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 توصيف اخلربة امليدانية 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  املؤسسة التعليمية:اسم  هـــ28/8/1441:اتريخ االعداد
 اآلداب  الكلية:  اللغة العربية  القسم:          
 اللغة العربية  اسم الربانمج:  ال يوجد :ن وجد( إ )  املسار          

 أ. معلومات عامة عن مقرر اخلربة امليدانية: 

 ت( 476)عرب   التدريب اللغوي العملي : ورمزه . اسم مقرر اخلربة امليدانية1
 ساعات  4. عدد الساعات املعتمدة )إن وجد(:  2
 )املستوى الثامن(  السنة أو املستوى األكادميي الذي تقدم فيه اخلربة امليدانية: . 3
 التواريخ واألوقات املخصصة ألنشطة اخلربة امليدانية: . 4

 سبوع الثالث عشر( من الفصل الدراسي. من بداية الفصل الدراسي )األسبوع الثاين( إىل هناية )األ   أ. التواريخ:
 يوم واحد من كل األسبوع.   ب. االوقات:

 . أمساء وأماكن وبياانت االتصال لكافة مواقع اخلربة امليدانية: 6
   لشخص املسؤول ب بياانت االتصال  اسم الشخص املسؤول  وعنواهنا  اسم اجلهة 

 info@kaica.org.sa  مركز امللك عبدهللا خلدمة اللغة العربية  أ
 support@sdl.edu.sa  املكتبة الرقمية  ب
 info@hrc.gov.sa  هيئة حقوق اإلنسان  جـ
 info@bunyan@org.sa  مجعية بنيان  د

 ryd@nshr.org.sa  اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  ه 

 coo@stc.com.sa  ( STCهيئة االتصاالت )  و
   جملس الشورى  ز
   جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن  ح
   املدارس  احلكومية واألهلية  ط
   املؤسسات الصحفية  ي
   القنوات اإلذاعية والتلفزيونية  ك
   الوزارات احلكومية  ل
   اهليئات احلكومية  م
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 ب. خمرجات التعلم: 

 سرتاتيجيات تدريسها. اتقييمها، و طرق خمرجات التعلم للخربة امليدانية يف جماالت التعلّم، و 

خمرجات التعلم وفقاً جملاالت التعلم يف اإلطار   
 الوطين للمؤهالت 

 ي قو التطرق  اسرتاتيجيات التدريس 

 ارفاملع 1
واإلمالء   1-1 اإلعراب  قوانني  الطالبة  تفسر  أن 

 والتدقيق اللغوي عند النقاش. 
 املناقشة واحلوار  •

 
 ملف اإلجناز   •
اليت تقدمها الطالبة  التقارير  •

لتفسري املمارسة العملية يف  
 التدقيق 

 تقييم الطالبة يف االستمارة  •
 املهارات   2
ت 2-1 الطالبة أن  وتدوين  ب  لتزم  فحص  عند  ملعايري 

 لقوالب. ا
 التعلم الذات  •
 التفكري الناقد  •

 

 املالحظة املباشرة   •
 تقييم الطالبة يف االستمارة  •

العبارات املختلفة اليت يتضمنها  أن تبين الطالبة   2-2 
 القالب الكتايب بناء فصيحا. 

أن تقيم القالب الكتايب يف جممله وتفصيله لغوًًي   2-3
 وإعرابياً حسب ما درسته. 

أن حتكم الطالبة على مضمون القوالب الكتابية   2-4
 املختلفة حكما لغوًًي صحيًحا. 

 الكفاءات  3
تلتزم   3-1 العمل  أن  وسلوكيات  أبخالقيات  الطالبة 

 . يداين أتناء التدريب امل
 

أسلوب حل   •
 املشكالت

املمارسة العملية   •
وإعداد النماذج  

 اإللكرتونية 

 املالحظة املباشرة   •
 املقابلة الشخصية  •
 الفحص والتقييم  •
 تقييم ملف اإلجناز  •
استمارة تقييم جهة   •

 التدريب 
 

أن تعد الطالبة القالب الكتايب يف أنواعه املختلفة   3-2
الوظيفية على   الكتابة  املنهجية يف  الطريقة  وفق 

 األجهزة التقنية و تطبيقاهتا. 
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 ج. توصيف أنشطة اخلربة امليدانية: 
 الرئيسة خالل اخلربة امليدانية:  ةب الطلف أنشطة ص   . 1

 وااللكرتونية اليت تكلف هبا يف املكتب )مكان التطبيق(. فحص مجيع املراسالت والتقارير الكتابية   •
 حفظ ما دققته لغوًًي يف ملف إجناز ورقي وعلى جهاز الكمبيوتر.  •
 عرض أعماهلا بقوالبها القياسية الصحيحة واملناسبة على مشرفتيها الداخلية واخلارجية.  •
  تلك املكاتب. تقدي األفكار واإلبداعات يف جمال التطبيق مبا يثري ويسهل العمل يف  •

