة واالجتماعيــة ،فــرع جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية بالقصيــم عــام
1397/1396هـــ ،وذلــك تحــت قســمين ،همــا :قســم النحــو والصــرف وفقــه اللغــة ،وقســم األدب والنقــد والبالغــة ،وعنــد صــدور األمــر
الملكــي الكريــم بإنشــاء جامعــة القصيــم عــام  1424هـــ ُدمِــج القســمان يف قســم واحــد باســم (قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا) وغ ّيــر اســم الكليــة إلــى
«كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة».

الرؤية

التميز يف التدريس والبحث العلمي على المستوى المحلي واإلقليمي ،ومواكبة التطورات العلمية يف اللغة العربية وآداهبا

الرسالة

إعــداد متخصصيــن يف تدريــس اللغــة العربيــة وآداهبــا ،وباحثيــن مؤهليــن بمهــارات علميــة بحثيــة تؤهلهــم لتلبيــة
احتياجــات المجتمــع بكفــاءة عاليــة ،واإلســهام يف خدمــة الجامعــة والمجتمــع يف تنميــة المهــارات اللغويــة ،ونشــرها

األهداف

1.تعزيز روح االنتماء للغة العربية واالعتزاز برتاثها المعريف.
2.تزويد الطالب بالمهارات اللغوية الالزمة.
3.إكساب الطالب القدرة على البحث والتحليل والنقد يف مجال اللغة واألدب.
4.االستجابة الحتياجات المجتمع بإعداد كفاءات علمية مؤهلة علم ًيا وقيم ًيا للعمل يف القطاعين العام والخاص.
5.تطوير البحث العلمي اللغوي بما يواكب المستجدات المعرفية الحديثة.
6.مد جسور التواصل بين الفكر الرتاثي اللغوي والدراسات يف الفكر اللغوي المعاصر.
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الهيكل التنظيمي للقسم

رئيس
قسم اللغة العربية وآدابها

مجلس القسم

سكرتارية القسم

شطر الطالبات

أمين القسم
اللجان االستشارية

اللجان والوحدات

لجنة الجودة

لجنة التعليم اإللكتروني

واالعتماد األكاديمي

والتطوير التقني

لجنة مراجعة األسئلة

لجنة الدراسات العليا

لجنة الجداول

لجنة اإلرشاد األكاديمي

لجنة النشاط الطالبي

لجنة التطوير

اللغوية والتحرير العربي

وحدة
المسارات البحثية

لجنة الخريجين

لجنة البرامج المجتمعية

لجنة مقررى المهارات

لجنة فحص الموضوعات

اللجنة العلمية

لجنة تطوير الخطة

لجنة االختبارات

وحدة
األستشارات اللغوية
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اللجنة االستشارية
المجلس
االستشاري الطالبي

دليل البرنامج

ثاني ًا

شروط القبول في القسم والتحويل منه وإليه

أو ً
ال :شروط القبول يف قسم اللغة العربية برنامج البكالوريوس:

تتحــدد شــروط القبــول العامــة يف ضــوء المــواد مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة ( ،)١وقواعدهــا
التنفيذيــة بجامعــة القصيــم ( ،)٢المبنيــة علــى المنافســة يف الدرجــة المكافئــة والموزونــة للطلبــة ( ،)٣أو مــا ينظمــه مجلســا
القســم والكليــة مــن تنظيمــات هبــذا الشــأن بعــد أخــذ موافقــات أصحــاب الصالحيــة فيــه ،باإلضافــة إلــى مــا يصــدر مــن مجلــس
الجامعــة مــن قــرارات بشــأن ذلــك ،وقــد صــدرت توصيــة قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا علــى الموافقــة علــى هــذه الشــروط ،وذلــك
بقــراره رقم40-39/8840/30/08وتاريخ1440/04/08هـــ .وقــد أ ّيــد مجلــس الكليــة هــذه التوصيــة يف جلســته الثالثيــن
بتاريخ1440/08/10هـــ الموافــق 2019/04/15م.
ثانيًا :شروط التحويل من قسم اللغة العربية برنامج البكالوريوس ،وإليه:
التحويل من قسم  /برنامج اللغة العربية وإليه:
يتطلب التحويل من قسم/برنامج اللغة العربية وآداهبا الشروط اآلتية (:)٤
1.يســمح للطالــب بالتحويــل مــرة واحــدة طيلــة دراســته الجامعيــة ،أو مرتيــن إذا كانــت إحداهمــا الســنة التحضيريــة ،أو الــدورة
المكثفــة ،وللجامعــة االســتثناء مــن ذلــك.
 -1المعتمــدة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم» »1423/27/13المتخــذ يف الجلســة الســابعة والعشــرين لمجلــس التعليــم العالــي ،والمعقــود بتاريــخ1423/11/02ه ،والمتـ ّـوج بموافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس
الــوزراء رئيــس مجلــس التعليــم العالــي بالتوجيــه الربقــي الكريــم رقــم/07ب 45888/وتاريخ1423/11/23هـ .
 -2الصادرة بقرار مجلس الجامعة بجلسته السادسة بتاريخ1426/04/09ه الموافق 2005/05/17م ،والمعدلة بقرار مجلس الجامعة رقم (  ) 7وتاريخ 1430/06/30ه الموافق 2009/06/23م.
 -3الدرجة الموزونة خاصة بالتخصصات العلمية.
 -4هذه الشروط خاضعة لالئحة الدراسة واالختبارات ،ولقواعدها التنفيذية يف جامعة القصيم ،وما تضعه الجامعة ،أو الكلية من تنظيمات ،وعند االختالف يرجع يف كل ذلك إليها.
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فصل دراسي واحد على ّ
2.أن يمضي على الطالب ٌ
األقل يف الجامعة.
ٌّ
3.أال يكــون الطالــب قــد أمضــى مــدة تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية علــى أال تحتســب الفصــول الدراســية للربامــج التحضيريــة
(الســنة التحضيرية-الــدورة المكثفــة) -إن وجدتــا -مــن المــدّ ة.
4.أن يكون طلب التحويل يف المدة المقررة للتحويل يف التقويم األكاديمي.
5.موافقة عميد الكلية التابع لها القسم/الربنامج.
6.موافقة عميد الكلية المراد التحويل إلى أحد أقسامها/برامجها.

بينما يتطلب التحويل إلى قسم/برنامج اللغة العربية وآداهبا الشروط اآلتية:

1.أن يمضي على الطالب ٌ
دراسي يف الجامعة.
فصل
ٌّ
2.أال يكــون الطالــب قــد أمضــى مــدة تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية علــى أال تحتســب الفصــول الدراســية للربامــج التحضيريــة (الســنة
التحضيرية-الــدورة المكثفــة) -إن وجدتــا -مــن المــدّ ة.
3.أن يكون طلب التحويل يف المدة المقررة للتحويل يف التقويم األكاديمي.
4.موافقة عميد الكلية التابع لها القسم/الربنامج المراد التحويل إليه.
5.موافقة عميد الكلية المراد التحويل من أحد أقسامها/برامجها.
6.توفر مقاعد شاغرة.
7.يكون شغل تلك المقاعد بالمنافسة عليها حسب المعدالت الرتاكمية للطالب ،أو نسب القبول (إن لم يكن هناك معدل جامعي)
8.األولوية يف التحويل لمن مقراهتم من الطالب والطالبات يف مقر الكلية المراد التحويل إليها.
9.تطبــق سياســة المعــادالت للمقــررات المدروســة قبــل التحويــل إلــى الربنامــج حســب الئحــة الدراســة واالختبــارات ،وقواعدهــا التنفيذيــة
لجامعــة القصيــم.
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وقد صدرت توصية قسم اللغة العربية وآداهبا على الموافقة على هذه الشروط ،وذلك بقراره رقم
40-39/8840/30/08وتاريخ1440/04/08هـ ،وقد أ ّيد مجلس الكلية هذه التوصية يف جلسته الثالثين
بتاريخ1440/08/10هـ الموافق 2019/04/15م.وللمزيد يمكن زيارة موقع القسم على الرابط اآليت:

قسم اللغة العربية وآدابها
https://asc.qu.edu.sa/arabic_language
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سياسة معادلة المقررات الدراس ّية يف الربنامج:

تخضع سياسة معادلة المقررات الدراسية لالئحة الموحدة للدراسة واالختبارات ،وقواعدها التنفيذية يف جامعة القصيم ()١

و ُتجري المعادالت لجنة علم ّية معتمدة من مجلس القسم ،وهي نوعان:

األول :معادالت لطالب محولين من خارج جامعة القصيم ،هذه يشرتط لسالمة إجرائها ما يأيت:

1.تو ُّفر السجل األكاديمي للطالب ،ويرسل مع رقمه الجامعي الجديد إلى عمادة القبول والتسجيل لتوثيق المعادالت يف سجل الطالب يف النظام األكاديمي.

2.تو ُّفر توصيف المقررات التي درسها الطالب من جامعته المحول منها.
3.ترسل نتيجة المعادالت إلى كلية الطالب المحول إليها عرب إنجاز.

الثاين :معادالت لطالب محولين من داخل جامعة القصيم ،وهذه تتم مباشرة عرب النظام األكاديمي من قبل عمادة القبول والتسجيل
بناء على توجيه سابق من مجلس القسم بما يمكن معادلته من مقررات الربنامج ،وال حاجة للطالب إلى مراجعة القسم المحول إليه
إال يف بعض الخطط الدراسية القديمة (إن وجدت)

.

1الصادرة بقرار مجلس الجامعة بجلسته السادسة بتاريخ1426/04/09ه الموافق 2005/05/17م ،والمعدلة بقرار مجلس الجامعة رقم ( )7وتاريخ 1430/06/30ه الموافق 2009/06/23م.
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ثالث ًا

الدرجات العلميّة التي يمنحها القسم

يمنح قسم اللغة العربية وآداهبا عددا من الدرجات العلمية يف تخصص اللغة العربية وآداهبا على النحو اآليت:
درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها

درجة الماجستير في الدراسات األدبية

درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغوية

درجة الماجستير في الدراسات اللغوية

درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات األدبية
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الفصل الثالث
برنامج اللغة العربية وآدابها
(مرحلة البكالوريوس)

19

دليل البرنامج

اإلطار العام للبرنامج

رسالة
البرنامج

ٍ
تنظيــرا وممارســة ،وربــط الــراث
عــال
بمســتوى
تعليــم اللغــة العربيــة وآداهبــا
ً
ً
ـوادر
اللغـ ّ
ـوي والمعــريفّ بالدراســات الحديثــة والمســتجدات المعرفيــة ،وتأهيــل كـ َ
ذات كفــاءة عاليــة تحافــظ علــى لغتهــا وتعتـ ّـز هبو ّيتهــا ،وتلبــي احتياجــات المجتمــع
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أهداف
البرنامج

1.تعميق روح االنتماء للغة العربية ،واالعتزاز هبويتها وقيمها المعرفية.
2.إعداد كفاءات مؤهلة علم ًّيا ومهاريًا يف اللغة العربية وآداهبا.
اللغوي واألدبي.
3.ربط الدراسات المعاصرة بالرتاث
ّ
4.إكساب الطالب القدرة على التحليل والنقد.
5.توظيف التقنيات الحديثة يف التعليم.

6.اإلسهام يف التنمية البشرية واالجتماعية.

7.الوفاء باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
21

دليل البرنامج

الهيكل التنظيمي واإلداري للبرنامج

مدير
البرنامج
مجلس

لجان
البرنامج

المجلس

المجلس

قسم اللغة
العربية وآدابها

االستشاري في
البرنامج

االستشاري
الطالبي
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ً
أوال

مدير البرنامج

حيث يدير الربنامج حاليًا سعادة الدكتور معاذ بن سليمان الدخيل
ثاني ًا

مجلس قسم اللغة العربيّة وآدابها

يعقــد مجلــس قســم اللغــة العربيــة جلســاته كل أســبوع تقريبــا ،ويناقــش فيــه كل مــا يهــم العمليــة التعليميــة ،واألكاديميــة ،ويتكــون مــن

أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه فمــا فــوق ،وعددهــم  121عضــو هيئــة تدريــس مــن الذكــور واإلنــاث،
وقــد دونــت أســماؤهم وتخصصاهتــم ،ووســائل التواصــل معهــم يف آخــر هــذا الدليــل.
ثالث ًا

لجان البرنامج

يتوفــر يف الربنامــج عــدد غيــر قليــل مــن اللجــان التــي تعمــل بشــكل دائــم علــى اإلســهام يف إيصــال رســالة الربنامــج ،وتحقيــق أهدافــه،

وهــي لجــان داعمــة للعمليــة التعليميــة يف مرحلــة البكالوريــوس ،وقــد اعتمــدت هــذه اللجــان يف جلســة مجلــس القســم األولــى المنعقــدة
بتاريخ1441/01/04هـــ الموافــق 2019/09/03م،ومــن هــذه اللجان()1المعتمــدة:
 -1ملعرفة أسامء أعضاء هذه اللجان ميكن زيارة مجلس القسم اإللكرتوين.

