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  جامعة الدمامالمؤسسة: 

 : عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة / قسم اللغة االنجليزيةالكلية / القسم

 أ. تعريف البرنامج ومعلومات عامة:

 (ENGL-101)اللغة االنجليزية العامة  اسم ورمز البرنامج:  1

 

 ساعات 7. إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج: 2

 

. المسااارات الرسيسااة لو التت  ااات التااي لبااملجا البرنااامج  مواااه: ال قااش لو الج دسااة اإلنباااسية ببرنااامج 3

 الج دسة المدنية؛ لو االستبارات لو علم نفس المدرسة في برنامج علم ال فس( 

 المسارات الصحية و الهندسية و العلمية 

 اسم وم  ب عضو هيئة التدرلس  مواه: رسيس القسم( الذي لدلر لو ل سق البرنامج.  4

 . أعضاء قسم اللغة االنجليزية )استاذ مساعد، مدرس، محاضر(    4

 االنجليزية لقسمي الرجال و النساءابناء اللغة . تقوم شركة ) خبراء التربية ( بتوفير مدرسين 3

                       مدرسة( 11مدرس و النساء  41) الرجال: 

 . الس ة او المستوى االكادلمي الذي لعطى فيه المقرر الدراسي:5

 السنة التحضيرية 

 . المتطلبات السابقة لجذا المقرر:6

 متطلبات القبول الجامعي 

 . المتطلبات الم احبة  لجذا المقرر:7

 :ل. المسار ال حي

 مهارات االتصال والدراسات االسالمية و  والحاسب االلي وعلم االحياء الفيزياء الكيمياء و  

 ب. المسار الج دسي:
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 الحاسب االلي و الدراسات االسالمية و الرياضيات و مهارات االتصال 

 ال ينطبق ن لم لكن داخش المب ى الرسيسي: إ. موقع تقدلم المقرر 8

 

 

 االهداف. ب

 المسجلين في المقرروصف موجز ل تاسج التعلم االساسية للطلبة  .1

 يهدف المقرر الى مساعدة الطالب في:

 استنباط ستيعاب و الاكتساب مهارة القراءة و االستيعاب التي تساعدهم على القراءة و ا 

 المعلومات المطلوبة بشكل اسرع.

 تطوير المهارات المناسبة لتقديم المعلومة بطريقة موجزة. 

  الكتابة و المحادثةفهم التراكيب النحوية و استخدامها في 

  التعرف على معاني جذور الكلمات و استخدام هذه المعرفة في تعلم معاني الكلمات ذات

 العالقة بهذه الجذور

صف بإلجاز لي خطط لتم ت فيذها لتطولر و تحسين المقرر الدراسي   موش االستتدام المتزالد لتق ية 

 حتوى ك تيجة لألبحاث الجدلدة في مجاه الدراسة (المعلومات لو مراجع االنترنت ، و التغيرات في الم

لقوم قسم اللغة االنجليزلة ببكش دوري بتقييم الم اهج الدراسية من اجش الح وه على افضش الكتب  -

قسم بعقد اجتماعات مع الطالب من اجش اللقوم ذلك التي ت اسب جميع طالب الس ة التحضيرلة. ك

كفاءتجم اطالعجم على افضش واحدث تك ولوجيا التعليم التي تساعدهم على تحسين اداسجم و رفع 

 .العلمية والمعرفية

لتم توجيه الطالب لمواقع االنترنت ذات العالقة بالم اهج الدراسية التي لدرسجا الطالب من اجش  -

كما لحث القسم جميع لعضاء هيئة  قة ال لة بم اهججم الدراسية.الح وه على تمارلن اضافية وثي

التدرلس على البدء بإجراء ابحاث وتوظيف نتاسججا لتعزلز العملية التعليمية التعلمية في الس ة 

 التحضيرلة.

