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كلمة عميد كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين ،وبعد:
فأحمد هللا سبحانه وتعالى على انتهاء العام الدراسي 1441/1440ه ،وقد أنهت الكلية تقديم خدماتها للمستفيدين عبر جميع منصاتها اإللكترونية المعتمدة التي
كانت الوسيلة الوحيدة للتعليم والتواصل بسبب تعليق الدراسة من تاريخ1441/07/13ه لما يمر به العالم من آثار جائحة كورونا.
وظلت الكلية-بحمد هللا -تقدم خدماتها في جو كان يسوده روح العمل المخلصة لدينها ووطنها ،وذلك في سبيل
تحقيق رسالتها المنوطة بها ،إذ تسعى الكليّة في رسالتها إلى تقديم تعليم متميّز وفق نظام تعليمي وبحثي مطور
ومعتمد يسهم في نهضة المجتمع وسد احتياجات سوق العمل ،وذلك من خالل برامجها المتعدّ دة ،والبالغة  22برنامج ًا
علمي ًا ،منها  17برنامجا في الدراسات العليا ،وخمسة برامج في مرحلة البكالوريوس ،وهي :اللغة العربية وآدابها والتاريخ
والجغرافيا واللغة اإلنجليزية والترجمة واالجتماع والخدمة االجتماعية ،وكل هذه البرامج متاحة في شطري الطالب
والطالبات ،باإلضافة إلى احتضانها لوحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وتفخر الكلية بامتالكها كفاءات وطنية ومقيمة مؤهلة قادرة على تشغيل تلك البرامج بكل كفاءة وإخالص ،وتتميّز الكليّة
بخبرة علمية ممتدة ألكثر من خمسة وأربعين عام ًا ،وتمتاز بالتنوع المعرفي والبرامجي ،وتجتهد الكلية نحو تحقيق الريادة
والتطوير والتحسين المستمر وفق رؤية وأهداف واضحة ،وخطط استراتيجية ،وعمل مؤسسي يكفل لها النجاح والتميز واستمرارية التطوّ ر ،ويضمن لها
مواكبة المستجدات العلمية والبحثية ،والكلية اآلن في انتظار اعتماد برنامج اللغة العربية وآدابها في مرحلة البكالوريوس من المركز الوطني للتقويم االعتماد
األكاديمي وذلك بدعم من معالي رئيس الجامعة ووكالئها ،وقد حاول هذا التقرير رصد بعض نشاطات الكلية في شطريها للعام الدراسي1441/1440ه ،وأنا في
هذه المناسبة أشكر هللا سبحانه وتعالى ،ثم أثني بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده األمين-حفظهما هللا -على دعمهما للمؤسسات
التعليمية والبحثية في المملكة ،والشكر موصول لمعالي رئيس الجامعة ولوكالئها ،كما أقدّ م شكري لزمالئي وكالء الكلية ووكيالتها ،ورؤساء األقسام وأعضاء
هيئة التدريس على هذه الجهود التي ظهر أثرها في جميع الجوانب التعليمية والبحثية والخدمية طيلة العام المشار إليه ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الدكتور إبراهيم بن سليمان الالحم

								

عميد الكلية
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8

التطور واإلبداع في مجال اللغات والدراسات االجتماعية واإلسهام في
بناء المجتمع معرفي ًا وحضاري ًا وفق معايير الجودة العالمية

تقديم تعليم متميز في اللغات والعلوم االجتماعية وفق نظام تعليمي وبحثي
ّ
مطور ومعتمد ،يسهم في نهضة المجتمع وتلبية احتياج سوق العمل
9

األقسام العلمية يف الكلية والدرجات التي متنحها

10

11

12

13

أعمال وكالة الكلية:
•برنامج اإلثراء العلمي:

بالكلية برنامج علمي يقدم للطالب وينقل لخارجها من خالل قناة الكلية على اليوتيوب وبرابط مباشر كخدمة مجتمعية
تقدمها الكلية في ظل سعيها الريادي والقيادي.
أ.د خليفة المسعود
1 .الدرعية العاصمة الرمز
أ.د احمد الدغيري
2.دالئل التحول المناخي في القصيم
أ.د عبد هللا المسند
3.رحلة المعراج تأمالت في السرعة والزمن
د .ابراهيم المشيقح
4.الوطن والمواطنة واالنتماء
5.حتى نكون قدوة في تعاملنا مع األزمات
أ.د خالد الشريدة
			
6.فايروس كورونا أنموذجا
•إقامة االحتفال الخاص بمناسبة البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين داخل الكلية.
•تفعيل لجنة الخطط الخاصة بفحص بحوث الدراسات العليا بلغ مجموع ماتم عرضه على اللجنة  54خطة.
•االنتهاءمن تدقيق الخطط الالزم رفعها للدراسات العليا من أجل الموافقة النهائية وعددها  119خطة بحثية.
•تدقيق ورفع لجان المناقشة من أجل اعتمادهابلغ عدد هذه اللجان 98

الفعاليات:

•المناقشات العلمية ( )98رسالة علمية.
•الدورات التدريبية :أكثر من ( )34دورة تدريبية.
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التعليمات والتنبيهات:
أكثر من ()30منشورا.

المحاضرات واللقاءات:
أكثر من ( )10محاضرات ولقاءات

النشاط الطالبي:
عدد ( )3أنشطة طالبية

التغطيات اإلعالمية:
•بداية العام الدراسي الجديد
•اليوم العالمي للغة العربية.
•اليوم الوطني السعودي.
•اليوم العالمي للمعلم.
•ذكرى البيعة الرابعة.
•نظام الجامعات الجديد.
•سير العملية التعليمية بعد جائحة كورونا.
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البرامج:

•البرنامج اإلثرائي:

•مبادرة مداخل علوم اللغة:

•تغطية أكثر من ( )3لقاءات.

•تغطية أكثر من ()4محاضرات.

•نشر رابط البث المباشر.

•نشر رابط البث المباشر.

•نشر مواعيد اللقاءات.

•نشر مواعيد المبادرات.

المناقشات التي أقيمت عبر وسائل التعلم االلكتروني عن بعد في كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية خالل فترة تعليق الدراسة

القسم

الماجستير

الدكتوراه

اللغة العربية و آدابها

10

7

االجتماع و الخدمة االجتماعية
التاريخ

13
4

4

الجغرافيا

3

-

مجموع المناقشات )41 (:مناقشة

%27
%73
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النادي الطالبي بالكلية:

وكالة الشؤون التعليمية
مقدمة

ً
انطالقــا مــن إيمــان عمــادة كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة بــدور النــادي الطالبــي ومــا يتصــل بــه مــن األنشــطة الطالبيــة
التــي ُتســهم فــي حمــل رســالة الكليــة ،وتحقيــق أهدافهــا مــن خــال تشــجيع الطــاب علــى االبتــكار ،ووَ ْف ًقــا لألنظمــة واللوائــح والخطــة
واإلجــراءات التنظيميــة بجامعــة القصيــم فإنــه فــي يــوم األحــد 1441/2/28هــ ،الموافــق2019/10/27 :م  -أصدر عميد كلية اللغة العربية والدراســات
االجتماعيــة ســعادة الدكتــور /إبراهيــم الالحــم القــرار رقــم 15818 :لســنة 1441هــــ ،بتجديــد تشــكيل النــادي الطالبــي ومجلســه بالكليــة علــى أن
يكــون الدكتــور /وليــد محمــد عبــد الباقــي مشـ ً
ـرفا عامًّ ــا علــى النــادي ،والدكتــور /نبيــل م ياســين مســاعدً ا للمشــرف ،ويتكــون مجلــس أعضــاء
النــادي الطالبــي مــن عشــرة طــاب مــن أقســام الكليــة المختلفــة ،يرأســهم الطالــب /زيــد العتيبــي ،مــن قســم اللغــة العربيــة ،وينــوب عنــه
الطالــب /محمــد التويجــري ،مــن قســم التاريــخ.

اجتماعات إدارة النادي الطالبي:
االجتماع األول:في يوم األحد بتاريخ 1441/1/9هــ الموافق 2019/9/8م  ،وقد ُأنهي االجتماع بجملة من االقتراحات ،أهمها :التقدم بطلب إلى
عميد الكلية الفتتاح مكتبة قسم التاريخ بالكلية ،وعقد ندوة مشتركة بين قسمي التاريخ والجغرافيا .
االجتماع الثاني:انعقد االجتماع الثاني يوم األربعاء 1441/2/3هــ الموافق 2019/10/2م  ،وقد أنهي االجتماع بجملة من التوصيات ،أهمها :تفعيل
اقتراح الطالب /سليمان الضباح عضو المجلس بشأن إقامة حفل بالكلية للطالب الذين لديهم شهداء واجب وطني من الدرجة األولى
في إطار امتداد فعاليات االحتفال باليوم الوطني .89
االجتماع الثالث:بتاريخ 1441/2/21هــ يوم األحد الموافق 2019/10/20م لمناقشة آليات استقبال أعضاء النادي الطالبي بالكلية لنظرائهم من
أعضاء النادي الطالبي بكلية العلوم في إطار تفعيل أول زيارة داخلية بين ناديين من األندية الطالبية على مستوى الجامعة.
17

االجتماع الرابع:بتاريخ 1441/6/3هــ يوم الثالثاء الموافق 2020/1/28م ،ناقش األعضاء اقتراحً ا باستضافة أحد أفراد الدفاع المدني ببريدة؛
إللقاء محاضرة توعوية وتعريفية بطبيعة مهام الدفاع المدني.

استقبال الطالب الجدد للعام الدراسي 1441-1440هـــ

جانب من اجتماعات المجلس بمقر الكلية

األنشطة الالصفية التي شارك النادي الطالبي في فعالياتها:
•األنشطة االجتماعية:
استقبال الطالب الجدد:
تحت رعاية معاليرئيس جامعةالقصيم األستاذ الدكتور /عبد الرحمن بن حمد
الداود نظمت عمادة شؤون الطالب لقاء ترحيبيًّا بالطالب المستجدين في
العاشرة من صباح يوم االثنين 1441/1/17ه الموافق2019/9/16 :م .
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االحتفال باليوم الوطني  89للمملكة العربية السعودية:
*تحــت شــعار( :همــة حتــى القمــة) انطلقــت فعاليــات االحتفــال باليــوم الوطنــي  89فــي أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية كلهــا ،وفــي
مختلــف مؤسســاتها ،وقــد أســهمت وحــدات األنشــطة الطالبيــة فــي أقســام كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة فــي االحتفــاء
بذلــك الحــدث بمشــاركات داخليــة ،وأخــرى خارجيــة مــن خــال اســتقبال معالــي رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور /عبــد الرحمــن بــن حمــد
الــداود صاحــب الســمو الملكــي أميــر منطقــة القصيــم الدكتــور فيصــل بــن مشــعل آل ســعود ،وكانــت اإلســهامات فــي االحتفــال باليــوم
الوطنــي علــى النحــو التالــي:

الفعاليات الداخلية:
11 .نظمت وحدة النشاط الطالبي بقسم التاريخ بإشراف الدكتور /حمد الصيخان
احتفالية ،للمشاركة في حفل استقبال األمير.
2.نظمت لجنة النشاط بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بإشراف
الدكتور /عبد هللا يوسف احتفالية تتضمن كلمات تسجيلية من ِقبَل بعض
طالب الوحدة الناطقين بغير العربية لتهنئة إخوانهم في المملكة العربية
السعودية باليوم الوطني.
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المشاركات الخارجية:
•شارك طالب الكلية في احتفال الجامعة باليوم
الوطني  89وفي معرضه برعاية صاحب السمو
الملكي الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة
القصيم ،في العاشرة والنصف صباح يوم الثالثاء
1441/1/25هـ الموافق 2019/9/24م ببهو الجامعة.

الطالب /توفيق الرشيد عضو مجلس النادي الطالبي في أثناء مشاركته في فعاليات احتفال الجامعة

•شارك -في إطار المشاركات الخارجية-
طالب كلية اللغة العربية والدراسات
ُ
االجتماعية في ملتقى التطوع األول بمركز
الملك خالد الحضاري ببريدة ،ضمن لقاء
جوالة جامعة القصيم بعمادة شؤون
الطالب الخميس 2019/12/5م 1441/4/8هـ
العاشرة صباحا.
20

األنشطة الثقافية:
المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى التي نظمتها عمادة شؤون الطالب بين
كليات الجامعة ،والتي انطلقت صباح يوم االثنين 144/3/14هــ الموافق2019/11/11 :م بقاعة
االحتفاالت (ب) .وقد مثل فريق كلية اللغة العربية الطالب :زيد العتيبي ،وباسل عواد
الحربي من قسم اللغة العربية بالكلية ،والطالب :حامادوويدراوغوالبوركيني من وحدة
تعليم اللغة العربية ،وقدكانت لهم الغلبة في الدور قبل النهائي على فريق كلية طب
األسنان الفائز بالمسابقة في نسختها السابقة .

وكان طالب الكلية على موعد لمالقاة فريق كلية
الهندسة بعنيزة بقاعة االحتفاالت (ب) بمقر الجامعة
بالمليداء ،وذلك في العاشرة والنصف من صباح يوم
األربعاء 2019/12/4م الموافق 1441/4/7ه ،وقد وُ ِّفق فريق
كلية اللغة العربية في تحقيق المركز الثاني في النهائي.
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الدورات التدريبية والندوات والمناشط الثقافية:

أوال :الدورات التدريبية:

نظمت لجنة التعليم اإللكتروني بقسم اللغة اإلنجليزية
ً
دورة تدريبية عملية لطالب قسم التاريخ
والترجمة
في «كيفية استخدام نظام البالك بورد»Blackboard
قدمها الدكتور /نبيل ياسين ،مساعد المشرف العام
على النادي الطالبي ،والدكتور /بشار عودة ،عضوا هيئة
التدريس بقسم اللغة اإلنجليزية ،وذلك في يوم األربعاء
1441/2/9هــ الموافق 2019/10/8م.

وورَش العمل:
ثانيًا :الندوات الثقافية والمعارض العلمية ِ

1 .تم التنسيق مع النادي الطالبي بكلية العلوم الستضافة
محاضرة علمية بعنوان (مؤشر  MBTIالعالمي وأثره في تحديد
أنماط الشخصية) للدكتور /يزيد اسماعيل ،عضو هيئة التدريس
بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية،
وقد كانت المحاضرة في العاشرة من صباح يوم االثنين 1441/3/7هــ
الموافق2019/11/4 :م ،بمسرح كلية العلوم.

22

2.فاعلية تربوية في التنمية البشرية بعنوان (تطبيق
مهارة اتخاذ القرار في اختيار التخصص الجامعي) ،وهي
محاضرة للدكتور محمد بن سلطان السلطان ،عضو
هيئة التدريس بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
بجامعة القصيم ،مدير وحدة تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها ،وقد ألقاها بقاعة االحتفاالت بالكلية في
العاشرة من صباح يوم الخميس 1441/3/24هــ الموافق:
2012/12/21م.

3.أقامت وحدة النشاط الطالبي بقسم اللغة العربية
وآدابها بإشراف الدكتور محمد األمين اللقاء التثقيفي
الشعري الرابع تحت عنوان (ملتقى أدب للشعر والنثر)،
وقد أقيمت الفاعلية في رحاب نادي القصيم األدبي في
مساء يوم الثالثاء 1441/3/22هــ الموافق 19 :نوفمبر 2019م.
وقد شارك في اللقاء الطالب :أسامة الحجيالن ،ومحمد
السلمان ،وزيد العتيبي ،وإبراهيم البريدي ،وعبد المجيد
الدغيم.
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4.تم اختيار الكلية لتكون مق ًّر ا للتصفيات النهائية
لمسابقة صاحب السمو الملكي األمير الدكتور
فيصل بن مشعل بنسعود لحفظ القرآن الكريم
بالقصيم ،وقد استضافت الكلية الحدث بقاعة
االحتفاالت الخاصة بها ،وقد تم التنسيق مع النادي
الطالبي بالكلية لهذه الفاعلية ،وأقيمت في العاشرة
من صباح يومي االثنين والثالثاء 1441/3/28-27هــ
َ
الموافقيْ ِن2019/11/25-24 :م.

