اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تقرير برنامج التهيئة للطالب املستجدين
يف وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
للفصل األول ( )431من العام الدّراسي 1443هـ

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

برنامج التهيئة للطالب املستجدين يف وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
للفصل األول ( )431من العام الدّراسي 1443هـ
 الفئة املستهدفة :الطالب املستجدين يف وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
 مدة الربنامج :أسبوع من يوم األحد  1443/02/05هـ حتى يوم اخلميس  1443/02/09هـ.
 اجلهة املنفذة :وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
 اجلهات املساندة :وكالة الكلية للشؤون التعليمية ،ووحدة التطوير واجلودة ،ووحدة اإلرشاد األكادميي ،والنادي
الطالبي.
 اإلشراف العام :سعادة عميد الكلية.
 أهداف الربنامج:
املساهمة يف انتظام العملية التعليميّة منذ اليوم األول.
- 1
- 2

تهيئة الطالب ومساعدتهم يف التحول من البيئات التعليمية اليت قدموا منها إىل بيئة التعليم اجلامعي يف اململكة

العربية السعودية.
- 3

إتاحة الفرصة للطالب املستجدين للتعرف على مرافق الوحدة والكلية واخلدمات املتنوعة اليت تقدمها،

وأفضل األساليب الستخدامها ،واالستفادة منها.
- 4

تقديم النصائح واإلرشادات األكادميية والرتبوية اليت تساعد الطالب على الدراسة والتفوق.

- 5

متكني الطالب من اإلملام واالطالع على الضوابط واللوائح األكادميية املنظمة للعملية التعليمية باجلامعة سواءً

باللوائح اخلاصة بطالب املنح أو طالب اجلامعة عامة.
- 6



إتاحة الفرصة للطالب لاللتقاء باملسؤولني واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس بالوحدة.

تأخر قدوم الطالب املستجدين سبب يف تأجيل برنامج التهيئة إىل األسبوع الثالث.

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

جدول فعاليات برنامج التهيئة
الوقت



11:45 – 10:45

اليوم والتاريخ
األحد
 1443/02/05هـ
 2021/09/12م

الرتحيب والتعريف بربنامج تعليم اللغة العربية وخمرجات التعلم للربنامج

االثنين
 1443/02/06هـ
 2021/09/13م

التعريف باإلرشاد األكادميي ،وباألنشطة الطالبية ،وبضوابط الغياب واألعذار ،وحبقوق وواجبات الطالب،
وبالئحة تأديب الطالب

الثالثاء
 1443/02/07هـ
 2021/09/14م

نشر ثقافة اجلودة ،ومعلومات األمن والسالمة

األربعاء
 1443/02/08هـ
 2021/09/15م

التعريف بالتعلم اإللكرتوني ،واخلدمات اإللكرتونية للطالب

الخميس
 1443/02/09هـ
 2021/09/16م

جولة يف مرافق الوحدة والكلية

 خصصنا ساعة واحدة يوميًا وملدة مخسة أيام لتنفيذ برنامج التهيئة ،وهذه الساعة هي ساعة النشاط اليومي يف الربنامج ،وذلك حمافظة على أوقات
احملاضرات ،فطالب الربنامج يدرسون سلسلة مكونة من ( )16وحدة دراسية لذا كل أسبوع يدرسون وحدة واحدة ،ومن وجهة نظرنا الساعة اليومية
كافية لتهيئة طالب الربنامج والسيما أنَّ طالب الربنامج يتلقون تهيئة عامة من اجلامعة ممثلة بعمادة شؤون الطالب ،كذلك يتلقون تهيئة من كلية اللغة
العربية والدراسات االجتماعية ممثلة بوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية ،وطالب الربنامج جزء من طالب الكلية.