 ( النشرة أو الكتيب في كامل وصف ارفاق يجب: مالحظة) المقرر توصيف. ج

 الطالب باحتياجات االيفاء اجل من التحضيرية السنة لطالب االنجليزية اللغة برنامج تصميم تم لقد

 قررالم هذا ان. اخرى جهة من – العلمي و الهندسي و -جهة من -الصحي المسارين في االكاديمية

 كال في الطالب كفاءة رفع الى يهدف و ، المهارات متكاملقرر م هو( العامة االنجليزية اللغة)

وسيتمكن . والكتابة  القراءة و المحادثة و االستماعات مهار في  العام و االكاديمي: المستويين
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 باللغة الناطقين مع واضح بشكل التواصلامكانية  من اسبوعيا اتصال ساعة 22 خالل منالطالب 

 .تردد بدون و واضح بشكل انفسهم عن التعبير كذلك و االنجليزية

 الموضوعات التي ل بغي ت اولجا:

 االتصال ساعات عدد االسابيع عدد الدراسية بالمساقات قائمة
 ENGL-101   العامة االنجليزية اللغة .1

 العلوم و الهندسة مسار أ.1

Q: Skills for Success 
 Books 1, 2, 3 and 4  

 اتصال ساعة 482 اسبوع 24

 الصحي المسار ب .1
Q: Skills for Success 

 Books 2, 3, 4 and 5 

 اتصال ساعة 482 اسبوع 24

 

 (دراسي فصل لكل التدريس ساعات عدد اجمالي)  الدراسي المقرر مكونات .2
/  ميداني/  عملي المختبر التدريس مادة المحاضرة

 تدريبي
 اخرى

 ينطبق ال ينطبق ال 122 122 242

 

 . اسبوعيا   الطالب يستوفيها ان المتوقع التعلم ساعات/  اضافية خاصة دراسة ساعات .3
 (اسبوع لكل المطلوب ليس و دراسي فصل لكل المتوسط هذا يمثل أن ينبغي) 

 

 التعلم نتائج مختلف في التعلم نتائج تطوير .4
 اللغوية باألنماط معرفتهم وترسيخ دراسة على الطالب بتدريب البرنامج يقوم 

 تطوير كيفيةالى  باإلضافة ، التعلم لعملية أنفسهم تجهيز كيفية و ، المختلفة
 .المهارات هذه تعزيزكذلك  و بهم الخاصة التعلم مهارات

 التطبيقات على التركيزب االنجليزية اللغة قسمطرق التدريس التي يطبقها  تقوم 

 يشارك(. أسبوعيا   ساعة 22) المتواصلة والممارسة ،األداء  وقياس ، العملية

 اللغة بكتب تزويدهم يتم كما للتفكير، مثيرة و ابداعية بمهارات الطالب

 طريق عن تحضيرها يتم أنشطة الى باإلضافة ،( (ESL ثانية كلغة االنجليزية

 . الطالب باحتياجات االيفاء اجل من المدرسين
 حصيلت مستوى تقييم اجل من ختباراتإجراء اب االنجليزية اللغة قسم يقوم 

 الطالب تقييم سجالترصد   الى باإلضافة ، الدراسي العام خالل الطالب
 .المدرسين طريق عن الصفية الغرف داخل
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 :المعارف . ل
 الذي التحضيرية السنة لطالب التعليمي المستوى تعزيز و تأسيس الى المقرر يهدف -

 الصحيح الطريق على ووضعهم ، قدراتهم من والتحسين ، النجاح على يساعدهم
 باللغة المكثفة االنجليزية اللغة بدمج المقرر يقوم كما. المستقبلية وظائفهم الى المؤدي

 . خاصةأكاديمية  اهداف اجل من والتقنية  العلمية االنجليزية
 :المعارف تلك لتنمية المستخدمة التدريس استراتيجيات -

 فعالال التعلم 
 التعاوني التعلم 
 الناقد التفكير 
 النقاش استراتيجيات 
 التجريبي التعلم 
 الموجهاالستقصائي  التعلم 
 التعلم والتعليم الذاتي 
 المتعلمتمركز حول الم التدريس 
 مجموعات التعلمية ال 
 كالت المشحل  على المبني التعلم 
 االجتماعي التواصل شبكات ادوات 
 الهادف التدريس 
 المتمركز على المجموعة  التعلم 
  كتابة التقارير والمقاالت 

