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 (2) عربيةمواصفات مقرر: لغة 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

Course Title 
 (2لغة عربية )

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR202 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

2 2  0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الثانيالمستوى األول/   

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 المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 برنامج المتطلبات الجامعية

8.  
 المقررلغة تدريس 

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي / انتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د/سعاد سالم السبعأ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

اسددتادام المعدداجم العربيددة م وبع مدات التددرقيمم واسددتادام مصددادر المعرفددةم كمددا كيفيددة ب تزويددد الطد ب إلدد هددذا المقددرر  هددفي
ية في الكتابة الوظيفية  التي تساعد غير المتاصصدين فدي اللغدة العربيدة ساسية تتعلق بالمهارات اللغوية األأساسيتناول قواعد 

ية المتصلة بالكتابدة الوظيفيدةم وبالدذات ساسالمقرر المعارف والقواعد  األ عل  االتصال والتواصل الكتابي الفعالم ويتضمن هذا
الكتابدة الوظيفيدة يدتم مدن ا لهدا تددريب  ندوا المقاالت  و التقاريرم والرسائل الوظيفيةم والسير الذاتيةم  كما يتضدمن نمداذل أل

الطلبة  عل  مهارات كتابة المقالة والتقرير والرسائل الوظيفية وعل   مهارة الكشف عدن الكلمدات فدي المعداجم العربيدةم وعلد  
كتابدة كيفية اسدتادام ع مدات التدرقيم  وتسدهم هدذد التددريبات المتنوعدة فدي تنميدة قددرات الطلبدة علد  توظيدف مدا تعلمدود فدي 

 مقاالت وتقارير عن تاصصاتهم بلغة عربية سليمة.
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iii. مارجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا عل  أن:
a1 -  يُظهر معرفة وفهما سليما بطرائق الكشف عن معاني الكلمات في المعاجم العربيةم وبقواعد واطوات الكتابة الوظيفية م

 وبع مات الترقيم في الكتابة العربية .
a2 -   الكتابة الوظيفيةم وأهمية استادامها في مجال تاصصه وفي مجاالت االتصال والتواصل الماتلفة. أنوا يوضح 
a3- .يلاص المسمو  و المقروء شفهيا وكتابيا بلغة عربية سليمة 
b1-    والسيرة الذاتية(. -الرسالة الوظيفية -التقرير -الكتابة الوظيفية: )المقالة أنوا يُميز بين مكونات 
b2 -  .يشرح مكونات نماذل الكتابات الوظيفية المعروضة عليه بصورة سليمة 
b3-  اللغوية المعروضة عليه بموضوعية ومنهجيةيناقش ويقيم القضايا. 
c1 - .يطبق قواعد الكتابة الوظيفية  في كتابة مقاالت وتقارير متصلة بتاصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة 
c2 - يستادم المعاجم  اللغوية وع مات الترقيم  في كتاباته بصورة صحيحة . 
c3 -  حث والتعلم  وفي كتاباته الوظيفية بمجال تاصصه بكفاءة.ية في عملية البساسيوظف قواعد اللغة العربية األ 
d1- لغوية في كتاباته الوظيفية في مجال تاصصه. أساليبينمي ثروته اللغوية باستادام ما تعلمه من مفردات و 
d2 - فة.ها الماتلأساليبيُطور قدراته اللغوية و العلمية والمهنية ذاتيا من ا ل استثمار قواعد اللغة العربية و 
d3 -  مراعيا في ذلك قواعد استادام اللغة العربية كتابيا وشفهيا  وقيم المجتمع. اآلارينيتواصل مع 

 

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

 مارجات التعلم المقصودة من المقرر
(course intended learning outcomes) 

 مارجات التعلم المقصودة من البرنامج
(program intended learning outcomes  (  

a1 - -  يُظهر معرفة وفهما سليما بطرائدق الكشدف عدن معداني
الكلمات في المعداجم العربيدةم وبقواعدد واطدوات الكتابدة 

 الوظيفية م وبع مات الترقيم في الكتابة العربية 
A1   يُظهر معرفة وفهما سليما باللغة العربية

وتدريسها وتطويرها وتعميم استعمالها كلغة 
لمجاالت العلمية علمية وتعليمية  في ماتلف ا
 والمعرفية.