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

اليوم األول
الوقت

11:45 – 10:45

اليوم والتاريخ
األحد
 1443/02/05هـ
 2021/09/12م

املتحدثون

الرتحيب والتعريف بربنامج تعليم اللغة العربية وخمرجات التعلم للربنامج
د .إبراهيم عبد اهلل أمحد الزين ــــ

د .عالء رمضان عبد الكريم ــ

د .حممد يوسف حممد يوسف

يف بداية اللقاء رحّب أمني الوحدة د .إبراهيم عبد اهلل أمحد الزين ،بالطالب املستجدين ،وعرفهم باجلامعة وموقعها بني
اجلامعات وتصنيفها ،ثم التعريف بكليّة اللغة العربيّة والدراسات االجتماعيّة وأقسامها ،وهيكلها اإلداري ،ثم التعريف بوحدة
تعليم اللغة العربيّة لغري الناطقني بها ،والنّظام الدراسيّ فيها ،وآلية تصنيف الطالب وحتديد مستوياتهم يف الوحدة ،ومن ثم
حتدث د .عالء رمضان عبد الكريم مرحبًا بالطالب اجلدد ،وحث الطالب على ضرورة الرتكيز على طلب العلم واغتنام فرصة
الدراسة يف اململكة العربيّة السعوديّة لتعلم اللغة العربيّة ،واحلرص عليه ،كما نبه الطالب على ضرورة احلضور ،كما حتدث
د .حممد يوسف حممد يوسف عن برنامج دبلوم تعليم اللغة العربيّة لغري النّاطقني بها ،ورسالة الربنامج ،وأهدافه ،واملخرجات
املتوقعة من الربنامج.
ويف ختام اللقاء أجاب األساتذة عن أسئلة الطالب واستفساراتهم.

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

اليوم الثاني
الوقت

11:45 – 10:45

اليوم والتاريخ
االثنين
 1443/02/06هـ
 2021/09/13م

املتحدثون

التعريف باإلرشاد األكادميي ،وباألنشطة الطالبية ،وبضوابط الغياب واألعذار ،وحبقوق وواجبات الطالب،
وبالئحة تأديب الطالب
د .علي حممود أمحد حممد خري

ــــ د .حسن عبد العزيز بابو فاتح

د .عبد احلكيم عبد اخلالق احلسن سيد أمحد

ــــ د .عبد اهلل يوسف حممد سعيد اخلليفة.

بدأ احلديث الدكتور علي حممود ،مسؤول اإلرشاد األكادميي يف الوحدة ،ورحب بالطالب ووضح أهمية اإلرشاد
األكادميي ،وأهدافه ،ومهمة املرشد ،وواجبات الطالب ،وحث الطالب على ضرورة التواصل مع املرشد األكادميي .تاله يف
احلديث الدكتور حسن عبد العزيز ،رئيس جلنة احلقوق الطالبية ،وتناول حقوق الطالب والتزاماته ،وأشار إىل ضرورة االلتزام
باللوائح والنظم .وعرف الطالب بالساعات املكتبية وكيفية اإلفادة منها .ثم حتدث الدكتور عبد احلكيم عبد اخلالق ،عن
بعض األمور املتعلقة باإلرشاد األكادميي ،ومن ثم أشار إىل نسب احلضور والغياب يف املقررات ،مؤكدًا على ضرورة االطالع
على دليلي :الطالب والربنامج يف موقع الوحدة .أما الدكتور عبد اهلل اخلليفة ،مسؤول النشاط الطالبي يف الوحدة فقد حتدث
عن األنشطة الطالبية هلذا الفصل ،مؤكدًا على ضرورة االطالع على اللوحات اإلعالنية؛ ألن كل ما يتعلق بهذه األنشطة يعلن
من خالهلا ،وحث الطالب على املشاركة يف األنشطة املختلفة .ختم اللقاء جبملة من األسئلة واالستفسارات من قبل الطالب،
أجاب عنها األساتذة.