جانب من الحضور التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بقاعة االحتفاالت بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية

ً
معرضا توعويًّا وترويجيًّا أقامه
5.استضاف النادي الطالبي بكلية اللغة العربية
النادي الطالبي بكلية العلوم في مقر النادي الطالبي بكلية اللغة العربية تحت
عنوان( :العلوم في حياتنا) ،في يوم الثالثاء  11من فبراير 2020م الموافق 17 :جمادى
اآلخرة 1441هـ ،وقد لقي المعرض إقباال من الطالب ،ومن بعض أعضاء هيئة
التدريس بالكليتين.
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األنشطة الرياضية:
•تمكن الطالب المقدوني /أغزون أليلي من منسوبي
كلية اللغة العربية في وحدة تعليم اللغة العربية لغير
الناطقين بها من الحصول على المركز الثاني في مسابقة
الجودو على مستوى الجامعات السعودية ،وقد ُكرِّم من
قبل إدارة األندية.
•نظم النادي الطالبي بالكلية بالتعاون مع عمادة شؤون
الطالب لتنظيم دورة رياضية تدريبية بعنوان« :دورة الفنون
القتالية المختلطة لبناء الثقة والدفاع عن النفس (الجودو-
اإليكيدو -الجوجيستو) درب فيها الطالب المدرب المعتمد
الدكتور /محمود فرو ،مدرب منتخب الجودو بجامعة
القصيم ،والفئة المستهدفة عشرون طالبًا من منسوبي
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية ،لمدة ثماني
ساعات موزعة على أربعة أيام ،بواقع ساعتين في يومي
األحد والثالثاء في أسبوعين متتاليين.
•شارك فريق كلية اللغة العربية لكرة القدم في مسابقة دوري كليات
جامعة القصيم في كرة القدم ،وقد أقيمت يوم األحد الموافق 2020/2/9م،
استهل الفريق مشوار البطولة بلقاء فريق العلوم بالرس.
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وكالة الكلية لشؤون الطالبات
أوال :وحدة الخريجين:

وحدة الخريجين أداة مؤسسية تهتم بشؤون الطالب الخريجين والمتوقع تخرجهم ،وتمثل جسر تواصل بين الكلية وخريجاتها،
لمتابعتهم وحل قضاياهم والمساهمة في إيجاد فرص العمل لهم.
الجدول أدناه يوضح ما ِّ
نفذ من أعمال:
م

المشروع

التاريخ

الهدف

الفئة المستهدفة

الجهة المنفذة

مكان التنفيذ

1

استطالع آراء الطالبات عبر توزيع
استبانات

نهاية كل سنة
دراسية

معرفة مواطن القوة
والضعف ووضع مقترحات
للتحسين

ما قبل التخرج
(المستوى السابع والثامن)

وحدة الخريجين بالتعاون
مع وحدة اإلرشاد
األكاديمي

كلية العلوم واآلداب
األقسام األدبية
بريدة

2

توزيع الوثائق للخريجين

نهاية كل سنة

احتفال بمناسبة التخرج

الخريجات

وحدة الخريجين

المليداء

4

قواعد الكتابة العربية

األحد
1441 / 2 / 14هـ

تحسين مستوى الكتابة
لدى الطالبة

ما قبل التخرج

د .أحالم طه

قاعة الخنساء

5

مهارات اإلبداع والتميَّز المهني(رؤية
معاصرة)

1441 / 3 / 20هـ

إكساب الخريجات الجانب
اإلبداعي في إنجاز مهامهن

الخريجات

د .منى كرار

قاعة التدريب اإلسكان

6

استطالع رأي الخريجات في
احتياجاتهن التدريبية

الفصل
الدراسي الثاني

إقامة دورات تدريبية لتلبية
هذه االحتياجات

الخريجات

وحدة الخريجين

قاعة التدريب اإلسكان

1441 / 3 / 21هـ

اكساب الخريجات مهارة
إعداد السيرة الذاتية
والمقابالت الشخصية

الخريجات

وحدة الخريجين

قاعة المناقشة

1441 / 4 / 6هـ

تحفيز الطالبات في
المستويات المختلفة

المستوى السابع
والثامن

وحدة الخريجين

في الكلية

تقديم ندوة بعنوان كيفية إعداد
 7السيرة الذاتية واجتياز المقابالت
الشخصية
8

تكريم المتفوقات
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ثانيا :النادي الطالبي:
أهم األنشطة التي قام بها النادي الطالبي:
م

الموضوع

الهدف

الفئة المستهدفة

التاريخ

1

حفل المستجدات

التعرف على الطالبات المستجدات وتعريفهن بالكلية
واألنشطة الطالبية واإلجابة على تساؤالتهن من قبل
منسقات األقسام ومنسقات الوحدات المختلفة في الكلية.

الطالبات المستجدات

1441 / 1 /16هـ

٢

اليوم الوطني

يهدف الى تعزيز االنتماء وحب الوطن وإتاحة الفرصة
للطالبات للمشاركة والتعبير عن حبهن لهذا الوطن المعطاء

طالبات الكلية

1441 / 1 / 25هـ

٣

حملة روح التطوع

تهدف إلى نشر ثقافة التطوع بين الطالبات وحثهن على
نظافة المرافق العامة للكلية وتجربة العمل التطوعي
للحفاظ على الكتب

طالبات الكلية

١٤٤١ / ٢ /٢-١هـ

٤

استضافة بنك الراجحي

خدمة الطالبات والرد على استفساراتهن وتيسير الخدمات
البنكية لهن.

طالبات الكلية

1441 / 2 / 10هـ

٥

زيارة كلية الشريعة والدراسات
االسالمية والمشاركة في
معرض اليوم الوطني

يهدف إلى استقطاب الطالبات الموهوبات وترجمة حب
الوطن ووالئهن من خالل المواهب المختلفة في الشعر
واإللقاء والرسم.

طالبات الكلية

1441 / 1 / 26هـ

٦

سرطان الثدي

يهدف إلى توعية الطالبات وتثقيفهن في الشهر العالمي
لسرطان الثدي.

طالبات الكلية

1441 / 2 / 16هـ

٧

معرض الزهور

عرض أنواع مختلفة من الزهور والتعريف بأسمائها وأنواعها
من قبل مختصات في هذا المجال

طالبات الكلية

1441/2/16-15هـ

٨

الحملة الوطنية للتطعيم ضد
بكتيريا العقدة الرئوية

ً
وخصوصا األشخاص المعرضين
للحماية من مرض األنفلونزا،
لمضاعفات هذا المرض

عام

1441 / 3 / 21هـ

٩

يوم الطفل العالمي

لتعزيز التفاهم بين األطفال وللترفيه عنهم والتذكير بهم،
وتوفير األفضل لهم لينعموا بحياة كريمة ،وذلك ألنهم
يمثلون جيل المستقبل

طالبات الكلية

1441 / 3 / 23هـ
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ثالثا:وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد:
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1441هـ يوضح الجدول التالي ما أنجزته وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد في كلية
العلوم واآلداب – األقسام األدبية -ببريدة ،من بداية الفصل الدراسي األول 1441هـ
م

الموضوع

الهدف

الفئة المستهدفة

التاريخ

1

إقامة ندوة تعريفية بالبالك
بورد  ، Black Boardضمن يوم
الترحيب بالمستجدات بالكلية

تعريف الطالبات المستجدات بنظام
البالك بورد والتعليم اإللكتروني وأهميته
في العملية التعليمية

 /1التعاون مع وحدة الدعم الفني بالكلية لتجهيز قاعة
المحاضرة ،واألجهزة المطلوبة.
 /2عرضت وحدة التعليم اإللكتروني ركنا خاصا بالوحدة
للتعريف بها وبالقواعد األساسية للدخول على
النظام .

األحد 1441/1/16هـ

٢

إقامة ورشة عمل بعنوان :نظام
إدارة التعلم البالك بورد والتعليم
اإللكتروني للمستجدات

عرض فيديو العمادة وتدريب الطالبات
على االطالع والبحث في موقع الجامعة
على كل جديد

توضيح كيفية االنتقال من أيقونة إلى أخرى لمعرفة
ما ينبغي عمله في كل مقرر

٣

دورة التعلم اإللكتروني والتعليم
عن بُعد

عرضت مشرفة القسم كل ما يتعلق
بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن
بُعد  ،والمقررات الكاملة للمستجدات من
قسم الجغرافيا بالكلية .

عرض موقع العمادة من خالل الشبكة  ،والدخول
على المقررات الكاملة المختلفة من خالل يوزر عدة
طالبات ؛ حتى تتحقق الفائدة كاملة للجميع

٤

تقديم دورة تدريبية ألعضاء هيئة
التدريس بكلية العلوم واآلداب –
األقسام األدبية

تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية
استخدام نظام البالك بورد في التعليم
وأهميته في العملية التعليمية

دورة تدريبية مسائية لمدة يومين عن استخدام
نظام التعلم اإللكتروني (البالك بورد) في التعليم من
خالل المستويين األول والثاني ،وقد حضر ما يزيد على
عشرين عضوة من جميع أقسام الكلية.
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االثنين  1441/1/10هـ
والثالثاء 1441/1/18هـ

األحد 1441/1/16هـ

االثنين والثالثاء 1441 /2/ 9-8هـ.

رابعا:أعمال النادي الطالبي في قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة:
م

الموضوع

الهدف

الفئة المستهدفة

التاريخ

1

فن التظليل

نظم النادي الطالبي ورشة عمل فنية
بعنوان فن التظليل للفنانة تشكيلية هدى
السويلم

الطالبات

1441 / 4 / 1هـ

٢

مسرحية أهمية أن تكون جادً ا
أوسكار وايلد

أنشأ النادي الطالبي شعبة فن المسرح
لعرض لوحة من األدب العالمي

طالبات قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

٣

ترجمة مقاطع يوتيوب ومقاالت
الويكيبيديا

أسس النادي الطالبي شعبة الترجمة من
اإلنجليزية إلى العربية والعكس .

عام

٤

مسابقة حفظ القرآن الكريم

أقام النادي الطالبي مسابقة لحفظ القرآن

طالبات

خامسا:مساهمة قسم اللغة العربية –شطر الطالبات -مع وحدة خدمة المجتمع (دورات – حمالت -أنشطة):
م

العنوان

نوع البرنامج

اسم الملقية

موقع تنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشريحة المستفيدة

عدد
المستفيدين

عدد
الساعات
التدريبية

1

مهارة اإلبداع
والتميز المهني

دورة

د .منى كرار

قاعة األكاديمية بكلية
العلوم واألداب لألقسام
األدبية ببريدة

يوم األحد
1441/3/20هـ
الموافق 2019/11/17م

الموظفات والمتخرجات خارج
منظومة الجامعة

80

ثالث
ساعات

2

التعامل مع
المشكالت
األخالقية

دورة

د .مها الوابل

الثانوية الثالثون بحي
األفق

يوم األثنين
1441/2/1هـ
الموافق 2019/9/3م

المعلمات +الطالبات

120

ثالث
ساعات

3

الجمعيات
الخيرية
والتسويق
االجتماعي

دورة

د .منى كرار

جمعية أبناء

4

سيدتي "كوني
األب واألم"

دورة

د .أحالم طه

دار الهدى النسائية

يوم الخميس
1441/3/10هـ
الموافق 1441/11/7هـ

املنسوبات واملنتسبات للجمعية

60

ثالث
ساعات

يوم األربعاء
1441 /3 /23هـ
الموافق 1441/11/20هـ

السيدات األرامل والمطلقات

40

ثالث
ساعات

29

م

العنوان

نوع البرنامج

اسم الملقية

موقع تنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشريحة المستفيدة

عدد
المستفيدين

عدد
الساعات
التدريبية

5

المسؤولية
المجتمعية
البرنامج المقترح

لقاء

د .زكية عبد
الحليم مصطفى

جمعية عزم لذوي اإلعاقة
ببريدة

يوم االثنين 1441 /2/29هـ
الموافق 2019/10/28م

عضوات إدارة جمعية عزم لذوي
اإلعاقة ببريدة

20

 3ساعات

6

مقومات النجاح

لقاء

د .انتصار تاج
السر

المتوسطة الثالثة
والعشرون

يوم الثالثاء 1441/3/8هـ
الموافق 2019/11/5م

الطالبات في المرحلة
المتوسطة

100

ساعتان

7

اليوم العالمي
للغة العربية

معرض

قسم اللغة
العربية

العثيم مول

يوم الخميس
1441/4/22هـ
الموافق 2019/12/19م

عموم المستفيدين

1000

 4ساعات

8

األسبوع العالمي
لريادة األعمال

دورة

د .منى كرار
أ .أميرة الغماس

مركز سنا لألعمال

يوم األثنين 1441/3/28هـ
الموافق 2019/11/25م

سيدات األعمال

٨٠

 3ساعات

9

"الوعي الذاتي
لألم"

حملة

د.مها بنت
إبراهيم
المشيطي
د .فوزية
عبداللهخريشا
د .منى أحمد كرار

10

التميز الدراسي
لطالبات المرحلة
المتوسطة

قاعة المحاضرات بمركز
بصمة فتاة

يوم الثالثاء
1441/3/29هـ.
الموافق1441/3/26هـ

المنتسبات لمركز بصمة فتاة
ببريدة

شراكة
مجتمعية:
"ورشة
عمل"

د .منى كرار

المتوسطة الخامسة
عشر

١١

رفع معدالت
التحصيل
الدراسي

شراكة
مجتمعية
ورشة عمل

د .منى كرار
أ .أميرة الغماس

المتوسطة الخامسة
عشر

١٢

رفع معدالت
التحصيل
الدراسي

شراكة
مجتمعية
ورشة عمل

د .منى كرار
أ .أميرة الغماس

60

3ساعات

كل يوم خميس
ابتداء من 1441/2/11هـ
ً
الموافق 2019/10/10م

طالبات المرحلة المتوسطة

200

ساعة كل
يوم خميس

1441/3/٠٢هـ

المرشدات الطالبيات في
المنطقة

١٦

ثالث
ساعات

1441/3/10هـ

طالبات المرحلة المتوسطة

40

ثالث
ساعات
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نسبة الشرائح المستفيدة من مساهمة وحدة خدمة المجتمع بقسم اللغة العربية وأدآبها:

مساهمة قسم اللغة العربية (شطر الطالبات) مع حدة خدمة المجتمع (دورات-حمالت-أنشطة)

31

سادسا :الدورات التدريبية في شطر الطالبات:
م

اسم الدكتورة

عنوان الدورة

اليوم والتاريخ

الوقت

1

د .سها إسماعيل شتا

الفرق مهارة

الثالثاء 2019 / 9 / 17

من 12 - 11

٢

د .منى كرار

التميز الدراسي للطالب الجامعي

الثالثاء 2019 / 9 / 24

من 12 - 10

٣

د .إيمان عثمان فكي

التفكير اإليجابي

الثالثاء 2019 / 10 / 1

من 12 - 10

٤

د .فوزية عبد هللا الخريشا

السمات اإليجابية ودورها في تحقيق الذات

الثالثاء 2019 / 10 / 8

من 12 - 10

5

د .انتصار تاج السر

القراءة وأنماطها

الثالثاء 2019 / 10 / 15

من 12 - 10

6

د .فاطمة محمد حجازي

متطلبات العالقة األنموذج بين عضو هيئة
التدريس والطالبة الجامعية

الثالثاء 2019 / 10 / 22

من 12 - 10

7

د .إحسان حسن

أثر التوازن النفسي على الطالبة الجامعية

الثالثاء 2019 / 10 / 29

من 12 - 10

سابعا  :النشاط الطالبي في قسم اللغة العربية وآدابها (شطر الطالبات):

النشاط األول :فعاليات يوم الطالبة المبدعة ،بدأت فعاليات يوم الطالبة المبدعة في يوم الخميس الموافق 1441 / 2 / 17هـ ،وسط
حضور من الدكتورات والطالبات ،وبعض الموظفات ،وقد اشتمل اليوم على اآلتي:
الفقرة

الطالبة

قصيدة بعنوان "عجل وعد"

أساور المطيري

تأمالت بعنوان "تأمل"

من بنات أفكار الطالبة ريف السيف

قصيدة بعنوان "القرآن"

فدوى الصمعاني

فن الرسم ولوحة رائعة

زينب عبد المجيد

نثر بعنوان "كيف تكون مبدعً ا"

رغد الخميري

قصيدة بعنوان "إلى رأس التل"

زينب عبد المجيد

إنشاد موشحة أندلسية

رغد الخميري
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النشاط الثاني :وهو نشاط مستمر عبارة عن حلقات تحفيظ مستمرة قامتبها طالبات المستوى األول ،تحت إشراف د .منى كرار
الموضوع

الهدف

ندوة طالبية قامت بها طالبات

•تدريب طالبات القسم على كيفية التخطيط لعمل ندوة تثقيفية

القسم بعنوان رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة ضمن

الفئة المستهدفة

التاريخ

• تدريب طالبات القسم على كيفية تنفيذ خطوات الندوة (اإلعالن عنها وعمل الدعوات للحضور،
ومخاطبة األساتذة المحاضرين ،حتى كلمة الختام )

االحتفال باليوم العالمي لذوي
االحتياجات الخاصة

طالبات المستوى

•تدريب الطالبات على كيفية تقييم الندوة.

