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 (2) عربٌةمواصفات مقرر: لغة 

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

Course Title 
 2عربٌة غة ل

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR202 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

2 2  0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى األول/ الفصل الثانً

5.  
 طلبات السابقة المقرر )إن وجدت(المت

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

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

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 برنامج المتطلبات الجامعٌة

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د/سعاد سالم السبعأ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

عذاجم العربيذة و وبعامذا  التذرقيمو واسذتمدام مصذادر المعراذةو كمذا يتنذاو  موضذوعا  تتعلذب باسذتمدام الم يهدف هذاا المرذرر
اذ  الكتابذة الوفيةيذة  التذ  تسذاعد ليذر المتمصصذيل اذ  اللوذة العربيذة علذ   ساسذيةتتعلب بالمهذارا  اللوويذة اأ أساسيةقواعد 

المتصذذلة بالكتابذذة الوفيةيذذةو وبالذذاا   يةساسذذالكتذذاب  الةعذذا و ويتضذذمل هذذاا المرذذرر المعذذارف والرواعذذد  اأ أصذذ االتصذذا  والتو
المراال   و التراريرو والرسائ  الوفيةيذةو والسذير الااتيذةو  كمذا يتضذمل نمذااع أنذواب الكتابذة الوفيةيذة يذتم مذل مالهذا تذدري  

العربيذةو وعلذ  الطلبة  عل  مهارا  كتابة المرالة والتررير والرسائ  الوفيةية وعل   مهذارة الكفذف عذل الكلمذا  اذ  المعذاجم 
كيةية استمدام عاما  الترقيم  وتسهم هاه التدريبا  المتنوعة ا  تنمية قدرا  الطلبة عل  توفيف ما تعلموه اذ  كتابذة مرذاال  

 وترارير عل تمصصاتهم بلوة عربية سليمة.
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 المررر سوف يكول الطال  قادرا عل  أل: بعد االنتهاء مل دراسة

a1 -  ُيفهر معراة واهما سليما بطرائب الكفف عل معان  الكلما  ا  المعاجم العربيةو وبرواعد ومطوا  الكتابة الوفيةية و

 وبعاما  الترقيم ا  الكتابة العربية .

a2 -  الممتلةة. أص ا  مجاال  االتصا  والتواستمدامها ا  مجا  تمصصه و أهميةيوضح أنواب الكتابة الوفيةيةو و 

a3- .يلمص المسموب و المرروء فةهيا وكتابيا بلوة عربية سليمة 

b1-   والسيرة الااتية(. -الرسالة الوفيةية -التررير -ُيميز بيل مكونا  أنواب الكتابة الوفيةية: )المرالة 

b2 - رة سليمة. يفرح مكونا  نمااع الكتابا  الوفيةية المعروضة عليه بصو 

b3- يناقش ويريم الرضايا اللووية المعروضة عليه بموضوعية ومنهجية. 

c1 - .يطبب قواعد الكتابة الوفيةية  ا  كتابة مراال  وترارير متصلة بتمصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة 

c2 - يستمدم المعاجم  اللووية وعاما  الترقيم  ا  كتاباته بصورة صحيحة . 

c3 -   ا  عملية البحث والتعلم  وا  كتاباته الوفيةية بمجا  تمصصه بكةاءة. ساسيةاللوة العربية اأيوفف قواعد 

d1- .ينم  ثروته اللووية باستمدام ما تعلمه مل مةردا  وأسالي  لووية ا  كتاباته الوفيةية ا  مجا  تمصصه 

d2 - واعد اللوة العربية وأساليبها الممتلةة.ُيطور قدراته اللووية و العلمية والمهنية ااتيا مل ما  استثمار ق 

d3 - مع اآلمريل مراعيا ا  الك قواعد استمدام اللوة العربية كتابيا وفةهيا  وقيم المجتمع. أص يتو 

 

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(course intended learning outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(program intended learning outcomes  (  

a1 - -   ُيفهر معراة واهما سليما بطرائذب الكفذف عذل معذان

ةو وبرواعذد ومطذوا  الكتابذة الكلما  ا  المعاجم العربيذ

ُيفهر معراة واهما سليما باللوة العربية وتدريسها   A1 الوفيةية و وبعاما  الترقيم ا  الكتابة العربية 
وتطويرها وتعميم استعمالها كلوة علمية وتعليمية  

 ا  ممتلف المجاال  العلمية والمعراية.
 