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

اليوم الثالث
الوقت

11:45 – 10:45

اليوم والتاريخ
الثالثاء
 1443/02/07هـ
 2021/09/14م

املتحدثون

نشر ثقافة اجلودة ،ومعلومات األمن والسالمة
د .حممد الغالي خليل يوسف

ــــ د .أبو صباح علي الطيب أبو صباح

بدأ اللقاء الدكتور حممد الغالي خليل باحلديث عن ثقافة اجلودة ،معرفًا باجلودة وثقافتها موضحًا للطالب املالمح
األساسية جلودة الربنامج التعليمي الذي ينتسبون إليه مسرتشدًا برسالة الربنامج وأهدافه وخمرجاته ،موضحًا معامل اجلودة يف
كل ما يتعلق بالوحدة من إدارة وحوكمة ،وأعضاء هيئة تدريس ،ومقررات دراسية ،وأنشطة ال صفية ،ومرافق ،وغريها من
املعينات اليت تقدم للطالب مذكرًا إياهم بأهمية احلضور ،وجتنب الغياب وما يرتتب عليه من عقوبات .والواجبات وكيفية
التعامل إداريًا يف الوحدة ،واملالمح العامة للجودة يف اليت متثل ضمان جودة الربنامج الذي ينتسب إليه الطالب اآلن.
تاله حديث لسعادة الدكتور أبو صباح عن إدارة السالمة واملخاطر ،وركز على ما توافرت عليه البيئة اجلامعية من
أسباب السالمة اليت غطت مجيع مرافقها وارتقت إىل تأمني مجيع منسوبي اجلامعة من :الطالب واألساتذة واملوظفني ،مع إشارة
خاصة ملا يقدم من مساندة للطالب ذوي اإلعاقة ،والذين يعانون من مشكالت نفسية .وتناولت املشاركة أثر وحدة السالمة
باجلامعة واهتمامها بأجهزة اإلنذار ،ومعدات اإلطفاء ،ومكافحة احلريق ،وصناديق اإلسعافات األولية ،ومنافذ اخلروج
االضطراري ،وصور تعاون إدارة السالمة مع الدفاع املدني واهلالل األمحر .واختتمت املشاركة حبديث عام عن حرص إدارة
السالمة على محاية كل منسوبي اجلامعة وزائريها من واقع مهامها يف خطة حمكمة لتأمني اجلامعة مبا يضمن سالمة منشآتها
ومجيع منسوبيها.

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

اليوم الرابع
الوقت

11:45 – 10:45

اليوم والتاريخ
األربعاء
 1443/02/08هـ
 2021/09/15م

التعريف بالتعلم اإللكرتوني ،واخلدمات اإللكرتونية للطالب
د .الشيخ أمحد املنى

املتحدثون

ـــ د .إبراهيم عبداهلل أمحد الزين

يف بداية اجللسة تناول الكالم د .إبراهيم عبد اهلل أمحد الزين مقدمًا اخلطوط العريضة ملا سيتم تناوله مع الطالب
اجلدد يف سياق لقاءات التهيئة.
بعد ذلك تناول الكالم د .الشيخ أمحد املنى مرحبًا بالطالب ،ومقدمًا نبذة عن التعليم اإللكرتونيّ ،واخلدمات
اإللكرتونيّة اليت تقدمها اجلامعة للطالب:
 خبصوص النقطة األوىل مت تقديم نبذة عن البالك بورد ،وطريقة استخدامه ،واخلدمات الكثرية اليت يقدمها يفسياق التعليم عن بعد ومزاياه للطالب واألساتذة على حد سواء .وهكذا مت التطرق حتديدًا إىل كيفية الدخول ،وطريقة
التفاعل واالختبارات واإلشعارات ورصد الغياب...
اسي
ٍّ
وخبصوص اخلدمات اإللكرتونية مت تقديم نبذة عن الصفحة الشخصيّة للطالب ،وما تتضمنه من جدول در

ٍّ ...عالوة على خمتلف اخلدمات اإللكرتونيّة اليت تقدمها اجلامعة للطالب.
ومرشد أكادميي
ريا مت الرد على استفسارات الطلبة حول بعض املسائل املتعلقة باإلقامة والكشف الصحي والرقم اجلامعي.
أخ ً

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

اليوم اخلامس
الوقت

11:45 – 10:45

اليوم والتاريخ
الخميس
 1443/02/09هـ
 2021/09/16م

املرافقون للطالب

جولة يف مرافق الوحدة والكلية
د .إبراهيم عبد اهلل أمحد الزين
د .حممد يوسف حممد يوسف

