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 (2) مواصفات مقرر: اللغة العربية
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

Course Title 
 2اللغة العربية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

UR102 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  0 3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

/ الفصل الثانياألولالمستوى   

5.  
قة المقرر )إن المتطلبات الساب

 وجدت(
Pre-requisites (if any) 

 ال توجد

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which 
the course is offered 

 برنامج المتطلبات الجامعية

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 فصلي / انتظام

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د/سعاد سالم السبعأ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

ii. وصف المقرر Course Description: 

بية ، وبعالمات الترقيم، واسووووتعدام مصووووادر يتناول هذا المقرر موضوووووعات تتعلس باسووووتعدام المعاجم العر
المعرفة، كما يتناول قواعد أسوواسووية تتعلس بالمتارات اللغوية األسوواسووية في الكتابة الوظيفية  التي تسوواعد 
غير المتعصصين في اللغة العربية على االتصال والتواصل الكتابي الفعال، ويتضمن هذا المقرر المعارف 

ة بالكتابة الوظيفية، وبالذات المقاالت  و التقارير، والرسائل الوظيفية، والسير والقواعد  األساسية المتصل
الكتابة الوظيفية يتم من عاللتا تدريب الطلبة  على متارات كتابة  نوا الذاتية،  كما يتضووووووومن نماذ  أل

ة وعلى كيفيالمقالة والتقرير والرسووووائل الوظيفية وعلى  متارة الكنووووف عن الكلمات في المعاجم العربية، 
اسوووتعدام عالمات الترقيم  وتسوووتم هذر التدريبات المتنوعة في تنمية قدرات الطلبة على توظيف ما تعلمور 

 في كتابة مقاالت وتقارير عن تعصصاتتم بلغة عربية سليمة.

iii. معرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ف يكون الطالب قادرا على أن:ة المقرر سورأسبعد االنتتاء من د
a1 -  يُظتر معرفة وفتما سليما بطرائس الكنف عن معاني الكلمات في المعاجم العربية، وبقواعد

 وعطوات الكتابة الوظيفية ، وبعالمات الترقيم في الكتابة العربية .
a2 -   االتصال الكتابة الوظيفية، وأهمية استعدامتا في مجال تعصصه وفي مجاالت  أنوا يوضح

 والتواصل المعتلفة.
a3- .يلعص المسمو  و المقروء نفتيا وكتابيا بلغة عربية سليمة 
b1-    ية(.والسيرة الذات -الرسالة الوظيفية -التقرير -الكتابة الوظيفية: )المقالة أنوا يُميز بين مكونات 
b2 -  .ينرح مكونات نماذ  الكتابات الوظيفية المعروضة عليه بصورة سليمة 
b3- يناقش ويقيم القضايا اللغوية المعروضة عليه بموضوعية ومنتجية. 
c1 -  يطبس قواعد الكتابة الوظيفية  في كتابة مقاالت وتقارير متصلة بتعصصه وبمحيطه  بصورة

 صحيحة.
c2 - يستعدم المعاجم  اللغوية وعالمات الترقيم  في كتاباته بصورة صحيحة . 
c3 -  بية األساسية في عملية البحث والتعلم  وفي كتاباته الوظيفية بمجال يوظف قواعد اللغة العر

 تعصصه بكفاءة.
d1-  ينمي ثروته اللغوية باستعدام ما تعلمه من مفردات وأساليب لغوية في كتاباته الوظيفية في مجال

 تعصصه.
d2 - العربية وأساليبتا  يُطور قدراته اللغوية و العلمية والمتنية ذاتيا من عالل استثمار قواعد اللغة

 المعتلفة.
d3 - .يتواصل مع اآلعرين مراعيا في ذلك قواعد استعدام اللغة العربية كتابيا ونفتيا  وقيم المجتمع 

 

iv. :مواءمة معرجات تعلم المقرر مع معرجات التعلم للبرنامج 
alignment of cilos (course intended learning outcomes) to pilos (program 
intended learning outcomes  (  

 معرجات التعلم المقصودة من المقرر
(course intended learning outcomes) 

 معرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(program intended learning 

outcomes  (  

a1 - -  يُظتر معرفة وفتما سووووليما بطرائس الكنووووف
عن معووواني الكلموووات في المعووواجم العربيوووة، 

كتووووابووووة الوظيفيووووة ،  وبقواعوووود ل وعطوات ا
 وبعالمات الترقيم في الكتابة العربية 

A1   يُظتر معرفة وفتما سليما باللغة العربية
وتدريستا وتطويرها وتعميم استعمالتا 
كلغة علمية وتعليمية  في معتلف 
 المجاالت العلمية والمعرفية.
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 مواءمة معرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة معرجات تعلم المقرر )المعارف والفتم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس معرجات المقرر/ المعرفة والفتم

a2 – -   ية، وأهمية  أنوا يوضوووووووح بة الوظيف تا الك
في مجال تعصوووصوووه وفي مجاالت اسوووتعدامتا 

 االتصال والتواصل المعتلفة.

