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 عنه ةعام أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات

 الرئيس للبرنامج:. المقر 1

 :كلية اآلداب، مقر جامعة الملك سعود بالرياض

 .للطالب (16مبنى ) -

 المدينة الجامعية للطالبات. (1) مبنى -

 الفروع التي يقدم فيها البرنامج:  .2

 ال يوجد 

  أسباب إنشاء البرنامج. 3
 ..... الخ(اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية )

 :أسباب اقتصادية *

، والمؤسسسسسسسسسسسسسسات ا كاديمية ين العام والخاصقطاعال للعمل فيفي مجاالت اللغة العربية مؤهلة المجتمع بكفاءات  رفد- 

 الحكومية والخاصة والمراكز البحثية اللغوية والفكرية والثقافية.

 :أسباب اجتماعية أو ثقافية *

  في الوسط االجتماعي والثقافي.، وتمثيل اللغة العربية وآدابها والثقافياللغوي والفكري  خدمة المجتمع بنشر الوعي -

 *االحتياجات والتطورات الوطنية:

 مجالي اللغة وا دب.سد احتياجات القسم الحالية والمستقبلية من المتخصصين في  -

 التطوراتببرنامج يراعي ي اللغة وا دب العليا في مجالإتاحة الفرصة للطالب والطالبات المتميزين من إكمال دراساتهم  -

سات علمية وأكاديمية بحثية عالميا،  وآلية التعامل معها برؤية منهجية علمية ونظرة اللغوية وا دبية وما يستجد من درا

 منفتحة على اإلنتاج الفكري العالمي.شمولية 

 2030ليمية وا كاديمية والبحثية وفق الرؤية الوطنية للمملكة تلبية تطلعات الوسسسط الثقافي والفكري والمؤسسسسسسات التع -

 وتنفيذها عمليا على الواقع.

 :الدراسة نظام. 4

 مقررات دراسية فقط  ☐ مقررات دراسية ورسالة  ☒ 

 نمط الدراسة: .5

 أخرى  ☐ تعليم عند بعد  ☐ انتظام  ☒ 

 وجدت() إن  الشراكات التعليمية والبحثية . 6

 جهة الشراكة -

 نوع الشراكة: -

 مدة الشراكة: -

  ( ساعة26)إجمالي الساعات المعتمدة:  . 7

 لها:المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب  .8

 محاضر في الجامعة ✓

 باحث لغوي أو أدبي ✓

 مستشار لغوي أو أدبي ✓

 كاتب ومؤلف في القضايا اللغوية وا دبية وظواهرهما. ✓

 ةوأدبيمصمم مناهج لغوية  ✓

 برامجمخطط  ✓

 مشرف تربوي في اللغة العربية وآدابها ✓

 منصب إداري يتسق مع مرتبته العلمية ✓
 

 )إن وجدت(المسارات الرئيسة للبرنامج  .9

 الساعات المعتمدة المسار
 )لكل مسار(

 المهن / الوظائف
 ) )لكل مسار

  ساعة 27 اللغة العربية/ النحو واللغةماجستير  .1

  ساعة 27 اللغة العربية/ ا دب والنقدماجستير  .2

 )إن وجدت(المؤهل الممنوح  /نقاط الخروج . 10
 إجمالي الساعات المعتمدة المؤهل الممنوح /نقاط الخروج 

  ال يوجد .1
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  هومخرجات هوأهدافالبرنامج  رسالة .ب

 البرنامج:رسالة  .1

إجراء بحوث علمية ودراسات متنوعة في تعليم اللغة العربية وآدابها تعليماً عالَي الجودة، و

المجتمع بخريجين مؤهلين علمياً  جاذبة، وتزويدفي بيئة تعليمية وتعلمية  ،علوم اللغة العربية

 .المجتمع احتياجاتسد  قادرين علىا ومهاري  

 :البرنامجأهداف .  2

التحليل اللغوي واألدبي وفق المناهج والنظريات العامة المخصوصة تعزيز مهارات  ➢

 في علوم اللغة العربية.

 والدراسات المتنوعة في علوم اللغة العربية التي تسهم فيالبحوث العلمية  إجراء ➢

 .تنمية المجتمع، وتلبية احتياجاته اإلنسانية والتنموية

ً إعداد  ➢    المجتمع احتياجاتسد  لىقادرين ع خريجين مؤهلين علمياً ومهاريا

 :أهداف المؤسسة/الكليةرسالة والبرنامج مع  أهدافو رسالةعالقة . 3

تنبثق رسالة البرنامج من الهدف األساسي للجامعة وهو اإلسهام في العملية التعليمية وخدمة 

طالب المجتمع والبحث العلمي، إضافة إلى كون البرنامج يدرس اللغة العربية لطالبه ولجميع 

 الجامعة )ذكور وإناث( واللغة كما هو معروف من أركان الهوية.

 البرنامج: خريجيخصائص  .4
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 آل  ب في   لغة   عربية  م جسححححححت   خريجوبه  يتصحححححح   أم  م خريجي ج معة  مللك سححححححعو    أعاله خصحححححح   ضححححححل    حححححح   يو 

 وآ  به  بم  يأتي:

 

خصائص اخلرجيني جبامعة  

امللك سعود 

عمق املعرفة 

التخصصية

(متخصص) 
التفكري النقدي

(  ناقد) 

التواصل الفعال

(فعال) 

املهارات التقنية

(  تقين) 

االبتكار وريادة 

األعمال

(ريادي) 

القيادة واملسؤولية

(قائد) 
املبادرة والتكيف

(  مبادر) 

النزاهة وأخالقيات 

املهنة

(نزيه) 

الوسطية واالعتزاز 

باهلوية الوطنية

(وطين) 

التعلم مدى احلياة

(طموح) 

العمل التطوعي 

واملسؤولية اجملتمعية

(متطوع) 

البحث العلمي

(باحث) 

 بجامعة امللك سعود)املقترحة( خصائص الخريجين 
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مواءمتها مع 
خصائص 
ي  خريج 
 الجامعة

ح ربطها بالمخرجات  م الخصيصة الشر

  لخ صية رقم

(12) 

 على:
ً
 أن ي ون  لخريج ق  ر 

  تب ع  ملنهج   علمي في عم   ألبح ث. -

 تطبيق أس سي ت   بحث   علمي. -

مجحححححح   إجر ء بحوث علميححححححة أصححححححححححححيلححححححة متم    في  -

   تخص  وفق توجه ت  ململكة.

  مل  ركة في م  ريع بحثية في مج     تخص . -

 إنت ج   بحوث   علمية ون ره  في أوعية   ن ر  ملعتمد .

يتم   خريجو ج معة  مللك سعو  

ب  قدر  على تطبيق إجر ء   بحث 

  علمي  ملؤص  بم  يحقق  قتص   

  ملعرفة.