 

a2 – -   الكتابة الوظيفيةم وأهمية استادامها في  أنوا يوضح
مجددددال تاصصدددده وفددددي مجدددداالت االتصددددال والتواصددددل 

 الماتلفة.

a3-  يلاص المسمو  و المقروء شفهيا وكتابيا بلغة عربية
 سليمة.

b1– -  الكتابددة الوظيفيددة: )المقالددة أنددوا يُميددز بددين مكونددات- 
 والسيرة الذاتية(. -الرسالة الوظيفية -التقرير

B1 يمارس مهارات  التفكير الماتلفة بشكل منهجي 
وإيجابي في تشايص المشك ت والقضايا التي تواجهه 

 العمل ويقترح الحلول المناسبة لها. أثناء

b2 - عليده  يشرح مكونات نماذل الكتابات الوظيفية المعروضة
 بصورة سليمة.

B2-   يعبر عن أفكارد بوضوح وموضوعية م ويتحاور
 سيه في العمل.ئوبإيجابية مع زم ئه ورؤسائه ومر

b3  ينددداقش ويقددديم النصدددوص والقضدددايا اللغويدددة المعروضدددة
 عليه بموضوعية ومنهجية.

B3-  يناقش ويقيم الدراسات واألبحاث المرتبطة
 وموضوعية.بقضايا المجتمع بطريقة منهجية 

c1-  يطبق قواعد الكتابة الوظيفية  في كتابدة مقداالت وتقدارير
يعد بحوثا ودراسات علمية في مجال تاصصه C3 متصلة بتاصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة.

 باللغة العربية.
 
 

c2-  يستادم المعداجم  اللغويدة وع مدات التدرقيم  فدي كتاباتده
 . بصورة صحيحة

c3-  ية فدي عمليدة البحدث ساسدالعربيدة األيوظف قواعد اللغدة
 والتعلم  وفي كتاباته الوظيفية بمجال تاصصه بكفاءة.

d1-  ينمددي ثروتدده اللغويددة باسددتادام مددا تعلمدده مددن مفددرداتD4 –  يطور قدراته المعرفية والمهنية والبحثية في
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 مواءمة مارجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم والتقويم: استراتيجية أوال: مواءمة مارجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مارجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية 
 التدريس

Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية 
Assessment Strategies 

a1 - -  يُظهددر معرفددة وفهمددا سددليما بطرائددق الكشددف
العربيددددةم عددددن معدددداني الكلمددددات فددددي المعدددداجم 

وبقواعد واطوات الكتابة الوظيفية م وبع مدات 
 الترقيم في الكتابة العربية .

 المحاضرة . -
 الحوار والمناقشة. -
 االكتشاف الموجه. -
 التعلم الذاتي. -
 التعلم التعاوني. -
 العصف الذهني. -
 .المحاكاة -

 االاتبارات التحريرية النصفية والنهائية. -
 االاتبارات الشفهية. -
المهددام و التكداليف الفرديددة  تقيديم تقدارير  -

 والجماعية.
الكتابدددة الوظيفيدددةم وأهميدددة  أندددوا يوضدددح   - – a2 االاتبارات القصيرة )الكوزات(. -

اسددتادامها فددي مجددال تاصصدده وفددي مجدداالت 
 االتصال والتواصل الماتلفة.

a3 –  يلاص المسمو  و المقروء شفهيا وكتابيا بلغة
 عربية سليمة.

 

 التدريس والتقويم:     استراتيجية مارجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( ب ثانيا: مواءمة
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مارجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريس استراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية 
Assessment Strategies 

b1– -  الكتابددة الوظيفيددة:  أنددوا يُميددز بددين مكونددات
والسديرة  -الرسالة الوظيفية -التقرير -)المقالة
 الذاتية(.