23

دليل البرنامج

١

اللجنة المشرفة على تدريس مقررات المهارات
َّ
الخطة الجديدة
األساسية في

مهام اللجنة

وضع االسرتاتيجيات والضوابط يف تدريس المهارات األساس ّية وتحديثها وفق ما يتحقق من نتائج وتنظيم تدريسها ووضع اختباراهتا

2

لجنة الجـداول الدراسية

مهام اللجنة

إعداد الجدول الدراسي

3

لجنة االختبارات

مهام اللجنة

تنظيم الشعب يف قاعات االختبارات النهائية واإلشراف على االختبارات وإعداد جدول المراقبة وتنظيم اختبار التعارض والبديل
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4

لجنة اإلرشاد األكاديمي

مهام اللجنة

العمل المن ّظمة لوحدة اإلرشاد األكاديمي مع إرشاد طالّب البكالوريوس ومتابعتهم أكاديميا ًواجتماعيًا ،وتنسيق
وضع إسرتاتيجيات َ
العمل بين الطالب ومرشده األكاديمي المباشر وإقامة ما يحتاجه الطالب من دورات تطويرية وعلمية ولقاءات جماعية وفردية

5

لجنةالنشاط الطالبي

مهام اللجنة

تفعيل طالب القسم يف أنشطة متنوعة تربز مواهبهم ،ومهاراهتم ،وتطورها وتف ّعل دورهم يف القسم بتبنّي مبادرات متنوعة داخل القسم
وخارجه

6

اللجنة االستشارية لمشرفي اإلرشاد األكاديمي
والنشاط الطالبي

مهام اللجنة

االرتباط باللجنتين يف تقديم األفكار لتفعيل الربامج والمبادرات واألنشطة والتعاون معهما يف تقديم االستشارات ّ
لحل مشكالت
الطالب األكاديمية واألسر ّية.
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6

اللجنة االستشارية لمشرفي اإلرشاد األكاديمي
والنشاط الطالبي

مهام اللجنة

االرتباط باللجنتين يف تقديم األفكار لتفعيل الربامج والمبادرات واألنشطة والتعاون معهما يف تقديم االستشارات ّ
لحل مشكالت
الطالب األكاديمية واألسر ّية.

7

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي

مهام اللجنة

متابعة تطبيق معايير الجودة والتطوير ،ومتابعة التحسين ،وتقديم التقارير والتقييمات لعملية التطوير ،والعمل على اعتماد الربنامج،
وتحقيق متطلبات التأهل لذلك

8

لجنة تطوير الخطط الدراسيّة

مهام اللجنة

تطوير الخطط الدراسية ،ووضع آليات العمل المحققة للتطوير وفق المعايير األكاديم ّية المعتمدة ،ورصد التغذية الراجعةوالتوصيات
الواردة يف جميع األوعية ،مثل تقارير المقررات ،وتقارير المقارنات المرجعية ،واالستبانات الخمس المركزية ،وغيرها ،والعمل على
جعل ذلك منطلقًا للمراجعة ،والتطوير
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9

لجنة التعليم اإللكتروني والتطوير التقني

مهام اللجنة

تفعيل التعليم اإللكرتوين والموقع الرسمي للقسم وتطويرهما واالهتمام بتطوير الجانب التّقني يف القسم ،وقياس مدى تقدم هذا
العمل

١٠

لجنةالتطوير

مهام اللجنة

التطوير العلمي واألكاديمي يف القسم وهتيئة صالت التعاون بين القسم وجهات أخرى داخل الجامعة وخارجها على مستوى
المؤسسات واألفراد

11

لجنة االستشارات اللغوية

مهام اللجنة

تقديم االستشارات اللغوية لجميع فئات المجتمع ،واستقبالها
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12

لجنة البرامج المجتمعيّة

مهام اللجنة

1.العمل على وضع خطة تنفيذية لألنشطة المجتمعية منبثقة من الخطة التنفيذية للربنامج ،والقيام بتفعيل الربامج المجتمعية يف القسم من
خالل المجاالت المعتمدة ،والعمل على خلق مجاالت جديدة لخدمة المجتمع على مستوى الربامج المباشرة واالستفادة من برامج
التواصل االجتماعي يف تقديم برامج متنوعة ضمن خدمة المجتمع.
2.إعداد تقرير شامل عن عمل هذه اللجنة مشتمال على تحليل إحصائي يقيس ويقيم العمل المجتمعي يف الربنامج ،ودوره ،ونتائجه.
3.اإلسهام يف تنفيذ معايير الجودة المتعلقة هبذه الوحدة ،وإغالق دائرهتا.

13

مهام اللجنة

لجنة قياس مخرجات التعلم في البرنامج

قياسا منتظمًا ودوريا،
العمل على وضع خطة لقياس مخرجات التعلم يف الربنامج ،وتنفيذها ،والمتابعة يف ذلك على أن يكون قياس المخرجات ً
أو فصليا ووفق آلية منتظمة ومنضبطة ،وكتابة تقارير قياس المخرجات ،وتوصيات للتحسين
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14

لجنة الخريجين وجهات التوظيف

مهام اللجنة

وضع خطة منبثقة من خطة وحدة الخريجين بالكلية مشتملة على اآليت:
1.إعداد قاعدة معلومات رقمية متكاملة ومحدّ ثة لجميع خريجي الكليةوخريجاهتا.
2.بناء جسر تواصل بين الربنامج وخريجيه.
3.بناء جسر تواصل بين الربنامج وجهات التوظيف ،والدفع بالتواصل بينها وبينه بالتعاون مع الوحدة بالكلية.
4.إعداد تقارير الخرجين والخريجات.
5.وضع آلية تمكن من إشراك الخريجين يف مناسبات الربنامج ،وإشراكهم فيها.
6.وضع آلية تمكن من االستفادة من خربات الخريجين والخريجات ،واستطالع آرائهم.
7.اإلسهام يف تنفيذ معايير الجودة المتعلقة هبذه الوحدة ،وإغالق دائرهتا.

15

لجنة القياس واإلحصاء

مهام اللجنة

1.العمل على وضع خطة لقياس جميع أنشطة الربنامج.
2.التعاون مع لجنة الجودة ،ولجنة قياس المخرجات يف تنفيذ مهامهما.
3.التعاون مع لجنة الجودة يف تنفيذ استطالعات الرأي لذوي العالقة ،وخاصة ما يتعلق باالستبانات الخمس المركزية.
4.رصد جميع البيانات المتعلقة بمؤشرات األداء يف الربنامج بالتعاون مع اللجان المرتبط عملها يف القياس والتقويم يف الربنامج.
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رابع ًا

المجلس االستشاري في البرنامج

أنشئ يف الربنامج مجلس استشاري ليكون رافد ًا من روافد تطوير أعمال الربنامج ،وتسييرها ،وذلك من خالل تقديمه الخدمة
االستشارية يف ّ
كل ما يتعلق بالربنامج ،وبالعملية التعليمية
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خامس ًا

المجلس االستشاري الطالبي

يتوفر يف الربنامج مجلس استشاري طالبي من الشطرين –الطالب والطالبات -وذلك للمشاركة يف قرارات القسم المتعلقة بالربنامج،
وباألخص الشؤون األكاديمية ذات العالقة المباشرة بالطالب وبشؤوهنم.
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة الجديدة
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة الجديدة
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة الجديدة

34

دليل البرنامج

سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة الجديدة
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة الجديدة
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة القديمة
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة القديمة
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة القديمة
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سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة القديمة

40

دليل البرنامج

سادس ًا

الخطط الدراسية للبرنامج :الخطة القديمة
المقررات االختيارية للكلية (يؤخذ ثالثة مقررات فقط)

المقررات االختيارية للقسم(يؤخذ أربعة مقررات فقط)

مجموع ساعات خطة الطالب للتخرج  ١٣٨ساعة
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سابع ًا

ّ
آلية تطوير
الخطة الدراسيّة ومرجعيتها

يراجع قسم اللغة العربية وآداهبا الخطة الدراسية بشكل دوري بنا ًء على التغذية الراجعة مما يأيت:
التوصيات الناتجة من تقارير القياس غير المباشرة وتشمل:
التوصيات المنبثقة عن استطالع آراء المستفيدين (تشمل استبانات تقويم الربنامج ،استبانة خربة الطالب ،استبانة الخريجين ،استبانة أصحاب العمل).
نتائج قياس خصائص الخريجين.
نتائج قياس مخرجات التع ّلم ،وتقويمها.
تقارير المقررات.
تقرير الربنامج السنوي.
تقارير المراجعين المستقلين.
نتائج تقارير المقارنات المرجعية.
التوصيات المنبثقة من مستشاري جهات االعتماد.
التوصيات المرفوعة من وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.
توصيات مجلسي القسم والكلية.
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ثامن ًا

متط ّلبات ّ
التخرج في البرنامج

اجتياز إجمالي مجموع ساعات الربنامج وهي ( )138وحدة دراسية معتمدة بنجاح (لطالب الخطة القديمة) ،و( )158وحدة
دراسية (لطالب الخطة الجديدة).

1.يتخرج الطالب بعد إهناء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية على أال يقل معدله الرتاكمي عن  2.00من )5.00
ولمجلس الكلية بناء على توصية من مجلس القسم المختص تطبيق نظام إعادة حساب المعدل الرتاكمي وذلك يف حال

اجتيازه يف المقررات ورسوبه يف المعدل وفقًا للقواعد اآلتية:

يشرتط الستبعاد أي تقدير لمقرر درسه الطالب أن يكون الطالب قد أعاده بنجاح.

يجب أال يزيد مجموع الوحدات الدراسية للمقررات المستبعد حساهبا من المعدل الرتاكمي عن ( )%15من مجموع وحدات
مقررات خطة الطالب الدراسية.

عند إعادة حساب المعدل الرتاكمي يمكن استبعاد التقديرات التالية فقط راسب (هـ) ومحروم (ح) ومنسحب برسوب (سح).
يجب أال يتجاوز معدله الرتاكمي بعد إعادة حسابه ( 2.00من ( )5.00اثنان من أصل خمسة).

يجب أن يتضمن السجل األكاديمي جميع تقديرات المقررات التي درسها الطالب والتقدير الذي حصل عليه يف كل مرة.

توضع يف السجل األكاديمي إشارة خاصة تميز المقررات التي تم استبعادها بعد تطبيق نظام إعادة حساب المعدل الرتاكمي.

43

دليل البرنامج

2.يراعى ما ورد يف الفقرتين ( ب  ،ج ) من المادة العشرين.

3.ال يعدّ الطالب متخرجا إال بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على منحه الدرجة العلمية.

4.تحديد أيام التخرج للفصول الدراسية من خالل التقويم األكاديمي المقر من مجلس الجامعة.

5.ترفع عمادة القبول والتسجيل لمجلس الجامعة ،أو من يفوضه مذكرات التخرج لعرضها يف أقرب جلسة بعد انتهاء االختبارات النهائية

ورصد الدرجات وترفع مذكرات تخرج إفرادية يف حاالت الطالب الحاصلين على تقدير غير مكتمل (ل) أو ( )ICأو الذين يسمح لهم

باختبار بديل يف مقرر أو أكثر يف آخر مستوى دراسي لربنامج التخرج ،أو من يف حكمهم يف حال استكمالهم متطلبات التخرج ويعدّ آخر

فصل دراسي يف سجل الطالب هو فصل التخرج.
6.وثيقة التخرج:

يمنح كل خريج وثيقة تخرج يوضح فيها باللغتين العربية واإلنجليزية المعلومات اآلتية :تاريخ التخرج بالهجري والميالدي ،اسم

الطالب رباعيا ،جنسيته ،رقم السجل المدين(رقم اإلقامة لغير السعوديين) ،الكلية ،التخصص ،المسار (إن وجد) ،الدرجة العلمية،
التقدير ،ومرتبة الشرف (إن وجدت) ،وتوقع الوثيقة وتختم من عميد القبول والتسجيل.

يمكن إصدار وثيقة تخرج كبدل مفقود وتوضع عليها عبارة بدل مفقود.

الخريجين.
يجب على الطالب تحديث بياناته عند استالم وثيقته ،وذلك من خالل أنموذج معدّ لذلك لدى شؤون الطالب ،أو وحدة ّ
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تاسع ًا

الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج

1.حسب التصنيف المعتمد من وزارة الخدمة المدنية يف المجاالت اآلتية.

2.التعليم الحكومي أو الخاص (بعد استكمال شرط الرتبوي لمن يشرتط ذلك).

3.التحرير والتصحيح اللغوي يف الصحافة ،والمطابع ،ووكاالت الدعاية واإلعالم.

4.التصحيح اللغوي للرسائل والبحوث العلمية والمقاالت ،والقيام بالبحوث اللغوية واألدبية يف المؤسسات األكاديمية.

5.وظائف مراقبي المطبوعات.

6.تحرير الخطابات والتقارير لدى الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات.

7.وظائف ُكتّاب الضبط يف المحاكم والنيابات وفروعها.
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ّ
والتقويم في البرنامج
طرق القياس
القياس والتقويم:

منهجية تقويم ال ّطالب ،وقياس تقدّ مهم:
أو ً
ال :اعتماد أدوات قياس لالختبارات التحصيلية:
اعتمــد القســم أدوات قيــاس يتــم هبــا تقييــم الطــاب يف مرحلــة البكالوريــوس ،وعمــل علــى جعلهــا متوافقــة مــع مخرجــات التعلــم
المســتهدفة يف الربنامــج؛ وذلــك للتحقــق مــن اجتيــاز الطــاب للمقــررات الدراســية ،والتأكــد مــن تمثلهــم للمخرجــات ،وذلــك يف
جلســته الخامســة بتاريــخ 1440/01/29هـــ ضمــن القــرار رقــم ،40-39/8840/05/08وهــي علــى النحو اآليت:

أداة القياس

إجراء التطبيق

االختبارات الفصلية والنهائية والتحريرية

يعقد اختباران تحريريان يف أثناء الفصل إلى جانب االختبار النهائي.

المشاركة يف قاعات المحاضرات

يشمل :التفاعل مع المحاضرة-الحضور المبكر-اإلصغاء الج ّيد-عدم االنشغال

التقارير والبحوث القصيرة

البحوث من خمس إلى عشر صفحات.

االختبارات الشفهية
الواجبات المنزلية

استقراء المراجع المرتبطة بالمقرر
األنشطة العلمية يف أثناء المحاضرات

يعقد اختبار شفهي واحد ،أو أكثر ،مع مراعاة الدرجة المخصصة لالختبارات.
يجب أن تتصل هذه الواجبات بالمقرر وبمفرداته.

يقرأ الطالب حول كل ما يتعلق بمنهجه الدراسي من خالل المواقع اإللكرتونية
والبحوث المنشورة فيها ،ثم يعرض ما قرأه على األستاذ ،وأمام زمالئه.