 

a3-  يلعص المسمو  و المقروء نفتيا وكتابيا
 بلغة عربية سليمة.

b1– -  الكتووابووة الوظيفيووة:  أنوا يُميز بين مكونووات
سي -الرسالة الوظيفية -التقرير -)المقالة رة وال
 الذاتية(.

B1  يمارس متارات  التفكير المعتلفة بنوووووووكل
 منتجي

وإيجابي في تنعيص المنكالت والقضايا التي 
تواجته أثناء العمل ويقترح الحلول 

 المناسبة لتا.

b2 -  ينووووووورح مكونووات نموواذ  الكتووابووات الوظيفيووة
 المعروضة عليه بصورة سليمة.

B2-   ، يعبر عن أفكارر بوضوح وموضوعية
ويتحاور بإيجابية مع زمالئه ورؤسائه 

 سيه في العمل.ئوومر

b3  يناقش ويقيم النصووووووووص والقضوووووووايا اللغوية
 المعروضة عليه بموضوعية ومنتجية.

B3- بحاثات واألرأسيناقش ويقيم الد 
المرتبطة بقضايا المجتمع بطريقة منتجية 

 وموضوعية.

c1-  يطبس قواعووود الكتوووابوووة الوظيفيوووة  في كتوووابوووة
مقاالت وتقارير متصووولة بتعصوووصوووه وبمحيطه  

ات علمية في مجال رأسوديعد بحوثا C3 بصورة صحيحة.
 تعصصه باللغة العربية.

 
 

c2-   يسوووووووتعدم المعاجم  اللغوية وعالمات الترقيم
 . في كتاباته بصورة صحيحة

c3-  يوظف قواعد اللغة العربية األسووووووواسوووووووية في
ية  ته الوظيف با تا ية البحث والتعلم  وفي ك عمل

 بمجال تعصصه بكفاءة.

d1-  ما تعلمه من ينمي ثروته اللغوية باسوووووووتعدام
مفردات وأسوووووواليب لغوية في كتاباته الوظيفية 

 في مجال تعصصه وفي التعبير عن نفسه.
D4 –  يطور قدراته المعرفية والمتنية

 والبحثية في مجال تعصصه ذاتيا.
 

d2-  يُطور قدراته اللغوية و العلمية والمتنية ذاتيا
من عالل اسوووووووتثموووار قواعووود اللغوووة العربيوووة 

 تلفة.وأساليبتا المع

d3-  يتواصووووووول مع اآلعرين مراعيا في ذلك قواعد
اسووووووتعدام اللغة العربية كتابيا ونووووووفتيا  وقيم 

 المجتمع.

D3 –  يتواصوووول باللغة العربية بطالقة وفاعلية
 في مجال تعصصه.
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Knowledge and Understanding 
CILOs 

Teaching 
Strategies 

Assessment 
Strategies 

a1 - -  يُظتر معرفووة وفتمووا سوووووووليمووا بطرائس
الكنوووووووف عن معاني الكلمات في المعاجم 
العربيووووة، وبقواعوووود وعطوات الكتووووابووووة 
الوظيفيووة ، وبعالمووات الترقيم في الكتووابووة 

 العربية .

 المحاضرة . -
 الحوار والمناقنة. -
 االكتناف الموجه. -
 التعلم الذاتي. -
 التعلم التعاوني. -
 العصف الذهني. -
 .المحاكاة -

االعتبووارات التحريريووة  -
 النصفية والنتائية.

 االعتبارات النفتية. -
تقييم تقارير المتام و   -

الووتووكووووالوويووف الووفوورديووووة 
 والجماعية.

االعتبوارات القصووووووويرة  -
 )الكوزات(.

a2 – -   الكتابة الوظيفية، وأهمية  أنوا يوضوووح
جال تعصووووووصووووووه وفي اسووووووتعدامتا في م

 مجاالت االتصال والتواصل المعتلفة.

a3 –  يلعص المسمو  و المقروء نفتيا وكتابيا
 بلغة عربية سليمة.