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة. -
 االكتشاف الموجه. -
 العصف الذهني. -
 التعلم الذاتي. -
 حل المشك ت. -
 مجموعات العمل. -

 االاتبارات التحريرية النصفية والنهائية. -
 االاتبارات الشفهية. -
تقيديم تقدارير المهددام و التكداليف الفرديددة   -

 والجماعية.
 االاتبارات القصيرة )الكوزات(. -

b2 -  يشددددرح مكونددددات نمدددداذل الكتابددددات الوظيفيددددة
 المعروضة عليه بصورة سليمة.

b3  عليه يناقش ويقيم القضايا اللغوية المعروضة
 .بموضوعية ومنهجية

 
 

 التدريس والتقويم: استراتيجية ثالثا: مواءمة مارجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 التقويم استراتيجية  التدريس استراتيجية  مارجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

لغوية في كتاباته الوظيفيدة فدي مجدال تاصصده  أساليبو
 وفي التعبير عن نفسه.

 تاصصه ذاتيا.مجال 
 

d2-  يُطور قدراته اللغوية و العلميدة والمهنيدة ذاتيدا مدن اد ل
 ها الماتلفة.أساليباستثمار قواعد اللغة العربية و

d3-  مراعيددا فددي ذلددك قواعددد اسددتادام  اآلاددرينيتواصددل مددع
 اللغة العربية كتابيا وشفهيا  وقيم المجتمع.

D3 –  وفاعليددة فددي يتواصددل باللغددة العربيددة بط قددة
 مجال تاصصه.
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Professional and Practical Skills 
CILOs 

Teaching 
Strategies 

Assessment 
Strategies 

c1-  يطبدددق قواعدددد الكتابدددة الوظيفيدددة  فدددي كتابدددة
مقاالت وتقدارير متصدلة بتاصصده وبمحيطده  

 بصورة صحيحة.

 العروض العملية والمحاكاة. -
التطبيقددددددددددددددات العمليددددددددددددددة  -

 والتكاليف.
 حل المشك ت. -
 التعاوني.التعلم  -
 تبادل الابرات بين الزم ء. -
 الحوار والمناقشة. -
 التعلم الذاتي. -

 م حظة االداء. -
 االاتبارات التحريرية. -
تقيددديم تقدددارير المهدددام  -

 والتكليفات التطبيقية.
 االاتبارات الشفهية. -

c2-   يسددتادم المعدداجم  اللغويددة وع مددات التددرقيم
 . في كتاباته بصورة صحيحة

c3-  ية فدددي ساسدددقواعدددد اللغدددة العربيدددة األيوظددف
عملية البحث والدتعلم  وفدي كتاباتده الوظيفيدة 

 بمجال تاصصه بكفاءة.

 

 

 التدريس والتقويم:     استراتيجية رابعا: مواءمة مارجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مارجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدريس استراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية 
Assessment 
Strategies 

d1-  ينمي ثروته اللغوية باستادام ما تعلمه مدن
لغويدددددة فدددددي كتاباتددددده  أسددددداليبمفدددددردات و

الوظيفية في مجال تاصصهم وعند التعبيدر 
 عن نفسه ومحيطه.

 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي -
 التعلم التعاوني. -
 المهام والتكاليف. -
 تبادل الابرات بين الزم ء -

 م حظة األداء. -
تقيدددديم تقددددارير التكليفددددات  -

 والمشاريع.
 تقييم العروض التقديمية. -

d2-  اللغويددة و العلميددة والمهنيددة يُطددور قدراتدده
ذاتيا من ا ل استثمار قواعد اللغة العربيدة 

 ها الماتلفة.أساليبو

d3-  مراعيا في ذلك قواعد  اآلارينيتواصل مع
استادام اللغة العربية كتابيا وشدفهيا  وقديم 

 المجتمع.

 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي -
 التعلم التعاوني. -
 المهام والتكاليف. -
 تبادل الابرات بين الزم ء -

 م حظة األداء. -
تقيدددديم تقددددارير التكليفددددات  -

 والمشاريع.
 تقييم العروض 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 مارجات التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

 استادام المعاجم العربية. 1

 )لسان العرب )الم الكلمة. 