 كتسبةالم المعرفة تقييم طرق -

 التعليمي مستواهم تحسينعلى  الطالب تحفيز الىكتسبة الم المعرفة تقييم يهدف 
 .  ومواصلة دراستهم

 االختبار طريقة باختيار االختبارات لجنة طريق عن اإلنجليزية اللغة قسم يقوم 
 .الصلة ذات النتائج من التأكد اجل من لطالباالممتحن و مع تتوافق التي

 وضع يتم حتى ، التربوية الناحية من مالئمة المعرفة تقييم طرق تكون ان يجب 
 من التأكد اجل منكذلك و ، محددة تربوية اهداف اساس على االختبارات
 .المحتوى مصداقية

 شفهيةكتابية و المعرفة تقييم طرق تكون 
 وكذلك الدراسي، الفصل خالل المستمر التقويم طريق عن المعرفة تقييم يتم 

 .النهائية الدرجة يحدد بدوره والذي ، النهائي االمتحان خالل
 االختبارات مثل المعرفة ميتقيبطرقا اضافية ل االنجليزية اللغة قسم يوصي 

 .المكتوبة واالختبارات والمقاالت القصيرة
 والمهارات المعرفة على الحصول في الطالب نجاح من التأكد اجل من 

 ألداء المستمر بالتقويم خاص سجل بعمل المدرسين جميع يقوم ، المطلوبة
 .الطالب

 االدراكية المهارات . ب
 :تنميتها المراد االدراكية للمهارات توصيف

 انواع ثالثة على تشتمل: االنتباه مهارات:  
 من طويلة لفترة التركيز من الطالب يمكن الذي المستدام االهتمام -

 .الزمن
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 من والتقليل التركيز على الطالب قدرة على يركز الذيالنتقائي ا االهتمام -
 .بالمحتوى الصلة وثيقة غير معلومة أي الى االلتفات وعدم  االنتباه تشتيت

 ذهنية بعملية القيام اثناء معلومة استذكار على القدرة يمثل الذيوزع الم االنتباه -
 .الوقت بنفس مهمتين تأدية و اخرى،

 النوعين هذين خالل من المعلوماترجاع واست تخزينال ليةوتشتمل على عم: الذاكرة 
 :الذاكرة من

 ،ةطويلمدة  من مخزنة معلوماترجاع است تتطلب والتي المدى طويلة الذاكرة -
 رجاع حقائق تتعلق واست ، مالءإلا عملية في مهم الذاكرة من النوع هذا ان حيث

 .االستيعابباالختبارات و
 فهم على الطالب بقدرة تتعلق والتي( العمل ذاكرة) المدى قصيرة الذاكرة -

 .اخرى ذهنية عمليةتجري فيه  الذي الوقت بنفس نيا  آ المعلومة
 وتكوين دراكإلا على المقدرة لديهم تكون نأ الطالبيتوقع من : والتبرير المنطق 

 مقدرتهم تنمية عليهم يجب كما. مبتكرة حلول طريق عن المشكالت وحل ، المفاهيم
 .ىطصدر معم من أكثر بين العالقة تحليل طريق عن الحلول وخلق  االستنباط على

 تعرفوا الى المركبات الصوتية من أجل ي و يحللوا أن الطالب على :السمعية المعالجة
 .والكتابة واالمالءة  القراءتحسين مهاراتهم في 

 عن طريق استخدام  التفكير و وتحليل ادراك على الطالب تساعد :البصرية المعالجة
 حاسة النظر التي تساعدهم على تخيل أشكال الكلمات والمفاهيم ذهنيا.

 سريع بشكل ومعقدة  بسيطة ادراكية مهماتب القيام على المقدرة هي :المعالجة سرعة .
ودقيق مع تجاهل  سريع بشكل العمل على الدماغ مقدرة قياس المهارة هذه تستطيع

 المتغيرات الدخيلة.
 