  بحث 

   علمي

 )ب حث(

1 

خصائص خرجيي برنامج 

ماجستري اآلداب يف اللغة العربية 

وآدابها

يةعمق املعرفة التخصص

(متخصص) 

التفكري النقدي

(  ناقد) 

التواصل الفعال

(فعال) 

القيادة واملسؤولية

(قائد) 

النزاهة وأخالقيات 

املهنة

(نزيه) 

البحث العلمي

(باحث) 
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رقم  لخصيصة 

(1) 

 أن ي ون  لخريج ق  ر  على

محححعحححرفححححححة  ملححح حححححح هحححيحححم و ملصححححححححححححححطححح ححح حححححح ت و  حححنححح حححريحححححح ت  -

   تخصصية معرفة عميقة و قيقة

  ستدع ء  مل  هيم و ل ق  ق  ملرتبطة ب  تخص  -

  ستيع ب  مل  هيم و ملصط   ت   تخصصية -

يمت ز خريجو ج معة  مللك سحححححححححعو  

بحححححح ملحححعحححرفححححححة   حححعحححمحححيحححقححححححة  حححلحححمححح حححححح هححيححم 

 و ملصحححححححححححححط  حححححح ت و  ن ريحححححح ت وفق

  ملستوي ت   در سية

عمق  ملعرفة 

   تخصصية

 ) متخص (

2 

  لخصيصة رقم

(2) 

 أن ي ون  لخريج ق  ر  على

 تطبيق   ن ري ت   تخصصية -

 ت س    مل  هيم و  ن ري ت -

  ملق رنة ب ن  مل  هيم و  ن ري ت   تخصصية -

 نقد  مل  هيم و  ن ري ت   تخصصية -

 و ملعلوم ت  تحلي  و  ت س    ملنطقي  لبي ن ت  -

 تص يح  مل  هيم و  ن ري ت   تخصصية -

  قت  ح حلو   لم كالت و  تحدي ت -

سحححححححححعو  ج معة  مللك  يمت ز خريجو

  ححنحح ححريحححححح ت تححطححبححيححق  بحححححح  ححقححححححدر  عححلححى

  حححححبحححححيحححححح نحححححح ت  ملحححححرتحححححبحححححطححححححة  وتحححححححححححلحححححيحححححح 

بححح  تخصحححححححححححح  وت سحححححححححححح  هححح  ونقحححدهحح  

 
ً
 وتو ي هحححححح نقححححححد 

ً
في إيجحححححح    علميحححححح 

حلو   لم ححححححححكالت و  تحدي ت    ي 

مختل   في  ملسححححححححححححتجححححححد تتو جحححححح  

  ملج الت   تنموية

 

  ت ك   

   نقدي

 ) ن قد(

3 

  لخصيصة رقم

(3) 

 أن ي ون  لخريج ق  ر  على

  تو صحححححححححححححح     عحح    بححأنو عحح  مع  آلخري   بحح  لغححة   عربيححة 

وإحححححدل   لغحححح ت  ل يححححة في مختل   ملجحححح الت: في   ملجحححح   

 ألك  يمي أو في نط ق   عم   الفت  ضحح ي وفي ميد ن   عم  

  ل قيقي.

يمت ز  خريجو ج معة  مللك سحححححعو  

بححححح  قحححححدر  على   تو صححححححححححححححححح     عححححح   

بححححححأنو عحححححح  مع  آلخري   في مختل  

 ملجح الت: في   ملجح    ألكح  يمي و في 

نط ق   عم   الفت  ض ي وفي ميد ن 

   عم   ل قيقي.

  تو ص  

    ع  

 ) فع  (

4 

  لخصيصة رقم

(6) 

 أن ي ون  لخريج ق  ر  على

 وتحم   ملسؤو ية  قي     -

 إ  ر  فرق   عم  في مختل   ملج الت -

  تخ ذ   قر ر ت  ملن سبة في مختل   ملج الت. -

إ  ر  بحئح ححححححة   حعحمحححححح  وفحق  ملحو صححححححححححححح حححححح ت و ملحقحححححح يحئ   -

   ع ملية.

 وضع أهد ف و ي ية و قعية وق بلة  لتحقيق. -

   قي      تنموية   خ  بئ ة   عم . -

يمت ز خريجو ج معة  مللك سحححححححححعو  

وتحم   ملسحححححححؤو ية و تخ ذ ب  قي    

  ححقححر ر ت  ملححنحححححح سحححححححححححححبححححححة فححي مححخححتحلح  

  ملج الت.

 

  قي    

  ملسؤو يةو 

 )ق  د(

5 

  لخصيصة رقم

(8) 

 أن ي ون  لخريج ق  ر  على

تطبيق معحححححح ي     و  هححححححة و   حححححححححححح حححححح فيححححححة و  سححححححححححححلو   -

  ألخالقي في مختل   ملج الت  ألك  يمية و ملهنية.

   رق بة   ذ تية -

 في مختل   ملي  ي   تقيد بأخالقي ت  ملهنة   -

يلت م خريجو ج معة  مللك سححححححححححححعو  

بحححححح  ححوحح  هححححححة وأخححالقححيحححححح ت  ملححهححنححححححة فححي 

 مختل   ملي  ي .

  و  هة 

وأخالقي ت 

  ملهنة

 ()نزيه

 

6 



جامعة امللك سعود –قسم اللغة العربية وآدابها    

 

8 

 ويتكون لديهم ما يأتي:

والقضايا .الفهم الشامل والمتعمق للنظريات واألبحاث وآخر التطورات العلمية في الظواهر 1

 اللغوية واألدبية، وتأثير هذه التطورات على المخزون المعرفي اللغوي واألدبي.

.القدرة على البحث في القضاااااااايا والظواهر اللغوية واألدبية وإيجاد حلور ابتكارية وعلمية 2

باسااااااتخدام ااراء والنظريات والمناهج البحثية في مجالهم، أو من المجاالت األخرى ذات 

 العالقة.

. اإللمام باألساااليا المتقدمة للبحث واالسااتقصاااء المختصااة باللغة واألدب ونقدهما، والقدرة 3

على اسااااتخدامها وتطبيقها باسااااتقاللية ذاتية بحثا واسااااتقصاااااًء، والقدرة على اسااااتخدام هذه 

 األساليا في القيام بأبحاث في مجالي اللغة واألدب ونقدهما.

تاحج األبحا4 قدرة على اسااااااتخالج ن غة .ال ها في مجاالت الل ثة وتطبيق حدي ث والتطورات ال

واألدب، وتحليلها، وتطويرها واختبار فرضااااااياتها، واقتراو الحلور للقضاااااااايا والظواهر 

 النظرية والتطبيقية فيها.

. القدرة على القيادة واالسااتعداد للتعاون الكامل مع ااخرين في القضااايا األكاديمية والمهنية 5

 اعية وإصدار األحكام السليمة في المشاريع والمبادرات المشتركة.بتقديم الحلور اإلبد

.اكتساب معرفة عميقة وفهم شامل ألدبيات األبحاث اللغوية واألدبية، والقدرة على تفسيرها 6

 وتحليلها وتقويم أهميتها في زيادة المعرفة اللغوية واألدبية.

ية، ومناقشااااااتها في المواقد الفردية .المبادرة في تحديد الظواهر والقضاااااااايا اللغوية واألدب7

 والجماعية، وممارسة القيادة العملية واالبتكارية.

. امتالك المناهج والنظريات والمعارف ذات الصلة وفق األسس واألصور اللغوية واألدبية 8

 السليمة

. القدرة على إيصااار نتاحج البحوث والدراسااات المتقدمة من خالر المنشااورات المحكمة إلى 9

 وساط األكاديمية والمهنية وغيرهم من فئات المجتمع.األ

. التصاااارف بطريقة تتوافق مع القيم والمعتقدات اإلسااااالمية، وتعكس مسااااتويات عالية من 10

 اإلخالج وتحمل المسؤولية وااللتزام تجاه خدمة المجتمع.

ير الفرج . تحمل مسؤولية تعلمهم الذاتي المستقل بشكل كامل، والقيام بدور قيادي في توف11

 لدعم التطوير المهني المستمر لآلخرين.