 

 ثانيا: مواءمة معرجات تعلم المقرر )المتارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 معرجات المقرر/ المتارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– -  ميز بين مكونووووات كتووووابووووة  أنوا ُي ل ا
لة قا ية: )الم لة  -التقرير -الوظيف الرسووووووووا

 ذاتية(.والسيرة ال -الوظيفية

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقنة. -
 االكتناف الموجه. -
 العصف الذهني. -
 التعلم الذاتي. -
 حل المنكالت. -
 مجموعات العمل. -

االعتبووارات التحريريووة  -
 النصفية والنتائية.

 االعتبارات النفتية. -
قارير المتام و   - تقييم ت

الووتووكووووالوويووف الووفوورديووووة 
 والجماعية.

االعتبووووارات القصووووووويرة  -
 )الكوزات(.

b2 -  ينووووورح مكونات نماذ  الكتابات الوظيفية
 المعروضة عليه بصورة سليمة.

b3  يناقش ويقيم القضايا اللغوية المعروضة
 .عليه بموضوعية ومنتجية

 

 ثالثا: مواءمة معرجات تعلم المقرر )المتارات المتنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 معرجات المقرر/ المتارات المتنية والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  بة تا ية  في ك بة الوظيف تا عد الك يطبس قوا
تعصوووووووصوووووووه مقاالت وتقارير متصووووووولة ب
 وبمحيطه  بصورة صحيحة.

الووووعووووروة الووووعووووموووولوووويووووة  -
 والمحاكاة.

الووتووطووبوويووقووووات الووعووموولوويووووة  -
 والتكاليف.

 حل المنكالت. -
 التعلم التعاوني. -
توووبووووادل الوووعوووبووورات بووويووون  -

 الزمالء.
 الحوار والمناقنة. -

 .داءمالحظة األ -
االعووووووووتووووووووبووووووووارات  -

 التحريرية.
تقييم تقووارير المتووام  -

والووووتووووكوووولوووويووووفووووات 
 التطبيقية.

 تبارات النفتية.االع -

c2-   يستعدم المعاجم  اللغوية وعالمات الترقيم
 . في كتاباته بصورة صحيحة

c3-  يوظف قواعد اللغة العربية األسووواسوووية في
عمليوووة البحوووث والتعلم  وفي كتوووابووواتوووه 

 الوظيفية بمجال تعصصه بكفاءة.



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 التعلم الذاتي. -

 

 

 تيجية التدريس والتقويم:    رابعا: مواءمة معرجات تعلم المقرر )المتارات العامة( باسترا
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 معرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- مه لينمي ثروته اللغوية باسووووتعدام ما تع
من مفردات وأسوووواليب لغوية في كتاباته 
الوظيفية في مجال تعصوووووووصوووووووه، وعند 

 التعبير عن نفسه ومحيطه.

 الحوار والمناقنة -
 التعلم الذاتي -
 التعلم التعاوني. -
 المتام والتكاليف. -
تووبووووادل الووعووبوورات بوويوون  -

 الزمالء

 .داءمالحظة األ -
تقييم تقووارير التكليفووات  -

 والمناريع.
تووووقوووويوووويووووم الووووعووووروة  -

يُطور قدراته اللغوية و العلمية والمتنية  -d2 التقديمية.
ذاتيووا من عالل اسوووووووتثمووار قواعوود اللغوة 

 العربية وأساليبتا المعتلفة.

d3-  يتواصوووووووول مع اآلعرين مراعيا في ذلك
قواعود اسوووووووتعودام اللغوة العربيوة كتوابيوا 

 ونفتيا  وقيم المجتمع.

 الحوار والمناقنة -
 التعلم الذاتي -
 التعلم التعاوني. -
 متام والتكاليف.ال -
تووبووووادل الووعووبوورات بوويوون  -

 الزمالء

 .داءمالحظة األ -
تقييم تقووارير التكليفووات  -

 والمناريع.
تووووقوووويوووويووووم الووووعووووروة  -

 التقديمية.

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
معرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
استعدام 
المعاجم 
 العربية.

 )لسان العرب )الم الكلمة. 

2 W 4 
a1, a3, 

b3. c2,c3 
d1. d2.d3 

 )القاموس المحيط )الم الكلمة 

 )معتار الصحاح )فاء الكلمة 

 )المعجم الوسيط)فاء الكلمة 

 عالمات الترقيم 2

  مفتوم عالمات الترقيم
 وأهميتتا.