1441 / 3 / 23هـ

األول بالقسم

•توعية الطالبات عن أهمية رعاية ذوي االحتياجات الخاصة وجور األخصائي االجتماعي معهم

ثامنا :إنجازات وحدة خدمة المجتمع للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1441ه (شطر الطالبات):
م

العنوان

نوع البرنامج

اسم الملقية

موقع تنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشريحة المستفيدة

عدد
المستفيدين

عدد
الساعات
التدريبية

1

مهارة اإلبداع
والتميز المهني

دورة

د .منى كرار

قاعة األكاديمية بكلية
العلوم واألداب لألقسام
األدبية ببريدة

يوم األحد 1441/3/20هـ،
2019/11/17م

الموظفات والمتخرجات خارج
منظومة الجامعة

80

ثالث
ساعات

2

التعامل مع
المشكالت
األخالقية

دورة

د .مها الوابل

الثانوية الثالثون بحي
األفق

يوم األثنين 1441/2/1هـ
الموافق 2019/9/3م

المعلمات +الطالبات

120

ثالث
ساعات

3

الجمعيات
الخيرية
والتسويق
االجتماعي

دورة

د .منى كرار

جمعية أبناء

يوم
الخميس1441/3/10هـ
الموافق 1441/11/7هـ

المنسوبات والمنتسبات
للجمعية

60

ثالث
ساعات

4

سيدتي "كوني
األب واألم"

دورة

د .أحالم طه

الضمان االجتماعي

يوم األربعاء/23
1441 /3هـ الموافق
1441/11/20هـ

السيدات األرامل والمطلقات

40

ثالث
ساعات

5

كيف تكتبين
جملة إنجليزية
صحيحة؟

دورة

د .فاطمة زين

ثانوية  37بنات ببريدة

يوم األربعاء -14
1441/2/21هـ الموافق
2019/10/20-13م

طالبات المرحلة الثانوية

40

ثالث
ساعات

33

م

العنوان

نوع البرنامج

اسم الملقية

موقع تنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشريحة المستفيدة

عدد
المستفيدين

عدد
الساعات
التدريبية

6

الرعاية النفسية
للمعاقين

لقاء

د .زكية عبد
الحليم مصطفى

جمعية عزم لذوي اإلعاقة
ببريدة

يوم االثنين 1441 /2/29هـ
الموافق 2019/10/28م

عضوات إدارة جمعية عزم لذوي
اإلعاقة ببريدة

20

 3ساعات

7

مقومات النجاح

لقاء

د .انتصار تاج
السر

المتوسطة الثالثة
والعشرون

يوم الثالثاء 1441/3/8هـ
الموافق 2019/11/5م

الطالبات في المرحلة
المتوسطة

100

ساعتان

8

"الوعي الذاتي
لألم"

حملة

د.مها بنت
إبراهيم
المشيطي
د .فوزية عبدهللا
خريشا
د .منى أحمد كرار

قاعة المحاضرات بمركز
بصمة فتاة

1440/3/29هـ.

المنتسبات لمركز بصمة فتاة
ببريدة

60

ثالث
ساعات

9

اليوم العالمي
للطفل

أنشطة
مختلفة

د .سعاد بالل
العباسي

بهو كلية العلوم واآلداب
لألقسام األدبية ببريدة

يوم األربعاء
1441/3/23هـ
الموافق 2019/11/20م

األطفال في عمر  5سنوات

71

ثالث
ساعات

10

اليوم العالمي
للغة العربية

معرض

قسم اللغة
العربية

العثيم مول

يوم الخميس
1441/4/22هـ
الموافق 2019/12/19م

عموم المستفيدين

1000

 4ساعات

11

األسبوع العالمي
لريادة األعمال

دورة

د .منى كرار
أ .أميرة الغماس

مركز سنا لألعمال

يوم األثنين 1441/3/28هـ
الموافق 2019/11/25م

سيدات األعمال

80

 3ساعات

12

كيف تكسب
شريكك اآلخر

دورة

د .ميرفت إبراهيم
علي

جمعية أسرة

يوم األثنين 1441/4/5هـ
الموافق 2019/12/2م

المستفيدات من برنامج
"مسيرتي"

34

 3ساعات

13

التميز الدراسي
لطالبات المرحلة
المتوسطة

شراكة
مجتمعية:
"ورشة
عمل"

د .منى كرار

المتوسطة الخامسة
عشر

كل يوم خميس
ابتداء ًا من 1441/2/11هـ
الموافق 2019/10/10م

طالبات المرحلة المتوسطة

14

رفع معدالت
التحصيل
الدراسي

شراكة
مجتمعية:
«ورشة
عمل»

د .منى كرار
أ .أميرة الغماس

المتوسطة الخامسة
عشر

1441/3/10هـ

34

طالبات المرحلة المتوسطة

200

40

ساعة كل
يوم خميس

ثالث
ساعات

تاسعا:وحدة اإلرشاد األكاديمي في شطر الطالبات:
يوضح الجدول التالي ما أنجزته وحدة اإلرشاد األكاديمي في كلية العلوم واآلداب – األقسام األدبية -ببريدة ،مع بداية الفصل الدراسي
األول  1441هـ وحتى كتابة التقرير.
األعمال التي نفذت
لقاء استقبال الطالبات المستجدات بمشاركة جميع أقسام الكلية والوحدات واللجان وتوزيع الحقائب
اإلرشادية على الطالبات تضم منشورات إرشادية والخطة الدراسية والتوجيهات األكاديمية

تاريخ التنفيذ

الفئة المستهدفة

األحد 1441 / 1 / 16هـ

الطالبات المستجدات
أعضاء هيئة التدريس
الطالبات المتعثرات
الطالبات المتفوقات

•متابعة األعضاء في الساعات المكتبية وتوزيع النماذج اإلرشادية.
•حصر الطالبات المتعثرات وعمل ملفات خاصة للطالبات.
•حصر الطالبات المتفوقات والتنسيق مع لجان األنشطة
االجتماع األول لوحدة اإلرشاد األكاديمي ممثال بأعضائه لمناقشة األعمال والمهام اإلرشادية في
األقسام.

الثالثاء 1441 / 1 / 17هـ

لقاء إرشادي مع طالبات المستوى األول وتقديم النصائح العامة وتعريف الطالبات بأهمية اإلرشاد
األكاديمي وآلية التواصل مع المرشدة

الثالثاء 1441 / 2 / 2هـ
د .هنية فتحي أحمد المروي
االثنين 1441 / 2 / 8هـ
د .المختارية مليود بلعابد

توجيه األعضاء لما استجد في آلية حذف المقررات وتزويدهن بضوابط الحذف وشروطه إلجراء الالزم

الثالثاء 1441 / 2 / 2هـ

الطالبات في المستوى األول

دورات تم تنفيذها في وحدة اإلرشاد األكاديمي:
عنوان الدورة

المحاضرة
اسم
ِ

تاريخها

الفئة المستهدفة

توجيهات أكاديمية

د .هنية فتحي أحمد
قسم اللغة العربية

الثالثاء 1441 / 2 / 16هـ

الطالبات في المستوى األول
والمستوى الثاني

الخطة الدراسية

أ .نسرين عبد العزيز أحمد
قسم اللغة اإلنجليزية

األربعاء 1441 / 2 / 17هـ

أعضاء هيئة التدريس

ندوة تعريفية لضوابط التخصص في المسارين اللغويات والترجمة

أ .د .نسيمة طرشونة
أ .نسرين عبد العزيز

1441 / 3 / 13هـ

طالبات المستوى الرابع

االستعداد األمثل لالختبارات

د .منى كرار

1441 / 3 / 29هـ

طالبات الكلية

تعزيز ثقافة اإلرشاد األكاديمي لدى الطالبات والتوعية بأهميته في
تحسين مخرجات التعلم

أ .د .نسيمة طرشونة

1441 / 3 / 25هـ

طالبات الكلية
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إنجازات أقسام الكلية ونشاطاتها
ً
أوال :قسم اللغة العربية وآدابها:
•نشأته وتطوره:
نشأ قسم اللغة العربيةعام  1396هـ مع إنشاء كليةالشريعة واللغة العربية ،وفي عام 1401هـ تمت الموافقة على فصلهما إلى كليتي
الشريعة وأصول الدين – والعلوم العربية واالجتماعية ،وكانت األقسام العلمية قسمين :قسم النحو والصرف وفقه اللغة ،وقسم
األدب والنقد والبالغة ،حتى تم دمج فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بفرع جامعة الملك سعود تحت مسمى « جامعة
القصيم « فتم ضم األقسام تحت مسمى « قسم اللغة العربية وآدابها «،وذلك في  1425/12/16هـ.

•رؤية القسم:

التميز في التدريس والبحث العلمي على المستوى المحلي واإلقليمي ،ومواكبة التطورات العلمية في اللغة العربية وآدابها.

•رسالة القسم:

إعداد متخصصين في تدريس اللغة العربية وآدابها  ،وباحثين مؤهلين بمهارات علمية بحثية تؤهلهم لتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة
عالية ،واإلسهام في خدمة الجامعة والمجتمع في تنمية المهارات اللغوية ،ونشرها.

•أهداف القســـم:

•تعزيز روح االنتماء للغة العربيّة واالعتزاز بتراثها المعرفي.
•تزويد ّ
الطالب بالمهارات اللغويّة الالزمة.
•إكسابها لقدرة على البحث والتحليل والنقد في مجاال للغة واألدب.
•االستجابة الحتياجات المجتمع بإعداد كفاءات علمية مؤهلة علميًا ،وقيميًا للعمل في القطاعين العام والخاص.
•تطوير البحث العلمي اللغوي بما يواكب المستجدات المعرفية الحديثة.
•مد جسور ّ
ّ
اللغوي المعاصر.
التواصل بين الفكر التراثي اللغوي والدراسات في الفكر
36

ً
أوال :وحدة اإلرشاد األكاديمي
أنشطة الوحدة:

التثقيفي لطالب المستوى األوّ ل (:)412 ،411
األسبوع
ّ
ُ
ّ
مختصة من األساتذة ،ويهدف النشاط إلى
األكاديمي عبر لجنة
وحدة اإلرشاد
التثقيفي ضمن البرامج التي تنفذها
يأتي نشاط األسبوع
ّ
ّ
تبصير ّ
ّ
المهمة ،وإرشادهم بما يعينهم على تحقيق رسالة البرنامج.
الطالب المستجدّ ين ببعض األمور
التثقيفي للفصلين ( )412 ،411من الزمالء الكرام:
وتكوّ نت لجنة األسبوع
ّ
السعود.
-1أ.د .علي بن إبراهيم ّ
-2د .فهد بن سليمان األحمد.
ّ
السلطان.
-3د.
محمد بن سلطان ّ
-4د .عمر بن بشير صدّ يقي.
-5د .معاذ بن سليمان الدخيّل.
السيف.
-6د .حمد ّ
-7د .فتح الرحمن الجعلي.
السعراني.
-8خالد بن صالح ّ
-9حسن عجب الدور السلك.
لكل طالب من طالب المستوى األوّ ل ُاختيرت
كل شعبة من شعب المستوى األوّ ل ،ولضمان وصول أعضاء اللجنة
ِ
ّ
أعدّ أنموذج لزيارة ّ
ّ
ُ
ّ
تهم ّ
ّ
الطالب المستجدّ للنقاش والحوار.
محاضرات مق ّر ر واحد من مقرراتهم .وقد عرضت اللجنة بعض القضايا التي
وقد ّ
وزعت استبانة على الطالب أعدّ ها الدكتور محمد سلطان السلطان خلصت إلى نتائج ممتازة.
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تقسيم طالب الدفعات ( )391وما بعدها على المرشدين:
كل أستاذ؛ ومتابعتهمّ ،
ثم تنبيه األساتذة
شرع اإلرشاد في االستعانة بأساتذة القسم وذلك بإسناد إرشاد عدد من الطالب على ّ
ّ
المنصة اإلرشادية.
بشأن

فترة االعتذار عن المق ّر ر:
كل فصل؛ ومناقشتهم فيما يقدّ مون من طلبات.
إرشاد الطالب في الفترة التي يسمح فيها باالعتذار عن المقرر ومدّ تها شهر في ّ
خاص لطلب االعتذار عن المقرر ،كانت طلبات الحذف في الفصل األول ()51( )411طلبا قبلت منها ( )30ورفضت (. )30
أعدّ أنموذج
وقد ِ
ّ
في الفصل الثانيمن ( )412كانت طلبات الحذف ( )33قبلت منها ( )11ورفضت (.)22
ويذكر ّ
أن عدد المتقدمين في الفصل ( )392خمسة وسبعون طالبًا ،وفي الفصل ( )51( )411طالبًا ،وأمّ ا في هذا الفصل الحالي ()412
مما يعني ّ
فكان عددهم (ّ )33
أن إجراء اإلرشاد بنشر ثقافة الحذف واإلضافة ،وبجهود األساتذة الكرام قد أظهرت أث ًر ا إيجابيًّا.

إقامة الدورات التدريبية:
هدفت الدّ ورات التدريبية إلى إرشاد الطالب جميعهم ،ومحورها في هذا العام (1441هـ) تطوي ُر ّ
الذات ،وقد خططنا إلقامة ثماني دورات
تدريبية للفصل األوّ ل (ّ )411
ّ
استحق المتدربون لهذا العام( )314شهادة حضور دورة وفق الجدول التالي:
نفذت بنسبة ( ،)100وقد
م

الموضوع

الهدف

الفئة المستهدفة

التاريخ

1

مفاتيح النجاح والتفوق الدراسي

د .السيد عبد السميع حسونة

1441 /1/25هـ

24

2

إدارة الحياة الجامعية

د .صالح الصعب

1441/2/2هـ

22

3

المنهج في حياة الطالب
الجامعي...

أ.د .مختار األزعر

1441 /2/9هـ

34

4

الوعي بالذات

د .محمد بن سلطان السلطان

1441 /2/16هـ

27

38

م

الموضوع

الهدف

الفئة المستهدفة

التاريخ

5

أسئلة التميّز :لماذا؟ وكيف؟
ومتى؟ وأين؟

د .طارق الغفيلي

1441 /2/23هـ

32

6

االستفادة من وسائل التواصل
االجتماعي لتنمية الدخل وتعزيز
الفرص

د .خالد السعراني

غرة ربيع األول 1441هـ

40

7

بناء الشخصية المقنعة

د .محمد كحولي

1441 /3/8هـ

37

8

قناعتك بتخصصك

د .فهد األحمد

1441 /3/15هـ

20

9

عوامل النجاح والتفوق

د .عبد اللطيف الجفن

1441/6/26هـ

39

10

الطالب الجامعي بين التحصيل
العلمي وتطوير الذات

د .فتح الرحمن الجعلي

غرة رجب 1441هـ

24

11

قانون التركيز وأثره في بناء
اإلنتاجيّة

د .حمود العصيلي

 8رجب 1441هـ

15

12

بناء الثقة ّ
بالنفس

د .عبد هللا الغفيص

 15رجب 1441هـ

لم ّ
تنفذ

13

ترتيب أولويات طريقك ّ
للنجاح

د .حمد السيف

1441/7/22هـ

لم ّ
تنفذ

14

كيف نتذوّ ق ّ
الشعر

د .محمد األمين

1441/7/29هـ

لم ّ
تنفذ
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الدورات التدريبية للفصل األول من العام الدراسي ١٤٤١هـ١٤٤٢ /هـ:
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صور من الدورات التدريبيّة:

41

ّ
ّ
المتعثرين:
الطالب
برنامج

األكاديمي لهذا العام 1441هـ .وقد ّ
ّ
المتعثرين ضمن برامج ّ
تمثل نشاط الوحدة في:
خطة اإلرشاد
يأتي االهتمام بالطالب
ّ
-1حصر الطالب المنذرين ،وتصنيفهم ،واستدعائهم ،وتنبيههم ،وتسليم كل واحد خطابا منفردا .وقد بلغ عددهم في إحصائية بداية
الجامعي الحالي (1441هـ) ( )59طالبًا .في حين كانوا في العام ( )89طالبًا.
العام
ّ

برنامج الطالب المتميّزين:

ّ
وتوقف لتعطيل الدّ راسة الحضورية.
جرى اإلعداد له ،وهو آخر برامج هذا الفصل.