 *البرنامج تعلممخرجات  .5

 المعرفة والفهم

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 المفاهيم والمصطلحات اللغوية واألدبية.يوضح  1ع

 المناهج اللغوية واألدبية  الواردة في تحليل النصوج بيني 2ع

 المهارات

 على أن:أن يكون الطالا قادرا 
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 1م
)شااااااعر ونثر( وفق المناهج  النصااااااوج اللغوية)نحو وصاااااارف ولغة( واألدبيةيحلل 

 المخصوصة الواردة في علوم اللغة العربية

 )لغوية وأدبية( في كتا قديمة وحديثة قراءة ناقدة يقرأ  قراءات تخصصية 2م

 3م
الواردة في مجاالت )لغوية وأدبية( استنادا للمنهجيات العلمية   يكتا أبحاثا تخصصية

 اللغة العربية

  مصادرها المتنوعة فيإلى الموضوعات اللغوية واألدبية  للوصوريوظد التقنية  4م

 القيم

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 1ق
يحترم ااخرين ويتحمل مساااااؤولية التعلم ويتعاون ويشاااااارك بفاعلية ويتخذ القرارات 

 قضية لغوية أو أدبية أمام ااخرين. يدير حوارا لغويا فيالمناسبة عندما 

 2ق
يات البحث العلمي والنزاهة األكاديمية عندما  قدميلتزم بأخالق ورقة  بحثا علميا أو ي

 بحثية في لقاء علمي أمام أقرانه

 3ق
 في مواقد لغوية أو أدبية مخصاااوصاااةيدير المهام واألنشاااطة المتخصاااصاااة بفاعلية 

 متنوعة
 )إن وجدت(مسار أو نقاط تخرج  منفصل لكلجدور يضاف  *

 

 

 مسار اللغة والنحو                                                                 

 المعرفة والفهم

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 المفاهيم والمصطلحات اللغويةيوضح  1ع

 المناهج اللغوية الواردة في تحليل النصوج بيني 2ع

 المهارات

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 1م
)نحو وصاارف ولغة( وفق المناهج المخصااوصااة الواردة في  النصااوج اللغويةيحلل 

 علوم اللغة العربية

 لغوية في كتا قديمة وحديثة قراءة ناقدة يقرأ  قراءات تخصصية 2م

 3م
اللغة لغوية اساااااتنادا للمنهجيات العلمية  الواردة في مجاالت  يكتا أبحاثا تخصاااااصاااااية

 العربية

  مصادرها المتنوعة فيإلى الموضوعات اللغوية  للوصوريوظد التقنية  4م

 القيم

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 1ق
يحترم ااخرين ويتحمل مسااااااؤولية التعلم ويتعاون ويشااااااارك بفاعلية ويتخذ القرارات 

 يدير حوارا لغويا في قضية لغوية أمام ااخرين.المناسبة عندما 

 2ق
هة األكاديمية عندما  يات البحث العلمي والنزا بأخالق قدميلتزم  يا أو ي ورقة  بحثا علم

 بحثية في لقاء علمي أمام أقرانه

 متنوعة في مواقد لغوية مخصوصةيدير المهام واألنشطة المتخصصة بفاعلية  3ق
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 مسار ا دب والنقد

 المعرفة والفهم

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 المفاهيم والمصطلحات األدبية.يوضح  1ع

 المناهج األدبية الواردة في تحليل النصوج بيني 2ع

 المهارات

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 1م
)شعر ونثر( وفق المناهج المخصوصة الواردة في علوم اللغة  النصوج األدبيةيحلل 

 العربية

 قراءة ناقدة يقرأ قراءات تخصصية أدبية في كتا قديمة وحديثة 2م

 3م
يكتا أبحاثا تخصااااااصااااااية أدبية اسااااااتنادا للمنهجيات العلمية الواردة في مجاالت اللغة 

 العربية

  مصادرها المتنوعة فيإلى الموضوعات األدبية  للوصوريوظد التقنية  4م

 القيم

 أن يكون الطالا قادرا على أن:

 1ق
يحترم ااخرين ويتحمل مسااااااؤولية التعلم ويتعاون ويشااااااارك بفاعلية ويتخذ القرارات 

 يدير حوارا لغويا في قضية أدبية أمام ااخرين.المناسبة عندما 

 2ق
هة األكاديمية عندما  يات البحث العلمي والنزا بأخالق قدميلتزم  يا أو ي ورقة  بحثا علم

 بحثية في لقاء علمي أمام أقرانه

 متنوعة في مواقد أدبية مخصوصةيدير المهام واألنشطة المتخصصة بفاعلية  3ق
 

 

 المنهج الدراسي .ج

 مكونات الخطة الدراسية:. 1

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة عدد المقررات مكونات الخطة الدراسية

 المقررات الدراسية
 %96 26 13 إجباري

 - - - اختياري

 -   )إن وجد( مشروع التخرج

 %4 1 1 )إن وجدت( الرسالة العلمية

 - - - )إن وجد(التدريب الميداني 

 - - - ) ........( أخرى

 %100 27 14 اإلجمالي

 يضاف جدور منفصل لكل مسار )إن وجد( *

 

 :لبرنامجامقررات . 2
 حسا الحاجة تدرج المزيد من المستوياي *

 كل مسار ) إن وجد(مقررات جدور ليضاف *  *
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 مقررات مشتركة

 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 الساعات المعتمدة

 المستوى

1 

 

 2  إجباري نظرية ا دب عرب 512

 2  إجباري دراسة في ا دب عرب 516

 2  إجباري النحو عرب 531

 2  إجباري علم اللغة عرب 541

 المستوى

2 

 2  إجباري ا دب المقارنمدارس  عرب 525

 2  إجباري دراسات في البالغة عرب 544

 2  إجباري تحقيق النصوص عرب 563

 2  إجباري منهج البحث عرب 564

 حسا الحاجة تيدرج المزيد من المستويا *

 * يضاف جدور لمقررات كل مسار )إن وجد( *

 

 مقررات مسار ا دب والنقد

 المقرراسم  رمز المقرر المستوى
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 الساعات المعتمدة

 المستوى

3 

 3  إجباري ا جناس ا دبية عرب 517

 2  إجباري النقد ا دبي عرب 521

 2  إجباري قضية نقدية عرب 523

 2  إجباري علم الجمال عرب 524

 

 مقررات مسار النحو واللغة

 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 الساعات المعتمدة

 المستوى

3 

 2  إجباري قضية لغوية عرب 542

 2  إجباري كتاب قديم عرب 543

 3  إجباري دراسات في التراث اللغوي عرب 546

 2  إجباري الصرفوقضايا في النحو  عرب 547

 

 مشتركةمقررات 

 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 الساعات المعتمدة

 المستوى

4 

 إجباري إعداد خطة البحث عرب 596
كل المقررات 

 السابقة
1 

 1 عرب 596 إجباري الرسالة عرب 600

 

 

 

 :توصيف مقررات البرنامج. 3
 .واالعتماد األكاديمي وفق نموذج المركز الوطني للتقويم الرابط اإللكتروني للتوصيد التفصيلي لجميع مقررات البرنامج عيوض

 رابط موقع قسم اللغة العربية وآدابها، مقررات الماجستير

https://arts.ksu.edu.sa/ar/node/1569 

  

 :مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج. 4
ً لبرنامج واتعلم  بين كل من مخرجات يربط   التالية: األداء مستوياتل المقررات وفقا

https://arts.ksu.edu.sa/ar/node/1569


جامعة امللك سعود –قسم اللغة العربية وآدابها    

 

12 

 (التمكن= مستوى  ت، الممارسة= مستوى  ر، التأسيس= مستوى  س) 

 قررات المشتركة: )ا دب والنقد + اللغة والنحو(الم

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الرمز المقررات

 القيم المهارات المعرفة والفهم

 4م 3م 2م 1م 2ع 1ع

 