2 W 4 
a1, a3, 

b3. c2,c3 
d1. d2.d3 

  عالمات الترقيم.  أنوا 

  مواضع  استعدام عالمات
 .الترقيم
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3 
 

الكتابة 
 الوظيفية

  مفتوم الكتابة الوظيفية
 .وأهميتتا 

7 W 14 

a1,a2. a3, 
b1. b2. 
b3. c1 

c2,c3 d1. 
d2.d3 

   قواعد الكتابة الوظيفية
 وعطواتتا.

 .كتابة المقالة 

 .كتابة التقرير 

 .كتابة  الرسالة الوظيفية 

 .كتابة السيرة الذاتية 

4 

استعدام  
مصادر 
 المعرفة.

 أهمية المعرفة، والبحث عنتا.

3 W 6 

a1,a2. a3, 
b1. b2. 
b3. c1 

c2,c3 d1. 
d2.d3 

 مصادر المعرفة. أنوا 

 االقتباس والتضمين.

 التوثيس بطريقة صحيحة.

 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية ي إجمال
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 28  

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

وز معرجات رم
 التعلم

Course 
ILOs 

1 
  تدريبات لغوية على الكنووووووف عن معاني

 الكلمات في المعاجم العربية.
2 2 

a1,a2. a3, 
b1. b2. b3. 

c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

2 
  تدريبات  لغوية على اسوووووووتعدام عالمات

 الترقيم .
2 2 

a1,a2. a3, 
b1. b2. b3. 

c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

3  6 6 تابة الوظيفية.تدريبات لغوية على الك 

a1,a2. a3, 
b1. b2. b3. 

c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

4 

  تدريبات لغوية على اسوووووتعدام مصوووووادر
 المعرفة.

4 4 

a1,a2. a3, 
b1. b2. b3. 

c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

  14 14 إجمالي األسابيع والساعات الفعلية
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Number of Weeks /and Contact 
Hours Per Semester 

 

 :Teaching Strategiesتدريس استراتيجيات ال

  المحاضرة التفاعليةLectures 
 .االكتناف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمناقنةdiscussion 
  العصف الذهنيBrainstorming 
 حل المنكالت Problem solving 
  العروة العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 
  التطبيس العمليPractical in computer Lab (Lab works) 
  المتام والتكاليفprojects 
  التعلم الذاتيSelf-learning 
  التعلم التعاونيCooperative Learning  
 تبادل العبرات بين الزمالء experiences  Exchange 

 

vi. ة والتكليفات ننطاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 التكليف ة /ننطاأل
Assignments/ Tasks 

نو  
التكليف 
)فردي/ 
 تعاوني(

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبو  
 التنفيذ

Week 
Due 

 معرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1)  
تكليف بالكشف عن عدد من المفردات 

في معجم لسان العرب والقاموس 
 .المحيط

 W2 4 فردي
a1,a2. a3, b1. 
b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

2)  
يف بوضع عالمات الترقيم لنص خال تكل

 من هذه العالمات.
 W4 4 جماعي

a1,a2. a3, b1. 
b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

3)  
تقريرعنه  في ضوء  إعدادتحليل مقال و

 مكوناته.
 W5 4 فردي

a1,a2. a3, b1. 
b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

4)  
كتابة مقال وتقرير عن موضوعين  

 متصلين بتخصصه.
 W6 5 فردي

a1,a2. a3, b1. 
b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

5)  
تكليف باقتباس نصوص من الكتب 

وتوثيقها بطريقة   اإلنترنتوالمجالت و
 .صحيحة

 W7 3 جماعي
a1,a2. a3, b1. 
b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

   Score Total  20 الدرجة إجمالي 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 
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 الرقم
No. 

 التقييمة أننط 
Assessment 

Tasks 

 أسبو 
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة 
 Proportionالنتائية 

of Final 
Assessment 

 معرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 
Assignments 

W2, 4, 
5,6, 

7,8 ,9. 
20 20 % 

a1,a2. a3, b1. 
b2. b3. c1 
c2,c3 d1. 

d2.d3  
 % Quiz W3 5 5( 1كوز) 2 

a1, a2,a3.b3. 
c1, c2. 

3 
 اعتبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 10 %  

a1, a2,a3. b1, 
b2,b3. c1, c2, 

c3, d1. 

% Quiz W9 5 5( 2كوز) 4  
a1, a2,a3. b1, 

b2, c1, c2,  
d1, d2 

5 
 اعتبار نتاية الفصل  

Final Exam  
W13 60 40 % 

a1,a2. a3, b1. 
b2. b3. c1 
c2,c3 d1. 

d2.d3 

Total  100 100 اإلجمالي% 
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2,  c3, 
d1, d2, d3 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

يفضووووووول تاليف كتاب عاص بالمقرر وفس الموضووووووووعات المنوووووووار إليتا في محتوى المقرر لتحقيس 
 المعرجات. 