a2 – -  اسذتمدامها اذ   أهميذةيوضح أنواب الكتابة الوفيةيةو و

 أصذذذ مجذذذا  تمصصذذذه واذذذ  مجذذذاال  االتصذذذا  والتو

 الممتلةة.

a3-  يلمص المسموب و المرروء فةهيا وكتابيا بلوة عربية

 سليمة.

b1– - ُيميذذز بذذيل مكونذذا  أنذذواب الكتابذذة الوفيةيذذة: )المرالذذة- 

 والسيرة الااتية(. -الرسالة الوفيةية -التررير

B1 تلةة بفك  منهج يمارس مهارا   التةكير المم 
وإيجاب  ا  تفميص المفكا  والرضايا الت  تواجهه 

 العم  ويرترح الحلو  المناسبة لها. أثناء

b2 -  يفرح مكونا  نمااع الكتابا  الوفيةية المعروضة عليه

 بصورة سليمة.

B2-   يعبر عل أاكاره بوضوح وموضوعية و ويتحاور
 العم .سيه ا  ئوبإيجابية مع زمائه ورؤسائه ومر

b3  يناقش ويريم النصوص والرضايا اللووية المعروضة عليه

 بموضوعية ومنهجية.

B3-  يناقش ويريم الدراسا  واأبحاث المرتبطة برضايا
 المجتمع بطريرة منهجية وموضوعية.

c1-  يطبب قواعد الكتابة الوفيةية  اذ  كتابذة مرذاال  وترذارير

 متصلة بتمصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة.
C3 يعد بحوثا ودراسا  علمية ا  مجا  تمصصه باللوة

 العربية.
 c2-  يسذتمدم المعذذاجم  اللوويذذة وعامذا  التذذرقيم  اذذ  كتاباتذذه
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 درٌساستراتٌجٌة الت
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

a1 - -  ُيفهذذر معراذذة واهمذذا سذذليما بطرائذذب الكفذذف عذذل

معذذذان  الكلمذذذا  اذذذ  المعذذذاجم العربيذذذةو وبرواعذذذد 

ومطذوا  الكتابذذة الوفيةيذة و وبعامذذا  التذرقيم اذذ  

 الكتابة العربية .

 المحاضرة . -

 الحوار والمناقفة. -

 ف الموجه.االكتفا -

 التعلم الاات . -

 التعلم التعاون . -

 العصف الاهن . -

 .المحاكاة -

االمتبذذذذذذذذذارا  التحريريذذذذذذذذذة  -

 النصةية والنهائية.

 االمتبارا  الفةهية. -

تريذذذذذذيم ترذذذذذذارير المهذذذذذذام و   -

 التكاليف الةردية والجماعية.

االمتبذذذذذذذذذذذارا  الرصذذذذذذذذذذذيرة  -

 )الكوزا (.

a2 – -  دامها استم أهميةيوضح أنواب الكتابة الوفيةيةو و

اذذذذ  مجذذذذا  تمصصذذذذه واذذذذ  مجذذذذاال  االتصذذذذا  

 الممتلةة. أص والتو

a3 –  يلمذذذص المسذذذموب و المرذذذروء فذذذةهيا وكتابيذذذا بلوذذذة

 عربية سليمة.

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

b1– -  :ُيميذذذذز بذذذذيل مكونذذذذا  أنذذذذواب الكتابذذذذة الوفيةيذذذذة

والسذذذيرة  -الرسذذذالة الوفيةيذذذة -الترريذذذر -)المرالذذذة

 الااتية(.

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقفة. -
 االكتفاف الموجه. -
 العصف الاهن . -
 التعلم الاات . -

االمتبذذذذذذذذذارا  التحريريذذذذذذذذذة  -

 النصةية والنهائية.

 االمتبارا  الفةهية. -

تريذذذذذذذيم ترذذذذذذذارير المهذذذذذذذام و   -

 التكاليف الةردية والجماعية.

b2 -  يفذذذذذذرح مكونذذذذذذا  نمذذذذذذااع الكتابذذذذذذا  الوفيةيذذذذذذة

 المعروضة عليه بصورة سليمة.

