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 الربامج االكادميية:احملور األول
 هـ8341-8341 التقارير السنوية للربامج بكلية اللغات للعام اجلامعي

قسم الترجمة
ًًمقوماتًالبرنامج:أو ًلا
Translation Department seeks to provide integrated education and training in

رسالة البرنامج

translation between Arabic and English. It also aims to develop students' language
and intellectual skills in translation to meet the requirements of the labor market.
 كما يهدف إلى تطوير.يسعى قسم الترجمة إلى توفير تعليم وتدريب متكامل في الترجمة بين العربية واالنجليزية
.مهارات الطالب اللغوية والفكرية في الترجمة لتلبية متطلبات سوق العمل
. إعداد الكوادر المؤهلة والمهنية في جميع مجاالت الترجمة التحريرية والشفهية.1
. تزويد الطالب بالمعرفة الشاملة في مجاالت اللغة اإلنجليزية والترجمة بين اللغة اإلنجليزية والعربية.2
. تلبية احتياجات سوق العمل من المتخصصين في اللغة اإلنجليزية والمترجمين تحريريا وشفهيا والمعيدين.3

. ربط الدراسات النظرية والعملية في البرنامج مع احتياجات المجتمع والتطورات الحديثة.4
 إعداد متخصصين ومتخصصات في مجال الترجمة ودراساتها و المؤهلين تأهيال علميا و.5
.أكاديميا يسمح لهم بمواصلة دراساتهم العليا للماجستير والدكتوراه في الداخل و الخارج

1. Preparing qualified & professional cadres in all fields of translation and
interpretation.
2. Providing students with comprehensive knowledge in the fields of English language
& translation between English and Arabic.
3. Meeting labour market needs of English specialists, translators, interpreters and
instructors.
4. Adjusting both theoretical and practical studies in the Program with the needs of
community & current developments.
5. Preparing male & female specialists in translation and its studies who are
scientifically and academically qualified to pursue their master and PhD's degrees at

1

أهداف البرنامج

home and abroad.

ثانيًاً:معلوماتًعامةً(عددًًأعضاءًهيئةًالتد ًريسًبالبرنامج)ً
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التنميةًالمهنيةًوالذاتيةًألعضاءًهيئةًالتدريسً:
ً
ثالثًاً:
الفصل الدراسي األول والثاني للعام الجامعي :7341-7341
عدد املشاركين
اسم الدورة التدريبية
0
متطلبات معيار التعليم والتعلم وفق نظام الهيئة الوطنية
0
تقييم نواتج التعلم
0
دور إلارشاد ألاكاديمي في تحسين جودة العملية التعليمية
الخطة الاستراتيجية الثانية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة للقيادات ألاكاديمية النسائية 1
0
جودة التعلم الالكتروني
0
بناء وقياس نواتج التعلم
0
بناء التقرير الشامل لتقارير املقررات وخطط التحسين
2
إلاشراف على الرسائل العلمية
2
بناء الاختبارات املوضوعية وفق جداول املواصفات
2
مهارات كتابة الخطة البحثية للرسائل العلمية
2
Google Educational Apps
0
عشرة مشكالت يقع فيها مشرفي وحدات التطوير والجودة
2

التاريخ
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 0438ه
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تصميم خطط التحسين املستمر في ضوء متطلبات النظام الداخلي للجودة
معايير تقييم وتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
املشروعات البحثية التنافسية
ادارة املخاطر وألازمات في التعليم العالي
ألامن الفكري
نظام  Rubricsلتقييم الطالب
الذكاء العاطفي في بيئة العمل
تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين نماذج وأدوات
معايير تصميم العروض الالكترونية الفعالة
إعداد التقويم الذاتي والدراسة الذاتية لالعتماد البرامجي
بناء الفريق البحثي وإدارته
دورة النظام املوحد لقياس مخرجات التعليم
املنهجية في تخطيط البحوث العلمية (مهارات –آليات –أخالقيات)
تعزيز فاعلية الجودة الشخصية لعضو هيئة التدريس
إدارة املراجع البحثية EndNote
دورة الانفو جرافيك
مهارات الاتصال وفنون التعامل مع آلاخرين
تصميم وتحليل الاستبيانات إلالكترونية
التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس في العملية التعليمية
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الفصل الدراسي األول :7341-7341
عدد املشاركين

اسم الدورة التدريبية

التاريخ
االربعاء

االتجاهات الحديثة في ادارة المحاضرات األكاديمية
االخطاء الشائعة في كتابة خطة البحث