2 W 4 
a1, a3, b3. 

c2,c3 d1. d2.d3 

 )القاموس المحيط )الم الكلمة 

 )ماتار الصحاح )فاء الكلمة 

 )المعجم الوسيط)فاء الكلمة 

 .W 4 a1, a3, b3 2 ا.أهميتهمفهوم ع مات الترقيم و  ع مات الترقيم 2
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  ع مات الترقيم.  أنوا c2,c3 d1. d2.d3 

  مواضع  استادام ع مات
 .الترقيم

3 
 

 الكتابة الوظيفية

  مفهوم الكتابة الوظيفية
 .ا أهميتهو

7 W 14 
a1,a2. a3, b1. 

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

   قواعد الكتابة الوظيفية
 واطواتها.

 .كتابة المقالة 

 .كتابة التقرير 

 .كتابة  الرسالة الوظيفية 

 .كتابة السيرة الذاتية 

4 

مصادر استادام  
 المعرفة.

 أهمية المعرفةم والبحث عنها.

3 W 6 
a1,a2. a3, b1. 

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

 مصادر المعرفة. أنوا 

 االقتباس والتضمين.

 التوثيق بطريقة صحيحة.

 

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

Semester 
24 28  

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact 
Hours 

 رموز مارجات التعلم
Course ILOs 

2 
  تددددريبات لغويدددة علددد  الكشدددف عدددن معددداني

 الكلمات في المعاجم العربية.
2 2 

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

d2.d3 

2 
  تدددددريبات  لغويددددة علدددد  اسددددتادام ع مددددات

 الترقيم .
2 2 

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

d2.d3 

3  .6 6 تدريبات لغوية عل  الكتابة الوظيفية 
a1,a2. a3, b1. b2. 
b3. c1 c2,c3 d1. 

d2.d3 

4 
  تدددددريبات لغويددددة علدددد  اسددددتادام مصددددادر

 4 4 المعرفة.
a1,a2. a3, b1. b2. 
b3. c1 c2,c3 d1. 

d2.d3 

 إجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
24 24  

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة التفاعليةLectures 
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 .االكتشاف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمناقشةdiscussion 
  العصف الذهنيBrainstorming 
 حل المشك ت Problem solving 
  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 
  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 
  المهام والتكاليفprojects 
  التعلم الذاتيSelf-learning 
  التعلم التعاونيCooperative Learning  
 تبادل الابرات بين الزم ء experiences  Exchange 

vi. والتكليفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكليف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

نو  التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبو  التنفيذ
Week Due 

 مارجات 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 
تكليف بوضع عالمات الترقيم لنص خال 

 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 
وتقرير عن موضوعين  كتابة مقال 

 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: 

 الرقم
No. 

 التقييم أنشطة 
Assessment 

Tasks 

 و  التقييمبأس
Week due 

 الدرجة
Mark 

 إل نسبة الدرجة 
الدرجة النهائية 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مارجات التعلم
CILOs (symbols) 

2 
 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( 2كوز) 2
a1, a2,a3.b3. c1, c2. 
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3 
 ااتبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 20 %  

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 
 ااتبار نهاية 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 

 

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

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .2

 يفضل تأليف كتاب ااص بالمقرر وفق الموضوعات المشار إليها في محتوى المقرر لتحقيق المارجات. 
 المراجع اآلتية: إل وبما أن الموضوعات ال يشتملها كتاب واحد فينبغي الرجو  

  :(: فددن الكتابددة والتعبيددرم دار الفددؤاد للطبددع والنشددرم القدداهرة .) تحميددل الكتدداب 2023إبددراهيم صددبيح وزمدد ؤد) .1
-646https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd
 Y2ATP/view?usp=sharing( 

 السدياحي للتددريب الدوليدة الضديافة الذاتيدةم مركدز السديرة كتابدة الذاتيدة اطدوات الافداجي: السديرة الشيخ غسان أنس .2
 pdf  Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 الافاجيم سوريام  دمشقم) الشيخ نس والفندقي

 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمية م  األرشيف العربي العلمي 2022االد مصطف ) .3
https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 