التطبيقات الشفهية والتحريرية(اإلعراب) القراءة دون لحن (التحضير للمنهج)
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ثاني ًا :االختبار الشامل:

التخرج ،وذلك من أجل قياس مدى تحصيل ال ّطالب يف
للربنامج أن يضع اختبارا شامالً لل ّطالب ،وهو اختبار يسمى اختبار
ّ
التخرج ،وللربنامج جعله شرطًا للتخرج بعد أخذ موافقة
الربنامج ،وهذا االختبار ال يدخل يف المعدّ الت ،وال يعدّ من متطلبات
ّ
الصالحية يف الجامعة ،ومن أبرز أهدافه:
أصحاب ّ
إعطاء مؤشر عا ّم عن حاجة الربنامج إلى التطوير من عدمه.
اإلسهام يف قياس مدى تح ّقق المخرج التع ّلمي لدى ال ّطالب.

ّ
تحقـق مخرجات التعلم وخصائص الخ ّر يجين:
ثالث ًا :قياس مدى التأكد من

تماشيًا مع السعي لتحقيق األهداف التعليمية ،وتطويرها ،ورفع قدرات الربنامج يف تطوير مخرجاته ،والعمل على متابعة تحققها يف
الطالب ،فإن الربنامج قد اعتمد اسرتاتيجية لتنفيذ هذا ،ومنها:
1.تعميد لجنة الجودة يف الربنامج هناية ّ
كل فصل دراسي بفحص األسئلة ،وبيان مدى استيفائها لمخرجات التع ّلم ،وتنوعها بين المعارف
والمهارات والكفاءات ،وكتابة تقرير بذلك يرفع إلى رئيس القسم ،ويعرض يف مجلس القسم متضمنًا مخاطبة أعضاء هيئة التدريس
بخطابات رسمية صادرة من رئيس القسم موضحًا فيها بعض الملحوظات لتالفيها يف أسئلة االختبارات القادمة.
2.تعميد لجنة قياس المخرجات التي سبق ذكر مهامها يف فقرة لجان الربنامج على وضع خ ّطة لقياس مخرجات التع ّلم ،وبيان مدى
تح ّقق مخرجات التع ّلم يف ال ّطالب.
3.على القسم اعتماد هذه الخطة وتوجيه اللجنة بقياس مدى تحقيق مخرجات التع ّلم يف الطالب ،وهي عملية تابعة للعملية األولى التي
تقوم هبا لجنة الجودة يف فحص األسئلة.
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وقد اعتمدت أدوات القياس يف هذه الخطة ،وهي على النحو اآليت:
أدوات القياس المباشرة ،وهي:
االختبارات التحصيلية -امتحان التخرج (مقياس عام)  -المشروعات البحثية -ملف إنجاز الطالب  -المقابالت
والمالحظة .االختبارات التتويجية.

أدوات القياس غير المباشرة:

االستبانات (أرباب العمل-الخريجين-خربة الطالب) -التوصيات يف تقارير المقررات -تحليل المستندات والمحتوى-ملفات
الخريجين) تقارير المشاركات الالصفية يف األنشطة المختلفة ( ،وقد أدرج يف الخطة توضيح لعملية تنفيذها.
1.رسم آلية منتظمة لعملية التحقق من أن مخرجات التعلم يتم تحقيقها بشكل مناسب من خالل اسرتاتيجيات التعلم:

حيث يقوم الربنامج بالتأكد من أن مخرجات التعلم يتم تحقيقها بشكل مناسب من خالل اسرتاتيجيات التعلم ،وذلك وفق المنهجية

اآلتية:
كتابة المخرج التعلمي.
جلب المقررات التي تح ّقق هذا المخرج.
جلب مخرجات كل مقرر من المقررات التي تعزز هذا المخرج.
اعتماد االسرتاتيجيات التدريسية التي تحقق هذا المخرج يف الطالب.
وضع أساليب تقويم لهذا المخرج.
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ويمكن االستعانة هبذا النموذج التطبيقي على المخرج األول (المعريف) ،وسحبه على بقية مخرجات
التعلم:
استراتيجيات التدريس أساليب التقييم

مخرجات التعلم للبرنامج
المخرج المعريف األول:
قديما
العرب
عند
واألدبي
اللغوي
التأليف
تاريخ
يوضح الطالب
أن ّ
ً
وحدي ًثا ،ومصادر التأليف فيه.
المقررات الدراسية المحققة للمخرج التعلمي أعاله هي:
تاريخ النحو وأصوله-11المكتبة اللغوية- 138المكتبة
األدبية-176علم الداللة والمعجم240
مخرجات تعلم المقررات المرتبطة بالمخرج التعليمي أعاله :أن
يوضح تاريخ نشأة النحو واألطوار التي مر هبا يف نشأته وطبقات
النحويين وإسهاماهتم.
أن يتعرف على المصادر اللغوية يف القديم والحديث.
أن يتعرف الطالب على مفهوم المكتبة ونشأهتا يف الحضارة العربية
وأهم المصادر األدبية الرتاثية.
أن يتعرف الطالب على مراحل تطور علم الداللة والمعجم
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المحاضرات
المناقشات
العمل الجماعي
االستقراء

الطرق المباشرة
االختبارات
التحريرية
االختبارات الشفوية
الطرق غير المباشرة
االمتحان الشامل
(امتحان التخرج)
االستبانات
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ويتم يف األخير قياس مخرجات التعلم ،وإعداد تقرير بذلك وفق المرتكزات اآلتية:

أوال :قياس مدى تركيز األسئلة على تلك المخرجات ،وكتابة تقرير بذلك ،والعمل على مخاطبات األعضاء يف الشطرين يف حال وجود خلل
يف بناء األسئلة.

ثانيا :قياس مدى تحقق بعض المخرجات يف الطالب ،وذلك وفق خطة تفصيلية لقياس تلك المخرجات تشتمل على أدوات
قياس مباشر ،وآخر غير مباشر ،ومنها:

القياس المباشر وذلك من خالل أداتين:
·االختبارات التحصيلية
·فحص أوراق االختبارات يف فصول سابقة.
· القياس غير المباشر وذلك عرب استطالعات الرأي ،ومنها مثالً االستبانات ذات العالقة ومن بينها:
·استبانات أرباب العمل
·استبانات تقويم المقرر
·استبانة الخريجين.
ولمعرفة عناصر التقييم وأنموذجه يراجع دليل عضو هيئة التدريس

رابع ًا :وجوب انتظام عملية القياس والتقويم :

ينبغي على الربنامج جعل عملية القياس هذه دورية أو فصلية منتظمة واالهتمام بابراز مواطن الضعف ومواطن القوة ووضع التوصيات
للتحسين والتطوير والتخطيط لتنفيذ هذه التوصيات ومتابعة انجازها.
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تقويم أداء أعضاء هيئة ّ
التدريس:
المستمرين بما يعو ُد على أعضاء هيئة التدريس وعلى الربنامج
يق َّي ُم أدا ُء عضو هيئة التدريس دوريًا ،وذلك من مبدأ التطوير والتحسين
ّ

وعلى مخرجاته من ال ّطالب بمزيد من التقدّ م ،وينبغي أن يكون تقييم أداء عضو هيئة التدريس دوريًا وتراكميًا ،ومنطلقًا
من ٍ
الخاصة بالتقييم وقواعدها التنفيذية ،وعدد من المح ّكات المتنوعة ،ومنها:
عدد من اللوائح
ّ
1.اإلنتاج البحثي والعلمي.

2.المشاركة يف خدمة المجتمع.

3.مدى مشاركة عضو هيئة التدريس يف تحكيم الرسائل والبحوث ،أو استعداده للمشاركة يف ذلك.

4.مدى مشاركة عضو هيئة التدريس يف حلق النقاش والدورات التدريبية ،والمؤتمرات ،والمشروعات البحثية.
5.االستعداد للمشاركة الفاعلة يف اللجان العاملة يف القسم ،والكل ّية والجامعة.
6.نتائج التقييم الرتاكمي ألداء عضو هيئة التدريس من قبل رئاسة القسم.

7.مدى التزام عضو هيئة التدريس باسرتاتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم الواردة يف توصيف الربنامج والمقررات.
8.حضور جلسات مجلس القسم ،والتفاعل مع موضوعاته.
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تقويم البرنامج:
يتم تقويم الربنامج من خالل عدد من أدوات التقويم المتبعة عادة يف تقويم الربامج ،وذلك على النّحــــو اآليت:
1.بيانات مؤشـــرات األداء الرئيسة للربنامج.

2.نتائج استطالع آراء المستفيدين ،وذوي العالقة( :الطلبة/الخريجين/جهات التوظيف /أعضاء هيئة التدريس) حول الربنامج.

3.التوصيات الصادرة من المجلس االستشاري يف الربنامج.

المقررات.
4.التوصيات المدونة من قبل أعضاء هيئة التدريس يف تقارير
ّ

5.نتائج المراجعات الدورية لرسالة الربنامج وأهدافه المذيلة بالتوصيات.
6.نتائج القياس الدوري لمخرجات التعلم المذيل بالتوصيات.

تخرج ّأول دفعــة على ّ
األقل).
7.المراجعة الدورية للخ ّطة الدراسية (بعد ّ

ّ 8.
مؤشــــرات المقارنات المرجع ّية.
9.معدّ الت إتمام الطالب للربنامج.
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تطوير البرنامج وجودته:
يلزم الربنامج متابعة معايير تطوير الربامج األكاديمية التي يصدرها المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،ويتابع موقعهم كل فرتة
للحصول على أحدث العمليات التطويرية للربامج األكاديمية والنماذج المحدّ ثة للمركز ،ويزور الربنامج كذلك موقع عمادة التطوير

والجودة يف الجامعة ،وقد وقع الربنامج عقدا تطويريا مع المركز الوطني ،وذلك وفق معايير ستة مطورة ،وهي:

يلتزم الربنامج عدد ًا من اإلجراءات الضامنة لتطويره ،وجودة أعماله ،وذلك من خالل اآليت:

 1.إيمانه بضرورة وجود رسالة للربنامج:

سعت إدارة الربنامج إلى اعتماد رسالة الربنامج وأهدافه:

حرص الربنامج على أن تكون رسالته واضحة ،ومناسبة ،ومتسقة مع رسالة الكلية والجامعة ،وب َّثق منها أهدا ًفا متسقة مع أهداف الكلية

والجامعة ،وسعى الربنامج إلى أن تكون رسالته متسمة بالوضوح والواقعية وقابلة للقياس .ويجب أن يلتزم الربنامج بمراجعة رسالته
دور ًيا وبإشراك المستفيدين ،وذوي العالقة ،كما يجب على الربنامج توظيفها يف جميع أنشطته وقراراته ،واالنطالق منها.

2.وجود توصيف محدّ ث ومعتمد للربنامج وفق أنموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

3.وجود توصيف لكل مقرر من مقررات الربنامج وفق أنموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
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 .٤اعتماد ّ
مؤشــرات األداء الربامج ّية لربنامج البكالوريوس:

لكون تقويم الربنامج طريقًا إلى تطويره فقد سعى الربنامج إلى تحديد ّ
مؤشــرات األداء الرئيسة واعتمادها؛ وذلك لقياس أداء الربنامج يف

مرحلة البكالوريوس ،سعيًا منه لتحقيق التطور والتحسين للربنامج ،والستكمال متطلبات االعتماد وفق المعايير الوطنية وذلك يف جلسته

الثانية يوم الثالثاء بتاريخ1439/12/30ه ،والقسم يهدف من هذه المؤشرات إلى قياس أداء الربنامج من خاللها ،وقد جاءت المؤشرات
المعتمدة على النحو اآليت:

رمز
المعايير
مؤشر األداء
الرسالة
واألهداف

مؤشر األداء

طرق القياس توقيت القياس

KPI-P-01

نسبة المتحقق من مؤشرات أهداف استطالعات
الرأي
الخطة التشغيلية للبرنامج

نهاية العام
األكاديمي

KPI-A-01

استطالعات
الرأي

نهاية العام
األكاديمي

عدد المراجعات الدورية لرسالة
البرنامج وأهدافه
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رمز
المعايير
مؤشر األداء
إدارة
البرنامج
وضمان
جودته

KPI-P-01

رضا المستفيدين عن جودة
الخدمات المجتمعية

استبانات

نهاية العام
األكاديمي

KPI-A-01

تقويم فاعلية المجالس االستشارية
في البرنامج

استبانات

نهاية العام
األكاديمي

رمز
المعايير
مؤشر األداء
مصادر
التعلم
والمرافق
والتجهيزات

مؤشر األداء

طرق القياس توقيت القياس

KPI-P-١٧
KPI-A-٠٦

مؤشر األداء

طرق القياس توقيت القياس

رضا المستفيدين عن مصادر التعلم

استبانات

تقويم المستفيديين للمرافق
والتجهيزات

البرنامج
استطالعات
الرأي
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رمز
المعايير
مؤشر األداء

التعليم
والتعلم

مؤشر األداء

طرق القياس توقيت القياس

KPI-P-٠٣

تقييم الطالب لجودة التعلم في
البرامج

النظام
األكاديمي

نهاية
الفصل

KPI-P-٠٤

تقييم الطالب لجودة المقررات

النظام
األكاديمي

KPI-P-٠٥

معدل االتمام الظاهري

يدوي

KPI-P-٠٦

معدل استبقاء طلبة السنة االولى

نهاية
الفصل
نهاية
الفصل
نهاية
الفصل
نهاية
الفصل
نهاية العام
األكاديمي
نهاية
الفصل

KPI-P-٠٧
KPI-P-٠٨
KPI-P-٠٩

مستوى أداء الطالب في االختبارات
المهنية و/أو الوطنية
نسبة الخريجين الذين توظفوا أو
التحقوا ببرامج الدراسات العليا

متوسط أعداد الطالب في الشعبة
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النظام األكاديمي
أو يدوي ًا