برنامج وحدة اإلرشاد في فترة تعليق الدراسة ضمن اإلجراءات االحترازية ألزمة كورونا:
قامت الوحدة بمهامها المعتادة عبر التواصل الدائم مع الطالب ضمن المنصتين اإللكترونيتين (البريد اإللكتروني ،ورقم الواتس
الخاص باإلرشاد.

دورة مهارات الخط العربي:
وضمن الجهود التي وُ جّ هت لتطوير طالب البكالوريوس أقيمت دورة (مهارات الخط العربي) للمدرب محمد ناصر يحيى الهاشمي.

ثانيا :وحدة النشاط الطالبي:
(نادي ألق)
االجتماعات:
اجتمعت الوحدة خمس مرات خالل العالم وذلك على النحو التفصيلي التالي:
-1اجتماع بالنادي الثقافي مع طالب الوحدة لوضع خطة عمل بتاريخ الثالثاء 1441/01/10
-2اجتماع بالنادي الثقافي مع طالب الوحدة لتوزيع األعمال التي سوف تسجل وتنشر عبر المنصات الرقمية يوم األحد 1441/02/20
-3اجتماع في مكتب رئيس القسم يضم مشرف النشاط وبعض الطالب الفاعلين 1441 /05/27
-4اجتماع في مكتب سعادة عميد الكلية يضم سعادة العميد وسعادة رئيس القسم ومشرف النشاط والطالب الفاعلين يوم الثالثاء .1441/06/16
-5اجتماع إلكتروني بعد الدراسة لمناقشة سبل التعاون والعمل عن بعد في ظل الظروف الطارئة يوم األربعاء .1441/07/30
42

األعمال:
أنجزت وحدة النشاط الطالبي عددا من األعمال المختلفة التي تسعى إلى إثراء المحتوى األدبي العربي على الشبكة من خالل إثراء
وسم #األدب-الرفيعالذي أطلقته الوحدة منذ تأسيسها.
وقد جاءت أعمال الوحدة كما يلي:
-1استضافة نادي القصيم األدبي ألعضاء نادي «ألق» للحديث حول تجربة الوحدة في إثراء المحتوى الرقمي يوم اإلثنين 1441/04/11
-2لقاء مع األستاذ الدكتور عبد هللا البريدي تحت عنوان «ما فلسفة العلم؟»
يوم األربعاء .1441/07/09
باإلضافة إلى تسجيل مقاطع ومنتجتها وعرضها على قنوات القسم عبر وسائل التواصل ،وقد تنوعت هذه المقاطع بين نقاش
للرواية وإلقاء الثنتين وعشرين قصيدة منها:
-1جاسم الصحيّح يرثي غازي القصيبي | إلقاء :محمد السلمان.
-2قصيدة :عابرَة  -محمد عبد الباري | إلقاء :ياسر اليحيى.
-3قصيدة :رسالة مُ غ َّلفة  -حمد الغيداني | إلقاء :محمد الرشيد.
ُ
أعيذ القوافي  -محمد الجواهري | إلقاء :أسامة الحجيالن.
-4قصيدة:
ّ
ُ
َ
وهاج الوجد  -بهاء الدين زهير | إلقاء :زيد العتيبي.
الظالم
-5جن

ثالثا :لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي:
ً
شوطا كبي ًر ا للحصول
في ظل سعي الكلية إلى االعتماد األكاديمي لبرامجها المختلفة قطع برنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها
ِّ
على هذا االعتماد .وبعد أن َّ
ممث َلي الجامعة وهيئة تقويم التعليم والتدريب (المركز الوطني للتقويم واالعتماد
تم توقيع العقد بين
َّ
المتبع – الخطوات الضرورية للحصول
األكاديمي) في يوم األحد  11ذي القعدة 1441هـ الموافق  14يوليو  2019خطا البرنامج بعد ذلك – وفق
على االعتماد األكاديمي.
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رابعا :وحدة الدراسات العليا:
الخطط البحثية ولجان المناقشات واإلحصائية:
 -1الخطط البحثية
بلغ عدد الخطط البحثية المعتمدة في القسم خالل العام الجامعي  21خطة بحثية وجاءت موزعة على النحو اآلتي:
الخطط التي أجازها مجلس القسم – دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغوية ()7
الخطط التي أجازها مجلس القسم – دكتوراه الفلسفة في الدراسات األدبية ()6
الخطط التي أجازها مجلس القسم – ماجستير اآلداب في الدراسات اللغوية ()3
الخطط التي أجازها مجلس القسم – ماجستير اآلداب في الدراسات األدبية ()5
 -2لجان المناقشات
بلغ عدد اللجان المشكلة خالل العام الجامعي في كل األقسام ()45
موضوعات الماجستير والدكتوراه المقدمة للقسم:
بلغت لجان فحص الموضوعات وتطويرها ست لجان؛ ثالثا منها لفحص الموضوعات المقدمة ضمن برنامجي (الدراسات اللغوية)،
ومثلها لفحص الموضوعات المقدمة ضمن برنامجي (الدراسات األدبية).
-3اإلحصائية:
م

الموضوعات

ماجستير

دكتوراه

1

الموضوعات التي وافقت عليها اللجنة

3

6

2

الموضوعات التي عدلت عليها اللجنة

2

2

3

الموضوعات التي ردتها اللجنة

2

7

4

الموضوعات التي ردتها اللجنة وعرضت بناء على رغبة الطالب والمشرف

ـ

2

5

موضوعات أعادتها اللجنة إلى المرشد والطالب/ـة ولم تنجز بعد:

ـ

1

6

موضوعات مرحلة من العام الماضي

ـ

1

7

19

المجموع

26

المجموع الكلي
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فحص الموضوعات األدبية وتطويرها لبرنامج الماجستير والدكتوراه بقسم اللغة العربية ودابها:

فحص الموضوعات اللغوية وتطويرها لبرنامج الماجستير والدكتوراه بقسم اللغة العربية ودابها:
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الموضوعات التي عُ رضت على لجان الدراسات األدبية:
م

الموضوعات

ماجستير

دكتوراه

1

الموضوعات التي وافقت عليها اللجان

3

3

2

الموضوعات التي عدلت عليها اللجان

3

7

3

الموضوعات التي ردتها اللجان

1

1

4

الموضوعات التي ردتها اللجنة وعرضت بناء على رغبة الطالب والمشرف

ـ

ـ

5

موضوعات أعادتها اللجنة إلى المرشد والطالب/ـة ولم تنجز بعد

ـ

2

7

المجموع
المجموع الكلي

13
20

خامسا :اللقاءات العلمية:

القسم األوَّ ل :لقاءات القسم العلميَّة العامّ ة

أقام القسم في هذا العام (1441هـ) عددا من اللقاءات العلمية ،واألنشطة الثقافية ،تنوّ عت بين لقاءات علميًّة ،وأنشطة ثقافية.
ْ
بلغ عدد اللقاءات العلمية التي عقدها القسم خالل هذا العام الجامعي خمسة لقاءات علميَّة ،تنوَّ ْ
وشملت جميع فروع علوم العربية ،من نحو،
عت،
وصرف ،وأدب ،ونقد ،ولغة ،ولسانيات.
َّ
ممث ًلا بمساراته البحثية المختلفة هذه األنشطة العلمية ،وجاءت على النحو اآلتي:
وقد أقام القسم
م

عنوان اللقاء

مدير اللقاء

المحاضر/ون

تاريخ اللقاء

1

نظرات فيما شاع من أغالط عن النحو الكوفي

د .طارق الغفيلي

أ.د .عبد العزيز البجادي
د .علي الحامد

1441/01/25هـ

٢

النظرية األدبية عند العرب :قراءة القراءة

أ.د .أحمد الطامي

د .إبراهيم الدغيري
د .إبراهيم زيد

1441/02/23هـ

٣

األبحاث اللغوية والمجتمع بين الشهود والغياب

د .معاذ الدخيِّل

أ.د .عبد هللا البريدي
أستاذ اإلدارة والسلوك التنظيمي بجامعةالقصيم
د .عبدالعزيز المسعودي

1441/03/22هـ

٤

اللغةالعربيةوالذكاءاالصطناعي
(ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية)

د .محمد الخزيم

أ.د .محمدمراياتي
الخبير في العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة.
د .خالد الميمان
أستاذالذكاء االصطناعي في جامعةالقصيم

1441/4/21هــ

٥

مقدمة في علم األدب العرفاني

د .عبد اللطيف الجفن

د .محمد الناصر كحولي

1441/07/1هـ
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القسم الثاني :اللقاءات الخاصة للدارسين والدارسات في برامج الدراسات العليا:

ْن علميَّيْ ِن للدارسين والدارسات في برامج الدراسات العليا ،جاءت على النحو اآلتي:
أقام القسم هذا العام لقاءي ِ
م

عنوان اللقاء

مدير اللقاء

المحاضر/ون

تاريخ اللقاء

1

كيفية االستفادة من مصادر المعلومات في البحث
العلمي

د .إبراهيم زيد

د .إبراهيم زيد
أ.د .ياسر محمد الخليل

1441/03/7هـ

٢

الموضوعات المقترحة لبحوث الماجستير والدكتوراه:
(إشكاالت وتوجيهات)

د .طارق الغفيلي

د .طارق بن راشد الغفيلي
د .محمد الناصر كحولي

1441/06/2هـ

سادسا :البرامج المجتمعية:
قدّ م أعضاء القسم عددا من البرامج والدورات والمبادرات في خدمة المجتمع ،وجاءت على النحو اآلتي:
أوال :الدورات التدريبية :ضمن سلسلة دورات (حاجة طالب العلم الشرعي من علوم اللسان العربي) أقامت وحدة االستشارات
اللغوية بالتعاون مع مركز النخب العلمية الدورة التدريبية اآلتية:
اسم البرنامج

نوع البرنامج

مقدم الدورة

موقع التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشرائح المستهدفة +العدد

عدد ساعات
العمل

اختبار تحديد المستوى وتصنيف
الباحثين

دورة

د /سليمان بن
يوسف خاطر

قاعة النخب العلمية

1441 /3/22

الباحثون عن إتقان العربية في
البحث العلمي

4

ثانيا :الندوات وورش العمل:قدمت ضمن مجاالت التعاون بين القسم وقسم اللغة العربية في اإلدارة العامة للتعليم بالقصيم ورش
العمل اآلتية:
القسم

اسم البرنامج

نوع البرنامج

مقدم الدورة

موقع التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشرائح
المستهدفة
+العدد

عدد ساعات
العمل

اللغة العربية وآدابها

بناء مهارة تحليل
النص

ورشة عمل

د .عمر بن بشير صديقي

اإلدارة العامة للتعليم
بالقصيم

الفصل الثاني

المشرفون
والمعلمون

4

اللغة العربية وآدابها

مهارات تبسيط النحو
العربي

ورشة عمل

أ.د .علي بن إبراهيم
السعود

اإلدارة العامة للتعليم
بالقصيم

الفصل الثاني

المشرفون
والمعلمون

4
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ً
المجتمعية:تفعيال للشراكات المجتمعية مع الجهات خارج الجامعة قدمت البرامج اآلتية بالتعاون مع اإلدارة العامة
ثالثا :الشراكات
للتعليم بالقصيم وكذلك نادي القصيم األدبي:
اسم البرنامج

نوع البرنامج

المشارك

موقع التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشرائح المستهدفة +العدد

عدد
ساعات
العمل

المشاركة في تحكيم مسار اإللقاء
واالرتجال

مسابقة

د.محمد بن عبدهللا السيف
ّ
(محكم خارجي)

بيت الطالب في بريدة

1441/3/7هـ

طالب المرحلتين المتوسطة
والثانوية

يوم دراسي

نادي ألق (تجارب وإبداعات)

لقاء مفتوح

د .محمد األمين ومعه طالب
القسم (أعضاء نادي ألق)

نادي القصيم األدبي

1441/3/22هـ

المهتمون باألعمال اإلبداعية
في المجال اإلعالمي

ساعتان

رابعا :المشاركة في األيام الوطنية والعالمية:ضمن إسهامات القسم في االحتفاء باأليام الوطنية والعالمية أقيمت احتفالية باليوم
العالمي للغة العربية (سبقت اإلشارة إليها في األنشطة العلمية) وأقيمت احتفالية باليوم الوطني التاسع والثمانين على النحو اآلتي:
اسم البرنامج

نوع البرنامج

المشاركون

موقع التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشرائح المستهدفة +العدد

عدد
ساعات
العمل

أصبوحة شعرية

اليوم
الوطني 89

د .أحمد بن سليمان اللهيب
أ .محمد بن سليمان الضالع

قاعة االحتفاالت
الكبرى بالكلية

1441 /1 /26

طالب الجامعة

ساعتان

خامسا :ضمن مجاالت التعاون مع عمادة خدمة المجتمع أقيمت الدورة التدريبية اآلتية:
اسم البرنامج

نوع البرنامج

مقدمو الدورة

موقع التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الشرائح المستهدفة +العدد

عدد
ساعات
العمل

مهارات الخطابة واإللقاء (المستوى
األول)

دورة

د.حمدبن عبدهللا السيف
د.محمد بن عبدهللا السيف
د.فهدبن علي السديس

عمادة خدمة المجتمع

1441/7/3
حتى
1441/7/5

الباحثون عن تنمية مهارات
الخطابة واإللقاء

 12ساعة
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سادسا :اإلسهام في التوعية اإلعالمية:
اسم البرنامج

نوع البرنامج

المشاركون

مداخل في علوم اللغة (نحو ،وصرف،
وبالغة ،وأدب ،ولسانيات)

دروس
عبر البث
المباشر في
اليوتيوب

نخبة من أساتذة القسم

األدب الرفيع

نشر قصائد
من عيون
األدب
العربي في
اليوتيوب

نادي ألق (الطالب)

موقع التنفيذ

الصالون الثقافي

الصالون الثقافي

تاريخ التنفيذ

الشرائح المستهدفة +العدد

مستمر

مستمر

الجميع

عدد
ساعات
العمل
درس واحد
شهريا لكل
علم

الجميع

-

ّ
البث
كما أقام القسم خالل العام انطالقا من المسؤوليّة المجتمعيّة لألقسام العلميّة عبر نخبة من أساتذته دروسا شهر يّة عبر
االجتماعي مع إتاحة الفرصة لالستفسارات والتواصل مع األستاذ عبر التقنية وقت ّ
بث الدرس ،وذلك
المباشر في قنوات التواصل
ّ
تحت عنوان (مبادرة مداخل في علوم اللغة بلغت خمسة مداخل وهي:
.1مدخل في علم النحو :شرح متن اآلج ّر وميّة ،أ.د .علي بن إبراهيم السعود .قدم فيه مدخالن خالل العام الجامعي.
الملوكي البن ّ
جني ،أ.د .فريد بن عبد العزيز الزامل السليم .قدم فيه مدخالن خالل العام الجامعي.
.2مدخل في علم الصرف :شرح متن التصريف
ّ
.3مدخل في علم اللسانيّات :قراءة في كتاب (مفاهيم داللية ولسانية في وصف العربية) ،أ.د .عز الدين المجدوب .قدم فيه ثالثة مداخل خالل العام
الجامعي.
.4مدخل في علم البالغة :شرح كتاب البالغة العالية لعبد العال الصعيدي ،أ.د .محمد بن عبدالرحمن الخراز.قدم فيه ثالثة مداخل خالل العام
الجامعي.
الهاشمي.قدم فيه مدخلين خالل العام الجامعي.
العربي :البدء بالميّة العرب ،د .يحيى المتع ّلق بالله
.5قراءة في عيون األدب
ّ
ّ
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ثانيا :قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة:
رؤية القسم:

ً
وصوال لجودة المخرجات التعليمية
االرتقاء باألداء العام لدارسي اللغة اإلنجليزية واألدب والترجمة ،

رسالة القسم:
إعداد كوادر مزودة بمهارات وخبرات في اللغة اإلنجليزي وآدابها والترجمة وتأهيل باحثين منتجين للمعرفة ومدربين على التعامل مع التقنية
والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت

أهداف القسم:
•تخريج الكفاءات الوطنية المؤهلة لتدريس اللغة اإلنجليزية في التعليم العام على المستوى الحكومي والتعليم الخاص.
•إعداد الكفاءات العلمية للعمل في القطاع الحكومي والخاص وذلك في ميدان الترجمة
•تهيئة الطالب بشكل عام للمشاركة في الترجمة اإلسالمية وإمكانية تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الدين اإلسالمي أو العرب.
•إتاحة الفرصة للطالب الدارسين لمعرفة الثقافات األخرى خصوصا االوروبية وذلك من خالل دراسة بعض آداب تلك الشعوب.