 خالل اخلربة امليدانية:  ةالطلب  يكّلف هبا الواجبات واملشاريع والتقارير اليت  اذكر  . 2
 تقدي تقرير أسبوعي إلجنازات الطالبة خالل يوم التدريب العملي ورقًيا وتقنيا إلكرتونيا.  •
 القوالب والقواعد الصحيحة ورقياً وإلكرتونيا. تقدي مناذج للمراسالت والتقارير اليت أعدهتا قبل وبعد التصويب وفق   •
 تقدي تقرر هنائي حول ما أجنزته وحصلته وأعدته وأضافته خالل فرتة التدريب ورقياً وإلكرتونيا.  •

 . للحصول على تغذية راجعة من الطالب حول جتربتهم يف اخلربة امليدانية املتَّبعة اإلجراءات  . 3
لقاء أويل تعريفي يف )األسبوع األول( من الفصل الدراسي مع الطالبات، لشرح وتوضيح مهامهن املتعلقة بلتدريب   •

 وتعريف الطالبات مبشرفاهتن يف الكلية، ووسيلة التواصل معهن. 
)األسبوع الرابع( من قبل مشرفتهن يف الكلية لتوجيههن وقياس مدى تقدمهن يف التدريب،  عقد لقاء دوري أسبوعي يف  •

 . ومناقشة مشكالهتن يف التدريب، وتقدي التغذية الراجعة هلن حول ما أمتمن إجنازه
دريب امليداين  املتابعة امليدانية للطالبات يف أماكن تدريبهن بلتواصل املستمر معهن، ومع املشرفة الداخلية يف جهة الت •

 . وتبادل املعلومات حول أداء الطالبات
 لية حل اخلالفات( آ)مبا يف ذلك  امليدانية واختاذ القرارات فيها  ضع اهليكل التنظيمي ملسؤوليات اخلربة . 4

 

وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية

املنهي وحدة التدريب امليداني بمركز اإلرشاد

والدعم الوظيفي

عميدة الكلية

وكيلة الكلية 

يةللشؤون التعليم

مديرة وحدة 

نيالتدريب امليدا

عضو من الهيئة 

التعليمية
عضو من الهيئة 

اإلدارية
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 : )أعضاء هيئة التدريس هم املشرفون امليدانيون(   املسؤوليات 

  مسؤولية  املسؤوليات 
 الطالب 

  املشرف   مسؤولية 
 امليدانية   بخلربة   املكلف 

  اهليئة   مسؤولية 
 الربانمج   يف   التعليمية 

  أو   القسم   مسؤولية 
 الكلية   جملس   أو   رئيسه 

 التخطيط 
     أ. األنشطة الطالبية 
     ب. خربات التعلم 
     ج. مصادر التعلم 

     د. إعداد موقع اخلربة امليدانية 
     واإلرشاد هـ. تقدي الدعم 

 التنفيذ واإلشراف 
     أ. عملية التنقل من وإىل موقع اخلربة امليدانية 

     ب.التأكد من إظهار اكتساب خمرجات التعلم 
     استكمال املهام والواجبات والتقارير واملشاريع املطلوبة ج. 

     د. التأكد من سالمة املوقع 
     الطالب هـ. متابعة أنشطة تعلم 

     ح. توفري مصادر التعلم
     ط. الشؤون اإلدارية )احلضور واالنصراف( 

     ي. مسؤوليات أخرى 
 التقوي 

     أ. خمرجات تعلم الطالب 
     ب. اخلربة امليدانية 

     ج. عضو هيئة التدريس املكلف بلتدريب امليداين 
     آخرون يف الربانمج د. أعضاء هيئة تدريس 

     هـ. موقع اخلربة امليدانية 
     و. مصادر التعلم
 ب. اشرح إجراءات تقوي الطالب: 

 التواصل مع جهات التدريب، وتزويدهم خبطة التدريب واستمارة تقييم الطالبة )مرفق(.  . 1
 التدريب. اطالع الطالبة على معايري التقوي وفق االستمارة املرسلة جلهة  . 2
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تلتزم جهة التدريب بعد مضي نصف مدة التدريب بتقدي إنذار للطالبة يف حال اخنفاض مستوى إداء الطالبة يف التدريب امليداين،   . 3
 وإبالغ املشرفة األكادميية بذلك وإحالة األمر للقسم. 