  . بصورة صحيحة

c3- اذ  عمليذة البحذث  ساسذيةيوفف قواعذد اللوذة العربيذة اأ

 والتعلم  وا  كتاباته الوفيةية بمجا  تمصصه بكةاءة.

d1- باسذذتمدام مذذا تعلمذذه مذذل مةذذردا   ينمذذ  ثروتذذه اللوويذذة

وأسالي  لووية ا  كتاباته الوفيةيذة اذ  مجذا  تمصصذه 

 وا  التعبير عل نةسه.
D4 –   يطور قدراته المعراية والمهنية والبحثية ا  مجا

 تمصصه ااتيا.
 d2-   ُيطور قدراته اللووية و العلميذة والمهنيذة ااتيذا مذل مذا

 ليبها الممتلةة.استثمار قواعد اللوة العربية وأسا

d3- مذذع اآلمذذريل مراعيذذا اذذ  الذذك قواعذذد اسذذتمدام  أصذذ يتو

 اللوة العربية كتابيا وفةهيا  وقيم المجتمع.

D3 – باللوة العربية بطاقذة وااعليذة اذ  مجذا   أص يتو
 تمصصه.
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b3  يناقش ويريم الرضايا اللووية المعروضة عليه
 .بموضوعية ومنهجية

 ح  المفكا . -
 مجموعا  العم . -

االمتبذذذذذذذذذذذذذارا  الرصذذذذذذذذذذذذذيرة  -

 ا (.)الكوز

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

c1-   يطبذذب قواعذذد الكتابذذة الوفيةيذذة  اذذ  كتابذذة مرذذاال

ير متصذذذلة بتمصصذذذه وبمحيطذذذه  بصذذذورة وترذذذار

 صحيحة.

 العروض العملية والمحاكاة. -
 التطبيرا  العملية والتكاليف. -
 ح  المفكا . -
 التعلم التعاون . -
 تباد  المبرا  بيل الزماء. -
 الحوار والمناقفة. -
 التعلم الاات . -

 ماحفة االداء. -

 االمتبارا  التحريرية. -

تريذذذذذذيم ترذذذذذذارير المهذذذذذذام  -

 يرية.والتكليةا  التطب

 االمتبارا  الفةهية. -

c2-   يسذذتمدم المعذذاجم  اللوويذذة وعامذذا  التذذرقيم  اذذ

 . كتاباته بصورة صحيحة

c3- اذذ  عمليذذة  ساسذذيةيوفذذف قواعذذد اللوذذة العربيذذة اأ

البحذذذذث والذذذذتعلم  واذذذذ  كتاباتذذذذه الوفيةيذذذذة بمجذذذذا  

 تمصصه بكةاءة.

 

 

 مة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العا

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

d1- مدام مذذذا تعلمذذذه مذذذل ينمذذذ  ثروتذذذه اللوويذذذة باسذذذت

مةردا  وأسالي  لووية ا  كتاباتذه الوفيةيذة اذ  

مجذذذذا  تمصصذذذذهو وعنذذذذد التعبيذذذذر عذذذذل نةسذذذذه 

 ومحيطه.

 الحوار والمناقفة -
 التعلم الاات  -
 التعلم التعاون . -
 المهام والتكاليف. -
 تباد  المبرا  بيل الزماء -

 ماحفة اأداء. -
تريذذذذذذذيم ترذذذذذذذارير التكليةذذذذذذذا   -

 والمفاريع.
 الترديمية.ترييم العروض  -

d2-  ُيطور قدراته اللووية و العلمية والمهنية ااتيا مذل

مذذا  اسذذذتثمار قواعذذد اللوذذذة العربيذذة وأسذذذاليبها 

 الممتلةة.

d3- مذذع اآلمذذريل مراعيذذا اذذ  الذذك قواعذذد  أصذذ يتو

اسذذذذتمدام اللوذذذذة العربيذذذذة كتابيذذذذا وفذذذذةهيا  وقذذذذيم 

 المجتمع.

 الحوار والمناقفة -
 التعلم الاات  -
 تعاون .التعلم ال -
 المهام والتكاليف. -
 تباد  المبرا  بيل الزماء -

 ماحفة اأداء. -
تريذذذذذذذيم ترذذذذذذذارير التكليةذذذذذذذا   -

 والمفاريع.
 ترييم العروض الترديمية. -
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
استخدام المعاجم 

 العربٌة.

 )لسال العر  )الم الكلمة. 

2 W 4 
a1, a3, b3. 
c2,c3 d1. 

d2.d3 

 )الراموس المحيط )الم الكلمة 

 )ممتار الصحاح )ااء الكلمة 

 )المعجم الوسيط)ااء الكلمة 

 عالمات الترقٌم 2

 أهميتهامةهوم عاما  الترقيم و. 

2 W 4 
a1, a3, b3. 
c2,c3 d1. 

d2.d3 

 .أنواب  عاما  الترقيم 

 تمدام عاما  الترقيممواضع  اس. 