 االدراكية المهارات لتنمية المستخدمة التدريس استراتيجيات -
القيام  على الطالب مساعدة اجل من االدراكية المهارات تدريس ينسالمدر على

 قدراتهم الحالية وأهداف البرنامج. بين الفجوة جسربعمليات التفكير العليا بهدف 
 : على االستراتيجيات هذه تشتمل 

 

 االسئلة طرح 
 االستيعاب استراتيجيات: 

 المالحظة -
 لنصوص ا دامخاست -
 التلخيص -
 التفصيل -
 الشرح -

 :المشاكل حل استراتيجيات -
  المشكلة فهم -
 المشكلة لهذه الحل على تشتمل خطة وضع -
 الخطة تنفيذ -
 منها التعلم اجل من المشكلة قبل ما الى النظر -
 مجدي الحل ان من التأكد -

 الكتابة استراتيجيات -
 التخطيط -
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 تنظيم وترتيب األفكار -
 الشروع بالكتابة -
 المراجعة -

 استراتيجيات التبرير: -
 بدء المناقشة -
 النقاش المضاد -
 ابراز الدالئلالنقاش الموضوعي في  -
 ادارة النقاش -
 التزود بمصادر المعلومات -
 البحث عن معلومات مبتكرة لتدعيم الرأي -

 استراتيجيات التنظيم الذاتي -
 تحيد األهداف -
 المراقبة والتقييم الذاتي -
 ادارة الوقت -
 التنفيذ -

 
 
 

 :الطالب لدى اإلدراكية المهارات تقويم طرق -
 تقييم أساليب استخدام يمكنيصية تشخ معلومات وتوفير التدريس فعالية تقييم أجل من

 :هذه على وتشمل والنوعي، الكمي األداءمؤشرات  من اإلدراكية المهارات

  ونهاستخدمي التي االستراتيجياتعلى توزيع استبيانات تقييم ذاتي للطالب للتعرف  

  ضمنواراتهم ح أثناء الطالب يستخدمها التيالتعرف الى االستراتيجيات 

 تضح من خالل واجباتهم الكتابيةي ما أو المجموعات في والعمل الصفية المناقشات

 للنصوص  تهمءقرا أثناء مرتفع بصوت التفكير 

 المشاكل حل 

 مقال كتابة 

 الواجبات 

 اكمال فراغات ذات  تتضمن والتي المدرس يضعها التي والمذاكرات االختبارات

 .الخطأ والصواباختيار متعدد ، توصيل  بين عمودين وأسئلة 

 النهائي االختبار 

 :المسؤولية وتحمل األشخاص بين العالقات مهارات. ج
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 :المسؤولية تحمل على والقدرة األشخاص بين العالقات مهارات لمستوى توصيف .1
 عليها تبنى التي األساس القاعدة بوصفها الطالب عند العالقات ةمهار أهمية من انطالقا
 إلى التحضيرية السنة في اإلنجليزية اللغة برنامج يسعى لذلك المتنوعة الحياة منجزات
 وهذه بمسؤولياتهم، القيام على الطالب لمساعدةهذه المهارات  من العديد تعزيز

 :تشتمل على المهارات

 الذاتية واإلدارة الذاتي الوعي. 

 ناجح تفاعل أجل من عليها والمحافظة الوئام يسودها عالقات إنشاء. 

 واألكاديمي الشخصي التكامل تحسين على العمل. 

 اإلنجليزية للغة نادلمشاركة في ا. 

 التواصل مهارات تطوير. 

 المشاكل حل مهارات تطوير. 

 
 : المستخدمة في تطوير المهارات والقدرات التدريس استراتيجيات .2

  تفعيل التواصل 

  تراتيجيات  االستقصاء الفاعلة والمتنوعةاساستخدام 

  واإلدراك مالفهتفعيل استراتيجية 

  استراتيجية  الحوار والمناظرات 

 استراتيجية النقاش واحترام الرأي اآلخر 

  استراتيجية العمل التعاوني اإلبداعي 

 :المسؤولية تحمل على وقدرتهم الطالب بين العالقات مهارات تقويم طرق .3
  التفاعل أثناء رصدها يتم التي بالسلوكيات خاصة تدقيق قوائماعداد 