 3ق 2ق 1ق

    ر ر    س عرب 512 نظرية ا دب
    ر ر   س  عرب 516 دراسة في ا دب

    ر ر    س عرب 531 النحو

    ر ر   س س عرب 541 علم اللغة

    ر ر   س س عرب 525 مدارس ا دب المقارن

    ر ر   س  عرب 544 دراسات في البالغة

    ر ر    س عرب 563 تحقيق النصوص

    ر ر   س س عرب 564 منهج البحث

 جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( يضاف *
 

 مقررات مسار ا دب والنقد

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الرمز المقررات
 القيم المهارات المعرفة والفهم

 3ق 2ق 1ق 4م 3م 2م 1م 2ع 1ع

    ر  ر  س س عرب 517 ا جناس ا دبية
    ر    س س عرب 521 النقد ا دبي

    ر  ر   س عرب 523 قضية نقدية

      ر  س س عرب 524 علم الجمال
 ت ت ت ر ر     عرب 596 إعداد خطة البحث

 ت ت ت ر ر     عرب 600 الرسالة العلمية

 

 مقررات مسار النحو واللغة

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الرمز المقررات
 القيم المهارات المعرفة والفهم

 3ق 2ق 1ق 4م 3م 2م 1م 2ع 1ع

    ر ر  ر  س عرب 542 قضية لغوية
    ر ر     عرب 543 كتاب قديم

    ر ر  ر   عرب 546 دراسات في التراث اللغوي

    ر ر  ر   عرب 547 قضايا في النحو والصرف

 ت ت ت ر      عرب 596 خطة البحث

 ت ت ت ر      عرب 600 الرسالة العلمية

 

 

 استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج. .5
 (لسياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات والمواقد التعليمية المختلفةصد )و

 المعرفة والفهم

 أن يكون الطالب قادرا على أن:

 1ع
 و ل و ر ملن ق ة  - . مل  هيم و ملصط   ت   لغوية و أل بيةيوضل 
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 2ع

  ملن ق ة و ل و ر -  ملن هج   لغوية و أل بية    و ر   في تحلي    نصوص  ب ني

 تقديم عروض ب    فر ي -

 ي  تعلم   تع ون -

 اراتــــــــــــــــالمه

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
   نصوص   لغوية)نحو وصرف و غة( و أل بية)شعر ونث ( وفق  ملن هج  ملخصوصةيحل   1م

    و ر   في علوم   لغة   عربية

 مجموع ت   عم    صغ    -

  ملن ق ة و ل و ر -

 )فر ي وجم عي(تقديم عروض 

  ملن ق ة و ل و ر - يقرأ  قر ء ت تخصصية) غوية وأ بية( في كتب قديمة وحديثة قر ء  ن قد  2م

 )فر ي وجم عي(تقديم عروض  -

 مجموع ت   عم    صغ    -

   تعليم   تع وني -

أبح ث  تخصصية) غوية وأ بية(  ستن     لمنهجي ت   علمية    و ر   في مج الت   لغة يكتب  3م

   عربية

   بحثية مل  ريع  -

 ح   مل كالت   بحثية -

  ر سة  ل   ة -

   تعليم   تع وني -  ه   ملتنوعةمص  ر  فيإلى  ملوضوع ت   لغوية و أل بية   لوصو  يو     تقنية  4م

   عروض   تقديمية -

 مـــــــــــــــــــالقي

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
يحت م  آلخري  ويتحم  مسؤو ية   تعلم ويتع ون وي  ر  ب  علية ويتخذ   قر ر ت  ملن سبة  1ق

 ة أو أ بية أم م  آلخري .يدير حو ر   غوي  في قضية  غويعندم  

 )فر ي وجم عي(تقديم عروض  -

 

ورقة بحثية  بحث  علمي  أو يقدميلت م بأخالقي ت   بحث   علمي و  و  هة  ألك  يمية عندم   2ق

 في  ق ء علمي أم م أقر ن 

 )فر ي وجم عي(تقديم عروض  -

 

  ملن ق ة و ل و ر - متنوعة في مو ق   غوية أو أ بية مخصوصةيدير  مله م و ألن طة  ملتخصصة ب  علية  3ق

 طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج  .6
) مباشرة ، غير مباشرة( للتحقق من اكتساب الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة في كل مجار  لسياسات وأساليا وطريق التقويم المستخدمةصد )و

 (من مجاالتها

 مــالمعرفة والفه

 أن يكون الطالب قادرا على أن:

 1ع
  الختب ر ت   تحريرية - . مل  هيم و ملصط   ت   لغوية و أل بيةيوضل 

  الختب ر ت     وية -

 2ع

  الختب ر ت   تحريرية -  ملن هج   لغوية و أل بية    و ر   في تحلي    نصوص  ب ني

  الختب ر ت     وية  -

 مل   إلنج ز -

 اراتـــــــــــــالمه

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
  نصحححححوص   لغوية)نحو وصحححححرف و غة( و أل بية)شحححححعر ونث ( وفق  ملن هج  ملخصحححححوصحححححة يحل   1م

    عربية   و ر   في علوم   لغة

  لخر  ط  مل  هيمية -

  إلنج ز مل  -

   تق رير -

 بط قة  ملت بعة -

  الختب ر ت   تحريرية -

  الختب ر ت     وية -
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  الختب ر ت   تحريرية - يقرأ  قر ء ت تخصصية) غوية وأ بية( في كتب قديمة وحديثة قر ء  ن قد  2م

  الختب ر ت     وية -

 بط قة  ملت بعة -

تخصصية) غوية وأ بية(  ستن     لمنهجي ت   علمية    و ر   في مج الت   لغة يكتب أبح ث   3م

   عربية

   تق رير -

 مل   إلنج ز -

 بط قة  ملت بعة -

   تق رير -  ه   ملتنوعةمص  ر  فيإلى  ملوضوع ت   لغوية و أل بية   لوصو  يو     تقنية  4م

 مل   إلنج ز -

 بط قة  ملت بعة -

 مــــــــــــــــالقي

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
يحت م  آلخري  ويتحم  مسحححؤو ية   تعلم ويتع ون وي ححح ر  ب  علية ويتخذ   قر ر ت  ملن سحححبة  1ق

 ة أو أ بية أم م  آلخري .يدير حو ر   غوي  في قضية  غويعندم  

 بط قة  ملت بعة -

ورقحة بحثيحة  بحثح  علميح  أو يقحدميلت م بحأخالقيح ت   بححث   علمي و  و  هحة  ألكح  يميحة عنحدمح   2ق

 في  ق ء علمي أم م أقر ن 

 بط قة  ملت بعة -

 بط قة  ملت بعة - متنوعة في مو ق   غوية أو أ بية مخصوصةيدير  مله م و ألن طة  ملتخصصة ب  علية  3ق
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 )إن وجدت( . الرسالة العلمية ومتطلباتها: د

 .تسجيل الرسالة العلمية .1
 اإلرشاد العلمي ( إجراءاتو مسؤولياتوضوابط للرسالة العلمية وكذلك  التسجيلوإجراءات شروط متطلبات/ )

 يجب على الطالب حتى يسجل رسالته العلنية مجموعة من المتطلبات، هي:

 إنهاء جميع متطلبات القبول. •

 % على ا قل من المقررات الدراسية بمعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدا(50اجتياز  •

 إجراءات التسجيل:

 بالبرنامج؛ لتوجيهه في دراسته واختيار الموضوع. تعيين مرشد علمي لكل طالب من بداية التحاقه •

 اختيار موضوع الرسالة  •

 تستمر فترة اإلرشاد العلمي على الطالب حتى إقرار الخطة البحثية. •

 يعرض موضوع الرسالة على مجلس القسم •

 لقسم.إعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة في حال الموافقة عليه من مجلس ا •

 تعيين ثالثة قراء للخطة من أعضاء القسم في التخصص الدقيق نفسه؛ إلجراء التعديالت والتوصية بقبول الخطة. •

 تعرض الخطة على مجلس القسم، لمناقشتها وإقرارها. •

 ويستدعى لمناقشتها في مجلس القسم( دراسية)حلقة ا نارسيم : يعد الطالبالدكتوراه في •

 المشرف العلمي على الرسالة والمشرف المساعد إن وجد..يقترح مجلس القسم  •

 الرفع إلى مجلس الكلية للتأييد، ثم مجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه. •

 مسؤوليات المرشد العلمي:

 التواصل الدائم مع الطالب واالستماع لمشاكله ومساعدته على حل هذه المشاكل. •

 تي يواجه فيها الطالب صعوبات في بداية دراسته.تقديم المشورة في الحاالت ال •

مسسساعدة الطالب في تحديد موضسسوع الرسسسالة في زمن محدد، وعند اختيار الموضسسوع ال بد أن يراعي المرشسسد رغبة  •

 الطالب في المقام ا ول، وبما يتوافق مع سير العملية التعليمية والبحثية.