 وبما أن الموضوعات ال ينتملتا كتاب واحد فينبغي الرجو  إلى المراجع اآلتية:
ننووووووور، القاهرة .) (: فن الكتابة والتعبير، دار الفؤاد للطبع وال2013إبراهيم صوووووووبيح وزمالؤر) -1

  :توووووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووول الوووووووووووووووووووووووكوووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووواب 
-https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646
 Y2ATP/view?usp=sharing( 

 الدولية الضيافة الذاتية، مركز السيرة كتابة طواتالذاتية ع العفاجي: السيرة النيخ غسان أنس -2
 :pdf  Facebook العفاجي، سووووريا،  دمنوووس،) النووويخ نس والفندقي السوووياحي للتدريب

facebook.com/anas.alsheikh1 
 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمية ،  األرنيف العربي العلمي 2018عالد مصطفى) -3

https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 
 ( : اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية، مكتبة غريب، القاهرة. 1975عبد العليم إبراهيم)  -4

https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646-Y2ATP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646-Y2ATP/view?usp=sharing
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كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

ة، ننوووووط(: الكتابة الوظيفية واإلبداعية)المجاالت/ المترات، األ2010ماهر نوووووعبان عبد الباري) -5
ان. ) قع  على مو  PDF RAR والتقويم( دار المسووووووويرة للننووووووور والتوزيع والطبوواعووة، عموو 

www.massira.jo.) 
(: األسس الفنية للكتابة والتعبير، دار صفاء للننر والتوزيع، عمان.) 2011فعري عليل النجار)  -6

   www.darwafa.netعلى موقع   PDF RARملف الكتاب:  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 (: الترقيم في اللغة العربية ، دار الكتب العديوية / مصر 1913أحمد زكي بانا )   .1
 (: فن الكتابة وأساليبتا ، مؤسسة ابن رند للننر، القدس . 1983رندي األنتب ) .2
 ئية في النحو العربي، القاهرة، مكتبة العانجي.ننااألساليب األ ت( -)دعبد السالم هارون:  .3
اتية واجتياز المقابلة النووووعصووووية، المكتب العربي عزب محمد عزب  : متارات كتابة السوووويرة الذ .4

 على موقع مكتبة نور.  PDF RARلعدمات التدريب، أبو ظبي،  ملف الكتاب:  
غب) .5 يل را ية في النحو و الصووووووورف و البالغة،  1982نب غة العرب قان الل ية إلت لذهب عد ا (: القوا

عووووووولوووووووى مووووووووقوووووووع:  p d fالوووووووقووووووواهووووووورة، دار غوووووووريوووووووب  موووووووننووووووووووووووور 
post_93.html-http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog 

نبيل مسووووعد السوووويد غزي العالصووووة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، ، دار غريب، القاهرة  -  .6
 م2000

جمة :رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار ، تر (1995 )مجموعة من المؤلفين: تقنيات الكتابة :   .7
 (noor-book.comللننر والتوزيع، الالذقية، سوريا. مننور على موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتالمصادر اإللكترونية ومواقع  .3

 1- https// takwween.com 
 2-   https//sasapost.com 
  3- Noor –b00k.com 
 4- https//mawdooa.com 
 5- fgs.najah.edu/ar/facult 

 

http://www.darwafa.net/
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلس باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 محاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.من ال %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضوووور وغياب الطلبة للقسوووم، ويحرم الطالب من دعول االعتبار في  أسوووتاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتاعر  2

 ذاإي، ورأسالث مرات في الفصل الدتاعر لمدة ربع ساعة لث إذاللطالب بحضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دعول  أسوووووتاذتاعر زيادة عن ثالث مرات يحذر نوووووفتيا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االعتبار  3

 ( دقيقة من بدء االعتبار 20تاعر مقدار ) إذاال يسمح للطالب بدعول االعتبار النتائي  -
 تغيب الطالب عن االعتبار النتائي تطبس اللوائح العاصة بنظام االعتبار في الكلية. ذاإ -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمناريع  4

المقرر نو  التعيينات والمتام  في بداية الفصووول، ويحدد مواعيد تسوووليمتا وضووووابط  أسوووتاذيحدد  -
 تنفيذها وتسليمتا.