  بقصد اصدار حكم من خالل طرح أسئلة شفوية مقاليه  ظرفيةموقفيه  اختباراتاجراء

 .متعدد من االختيار أو

 الفرق لتفاعل المباشرة المراقبة 

 الطالب نشاط لتقييم ملف تصميم 

 العمل ورشات 

 :العددية المعلومات تقنية واستخدام التواصل، مهارتي. د
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 تطويرها المزمع العددية المعلومات تقنية واستخدام التواصل لمهارات توصيف -1            (1 

 وكتابيا   شفهيا   اإلنجليزية باللغة التواصل على القدرة 

 واستخدامها وتفسيرها واألفكار المعلومات جمع أجل من المعلومات تقنية من االستفادة 

 التواصل في

 ألغراض البحث العلمي أعداد إلى األرقام تحويل على القدرة 

  التقنيةالتواصل مع مجريات تطور المعرفة العالمية عن طريق االستفادة من 

 اإللكترونية

 والمصداقية الموثوقية ذات الضرورية المعلومات اختيار 

 تبني  على يساعد مما المعلومات تنقيح أجل منالموضوعي  والتفكيرالنقدية  القراءة

 . األفكار

  منها في االستدالل الوعي بأهمية المعلومات ومدى االستفادة 

  المهارات تلك تطوير في المتبعة التدريس استراتيجيات -2            (2 

 جماعية  كتابية وواجبات أنشطة 

 الرسمية المحاضرات 

 صغيرة مجموعات ضمن المناقشات 

 للمكتبة الزيارات 

 الكتابة عن عمل ورشات 

 الحاسوب مختبرات 

 مثل المنتشرة التعلم تقنيات WebCT أو Blackboard 

 التصنيف الصحيح للمعلومات و تلخيصال 

 

 الطالب لدى العددية والمهارات التواصل مهارات تقويم طرق -3       

 بما يقوموا أن عليهم سواء حد على الفهم مستوى وتحقيق إثبات من الطالب يتمكن حتى
 :يلي

 الصفية المناقشة 

 الكتابية الواجبات 

 االختبارات 
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 :يلي ما على األساليب هذه جميع تركز أن يجب

 بيانات عن والبراهين باألدلة مدعومة مفصلةأعمال  تقديم للطالب يمكن: الشرح 

 .معينة ظواهر أو حقائق أو

 أو مناسبة، ترجمات طرح أو مغزى، ذات قصة رواية" أيضا   يمكنهم: التفسير 

 يمكن أو معينة، أحداث أو أفكار عن بالكثير يبوح تاريخي أو شخصي بعد تقديم

 الصور باستخدام الجميع متناول في جعلها أو عليها الشخصي الطابع إضفاء

 ".واألمثلة والنماذج والقياس والحكايات

 متنوعة سياقات في نعرفه ما مع والتكيف الفاعل االستخدام"  يمكنهم: التطبيق" 

 ميول الفردية وتنوع تطورها وارتباطها ال إدراك  يمكنهم: الذاتية المعرفة

أي أننا نستطيع أن .  الفهم عمليةبناء وتشويه ب تقوم التيبالمدركات العقلية 

 .صعبا   أمرا   الفهم عملية تصبح ولماذا لذي ال نفهمه نعرف ما

 

 

 . متطلبات القبوه بالبرنامج 6        

لرفق دليالً لو نبرة توصيفيه لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج، بما في ذلك للة مقررات لو خبرة الزمة كمتطلب 

 سابق 

 الحركية  إن انطبقت(  -هـ المجارات ال فسية

 ال تنطبق

 i) 1-  توصيف للمجارات ال فسية الحركية التي ل بغي تطولرها ومستوى األداء المطلوب 
 

 

 استراتيجيات التدرلس المتبعة تطولر تلك المجارات  -2               

 

 

 iii) 3-  طرق تقولم المجارات ال فسية الحركية لدى الطالب 
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 . متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:7

 لرفق دليالً لو نبرة توصيفيه تحوي متطلبات كش من: 

 الحضور . ل
 االنتقاه من العام إلى الذي لليه . ب
 إتمام البرنامج  . ت

 

 

 

 هـ. اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير: 