عدته في تحديد المهارات وا دوات والوسسسسائل الالزمة لذلك، وتوجيهه إرشسسساد الطالب أثناء إعداد خطة البحث ومسسسسا •

 للمقررات والدورات التي تساعده على اكتساب هذه المعارف.

 رفع تقارير فصلية عن الوضع ا كاديمي للطالب. •

 اإلشراف العلمي: .2

 (العلمي والمتابعةإجراءات/ آليات اإلشراف ومسؤولياته ، وكذلك  ضوابط اختيار المشرف العلمي)

 ضوابط اختيار المشرف العلمي على رسالة الماجستير:

أن يكون المشسسسرف على رسسسسائل الماجسسسستير والدكتوراه أسسسستاذاً، أو أسسسستاذاً مشسسسارًكا من أعضسسساء هيئة التدريس في  •

 الجامعة.

 يجوز أن يشرف ا ستاذ المساعد على رسائل الماجستير بشرط: •

 على درجة ا ستاذ المساعد سنتان.إذا مضى على تعيينه  •

من ا بحاث المنشسسورة أو المقبولة للنشسسر في مجالت  -في مجال تخصسسصسسه  -إذا كان لديه بحثان محكمان على ا قل  •

 علمية محكمة.

 أن يحصل على الموافقة المسبقة من الجامعة مع تقديم سيرته الذاتية التي تثبت كفاءته •

الجامعة، بناء على توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المعنية ومجلس عمادة أما ضوابط اختياره من خارج 

 الدراسات العليا:

 أن يكون المشرف الخارجي من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث. •

 أن يكون مضى على حصوله درجة الدكتوراه ثالث سنوات على ا قل. •

من ا بحاث المنشسسسورة أو المقبولة للنشسسسر في مجالت  -في مجال تخصسسسصسسسه  -أبحاث على ا قل أن يكون لديه ثالثة  •

 علمية محكمة.

 

 المسؤوليات، وآليات اإلشراف والمتابعة:

 اإللمام باللوائح وا نظمة الخاصة باإلشراف على طالب الدراسات العليا. •

بالجودة العلمية وا صسسسسسسالة واالبتكار وله عالقة بدراسسسسسسسة التأكد من أن المشسسسسسسروع البحثي المقدم من الطالب يتميز  •

 الطالب وبتخصص المشرف.

تحديد وقت كاف ومحدد للقاء الطالب وفق مواعيد منتظمة معروفة لدى لجنة الدراسسسسسسات العليا بالقسسسسسسم )ال يقل عن  •

ة بحثه والمشسسكالت التي مرة واحدة كل ثالثة أسسسابيع(، والعمل وفق تقارير مكتوبة توضسسح مدى تقدم الطالب في خط

 تعوقه.

 قراءة المشرف لما يكتبه الطالب بدقة وقبل االجتماعات المحددة، ويجب تقديم النقد بطريقة بناءة وداعمة. •
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 رفع تقارير فصلية عن عمل الطالب لعمادة الدراسات العليا. •

لدعم ا • قديم على موارد ا هه وإرشسسسسسسساده للت لب وتوجي طا لدعم المعنوي لل قديم ا خارجية ت ية وال لداخل مالي للبحث ا ل

 والتنسيق مع القسم في ذلك.

شديد على التزامه بأخالقيات البحث العلمي، وضوابط السالمة وا من، والبعد عن ا ساليب  • متابعة أداء الطالب والت

 غير ا خالقية في البحث العلمي ومراعاة حقوق الملكية الفكرية لآلخرين.

 ازتها وتقديم طلب تكوين لجنة المناقشة.مراجعة الرسالة قبل إج •

يقدم المشرف على الرسالة بعد انتهاء الطالب من إعدادها طلبا لرئيس القسم لتشكيل لجنة مناقشة الرسالة وبحسب  •

 اإلجراءات التي تحددها عمادة الدراسات العليا.

ليا على تشسسسكيل لجنة الحكم وموعد يحرص المشسسسرف أال تزيد المدة بين صسسسدور موافقة مجلس عمادة الدراسسسسات الع •

 المناقشة على أربعة أشهر دون حساب اإلجازات الرسمية ضمن هذه المدة.

في مدة ال تتجاوز ثالثة أشسسسهر من  –إن وجدت  -متابعة اسسسستكمال الطالب التعديالت المطلوبة بعد مناقشسسسة الرسسسسالة  •

 تاريخ المناقشة.

الداخلي والخارجي بمخرجات الطالب البحثية بالمشسسساركة ببحثه في  يجوز للمشسسسرف المسسسساهمة في تعريف المجتمع •

 ا نشطة والحلقات العلمية والمؤتمرات وتعريف الطالب بشبكات التوظيف المعنية.

 

 المشرف المساعد:

 يكون ضمن لجنة اإلشراف على الطالب من القسم أو من أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة، ويحدد وفق ا حكام اآلتية:

 يجب أن يكون اختيار المشرف المساعد مفيدا لموضوع بحث الطالب. •

 يكون اختيار المشرف المساعد بتوصية من مجلس القسم. •

 يجوز أن يكون هناك أكثر من مشرف مساعد على الرسالة الواحدة، وبحد أقصى مشرفين مساعدين. •

 المسؤوليات:

تكوين لجنة اإلشسسسسراف، ويوضسسسسح دوره في البحث وما يمكنه أن تحدد الواجبات المنوطة بالمشسسسسرف المسسسسساعد عند  •

 يضيفه.