3 
 

 الكتابة الوظٌفٌة

 أهميتهامةهوم الكتابة الوفيةية و . 

7 W 14 

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

c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

 .قواعد الكتابة الوفيةية  ومطواتها 

 .كتابة المرالة 

 .كتابة التررير 

 .كتابة  الرسالة الوفيةية 

 ة الااتية.كتابة السير 

4 

استخدام  مصادر 
 المعرفة.

 المعراةو والبحث عنها. أهمية

3 W 6 

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

c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

 أنواب مصادر المعراة.

 االقتباس والتضميل.

 التوثيب بطريرة صحيحة.

 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة ً إجمال
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
24 28  

 
 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

2 
  ًتدرٌبات لغوٌة على الكشف عنن معنانً الكلمنات فن

 المعاجم العربٌة.
2 2 

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

d1. d2.d3 
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2  . 2 2 تدرٌبات  لغوٌة على استخدام عالمات الترقٌم 
a1,a2. a3, b1. 

b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

3  6 6 لغوٌة على الكتابة الوظٌفٌة. تدرٌبات 
a1,a2. a3, b1. 

b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

4 
 .تدرٌبات لغوٌة على استخدام مصادر المعرفة 

4 4 
a1,a2. a3, b1. 

b2. b3. c1 c2,c3 
d1. d2.d3 

 إجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
24 24  

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة التفاعلٌةLectures 

 .االكتشاف الموجهtargeted detection, 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  ًالعصف الذهنBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  العروض العملٌة والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 

  ًالتطبٌق العملPractical in computer Lab (Lab works) 

  المهام والتكالٌفprojects 

  ًالتعلم الذاتSelf-learning 

  ًالتعلم التعاونCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بٌن الزمالء experiences  Exchange 

 

vi. والتكلٌفات  األنشطةTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف األنشطة
Assignments/ Tasks 

نوع 
التكلٌف 
)فردي/ 
 تعاونً(

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبوع 
 التنفٌذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1)  
تكليف بالكفف عل عدد مل المةردا  ا  معجم 

 .لسال العر  والراموس المحيط
 W2 4 اردي

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

2)  
تكليف بوضع عاما  الترقيم لنص ما  مل هاه 

 العاما .
 W4 4 جماع 

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

 W5 4 اردي ترريرعنه  ا  ضوء مكوناته. إعدادتحلي  مرا  و  (3
a1,a2. a3, b1. b2. 
b3. c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 
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4)  
كتابة مرا  وتررير عل موضوعيل  متصليل 

 صه.بتمص
 W6 5 اردي

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

5)  
تكليف باقتباس نصوص مل الكت  والمجا  

 W7 3 جماع  .وتوثيرها بطريرة صحيحة  اإلنترن و
a1,a2. a3, b1. b2. 
b3. c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

   Score Total  20 الدرجة إجمالً 

 

vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 قمالر
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment 

Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة النهائٌة 
Proportion of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

2 
 التكلٌفات 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( 2كوز) 2
a1, a2,a3.b3. c1, 

c2. 

3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 11 %  

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 
 اختبار نهاٌة الفصل  

Final Exam  
W13 60 41 % 

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

d2.d3 

Total   100 100 اإلجمال% 
a1, a2, b1, b2, c1, 
c2,  c3, d1, d2, d3 

 

كتابة المراجع للمررر )اسم المؤلفو سنة النفرو اسم الكتا و دار النفرو بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النفر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .2

 ٌفضل تألٌف كتاب خاص بالمقرر وفق الموضوعات المشار إلٌها فً محتوى المقرر لتحقٌق المخرجات. 
 وبما أن الموضوعات ال ٌشتملها كتاب واحد فٌنبغً الرجوع إلى المراجع اآلتٌة:

  : اد للطبننع والنشننرا القنناهرة .) تحمٌننل الكتنناب (: فننن الكتابننة والتعبٌننرا دار الفنن2023إبننراهٌم صننبٌم وزمننال  ) .1
-https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646
 Y2ATP/view?usp=sharing( 

 السنٌاحً للتندرٌب الدولٌنة الضٌافة الذاتٌةا مركز السٌرة كتابة الذاتٌة خطوات ٌرةالخفاجً: الس الشٌخ غسان أنس .2
 :pdf  Facebook الخفننننننناجًا سنننننننورٌاا  دمشنننننننقا) الشنننننننٌخ ننننننننس والفنننننننندقً

facebook.com/anas.alsheikh1 

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 للمررر )اسم المؤلفو سنة النفرو اسم الكتا و دار النفرو بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النفر(.