استبانات
المقررات
النظام األكاديمي
أو يدوي ًا

النظام
األكاديمي
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رمز
المعايير
مؤشر األداء

هيئة
التدريس

مؤشر األداء

طرق القياس توقيت القياس
النظام األكاديمي
أو يدوي ًا

نهاية العام
نهاية العام

KPI-P-11

نسبة الطالب إلى هيئة التدريس

KPI-P-12

النسبة المئوية لتوزيع هيئة
التدريس

النظام األكاديمي
أو يدوي ًا

KPI-A-٠5

مالئمة مؤهالت أعضاء هيئة
التدريس للمقررات التي يدرسونها

استبانات
البرنامج

نهاية العام
األكاديمي

KPI-P-13

نسبة تسرب هيئة التدريس

استبانات
البرنامج

نهاية العام

نسبة النشر العلمي ألعضاء هيئة
التدريس
معدل البحوث لكل عضو هيئة
تدريس
متوسط االقتباسات من البحوث
العلمية

استبانات
البرنامج

نهاية العام
األكاديمي
نهاية
الفصل
نهاية العام
األكاديمي

KPI-P-14
KPI-P-15
KPI-P-16
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رمز
المعايير
مؤشر األداء

الطالب

مؤشر األداء

طرق القياس توقيت القياس

KPI-P-١٠

تقييم جهات التوظيف لكفاءة
الخريجين

استطالعات
الرأي

نهاية العام
األكاديمي

KPI-A-03

درجة رضا الطالب عن الخدمات
االرشادية والحقوق الطالبية

النظام
األكاديمي

نهاية
الفصل

KPI-A-04

عدد المقاييس واالستبانات التي
طبقت لقياس مخرجات التعلم

النظام األكاديمي
أو يدوي ًا

نهاية
الفصل
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 .٥إعداد مخرجات التعلم للربنامج وخصائص الخريجين ،واعتمادهما:

إيمانًا من إدارة الربنامج يف أهمية إعداد مخرجات التعلم للربنامج ،وخصائص للخريجين فقد اعتمد الربنامج مخرجات التعلم،
وخصائص الخريجين على النحو اآليت:
مخرجات التعلم للربنامج (:)1
ّحدد الربنامج مخرجات التع ّلم المستهدفة ،وعمل على جعلها متسقة مع رسالته ،ومتوافقة مع اإلطار السعودي للمؤهالت ،ومع
المعايير األكاديمية ومتطلبات سوق العمل ،ومتوائمة مع خصائص الخريجين على مستوى الكلية والجامعة ،وجعل مخرجات التعلم
يف المقررات مرتبطة بمخرجات التعلم يف الربنامج ،وقد اعتمدها وأعلنها للمستفيدين ،ويؤمل أن يكون الطالب -بعد إهناء متطلبات
التخرج من الربنامج بنجاح -قادر ًا على أن:
أو ً
ال :المعارف:
قديما وحدي ًثا ،ومصادر التأليف فيه.
ّ 1.
يوضح تاريخ التأليف اللغوي واألدبي عند العرب ً
2.يستوعب األحكام العامة والتفصيلية يف علوم اللغة العربية وفروعها.
3.يصف العالقة المشرتكة بين فروع اللغة العربية وآداهبا ،وأثر تلك العالقة.
ثانيًا :المهارات:
1.يح ِّلل النصوص تحليالً لغو ًّيا على المستويين السطحي والعميق.
2.يبني نصوصًا ذات تراكيب صرف ٍّية ونحو ٍّية سليمة.
3.يقارن بين خصائص العصور ،والمدارس ،واألجناس األدبية؛ فن ًّيا وموضوع ًّيا.
1.لصياغة المخرجات التعلمية شروط متعددة ،ومنها :أن تكون محددة ،واضحة الصياغة-.أن تكون قابلة للقياس-.أن تكون قابلة للتحقيق-.أن تكون مرتبطة بأهداف الربنامج عرب
مصفوفة واضحة وشفافة-.أن تتوافق مع مواصفات الخريج-.أن تكون مواكبة للتطور العلمي يف مجال تخصص الربنامج-.أن تكون متماشية مع احتياج سوق العمل ،والمجتمع.
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ثالثًا :الكفاءات:
1.يقدر على االتصال الف ّعال والعمل يف الفريق ،وتحمل المسؤولية.
2.يستخدم األساليب اإلحصائية والتقنيات الحديثة.
3.يواجه المشكالت والمواقف ال ّطارئة.
يستمر يف التعلم الذايت وتنمية قدراته.
4.
ّ

رابعًا :خصائص خريجي الربنامج:
ّحدد الربنامج خصائص خريجيه ،وعمل على جعلها متسقة مع رسالته ،ومتوافقة مع اإلطار السعودي للمؤهالت ،ومع المعايير
األكاديمية ومتطلبات سوق العمل ،ومتوائمة مع خصائص الخريجين على مستوى الكلية والجامعة ،وقد اعتمدها وأعلنها
للمستفيدين ،وهي خصائص منطلقة من طبيعة المقررات والمهارات المتعددة التي يتلقاها طالب الربنامج وطالباته ،والتي يجب
عليهم أن يتصفوا بعد تخرجهم هبا ،وهي:
إدراك األمانة المنوطة هبم تجاه دينهم ووطنهم ولغتهم.
القدرة على المنافسة يف مجال تخصصهم ،وتحمل المسؤولية ،واإلسهام يف خدمة مجتمعهم.
التصرف وفق ًآ للمعايير األخالقية ،واإلخالص وضبط السلوك على النطاق الشخصي واالجتماعي.
توظيف طرق االستقصاء المكتسبة من فروع اللغة العربية وآداهبا واألساليب اإلحصائية يف حل القضايا والمشكالت.
تطبيق مهارات تقنية المعلومات وأساسيات اللغة اإلنجليزية يف خدمة تخصصهم.
القدرة على االتصال الف َّعال شفويًا وكتاب ًيا ،واختيار أشكال العرض المناسبة واستخدامها.
التعلم الذايت المستمر ،والمشاركة يف األنشطة العلمية والثقافية لتعزيز ذلك.
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 .٦اعتماد الخطط التنفيذية والتشغيلية للربنامج:
ال يقوم العمل المؤسسي المنظم إال وفق خطط مرسومة لعملياته ،وموضوعة تحت عين المتابعة والمراقبة ،ووضع التقارير حول مدى
إنجازها ،وإبراز نقاط القوة والضعف وتوصيات التحسين لكل العمليات واألنشطة التي يتبناها الربنامج.
وتماشيًا مع هذا فإن رئاسة القسم (ممثلة بإدارة الربنامج) تلتزم بإعداد عدد من الخطط التنفيذية الداعمة لتطويره ،والضامنة الستمرارية هذا
التطوير ،والتزام عرضها يف مجلس القسم واعتمادها ،وذلك يف هناية ّ
كل عام دراسي للعام الذي يليه ،ورفعها إلى مجلس الكلية إلقرارها قبل
هناية العام ،ومن هذه الخطط ما يأيت:
 .١الخطة التشغيلية للربنامج المربوطة بأهداف الربنامج.

 .٢الخطة التنفيذية للربنامج (متضمنة خدمة المجتمع ،والبحث العلمي ....على أن يتسق الجميع مع خطة الجامعة ممثلة بالعمادات المساندة ،وخاصة
عمادة البحث العلمي وعمادة خدمة المجتمع).
 .٣الخطة السنوية لتدريب أعضاء هيئة التدريس (تتضمن تدريب هيئة التدريس على اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم المحددة يف التوصيفات،
وكذلك على استخدام التقنية الحديثة ،وتدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية بناء االختبارات التحصيلية ،ومنهجيتها).
 .٤الخطة السنوية للجنة الجودة يف الربنامج.
 .٥وضع خطة تنفيذية لدعم التميز والتحفيز عليه يف التدريس وتشجيع اإلبداع واالبتكار (تكون ضمن الخطة التنفيذية للربنامج ،أو تفصل عنه).
 .٦خطة وحدة/لجنة اإلرشاد األكاديمي (تتضمن برنامجًا للتعرف على الموهوبين والمبدعين والمتفوقين والمتعثرين ،وكذلك برنامجًا لإلرشاد المهني
خاصة للطالب الذين على وشك التخرج ،وبرنامجا لتكريم المتفوقين من الطالب يف الشطرين).
 .٧خطة النادي الطالبي ،واألنشطة غير الصفية.
 .٨خطة التطوير المهاري والمهني للطالب والخريجين.
الخريجين (تعدّ هذه الخ ّطة بالتنسيق مع وحدة الخريجين يف كالة الكلية للشؤون التعليمية يف الشطرين).
 .٩خ ّطة لجنة ّ
.10خطة إخالء فصلية للطلبة وألعضاء هيئة التدريس.
.11خطة قياس مخرجات التع ّلم ،والقياس الفصلي لها.
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هذه الخطط أعاله يجب أن يعمل عليها الربنامج لضمان تطويره والتحسين من أدائه ،ثم يضع خطة لقياس مدى تنفيذ هذه الخطط وبيان
نسبة المنجز منه من غير المنجز ،وبيان نقاط الضعف والقوة ،وتوصيات التحسين ،ويضع خطة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
وعلى الربنامج أن يغلق دائرة الجودة والتطوير هذه وفق الرسم البيان اآليت:

 .٧أهمية إشراك أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب يف التخطيط والتطوير:
يعتمد الربنامج يف تطوير العملية التعليمية على عضو هيئة التدريس يف الدرجة األولى ،ثم على الموظف ،ثم على الطالب ،ويمكن اإلشارة إلى
نماذج من مشاركتهم يف التطوير للربنامج:
ّأو ً
ال :عضو هيئة التدريس:
يعد عضو هيئة التدريس من أعمدة العملية التعليمية التي تتكون من ثالثة أركان أساسية هي:
عضو هيئة التدريس
الطالب
البيئة التعليمية
التجهيزات.
ويشارك عضو هيئة التدريس باإلضافة إلى التدريس والبحث العلمي بما يلي:
1.عضويته يف عدد من اللجان العاملة يف القسم.
2.إسهامه يف إعداد توصيفات المقررات التي يشارك يف تدريسها.
3.إعداده لتقارير المقررات التي يدرسها.
4.إسهامه يف قرارات القسم من خالل مشاركته الفاعلة يف جلسات القسم ،واجتماعاته.
5.إسهاماته يف تقييم الربنامج من خالل استبانات استطالع الرأي.
6.مشاركته يف لجان الدراسة الذات ّية للربنامج.
7.إسهاماته يف أنشطة خدمة المجتمع المقدمة للمجتمع بجميع فئاته ومؤسساته خاصة فيما يتعلق بمجال تخصصه ،وتخصص الربنامج.
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ثانيًا :الطالب:
يشارك الطالب الربنامج يف رسم خطته وتطويرها خاصة فيما يتعلق بشؤون الطالب ،وقد تمثل ذلك من خالل:
التمثيل الطالبي يف عدد من ال ّلجان ،ومنها:
عضوية اللجنة الطالبية يف الكلية:
لكون الطالب هو محور العملية التعليمية يف الجامعة ،وعليه مدارها ،فقد وجه معالي مدير الجامعة باعتماد لجنة عليا دائمة برئاسة معاليه
يف الجامعة بمسمى اللجنة الطالبية العليا يف الجامعة ،واعتمد إقرار لجان طالبية دائمة يف كل كل ّية ،وذلك بقرار معاليه رقم  7561وتاريخ
1440/01/29هـ.
وجعل لكل قسم طالبًا من الطالب ذوي التواصل الفعال ،يختاره القسم ليكون ممثال لزمالئه الطالب يف اللجنة ،وتعقد اجتماعاهتا على
األقل يف الفصل مرة ،أو مرتين ،وترفع بمحاضر اجتماعاهتا إلى اللجنة العليا يف الجامعة ،وتعقد اللجنة العليا اجتماعاهتا ،وتم ّثل هذه اللجنة
بطالب من طالب كل كلية ممن هو أحد أعضاء اللجنة الطالبية يف الكلية.
والهدف منها هو إشراك الطالب يف عملية التطوير والتقويم لكل ما يقدّ م لهم يف األقسام العلمية ،وجعلها منفذا لطرح آرائهم ،وبث
همومهم ،وإبراز حاجاهتم واالستفادة منها يف عملية التطوير واتخاذ القرارات.
 .١عضوية مجلس القسم:
ينبغي على الربنامج ترشيح طالب واحد على ّ
األقل لشطر الطالب ،وطالبة واحدة على األقل لشطر الطالبات؛ وذلك ليكونا عضوين يف
مجلس القسم ممثلين عن طالب الربنامج وطالباته.
 .٢عضوية مجلس الكلية.
 .٣عضوية المجالس االستشارية ،كالمجلس االستشاري الطالبي ،والمجلس االستشاري يف الربنامج ،وغيرهما من المجالس االستشارية.
 .٤تقييمه للربنامج من خالل االستبانات المعدّ ة للتقييم ذات العالقة بالطالب ،ومنها:استبانة تقويم المقرر(استبانة تقويم الربنامج)استبانة
الخريجين.
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 .٨المتابعة الدورية المستمرة للربنامج يف مدى تقدمه يف تنفيذ خططه التنفيذية وكتابة تقارير بمدى إنجاز تلك الخطط:
للمؤسسة (للكلية  +الجامعة)
يلتزم الربنامج (القسم) بمتابعة تنفيذ دوره يف خ ّطة الشراكة المجتمع ّية
ّ
يلتزم الربنامج بمتابعة تنفيذ دوره يف خ ّطة البحث العلمي.
يلتزم الربنامج بمتابعة تطبيق آليات تضمن النزاهة والعدالة والمساواة يف جميع ممارساته األكاديمية.
يلتزم الربنامج بمتابعة تنفيذ خطته يف عملية قياس المخرجات.
ويف كل ذلك يجب أن يعمل الربنامج على قياس أدائه يف تلك الخطط ،ويضع توصيات تحسين وخططا لتنفيذ هذه التوصيات،
ومتابعة إنجاز لهذه الخطط ،كما سبق بيان ذلك يف فقرة عرض الخطط التنفيذية للربنامج.
 .٩اعتماد التّقارير الدور ّية والفصل ّية عن مدى إنجاز خطط الربنامج التنفيذية:
يلتزم الربنامج بكتابة تقارير دور ّية عن مدى تنفيذ خططه التنفيذية ،مشتملة على تحليل إحصائي يب ّين فيه نقاط القوة ،ونقاط
الضعف ،وتوصيات لمعالجة الضعف وفق خطة يضعها الربنامج لتنفيذ هذه التوصيات الواردة يف التقارير ،وتقارير اإلنجاز لهذه
الخطة المنبثقة من توصيات التحسين ،وإغالق هذه الدائرة.
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أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وتخصصاتهم ووسائل التواصل معهم
األسم