ذ المتام وتسوووليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة المتمة أو تاعر الطالب في تنفي إذا -
 التكليف الذي تاعر في تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االعتبار النصوووووووفي أو النتائي تطبس عليه الئحة نووووووو -
 الطالب.

والمتام يحرم من الدرجة المعصووووووصووووووة في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات  -
 للمتام أو التكاليف .

 :Plagiarismاالنتحال  6

االعتبار نيابة عنه تطبس الالئحة العاصووووة  داءفي حالة وجود نووووعص ينتحل نووووعصووووية طالب أل -
 .بذلك

 :Other policies آعرىسياسات  7

 ت ...الخمثل استعدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفا آعرىأي سياسات  -
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  2: لغة عربية عطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 / أسبوعيا(3) 

 المكان ورقم التاتف
Location 

&Telephone 
No.  

هيئة أعضاء مكتب 
 س التدري

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنين
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 العميس
THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

sss       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 102اللغة العربية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

UR102 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  0 3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

/ الفصل الثانياألولالمستوى   

5.  
بات السابقة المقرر )إن المتطل

 وجدت(
Pre-requisites (if any) 

 ال توجد

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which 
the course is offered 

 برنامج البكالوريوس )كلية التندسة جميع األقسام( 

8.  
 المقرر لغة تدريس

Language of teaching 
the course 

 اللغة العربية

 فصلي / انتظام ةرأسنظام الد  .9
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Study System 

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د/سعاد سالم السبع أ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 فعليتين عالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين : مالحظة
 
 

 :Course Descriptionوصف المقرر 

يتناول هذا المقرر موضوعات تتعلس باستعدام المعاجم العربية ، وبعالمات الترقيم، واستعدام مصادر 
المعرفة، كما يتناول قواعد أساسية تتعلس بالمتارات اللغوية األساسية في الكتابة الوظيفية  التي تساعد 

صين في اللغة العربية على االتصال والتواصل الكتابي الفعال، ويتضمن هذا المقرر المعارف غير المتعص
والقواعد  األساسية المتصلة بالكتابة الوظيفية، وبالذات المقاالت  و التقارير، والرسائل الوظيفية، والسير 

الطلبة  على متارات كتابة الكتابة الوظيفية يتم من عاللتا تدريب  نوا الذاتية،  كما يتضمن نماذ  أل
المقالة والتقرير والرسائل الوظيفية وعلى  متارة الكنف عن الكلمات في المعاجم العربية، وعلى كيفية 
استعدام عالمات الترقيم  وتستم هذر التدريبات المتنوعة في تنمية قدرات الطلبة على توظيف ما تعلمور 

 عربية سليمة.في كتابة مقاالت وتقارير عن تعصصاتتم بلغة 

  

i. معرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتتاء من د
a1 -  يُظتر معرفة وفتما سليما بطرائس الكنف عن معاني الكلمات في المعاجم العربية، وبقواعد

 مات الترقيم في الكتابة العربية .وعطوات الكتابة الوظيفية ، وبعال
a2 -   الكتابة الوظيفية، وأهمية استعدامتا في مجال تعصصه وفي مجاالت االتصال  أنوا يوضح

 والتواصل المعتلفة.
a3- .يلعص المسمو  و المقروء نفتيا وكتابيا بلغة عربية سليمة 
b1-    ية(.والسيرة الذات -الرسالة الوظيفية -قريرالت -الكتابة الوظيفية: )المقالة أنوا يُميز بين مكونات 
b2 -  .ينرح مكونات نماذ  الكتابات الوظيفية المعروضة عليه بصورة سليمة 
b3- يناقش ويقيم القضايا اللغوية المعروضة عليه بموضوعية ومنتجية. 
c1 - رة صويطبس قواعد الكتابة الوظيفية  في كتابة مقاالت وتقارير متصلة بتعصصه وبمحيطه  ب

 صحيحة.
c2 - يستعدم المعاجم  اللغوية وعالمات الترقيم  في كتاباته بصورة صحيحة . 
c3 -   يوظف قواعد اللغة العربية األساسية في عملية البحث والتعلم  وفي كتاباته الوظيفية بمجال

 تعصصه بكفاءة.
d1-  كتاباته الوظيفية في مجال ينمي ثروته اللغوية باستعدام ما تعلمه من مفردات وأساليب لغوية في

 تعصصه.
d2 -  يُطور قدراته اللغوية و العلمية والمتنية ذاتيا من عالل استثمار قواعد اللغة العربية وأساليبتا

 المعتلفة.
d3 - .يتواصل مع اآلعرين مراعيا في ذلك قواعد استعدام اللغة العربية كتابيا ونفتيا  وقيم المجتمع 
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ii. محتوى المقرر Course Content 

 :Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

 عدد األسابيع 
Number 

of Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

1 
استعدام المعاجم 

 العربية.