 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمٌة ا  األرشٌف العربً العلمً 2022خالد مصطفى) .3
https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 

 ( : اإلمالء والترقٌم فً الكتابة العربٌةا مكتبة غرٌبا القاهرة. 2795عبد العلٌم إبراهٌم)  .4
ا والتقوٌم( دار المسٌرة األنشطةٌة)المجاالت/ المهراتا اإلبداع(: الكتابة الوظٌفٌة و2020ماهر شعبان عبد الباري) .5

ان. )  (.www.massira.joعلى موقع    PDF RAR للنشر والتوزٌع والطباعةا عمَّ
(: األسنس الفنٌنة للكتابنة والتعبٌنرا دار صنفاء للنشنر والتوزٌنعا عمنان.) ملنف الكتناب:  2022فخري خلٌنل النجنار)  .6

PDF RAR   على موقعwww.darwafa.net   

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 (: الترقٌم فً اللغة العربٌة ا دار الكتب الخدٌوٌة / مصر 2723د زكً باشا )أحم   .2
 (: فن الكتابة وأسالٌبها ا م سسة ابن رشد للنشرا القدس . 2723رشدي األشهب ) .2
 األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربًا القاهرةا مكتبة الخانجً. ت( -)دعبد السالم هارون:  .3

بة السٌرة الذاتٌة واجتٌاز المقابلة الشخصٌةا المكتب العربً لخندمات التندرٌبا أبنو عزب محمد عزب  : مهارات كتا .4

 على موقع مكتبة نور.  PDF RARظبًا  ملف الكتاب:  

(: القواعنند الذهبٌننة إلتقننان اللغننة العربٌننة فننً النحننو و الصننرف و البالغننةا  القنناهرةا دار غرٌننب  2722نبٌننل راغننب) .5

http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-علنننننننى موقنننننننع:  p d fمنشننننننور 

post_93.html 

 م2000نبٌل مسعد السٌد غزي الخالصة فً قواعد اإلمالء وعالمات الترقٌما ا دار غرٌبا القاهرة  -  .6

ا ترجمة :رعد عبد الجلٌل جنوادا دار الحنوار للنشنر والتوزٌنعا  (1995 ) مجموعة من الم لفٌن: تقنٌات الكتابة :  .7

 (noor-book.comالالذقٌةا سورٌا. منشور على موقع )

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

 1- https// takwween.com 

 2-   https//sasapost.com 

  3- Noor –b00k.com 

 4- https//mawdooa.com 

 5- fgs.najah.edu/ar/facult 

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائم الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  2

 مل المحاضرا  ويحرم ا  حا  عدم الوااء بالك.75ضور يلتزم الطال  بح % 

   يردم أستاا المررر ترريرا بحضور وليا  الطلبة للرسمو ويحرم الطال  مذل دمذو  االمتبذار اذ  حذا  تجذاوز الويذا
 % ويتم اقرار الحرمال مل مجلس الرسم.25

 :Tardyالحضور المتأمر  2

 ة ربع ساعة لثاث مرا  ا  الةصذ  الدراسذ و وإاا تذأمر زيذادة عذل للطال  بحضور المحاضرة إاا تأمر لمد يسمح
 ثاث مرا  يحار فةهيا مل أستاا المرررو وعند عدم االلتزام يمنع مل دمو  المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتبار  3

http://www.darwafa.net/
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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 ( دقيرة مل بد21ال يسمح للطال  بدمو  االمتبار النهائ  إاا تأمر مردار ) ء االمتبار 

 .إاا توي  الطال  عل االمتبار النهائ  تطبب اللوائح الماصة بنفام االمتبار ا  الكلية 

 :Assignments & Projectsالتعيينا  والمفاريع  4

 .يحدد أستاا المررر نوب التعيينا  والمهام  ا  بداية الةص و ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنةياها وتسليمها 

 لطال  ا  تنةيا المهام وتسليم التكليةا  عل الموعد المحدد يحرم مل درجذة المهمذة أو التكليذف الذاي تذأمر إاا تأمر ا
 ا  تسليمه.

 :Cheatingالوش  5

 ل الطا .ئوا  حا  ثبو  قيام الطال  بالوش ا  االمتبار النصة  أو النهائ  تطبب عليه الئحة ف 

   ا  التكليةا  والمهام يحرم مل الدرجة الممصصة للمهام أو التكاليف .ا  حا  ثبو  قيام الطال  بالوش او النر 

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ا  حالة وجود فمص ينتح  فمصية طال  أداء االمتبار نيابة عنه تطبب الائحة الماصة بالك. 