أ .د .إبراهيم بن منصور محمد الرتكي
أ.د .علي بن إبراهيم محمد السعود
أ.د .إبراهيم بن عبد الرحمن المطوع
أ.د .عبد اهلل بن محمد جار اهلل النغيمشي
أ.د .سليمان بن علي سعيد الضحيان
أ.د .محمد بن عبد الرحمن الخراز
أ.د .خالد بن محمد بن سليمان الجمعة
أ.د .فريد بن عبد العزيز الزامل السليم
أ.د .ناصر بن فرحان الحريص
د .علي بن عبد اهلل الراجحي
د .سليمان بن علي ناحي البشري
د .حمود بن محمد حمود النقاء
د .إبراهيم بن علي فايز الدغيري
د .عبد اهلل بن عبد العزيز محمد الوقيت
د .زكريا بن سليمان خليفة التميمي

الدرجة العلمية

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

التخصص الدقيق

البريد اإللكتروني

البالغة
aalsaud@qu.edu.sa
نحو وصرف
mtoa@qu.edu.sa
األدب العربي الحديث
ngiemshie@qu.edu.sa
نحو وصرف
thahiean@qu.edu.sa
نحو وصرف
makhraz@qu.edu.sa
البالغة والنقد
kjmat@qu.edu.sa
فقه لغة
fsliem@qu.edu.sa
نحو وصرف
nasser-alhorais@qu.edu.sa
اللسانيات
aarajhie@qu.edu.sa
فقه لغة
sharby@qu.edu.sa
نحو وصرف
nkaaa@qu.edu.sa
أدب ونقد
idgierie@qu.edu.sa
أدب سعودي
wkiet@qu.edu.sa
نحو وصرف
tmiemie@qu.edu.sa
نحو وصرف
trkie@qu.edu.sa
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٠١٦٣٠١٨٥٠
٠١٦٣٠١٦٣٧
٠١٦٣٠18151
٠١٦٣٠1815٢
٠١٦٣٠1815٣
٠١٦٣٠1815٤
٠١٦٣٠1815٥
٠١٦٣٠1٦٣٧٣
٠١٦٣٠1815٦
٠١٦٣٠1815٧
٠١٦٣٠1815٨
٠١٦٣٠1815٩
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أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وتخصصاتهم ووسائل التواصل معهم
األسم

د .رشيد بن عبد اهلل رشيد الربيش
د .سليمان بن عبد الرحمن العبيد
د .إبراهيم بن حمد محمد المحيميد
د .علي بن عبد اهلل علي النملة
د .فهد بن سليمان األحمد
د .محمد بن عبد اهلل حمد السيف
د .خالد بن صالح بن حمد الشبل
د .مساعد بن محمد عبد اهلل الغفيلي
د .عبد اهلل بن محمد بن علي الغفيص
د .عبد اهلل بن حمود عبد العزيز الفوزان
د .إسماعيل بن عبد الرحمن السحيباين
د .محمد بن سليمان الخزيم
د .إبراهيم بن سليمان إبراهيم الالحم
د .خالد بن صالح مد اهلل السعراين
د .طارق بن راشد عبد اهلل الغفيلي

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

البريد اإللكتروني

االتصال

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

النحو والصرف
نحو وصرف
نحو وصرف
نحو وصرف
فقه اللغة
نحو وصرف
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب ونقد
أدب ونقد
نحو وصرف
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب ونقد
نحو وصرف

rrbiesh@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٨١٦٢

sabied@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٨١٦٣

imhiemied@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٨١٦٤

nmlh@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٨١٦٥
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fashmd@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18166

mi.alsaif@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٤٠

kshbl@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٦٨

gfielie@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٦٩

abgfees@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18170

afozan@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1817١

suhaibani@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1817٢

m.alkhuzayyim@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٣٧١

islahm@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٣٥٠

khsarany@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٧٣

tgfielie@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1817٤

دليل البرنامج

أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وتخصصاتهم ووسائل التواصل معهم
األسم

د ..معاذ بن سليمان صالح الدخيل
د .محمد بن سلطان علي السلطان
د .حمود بن حماد الربعي
د.عبد اللطيف بن محمد الجفن
د .علي بن سليمان عبد اهلل الحامد
د .فهد بن علي عبد اهلل السديس
د .صالح محمد إبراهيم الصعب
د .حمد بن عبد اهلل حمد السيف
أ.د .إبراهيم بن محمد حمد البطشان
أ.د .محمد بن إبراهيم محمد السيف
أ.د .إبراهيم بن صالح الحندود
أ.د .أحمد بن صالح الطامي
أ.د .عبد العزيز بن أحمد البجادي
د .إبراهيم بن سليمان إبراهيم البعيمي
د .حمد بن عبد العزيز محمد السويلم

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

البريد اإللكتروني

االتصال

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

نحو وعلم لغة
علم لغة تطبيقي
نحو وصرف
أدب ونقد
نحو وصرف
نحو واللغة
نحو وصرف
بالغة
أدب عباسي
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب عربي حديث
نحو وصرف
نحو وصرف
نقد أدبي

msdkhiel@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٣٥٣

m.alsultan@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٣٥٩

hrbay@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1817٥

ajfn@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1817٦

hamd@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1817٧
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fsdies@qu.edu.sa
sa.alsaab@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٣٧٠

masief@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٧٨

btshan@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٧٩

mi.alsaif@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٤٠

hndod@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢٢٠

asattami@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٨٢

A.Albejady@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٨٣

i.alboemi@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٨٤

soielm@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٧٨
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أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وتخصصاتهم ووسائل التواصل معهم
األسم

أ .صالح سليمان محمد العبيكي
د.عبد العزيز بن محمد الخويطر
د .حسن بن فهد الهويمل
أ.د .عز الدين محمد المجدوب
أ.د .عبد اهلل العروسي تاج
أ .د .الحسن المثنى عمر الفاروق
أ.د .مختار عبد القادر محمد لزعـر
محمد العمامي
د .محمد نجيب بن ّ
د .علي بن الحبيب بن عبد اهلل عبيد
د .سليمان يوسف خاطر أسو
أ.د .ياسر محمد الخليل
د .السيد عبد السميع حسونة
أ.د .عمار أمين الددو
د .إبراهيم عبد العزيز إبراهيم زيد
د .يحيى المتعلق باهلل الهاشمي

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

البريد اإللكتروني

االتصال

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

نحو وصرف
األدب القديم
أدب سعودي
النحو واللسانيات
أدب قديم
نحو وصرف
لغويات
السرد ومناهج النقد
أدب :نثر .سرديات
النحو والصرف واللغة
النحو واللغة
بالغة عربية
نحو وقراءات
أدب ونقد حديث
لسانيات

abiekie@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٨٦

a.alkhwiter@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٨٧
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hoieml@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٨٨

amgdob@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٨٩

A.JIL@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٩٠

eo.ahmed@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٦٣٦٤

ddo@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٩١

mn.laamami@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨١٩٣

ahsonh@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٩٤

s.aso@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٦٣٦٨

yaser@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٩٢

mu.elsayed@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٩٥

ddo@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٦٣٦٩

ia.zayed@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٩٧

y.elhchimi@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٩٨
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أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وتخصصاتهم ووسائل التواصل معهم
األسم

د .النوراين عبد الكريم كبور
د .أحمد محمد عبد الرحمن حسانين
د .حسن عجب الدور حسن
د .محمد األمين ولد الشيخ
د .فتح الرحمن محمد أحمد الجعلي
د .عبد العزيز محمد المسعودي
د .محمد ناصر كحولي
د .غانم بن سليمان علي الغانم
د .حمود بن إبراهيم عبد اهلل العصيلي
أ .سالمة بن دخيل اهلل الدخيل اهلل
أ .إبراهيم بن محمد إبراهيم العيد
أ .عبد العزيز بن سليمان الحسن
د.هدى صالح الفايز
د .مها إبراهيم المشيطي
د .آسيا إبراهيم ضيف اهلل علي

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

البريد اإللكتروني

االتصال

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستير
ماجستير
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

أدب ونقد وبالغة
علم اللغة
بالغة
أدب ونقد
أدب ونقد
علم الداللة والمعجم
أدب ونقد
أدب
بالغة
أدب
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب ونقد
البالغة
أدب ونقد

E.Gaber@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٦٣٦٧

amhsanien@qu.edu.sa

٠١٦٣٠18١٩٩

ha.mohammed@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٦٣٦٥

Mo.Ahmed@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢٠٠

e.fathelrahman@qu.edu.sa

٠١٦٣٠1٦٤٢٣

a.messaoudi@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢٠١

m.kahouli@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢٠٢

3261@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢٠٣
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hasaiely@qu.edu.sa
2945@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢٠٤

141487@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢١٨

2949@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٨٢١٩

hfaiez@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٥٨

mmshietie@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٥٧

as.ali@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٦٣

دليل البرنامج

أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وتخصصاتهم ووسائل التواصل معهم
األسم

د.إيمان عثمان الفكي إبراهيم
د .سها إسماعيل محمد شتا
د .راوية حسين جابر خليل
د .إحسان حسن صالح عبد الرحمن
د .فوزية عبد اهلل علي خربشا
د .عائشة سعيد الشمراين
د .أزاهر محي الدين األمين
د .فاطمة محمد أحمد حجازي
د عزة أحمد مهدي علي

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

البريد اإللكتروني

االتصال

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

علم اللغة
علم لغة
بالغة
نحو وصرف
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب ونقد
نحو وصرف
بالغه ونقد

im.mohamed@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٥٦

4125@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٥٣
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rh.khalil@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٧٢

e.abdrahman@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٦٠

fa.alikhrisha@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٧٣

shmrany@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٥١

141339@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٦٤

f.zahed@qu.edu.sa

٠١٦٣٠١٦٤٦٢

qu.edu.sa@141388

٠١٦٣٠١٦٤٥٢

دليل البرنامج

برامج خدمة المجتمع في البرنامج
تنص المادة الخامسة والعشرون من الئحة نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أنه تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق
المعايير اآلتية:
 .1اإلنتاج العلمي .2 .التدريس .3 .خدمة الجامعة والمجتمع.
ولهذا فخدمة المجتمع من أسمى مهام عضو هيئة التدريس يف العمل الجامعي؛ إذ يصب يف الهدف الثالث من أهداف الجامعة،
ويمكن سن أنشطة الخدمات المجتمعية من قبل القسم الذي يعمل به عضو هيئة التدريس ،أو من قبل اقرتاح مجلس القسم ،أو من
اقرتاح أعضاء المجلس ،أو من العضو نفسه ،ثم يتم التنسيق يف ذلك مع وحدة خدمة المجتمع يف الكلية ،ويف الجامعة بما يتوافق مع
أهداف الجامعة يف برامج خدمة المجتمع.
ومجاالت خدمة المجتمع تتنوع يف الكلية حسب تنوع اختصاصات أعضاء هيئة التدريس واهتماماهتم ،ويوجد يف الجامعة عمادة
مختصة هبذه المهمة ،وهي عمادة خدمة المجتمع ،وهي عامل منظم للخدمة المجتمعية ،ويحتضن غالب تلك الخدمات المقدّ مة
للمجتمع ،وقد وضع يف الجامعة جائزة اسمها:
جائزة خدمة المجتمع لعضو هيئة التّدريس ،وجائزة خدمة المجتمع للكل ّية.
وقد تضمنت خطة القسم (الربنامج) عد ًدا من الربامج واألنشطة المجتمعية التي يقدمها القسم (الربنامج) للمجتمع ّ
كل عام دراسي؛
تنص الخطة االسرتاتيجية للكلية ضمن أهدافها االسرتاتيجية
وهذه الخطة منطلقة من الخطة االسرتاتيجية للكلية وللجامعة؛ إذ ّ
الهدف الثالث على تحسين فعاليات األنشطة المجتمعية ،ومن األنشطة التي يقدمها القسم على سبيل المثال ما يأيت:
تقديم االستشارات اللغوية وخدمات التصويب اللغوي ألفراد المجتمع ومؤسساته.
إقامة الدورات التدريبية للمجتمع يف إتقان المهارات اللغوية والتحريرية.
إقامة مسابقات على هوامش المناسبات الوطنية والعالمية.
المشاركة يف الفعاليات المتعدّ دة.
إقامة الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة فيما هو داخل يف اختصاص الربنامج.
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ويمكن عرض بعض المجاالت الموصى بتنفيذها لخدمـة المجتمع ،وهي:
1.مجال الدورات التدريبية الموجهة للمجتمع.
2.مجال الحمالت التوعوية ،أو القوافل الموجهة للمجتمع.
3.مجال الندوات ،وورش العمل المقدمة للمجتمع.
4.مجال الشراكات المجتمعية.
5.المشاركات يف األيام العالمية والوطنية لخدمة المجتمع.
6.الربامج المشرتكة مع عمادة خدمة المجتمع.
7.مجال اإلسهام يف الدراسات المجتمعية.
8.مجال اإلسهام يف التوعية اإلعالمية المجتمعية.
وقد وضعت عمادة خدمة المجتمع(كما أشرت) درعا للكلية األكثر تنفيذا ومشاركة لهذه المجاالت ،وذلك وفق عدد من الشروط
المدونة يف تعميم عمادة خدمة المجتمع.
وعلى الربنامج متابعة تطبيق هذه الخطة وفق ما ذكر يف فقرة تطوير الربامج ،وإغالق دائرة الجودة المشار إليها ،وذلك بتقويم العمل
من خالل استطالعات آراء المستفيدين من هذه الفعاليات المجتمعية.
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الخدمــَات الطالبية واألنشطة غير الصفية