2

7341 /7 /17هـ

3

االربعاء

اعداد االختبارات الجامعية وفق معايير الجودة

3

اخالقيات البحث العلمي

2

7341 /7 /11ه ـ
االثنين
9331 /2/3هـ
االربعاء
9331 /2 /5هـ
3

مؤشرات االداء ( اداة القياس وتقييم

األداء المؤسسي والبرامجي )

1

الثالثاء /
االربعاء
- 99
9331/2/92هـ

دور القيادات االدارية في تكوين القائد البديل وبناء الصف الثاني من القيادات

1

معايير تصميم االستبانات الكترونيا

2

االثنين
/2 /91
9331هـ
الثالثاء /االربعاء
/91-91
9331/2هـ

2

االثنين

تطبيقات الحوسبة السحابية في التعليم

/2 /23
9331هـ
3

االثنين

ملف االنجاز االكتروني

/23
9331/2هـ
2

One Noteادارة االبحاث العلمية بواسطة برنامج

االربعاء
/2 /22
9331هـ

3
انشاء محتوى بتصميم احترافي تفاعلي ونشره على االنترنت

االربعاء
9331 /3 /3هـ

رابعًاً:المشاركاتًًالمجتمعيةً:
ال ينطبق  :حيث ال يوجد عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس ويتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس قسم اللغة الانجليزية بكلية
العلوم وآلاداب والذين قاموا بالفعل بمشاركات مجتمعية ولكن تحت مظلة كلية العلوم وآلاداب.

خامسًاً:المرافقًوالتجهيزاتًالمتوافرةً:
جاري النقل ملبني كلية اللغات ويتم التدريس حاليا كلية العلوم وآلاداب
الهدف العام منه

النوع

4

معامل لغة

تدريس مقررات الاستماع والتحدث والصوتيات والترجمة الفورية
والتتابعية

قاعات دراسية مجهزة بأجهزة عرض واتصال
انترنت
مكاتب أعضاء هيئة تدريس مجهزة بأجهزة حاسب
وإنترنت

تدريس املقررات
الساعات املكتبية وساعات إلارشاد ألاكاديمي للطالب والطالبات

سادسااً:البحوثًالعلميةً:
ً
العدد

مجال البحوث العلمية
البحوث العلمية التي أنجزت من قبل ألاعضاء بشكل عام حتى آلان.

27

البحوث العلمية التي أنجزت خالل عام  0438- 0431ه فقط.

01

سابعًاً:الدراساتًالعلياًً
-

ال يوجد برنامج دراسات عليا

ثامنًاً:المكتباتً
-

تتوفر مكتبة رقمية على بوابة الجامعة متصلة بقواعد بيانات عاملية.

-

تتوفر مكتبة مركزية للشطر الرجالي.

-

املكتبة املركزية للشطر النسائي تحت الانشاء.

تاسعًاً:مجالًالتطويرًوالجودةً
م
0

عنوان املعيار
الرسالة والغايات وألاهداف

أهم ممارسات التحسين خالل العام 0341 / 0342هـ
 .0تتماش ى الرسالة بما مع التوجهات العامة بأن تكون رسالة البرنامج
تعليمية أكثر من كونها بحثية او موجهة للخدمة املجتمعية.
 .2تم استطالع رأي الطالب وأعضاء هيئة التدريس ملعرفة مدى وعيهم
برسالة البرنامج وتم توعيتهم بذلك.
5