أوال  :طالب القسم ،وبرامجه:
-1عدد طالب القسم:
-1الطالب المستجدون (سعوديون وغير سعوديين) في جميع المراحل الدراسية( .بكالوريوس  /ماجستير /دكتوراه):
البرنامج

المجموع

الطالب المستجدون

الفصل 412

الفصل411

طالب

76

59

بكالوريوس

 135طالب

طالبات

88

82

بكالوريوس

 170طالبة

طالب

1

-

ماجستير

 1طالب

طالبات

20

-

ماجستير

 20طالبة
326

المجموع العام
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 -2المقيدون (يقصد بهم الطالب المسجلون ،والمؤجلون ،والمنسحبون ،والمعتذرون ،والمنقطعون ،والذين لهم حق العودة إلى
الدراسة):
ً
أوال :برنامج البكالوريوس:
الفصل411

الفصل 412

المجموع

عدد الطالب

٥٠١

٥٦٥

١٠٦٦

عدد الطالبات

٩٣٥

١٠٠٦

١٩٤١
٣٠٠٧

المجموع العام

ثاني ًا :برنامج الماجستير:
الفصل411

الفصل 412

المجموع

عدد الطالب

-

٣٠

٣٠

عدد الطالبات

-

١

١
٣١

المجموع العام

-٣الخريجون (سعوديون وغير سعوديين):
الخريجون

الفصل411

الفصل 412

البرنامج

المجموع

طالب

75

-

بكالوريوس

75

طالبات

115

بكالوريوس

115

طالب

-

-

ماجستير

-

طالبات

-

-

ماجستير

١٩٠

المجموع العام
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-٤المطويةقيودهم  ،ويقصد بهم الذين لم يتموا المرحلة ،وتم فصلهم من الكلية ،وال تساعدهم اللوائح على العودة إلى الدراسة:
الطالب المطوي
قيدهم
طالب
طالبات
طالب وطالبات

الفصل411

الفصل 412

البرنامج

المجموع

4
3
-

6

البكالوريوس
البكالوريوس
الماجستير

10
6
-

3

-

١٦

المجموع العام

أعداد الطالب السعوديين وغير السعوديين:
الفئة

الفصل411

الفصل 412

البرنامج

طالب

659
1095
34
١٧٨٨

604
1017
25
١٦٤٦

البكالوريوس
البكالوريوس
الماجستير

طالبات
طالب وطالبات
المجموع

مقارنة مختصرة بين األعداد المذكورة في عام التقرير ،وأعدادهم في العام الذي قبله في جميع الفقرات السابقة:
م

الفئة

الفصل ٣٩١

الفصل ٣٩٢

الفصل ٤١١

الفصل ٤١٢

١

المستجدون

٢

المقيدون

٣

الخريجون

٥

المطوي قيدهم

78
714
82
22
٨٩٦

61
665
31
٧٥٧

76
501
75
4
٦٥٦

59
565
6
٦٣٠

المجموع
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طالب البكالوريوس بقسم اللغة اإلنجليزية والترجمة للعام ١٤٤٠هـ١٤٤١/هـ:

طالب الماجستير بقسم اللغة اإلنجليزية والترجمة للعام ١٤٤٠هـ١٤٤١/هـ:
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-٢عدد البرامج الدراسية في القسم ،ومسمياتها:
.1تخصص اللغويات والترجمة
 .2تخصص اللغويات واألدب
.3اللغويات والترجمة
ماجستير اللغة اإلنجليزية -ماجستير اآلداب في اللغوياتماجستير اللغة اإلنجليزية  -ماجستير اآلداب في اللغويات التطبيقيةثانيا  :األنشطة العلمية والبحثية في القسم:
-1إحصاء بعدد البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس المنشورة ،أو المقبولةللنشر ونسبتها إلى أعضاء هيئة التدريس.
البحوث المنشورة

البحوث المقبول للنشر

النسبة

88

-

%200

-2أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على دعم لبحوثهم ،والذين حصلوا على تميز بحثي .
دعم البحوث ( 4أعضاء)تميز بحثي ( 2عضوان) - 3أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في المؤتمرات والندوات الخارجية والداخلية:
 3مشاركات
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ثالثا  :األنشطة األكاديمية والتدريبية:
 -1الدورات التدريبية:
م

العنوان

الفئة المستهدفة

العدد

١

برنامج تحضيري الختبار اآليلتس
في جامعة القصيم

طالب الجامعة والمجتمع المحلي

 60متدرب

٢

الختبار اآليلتس في جامعة القصيم

طالب الجامعة والمجتمع المحلي

 480مختبر

 -2ورش العمل والتدريب
أقام قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة يوم الثالثاء الموافق  1440/08/04هـ ورشة عمل بعنوان (تقرير المقرر واستبانة نهاية الفصل الدراسي) .وقد
حضر الورشة أكثر من  ٥٠عضو ًا من أعضاء هيئة التدريس بالقسم .وقد اشتملت الورشة التي قدمها التدريس في قسم التغذية العالجية بكلية
العلوم الصحية بالرس د .فيّاض أحمد علي.
جزءا ال
وكانت هذه الورشة ضمن برامج نشر ثقافة متطلبات الجودة واالعتماد البرامجي والتي يسعى قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة ألن تكون
ً
يتجزأ من ثقافة منسوبيه األكاديمية.

رابعا :أعمال اللجان في القسم:
أوال :لجنة اإلرشاد األكاديمي:
وضع بريد إلكتروني لخدمة الطالب لمعالجة جميع مشاكله.
إعداد جدول استرشادي يمكن الطالب من اختيار المجموعة التي يريدها ويبين المعلومات الالزمة للطالب من حيث توقيت المحاضرات وعدم
تعارضها مع شعب أو مجموعات أخرى .تم إعالنها على لوحات اإلعالن في قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة.
تثبيت أربع لوحات إعالن جديدة للطالب كإحدى أدوات التواصل بالقسم.
تحديث لوحات اإلرشاد اإللكترونية بالتوافق مع وكالة الكلية للشؤون التعليمية التي يحتاجها الطالب في حياته األكاديمية.
متابعة الخطة الدراسية للطالب المحولين من البرنامج االنتقالي في كلية المجتمع إلى المستوى الخامس في برنامج اللغة اإلنجليزية في كلية
اللغة العربية والدراسات االجتماعية.
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كما أقامت لجنة اإلرشاد الطالبي لقاء تعريفي ًا ببرنامج الدورة المكثفة في اللغة اإلنجليزية في بداية الفصل الدراسي  ،411وعرضت أهداف برنامج
ً
دليال إرشادي ًا متوفر على الرابط:
الدورة المكثفة في إعداد الطالب المجدين لالنضمام لبرنامج البكالوريوس فسم اللغة اإلنجليزية .كما أصدرت
 /837/pages/5/https://asc.qu.edu.saلتحقيق الغاية المرجوة .حضر االجتماع سعادة رئيس قسم اللغة اإلنجليزية الدكتور /محمد بن فهد
الجطيلي وسعادة منسق البرنامج سعادة الدكتور بدر يوسف الحربي وجميع أساتذة البرنامج.
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قامت اللجنة بدراسة جميع طلبات االعتذار عن المقرر للفصل الدراسي  .411كانت سياسة اللجنة تتمحور حول األسباب الحقيقية التي تجعل
الطالب يعتذر عن مقرر ما.
وانطالق ًا من رغبة القسم بتفعيل مسار اللغة اإلنجليزية واألدب فقد أقامت اللجنة ندوة حضرها كل من سعادة وكيل الكلية وسعادة رئيس
القسم وزمالء آخرون بشأن مسارات برنامج اللغة اإلنجليزية :اللغة اإلنجليزية والترجمة واللغة اإلنجليزية واألدب يمكن االطالع على ملخص عنها
على الرابطhttps://up4net.com/uploas/up4net :

تلبية لتوصيات سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية ولسعادة رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية ،وتجسيد ًا لدور اإلرشاد األكاديمي
وألهمية التواصل مع الطالب المتعثرين والخريجين تواصلت اللجنة مع عينة عشوائية من الطالب الخريجين والطالب المتعثرين هاتفي ًا ومعرفة
أسباب التعثر وطرق معالجتها .كما أجابت عن تساؤالت واستفسارات العديد من الطالب ومحاولة معالجة قضاياهم.
أعدت اللجنة الجدول الدراسي للفصل 412وضمنته مقررات الخطط السابقة التي ليس لها معادل وذلك من ضمن الحلول الممكنة لمعالجة
ً
إشكاال كبير ًا للمرشدين األكاديميين .كما قامت بنشر توصيفات المقررات لجميع مقررات
قضايا التعثر في برنامج اللغة اإلنجليزية التي تسبب
الخطة الدراسية على الرابط التالي /633/pages/5/https://asc.qu.edu.sa :تسعى اللجنة دوم ًا لالرتقاء بعملية اإلرشاد األكاديمي لتحقق األهداف
األسمى في العملية التعليمية من خالل االستماع لقضايا الطالب ومعوقات نجاحهم والعمل على حلها من خالل التواصل مع أساتذة المقررات
وتقريب العالقة بين الطالب واألستاذ.
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• برامج تستهدف الطالب المستجدين:

-1الدورة المكثفة
-2اللغة اإلنجليزية والترجمة
-3اللغة اإلنجليزية واألدب
•مدّ ة البرنامج :ثالثة أيّام
ّ
المنفذة :لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم اللغة اإلنجليزية والترجمة.
•الجهة
•أهداف البرنامج:
ّ
 -1المساهمة في انتظام العمليّة التعليميّة منذ اليوم األوّ ل.
ّ
ّ
التحوّ ل من البيئة ّ
الب ومساعدتهم نحو ّ
الط ّ
-2تهيئة ّ
التعليميّة في المرحلة الثانويّة إلى بيئة التعليم الجامعي.
-3التعريف بالموارد المادّ يّة والبشر يّة التي ّ
للط ّ
توفرها الجامعة ّ
الب خالل دراستهم.
الب المستجدّ ين ّ
للط ّ
-4إتاحة الفرصة ّ
للتعرّف على مرافق الك ّليّة والخدمات المتنوّ عة التي تقدّ مها ،وأفضل األساليب الستخدامها ،واالستفادة منها.
ّ
-5تقديم ّ
ّ
لتحفيزالطالب ومساعدته على الدّ راسة والتفوّ ق.
النصائح واإلرشاد األكاديمي
المنظمة للعمليّة ّ
ّ
واالطالع على ّ
الط ّ
ّ
-6تمكين ّ
التعليميّة بالجامعة.
الضوابط وال ّلوائح األكاديميّة
الب من اإللمام
الب لاللتقاء بالمسئولين واإلدار يّين وأعضاء هيئة ّ
للط ّ
-7إتاحة الفرصة ّ
التدريس بالقسم والك ّليّة.
جدول البرنامج:
الوقت

األحد
1441/05/24هـ

اإلثنين
1441/05/25هـ

8:50-8:00

التعريف بحقوق الطالب الجامعي وواجباته

التعريف بدور اإلرشاد األكاديمي

-

9:50-9:00

التعريف بثقافة الجودة

التعريف باألنشطة الطالبية وجولة
للنادي الطالب

ترحيب بالطالب الجدد وضيافة

10:50-10:00

لقاء مع سعادة رئيس قسم اللغة اإلنجليزية
والترجمة
(د .محمد الجطيلي)

عرض تجريبي لطالبين من الخريجين

التعريف بالتعلم اإللكتروني

11:50-11:00

جولة لمرافق الكلية ولقاء مع سعادة وكيل الكلية
للشؤون التعليمية
(د .بندر الجفن)

عرض مصور عن الكلية

لقاء مع مشرفي األمن
والسالمة
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اإلثنين
1441/05/25هـ

تقرير موجز:
ً
أوال :تقرير التهيئة المبدئية للطالب المستجدين ببرنامج الدورة المكثفة في قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة ()٤١٢
في يومي األحد واالثنين الموافق  ١٤٤١/٥/٢٦،٢٥هـ ،أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ( ،)٤١٢أقام قسم اللغة اإلنجليزية
والترجمة بكلية اللغة العربية بجامعة القصيم ندوة تعريفية لتهيئة الطالب المستجدين ببرنامج الدورة المكثفة في قسم اللغة
اإلنجليزية والترجمة .وقد ألقى سعادة رئيس القسم كلمة ترحيبية للطالب المستجدين وحثهم على الجد واالجتهاد في مسيرتهم
التعليمية وقدم بعض النصائح األكاديمية وشجعهم على التواصل مع إدارة القسم في حالة وجود عقبات في مسيرتهم األكاديمية.
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تقرير التهيئة المبدئية للطالب في برنامجي:
 .1برنامجي اللغة اإلنجليزية والترجمة
.2برنامج اللغة اإلنجليزية واألدب
ّ
الساعة التاسعة صباح ًا بالقاعة العامة ،وبدأ
أقام قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة حفل استقبال
لطالبه المستجدّ ين يوم األحد 1441/05/24هـّ ،.
االستقبال بكلمة لسعادة الدّ كتور /محمد بن فهد الجطيلي رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية ،مرحّ ب ًا
الب ّ
الب المستجدّ ين وموجّ ها لهم بضرورة االجتهاد والمثابرة في تحصيلهم األكاديمي ،كما ّ
الط ّ
بالط ّ
أكد من خالل كلمته على ضرورة إلمام ّ
ّ
بالنظام
ّ
للط ّ
األكاديمي ،وذلك من خالل الدّ ليل األكاديمي ،واالستفادة من الخدمات التي تقدّ مها الك ّليّة ّ
والنادي
األكاديمي بالقسم،
الب عبر وحدة اإلرشاد
ّ
الط ّ
ّ
البي بالكلية.

األكاديمي بالك ّليّة قدّ مه سعادة الدّ كتور /بندر الجفن ،وكيل الكلية للشؤون التعليمية ،وعن ّ
وبعد ذلك ّ
التحضير
تلقى الحضور تنوير ًا عن اإلرشاد
ّ
االلكتروني واألعذار التي تقبل في حالة غياب ّ
الطالب كما رافق الطالب في جولة لمرافق الكلية والتعريف بحقوق الطالب وواجباتهم.
ً
مفصال عن اإلرشاد األكاديمي ودور المرشد في دعم الطالب؛ ومن ثم قامت لجنة األنشطة
في اليوم التالي ،قدمت لجنة اإلرشاد األكاديمي تعريف ًا
بالتعريف باألنشطة الطالبية ورافقت الطلبة في جولة للنادي الطالب.
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ثاني ًا :لجنة التثقيف الطالبي
-تنفيذ برنامج تعريفي للطالب المستجدين في برنامج الدورة المكثفة في بداية كل فصل.

ثالث ًا :لجنة النادي الطالبي.
 .1مشاركة ممثلي النادي الطالبي بالقسم (عبد الرحمن الحريصي ولؤي السالم) في يوم الطالب (إبداع وتميز) يوم االثنين 1440/3/4هـ.
 .2حضور عشرين طالب ًا من قسم اللغة اإلنجليزية في لقاء األمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم بعنوان «تجربتي في الحياة» والتي
أقيمت يوم األحد 1440/3/17هـ.
 .3مشاركة مجموعة من طالب القسم في رحلة ميدانية إلذاعة السعودية.
 .4مشاركة مجموعة من طالب القسم لفي أسبوع امشي_ 30المشترك بين جامعة القصيم ووزارة الصحة.

اجتماعات المجلس الطالبي.
عقدت ( )7اجتماعات وهناكمجموعة من الصور مرفقة توضح أنشطة النادي.

خامس ًا :الموارد البشرية:
-1أعضاء هيئة التدريس( :سعودي  /غير سعودي) (ذكر  /أنثى):
 76عضوا -األساتذة المساعدون ،والمشاركون ،والبروفيسور ،والمحاضرون والمعيدون.
 102عضو.