 يجب أن يحرص المشرف المساعد على متابعة تطور بحث الطالب بالتنسيق مع المشرف الرئيس. •

 :مناقشة الرسالة العلمية .3

 (معايير تقييم الرسالة العلمية، ووإجازتهاإجراءات مناقشة الرسالة  للمناقشة ،  ومتطلبات التقدم و ضوابط اختيار لجنة المناقشة)

 :متطلبات التقدم للمناقشة

 اجتياز الطالب كافة المقررات المطلوبة في خطة البرنامج •

 .اجتياز الطالب االختبار الشامل، إذا اقتضى البرنامج ذلك •

يتجاوز نهاية ا سبوع الثالث عشر تقديم المشرف على الرسالة طلب تكوين لجنة المناقشة لرئيس القسم في موعد ال  •

 .من الفصل الدراسي

 يقترح مجلس الكلية المعنية بناء على اقتراح مجلس القسم لجنة المناقشة •

 أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من القسم المختص الذي ينتمي إليه الطالب •

عليا التخاذ قرار بشأنها في مدة ال تتجاوز ترفع أسماء أعضاء لجنة المناقشة المقترحة إلى مجلس عمادة الدراسات ال •

 .شهرا من تاريخ قرار مجلس الكلية

بعد موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة المناقشة يرسل رئيس القسم المختص الرسالة إلى أعضاء  •

 .لدراسات العليااللجنة على أال تتم مناقشة الرسالة إال بعد مضي أسبوع من تاريخ قرار مجلس عمادة ا

يجب أال تزيد المدة بين موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة المناقشة وموعد المناقشة على أربعة  •

 .دة النظامية للحصول على الدرجةمشهور، وتحتسب ضمن ال

سسسسسات العليا ويعتمد يسسسسستكمل المشسسسسرف الرئيس نموذج تحديد موعد مناقشسسسسة رسسسسسالة علمية المعتمد من عمادة الدرا •

النموذج من كل رئيس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي وترسل نسخة من النموذج بعد اعتماده إلى 

 .عمادة الدراسات العليا

 .يعلن القسم عن موعد المناقشة في ا ماكن المخصصة لذلك في القسم والكلية وعبر القنوات ا خرى المتاحة •

اقشسسة الرسسسائل علنية، ويجوز اسسستثناء أن تكون سسسرية إذا اسسستوجب ا مر ذلك، بقرار من مجلس الكلية بناء تكون من •

 .على توصية القسم المختص

 .يصدر حكم اللجنة مباشرة بعد المناقشة •

تفصسسيلي  في حال رأى ثلثا أعضسساء لجنة المناقشسسة على ا قل عدم صسسالحية الرسسسالة للمناقشسسة قبل المناقشسسة يعد تقرير •

( 26( من المادة )9بالمسسسسوغات وا سسسسباب ويرفع التقرير إلى عمادة الدراسسسسات العليا إللغاء قيد الطالب وفقا للفقرة )

 .من الالئحة الموحدة للدراسات العليا
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يد ال يجوز أن تتم أو تبدأ المناقشسسة في غياب أحد ا عضسساء وفي حالة حدوث ذلك يبلر مقرر اللجنة رئيس القسسسم لتحد •

موعد جديد للمناقشة، على أن يستكمل طلب تحديد موعد جديد للمناقشة ويعتمد من كل من رئيس القسم ووكيل الكلية 

 للدراسات العليا والبحث العلمي ويرسل إلى عمادة الدراسات العليا مشفوعا بمبررات تغيب عضو اللجنة.

 ضوابط اختيار لجنة المناقشة: 

 على رسائل الماجستير ما يأتي:يشترط في لجنة المناقشة  •

 أن يكون عدد أعضائها فرديا ويكون المشرف مقررا لها. •

أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس وال يمثل المشرف والمشرف المساعد )إن وجد(  •

 أغلبية فيها.

 أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة. •

 يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ا ستاذة، أو ا ستاذة المشاركين على ا قل.أن  •

 أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي ا عضاء على ا قل. •

 معايير تقييم الرسالة العلمية

ا تعد لجنة المناقشة تقريرا يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمن •

 إحدى التوصيات اآلتية:

 قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة. •

قبول الرسسسالة مع إجراء بعا التعديالت، دون مناقشسستها مرة أخرى، ويفوض أحد أعضسساء لجنة المناقشسسة بالتوصسسية  •

لمجلس الجامعة بمنح الدرجة بعد التأكد من ا خذ بهذه التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة أشسسهر من تاريخ المناقشسسة و

 االستثناء من ذلك بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا المبنية على تقرير لجنة الحكم.

استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على  •

 واحدة من تاريخ المناقشة.توصية مجلس القسم المختص على أال تزيد عن سنة 

 عدم قبول الرسالة. •

ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل، إلى 

 كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.

 

 

 الطالبي والدعم. القبول هـ

  متطلبات القبول بالبرنامج .1
 لها التقدم للبرنامج(المؤهالت التي يتاو  /قبور بالبرنامج بما في ذلك التخصصات )شروط ال

 شروط القبول على الموقع اإللكتروني للقسم
https://arts.ksu.edu.sa/ar/node/1569  

 لعمادة الدراسات العلياشروط القبول على الموقع اإللكتروني 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/Faculty_of_Arts  

 خدمات اإلرشاد. 2
 ( االجتماعي، النفسي)األكاديمي، المهني، 

كاديمي للطلبة وكل ما يتعلق بالعملية تقوم بمهام تقديم المشسسسسسورة والدعم ا  ا كاديمي،توجد وحدة على مسسسسسستوى القسسسسسسم ل رشسسسسساد 

 وا كاديمية، وكذلك توجد هذه الوحدة على مستوى الكلية والجامعة.التعليمية 

يق هدفه من دخول الجامعة بأيسر الطرق وأكفئها وذلك تعد هذه الوحدة الركيزة االساسية ل رشاد وتهدف إلى مساعدة الطالب لتحق

 من خالل مساعدته على التكيف مع النظام ا كاديمي وتذليل الصعوبات التي تؤدي إلى تعثره.

 

 وحدة اإلرشاد ا كاديمي بالكلية

guidance-demichttps://arts.ksu.edu.sa/ar/aca  

 وحدة اإلرشاد ا كاديمي بعمادة شؤون الطلبة

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/927 

 

 دعم الخاصال .3
 ذوي اإلعاقة، الموهوبون ...... (األشخاج )بطيئو التعلم،  

هذه الفئة من الطالب يقدم لهم الدعم الالزم والتسسسسسسهيالت  لكن ذوي اإلعاقة،قليال ما يوجد طالب في الدراسسسسسسات العليا من 

لخاصة في عمادة شؤون الطالب وهناك مركز لذوي االحتياجات ا ، ولجنة اإلرشاد الطالبي بالقسم،الممكنة من إدارة الكلية

من وكل ما يلزمهم  تقدم الخدمات التعليمية وا كاديمية والطبية والتدريب والبرامجلديه وحدات خدمية وتدريبية مختلفة 

https://arts.ksu.edu.sa/ar/node/1569
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/Faculty_of_Arts
https://arts.ksu.edu.sa/ar/academic-guidance
https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/927
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، وهذه مجموعة روابط ومعرفات للوحدات التي تتبع المركز، وكلها تعمل على تذليل الصسعوبات تعليمية وإرشساديةوسسائل 

 عند ذوي االحتياجات الخاصة.

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3035         وحدة الخدمات التعليمية وا كاديمية 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3047         وحدة الخدمات الطبية 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3038#       وحدة ا نشطة والتدريب والمسؤولية االجتماعية 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3044         وحدة الشراكات والبرامج 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3041#       وحدة الخدمات المساندة 

https://colt.ksu.edu.sa/ar/node/724         القواعد واإلجراءات التنظيمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة كتاب

 .بجامعة الملك سعود
 

  ونوالموظفهيئة التدريس أعضاء  .و

 اإلداريين والفنيين.و هيئة التدريسأعضاء االحتياجات من  .1

 المرتبة العلمية
المتطلبات والمهارات  التخصص

 الخاصة

 العدد المطلوب

 المجموع إناث ذكور الدقيق العام

  2 20  22  ستاذأ

  10 22  32  أستاذ مشارك

  - -  -  أستاذ مساعد

 وومساعد ونالفني

 المعامل
      

       الطاقم اإلداري

       (تذكر)أخرى 

 

 

 التطوير المهني  .2

 حديثي التعيينهيئة التدريس أعضاء  إعداد 1.2
 زاحر(جزحي أو  بدوامبما في ذلك ) نيوالمهني هيئة التدريس الجددأعضاء اإلجراءات المتبعة لتأهيل  )
.الجدد الجامعة  عضاء هيئة التدريسب عمادة تطوير المهارات والعمادات ا خرى تنظمها التي دوراتالااللتحاق ب -   