 لكلمة(لسان العرب )الم ا. 

2 W 4 
 )القاموس المحيط )الم الكلمة 

 )معتار الصحاح )فاء الكلمة 

 )المعجم الوسيط)فاء الكلمة 

 عالمات الترقيم 2

 .مفتوم عالمات الترقيم وأهميتتا 

2 W 4   عالمات الترقيم.  أنوا 

 مواضع  استعدام عالمات الترقيم. 

3 
 

 الكتابة الوظيفية

 لكتابة الوظيفية مفتوم ا
 .وأهميتتا 

7 W 14 

   قواعد الكتابة الوظيفية
 وعطواتتا.

 .كتابة المقالة 

 .كتابة التقرير 

 .كتابة  الرسالة الوظيفية 

 .كتابة السيرة الذاتية 

4 
استعدام  مصادر 

 المعرفة.

 أهمية المعرفة، والبحث عنتا.

3 W 6 
 مصادر المعرفة. أنوا 

 االقتباس والتضمين.

 التوثيس بطريقة صحيحة.

 عدد األسابيع والساعات الفعلية ي إجمال
Per  Hours Weeks /and Contact Number of 

Semester 
14 28 

                                          

                                                  Practical Aspect عطة تنفيذ  الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 المتام / التمارين
Tutorials/ Exercises 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

1 
  تدريبات لغوية على الكنف عن معاني الكلمات في المعاجم

 العربية.
2 2 

2   2 2 .تدريبات  لغوية على استعدام عالمات الترقيم 
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3  .6 6 تدريبات لغوية على الكتابة الوظيفية 

4  .4 4 تدريبات لغوية على استعدام مصادر المعرفة 

 إجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 14 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة التفاعليةLectures 
 .االكتناف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمناقنةdiscussion 
  العصف الذهنيBrainstorming 
 حل المنكالت Problem solving 
  الووووعووووروة الووووعووووموووولوووويووووة والوووومووووحوووواكوووواةSimulation Method Practical 

presentations&                 
  التطبيس العمليPractical in computer Lab (Lab works) 
  المتام والتكاليفprojects 
  التعلم الذاتيSelf-learning 
  التعلم التعاونيCooperative Learning  
 تبادل العبرات بين الزمالء experiences  Exchange 

 

i. ة والتكليفات ننطاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 ة / التكليفننطاأل
Assignments/ Tasks 

نو  
التكليف 
)فردي/ 
 (تعاوني

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبو  
 التنفيذ

Week 
Due 

1)   
تكليف بالكشف عن عدد من المفردات في معجم لسان 

 .العرب والقاموس المحيط
 W2 4 فردي

 W4 4 جماعي تكليف بوضع عالمات الترقيم لنص خال من هذه العالمات.  (2

 W5 4 فردي تحليل مقال وتقرير في ضوء مكونات كل نوع.  (3

 W6 5 فردي وتقرير عن موضوعين  متصلين بتخصصه.كتابة مقال   (4

5)  
  اإلنترنتتكليف باقتباس نصوص من الكتب والمجالت و

 .وتوثيقها بطريقة صحيحة
 W7 3 جماعي

  Total Score  20إجمالي الدرجة  

 

 Learning Assessment التعلم  تقويم

 الرقم
No. 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

موعد)أسبو ( 
 قويمالت

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
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Week Due Proportion of 
Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 
Assignments 

W2, 4, 5,6, 7,8 
,9. 

20 20 % 

 % Quiz W3 5 5( 1كوز) 2

3 
 اعتبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 10 %  

% Quiz W9 5 5( 2كوز) 4  

5 
 صل  اعتبار نتاية الف

Final Exam  
W13 60 40 % 

Total  100 100 اإلجمالي% 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

لمقرر وفس الموضووووووووعات المنوووووووار إليتا في محتوى المقرر لتحقيس يفضووووووول تاليف كتاب عاص با
 المعرجات. 