دليل البرنامج

1.إدارة شؤون الطالب:
توجد إدارة تابعة لوكالة الكلية للشؤون التعليمية يف شطر الطالب ،وأخرى تابعة لوكالة الكلية لشؤون الطالبات يف شطر الطالبات ،وهما
تقدمان خدماهتما لطالب الربنامج وطالباته ،كما هو الحال لجميع برامج الكلية يف البكالوريوس ،وقد انتقلت الوكالة يف شطر الطالب إلى
المقر الجديد بعد استالم المشروع ،وتسمى تلك المنطقة بمنطقة الدعم الطالبي ،وذلك لوجود عدد من مقار الوحدات التي تقدم الخدمات
والدعم الالزم للطالب ومن بينها:
معالجة مشكالت الجداول الدراسية يف بداية كل فصل دراسي.
تزويد األقسام والوحدات بالمعلومات الالزمة عن الطالب لتسيير العمل األكاديمي.
استقبال المعامالت الطالبية ودراستها وعرضها على جهات االختصاص.
حصر الطالب المنقطعين والمحرومين ودراسة أعذارهم إن وجدت خالل العام الدراسي.
نشر الوعي األكاديمي لدى الطالب من خالل المحاضرات وورش العمل التي تتناول أعمال موضوعات أكاديمية ،مثل :حقوق الطالب
ومسؤولياته.
مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من خالل توفير بيئة داعمة لهم.
توفير  6أجهزة كمبيوتر حديثة للطالب الستكمال إجراءات الشؤون األكاديمية الخاصة هبم.
يوجد لجنة لمناقشة ودراسة مشكالت الطالب األكاديمية ،والرفع بالتوصيات حولها إلى الجهات المعنية.
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األكاديمي:
2.اإلرشاد
ّ
يف ضـ ّـل تطويــر العمليــة التعليميــة بشــتى جوانبهــا بغيــة الوصــول بطــاب برامــج الكليــة إلــى أعلــى مســتويات التــزود بالمهــارات والقــدرات،
وكذلــك التفــوق واالســتقرار الدراســيان ،والتهيئــة الشــاملة لجميــع الطــاب ممــا يحقــق مخرجــات التعلــم بشــكل
مجلــس كل ّيــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة يف جلســته الخامســة المنعقــدة يف يــوم اإلثنيــن
يالمــس المســتهدف فقــد بــادر
ُ
بتاريخ1440/01/28هـــ بالموافقــة علــى إنشــاء وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي يف الكليــة كرافــد مهــم يف تطويــر العمليــة التعليميــة يف الربامــج
وتأســيس قواعــد المشــاركة والتفاعــل ووضــع القــرارات لبنــاء الشــخصية القــادرة علــى مواجهــة المســتقبل بمــا يحملــه مــن متغيــرات.
ومن هذا المنطلق َيفرض نظام اإلرشاد األكاديمي واجبات على أطراف العملية التعليمية ،المؤسسة التّعليمية وعضو هيئة التدريس
وال ّطالب.
وتتجلى هذه الواجبات يف مجمل النظم واللوائح اإلدارية والفنية واألكاديمية التي تنظم نشاط العملية التعليمية ،وينفرد اإلرشاد األكاديمي
بالدور الحيوي الذي يعمل على نقل الصورة العامة للحياة الجامعية وتوضيح األبعاد المختلفة لهذه الصورة للطالب ،ومعاونته على دراسته
واستيفاء متطلبات التخرج يف الوقت المحدد.
آلية إسناد المرشد األكاديمي لل ّطالب:
يقــوم الربنامــج بإســناد اإلرشــاد األكاديمــي إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ،وتوزيــع الطــاب عليهــم ،وضــم الطالــب إلــى جــدول األســتاذ بالنظــام
األكاديمــي ،ويلحــق هبــم الطــاب المســتجدون كل فصــل دراســي ،وقــد وضــع الربنامــج للتواصــل مــع الطــاب علــى صفحــة األســتاذ (البوابة
اإللكرتونيــة لألســتاذ) أداة االتصــال مــع الطالــب ،والتواصــل معــه ،وينبغــي علــى األســتاذ اســتغالل هــذه الخدمــة ،والتــي تتمثــل إجراءاهتــا يف
اآليت:
الدخول إلى بوابة األستاذ
الضغط على (أكاديمي).
بعد ذلك تظهر قائمة الخيارات المنسدلة اخرت :المرشد األكاديمي.
بعد ذلك تظهر قائمة الطالب المسندين إلى األستاذ يف اإلرشاد.
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(تواصـ ْـل) الموجــودة علــى يســار اســم كل طالــب ،وهــذه
عنــد التواصــل هنــاك ثالثــة خيــارات للتواصــل بعــد الضغــط علــى كلمــة
َ

الخيــارات هــي:

رسالة إدارية عرب بوابة الطالب-أو رسالة نصية عرب جوال الطالب-أو رسالة عرب الربيد اإللكرتوين.
ولمعرفة طالب ّ
كل عضو يمكن زيارة الموقع اآليت:
قوائم الطالب ومرشديهم األكاديميين
https://asc.qu.edu.sa/arabic_language/pages/756
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على أن يقوم عضو هيئة التدريس بالمهام اآلتية( :يراجع ُ
دليل المرشد األكاديمي يف دليل عضو هيئة التدريس)
1.إعداد ملف الطالب:
ّ
يقوم المرشد األكاديمي بإعداد ملف خاص بكل طالب من الطالب الذين أوكلت إليه مهمة اإلشراف عليهم ،ويحتوى الملف على
اآليت:
أ .استمارة بيانات الطالب.
ب .خ ّطة الطالب الدراسية.
د .نسخة حديثة من السجل األكاديمي.
ج-تقرير عن حضور الطالب للمحاضرات ،ومدى التزامه بذلك ،ويمكن سحبه من النظام األكاديمي.
هـ .الوثائق اإلدارية األخرى ،كنماذج الحركات األكاديمية وغيرها من النماذج ذات العالقة باإلرشاد األكاديمي.
ولالطالع على هذه النماذج يرجى الدخول إلى الرابط اآليت:
نماذج أعضاء هيئة التدريس لإلرشاد األكاديمي
https://asc.qu.edu.sa/9/pages/724
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2.متابعة الطالب أكاديميًا ،والرد على استفساراته ومناقشته (على األخص) يف الموضوعات اآلتية:
عملية تسجيل المقررات:

يدرس المرشد األكاديمي ملف الطالب وتخصصه ويتم ملء استمارة التسجيل الخاصة بكل طالب قبل موعد تسجيله ،حيث يأيت
الطالب سعيا وراء النصح يف اختيار المقررات ومعرفة الخطوات اإلرشادية قبل توقيع المرشد النهائي على جدول الطالب ،حيث
يوجه الطالب ليسجل -بعد موافقة المرشد على اختياره للمقررات -عرب بوابته اإللكرتونية.

وقد وضعت وكالة الكلية للشؤون التعليمية منصة إلكرتونية لتقديم طلبات الطالب للتسجيل والحذف اإلضافة وغيرها يف بعض

حاالت الطالب الخاصة ،وتتم هذه الطريقة على النحو اآليت:

زيارة المنصة اإللكرتونية من خالل الرابط المذكور أعاله و ملء األنموذج المتوفر على المنصة.
إرسال النموذج بعد تعبئته عرب بريد الوكالة اآليتstaf@qu.edu.sa :

بعد ذلك يتم دراسة الطلب ،وإكمال اإلجراء بالموافقة أو عدمها عرب الرد على بريد الطالب.

وعلى المرشد توجيه الطالب للتأكد من معرفة المكان والزمان الذي تبدأ فيه المحاضرات ،ومن عدم وجود أي تعارض يف مواعيد

جدوله الدراسي.

كذلك على المرشد على الطلبة الذين يرغبون بإجراء تعديالت على جداولهم الدراسية (حسب األنظمة المتبعة يف وكالة الكلية