 . اللواسح الت ظيمية لو سياسات وضع الدرجات وتوزلعجا 1

فااي حاااه كاناات المؤسسااة لو الكليااة لو القساام لو البرنااامج تتب ااى سياسااات لو لااواسح ت ظيميااة تت اااوه تت ااي  

 و اللواسح الت ظيمية، لو إرفاق نستة م جا. وتوزلع درجات الطالب، فعليك بيان تلك السياسات ل

 

 

 

 

 مواه : فح  عي ة من االختبارات لو الواجبات ؛ لو  تبعة لتأكيد تحقق معالير اإلنجاز. ما هي العمليات الم2

تقولم مستقش من قبش كلية في مؤسسة لخرى( ؟  قد تتتلف العمليات مع اختالف المقررات لو المجاالت 

 الدراسية (. 

 اإلدارة والدعم الطالبي:و. 

 . خدمات اإلرشاد األكادلمي للطالب: 1

قم بتوصيف عمليات اإلرشاد األكادلمي للطالب، بما في ذلاك وضاع جاداوه السااعات المكتبياة ألعضااء هيئاة 

التدرلس, واالستبارات التاصة بتتطيط البرنامج واختيار المواد الدراسية والتتطيط للسيرة المج ية  وهو ماا 

 قد لتوفر على مستوى الكلية( 

 التنسيق األكاديمي 

 منسق شؤون الطالب 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي 
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 إن الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس متاحة للطالب لمدة: ساعتين يوميا  

 

 

 :. دعاوى الطالب2

وتبااتمش علااى إجااراءات  ارفااق اللااواسح الت ظيميااة التاصااة  بتظلمااات الطااالب المتعلقااة بالمساااسش األكادلميااة،

  التعامش مع تلك التظلمات. 

 ال ينطبق

 

 ز. الكتب المقررة والمراجع 

. ما العملية الواجب اتباعجا من قبش الكلية للتتطيط وحيازة الكتب المقررة والمراجع، وغير ذلك من المواد ، 1

 بما فيجا الم ادر اإللكترونية و مواقع اإلنترنت؟ 

 الكتب المقررة

1- Q: Skills for Success   (5 إلى 1 من الكتب) 

 المقترحة في السلسلة ضمن الكتب األساسية والكتيبات واألقراص الم احبة لجم.قاسمة من المراجع 

 

 اللغة اإلنجليزلة للفرعين العلمي والج دسي  تم تأليف الكتاب في الجامعة(

 اللغة اإلنجليزلة للتت  ات ال حية        تم تأليف الكتاب في الجامعة(

 مراجع ضرورية )الستخدام الطالب( -2

 اإلنجليزية بتطبيق نظامين إلدارة التعلم وهما: يقوم قسم اللغة

 Digital Learning  Platformمنصة التعلم الرقمي التابعة لجامعة أوكسفور  -

                  www.Oxfordlearn.com 

 خاص رقمي مرجع وهو) Q: Skills for Success بكتاب الخاص iTools برنامج -

 (بالكتاب

 Randall’s ESL Cyber  Listening Lab موقع -

http://www.oxfordlearn.com/
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                       lab.com/-http://www.esl 

 

 (مرفقة قائمة( )إلخ... والتقارير العلمية الدوريات) مرجعية علمية ومواد مقترحة كتب -3

 (المدرس الستخدام)

- Dutch Journal of Applied Linguistics 

- ELT Journal, Oxford University Press 

- International Journal of Applied linguistics 

- International Journal of Research and Practice in Interpreting 

- Journal of English Language Teaching- FTP Directory Listing 

- Journal of Clinical Linguistics & Phonetics 

- Journal of t5he Internationals Phonetics Association 

- Second Language Research, University Press 

- Studies in Second Language Research, University Press 

- The Journal of Applied Linguistics 

 