2

إدارة البرنامج

3

إدارة ضمان جودة البرنامج

4

التعليم والتعلم

 .3تم وضع خطة لنشر رسالة البرنامج.
 .0تقرير مؤشرات ألاداء عن العام الجامعي  ٧٣٤١/٧٣٤١هـ موضحا به
الرصد على املستوى الرجالي ومقارنته بالقسم النسائي وتحليل الفجوة
والتوصيات وكذلك التقرير العام(املتوسط)
 .2تقرير من البرنامج ألاكاديمي عن املخاطر املتوقعة للبرنامج عن العام
الجامعي ٧٣٤١/٧٣٤١
 .3تقرير للمبادرات التي تم تنفيذها للتغلب على املخاطر للعام الجامعي
٧٣٤١/٧٣٤١
 .4بيان باملرفقات والتجهيزات للبرنامج موضحا فيه املرافق والتجهيزات
املوجودة بشطر الطالب ومقارنتها بشطر الطالبات وتحديد الفجوة إن
وجدت
 - .5تصور خطط للتواصل مع الجهات الخارجية املستفيدة واعالمهم
بخطط التحسين بالبرنامج.
 .6تصميم مطويات توعوية للطالب تتضمن ألانظمة وإلارشادات.
 .0وضع سياسات واجراءات واضحة ومعتمدة للثواب والعقاب بهدف
تشجيع الابتكار وإلابداع.
 .2اعتماد هذه السياسات والاجراءات
 .3تشكيل لجنة متابعة ألداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،وكتابة
تقرير لإلدارة
 .4كتابة تقرير عن إلاجراءات املتبعة للثواب والعقاب.
 .0توفر توصيفات برنامج ومقررات ومحدثة على نموذج 2105
 .2وجود أساليب تقييم للطالب والطالبات تتميز بالعدالة والشفافية.
 .3تطبيق نظام التعليم املختلط (التقليدي والالكتروني عن طريق
البالك بورد لكافة املقررات)
 .4اعالن واشهار نظام الاعتماد ألاكاديمي بين اعضاء هيئة التدريس
والطالب.
 .5تشكيل لجنة ملتابعة تطبيق نظام الاعتماد ورفع تقرير حول سير
عملها.
 .6رفع تقارير حديثة للمقررات الدراسية وتوصيفاتها.
 .1رفع تقارير عن انشطة الارشاد ألاكاديمي.
 .8اعداد خطط التحسين والتقارير املجمعة.
 .8قياس نواتج التعلم وعمل التقارير الالزمة بخصوصها.
 .9تطبيق معايير الجودة فيما يخصص التعليم الالكتروني بالبرنامج
6

والرفع بها العتمادها من قبل مجلس القسم ومجلس الكلية.
 .01تقديم دورة تدريبية مكثفة إلعداد طلبة املستوى الاول ملواكبة لغة
التدريس في القسم.
 .00اعالن الجدول الدراس ي للطالب
 .02قياس مدى رضا الطالب عن املقررات الدراسية
 .03وضع نظام لتقييم فاعلية الارشاد الاكاديمي من خالل وسائل
الكترونية.
 .04توفير مرافق ومعامل لغات وحاسوب مناسبة للدراسة.
5

إدارة شؤون الطالب والخدمات املساندة

 .0التقرير الفصلي للبرنامج عن إلارشاد ألاكاديمي عن الفصل الدراس ي
الاول  ٧٣٤١/٧٣٤١هـ
 .2تقرير عن برامج التهيئة للطلبة الجدد عن الفصل الدراس ي الاول
 ٧٣٤١/٧٣٤١هـ
 .3القواعد ألاخالقية املعلنة داخل الكلية التي تحكم استخدام الطلبة
للحواسب الشخصية والهواتف الذكية
 .4تقرير من مكتب الخريجين بالكلية موضحا به الدورات التدريبية
التي عقدت للخريجين بغرض إلارشاد الوظيفي واملنهي.

6

مصادرالتعلم

1

املرافق والتجهيزات

 .0تحديث املواد العلمية بصورة دورية
 .2توفر املادة العلمية للطالب قبل بدأ الدراسة عن طريق املتعهد
الرسمي للجامعة داخل مباني الكلية.
 .3رفع جميع املواد التعليمية الكترونيا على نظام البالك بورد في صورة
عروض تقديمية ومحاضرات صوتية ومراجع.
 .4متابعة معايير ضمان جودة التعليم الالكتروني عن طريق استطالع
مخصص لذلك.
 .5وضع خطة لإلرشاد ألاكاديمي والتخطيط املنهي والتوجيه الوظيفي في
الكلية.
 .0إنشاء مكتبة مركزية بالشق الرجالي.
 .2اتصال بشبكة الانترنت في قاعات التدريس واملعامل بالشطر
الرجالي.
 .3استطالع اراء أعضاء هيئة التدريس والطالبات فيما يخص املرافق
والتجهيزات.
 .4وضع خطة للتجهيزات تتضمن جدول زمني للشراء والصيانة.
7

8

التخطيط وإلادارة املالية

 .0تخصص ميزانية إلدارة الجامعة لتزويد الكليات والبرامج بجميع
احتياجاتها.
 .2توجد لوائح وخطط تحكم التعامالت املادية.
 .3وض ــع خط ــة م ــن ادارة القس ــم لتق ــدير التكلف ــة والعوائ ــد عل ــى امل ــدى
البعيد والقريب.