-2المتعاقدون (سعودي  /غير سعودي):
 33عضوا.
-3العبء التدريسي للقسم:
  17ساعة.-4المبتعثون من القسم:
 22مبتعثا ومبتعثه.
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سادس ًا :األنشطة المجتمعي:
م

اسم البرنامج

النوع

العدد

١

مدرسات اللغة اإلنجليزية في منطقة القصيم لتدريس دورات اإلعداد الختبار
اآليلتس

تدريبي

15

٢

المشاركة في إنشاء مركز الختباراآليلتس في جامعة القصيم

استشارية وتدريبية

 12اختبارا

سابع ًا :الشراكات والتعاون:
الشراكة والتعاون مع شركة IDPاألسترالية في مجال التعليم لتقديم خدماته لطالب الجامعة ومنسوبيه

ثامن ًا :المعامل والمرافق:
المعامل 3 :معامل لبرنامج البكالوريوس ومعمالن لبرنامج الماجستير
تاسعا:القاعات الدراسية:
 22قاعة دراسية لبرنامج البكالوريوس.
( )2قاعتان لبرنامج الماجستير.
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ثالث ًا :قسم الجغرافيا:
نشأته وتطوره:
َّ
يعدُّ قسم الجغرافيا أحد األقسام العلميَّة بالكليَّة ،وقد َّ
والتاريخ .ويمنح
وتأسس بعد قسمي ال ُّلغة العربيَّة
تم افتتاحه عام 1402ه.
َّ
القسم درجة البكالوريوس والماجستير والدُّ كتوراه في الجغرافيا.
رؤية القسم:
َّ
والتميز في الدِّ راسات والبحوث الجغرافيَّة ،واإلسهام في بناء مجتمع المعرفة.
ال ِّر يادة
رسالة القسم:
َّ
إعداد كوادر وطنيةٍ واعيةٍ بالقضايا الجغرافيَّة والبيئيَّة والقضايا المعاصرة ،وتطوير المهارات البحثيَّة وملكات َّ
والتحليل في حقل
النقد
مما ي َُم ِّك ُ
الدِّ راسات الجغرافيَّةَّ ،
واالجتماعي محل َّي ًا وإقليميَّا وعالم َّي ًا.
المعرفي
ن المجتمع من تحقيق نقلةٍ نوعيَّةٍ في المجال
ِّ
ِّ
أهداف القسم:
َّ
والتخطيط للمستقبل.
دراسة البيئة بهدف فهم الحاضرتوسيع نطاق العناية بالدِّ راسات الجغرافيَّة بما يخدم الوطن واألمة.ِّ
المتخصصة والبحوث العلميَّة الجادَّ ة.
اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانيَّة عن طريق الدِّ راسات الجغرافيَّةالتدريس في مدارس َّ
تخريج كوادر مؤهَّ لة لتولى َّالتعليم العام.
تأهيل ُّالطالب لمواصلة دراساتهم العليا.
علمي أصيل.
تأهيل كوادر قادرة على إثراء تاريخ الوطن واألمَّ ة ،وتدوينه وفق منهجٍّ
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أوال :ط َّلاب القسم وبرامجه:
طالب البكالوريوس للعام الدراسي 1441-1440هـ:
َّ
التصنيف

الفصل األوَّ ل

الفصل َّ
الثاني

المجموع

عدد ُّ
الطالب

116

165

281

عدد َّ
الطالبات

45

103

148

المجموع

161

268

429

ط َّلاب الماجستير للعام الدراسي 1441-1440هـ:
الفصل األوَّ ل

الفصل َّ
الثاني

المجموع

عدد ُّ
الطالب

3

-

3

عدد َّ
الطالبات

2

-

2

المجموع

5

-

5

َّ
التصنيف

طالب الدُّ كتوراه للعام الدراسي 1441-1440هـ:
َّ
التصنيف

الفصل األوَّ ل

الفصل َّ
الثاني

المجموع

عدد ُّ
الطالب في برنامج الجغرافيا البشر يَّة

-

-

-

عدد َّ
الطالبات في برنامج الجغرافيا البشر يَّة

11

-

11

عدد ُّ
الطالب في برنامج الجغرافيا َّ
الطبيعيَّة

1

-

1

الطالبات في برنامج الجغرافيا َّ
عدد َّ
الطبيعيَّة

6

-

6

المجموع

18

18
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الخ ِّر يجون في برنامج الماجستير لعام 1441-1440هـ:
َّ
التصنيف

الفصل األوَّ ل

الفصل َّ
الثاني

المجموع

عدد ُّ
الطالب

-

-

-

عدد َّ
الطالبات

1

4

5

المجموع

1

4

5

مقارنة األعداد في برامج البكالوريوس للعامين 1441-1440 / 1440-1439هـ:
َّ
التصنيف

1440-1439

1441-1440

ط َّلاب البكالوريوس

241

281

طالبات البكالوريوس

108

148

المجموع

349

429

المجموع

مقارنة األعداد في برامج الدِّ راسات العليا للعامين 1441-1440 / 1440-1439هـ
َّ
التصنيف

1441-1440

1440-1439

المجموع

برنامج الماجستير

6

4

10

برنامج الدكتوراه في الجغرافيا َّ
الطبيعيَّة

13

7

20

برنامج الدُّ كتوراه في الجغرافيا البشر يَّة

15

11

26

المجموع

34

22

56
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طالب البكالوريوس بقسم الجغرافيا للعام 1441-1440هـ:

طالب الماجستير بقسم الجغرافيا للعام 1441-1440هـ:

طالب الدكتوراه بقسم الجغرافيا للعام 1441-1440هـ:
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البرامج الدِّ راسيَّة بالقسم:
م

البرامج

١

برنامج البكالوريوس في الجغرافيا ُّ
للطالب

٢

برنامج البكالوريوس في الجغرافيا َّ
للطالبات

٣

ُّ
تخصص جغرافيا
برنامج ماجستير آداب

٤

برامج دكتوراه فلسفة في الجغرافيا َّ
الطبيعيَّة

٥

برامج دكتوراه فلسفة في الجغرافيا البشر يَّة

ثاني ًا :األنشطة العلميَّة والبحثيَّة بالقسم
البحوث العلميَّة المنشورة:
العام

عدد البحوث المنشورة

عدد البحوث المقبولة َّ
للنشر

المجموع

 1441 – 1440هـ

4

3

7

عدد المناقشات العلميَّة التي َّ
تمت خالل العام (ماجستير):
العام

عدد ُّ
الطالب

عدد َّ
الطالبات

المجموع

 1441 – 1440هـ

0

4

4

عدد الخطط التي أجيزت لرسائل الدُّ كتوراه:
العام

عدد الخطط في الجغرافيا البشر يَّة

عدد الخطط في الجغرافيا َّ
الطبيعيَّة

المجموع

 1441 – 1440هـ

8

8

16
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بحثي وجائزة َّ
ٍ
البحثي:
التميُّز
دعم
عدد األعضاء الذين حصلوا على
ِّ
ٍّ
العام

ٍ
دعم بحثي
الحاصلون على

الحاصلون على جائزة َّ
البحثي
التميُّز
ِّ

المجموع

 1441 – 1440هـ

3

1

4

َّ
والندوات الدَّ اخليَّة والخارجيَّة:
عدد الذين شاركوا في المؤتمرات
العام

المشاركون في المؤتمرات

المشاركون في َّ
الندوات

المجموع

 1441 – 1440هـ

2

3

5

عدد َّ
والسمنارات التي أقامها القسم:
الندوات والمحاضرات
ِّ
العام

َّ
الندوات والمحاضرات

السمنارات
ِّ

المجموع

 1441 – 1440هـ

10

3

13

األنشطة التي نفذها القسم:
م

نوع َّ
النشاط

الجهة المستفيدة

مالحظات

1

رحلة علميًّة إلى هضبة المستوي
ُّ
العلمي في كليَّة اللغة
المشاركة في برنامج اإلثراء
ِّ
العربيَّة والدِّ راسات االجتماعيَّة من خالل محاضرةٍ لألستاذ
الدُّ كتور أحمد عبد هللا الدّ غيري ،بعنوان :دالئل َّ
التحوُّ ل
المناخي في منطقة القصيم.
ِّ

ط َّلاب المستوى ال َّر ابع والخامس

الملحق ()1

أعضاء هيئة َّ
ُّ
والطالب والباحثين.
التدريس

الملحق رقم
()2

أعضاء هيئة َّ
التدريس

الملحق رقم
()3

2
3

َّ
المحمد
نشاط علمي قدَّ مه الدُّ كتور حسين
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األعمال التي قامت بها ال ِّلجان 1441-1440هـ:
م

أعمال قامت بها لجنة الجودة

١

ورشة تدريبيَّة في كيفيَّة توصيف البرامج

٢

ورشة تدريبيَّة في كيفيَّة توصيف المق َّر رات وإعداد تقاريرها

٣

ورشة تدريبيَّة في كيفيَّة صياغة مُ خرجَ ات َّ
التعلم للبرامج والمق َّر رات

٤

إعداد الهيكل التنظيمي لقسم الجغرافيا ،ومهام ال ِّلجان في القسم

٥

منسق المق َّر ر وتفعيله
تحديد مهام
ِّ

6

إعادة صياغة أهداف البرامج في القسم (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه)

7

تحديد مواصفات الخ ِّر يجين للبرامج في القسم (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه)

8

ورشة تدريبيَّة في استراتيجيَّات َّ
التدريس ،وتحديد طرق القياس

9

ورشة تدريبيَّة في كيفيَّة توحيد نواتج َّ
التعلم في االختبارات

10

ورشة عمل عن كيفيَّة إعداد ورقة االختبار طبقا لمعايير الجودة

11

تشكيل ال ِّلجان االستشار يَّة للبرامج ،وتفعيل مهامها في تطوير البرامج

12

توصيف برنامج البكالوريوس

13

توصيف برنامج الماجستير

14

توصيف بعض المق َّر رات الدِّ راسية على أحدث نموذج للهيئة الوطنيَّة َّ
للتقويم واالعتماد لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
ٍ

15

توصيف برنامج الماجستير المطوَّ ر بالمق َّر رات والرسالة
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األعمال التي قامت بها ال ِّلجان 1441-1440هـ:
م

األكاديمي
أعمال قامت بها لجنة اإلرشاد
ِّ
اجتماع أوَّ ل مع ط َّلاب البكالوريوس في يوم اإلرشاد َّ
الشهر األوَّ ل للفصل 411

٢

الشهر َّ
اجتماع ثاني مع ط َّلاب البكالوريوس في يوم اإلرشاد َّ
الثاني للفصل 411

٣

الشهر َّ
اجتماع ثالث مع ط َّلاب البكالوريوس في يوم اإلرشاد َّ
الثالث للفصل 411

٤

اجتماع أول مع ط َّلاب البكالوريوس في يوم اإلرشاد َّ
الشهر األوَّ ل للفصل 412

٥

الشهر َّ
اجتماع ثاني مع ط َّلاب البكالوريوس في يوم اإلرشاد َّ
الثاني فصل 412

6

الشهر َّ
اجتماع ثالث مع طالب البكالوريوس في يوم اإلرشاد َّ
الثالث للفصل 412

7

تنظيم ساعة اإلرشاد األكاديمي شهر يَّا بعد انعقاد مجلس القسم.

8

تقديم تقارير اإلرشاد األكاديمي فصل َّي ًا.

9

المشاركة في أنشطة لجنة اإلرشاد األكاديمي بالكليَّة.

م

أعمال قامت بها ال َّلجنة َّ
الثقافيَّة واالجتماعيَّة

١

إقامة دورات خارج الكليَّة وداخلها .الملحق ()10-1

٢

المشاركة في لقاء تليفزيوني في مشاركة بيوم البيئة قناة  MBCملحق 17

م

َّ
والتطوير
أعمال قامت بها لجنة الخطط

١

تطوير برنامج الماجستير بالمق َّر رات.

٢

جاري العمل على تطوير خطط الدُّ كتوراه والبكالوريوس.

١
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م

أعمال قامت بها لجنة الدِّ راسات العليا

١

إعداد نماذج مناقشة الخطط.

٢

اإلعداد ل  16سمنار لمناقشة الخطط .الملحق ( )4

3

اإلعداد لالمتحان َّ
الشامل ،والمراقبة واجراء المقابالت .الملحق ()5

م

أعمال قامت بها لجنة المجلس ُّ
الطالبي

١

التنسيق مع مشرف الكليَّة ،واالشتراك ببعض البرامج َّ
التوعوية التي تقدِّ مها الكليَّة .الملحق ()8-6

األنشطة المجتمعية:
م
1
2

3

4

اسم البرامج
زيارة ورحلة علميَّة استطالعيَّة إلى منطقة ضر يَّة.
ديسمبر 2019
https://cutt.ly/cynhIOX
َّ
للشمس في اإلحساء
المشاركة في رصد ظاهرة الكسوف الحلقي
2019/12/26
2015439/https://www.spa.gov.sa
المشاركة في تدشين منتدى القصيم لإلبداع واالبتكار تحت شعار ِّ
الز راعة َّ
الذكية
ٌ
غذائي.
وأمن
إبداعٌ
ٌّ
1027212/https://wtn.sa/a
 3نوفمبر 2019
ِّ
الس ِّ
للمختصين وهواة َّ
الطقس
نوي األوَّ ل بالمملكة
المشاركة في ال ِّلقاء َّ
والمناخ (سماؤنا)-
َّ
محمد العوهلي الخير يَّة لتنمية المجتمع.
مؤسسة عبد العزيز بن
َّ
1441/2/27
20=s?1187981307764080640/https://twitter.com/ALMISNID/status
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النوع

العدد

زيارة ورحلة استطالعيَّة الملحق ()9

15

َّ
فعالية علميَّة مجتمعيَّة الملحق ()10

100

َّ
فعالية علميَّة مجتمعيَّة الملحق ()11

100

فعاليَّة علميَّة مجتمعيَّة الملحق ()12

80

اسم البرامج

النوع

العدد

م

المشاركة بمحاضرة المناخ القديم للجَّ زيرة العربيَّة لألستاذ الدُّ كتور أحمد الدغيري-
َّ
محمد العوهلي الخير يَّة لتنمية المجتمع.
مؤسسة عبد العزيز بن
َّ
1441/2/27
20=s?1187981307764080640/https://twitter.com/ALMISNID/status
المشاركة بمحاضرة حقيقة َّ
التغيُّر المناخي لألستاذ الدُّ كتور عبد هللا المسنِد-
َّ
محمد العوهلي الخير يَّة لتنمية المجتمع.
مؤسسة عبد العزيز بن
َّ
1441/2/27

فعاليَّة علميَّة مجتمعيَّة
الملحق ()13
إضافة صورة

100

فعاليَّة علميَّة مجتمعيَّة
الملحق ()14

100

7

مشاركة األستاذ الدكتور أحمد الشبعان بمجموعة محاضرات توعوية في سجن
بريدة

محاضرات توعويَّة

200

8

المشاركة بمحاضرة أونالين بعنوان
َّ
«التخطيط الحضري بعد كورونا المستجد (كوفيد -»)19مكتبة اإلسكندر يَّة
ألقاها األستاذ الدُّ كتور لطفي عزاز أستاذ ُن ُظم المعلومات الجغرافيَّة والعمران
الساعة  ٨مساء من يوم الخميس
بجامعتي المنوفيَّه والقصيم وذلك فى تمام َّ
الموافق .2020/4/9
/963690870694322/https://www.facebook.com/events

محاضرة أونالين الملحق ()15

5

6

نسبة الفاعليات المقدمة من قسم الجغرافيا لخدمة المجتمع
زﻳﺎرة ورﺣﻠﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﱠﺔ

٢.٤

ﱠ
ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎء
رﺻﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻜﺴﻮف اﻟﺤﻠﻘﻲ
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻟﻺﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﱢ
اﻟﺰ راﻋﺔ ﱠ
ٌ
ﻏﺬاﺋﻲ
وأﻣﻦ
اﻟﺬﻛﻴﺔ إﺑﺪاعٌ
ﱞ

٥.٤٤

١٣.٦١

٢٧.٢١

١٣.٦١

ﱢ
اﻟﺴ ﱢ
ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ وﻫﻮاة ﱠ
اﻟﻄﻘﺲ واﻟﻤﻨﺎخ
ﻨﻮي اﻷوﱠ ل ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻟ ﱢﻠﻘﺎء ﱠ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺑﺮﻳﺪة
ﱠ
)اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﻌﺪ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩
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١٣.٦١

١٠.٨٨
١٣.٦١

40

َّ
والشراكات:
المشاريع
م

اسم المشروع أو َّ
الشراكة

الجهة المشاركة

1

اتفاقية َّ
التعاون مع األمانة

أمانة منطقة القصيم

2

تأهيل وتطوير وادي الرّمة

أمارة منطقة القصيم

النوع
استشارة
ملحق 16
استشارة
الملحق ()16

سادس ًا :القاعات والمعامل الدِّ راسيَّة بالقسم:
م

ّ
النوع

العدد

متوسط االستيعاب

مالحظات

1

القاعات

6

35

المحلق ()17

2

المعامل

3

20

9

55

المجموع

مالحق:

الملحق 1

الملحق 2
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الملحق3
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رابع ًا:قسم التاريخ
نشأته وتطوره:
تم افتتاح القسم في عام 1398هـ 1978/م وكانت الدراسة في القسم على النظام السنوي ،ثم تحولت إلى النظام الفصلي بحيث يدرس
الطالب ثمانية فصول دراسية خالل أربع سنوات

رؤية القسم:
الريادة والتميز في الدراسات والبحوث التاريخية ،واإلسهام في بناء مجتمع المعرفة

رسالة القسم:
إعداد كوادر وطنية واعية باألحداث التاريخية والقضايا المعاصرة ،وتطوير المهارات البحثية وملكات النقد والتحليل في حقل
الدراسات التاريخية مما يمكن المجتمع من تحقيق نقلة نوعية في المجال االجتماعي.