 :Other policiesسياسا  أمرى  7

 سليم التكليةا  ...الخأي سياسا  أمرى مث  استمدام الموباي  أو مواعيد ت 
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  (2): لغة عربٌة خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name 

 
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 / أسبوعٌا(3) 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 عضاء هٌئة التدرٌس مكتب أ

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

sss       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 202اللغة العربٌة 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR202 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

2 2  0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 الثانً المستوى األول/ الفصل

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

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

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 ام( برنامج البكالورٌوس )كلٌة الهندسة جمٌع األقس

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د/سعاد سالم السبع أ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 ٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.الساعة المعتمدة للعملً وللتمار: مالحظة
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 :Course Descriptionوصف المقرر 

موضوعا  تتعلب باستمدام المعاجم العربية و وبعاما  الترقيمو واستمدام مصادر المعراةو كما يتناو   يهدف هاا المررر
د لير المتمصصيل ا  اللوة العربية عل  ا  الكتابة الوفيةية  الت  تساع ساسيةتتعلب بالمهارا  اللووية اأ أساسيةقواعد 

المتصلة بالكتابة الوفيةيةو وبالاا   ساسيةالكتاب  الةعا و ويتضمل هاا المررر المعارف والرواعد  اأ أص االتصا  والتو
الها تدري  المراال   و التراريرو والرسائ  الوفيةيةو والسير الااتيةو  كما يتضمل نمااع أنواب الكتابة الوفيةية يتم مل م

الطلبة  عل  مهارا  كتابة المرالة والتررير والرسائ  الوفيةية وعل   مهارة الكفف عل الكلما  ا  المعاجم العربيةو وعل  
كيةية استمدام عاما  الترقيم  وتسهم هاه التدريبا  المتنوعة ا  تنمية قدرا  الطلبة عل  توفيف ما تعلموه ا  كتابة مراال  

 صصاتهم بلوة عربية سليمة.وترارير عل تم

  

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

 بعد االنتهاء مل دراسة المررر سوف يكول الطال  قادرا عل  أل:

a1 - يةية و ُيفهر معراة واهما سليما بطرائب الكفف عل معان  الكلما  ا  المعاجم العربيةو وبرواعد ومطوا  الكتابة الوف

 وبعاما  الترقيم ا  الكتابة العربية .

a2 -  الممتلةة. أص استمدامها ا  مجا  تمصصه وا  مجاال  االتصا  والتو أهميةيوضح أنواب الكتابة الوفيةيةو و 

a3- .يلمص المسموب و المرروء فةهيا وكتابيا بلوة عربية سليمة 

b1-   ( :الرسالة الوفيةية -التررير -المرالةُيميز بيل مكونا  أنواب الكتابة الوفيةية- .)والسيرة الااتية 

b2 -  .يفرح مكونا  نمااع الكتابا  الوفيةية المعروضة عليه بصورة سليمة 

b3- يناقش ويريم الرضايا اللووية المعروضة عليه بموضوعية ومنهجية. 

c1 - ه وبمحيطه  بصورة صحيحة.يطبب قواعد الكتابة الوفيةية  ا  كتابة مراال  وترارير متصلة بتمصص 

c2 - يستمدم المعاجم  اللووية وعاما  الترقيم  ا  كتاباته بصورة صحيحة . 

c3 -  ا  عملية البحث والتعلم  وا  كتاباته الوفيةية بمجا  تمصصه بكةاءة. ساسيةيوفف قواعد اللوة العربية اأ 

d1- ي  لووية ا  كتاباته الوفيةية ا  مجا  تمصصه.ينم  ثروته اللووية باستمدام ما تعلمه مل مةردا  وأسال 

d2 - .ُيطور قدراته اللووية و العلمية والمهنية ااتيا مل ما  استثمار قواعد اللوة العربية وأساليبها الممتلةة 

d3 - مع اآلمريل مراعيا ا  الك قواعد استمدام اللوة العربية كتابيا وفةهيا  وقيم المجتمع. أص يتو 

 

ii. قررمحتوى الم Course Content 

 :Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

لسان 
العرب 
)الم 
 .الكلمة(

2 W 

  

 4 
 )الراموس المحيط )الم الكلمة 

 )ممتار الصحاح )ااء الكلمة 

 )المعجم الوسيط)ااء الكلمة 

 عالمات الترقٌم 2

 أهميتهامةهوم عاما  الترقيم و. 