 شرفة األكادميية.  تقييم ملف اإلجناز بعد انتهاء التدريب ومناقشة الطالبة )وفق االستمارة( من قبل امل . 4
 استالم استمارات التقييم من جهة التدريب من قبل املشرفة األكادميية.  . 5
 رصد درجات التدريب امليداين يف النظام.  . 6
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 د. التخطيط واإلعداد: 

 حتديد املوقع امليداين:  -1

متطلبات موقع اخلربة امليدانية )توفر تقنية معلومات، التجهيزات، املعامل،  
 القاعات، السكن، مصادر التعلم، العيادات... أخل( 

 احملّكات اخلاصة 
)مثل: امللكات اخلاصة بلتعامل مع املرضى يف التخصصات  

 خل( االطبية، أو حمكات خاصة بملؤسسة حمل التدريب... 
  مع طبيعة العمل. أاثث مكتيب يتناسب  . أ

أجهزة التقنية واألدوات الالزمة لعمل التدقيق من حاسب آيل   . ب
 وطابعة وورق ومرفقاهتا. 

 

 وضح اإلجراءات املتبعة الختاذ القرار بشأن حتديد مواقع اخلربة امليدانية املناسبة. 
 املميزة، وأخذ موافقة رئيسة القسم عليها. تقوم منسقة التدريب امليداين يف القسم حبصر جهات التدريب اخلارجية  •
 يتم التنسيق مع جهات التدريب امليداين والتواصل معهم بشكل رمسي، وأخذ موافقتهم. )مع مراعاة التسلسل اإلداري(.  •

 
 حتديد األساتذة واملشرفني امليدانيني:  -2

 التدريب املطلوب  املسؤوليات  املؤهالت 
اختيار مشرفات من القسم أ. 

ذوات اخلربة والتميز يف  من  
 التدريب. 

 توجيه الطالبات علمياً خالل مرحلة التدريب. -
تقييم الطالبات وملفات اإلجناز اخلاصة هبن،  -

. ووضع الدرجات النهائية للطالبة  

حضور ورشة عمل لتهيئة املشرفات على التدريب  
 قبل التدريب. 

*عقد اجتماع تعريفي من قبل منسقة اخلربة وبوجود  
اخلربة واإلدارًيت يف القسم، ويف املكاتب   مشرفات

املعتمدة ويف املكتبة املركزية للتطبيق امليداين لبيان  
 املهام واملسؤوليات، وآليات التنفيذ. 

اختيار منسقات من  ب. 
 القسم من ذوات اخلربة والتميز. 

 املعتمدة للتطبيق  هاتتوزيع الطالبات على اجل
بطالعهن على طبيعة  توجيه الطالبات إدارًيً   -

 العمل يف املكاتب اإلدارية 

حضور ورشة عمل لتهيئة اإلدارًيت واملنسقات  
 واملشرفات على التدريب قبل التدريب. 

اجتماع تعريفي من قبل منسقة اخلربة   عقد -
وبوجود مشرفات اخلربة واإلدارًيت يف القسم ويف  

مسؤولية تقوي  ج. وّضح آلية البت يف االختالفات بني التقوميات: عند اشرتاك املشرف على اخلربة امليدانية مع أعضاء هيئة تدريس آخرين يف  
 الطالب: 

 بة. تلتزم املشرفة )امليدانية واألكادميية( بتقوي الطالبة وفق معايري حمددة، ليس بينها تداخل، وعليه ال يؤثر االختالف يف تقوي الطال
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 التدريب املطلوب  املسؤوليات  املؤهالت 
طباعة النماذج وإرسال خطابت تسهيل   -

املهمة، ومتابعة قبول الطالبات، وغياهبن،  
وأعذارهن واندماجهن يف التطبيق ورصد املشاكل  

 )إن وجدت(. 

املكاتب املعتمدة للتطبيق امليداين لبيان املهام  
 واملسؤوليات وآليات التنفيذ. 

 
 

مشرفات من    اختيار.ج
املكاتب اإلدارية من ذوات  
اخلربة والتميز يف التعامل مع  

 اآلخرين. 

استقبال النماذج واخلطابت اخلاصة بلطالبات يف  
 مرحلة التطبيق امليداين 

 تسهيل مهمة الطالبات يف املكاتب.  -
 اطالعهم على امللفات واملراسالت املطلوبة.  -
تذييل  تقدي النصح واملشورة )وقت احلاجة( و -

 الصعوبت واملشاكل )إن وجدت(. 
 *تقييم الطالبات إدارًيً وعملياً. 

حضور ورشة عمل لتهيئة اإلدارًيت واملنسقات   -
واملشرفات من املكاتب اإلدارية، واملكتبة املركزية،  

 على التدريب قبل ابتداء التدريب. 
عقد اجتماع تعريفي من قبل منسقة اخلربة   -

إلدارًيت يف القسم ويف  وبوجود مشرفات اخلربة وا
املكاتب املعتمدة ويف املكتبة املركزية للتطبيق امليداين  

 لبيان املهام واملسؤوليات وآليات التنفيذ. 