9

التوظيف

01

البحث العلمي

00

العالقة مع املجتمع

 .0استكمال السير الذاتية املحدثة ألعضاء هيئة التدريس حسب
النموذج الجديد املعتمد من وكالة الجامعة للتطوير والجودة
 .2وضع نظام لتزويد أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الجدد (ذوي
الرتب ألاقل) ،الذين تبدو عليهم سمات القيادة بالخبرات إلعدادهم
ا
للترقي الوظيفي مستقبال.
 .0تم وضع محاور الخطة البحثية للعام .2108-2101
 .2تم نشر  12بحث للسنوات املاضية.
 .3تم نشر عدد من بحوث للعام .2106
 .4نشر هذه البحوث في مجالت دولية محكمة وبعضها في .ISI
لم تم تنفيذ انشطة مجتمعية لعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس.

عاشرًاً:جوانبًأخرىًتميزًبهاًالبرنامجً:
-

توفير خريجين في مجال متميز يشمل الترجمة التحريرية والفورية والتي يحتاج اليها سوق العمل بشدة في نجران واملناطق
املجاورة.

-

الانتظام في رفع التقارير بكفاءة ودقة.

-

استيفاء ممارسات الخاصة بمتطلبات الاعتماد املؤسس ي.

-

تقارير البرنامج تصاغ باللغة إلانجليزية مما ييسر عمليات املراجعة من لجان الاعتماد ألاكاديمي

-

تقديم أي اعمال ترجمة من جانب ألاعضاء بالقسم مما يفيد الكلية بشكل عام.

8

املعوقات التي تواجهها الربامج بكلية اللغات لعام  8341-8341ه واحللول املقرتحة
م

أهم املعوقات

الحلول املقترحة

0

عدم توفرعدد كاف من أعضاء هيئة التدريس

تعيين واستقطاب أعضاء هيئة تدريس
من السعوديين وغيرالسعوديين

7

تزاحم الطالبات في كلية العلوم وآلاداب

نقل الشطرالنسائي للمبني الخاص
بكلية اللغات

3

ضعف مستوي الطالب وعدم قدرتهم علي تحقيق معدالت مرتفعة

وضع قواعد للقبول والتسجيل تحكم
التحاق الطالب بالبرنامج وخاصة فيما
يتعلق بدراسة اللغة الانجليزية

3

عدم إمكانية الحصول علي كتب ومراجع متخصصة

انشاء مكتبة تخص اللغات

5

مشكلة الحد الجنوبي وتأثيره على حضور الطالب أملحاضرات وخاصة
املحاضرات العملية.

ان تكون الدراسة انتظام اجباري لجميع
املقررات.

6

صعوبة دخول بعض الطالب على بالك بورد بسبب عدم وجود إلانترنت
في مساكنهم الخاصة.

توفير شبكة السلكية في مبنى الكلية أو
توفير معامل حاسب للطالبات مزودة
بإنترنت.

2
1

9

توفير شبكة ال سلكية للشطر النسائي
ال تتوفر شبكة ال سلكية باملبنى
بالكلية
تدني نواتج التعلم لعدد من املقررات الدراسية في بعض التخصصات نتيجة -عقد اختبار تحديد مستوي للطالب
والطالبات عند الالتحاق ببرامج اللغة
لضعف تحصيل الطالب والطالبات
الانجليزية.
تعديل متطلبات القبول والتسجيلعقد دورة مكثفة ألساسيات اللغةإلانجليزية لطالبات املستوي ألاول.
أن تكون كل كلية في مبنى مخصص لها
قلة عدد القاعات املخصصة للكلية لوجود عدد من الكليات بنفس املبنى

9

احملور الثاني :وحدة التطوير واجلودة بالكلية
تقريرحول أبرز انجازات وممارسات تحسين الجودة بكلية اللغات
للعام  0349- 0341ه
تضمن التقرير أهم ممارسات التحسين التي قام بها فريق وحدة التطوير والجودة بالكلية علي تحسين النظام الداخلي للجودة داخل
البرامج وفق فلسفة معايير املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي واملتمثلة في املعايير إلاحدى عشر والوقوف على جاهزية جميع
برامج الكلية لالعتماد البرامجي ان شاء هللا في القريب العاجل وينقسم التقرير الى محورين ألاول اهم إلانجازات التي تمت على مستوى
املعايير إلاحدى عشر والثاني على مستوى نظم الجودة بالكلية والتي تتلخص في آلاتي:

أ :معايير املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي
ا
أوال :ممارسات التحسين التي تمت في العام ألاكاديمي 0349- 0341هـ ـ
املعيارألاول :الرسالة والغايات وألاهداف.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 وجود خطة لنشر رسالة وأهداف البرنامج والكلية. استخدام الرسالة في عمليات التخطيط والتطوير بالبرنامج. -وجود تقرير عن مدى تحقق رسالة و اهداف البرنامج.