2 W 4  .أنواب  عاما  الترقيم 

 مواضع  استمدام عاما  الترقيم. 

3   7 . أهميتهاية ومةهوم الكتابة الوفية W 14 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 قواعد الكتابة الوفيةية  ومطواتها.  الكتابة الوظٌفٌة

 .كتابة المرالة 

 .كتابة التررير 

 .كتابة  الرسالة الوفيةية 

 .كتابة السيرة الااتية 

 استخدام  مصادر المعرفة. 4

 المعراةو والبحث عنها. أهمية

3 W 6 
 أنواب مصادر المعراة.

 والتضميل.االقتباس 

 التوثيب بطريرة صحيحة.

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة ً إجمال
Per Semester Hours Weeks /and Contact Number of  

24 28 

                                          

                                                  Practical Aspect خطة تنفٌذ  الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises 

 عدد األسابٌع
Number 

of Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

2  .2 2 تدرٌبات لغوٌة على الكشف عن معانً الكلمات فً المعاجم العربٌة 

2  . 2 2 تدرٌبات  لغوٌة على استخدام عالمات الترقٌم 

3  ٌ6 6 بات لغوٌة على الكتابة الوظٌفٌة.تدر 

4 
 .تدرٌبات لغوٌة على استخدام مصادر المعرفة 

4 4 

 إجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

24 24 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة التفاعلٌةLectures 

 وجه.االكتشاف المtargeted detection, 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  ًالعصف الذهنBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  العروض العملٌة والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 

  ًالتطبٌق العملPractical in computer Lab (Lab works) 

 الٌف المهام والتكprojects 

  ًالتعلم الذاتSelf-learning 

  ًالتعلم التعاونCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بٌن الزمالء experiences  Exchange 

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 

i. والتكلٌفات  األنشطةTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف األنشطة
Assignments/ Tasks 

نوع 
التكلٌف 
)فردي/ 
 تعاونً(

الدرجة 
 لمستحقةا

Mark 

أسبوع 
 التنفٌذ

Week 
Due 

1)   
تكليف بالكفف عل عدد مل المةردا  ا  معجم لسال العر  والراموس 

 .المحيط
 W2 4 اردي

 W4 4 جماع  تكليف بوضع عاما  الترقيم لنص ما  مل هاه العاما .  (2

 W5 4 اردي تحلي  مرا  وتررير ا  ضوء مكونا  ك  نوب.  (3

 W6 5 اردي موضوعيل  متصليل بتمصصه.كتابة مرا  وتررير عل   (4

5)  
وتوثيرها   اإلنترن تكليف باقتباس نصوص مل الكت  والمجا  و

 .بطريرة صحيحة
 W7 3 جماع 

  Total Score  20إجمالً الدرجة  

 

 Learning Assessment التعلم  تقوٌم

 الرقم
No. 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of Final 

Assessment 

2 
 التكلٌفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W2, 4, 5,6, 7,8 ,9. 20 20 % 

 % Quiz W3 5 5( 2كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 20 %  

% Quiz W9 5 5( 2كوز) 4  

5 
 اختبار نهاٌة الفصل  

Final Exam  
W13 60 40 % 

Total  ً100 100 اإلجمال% 

 

كتابة المراجع للمررر )اسم المؤلفو سنة النفرو اسم الكتا و دار النفرو بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النفر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

 الموضوعات المشار إلٌها فً محتوى المقرر لتحقٌق المخرجات. ٌفضل تألٌف كتاب خاص بالمقرر وفق 
 وبما أن الموضوعات ال ٌشتملها كتاب واحد فٌنبغً الرجوع إلى المراجع اآلتٌة:

  :(: فننن الكتابننة والتعبٌننرا دار الفنن اد للطبننع والنشننرا القنناهرة .) تحمٌننل الكتنناب 2023إبننراهٌم صننبٌم وزمننال  ) .1



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

كتابة المراجع للمررر )اسم المؤلفو سنة النفرو اسم الكتا و دار النفرو بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النفر(.