 إلخ اإللكترونية والمواقع العلمية المواد -4

 اللغةمعامل  -

  الذكية والسبورة ،E-Podium اإللكترونية والمنصة ،Blackboard نظام -

    - http:// ud.edu.sa 

    - http://ezp.ud.edu.sa/menu 

    - http://library.ud.edu.sa 

    - http://www.oclc.org/woerldcat.en.html 

http://www.esl-lab.com/
http://ezp.ud.edu.sa/menu
http://library.ud.edu.sa/
http://www.oclc.org/woerldcat.en.html
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    - http://www.classzone.com/books/researchguide/  

    - http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/criterion?q=criteria 

   - http://www.merriam-webster.com/ 

   - http://oxforddictionaries.com/words/the-oxford-english-dictionary 

 

 المهنية واللوائح المعايير الليزرية، واألقراص الحاسوبية البرامج مثل أخرى تعليمية مواد -5

 خاص رقمي مرجع وهو) Q: Skills for Success بكتاب الخاص iTools برنامج -

 (بالكتاب

 أعاله المذكورة المواد راجع -

. مااا العمليااات التااي ل بغااي علااى الكليااة اتباعجااا لتقياايم ماادى مالءمااة الكتااب والمراجااع والم ااادر األخاارى 2

 للبرنامج؟ 

 

 المرافق المطلوبة

 والمختبرات الصفوف في المقاعد عدد)  والمختبرات الصفوف حجم حيث من المقرر متطلبات بتحديد قم
 (إلخ.. الحواسيب توفر ومدى

 
. والقاعات( عملم كل في مقعد 32-25) اللغة معامل ،(مقعدا   42) العادية الصفوف: االستيعاب .1

 المرافق هذه تجهيز وتم(. الكبيرة القاعات) النهائية لالختبارات األخرى المرافق استخدام ويمكن

 E-Podium اإللكترونية والمنصة Blackboard نظام) المساعدة التقنية باألدوات جيد بشكل

 (الذكية والسبورة
 مركز المصادر والمعلومات والتعلم الذاتي )قيد االنشاء والتجهيز( .2

 
 
 

 

 :ح. أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس

 . التعيي ات: 1

لوجز عملية توظيف طاقم التدرلس الجدلد بما لضمن مالءمتجا من حيث مؤهالتجم وخبراتجم للقيام بمسؤوليات 

 التدرلس. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/criterion?q=criteria
http://www.merriam-webster.com/
http://oxforddictionaries.com/words/the-oxford-english-dictionary
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 ينطبقال 

 

 

 :. المباركة في تتطيط البرامج، ومراقبتجا ومراجعتجا2

اشاارخ خطااوات التباااور مااع هيئااة التاادرلس ومباااركتجم فااي مراقبااة جااودة البرنااامج، والمراجعااة الساا ولة، 

 والتتطيط لتحسين جودته . 

 ال ينطبق  

 

 

 

 

 . التطور الف ي:3

 ما هي اإلجراءات المتبعة بغية تطولر من حيث: 

 

  ل( تحسين مجارات التدرلس؟ 

 

  ب( تطولر جوانب ف ية لخرى تبمش المعرفة في البحث, وجوانب التطولر في مجاه تدرلسجم؟  

 ال ينطبق

 

 

 

 : . إعداد طاقم تدرلس جدلد4
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 . األساتذة الزاسرلن وغير المتفرغين:5

قااادم ماااوجزاً لسياساااة البرنامج/القسم/الكلية/المؤسساااة التاصاااة بتعياااين لسااااتذة زاسااارلن وغيااار متفااارغين. 

  الموافقات المطلوبة، عملية االختيار، نسبتجم مقارنة بإجمالي عدد األساتذة...إلخ(. 

 ال ينطبق

 

 

 

 

 ط. تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى:

 . فعالية العملية التدرلسية: 1

قم بتوصيف التطوات المتبعة في عملية التوجيه و/لو استقدام طاقم تدرلس جدلد , زاسرلن لو غير متفرغين، 

 لضمان الفجم الكامش للبرنامج ودور المقرر لو المقررات الدراسية التي لدرسونجا كمكونات له. 