للشؤون التعليمية ،وتنظيمات الربنامج هبذا الخصوص ،واللوائح).
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تغ ّيب الطالب:
تعدّ مراقبة تغيب الطالب من مهام أستاذ المقرر على وجه الخصوص ،وعلى المرشد متابعته يف حضوره للمحاضرات ،وأخذ تقرير عن
ذلك ،وتنص الئحة الدراسة واالختبارات يف المادة التاسعة على حرمان الطالب من حضور االختبار النهائي يف حالة تغيبه لنسبة %20
بدون عذر ،وتنص المادة العاشرة على حرمان الطالب يف حال تجاوز نسبة تغيبه  %50بعذر أو بدون عذر.
 .3شرح تقديرات المقررات ،ورموزها والتقدير الرتاكمي:
يعرف ال َّطالب على الحدود الدنيا والقصوى للتقديرات (ضعيف – ضعيف جدا  -مقبول – جيد – جيد جدا
على المرشد األكاديمي أن ّ
– ممتاز) ،وكذلك كيفية حساب المعدّ ل الرتاكمي للسنوات األربع ،أيضا من الضروري أن يقوم المرشد األكاديمي بتعريف الطالب
المدون يف توصيف المقرر ،أو المعتمد من القسم المختص (عملي – شفوي-
على كيفية تقسيم درجات المقررات الدراسية حسب
ّ
واجب منزلي–بحوث قصيرة-استقراء مراجع -أعمال سنة – نظري هنائي).
حل المشكالت التي تواجه الطالب يف مسيرته الدراسية:
يستطيع المرشد األكاديمي مد يد العون للطلبة يف مواجهة الصعوبات التي تتعلق بتخصصاهتم ،وذلك من خالل تحديد أسباب
المشكلة واقرتاح الحلول المناسبة لها ،ومن هذه المشكالت:
إدارة المقرر :وتتناول أي جزء من المقرر يتطلب االهتمام األكرب؟ كيفية قضاء وقت دراسة المقرر؟ هل ينظمون مراجعة دروسهم؟
إدارة الوقت :هل يعي الطلبة بالوقت الذي تتطلبه الدراسة؟ هل يهدرون أوقاهتم؟ وما أولوياهتم؟ وكيف يوزعون األوقات المقابلة
لمقرراهتم؟
العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب :هل يواجه الطالب صعوبات من المقرر أو المدرس؟
مهارات وعادات الدراسة :هل يذاكرون؟ وكيف ومتى؟ وأين؟ مع عرض مقرتحات لتحسين مذاكرهتم.
مهارات خاصة باالختبارات :هل يعاين الطالب من قلق االختبارات؟ وكيف يتعاملون مع ذلك؟ هل يملكون المهارات األساسية
لالستعداد وأداء االختبارات؟
اختيار مادة اختيارية :على الطالب تحديد المقررات االختيارية المناسبة لقدراته.
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كذلك يتوجب على المرشد األكاديمي أن يساعد الطالب يف تحليل وضعه وإرشاده على الخطوات المناسبة التي عليه اتباعها يف مواجهة
مشكالته قبل أن تتأثر دراسته تأثرا كبيرا هبا ،ويف بعض الحاالت يفشل الطالب يف التكيف األكاديمي ،ويصبح غارقا يف التحديات النفسية أو
االجتماعية أو الجسدية وهنا يجب توجيههم إلى المستوى الثاين من اإلرشاد ،وهو اإلرشاد المتخصص النفسي واالجتماعي والطبي.
برامج اإلرشاد األكاديمي ،وأنشطته:
1.برنامج هتيئة الطالب المستجدين ،واستقبالهم:
يوجد يف الربنامج لجنة بمسمى لجنة التثقيف الطالبي ،ومن أبرز مهامها:
استقبال الطالب الجدد ،وتزويدهم بالمعلومات الالزمة ،وهتيئتهم من جميع الجوانب النفسية والمعرفية للدراسة.
المرور هبم على القسم وعلى اللجان العاملة فيه ذات العالقة هبم وعلى الكوادر من أعضاء هيئة التدريس ،كمدير النشاط والنشاط الثقايف.
تعريفهم بالقاعات الدراسية ،وأماكن الدورات التدريبية ،ومقر اإلرشاد األكاديمي ،ومقر النادي الطالبي يف الكلية.
التعرف على الطالب المتفوقين والمبدعين ،والموهوبين ،ورعايتهم:
2.برنامج ّ
ح ّثت المعايير الوطنية التطويرية للربامج بإيجاد آلية مناسبة للتعرف على الطالب الموهوبين من الطلبة والمتفوقين ،والمبدعين ،ولدى
الربنامج سياسة متبعة للتعرف على هؤالء كل حسب طبيعته على النحو اآليت ،ويجب أن تكون هذه السياسة منتظمة يف كل فصل دراسي:
أو ً
ال :المتفوقون :يتم حصر ال ّطالب المتفوقين والمتميزين دراسيًا من خالل اآليت:
تقارير النظام األكاديمي وسجل الطالب الدراسي.
لجنة اإلرشاد األكاديمي يف القسم.
المرشد األكاديمي للطالب.
أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس الطالب.
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ثانيًا :المبدعون والموهوبون:
يتم التعرف على هؤالء من خالل عدد من اآلليات والفعاليات التي يقيمها الربنامج لطالبه وطالباته ،وذلك على النحو اآليت:
ترشــيح أعضــاء هيئــة التدريــس للطالــب المبــدع ،أو الموهــوب مــن خــال ظهــور تميــزه يف أثنــاء المحاضــرة والمناقشــات العلميــة،
والمعرفيــة.
بعــد ذلــك يلحــق هــؤالء المبدعــون بأســاتذة مــن ذوي الخــرة والتميــز ،ولديهــم جانــب مــن االهتمــام بالجوانــب المعرفيــة المتعــدّ دة،
وتشــرف عليهــم لجنــة منبثقــة مــن لجــان القســم.
ظهــور إبداعهــم مــن خــال إلحاقهــم بالــدورات التدريبيــة التــي ينظمهــا الربنامــج مســتعينًا بأســاتذة يمتلكــون شــهادات يف الــدورات
التدريبيــة وســجال حافــا بإقامتهــا ،ومــن هــذه الــدورات التــي ألقيــت للطــاب:
دورة مهارة الوعي بالذات.
دورة مهارة اتخاذ القرار.
دورة مهارة القراءة السريعة.
دورة االستفادة من قنوات التواصل االجتماعي.
دورة قناعتك بتخصصك.
قانون الرتكيز وأثره يف بناء اإلنتاجية.
1.برنامج رعاية الطالب المتعثرين:
يعنى بالعناية بالطالب المتعثرين يف دراستهم ،وقد اتبع فيه النهج الذي اتبع مع المتفوقين ،وذلك كاآليت:
حصر الطالب المنذرين أكاديميا باالستعانة بتقارير النظام األكاديمي للجامعة.
عقد لقاء إرشادي جماعي لهم ،ومن أمثلة هذه اللقاءات التي أقامها الربنامج لهم :لقاء بعنوان :طريقك لرفع معدّ لك الرتاكمي.
عقد لقاءات فردية معهم كان لها األثر اإليجابي يف إيجاد مشكلة التعثر ،والحد من زيادهتا.
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برنامج إرشاد الطالب فرتة الحذف واإلضافة:
وهذه تتم عرب المرشدين األكاديميين يف الربنامج بالتعاون مع وحدة اإلرشاد األكاديمي يف الكلية ،ورئاسة القسم ومدير الربنامج.
برنامج الدورات التدريبية:
يقام كل فصل عدد من الدورات التدريبية الداعمة للطالب ،والمكتشفة لمواهبهم.
 .٣النّادي ال ّطالبي:
يوجد يف الكلية ناد طالبي يقدم خدماته لجميع برامج الكلية ،ويشرف عليه وكيل الكلية للشؤون التعليمية ،ومن أبرز أهدافه:
تعزيز انتماء الطالب لوطنهم.
اإلسهام يف إعداد قادة للمستقبل من خالل اكتشاف مواهبهم وتنميتها.
تحفيز المشاركة يف األنشطة المجتمعية المتعددة.
تعزيز العمل التطوعي لدى الطالب بما يتوافق مع رؤية المملكة .2030
بناء طالب متزن فكريا وعلميا واجتماعيا.
تحفيز الطالب على االحتكاك مع طالب الكليات واكتساب الخربات لتوليد طاقات إيجابية تعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع.
وتماشيًا مع توجهات الكلية ،والممارسة التي تقدمها للربنامج من خالل هذا النادي فقد أنشئ يف الربنامج وحدة للنشاط الطالبي،
وتقوم ِ
هذه الوحدة بعدد من األنشطة عرب عدد من القنوات التي أنشأها القسم يف الربنامج.
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نادي القراءة:
أهداف نادي القراءة:
تشجيع الطالب على القراءة واالطالع ،وبث روح حب المعرفة بينهم.
توفير الكتب التخصصية للطالب ،وألعضاء هيئة التدريس.
توفير نسخ من الرسائل العلمية ألعضاء هيئة التدريس.
النّشاط ال ّثقايف:
الرسالة:
ً
وضع هذا النشاط ليكون رافدا من روافد اكتشاف المواهب ،والقدرات لدى طالب برنامج اللغة العربية وآداهبا ،وكذلك
لتنميــة بعــض المهــارات ،والتدريــب عليهــا ،كمــا يعمــل هــذا النشــاط علــى خلــق الوعــي الثقــايف لــدى الطــاب مــن خــال محاضــرات
وجلســات مــع بعــض أربــاب الثقافــة والفكــر ممــن يقرتحهــم القســم مــن داخــل الكليــة ومــن خارجهــا لتثقيــف الطــاب وحمايتهــم مــن
المنزلقــات الفكريــة ،هــذا باإلضافــة إلــى تكريــس دور القســم المرجعــي يف الكليــة ويف الجامعــة مــن خــال احتضانــه لــكل أصحــاب
المواهــب الثقافيــة مــن طــاب الجامعــة بشــكل عــام ،كمــا يعمــل هــذا النشــاط علــى تأهيــل الطــاب وتدريبهــم علــى ممارســة الحيــاة الثقافيــة
مــن خــال التــدرب علــى إدارة األنشــطة الثقافيــة.
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األنشطة:
يقوم النشاط الثقايف بتنفيذ مجموعة من األنشطة على النحو اآليت:
قــراءة يف كتــاب :حيــث يتــم اختيــار كتــاب معيــن يف الفكــر أو الثقافــة أو الفــن أو األدب ،أو أي مجــال ويخضــع الكتــاب لقــراءات
متعــددة مــن عــدة طــاب ومــن أســاتذة ،ثــم تعقــد حلقــة لتــدارس هــذه القــراءات ويمكــن إشــراك المؤلــف إن أمكــن إمــا بالحضــور أو عــن
طريــق برامــج التواصــل ،ويتــم تصويــر اللقــاء وبثــه علــى موقــع القســم وقنواتــه التواصليــة.
مختــارات شــعرية :أطلــق طــاب وحــدة النشــاط الطالبــي وســما رقميــا تحــت عنــوان# :األدب-الرفيــع ،وتــم تســجيل أكثــر مــن 20
قصيــدة مختــارة بإلقــاء الطــاب يف الوحــدة ،ممــا أســهم بشــكل ملحــوظ يف نشــاط موقــع وقنــوات القســم الرقميــة مــن خــال عــدد الزيــارات
وتحميــل المقاطــع.
لقــاءات ثقافيــة :يعقــد النشــاط القــايف مجموعــة مــن اللقــاءات مــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم مــن داخــل الجامعــة
ومــن خارجهــا ،حيــث يشــرف طــاب القســم علــى إدارة وتنظيــم هــذه اللقــاءات وترتيبهــا واختيــار موضوعاهتــا.
المرجع اإلداري للنشاط الثقايف:
يرتبط النشاط الثقايف بشكل مباشر بالمشرف على النشاط الطالبي يف القسم ،المرتبط بسعادة رئيس القسم ،ومدير الربنامج.
المشرف على النشاط الثقايف:
يشرف عليه مشرف النشاط الطالبي يف الربنامج ،وهو أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.
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الخريجين وجهات التّوظيف:
وحدة ّ
يوجد يف الربنامج ممارسة مط ّبقة على مستوى الكلية لخريجي الربنامج ،وهي منطلقة من الخطة االسرتاتيجية للكل ّية ضمن الهدف
تنص على « التم ّيز يف األداء ال ّطالبي ودعم الخريجين».
االسرتاتيجي الثالث اسرتاتيجية  3-3والتي ّ
مهام الوحدة ،وأهدافها:
ومن أبرز مهامها ما يأيت:
إعداد قاعدة معلومات رقمية مكتملة ومحدثة لجميع خريجي الربنامج (تحدّ ث فور استالم وثائقهم).
بناء جسر تواصل بين الربنامج وخريجيه من أجل إشراكهم يف أنشطته ،أو دعمهم ،أو استطالع آرائهم.
والخاصة بشأن الخريجين.
التواصل مع جهات التوظيف الحكوم ّية
ّ
الخرجين.
إعداد تقارير ّ
إعداد دليل الخريجين.
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كما يوجد يف ّ
مكونة من عضوين من
كل برنامج لجنة منبثقة من هذه الوحدة ،وتقوم بالمهام نفسها بالتنسيق مع هذه الوحدة ،وهي لجنة ّ
أعضاء هيئة التدريس تقوم على شؤون خريجيه ،وتمارس بالتنسيق مع الوحدة تفعيل التواصل مع الخريجين ،مع بقية المها ّم األخرى.
وهي يف شطر الطالب على النحو اآليت:
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المرافق الخارجية

شطر الطالبات
المعامل

مكتبة سمو االميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود (الوقفية)
مكتبة أصداء المجتمع للنشر والتوزيع
المعمل
المكتبة المركزية
مركز النسخ والتصوير
معمل حاسب آلي /1أ
مركز التثقيف األسري التابع لجمعية أسرة يف بريدة
قاعة الزهراء
معمل حاسب آلي /2أ
قاعة الخنساء
حضانة الكلية
المعامل
كافتيريا الكلية
كويف سيميا
المصلى (القديم)
المعمل
المجموع  ١2 :مرافق
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مالحظات
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شطر الطالبات
مالحظات

معمل حاسب آلي /1أ

_____

معمل حاسب آلي /2أ
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 .١المكتبة المركز ّية للجامعة:
ومزودة بكل ما يحتاجه الطالب من مصادر تع ّلم ،ووضعت نظاما إلعارة الكتب وفق آلية مريحة
و ّفــرت الجامعة مكتبة كبيرة وشاملة،
ّ
وسهلة هتيئ للطالب الحصول على المراجع والمصادر الورقية واإللكرتونية بأيسر الطرق وأكثرها اختصار ًا ،وللتعرف أكثر عن
الخدمات الواسعة التي تقدمها الجامعة للطالب عرب المكتبة المركزية يمكن الدخول من خالل هذا الرابط:
 .2مكتبة الكل ّية:
باإلضافة إلى المكتبة المركزية للجامعة يوفر شطر ال ّطالبات مكتبة خاصة به ،توفر المراجع والمصادر للطالبات والباحثات من أعضاء
هيئة التدريس ،وهي تحت إشراف المكتبة المركزية يف الجامعة ،وتوفيرها لشطر الطالبات يهدف إلى تساوي الشطرين يف الحصول على
الكتب والمصادر والمراجع الدراسية والبحثية ،باإلضافة إلى الهدف العام من وجود مثل هذه المكتبة.
 .٣نادي القراءة:
وضعت الكلية ناديا للقراءة ،والمراجعة يف شطري الطالب والطالبات ،ويهدف النادي إلى عدد من األهداف منها:
 توفير جو مناسب للقراءة.
 تعزيز حب القراءة لدى الطالب والطالبات.
 .٤دليل المواقع اإللكرتونية للمكتبات التخصصية والمراكز البحثية يف اللغة العربية.
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سابعًا :الئحة تأديب ال ّطالب وإجراءاهتا يف الربنامج:

تخضع إجراءات تأديب الطالب يف الربنامج لالئحة تأديب الطالب وإجراءاهتا يف الجامعة المعتمدة من مجلس الجامعة بالرقم
والتاريخ والداخلة يف المواد اآلتية:
المادة الثالثة:
ال يجوز للطالب أن يحتج بالجهل أو بعدم العلم بأنظمة الجامعة ولوائحها وقراراهتا النافذة وما تصدره من تعليمات من أجل عدم
إيقاع العقوبات المقررة هبذه الالئحة.
المادة الرابعة:
يف حال وقوع إحدى المخالفات الطالبية يحرر من ضبط الواقعة محضر ًا تفصيليًا بوقائع ارتكاب المخالفة ومالبساهتا ،ويرفق به
المستندات التوثيقية وإفادات الشهود ــ إن وجدت ــ ويرفع المحضر إلى صاحب الصالح ّية الذي يحيل الطالب المخالف إلى لجنة
التأديب يف الكلية التي ينتمي إليها الطالب للتحقيق.
المادة الخامسة:
ال يسمح للطالب مرتكب المخالفة أن يتقدم بطلب االنسحاب من الجامعة أو إخالء طرفه منها إال بعد صدور قرار لجنة التأديب
المختصة بالنظر يف الواقعة محل المخالفة ،وعلى اللجنة إخطار عمادة القبول والتسجيل إليقاف إجراءات تخرجه أو إخالء طرفه من
الجامعة لحين البت يف موضوع المخالفة المنسوب إليه ارتكاهبا.
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المادة السادسة:
كل خروج على اآلداب اإلسالمية واألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وكيل الجامعة المختص يعد مخالفة طالبية تعرض مرتكبها
للعقوبات التأديبية المب ّينة يف هذه الالئحة ،وعلى سبيل المثال ما يلي:
يمس الشرف والكرامة ،أو ّ
يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
كل فعل ّ
االمتناع الجماعي عن حضور المحاضرات والتمرينات والدروس العملية وغيرها من األعمال التي تقضي لوائح الجامعة بالمواظبة
عليها.
ال عن غيره أو دخول غيره بد ً
الغش بأي اختبار وبأية وسيلة كانت ،أو شروع أو اشرتاك فيه ،أو الغش بدخول الطالب بد ً
ال منه ،أو
الحصول على أسئلة االختبار قبل انعقاده ،والغش يف التقارير والبحوث والتدريبات العملية ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.
أي عمل من شأنه اإلخالل بنظام االختبار أو الهدوء المطلوب له.
الدخول لقاعة االختبار بالهواتف واألجهزة التقنية الذك ّية
تنظيم األنشطة أو الجمعيات المخالفة للوائح المعمول هبا يف الجامعة أو إصدار النشرات ،أو توزيعها ،أو جمع أموال دون موافقة
الجامعة.
تنظيم المسيرات أو المظاهرات أو المشاركة فيها داخل الجامعة وكلياهتا وجميع مرافقها التابعة لها .
إتالف المنشآت الجامع ّية أو محتوياهتا أو محاولة إتالفها ويشمل ذلك إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاهتا ومحتوياهتا ،كاألجهزة
أو المواد أو الكتب ،وجميع مقتنيات المكتبات الجامعية.
إساءة استعمال التقنية والشبكة المعلوماتية يف إلغاء بيانات خاصة بالجامعة أو أحد منسوبيها ،أو حذفها ،أو تسريبها ،أو تعديلها ،أو إجراء
أي تغيير عليها ،أو انتحال صفة الغير عرب برامج التواصل االجتماعي ،أو غيرها على الشبكة.
الخاصة لآلخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو تصويرهم أو التسجيل لهم.
المساس بالحياة
ّ
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دخول الطالبات بالهواتف المزودة بالكاميرا أو األجهزة التقنية المزودة بالكاميرا ،ويستثنى من ذلك استخدامها يف األغراض العلمية وفق
التعليمات واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
انتحال شخص ّية الغير ألي غرض ،كالمقابالت الشخصية ،أو استالم المستحقات المالية أو لإلذن بالدخول إلى الجامعة أو الخروج
منها.
التزوير بجميع أشكاله.
السرقة من ممتلكات الجامعة أو أحد منسوبيها.
تعاطي المواد المخدرة أو ترويجها داخل المدينة الجامعية أو كلياهتا.
التدخين داخل الكليات أو القاعات الدراسية.
عدم االلتزام بالزي والملبس والهيئة بما يتناسب مع القيم اإلسالمية وتقاليد المجتمع السعودي وما تصدره الجامعة من تعليمات.
إساءة التعامل مع الطالب ،أو الموظفين ،أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،أو منسوبي الشركات القائمة بالعمل يف الجامعة أو يف جميع
المرافق التابعة لها أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل.
التصريح لوسائل اإلعالم باسم الجامعة دون إذن منها.
اإلخالل بنظام السكن داخل الجامعة أو خارجها.
مرخصا أو السالح األبيض أو االحتفاظ بمواد قابلة لالشتعال أو االنفجار أو إدخال أي مواد يمكن
حمل السالح الناري ولو كان
ً
أي من ذلك.
باستعمال
التهديد
أو
ومرافقها،
الجامعة
داخل
استخدامها لغرض غير مشروع
ٍّ
االمتناع عن تقديم األوراق الثبوتية لجهات االختصاص حال طلبها
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المادة السابعة:
العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف هي:
التنبيه الشفهي.
اإلنذار الخطي.
حرمان الطالب من التمتع ببعض المزايا الجامعية الخاصة بالطالب أو كلها.
التكليف بأداء بعض األعمال الخدمية أو االجتماعية أو األنشطة داخل الجامعة بما ال يتجاوز شهر ًا واحد ًا.
الحسم من درجات األعمال الفصلية.
التحفظ على الجوال أو األجهزة المستخدمة يف المخالفة لمدة ال تزيد عن فصل دراسي كامل.
الحرمان من التسجيل يف مقرر أو أكثر بما ال يتجاوز فصلين دراسيين.
إلغاء اختبار الطالب يف مقرر أو أكثر ،وعَدّ ُه راسبًا يف المقرر أو المقررات التي سجلها.
إيقاف الطالب مؤقتًا عن الدراسة بالجامعة بما ال يتجاوز فصلين دراسيين ،ويجوز للجنة أن تحتسبها من المدة النظامية للتخرج.
تحويل الطالب من قسم إلى قسم آخر حسب ما تراه لجنة التأديب المختصة.
عدم منح طالب المنحة الدراسية تذاكر سفر إلى بالده.
منع طالب المنحة الدراسية من السفر إلى بالده ،لمدة تحددها لجنة التأديب يف الجامعة.
الفصل النهائي من الجامعة.
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المادة الثامنة:
أو ً
ال :مع عدم اإلخالل بما ورد يف المادة (الرابعة) من هذه الالئحة ،يف حال ارتكاب الطالب إلحدى المخالفات الواردة يف الفقرات (ج
 ،د ،هـ) من المادة السادسة فعلى مراقب االختبار تحرير محضر بتفصيل ما وقع وضبط الوسائل المستخدمة يف الغش (إن وجدت) وله
حق تمكين الطالب من استكمال إجابته دون إخالل هبدوء االختبار ونظامه ،وإحالة المحضر مع ورقة اإلجابة
وما تم ضبطه من وسائل إلى عميد الكلية أو من ينوب عنه الذي يحيله إلى لجنة تأديب الطالب يف الكلية مع كامل المستندات وللجنة أن
تقرر (بعد إجراء التحقيق الالزم وثبوت الغش) إحدى العقوبات التالية:
حسم درجات األعمال الفصلية يف المقرر الذي غش فيه الطالب.
االكتفاء بإلغاء اختبار الطالب يف ذلك المقرر وحده ،وتعد نتيجته فيه صفر ًا.
إلغاء اختبار الطالب يف مقرر آخر أو أكثر ،إضافة إلى إلغاء اختباره يف المقرر الذي غش فيه ،وتعد نتيجته فيه صفر ًا.
إلغاء اختبار الطالب يف جميع مقررات ذلك الفصل ،وتعد نتيجته فيها صفر ًا.
ِ
ثانيًا :يف حال الغش يف التقارير أو البحوث والتدريبات العملية أو المشاريع الدراسية فإن أستاذ المقرر ُيعدّ محضر ًا بتفاصيل الواقعة
ويرفعه إلى عميد الكلية أو من ينوب عنه الذي يحيله إلى لجنة تأديب الطالب يف الكلية مع كامل المستندات ،وللجنة – بعد إجراء
التّحقيق الالزم وثبوت الغش  -إيقاع أي من العقوبات الواردة يف البند أو ً
ال من هذه المادة.
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المادة الحادية عشرة:
يتعين إبالغ الطالب بالمخالفة المنسوبة إليه ،وإبالغه بالموعد المحدّ د لمثوله أمام اللجنة قبل حلوله بما ال ّ
يقل عن يوم عمل واحد،
وذلك بتوقيعه بالعلم بالموعد المحدد أو بواسطة إرسال رسالة نصية إلى هاتفه المقيد لدى الجامعة ،وال توقع العقوبة إال بعد التحقيق
معه وسماع أقواله فيما نسب إليه وإثبات ذلك يف محضر اللجنة ،وإذا تغيب الطالب عن المثول أمام اللجنة بعد إخطاره بالموعد
المحدّ د جاز للجنة أن تصدر قرارها غيابيًا.
المادة الثانية عشرة:
ال يجوز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على المخالفة الواحدة المنسوب للطالب ارتكاهبا ،وعلى لجنة التأديب المختصة بنظر الواقعة
ّ
محل المخالفة أن تراعي التدرج يف إيقاع العقوبة التأديبية وذلك بحسب حجم المخالفة التي اقرتفها الطالب ومدى تكرارها منه ،كما
يجب مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة المصاحبة للمخالفة يف حدود العقوبات المقررة يف هذه
الالئحة ،ويجوز للجنة التأديب األخذ بالعقوبة األشد متى ما رأت ذلك  ،ويف جميع األحوال يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه مضافًا إليها
تكلفة اإلصالح أو الرتكيب ،وما يرتتب على ذلك من تبعات.
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سياسة البرنامج في ّ
كافة الحركات األكاديمية ّ
للطالب وما يتصل بها

يراجع يف ذلك دليل الطالب على الرابط اآليت:

دليل الطالب
https://asc.qu.edu.sa/content/pages/838
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دليل المواقع اإللكترونية ذات العالقة بالبرنامج

قسم اللغة العربية وآدابها

منصة إرشاد
https://asc.qu.edu.sa/studentaffairs

https://asc.qu.edu.sa/arabic_language

نماذج اإلرشاد األكاديمي

قوائم الطالب ومرشديهم األكاديميين

https://asc.qu.edu.sa/9/pages/742

https://asc.qu.edu.sa/9/pages/756

المكتبة المركزية

عمادة القبول والتسجيل

https://library.qu.edu.sa

https://reg.qu.edu.sa/

عمادة شؤون الطالب

تعريف الطالب بطريقة طلباته إلكرتونيا
https://www.youtube.com/channel/UCLDHgnq0TJSaNxcwwyj2nAw

https://dsa.qu.edu.sa/
الخطة الدراسية الجديدة وتوصيفاتها
https://asc.qu.edu.sa/arabic_language/pages/326
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رئيس القسم

د .معاذ بن سليمان الدخيّل

٠١٦٣٠١٣٦٦

أمين القسم

سراج الدين طه

٠١٦٣٠١٣٦٦

سكرتير القسم

مشعل العنزي

٠١٦٣٠١٣٦٦

رئيس اإلرشاد األكاديمي

د .فتح الرحمن الجعلي

٠١٦٣٠١٣٦٦

المرشد األكاديمي

د .حسن السلك

٠١٦٣٠١٣٦٦
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رئيس النادي الظالبي بالكلية

د .وليد عبد الباقي

٠١٦٣٠١٣٦٦

نائب رئيس النادي

٠١٦٣٠١٣٦٦

مشرف النادي الطالبي بالقسم د ،محمد الشنقيطي

٠١٦٣٠١٣٦٦

الطالب :زيد العتيبي

٠١٦٣٠١٣٦٦

رئيس نادي الطالب
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النادي الطالبي

0163016495

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

0163016451

وحدة الخريجين

0163016450

أنشطة الطالبات

0163016494

اإلرشاد األكاديمي

0163016506
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مالحق الدليل
1.نبذه عن أعداد طالب الربنامج وطالباته المقبولين والمتخرجين خالل السنوات العشر الماضية (1440/1430هـ).
أو ً
ال :أعداد الطالب المقبولين يف الربنامج من العام الدراسي1441-1436هـ:
السنوات والفصول (:)1
يبين الجدول اآليت األعداد المقبولة يف الربنامج بشطريه الطالب والطالبات حسب ّ
العام الجامعي

الفصل الثاين

الفصل األول

املجموع للعام الجامعي

طالب

طالبات

طالب

طالبات

1437/1436هـ

200

150

100

100

550

1438/1437هـ

150

150

100

100

500

1439/1438هـ

150

100

100

80

430

1440/1439هـ

150

100

100

80

430

1441/1440هـ

150

140

120

110

520

()1هذه األعداد هي فقط للمستجدين ،فهناك المحولون ،إذا يقبل الربنامج الطالب المحولين بأعداد ترتاوح من  30-20طالبا كل فصل دراسي ،ويف شطر الطالبات
ترتاوح أعداد المحوالت من  40-30كل فصل دراسي ،وهذا يخضع لعدد المقاعد الشاغرة كل فصل يف الشطرين.
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المتخرجين يف الربنامج خالل السنوات العشر الماضية:
ثانيًا :أعداد الطالب
ّ
يبين الجدول اآليت أعداد الخريجين والخريجات حسب السنوات والفصول الدراسية:
العام الجامعي
1431/1430هـ
1432/1431هـ
1433/1432هـ
1434/1433
1435/1434هـ
1436/1435
1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ
1440/1439هـ

الفصل األول

الفصل الثاين

الفصل الصيفي

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

202
87
56
29
25
27
21
34
37
33

ـــــ
44
51
44
54
75
106
116
118
137

119
60
47
32
26
24
28
40
49
34

ـــــ
123
124
49
77
111
132
182
128
166

31
14
17
22
14
22
35
25
22
25

ـــــ
ـــــ
10
9
32
5
3
5
10
4
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املجموع للعام الجامعي
352
328
305
195
228
264
325
402
364
399
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ثالث ًا :قائمة بنتائج جريجي البرنامج وخريجاته المجتازين لالختبار الوطني (قياس):
م

االسم

السجل املدين

التخصص

درجة املفاضلة

درجة التخصص

درجة العام

1

ف.م.ح

64*******1

اللغة العربية

51.5

52

51

2

ف.ف.م

37*******1

اللغة العربية

53.5

50

57

3

ش.م.ش

90*******1

اللغة العربية

57

60

54

4

ع.ت.ع

23*******1

اللغة العربية

50

50

50

5

خ.م.ح

35*******1

اللغة العربية

58.5

54

63

6

ف.ص.م

18*******1

اللغة العربية

65.5

61

70

7

س.ص.ع

17*******1

عام

51

0

51

8

س.ع.ب

44*******1

اللغة العربية

64

57

71
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اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
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م

االسم

السجل املدين

التخصص

درجة املفاضلة

درجة التخصص

درجة العام

9

ر.ع.ل

30*******1

اللغة العربية

57.5

61

54

10

ن.ص.د

08*******1

اللغة العربية

59.5

62

57

11

س.ج.ح

13*******1

اللغة العربية

50.5

51

50

12

ن.ع.خ

95*******1

اللغة العربية

55.5

54

57

13

ع.م.ح

38*******1

عام

53

0

53

14

ع.م.ح

83*******1

عام

56

0

56

15

ب.ف.ب

54*******1

اللغة العربية

56.5

62

51

16

م.ع.ح

13*******1

اللغة العربية

55.5

54

57
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اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
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م

االسم

السجل املدين

التخصص

درجة املفاضلة

درجة التخصص

درجة العام

17

ع.م.م

73*******1

اللغة العربية

68.5

70

67

18

م.س.ح

78*******1

اللغة العربية

67.5

61

74

19

أ.س.ح

69*******1

عام

54

0

54

20

ج.ص.م

86*******1

اللغة العربية

54.5

55

54

21

م.ع.ر

58*******1

اللغة العربية

65.5

59

72

22

ف.ن.د

60*******1

اللغة العربية

52.5

52

53

23

ع.ص.ح

67*******1

اللغة العربية

51.

51

51

24

ع.ه.ح

50*******1

اللغة العربية

56

52

60
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اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
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م

االسم

السجل املدين

التخصص

درجة املفاضلة

درجة التخصص

درجة العام

25

م.م.ر

40*******1

اللغة العربية

51

51

51

26

ن.ع.ع

25*******1

اللغة العربية

58.5

51

66

27

م.ع.ق

63*******1

اللغة العربية

54.5

55

54

28

أ.ع.س

56*******1

عام

51

0

51

29

أ.ص.ح

34*******1

اللغة العربية

55.5

55

56

30

أ.خ.ف

57*******1

عام

53

0

53

31

م.ش.ع

89*******1

اللغة العربية

51

51

51

32

ن.ت.ت

00*******1

اللغة العربية

50.5

51

50
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اسم االختبار
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
اختبار كفايات
املعلمني
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المخطط التفصيلي
لكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
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