 . حتديد الطالب: 3
 متطلبات خاصة للتدريب  متطلبات االختبارات  املتطلبات السابقة 

املستوى السابع أو الثامن. أن تكون الطالبة مقيدة يف  - ت 475التدقيق اللغوي عرب  .أ  
 اإلجراءات املتبعة الختاذ القرار بشأن حتديد ما إذا كان الطالب مؤهالً لاللتحاق بخلربة امليدانية؟ 

 . التأكد من اجتياز الطالبة للمتطلبات السابقة  •

 . إدارة السالمة و املخاطر: 4

متطلبات التدريب   املتخذة تدابري السالمة  املخاطر احملتملة  متطلبات  األمان 
 للسالمة 

لديها    .أ تدريب  جهة  اختيار 
 إجراءات أمن وسالمة. 

حلوادث   التعرض 
الكهربء،   السقوط، 

 االختناق. 

 تنبيه الطالبات حبيث ال تستخدم أدوات غري آمنة. 
تزود الطالبة خبرائط توضح خمارج الطوارئ وأماكن  

 التجمع وأماكن اخلدمات. 

وضع خطة عمل  
للطوارئ، وتدريب  

 الطالبات عليها. 
 اإلجراءات املتبعة الختاذ القرار بشأن أتمني احلماية وتقليل املخاطر: 

 توجيه الطالبات للجهات املوثوق هبا أمنًيا وصحًيا ممن تتوفر لديها اجراءات األمن والسالمة.  •
 توجيه اهتمام خاص للطالبات الالت يعانني من مشاكل صحية.  •
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 هـ. تقوي اخلربة امليدانية: 
 وصف إجراءات تقوي أنشطة اخلربة امليدانية و توصيات التحسني من قبل كل من:  . 1

 أ. الطالب:  
 إجراءات التقوي:  

 استطالع رأي الطالبات حول جودة اخلربة امليدانية من خالل استبانة تقوي الطالبة للربانمج )املستوى النهائي( فقرة )ج(  . 1
 عقد لقاء مع الطالبات هبدف أخذ تغذية راجعة من جتربة اخلربة امليدانية   . 2

 توصيات التحسني:    -
 من خالل التحليل اإلحصائي لالستبانة حتدد نقاط القوة، ونقاط الضعف يف أنشطة اخلربة امليدانية.  . 1
 يعمل القسم على تطوير األنشطة بناء على ذلك.   . 2

دد من جهات التدريب.  امليداين:ب. الطاقم اإلشرايف   ُيح
 استطالع املشرفة امليدانية حول أنشطة اخلربة امليدانية، من خالل استبانة.   إجراءات التقوي: 

 خالل التحليل اإلحصائي لالستبانة حتدد نقاط القوة والضعف، يف أنشطة اخلربة امليدانية.  من  توصيات التحسني:  -
 ج. الطاقم اإلشرايف من أعضاء هيئة التدريس يف املؤسسة التعليمية: 

   إجراءات التقوي: 
 االطالع على ملف اإلجناز وتقيمه بشكل كامل؛ ألنه يتضمن أنشطة اخلربة امليدانية.  . 1
 هيئة التدريس تقرير التدريب امليداين )ملف املقرر( ويوضح فيه تقيمه واقرتاحاته، فيما يتعلق أبنشطة اخلربة امليدانية. يقدم عضو  . 2

 يعرض التقرير على جلنة الربانمج ملناقشة التوصيات الواردة فيه، وحتديد اإلجراءات املناسبة لعرضها على جملس القسم. توصيات التحسني:  -
 رجيون، اجلهات املتعاونة ، املقّوم املستقل، وغريهم(: د. جهات أخرى )اخل

 عمل استبيان للخرجيات وأربب العمل الستطالع آرائهم حول جودة أنشطة اخلربة امليدانية.  إجراءات التقوي: 
 االستفادة من التحليل اإلحصائي لالستباانت ملعرفة نقاط القوة والضعف يف أنشطة اخلربة امليدانية  توصيات التحسني: 

حل االختالفات يف التقييم. إذا كان كل من املشرف امليداين وعضو هيئة التدريس من املؤسسة التعليمية يتشاركان يف مسؤولية   .5
 تقييم الطلبة، فما هي االجرات املتبعة حلل أي إختالفات يف التقييم؟ 
 ليس بينها تداخل، وعليه ال يؤثر االختالف يف تقوي الطالبة. تلتزم املشرفة )امليدانية واألكادميية( بتقوي الطالبة وفق معايري حمددة،  

 د. فاطمة القبيسي اسم منسق الربانمج:

        التوقيع:

 هـــــ1441-9-18 ( اتريخ:25) هــــــ / جلسة كلية اآلداب1441-9-17 ( اتريخ :28) جلسة قسم اللغة العربية :اعتماده اتريخ 
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