أهداف القسم:
دراسة التاريخ اإلنساني بهدف فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل.
توسيع نطاق العناية بالدراسات التاريخية بما يخدم الوطن واألمة
اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية عن طريق الدراسات التاريخية المتخصصة والبحوث العلمية الجادة
تخريج كوادر مؤهلة تتولى التدريس في مدارس التعليم العام
تأهيل الطالب للبحث العلمي واالستعداد للدراسات العليا
تأهيل كوادر قادرة على إثراء تاريخ الوطن واألمة ،وتدوينه وفق منهج علمي أصيل.
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خدمة المجتمع والجامعة:
إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تسهم في خدمة المجتمع
إقامة المعارض التاريخية.
تقديم الخدمات في مجال اآلثار والسياحة
إقامة الدورات في مجال التخصص
زيادة تأهيل معلمي المواد االجتماعية

أوال  :طالب القسم وبرامجه:

أ -طالب القسم
-1الطالب المستجدون (سعوديون وغير سعوديين) في جميع المراحل الدراسية( .بكالوريوس  /ماجستير /دكتوراه):
الطالب المستجدون

الفصل411

الفصل 412

البرنامج

المجموع

طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات

41
49
2
5

40
47
-

بكالوريوس
بكالوريوس
ماجستير
ماجستير
دكتوراة
دكتوراة

81
96
2
5
183

المجموع العام

-2المقيدون (يقصد بهم الطالب المسجلون ،والمؤجلون ،والمنسحبون ،والمعتذرون ،والمنقطعون ،والذين لهم حق العودة إلى
الدراسة) :برنامج البكالوريوس:
الفصل411

الفصل 412

المجموع

عدد الطالب

291

288

579

عدد الطالبات

49

47

96
675

المجموع العام
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برنامج الماجستير:
الفصل411

الفصل 412

المجموع

عدد الطالبات

38

38

-

عدد الطالب

20

20

58

المجموع العام

برنامج الدكتوراه:
الفصل 412

المجموع

الفصل411
عدد الطالبات

43

43

43

عدد الطالب

32

31

33
76

المجموع العام

الخريجون (سعوديون وغير سعوديين):
الخريجون

الفصل411

الفصل 412

البرنامج

المجموع

طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات

5
2
1

19
3
2
3
4

بكالوريوس
بكالوريوس
ماجستير
ماجستير
دكتوراة
دكتوراة

19
3
7
5
5
39

المجموع العام
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طالب الماجستير بقسم التاريخ للعام ١٤٤٠هـ١٤٤١/هـ:

طالب البكالوريوس بقسم التاريخ للعام ١٤٤٠هـ١٤٤١/هـ:

طالب الدكتوراه بقسم التاريخ للعام ١٤٤٠هـ١٤٤١/هـ:
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المطوية قيودهم  ،ويقصد بهم الذين لم يتموا المرحلة ،وتم فصلهم من الكلية ،وال تساعدهم اللوائح في العودة إلى الدراسة:
الطالب المطوي
قيدهم في مرحلة
طالب
طالبات
طالب وطالبات
طالب وطالبات

الفصل411

الفصل 412

برنامج

المجموع

4
-

10
1
-

البكالوريوس
البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراة

14
1
15

المجموع العام

أعداد الطالب السعوديين وغير السعوديين:
الفصل411

الفصل 412

برنامج

طالب

40

40

البكالوريوس

طالبات

49

47

البكالوريوس

طالب وطالبات

-

-

الماجستير

طالب وطالبات

7

-

الدكتوراة
173

المجموع العام

مقارنة مختصرة بين األعداد المذكورة في عام التقرير ،وأعدادهم في العام الذي قبله في جميع الفقرات السابقة:
الفئة

الفصل ٣٩١

الفصل ٣٩٢

الفصل 41١

الفصل ٤١٢

المستجدون

123
351
10
1
485

48
341
7
0
396

86
473
8
4
571

87
335
31
11
464

المقيدون
الخريجون
المطوي قيدهم
المجموع
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ب/البرامج الدراسية في القسم ،ومسمياتها:
بكالوريوس /التاريخ
ماجستير اآلداب في التاريخ اإلسالمي
ماجستير اآلداب في التاريخ الحديث
دكتوراه الفلسفة في التاريخ اإلسالمي
دكتوراه الفلسفة في التاريخ الحديث

ثاني ًا :األنشطة العلمية والبحثية في القسم:
إحصاء بعدد البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس المنشورة ،أو المقبول للنشر في 1441/1440هـ ،ونسبتهم إلى أعضاء هيئة التدريس:
عدد البحوث المنشورة

عدد البحوث المقبول للنشر

النسبة

17

11

%38

عدد المناقشات العلمية التي تمت 1441/1440هـ :
البرامج

عدد المناقشات

ماجستير اآلداب في التاريخ اإلسالمي

6

ماجستير اآلداب في التاريخ الحديث

3

دكتوراة الفلسفة في التاريخ اإلسالمي

5

دكتوراة الفلسفة في التاريخ الحديث

5

المجموع

19
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المشاركات في المؤتمرات والندوات الخارجية والداخلية:
عدد المشاركات ٨

المؤتمرات والندوات واللقاءات التي أقامها القسم:
استضافة اللقاء التشاوري الرابع لرؤساء أقسام التاريخ بالجامعات السعودية ،وكان من أبرز
الموضوعات التي تم بحثها في اللقاء:
•الموضوع األول :تقرير األمانة العامة عما م إنجازه في ضوء محاضر االجتماعات السابقة.
•الموضوع الثاني :مستقبل أقسام التاريخ في ضوء النظام الجديد للجامعات.
•الموضوع الثالث :مخرجات قسم التاريخ وسوق العمل.
•الموضوع الرابع :إشكالية أوعية النشر للدراسات التاريخية.
•الموضوع الخامس :االستراتيجية اإلعالمية لتخصص التاريخ.
•الموضوع السادس :تحديد ميزانية تمويل للمجلس.
•الموضوع السابع :تحديد موعد ومكان االجتماع الخامس لرؤساء أقسام التاريخ في الجامعات السعودية.
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األنشطة األكاديمية والتدريبية:
الدورات التدريبية:
م

العنوان

الفئة المستهدفة

العدد

1

بالك بورد والتعليم عن بعد

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

20متدربا

ورش العمل التي أقامها القسم:

أقام قسم التاريخ يوم الثالثاء الموافق  1441/7/22هـ ورشة عمل بعنوان (تقرير المقرر واستبانة نهاية الفصل الدراسي) .وقد حضر الورشة أكثر من
 30عضو ًا من أعضاء هيئة التدريس بالقسم .وقد اشتملت الورشة التي قدمها عضو هيئة التدريس بالقسم تركي بن حميدان الحميدان على ثالثة
محاور:
ً
أوال :التعريف بالنموذج الجديد لـ (تقرير المقرر واستبانة نهاية الفصل الدراسي).
ثاني ًا :آليات تعبئة نموذج تقرير المقرر بما يفضي لتوصيات التحسين والجودة.
ثالث ًا :أسئلة عامة.
جزءا ال يتجزأ من ثقافة
وكانت هذه الورشة ضمن برامج نشر ثقافة متطلبات الجودة واالعتماد البرامجي والتي يسعى قسم التاريخ أن تكون
ً
منسوبيه األكاديمية.

محاضرات ولقاءات للطالب:

قدم رئيس القسم محاضرة عن يوم البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه هللا.
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خامس ًا :األعمال التي قامت بها الوحدات واللجان في القسم:
لجنة اإلرشاد األكاديمي:
• تم عمل لقاء تعريفي للطالب المستجدين في الفصل األول بقسم التاريخ وتوعيتهم مع شرح الخطة الدراسية للكلية والقسم واإلجابة على كل
استفساراتهم وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها وحدة اإلرشاد بالقسم.
•توزيع الطلبة المستجدين على المرشدين األكاديميين وتوزيع قوائم الطلبة لكل مرشد في القسم.
• إعداد سجل لكل طالب حيث يقوم المرشد بفتح ملف خاص لكل طالب للمجموعة التي يقوم باإلشراف عليها تشمل المواد المسجلة ومستوى
درجات الطالب فيها والمعدل الذي حصل عليه كل طالب ،باإلضافة إلى أي تقارير أو إنذارات وجهت لكل طالب في القسم.
• وضع بريد إلكتروني بالقسم لخدمة الطالب ومعالجة مشاكلهم األكاديمية.
• مساعدة الطلبة وإرشادهم في تسجيل المواد وإيجاد الحلول المناسبة لها في حالة وجود تعارض بينها.
•قامت وحدة اإلرشاد األكاديمي بالقسم بحل مشكالت بعض الطلبة والنفسية واالجتماعية ورفعها إلى وكيل الكلية للشئون التعليمية التخاذ ما
يلزم فيها.
• إدخال جميع فترات االختبار بما يتناسب والمستويات الدراسية ومحاولة تجنب حاالت التعارض في المقررات الدراسية.
•إرشاد الطلبة الذين يواجهون بعض المشكالت األكاديمية في المستويات المختلفة وتذليل العقبات التي تواجههم أثناء تحصيلهم العلمي
ومتابعتهم لرفع مستواهم الدراسي.
• متابعة تسجيل طالب الفصل الثاني للعام الحالي بقسم التاريخ كما هو في الفصول السابقة وإرشادهم على كيفية التسجيل للمقررات سواء
كانت إجبارية أو اختيارية من القسم أو الكلية أو كانت حرة.
• إعداد جدول للفصل الثاني لعام 1441هـ ،وإدخاله في النظام بما يتناسب والطالب المتوقع تخرجهم لهذا العام في الفصل الثاني والمقررات
المعادلة لذلك.
• مساعدة الطالب إلعادة االختبار البديل وإعادة التصحيح ورصده في النظام بعد عرضه على مجلس الكلية والموافقة عليه.
• تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي وربط أعضاء هيئة التدريس بالطالب المشرفين عليهم على النظام اإللكتروني وأصبح كل عضو يعرف طالبه من
خالل موقعه اإللكتروني وعمل ورشة عمل داخل القسم في هذا الصدد.
حصر الطالب المتعثرين والتواصل مع كل طالب وسبب تعثرهم ووعدوا بمواصلة الجد من أجل رفع معدلهم حتى ال يتعرضوا لإليقاف.
• التواصل مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة وسبب انقطاعهم.
• تم تعريف األساتذة على كيفية التواصل مع طالبهم من خالل موقعهم الشخصي في جامعة القصيم.
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لجنة النادي الطالبي:
ً
ممثال برئيس القسم الدكتور علي النغيمشي ومشرف النشاط االستاذ .حمد الصيخان بجولة تعريفية
أقام النشاط الطالبي بقسم التاريخ
للطالب المستجدين حيث شملت قاعات ومقر القسم وكرسي السيرة .وبعض مرافق الجامعة ثم المشاركة في اللقاء الخاص بالطالب
المستجدين مع رئيس الجامعة أ.د.عبدالرحمن الداود والمقام في قاعة االحتفاالت الكبرى (أ)
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ً
ممثال
•وجه النادي الطالبي بقسم التاريخ اول دعوة لزيارته على مستوى الجامعة بين االقسام والكليات .استقبل النشاط الطالبي بقسم التاريخ
برئيس القسم الدكتور علي النغيمشي ومشرف النشاط االستاذ .حمد الصيخان مجموعة من طالب كلية العلوم بالجامعة كما قاموا بزيارة
لعميد كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية الدكتور ابراهيم الالحم ثم قاموا بجولة تعريفية لطالب كلية العلوم شملت قاعات و مقر القسم
وعرض تلفزيوني ألدوات ومواد الكتابة عبر العصور وبعض المخطوطات كما شملت زيارة لكرسي الشيخ عبدهللا بن صالح الراشد الحميد
لخدمة السيرة والرسول صلى هللا عليه وسلم وكان في استقبالهم الدكتور عبدالرحمن الرميح والدكتور خالد الشريدة حيث استمعوا لشرح
مفصل عن الكرسي بعدها استلم الطالب مجموعة من اصدارات الكرسي وفي نهاية الزيارة اخذت الصور التذكارية لهذه المناسبة بعدها تناول
الطالب وجبة االفطار في مقر النادي الطالبي بالجامعة .
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اجتماعات المجلس الطالبي ،وصور لالجتماع:
العدد ( )5اجتماعات
• االول كان عن أهمية االستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وكيفية استقبال الطالب الجدد والتعاون معهم وتعريفهم بالجامعة عامة والقسم
خاصة ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب المستجد من خالل التواصل مع مشرف النادي في قسم التاريخ ليكون حلقة وصل بين
الطالب المستجد والقسم.
• االجتماع الثاني بشأن مشاركة طالب قسم التاريخ في المسابقة الكبرى وتم االتفاق على اختيار محمد التويجري للمشاركة بهذه المسابقة.
• االجتماع الثالث بناء على خطاب رئيس الجامعة بشأن حصر الطالب من ابناء الشهداء في قسم التاريخ وأخذ بياناتهم:
تم االجتماع وتشكيل لجنة بهذا الشأن مكونة من الطالب توفيق الرشيدي ومحمد التويجري وسليمان السحيباني.
• االجتماع الرابع بشأن مشاركة طالب قسم التاريخ لحضور المناقشات والرسائل في الدكتوراه والماجستير بالقسم.
• االجتماع الخامس :بشأن ترتيب وتنسيق طالب قسم التاريخ لحضور الندوة المقامة عن اليوم الوطني من قبل القسم:
بمشاركة كل من د/ابراهيم المسيحوا .دعبدهللا التركي و أ .د /خالد الشريدة.
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سادس ًا:الموارد البشرية:
عدد أعضاء هيئة التدريس( :سعودي  /غير سعودي) (ذكر  /أنثى) :
سعودي

غير سعودي

سعودية

غير سعودية

27

4

6

0

عدد األساتذة المساعدين ،والمشاركين ،والبروفيسور ،والمحاضرين والمعيدين:
أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

المحاضرين

المعيدين

12

10

13

2

0

عدد المتعاقدين (سعودي  /غير سعودي):
سعودي

غير سعودي

10

4

العبء التدريسي للقسم.
 ( )13ساعة.-عدد المبتعثين من القسم ()2
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سابع ًا:األنشطة المجتمعية:
اسم البرنامج

نوع البرنامج

مسؤول التنفيذ

موقع التنفيذ

تاريخ التنفيذ

التاريخ والمؤرخون في رؤية المملكة العربية
السعودية2030

ندوة علمية

أ.د خليفة المسعود

منتدى مؤرخي الخليج العربي اإللكتروني

1441/2/15

الدرعية العاصمة الرمز قراءة في المكانة
التاريخية

ندوة علمية

أ.د خليفة المسعود

امارة منطقة القصيم

1441/4/14

عقيالت القصيم

ندوة علمية

د .محمد السالمة

ثالوثية التويجري

1441/4/27

مؤتمر الشيخ عبدالرحمن السعدي

مؤتمر

أ.د أحمد البسام

كلية العلوم واآلداب بعنيزة

1441/3/23

جائزة شقائق الرجال

أمانة الجائزة

د .فاطمة الفريحي

ديوان إمارة منطقة القصيم

2020-1-14

لجنة أهالي بريدة

توعية وشراكة مع
المجتمع

د .إبراهيم المشيقح

بريدة

1441/3/22هـ

جمعية العوق البصري الخيرية
ببريدة(مبصرون)