د .حسن عبد العزيز بابو فاتح
د .حممد عبد اهلل علي

د .الشيخ أمحد املنى

د .أبو صباح علي الطيب أبو صباح

يف اليوم اخلامس من برنامج تهيئة الطالب املستجدين يف وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،جتول الطالب
املستجدون يف مرافق الوحدة والكلية برفقة األساتذة د .إبراهيم عبد اهلل أمحد الزين ،و د .حسن عبد العزيز بابو فاتح ،و
د .الشيخ أمحد املنى ،و د .حممد يوسف حممد يوسف ،و د .حممد عبد اهلل علي ،و د .أبو صباح علي الطيب أبو صباح ،حيث
تعرف الطالب على مرافق الوحدة كمعمل اللغة ،وقاعة اإلرشاد ،وزيارة ملدير الوحدة د .حممد بن سلطان السلطان ،يف
مكتبه ،فكرر الرتحيب بهم يف وطنهم الثاني اململكة العربية السعودية ،وأشرف على توزيع الطالب إىل جمموعات صغرية
كل جمموعة بقيادة أستاذ من األساتذة املرافقني للطالب يف جولتهم ،ومن ثم توجه الطالب لوكالة الكلية للشؤون التعليمية
(دعم) فعرفهم وكيل الكلية للشؤون التعليمية د .بندر بن صاحل اجلفن ،على اخلدمات اليت تقدمها الوكالة للطالب ،بعد
ذلك أخذ الطالب جولة سريعة يف أقسام الكلية إذ تعرفوا على قسم اللغة العربية وآدابها ،وقسم التاريخ ،وقسم اجلغرافيا،
وقسم اللغة اإلجنليزية والرتمجة ،وقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ،كما تعرف الطالب على املنطقة اإلدارية يف كلية اللغة
العربية والدراسات االجتماعية ،وختمت اجلولة بزيارة لعمادة الكلية إذ رحب بهم عميد الكلية د .إبراهيم بن سليمان الالحم،
متمنيًا هلم التوفيق يف مسريتهم التعليمية يف جامعة القصيم واليت بدأت بالتحاقهم بوحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
بعد ذلك توجه الطالب املستجدون إىل قاعة التهيئة لتعبئة (استمارة تقييم برنامج التهيئة للطالب املستجدين) ،وختم أسبوع
التهيئة بتسليم كل طالب مستجد حقيبة أدوات مدرسية ،باإلضافة إىل نشرة تضمنت أهم النقاط الواردة يف ضوابط قبول
طالب املنح الدراسية لغري السعوديني يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية (القواعد التنفيذية جلامعة
القصيم) مرتمجة إىل بعض اللغات اليت يتحدث بها الطالب.

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مدير وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

د .حممد بن سلطان السلطان
اخلميس  1443/02/09هـ ـــــــ  2021/09/16م

مرفقات

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

سعادة أساتذة وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

سلمكم الل

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
التخطيط املبكر من مقومات نجاح العمل ،لذا أدناه برنامج التهيئة للطالب املستجدين في وحدة تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها للفصل األول ( )431من العام ّ
الدراس ي 1443هـ
•

الطالب املستجدين يف وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

•

أسبوع من يوم األحد  1443/01/21هـ حتى يوم اخلميس  1443/01/25هـ.

•

وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

•

وكالة الكلية للشؤون التعليمية ،ووحدة التطوير واجلودة ،ووحدة اإلرشاد األكادميي ،والنادي
الطالبي.

•

سعادة عميد الكلية.

•
 -1املساهمة يف انتظام العملية التعليميّة منذ اليوم األول.
 -2تهيئة الطالب ومساعدتهم يف التحول من البيئات التعليمية اليت قدموا منها إىل بيئة التعليم اجلامعي يف اململكة العربية
السعودية.
 -3إتاحة الفرصة للطالب املستجدين للتعرف على مرافق الوحدة والكلية واخلدمات املتنوعة اليت تقدمها ،وأفضل
األساليب الستخدامها ،واالستفادة منها.
 -4تقديم النصائح واإلرشادات األكادميية والرتبوية اليت تساعد الطالب على الدراسة والتفوق.
 -5متكني الطالب من اإلملام واالطالع على الضوابط واللوائح األكادميية املنظمة للعملية التعليمية باجلامعة سواءً باللوائح
اخلاصة بطالب املنح أو طالب اجلامعة عامة.
 -6إتاحة الفرصة للطالب لاللتقاء باملسؤولني واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس بالوحدة.