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

 لسنٌاحًا للتندرٌب الدولٌنة الضنٌافة الذاتٌنةا مركنز السنٌرة كتابنة الذاتٌنة خطنوات الخفناجً: السنٌرة الشنٌخ غسان أنس .2
 pdf  Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 الخفاجًا سورٌاا  دمشقا) الشٌخ نس والفندقً

 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمٌة ا  األرشٌف العربً العلمً 2022خالد مصطفى) .3
f.io/urbjghttps://dx.doi.org/10.31221/os 

 ( : اإلمالء والترقٌم فً الكتابة العربٌةا مكتبة غرٌبا القاهرة. 2795عبد العلٌم إبراهٌم)  .4
ا والتقنوٌم( دار المسنٌرة األنشنطةٌنة)المجاالت/ المهنراتا اإلبداع(: الكتابنة الوظٌفٌنة و2020ماهر شعبان عبند البناري) .5

ان. )  (.www.massira.joقع  على مو  PDF RAR للنشر والتوزٌع والطباعةا عمَّ
 PDF(: األسس الفنٌة للكتابة والتعبٌرا دار صفاء للنشر والتوزٌعا عمان.) ملف الكتاب:  2022فخري خلٌل النجار)  .6

RAR   على موقعwww.darwafa.net   

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 (: الترقٌم فً اللغة العربٌة ا دار الكتب الخدٌوٌة / مصر 2723أحمد زكً باشا ) .2
 (: فن الكتابة وأسالٌبها ا م سسة ابن رشد للنشرا القدس . 2723رشدي األشهب ) .2
 األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربًا القاهرةا مكتبة الخانجً. ت( -)دعبد السالم هارون:  .2

ٌنة واجتٌناز المقابلنة الشخصنٌةا المكتنب العربنً لخندمات التندرٌبا أبنو عزب محمد عزب  : مهنارات كتابنة السنٌرة الذات .2

 على موقع مكتبة نور.  PDF RARظبًا  ملف الكتاب:  

(: القواعد الذهبٌة إلتقان اللغة العربٌة فً النحو و الصرف و البالغةا  القاهرةا دار غرٌنب  منشنور 2722نبٌل راغب) .3

p d f  :على موقعpost_93.html-http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog 

 م2000نبٌل مسعد السٌد غزي الخالصة فً قواعد اإلمالء وعالمات الترقٌما ا دار غرٌبا القاهرة  -  .4

ة :رعند عبند الجلٌنل جنوادا دار الحنوار للنشنر والتوزٌنعا ا ترجمن (1995 )مجموعنة منن المن لفٌن: تقنٌنات الكتابنة :   .5

 (noor-book.comالالذقٌةا سورٌا. منشور على موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتالمصادر اإللكترونٌة 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. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائم الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  2

  اضرا  ويحرم ا  حا  عدم الوااء بالك.% مل المح75يلتزم الطال  بحضور 

   يردم أستاا المررر ترريرا بحضور وليا  الطلبة للرسمو ويحرم الطال  مذل دمذو  االمتبذار اذ  حذا  تجذاوز الويذا
 % ويتم اقرار الحرمال مل مجلس الرسم.25

 :Tardyالحضور المتأمر  2

 ث مرا  ا  الةصذ  الدراسذ و وإاا تذأمر زيذادة عذل للطال  بحضور المحاضرة إاا تأمر لمدة ربع ساعة لثا يسمح

https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646-Y2ATP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646-Y2ATP/view?usp=sharing
https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg
http://www.darwafa.net/
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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 ثاث مرا  يحار فةهيا مل أستاا المرررو وعند عدم االلتزام يمنع مل دمو  المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتبار  3

 ( دقيرة مل بدء االمتبار 21ال يسمح للطال  بدمو  االمتبار النهائ  إاا تأمر مردار ) 

 توي  الطال  عل االمتبار النهائ  تطبب اللوائح الماصة بنفام االمتبار ا  الكلية. إاا 

 :Assignments & Projectsالتعيينا  والمفاريع  4

 .يحدد أستاا المررر نوب التعيينا  والمهام  ا  بداية الةص و ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنةياها وتسليمها 

  المهام وتسليم التكليةا  عل الموعد المحدد يحرم مل درجذة المهمذة أو التكليذف الذاي تذأمر إاا تأمر الطال  ا  تنةيا
 ا  تسليمه.

 :Cheatingالوش  5

 ل الطا .ئوا  حا  ثبو  قيام الطال  بالوش ا  االمتبار النصة  أو النهائ  تطبب عليه الئحة ف 

 لمهام يحرم مل الدرجة الممصصة للمهام أو التكاليف .ا  حا  ثبو  قيام الطال  بالوش او النر  ا  التكليةا  وا 

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ا  حالة وجود فمص ينتح  فمصية طال  أداء االمتبار نيابة عنه تطبب الائحة الماصة بالك. 

 :Other policiesسياسا  أمرى  7

   الخأي سياسا  أمرى مث  استمدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليةا... 
 