 ال ينطبق

 

 

 

 

 مستتدمة للح وه على رلي الطالب في فعالية عملية التدرلسل. االستراتيجيات ا1

 نموذج خاص بتقييم المدرس والمقرر من قبل الطالب         

 . استراتيجيات لخرى لتقييم عملية التدرلس من قبش المدرس لو القسم2

 نموذج خاص لتقييم المدرسين من قبل المشرفين التربويين 

 تحسين عملية التدرلس . عمليات3

لقوم قسم اللغة اإلنجليزلة على ضوء عملياات التقيايم المتكاررة بمراجعاة لسااليب واساتراتيجيات التادرلس 

علااى التباارات المتاحااة مان خاااله العدلااد ماان  االعتماادمان لجااش تحسااين عمليااة التادرلس برمتجااا. كمااا لااتم 



 17 

 

 . التقييم الكلي للبرنامج: 2

ل. ما هي االستراتيجيات التاي ستساتتدم فاي البرناامج للح اوه علاى تقولماات للمساتوى الجماالي لجاودة 

 ؟البرنامج ومدى ما تحقق من مترجات التعليم المرسومة له

 ال ينطبق 

اد السا ة الدراساية فاي لمااكن متتلفاة مان الحارم المحادثات وورشات العمش والمؤتمرات الم عقدة على امتد

 .وخارجه الجامعي

عمليات التحقق من معالير إنجاز الطالب   موالً: قيام عضاو هيئاة تادرلس مساتقش بتادقيق درجاات  .4

عي ة من لعماه الطالب، لو القيام  ببكش دوري بتباده وإعادة ت حيح لوراق االختبارات لو عي ة 

 تدرلس في مؤسسة تعليمية لخرى( من الواجبات مع عضو هيئة

 

لقوم قسم اللغة اإلنجليزلة باتباع اساتراتيجيات تربولاة معي اة تتضامن العدلاد مان إجاراءات التقيايم 

 والقياس التاصة بالمعالير المتتلفة لمراقبة مستوى إنجاز الطالب.

 وتتضمن هذه االستراتيجيات ما للي:

فااي كافااة المجااارات األساسااية فااي اللغااة  قياااس مسااتوى تعلاام الطااالب وتقاادمجم األكااادلمي -

 اإلنجليزلة

لتم استتدم نتاسج االختبارات العامة فاي المجماوع الكلاي لتطاور الطالاب والاذي مان شاأنه  -

 تلبية معالير وزارة التعليم العالي في المملكة

تفرض قواعد حازمة بعادم إعاادة اساتتدام لو انتااخ االختباارات واالمتحاناات مماا لحااف   -

 ش األصالة والسرلةعلى عام

لاتم تبااجيع لعضاااء هيئااة التادرلس ببااكش مسااتمر علااى تب اي سياسااة تحدلااد األولولااات لو  -

التوصيات ع د وضع االختبارات بأسلوب ل اسب احتياجات طالبجم باإلضاافة إلاى العماش 

 على تطولر لسلوب مالسم لعملية التدرلس وتقدلم االختبارات

كش مساتمر مان لجاش مراجعاة الم جااخ واالختباارات تقوم لج اة االختباارات باالجتمااع ببا -

وال تاااسج ماان لجااش تطااولر لساالوب توزلااع الاادرجات ضاامن كافااة المجاااالت فااي جميااع 

 المستولات والمسارات.

 قم بوصف الترتيبات والتطط المعدة للمراجعة الدورلة لفاعلية المقرر والتتطيط لتحسي ه .5

 راجع المعلومات المذكورة أعاله
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 ( من طالب البرنامج الحاليين ومن خرلجين؟ 1 

 ال ينطبق

 

 

 

 ( من استبارلين و/لو مقيّمين مستقلين؟ 2 

 ال ينطبق

 

 

 

 

 ( من لرباب العمش و/لو األطراف المع ية؟ 3 

 ال ينطبق

 

 

 

 

ب. ما هي مؤشرات األداء الرسيسة التي ستستتدم في مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقدلم تقرلر س وي 

 بذلك؟ 

 ال ينطبق
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 خ. ما هي العمليات المتبعة في مراجعة تلك التقولمات وما هي خطة العمش لتحسين البرنامج؟ 

 ال ينطبق

 

 

 

 

 

 

 