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

الوقت

11:45 – 10:45

اليوم والتاريخ
األحد
 1443/01/21هـ
 2021/08/29م

الرتحيب والتعريف بربنامج تعليم اللغة العربية وخمرجات التعلم للربنامج

االثنين
 1443/01/22هـ
 2021/08/30م

التعريف باإلرشاد األكادميي ،وباألنشطة الطالبية ،وبضوابط الغياب واألعذار ،وحبقوق وواجبات الطالب،
وبالئحة تأديب الطالب

الثالثاء
 1443/01/23هـ
 2021/08/31م

نشر ثقافة اجلودة ،ومعلومات األمن والسالمة

األربعاء
 1443/01/24هـ
 2021/09/01م

التعريف بالتعلم اإللكرتوني ،واخلدمات اإللكرتونية للطالب

الخميس
 1443/01/25هـ
 2021/09/02م

جولة يف مرافق الوحدة والكلية

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مدير وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
د .حممد بن سلطان السلطان

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

مقدمةرؤى
أعضاء هيئة التدريس بوحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
االسم

م
1

د .حممد بن سلطان السلطان

2

د .إبراهيم عبد اهلل أمحد الزين

3

د .عالء رمضان عبد الكريم

4

د .عبد احلكيم عبد اخلالق احلسن

5

د .أبو صباح علي الطيب أبو صباح

6

د .حسن عبد العزيز بابو فاتح

7

د .حممد يوسف حممد يوسف

8

د .عبد اهلل يوسف حممد سعيد

9

د .علي حممود أمحد حممد خري

 10د .حممد عبد اهلل علي
 11د .الشيخ أمحد املنى
 12حممد الغالي خليل يوسف حممد

مدير وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
د .حممد بن سلطان السلطان

التوقيع

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

استمارة تقييم برنامج التهيئة للطالب املستجدين

1

عزيزنا الطالب املستجد ،يهدف برنامج التهيئة للطالب املستجدين إىل:
. 1

املساهمة يف انتظام العملية التعليميّة منذ اليوم األول.

. 2

تهيئة الطالب ومساعدتهم يف التحول من البيئات التعليمية اليت قدموا منها إىل بيئة التعليم اجلامعي يف اململكة

العربية السعودية.
. 3

إتاحة الفرصة للطالب املستجدين للتعرف على مرافق الوحدة والكلية واخلدمات املتنوعة اليت تقدمها،

وأفضل األساليب الستخدامها ،واالستفادة منها.
. 4

تقديم النصائح واإلرشادات األكادميية والرتبوية اليت تساعد الطالب على الدراسة والتفوق.

. 5

متكني الطالب من اإلملام واالطالع على الضوابط واللوائح األكادميية املنظمة للعملية التعليمية باجلامعة سواءً

باللوائح اخلاصة بطالب املنح أو طالب اجلامعة عامة.
. 6

إتاحة الفرصة للطالب لاللتقاء باملسؤولني واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس بالوحدة.

ويف نهاية فعاليات برنامج التهيئة نضع بني يدك (استمارة تقييم برنامج التهيئة للطالب املستجدين) لتشارك معنا يف تطوير الربنامج
وذلك باإلجابة عن بنودها ،وإبداء رأيك مبوضوعية وإخالص ،كما نؤكد لك على سرية املعلومات اليت تقدمها ،وأنها لن تستخدم إال من أجل
تطوير العمل فقط.

1

توزع االستمارة على الطالب املستجدين يف اليوم األخري من الربنامج .ويساعد األساتذة املشرفون على برنامج التهيئة الطالب بقراءة عناصر االستمارة ،وتوضح الكلمات اليت

حتتاج إىل توضيح ،وميكن ترمجة بعض العناصر للطالب الذين ال يتحدثون اللغة العربية باالستعانة بطالب املستويني الثالث والرابع.