 ، ومركز التدريب اللغوي.الدورات التي تعقدها وحدة الجودة في القسم والكلية -

 الخاصة باالعتماد البرامجي.  الوطني للتقويم واالعتماد ا كاديمي مركزال التأكيد على االطالع على أدبيات -

 توجيهات رئيس القسم ورؤساء وحدات القسم ومقرري لجانه لألعضاء الجدد. -

 هيئة التدريسعضاء   التطوير المهني 2.2
الجوانا المهنية ....  الطالب،يم يتق والتعليم، التعلم اساااتراتيجيات مجارمثل: )هيئة التدريس عضااااء ألواألكاديمي المهني  وإجراءات التطويرخطة  

 الخ(

  عضاء هيئة التدريستقدمها الجامعة ب عمادة تطوير المهارات وعمادات أخرى تنظمها التي دوراتالااللتحاق ب -

.الجدد   

 الدورات التي تعقدها وحدة الجودة في القسم والكلية، ومركز التدريب اللغوي. -

 الندوات المنعقدة في مجلس القسم كل أسبوعين في مجاالت مختلفة، تخصصية وبينية وتأهيلية. -

 الخاصة باالعتماد البرامجي.  الوطني للتقويم واالعتماد ا كاديمي مركزية تطبيق معايير اللتأكيد على أهما-

 توجيهات رئيس القسم ورؤساء وحدات القسم ومقرري لجانه لألعضاء الجدد. -

 

 والتجهيزاتالمرافق و التعلممصادر  .ز

 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3035
https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3047
https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3038
https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3044
https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3041
https://colt.ksu.edu.sa/ar/node/724
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  مصادر التعلم .1
 اإلنترنت .... الخ( اإللكترونية، مواقعمصادر التعلم  المراجع، الكتا،مصادر التعلم )وضمان جودة آلية توفير 

العديد من مصادر المعلومات الورقية واإللكترونية في مكتبة الملك سلمان المركزية  تتيح عمادة شؤون المكتبات بالجامعة

باإلضسسسسافة إلى ، اوالمجاالت الوثيقة الصسسسسلة به القديمة والحديثة التي تدعم الدراسسسسسات اللغوية وا دبية والنقدية والثقافية

اعد البيانات فضالً عن االستفادة من كافة قو اإلصدارات التي تصدرها كراسي القسم ودار النشر في جامعة الملك سعود،

  لصالح الجامعات السعودية. SDLالحديثة التي تشترك فيها المكتبة الرقمية السعودية 

النت مجانا داخل مرافقها وقاعاتها الدراسسسسسسسية ومراكز أبحاثها ومكتباتها ومكاتب أعضسسسسسساء هيئة شسسسسسسبكة وتتيح الجامعة 

  .والكلياتالتدريس والباحثين والمحاضرين والمعيدين وفي أروقة الجامعة 

 والتجهيزاتالمرافق  .2
 الخ(القاعات الدراسية .....  المعامل، ،المكتبة :مثل، قاحمة باالحتياجات الرحيسة من المرافق والتجهيزات)

 الخدمات العلمية والتعليمية، مثل:مرافق ووحدات تقدم مجموعة قسم اللغة العربية وآدابها يضم 

 مركز التدريب اللغوي-

 القسمقاعة مجلس -

 وحدة الشعريات -

 وحدة السرديات-

 ا دب ا ندلسي وحدة -

 النادي ا دبي-

 كرسي ا دب السعودي-

 ودراسات التراثالمانع للتحقيق ي سكر-

 مكتبة الملك سلمان المركزية-

 الذكية.والسبورات الحاسوبية مخصصة للقسم ومجهزة بأحدث ا جهزة الالكلية في تدريسية القاعات الباإلضافة إلى -

ً منة آاإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية و .3  البرنامج(لطبيعة  )طبقا

توفير التدريس والمعامل الخاصسسسة بالقسسسسم، من  تتبع الجامعة إجراءات ا من والسسسسالمة في مبنى الكلية والقسسسسم وقاعات

بة للجميع بشسسسسسسكل واضسسسسسسح المخاطر التي تحدثها المواد التي يتعاملون معها وأي من بتوعيتهم ، والمعلومات المناسسسسسسس

 اإلجراءات والسياسات الموضوعة للتحكم بعدم تعرضهم للخطر أو الحد منه. 

وتتركز متطلبات التدريب في المقام ا ول على معلومات عن المحتويات القياسية للمختبر وخطة الصحة الكيميائية ونسبة 

فحص الالحصول على ، والموجودة داخل المعامل والقاعات الدراسية تا جهزة والمعدات وا دواا خطار في التعامل مع 

على ، وإرشسسسادات التعرف والرعاية الصسسسحية داخل المراكز الصسسسحية في الجامعة والمسسسستشسسسفى الملك خالد الجامعي طبيال

أنظمة التهوية وأجهزة التحكم  :وذلك مثل، توفير معدات الوقاية الشسسخصسسية ومعدات الوقاية ا خرىوطرائقها، و ا خطار

والتخلص من ا بخرة الضسسسسسسسارة ووسسسسسسسسائل التحكم/ الوقاية ا خرى وتعد هذه من أهم معدات التحكم من التعرض للمواد 

 .الكيميائية في المختبر

 وبرامج تدريبية السالمة وقواعدها وهناك أدلة إلرشادات

 

 

  

https://security.ksu.edu.sa/ar/node/99
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  لوائحهوإدارة البرنامج  .ح

 إدارة البرنامج .1

 التنظيمي للبرنامج  الهيكل 1.1
 ً  الخ(... الداحمة اللجان الوحدات، ،، اإلدارات المجالس )متضمنا

 
 

 المستفيدين  ةمشارك 2.1
 الخ(.... ، جهات التوظيد الجمعيات العلمية المهنية،الهيئات  )الطالب، لبرنامج وتطويرهاتخطيط آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في 

 استطالع الرأي، المقابلة، االستبانة، الزيارة

 

 لوائح البرنامج. 2
 ...الخلها: الححة القبور والتسجيل، الدراسة واالختبارات، التوظيد، التأديا والتظلم رابط اإللكتروني قاحمة بلواحح البرنامج ذات العالقة والتوضع 

 الئحة القبول والتسجيل

http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl

_lqbwl_1442.pdf  

 ة واالختباراتــــــــــــالدراس

http://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/616 

http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl

_tlb_ldrst_lly_2.pdf  

 فـــــــــــــــــــــــــــالتوظي

https://dfpa.ksu.edu.sa/lists  

 مــــــــــــالتأديب والتظل

http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/llyh

d_lmtmd.pdf_lmwhd_lldrst_lly_ltb_ljdy 

 

 

 ضمان جودة البرنامج .ط

 .جودة البرنامجضمان  نظام .1
 لدليل نظام ضمان الجودة اإللكترونيالرابط يوضع 

http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694 

 .جودة البرنامجمراقبة  إجراءات. 2

http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_lqbwl_1442.pdf
http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_lqbwl_1442.pdf
http://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/616
http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_tlb_ldrst_lly_2.pdf
http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_tlb_ldrst_lly_2.pdf
https://dfpa.ksu.edu.sa/lists
http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/llyh_lmwhd_lldrst_lly_ltb_ljdyd_lmtmd.pdf
http://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/llyh_lmwhd_lldrst_lly_ltb_ljdyd_lmtmd.pdf
http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694
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http://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_jrt_ljwd_nhyy_lltb_bd

_tswyb_lhwmsh.pdf 

 أخرى.من خالل أقسام علمية س ر  دت  التي  البرنامج مقرراتجودة مراقبة ترتيبات  . 3

 الطالب في تلك ا قسام استطالع رأي 

  العميد مقابلة 

  رئيس القسم مقابلة 

 تقارير المقررات ا ساتذة 
 

 .ا خرى الفروع بقيةو ) بشطريه: طالب، طالبات(بين المقر الرئيس للبرنامج  التكافؤتحقيق المتبعة للتأكد من  الترتيبات  .4

 ال يوجد

 )إن وجدت(تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية  ترتيبات . 5

 تطبق الضوابط الخاصة بالجامعة في هذا الصدد.