 وبما أن الموضوعات ال ينتملتا كتاب واحد فينبغي الرجو  إلى المراجع اآلتية:
(: فن الكتابة والتعبير، دار الفؤاد للطبع والننووووووور، القاهرة .) 2013إبراهيم صوووووووبيح وزمالؤر) .1

  :توووووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووول الوووووووووووووووووووووووكوووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووواب 
-https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646
 Y2ATP/view?usp=sharing( 

 الدولية الضوويافة الذاتية، مركز السوويرة كتابة الذاتية عطوات العفاجي: السوويرة النوويخ غسووان أنس .2
 :pdf  Facebook العفاجي، سووووووريا،  دمنوووووس،) النووووويخ نس والفندقي السوووووياحي للتدريب

facebook.com/anas.alsheikh1 
 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمية ،  األرنيف العربي العلمي 2018عالد مصطفى) .3

https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 
 ء والترقيم في الكتابة العربية، مكتبة غريب، القاهرة.( : اإلمال 1975عبد العليم إبراهيم)  .4
ة، ننوووووووط(: الكتابة الوظيفية واإلبداعية)المجاالت/ المترات، األ2010ماهر نوووووووعبان عبد الباري) .5

ان. ) على موقع    PDF RAR والتقويم( دار المسووووووويرة للننووووووور والتوزيع والطبوووواعووووة، عموووو 
www.massira.jo.) 

ألسوووس الفنية للكتابة والتعبير، دار صوووفاء للننووور والتوزيع، عمان.) (: ا2011فعري عليل النجار)  .6
   www.darwafa.netعلى موقع   PDF RARملف الكتاب:  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646-Y2ATP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646-Y2ATP/view?usp=sharing
http://www.darwafa.net/
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كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 ية / مصر (: الترقيم في اللغة العربية ، دار الكتب العديو1913أحمد زكي بانا ) .1
 (: فن الكتابة وأساليبتا ، مؤسسة ابن رند للننر، القدس . 1983رندي األنتب ) .2
 ئية في النحو العربي، القاهرة، مكتبة العانجي.ننااألساليب األ ت( -)دعبد السالم هارون:  .1
ت اعزب محمد عزب  : متارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة النعصية، المكتب العربي لعدم .2

 على موقع مكتبة نور.  PDF RARالتدريب، أبو ظبي،  ملف الكتاب:  
(: القواعد الذهبية إلتقان اللغة العربية في النحو و الصوووورف و البالغة،  القاهرة، 1982نبيل راغب) .3

عووووووووووولوووووووووووى مووووووووووووقوووووووووووع:  p d fدار غوووووووووووريوووووووووووب  موووووووووووننوووووووووووووووووور 
post_93.html-http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog 

نبيل مسوووووووعد السووووووويد غزي العالصوووووووة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، ، دار غريب، القاهرة  -  .4
 م2000

بة :   .5 تا يات الك يل جواد، دار الحوار  (1995 )مجموعة من المؤلفين: تقن ، ترجمة :رعد عبد الجل
 (noor-book.comيع، الالذقية، سوريا. مننور على موقع )للننر والتوز

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتالمصادر اإللكترونية ومواقع  .6

 1- https// takwween.com 
 2-   https//sasapost.com 
  3- Noor –b00k.com 
 4- https//mawdooa.com 
 5- fgs.najah.edu/ar/facult 

 

i. ط والسياسات المتبعة في المقررالضواب Course Policies 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلس باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضوووور وغياب الطلبة للقسوووم، ويحرم الطالب من دعول االعتبار في  أسوووتاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتاعر  2

 ذاإي، ورأستاعر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب بحضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دعول  أسوووووتاذث مرات يحذر نوووووفتيا من تاعر زيادة عن ثال

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االعتبار  3

 ( دقيقة من بدء االعتبار 20تاعر مقدار ) إذاال يسمح للطالب بدعول االعتبار النتائي  -
 لعاصة بنظام االعتبار في الكلية.تغيب الطالب عن االعتبار النتائي تطبس اللوائح ا إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمناريع  4

المقرر نو  التعيينات والمتام  في بداية الفصووول، ويحدد مواعيد تسوووليمتا وضووووابط  أسوووتاذيحدد  -
 تنفيذها وتسليمتا.

ن درجة المتمة أو تاعر الطالب في تنفيذ المتام وتسوووليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم م إذا -
 التكليف الذي تاعر في تسليمه.

http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االعتبار النصوووووووفي أو النتائي تطبس عليه الئحة نووووووو -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمتام يحرم من الدرجة المعصووووووصووووووة  -
 . للمتام أو التكاليف

 :Plagiarismاالنتحال  6

االعتبار نيابة عنه تطبس الالئحة العاصووووة  داءفي حالة وجود نووووعص ينتحل نووووعصووووية طالب أل -
 .بذلك

 :Other policies آعرىسياسات  7

 مثل استعدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ...الخ آعرىأي سياسات  -

 
 