1

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم ـ جامعة القصيم
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
العنصر

م

ما تقييمك لربنامج التهيئة الذي قدمته وحدة تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني بها؟ من حيث:

درجة

درجة

عالية

درجة

متوسطة

منخفضة

1ـ التوقيت.
 2ـ عدد األيام.

أ 3ـ املكان.

 4ـ الضيافة.
 5ـ التنوع.
 6ـ اجلودة.
 7ـ تلبية احتياجات الطالب املستجدين.
العنصر

م

ما تقييمك للقائمني على تنفيذ برنامج التهيئة الذي قدمته وحدة
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها؟ من حيث:

درجة

درجة

عالية

درجة

متوسطة

منخفضة

ب  1ـ عددهم.
 2ـ تعاملهم.
 3ـ وضوح اللغة املستخدمة.
مدير وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

د .حممد بن سلطان السلطان
2

تقرير استطالع آراء الطّالب اجلدد
(أسبوع التهيئة يف برنامج دبلوم تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها)
الفصل األول ()431

2

فهرس احملتويات
م
 1تقديم
 2بنود االستطالع

رقم الصفحة
4

احملتوى

5

 3نتائج االستطالع
 4نقاط القوة

7-6
8

 5فرص التحسني
 6اخلطة التنفيذية ملعاجلة توصيات التحسني
 7تقرير إجناز للخطة التنفيذية
 8القرارات التطويرية يف ضوء نتائج االستطالع

3

8
8
8
9

تقديم:
عزيزي الطّالب املستجد ،يهدف برنامج التهيئة للطالب املستجدين إىل:
 املساهمة يف انتظام العملية التّعليمية منذ اليوم األول.
 تهيئة الطالب ومساعدتهم يف التّحول من البيئات التّعليميّة اليت قدموا منها إىل
بيئة التّعليم اجلامعيّ يف اململكة العربية السعودية.
 إتاحة الفرصة للطالب املستجدين للتّعرف على مرافق الوحدة والكلية،
واخلدمات املتنوعة اليت تقدمها ،وأفضل األساليب الستخدامها ،واالستفادة
منها.
 تقديم النّصائح واإلرشادات األكادمييّة والرتبويّة اليت تساعد الطالب على
الدّراسة والتّفوق.
 متكني الطالب من اإلملام واالطالع على الضوابط واللوائح األكادميية
املنظمة للعملية التعليمية باجلامعة سواءً باللوائح اخلاصة بطالب املنح أو طالب
اجلامعة عامة.
 إتاحة الفرصة للطالب لاللتقاء باملسؤولني واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس.

4

أولًا :بنود االستطالع
العنصر

درجة

درجة

درجة

ما تقييمك لربنامج التهيئة الذي قدمته وحدة تعليم

عالية

متوسطة

منخفضة

م

اللغة العربية لغري الناطقني بها ،من حيث؟
 1التوقيت
 2عدد األيام
 3املكان
 4الضيافة
 5التنوع
 6اجلودة
 7تلبية احتياجات الطالب املستجدين

العنصر

درجة

درجة

درجة

ما تقييمك للقائمني على تنفيذ برنامج التهيئة الذي

عالية

متوسطة

منخفضة

م

قدمته وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،من
حيث؟
 1عددهم
 2تعاملهم
 3وضوح اللغة املستخدمة

5

ثانيًا :نتائج االستطالع
العنصر

درجة

درجة

درجة

ما تقييمك لربنامج التهيئة الذي قدمته وحدة تعليم

عالية

متوسطة

منخفضة

م

اللغة العربية لغري الناطقني بها ،من حيث؟
 1التوقيت

%95.6

%3.7

ـ

 2عدد األيام

%86.9

%3.7

ـ

 3املكان

%91.3

ـ

ـ

 4الضيافة

%91.3

ـ

%3.7

 5التنوع

%86.9

%8.6

ـ

 6اجلودة

%95.6

ـ

ـ

 7تلبية احتياجات الطالب املستجدين

%86.9

%8.6

ـ

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
درجة0.00%
منخفضة
درجة عالية