  جها في عمليات التطوير.االستفادة من نتائآليات و للبرنامج مخرجات التعلم تقييمخطة  . 6

 القبول للبرنامج اتاختبار ❖

 المقرراتاختبارات  ❖

 اختبارات الشامل ❖

 أبحاث الطالب في المقررات ❖

 إعداد الخطة البحثية ❖

 إعداد الرسالة ❖

 

 البرنامج جودة مصفوفة تقويم  .7

 توقيت التقويم التقويم طرق التقويممصادر / مراجع   التقويم / جوانب تمجاال

 قيادة البرنامج
هااياائااااة أعضاااااااااااء الااطااالب، الااخااريااجااون، 

 وحدة الجودةالتدريس، 

استطالعات الرأي، المقابالت، 

 .الزيارات
 نهاية العام األكاديمي 

 والتقويم فاعلية التدريس

هااياائااااة أعضاااااااااااء الااطااالب، الااخااريااجااون، 

مراجع  ل مج، ا برنااااا ل قيااااادات ا لتاااادريس،  ا

 المستقل

 نهاية العام األكاديمي   المقابالت، استطالعات الرأي

 مصادر التعلم

هااياائااااة أعضاااااااااااء الااطااالب، الااخااريااجااون، 

التاااادريس، قيااااادات البرنااااامج،  المراجع 

 المستقل

 بداية الفصل الدراسي المقابالت، استطالعات الرأي

 الخدمات

هااياائااااة أعضاااااااااااء الااطااالب، الااخااريااجااون، 

التاااادريس، قيااااادات البرنااااامج، اإلداريين، 

 الموظفين، المراجع المستقل

 بداية الفصل الدراسي المقابالتاستطالعات الرأي، 

 الشراكات

هااياائااااة أعضاااااااااااء الااطااالب، الااخااريااجااون، 

مراجع  ل مج، ا برنااااا ل قيااااادات ا لتاااادريس،  ا

 المستقل

استطالعات الرأي، المقابالت، 

 الزيارات.
 نهاية العام األكاديمي 

 الخ(الشراكات ....  الخدمات، التعلم،، مصادر تقويموال التدريسفاعلية  البرنامج، )قيادة التقويم/ جوانب  مجاالت

 .... الخ( ، المراجع المستقلالموظفين اإلداريين، البرنامج،قيادات  التدريس،هيئة أعضاء  ،ونالخريج الطالب،) التقويممصادر / مراجع 

 لخ(إ.........  الزيارات، المقابالت،استطالعات الرأي، ) التقويم قطر

 لخ(إ)بداية الفصل الدراسي، نهاية العام األكاديمي .........  توقيت التقويم

 

 

  الرئيسة: لبرنامجا أداءمؤشرات . 8

 ( عام1الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة )

المؤشر في  رمز

المركز وثيقة 

 الوطني

قائمة بمؤشرات أداء البرنامج المتبعة 

 في المؤسسة
مستوى 

 ا داء الفعلي
مستوى 

ا داء 

 المستهدف

مستوى ا داء 

المرجعي 

 الداخلي

 التحليل

KPI-PG-01  نسبة  ملتحقق م  مؤشر ت أهد ف  لخطة

 .  ت غيلية  لب ن مج
73% 80% 70% 

 

http://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_jrt_ljwd_nhyy_lltb_bd_tswyb_lhwmsh.pdf
http://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_jrt_ljwd_nhyy_lltb_bd_tswyb_lhwmsh.pdf
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KPI-PG-02  تقويم   طالب لجو   خب  ت   تعلم في

   ب ن مج
3.94/5 

4/5 3:79/5  

KPI-PG-03  طالب   ع م لجو    ملقرر ت    ي  تقييم  

 يدرسونه 
3.51/5 

4/5 3:42/5  

KPI-PG-04    3:67/5 4/5 3.68/5  إلشر ف   علميتقييم   طالب لجو  

KPI-PG-05 متوسط  ملد     ي يتخرج فيه    ط  ب 
 فصو   6

سنت ن وستة 

 أشهر

سنت ن وثم نية 

 أشهر

 

KPI-PG-06 1 ص ر %1 معد  تسرب   طالب م    ب ن مج%  

KPI-PG-07  تو ي   لخريج ن 

  نسبة  مل وية  لطالب   ذي  تو  و  خال  

تخرجهم إلى إجم لي عد     سنة  ألولى م 

  لخريج ن في   سنة ن سه 

79% 

85% 80%  

KPI-PG-08 خريجي  ك  ء    تو ي  جه ت تقويم 

   ب ن مج

75.4% 

3.78/5 
80% 75% 

 

KPI-PG-09  3,6 3.68/5  ملقدمة   لخدم ت ع    طالب رض   

KPI-PG-10  1.3 نسبة   طالب إلى أعض ء هي ة   تدري 

 عضو/ط  ب

 ط  ب / 3

 عضو

3:2 

 ط  ب/عضو

 

KPI-PG-11 توزيع  مل ويحححححة   نسححححححححححححححبحححححة  

م  حيححث    تححدري  هي ححة

  لجن 

  %24 %30 %34 أنثى

  %76 %70 %66 ذكر

 هي ة  توزيع  مل وية

م  حيث    تدري 

   رتبة

  %36 %40 %37 أست ذ

  %31 %35 %40 أست ذ م  ر 

  %19 %18 %23 أست ذ مس عد

KPI-PG-12 ص ر% ص ر% ص ر%   ب ن مج م    تدري  هي ة تسرب نسبة  

KPI-PG-13   رض   ملست يدي  ع  مص  ر   تعلم)ك  يته

وتنوعه ) ملر جع و  دوري ت وقو عد 

 ملعلوم ت( وخدم ت   دعم  ملقدم 

  الست     منه (

3.85/5 3:85% 3:76/5 

 

KPI-PG-14  رض   ملست يدي  ع   ملر فق و  تجه   ت

   بحثية
3.7/5 3:85% 3:76/5 

 

KPI-PG-15 هي ة ألعض ء   علمي  لن ر  مل وية   نسبة 

   تدري 
     عضو 1:3     عضو 1,4 72%

 

KPI-PG-16  هي ة عضو      ملن ور    بحوث معد 

 تدري 
 بحث سنوي 

    عضو  1:3

 سنوي 
 بحث سنوي 

 

KPI-P-17  مل كمة  ملجالت في  القتب س ت معد      

 .تدري  هي ة عضو
8% - - 

 

KPI-PG-18 نسبة   ن ر   علمي  لطالب 

)ن رو  بحوثهم في مجالت علمية محكمة( ) 

قدمو  أور ق  علمية في  ملؤتمر ت( إلى إجم لي 

 عد    طالب في   ب ن مج خال    سنة

4% 10% 3% 
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KPI-PG-19  عد  بر ء ت  الخت  ع و ملنتج ت  البت  رية

وجو  ز   تم     وطنية و  ع ملية    ي حص  

 عليه    طالب ومنسوبو   ب ن مج سنوي  

1% 3%  0%  

 

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  المطلوبة من مؤشراتالبما في ذلك * 

 

   

 التوصيف اعتماد بيانات . ي

 