املعيارالثاني :إدارة البرنامج.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 تقارير تتعلق بمناقشة تحقق نواتج تعلم البرنامج. تشكيل مجلس القسم مع التركيز على التكافؤ في عمليات إدارة البرنامج بين شطري الطالب والطالبات. -تقرير سنوي عن املخاطر التي تهدد البرنامج.
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املعيارالثالث :إدارة ضمان جودة البرنامج.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 التقارير الدورية املقدمة إلى ادارة الكلية من مشرفة وحدة التطوير والجودة بالبرنامج عن عمليات التقييم والتحسيناملستمرة بالبرنامج.
 تقرير املراجعة الداخلية لوحدة الجودة على توصيف املقررات للتحقق من عمليات قياس نواتج التعلم وما يفيد بعرضهاعلى القسم.
 -تقرير عن معدالت تدريب أعضاء هيئة التدريس.

املعيارالرابع :التعليم والتعلم.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 اعداد وتحديث توصيف البرنامج واملقررات شاملة كافة املصفوفات الخاصة بنواتج التعلم بالبرنامج وعالقتها باملقرراتوقياسها.
 تطبيق برنامج قياس نواتج تعلم بطريقة أفقية (الاصدار الجديد) والذي تم تعميمه على جميع البرامج. تقارير الدورية لتقارير املقررات الدراسية. اعداد تقرير ملعدالت تقدم الطلبة. -تفعيل آلية دعم الطالب املتعثرين الكترونيا.

املعيارالخامس :إدارة شؤون الطالب والخدمات املساندة.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 -تفعيل نظام الشكاوى واملقترحات الكترونيا.

املعيارالسادس :مصادرالتعلم.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 عرض لقواعد البيانات الخاصة باملراجع والكتب واملصادر املتوفرة للبرنامج الكترونيا على الطالب.11

املعيار التاسع :التوظيف.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
-

برامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد وتدريبهم على التعليم إلالكتروني.

املعيارالعاشر :البحث العلمي.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 خطة البحث العلمي بالبرنامج. تقرير سنوي عن البحوث التي تم استخدامها في تطوير املقررات الدراسية. -بيان سنوي ببحوث أعضاء هيئة التدريس ومواقع نشرها وتوثيقها بالحصول على امللخصات.

املعيارالحادي عشر :العالقة مع املجتمع.
قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني وأيضا إلاعداد للتالي لتعزيز النظام من خالل:
 -التوجيه الجراء أنشطة مجتمعية والرفع بذلك إلدارة الكلية.

ا
ثانيا :ممارسات التحسين التي تمت على خطة وكالة الجامعة للتطوير والجودة (متطلبات الاعتماد
املؤسس ي من البرامج)
تم تقديم الدعم الفني والتنفيذي للممارسات الواردة بخطة الوكالة حيث تم استيفاء نسب الانجاز املحددة وفق املعادلة الاتية لبرامج
الكلية حتى تاريخه :39-0438
عدد املمارسات التي تمت() 14

نسبة الانجاز لبرنامج =

اجمالي عدد املمارسات ()92
البيان

برنامج الترجمة

نسبة
الانجاز

%81.43
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برنامج اللغة
الانجليزية
لم يفعل البرنامج
لحينة

=

% 81.43

ب -نظم الجودة بالكلية
 وجود نظام موحد لقياس نواتج التعلم لشطري برنامج الترجمة بالكلية وجود نظام موحد لقياس نواتج تعلم املقررات وجود نظام ملتابعة إجراءات ضمان الجودة لشطري برنامج الترجمة بالكلية فيما يخص تقارير املقررات والبرنامج ونتائجمؤشرات ألاداء واستطالعات الرأي لجميع املستفيدين في البرنامج واستطالعات  NCAAAوالرأي املستقل للبرنامج
 نظام تقييم الاختبارات لشطري برنامج الترجمة بالكلية نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس بالكلية وفق النموذج املوحد نظام الارشاد ألاكاديمي بالكلية متضمنا الطالب املتفوقين واملتعثرين نظام لتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد -نظام وحدة التطوير والجودة بالكلية وارتباطه بعمادة التطوير والجودة وفق الالئحة املنظمة لذلك

ونظرا لحداثة الكلية وعدم وجود خريجين بها للوقت الحالي فاإلدارة بصدد انشاء الوحدات التالية في شطريها
الرجالي والنسائي-:

 -وحدةًالرشادًاألكاديميًبالكليةً

 وحدةًاألنشطةًالطالبيةًبالكلية -وحدةًالخريجينًً

وهللا ويل التوفيق
عميد كلية اللغات
د .سعود املشيط
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