درجة منخفضة

درجة متوسطة

6

درجة عالية

العنصر

درجة

درجة

درجة

ما تقييمك للقائمني على تنفيذ برنامج التهيئة الذي

عالية

متوسطة

منخفضة

م

قدمته وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،من
حيث؟
 1عددهم

%82.6

 2تعاملهم

%91.3

%13
0

 3وضوح اللغة املستخدمة

%91.3

%4.3

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
درجة منخفضة
درجة متوسطة
درجة عالية
ما تقييمك للقائمين
على تنفيذ برنامج
التهيئة الذي قدمته
وحدة تعليم اللغة
العربية لغير
الناطقين بها ،من
حيث؟
درجة منخفضة

عددهم

درجة متوسطة

7

تعاملهم

درجة عالية

وضوح اللغة
المستخدمة

0
%4.3
0

ثالثًا :نقاط القوة:
 الوقت املخصّص لتهيئة الطالب اجلدد مناسب للطالب مجيعهم.
 املكان احملدد ألسبوع التهيئة مناسب للطالب.
 اتّسم الربنامج املقدّم للطالب يف أسبوع التهيئة باجلودة.
 لبّى أسبوع التهيئة احتياجات الطالب املستجدين.
 وجد الطالب اجلدد تعاملًا مميزًا من أعضاء هيئة التدريس بالوحدة.
 كانت اللّغة املستخدمة من قبل أعضاء هئية التدريس يف أسبوع التهيئة واضحة ومفهومة
للطالب املستجدين.

رابعًا :فرص التحسني:
 أن توزّع الربامج واملوضوعات احملدّدة يف اليوم الثاني من أسبوع التهيئة على بقية األيام
ألهميتها.

خامسًا :اخلطة التنفيذية ملعاجلة توصيات التحسني
مسؤول

تاريخ

تاريخ

نسب

القيم

التنفيذ

البدء

االمتام

اإلجناز

املستهدفة

فرص التحسني

اخلطوات التنفيذية

أن توزّع الربامج والقضايا

إعادة توزيع الربامج على أيام

إدارة

احملدّدة يف اليوم الثاني من

األسبوع ،مع مراعاة

الربنامج،

أسبوع التهيئة على بقية األيام

ختصيص أيام للمهم من هذه

واجمللس

ألهميتها.

الربامج

االستشاري

توزيع
بداية الفصل

نهايته األسبوع

الربامج

الثاني

األول

على أيام

%90

األسبوع

للجنة اإلرشاد

احملدد

والنشاط

سادسًا :تقرير إجناز للخطة التنفيذية
تاريخ

مسؤول

االكتمال

التنفيذ

أن توزّع الربامج والقضايا

نهاية األسبوع األول

إدارة الربنامج،

احملدّدة يف اليوم الثاني من

من الفصل الثاني

واجمللس االستشاري

أسبوع التهيئة على بقية األيام

()432

للجنة اإلرشاد

العمل املخطط له

ألهميتها.

والنشاط

8

اكتمل /مل أسباب عدم
يكتمل
مل يكتمل

االكتمال
موعد التنفيذ
ملا حين بعد

التوصية
نهاية الفصل الدراسي األول
يتم التواصل مع عمادة القبول
والتسجيل ملعرفة عدد الطالب
املستجدين يف الربنامج

سابعًا :القرارات التطويرية يف ضوء نتائج االستطالع:
 رفع الالئحة التنظيمية لإلرشاد األكادميي على موقع الوحدة.
 رفع دليل الطالب ودليل الربنامج على موقع الوحدة.
 رفع ضوابط الغياب واألعذار ،واللوائح اخلاصة حبقوق الطالب وواجباته على موقع
الوحدة اإللكرتوني.
 إقامة دورات تدريبية للطالب (كيفية التعامل مع املوقع اإللكرتوني اخلاص بالوحدة)،
للوصول إىل األدلة والتوجيهات املنشورة على املوقع.

مدير وحدة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
د .حممد بن سلطان السلطان
1443/2/12هـ
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