توعية وشراكة مع
المجتمع

د .إبراهيم المشيقح

جمعية العوق البصري

1441

هيئة تقويم التعليم والتدريب /المركز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي

تقويم برامج قسم
التاريخ بجامعة
الملك سعود

د .فاطمة الفريحي

جامعة الملك سعود

1441/6/24-22

اليوم الوطني السعودي89

ندوة بعنوان:
المواطنة في
السيرة النبوية

أ.د .عبدهللا التركي  /د.
إبراهيم المشيقح

قاعة االحتفاالت الكبرى بالكلية

1441/1/26

اليوم الوطني السعودي89

ندوة بعنوان :توحيد
الدولة وجهود الملك
المؤسس رحمه هللا

أ.د أحمد البسام

ديوانية النافع بالرياض حي الرمال

1441/1/24

الدورة العلمية دورة مهارية تدربيه مختصة
بالسيرة النبوية وتاريخ الصحابة

دورة

أ.دعبدالباقي محمد كبير
د .بكري عمر رحمه

قاعة التبيان /بالتعاون مع خدمة
المجتمع

1441/1/11-2

البرنامج الرابع ضمن الحملة التوعوية :كلنا
مسؤول ولزم بيتك عبر تطبيق زووم

محاضرة بعنوان
األوبئة في نجد

د .محمد السالمة

جمعية التنمية األسرية بالبدائع

1441/8/18

برنامج توعية ضمن بالك بورد

جائحة كورونا وجهود
المملكة العربية
السعودية في
مكافحتها

د .إبراهيم المشيقح

88

جامعة القصيم

2020/3/29

ثامن ًا :المعامل والمرافق:
المعامل
-

قاعات البكالوريوس
8

قاعات الدراسات العليا
2

خامس ًا :قسم االجتماع والخدمة االجتماعية:
رؤية القسم:

االعتماد األكاديمي محلي ًا وعالمي ًا والتميز في بناء المجتمع ودراسة ظواهره ومشكالته

رسالة القسم:

إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع قضايا المجتمع ومشكالته ،بالوسائل العلمية الحديثة ،وتمكينهم معرفي ًا ومهاري ًا ،بما يسهم في
تحقيق التنمية المستدامة

أهداف القسم:
•تزويد الطالب بمقومات البناء االجتماعي في مختلف المجتمعات والمجتمع السعودي خاصة.
•تزويد الطالب باألسس العلمية للبحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية ومناهج وأدوات البحث ،وكذلك من خالل تطبيق هذه األسس النظرية على دراسة
الظواهر والمشكالت والبحوث االجتماعية.
•تعريف الطالب بالمشكالت االجتماعية السائدة في المجتمعات اإلنسانية عامة والمجتمع السعودي خاصة لتحديد أبعادها وانتشارها وآثارها وكيفية التناول
العلمي لها.
•تزويد الطالب باألسس العلمية لتحديد المشكالت الفردية وتشخيصها ومن ثم وضع الخطط العالجية لها.
•تزويد الطالب باألسس العلمية للعمل مع الجماعات االجتماعية بمختلف أنواعها وطرق تكوينها ومهارات التعامل معها وكيفية وضع البرنامج العلمي لها.
•تزويد الطالب بأساسيات التخطيط وتنمية المجتمع على المستويين الوطني والمحلي.
•اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية في العلوم االجتماعية عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة
والكشف عن حقائق جديدة.
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ً
أوال :طالب القسم وبرامجه:
ً
أوال :عدد طالب قسم االجتماع والخدمة االجتماعية للعام
الدراسى 1441/1440هـ
إجمالي عدد الطالب بالقسم :193
بكالوريوس

ماجســـــــــــــتير

دكتــــــــــوراه

اإلجمالي

207

160

86

453

الطالب حسب الجنسية:
سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

448

5

453

توزيع الطالب حسب الحالة األكاديمية:
مسجلون

خريجون

منسحبون

مؤجلون

منقطعون عن الدراسة

مفصولون أكاديميا

مطوي قيدهم

اإلجمالي

385

40

9

0

8

8

3

453

مقارنة عدد لطالب بين العام الدراسي 1440/1439هـ والعام 1441/1440هـ :
العام

مسجلون

خريجون

منسحبون

مؤجلون

منقطعون عن الدراسة

مفصولون أكاديميا

مطوي قيدهم

اإلجمالي

40/39هـ
41/40هـ

161
385

11
40

3
9

1
0

8
8

6
8

3
3

193
453
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طالب البكالوريوس بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية للعام 1440هـ1441/هـ :
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ثاني ًا :عدد البرامج بالقسم ومسمياتها:
.1بكالوريوس علم االجتماع.
.2بكالوريوس الخدمة االجتماعية.
.3ماجستير اآلداب علم االجتماع.
.4ماجستير اآلداب الخدمة االجتماعية.
.5دكتوراه الفلسفة في علم االجتماع.
.6دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية

ثالث ًا :األنشطة العلمية والبحثية في القسم:
 البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس المنشورة ،أو المقبولة للنشر في 1441/1440هـ )11( ،بحثاالمناقشات العلمية التي تمت في ع 1441/1440هــ )40( :رسالة ماجستير.أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على دعم لبحوثهم ،والذين حصلوا على تميز بحثي)3( :-الذين شاركوا في المؤتمرات والندوات الخارجية والداخلية ( )2مؤتمرات خارجية.

المؤتمرات والندوات واللقاءات التي أقامها القسم:
* محاضرة كيف نكون قدوة في األزمات فايروس كورونا أنموذجا – نظمتها كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية.
*المشاركة في لقاء بعنوان « األبعاد االجتماعية للقرارات الحكومية « – ضمن حملة التوعية حنا بخير – اللجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم.
* المشاركة في مؤتمر – نحو مجتمع ايجابي وفق رؤية المملكة ( – 2030رئاسة جلسة اليوم األول – الجلسة األولى) .
* المشاركة في ندوة «المواطنة في السيرة النبوية» ضمن فعاليات اليوم الوطني ،والتي أقامها كرسي الشيخ عبد هللا بن صالح الراشد الحميد
لخدمة السيرة والرسول بالتعاون مع كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
*المشاركة في ندوة « الشباب رؤية مختلفة « – والتي نظمتها جمعية شباب القصيم.
* المشاركة في ملتقي رابطة التطوع ببريدة – ضمن جلسة إلهام وتجارب.
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رابع ًا :األنشطة األكاديمية والتدريبية:
ورش العمل التي أقامها القسم وعناوينها ،والمستهدفون بها:
اقيمت ( )4ورش عمل إلعداد وتوصيف مقررات برامج بكالوريوس علم االجتماع وبكالوريوس الخدمة االجتماعية.

خامس ًا :الموارد البشرية:
أعضاء هيئة التدريس( :سعودي  /غير سعودي) ( ذكر  /أنثى):
سعودي

غير سعودي

سعودية

غير سعودية

12

٦

٠

٦

األساتذة المساعدون ،والمشاركون ،والبروفيسور ،والمحاضرون والمعيدون:
أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

المحاضرين

المعيدين

4

4

7

3

2

عدد المتعاقدين ( سعودي  /غير سعودي ):
سعودي

غير سعودي

٤

٨

المبتعثون من القسم ()3
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سادس ًا :األنشطة المجتمعية
منصة مجموعة قضايا الوطن :المشاركة في الفيديو التوعوي قضايا وطنية-كلنا مسؤول -فايروس كورونا  -وهي مجموعة سعودية االنتماء
عالمية التفكير نهدف لتقديم األفضل لوطننا الغالي وبما يعين والة أمرنا من خالل الحوارات الراقية التي تتحول إلى مبادرات ومشاريع تنموية.
* كتابة ورقات خلدونيات « دروس من أزمة كورونا « من خالل جمعية أسرة.
* المشاركة في حملة جمعية تراحم للتفريج عن الغارمين والمسجونين.
* المشاركة في حملة جمعية أسرة التوعوية الزم بيتك كلنا مسؤول.

سابع ًا :القاعات الدراسية :عددها ،ومتوسط سعتها:
( )3قاعات متوسط سعة كل واحدة  10طالب ،لطالب الدراسات العليا  2 +قاعات كبيرة سعة كل واحدة  50طالبا

سادس ًا :وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:
الفكرة والنشأة:

انطالق ًا من رؤية ،وحده تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المتمثلة في التميز في إعداد دراسين للغة العربية لغة ثانية يجيدون المهارات
األساسية للغة العربية استماع ًا ومحادثة وقراءة وكتابة.
وتحقيق ًا لرسالتها ،يتخرج نهاية كل فصل دراسي ما ال يقل عن ثمانين طالب ًا ويستكملون مسيرة دراستهم في كليات الجامعة المختلفة.

الرسالة:

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

الرؤية:

ً
ً
وقراءة
ومحادثة
التميز في إعداد دارسين للغة العربية لغة ثانية ،يجيدون المهارات األساسية للغة العربية استماعً ا

األهداف:

ً
ً
ً
وكتابة.
وقراءة
وفهما
نطقا
تعليم الدارسين للغة العربية
ً
تعريف الدارسين بالثقافة العربية وتاريخ الحضارة اإلسالمية.
تأهيل الدارسين لاللتحاق بإحدى كليات الجامعة.
إجراء البحوث العلمية التي تساعد على الرقي بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
التعاون مع المؤسسات ذات العالقة بمجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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أوال  :طالب الوحدة وبرامجها :عدد الطالب:
الطالب

الفصل األول 411

الفصل الثاني 412

المجموع

المقيدون
المستجدون
الخريجون

332
102
90

312
70
113

644
172
203

مقارنة مختصرة بين عدد الطالب في عام التقرير وعددهم في العام الذي قبله في جميع الفقرات السابقة:
العام 1440-1439هـ
المقيدون
المستجدون
الخريجون

العام 1441-1440هـ

الفصل األول 391

الفصل الثاني392

الفصل األول411

الفصل الثاني 412

278
87
53

322
105
40

332
102
90

312
70
113

طالب البكالوريوس بوحدة الناطقين بغير اللغة العربية للعام 1440هـ1441/هـ :

95

المجموع
1244
364
296

البرامج الدراسية :يوجد برنامج واحد في الوحدة هو(:دبلوم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها) يمنح بعد اكمال دراسة أربعة مستويات دراسية
يوزع فيها الطالب بحسب مستواه في اللغة العربية.

ثاني ًا :األنشطة العلمية والبحثية في الوحدة :
عدد البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس المنشورة ،أو المقبولة للنشر:
البحوث المنشورة3 :
البحوث المقبولة للنشر )3(:
ثالث ًا :لجان الوحدة وأعمالها:
-1لجنة التصنيف من مهامها إجراء االختبارات للطالب المستجدين وتصنيفهم في المستويات الدراسية.
 -2لجنة الجداول الدراسية من مهامها إعداد الجدول الدراسي لمقررات الوحدة حسب الشعب المطروحة.
-3لجنة األنشطة واإلعالم من مهام اللجنة :تنظيم األنشطة الطالبية.
-4لجنة التطوير والجودة ،من مهامها التواصل مع وكيل الكلية لشؤون الجودة للحصول على أحدث النماذج المعتمدة ،وجمع توصيات التحسين
كل ما يتعلق بأعمال التطوير.
-5لجنة التسجيل واالختبارات ،من مهامها :متابعة تسجيل الطالب في النظام األكاديمي ،وتسيير العملية التعليمية ومتابعتها.
-6اللجنة الثقافية .من مهام اللجنة :تنظيم الجلسات اإلثرائية ألعضاء هيئة التدريس في الوحدة.

رابع ًا :األنشطة األكاديمية والتدريبية:
أوال :الدورات التدريبية :عقد أساتذة الوحدة دورات علمية وتدريبة للطالب في فنون العربية المختلفة جاءت على النحو التالي دورات
تدريبية موجهة للطالب:
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م

عنوان الدورة

المنفذ

الوقت واليوم

المدة

المستهدفون

١

مهارة اإلعراب

د.محمد عبد هللا إبراهيم

األربعاء من كل أسبوع

 6ساعات

طالب المستوى الرابع

٢

تنمية مهارات الخطابة

د .إمام محمد عبد الرحيم

الثالثاء

 6ساعات

الثالث والرابع

٣

تقوية العربية عن طريق الحلقة الدراسية

د.محمد عبد القادر عبد هللا

االثنين

 6ساعات

الثالث والرابع

4

التعريف بتاريخ النحو باستخدام طريقتي االستقراء
واالستقصاء

د.وليد محمد عبد الباقي

األحد

 6ساعات

الرابع

د.محمد سلطان السلطان

الخميس

 6ساعات

الرابع

د.عالء رمضان

األحد

 6ساعات

الثالث والرابع

5
7

تنمية المهارات اللغوية

د.حسن عبد العزيز

األربعاء

 6ساعات

الثالث والرابع

8

ترقية أداء الطالب في الكتابة

د.أبو صباح علي

االثنين

 6ساعات

الرابع

6

الجامعي
تطبيق مهارات اتخاذ القرار في اختيار التخصص
ّ
اإلمالئي
الصواب
ّ

9

ترقية أداء الطالب في القراءة

د.عبد هللا يوسف

االثنين

 6ساعات

الرابع

10

تنمية المهرات اإلمالئية

د.عبد القادر علي

األربعاء

 6ساعات

األول والثاني

12

األكاديمي
النظام
ّ
الكتابة الوظيفية

د.علي محمود أحمد
ّ
د.عبد الحكيم عبد الخالق

األحد

 6ساعات

الثالث والرابع

األحد

 6ساعات

الرابع

13

فن الخطابة

د.محمد يوسف

االثنين

 6ساعات

الثالث والرابع

11

14

استراتيجيات تعلم اللغة

د.محمد الغالي خليل

الثالثاء

 6ساعات

الثالث والرابع

15

تطبيق مهرة اتخاذ القرار في اختيار التخصص الجامعي

د.محمد سلطان السلطان

الثالثاء

 6ساعات

الرابع

ثاني ًا :األعمال التي قامت بها اللجان في الوحدة:

*اإلرشاد األكاديمي:
المشرف  /د .محمد عبد هللا علي.
-1توزيع الطالب على المرشدين األكاديميين بعد الحذف واإلضافة.
-2وضع خطة عمل لإلرشاد األكاديمي في الوحدة متضمنة خطط المرشدين األكاديميين التي بينت المحاور التالية:

97

التعرف على جميع الطالب المسجلين في صفحة المرشدتعريف جميع الطالب بأهداف اإلرشاد األكاديمي ومهمة المرشد.تصنيف الطالب بحسب مستوياتهم لتحفيز المتفوق وتحسين فرص المتعثر.-المتابعة المستمرة ورفع تقرير نصف شهري.

-3إقامة دورات خاصة لمعالجة مشكالت بعض الطالب:
دورة الكتابة لطالب المستوى األول د .أبو صباح علي الطيبدورة تحسين النطق في المعمل الصوتي د .عبد الحكيم-دورة القواعد د .عليمحمود.

-4توجيه المرشدين للتواصل مع الطالب الذين ارتفعت معدالت غيابهم.
-5نقل توجيهات اإلدارة في كيفية التعامل مع الواقع الذي فرضه فايروس كورونا فيما يختص باآلتي:
الغياب.التدريس واالختبارات عبر البالك بورد.تنويع طرق تقييم الطالب.-تعديل نسب الدرجات.

 -6اللجنةالثقافية:
د.علي محمود:
أقامت اللجنة العلمية أربع جلسات إثرائيّة موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس المشرف:
ّ
م

عنوان الجلسة

التاريخ

الزمن

المنفذ

1

منهج تعليم اللغة العربية في المحظرة الشنقيطية

األحد 1441/1/30هـ

10,45 -9,45

د.الشيخ أحمد المنى

2

توظيف الفونيمات فوق التركيبية في تعليم اللغة العربية لغة ثانية

األحد 1441/2/6هـ

10,45 -9,45

د.عبد الحكيم عبد الخالق

3

من تحديات تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى

األحد 1441/4/4هـ

10,45 -9,45

د.عالء رمضان

4

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بين النظرية والتطبيق

األحد 1441/6/29هـ

10,45 -9,45

د.محمد الغالي خليل
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أعضاء هيئة التدريس:
أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

المحاضرين

9

6

-

-

سعودي

غير سعودي

1

14

الموظفون اإلداريون والعمال:
الموظفون 1اإلداريون 2
العمالة 1
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ّ
المفتوح):
صور لبعض األنشطة في الوحدة (الدورات التدريبية ،والمسابقات ،واليوم
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