 ( : اإلم ء والترقيم في الكتابة العربيةم مكتبة غريبم القاهرة. 2795عبد العليم إبراهيم)  .4
م والتقدويم( دار المسديرة نشدطةبداعيدة)المجاالت/ المهدراتم األ(: الكتابدة الوظيفيدة واإل2020ماهر شعبان عبد البداري) .5

ان. )  (.www.massira.joعل  موقع    PDF RAR للنشر والتوزيع والطباعةم عمَّ
 PDFالفنية للكتابة والتعبيرم دار صفاء للنشر والتوزيعم عمان.) ملف الكتاب:   سس(: األ2022فاري اليل النجار)  .6

RAR   عل  موقعwww.darwafa.net   

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 (: الترقيم في اللغة العربية م دار الكتب الاديوية / مصر 2723زكي باشا ) أحمد   .2
 ها م مؤسسة ابن رشد للنشرم القدس . أساليب(: فن الكتابة و2723رشدي األشهب ) .2
 اإلنشائية في النحو العربيم القاهرةم مكتبة الاانجي. ساليباأل ت( -)دعبد الس م هارون:  .3
ظبديم   أبدوعزب دمحم عزب  : مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشاصيةم المكتب العربي لادمات التدريبم  .4

 عل  موقع مكتبة نور.  PDF RARملف الكتاب:  
(: القواعد الذهبية إلتقان اللغة العربية في النحو و الصرف و الب غةم  القاهرةم دار غريب  منشدور 2722نبيل راغب) .5

p d f  :عل  موقعlpost_93.htm-http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog 
 م2000نبيل مسعد السيد غزي الا صة في قواعد اإلم ء وع مات الترقيمم م دار غريبم القاهرة  -  .6
م ترجمدة :رعدد عبدد الجليدل جدوادم دار الحدوار للنشدر والتوزيدعم  (1995 )مجموعدة مدن المدؤلفين: تقنيدات الكتابدة :   .7

 (noor-book.comال ذقيةم سوريا. منشور عل  موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .3

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/
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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 برنامج إدراة االعمال

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

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

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  2

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.95يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريدرا بحضدور وغيداب الطلبدة للقسدمم ويحدرم الطالدب مدن دادول االاتبدار فدي حدال تجداوز الغيداب  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% ويتم 25

 :Tardyتأار الحضور الم 2

زيدادة عدن تدأار لمددة ربدع سداعة لدث ث مدرات فدي الفصدل الدراسديم وإذا تدأار للطالب بحضور المحاضرة إذا  يسمح -
 المقررم وعند عدم االلتزام يمنع من داول المحاضرة. أستاذث ث مرات يحذر شفهيا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االاتبار  3

 ( دقيقة من بدء االاتبار 20مقدار )تأار ال يسمح للطالب بداول االاتبار النهائي إذا  -
 تطبق اللوائح الااصة بنظام االاتبار في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االاتبار النهائي  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

 المقرر نو  التعيينات والمهام  في بداية الفصلم ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذها وتسليمها. أستاذيحدد  -
تدأار الطالب في تنفيذ المهام وتسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم مدن درجدة المهمدة أو التكليدف الدذي تأار إذا  -

 في تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

 ن الط ب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االاتبار النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 في التكليفات والمهام يحرم من الدرجة الماصصة للمهام أو التكاليف . في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 .في حالة وجود شاص ينتحل شاصية طالب ألداء االاتبار نيابة عنه تطبق ال ئحة الااصة بذلك -

 :Other policies آاري سياسات  7

 مثل استادام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ...الخ آاري أي سياسات  -
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 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  2: لغة عربية اطة مقرر
 

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

 االسم
Name 

 
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 
 / أسبوعيا(3) 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 مكتب أعضاء هيئة التدريس 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنين
MON 

 الث ثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الاميس
THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 202 اللغة العربية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR202 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

2 2  0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 المستوى األول/ الفصل الثاني

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 المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 
is offered 

 برنامج البكالوريوس )كلية الهندسة جميع األقسام( 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي / انتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د/سعاد سالم السبع أ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين ا ل التدريس.: م حظة
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 :Course Descriptionوصف المقرر 

استخدام المعاجم العربية ، وبعالمات الترقيم، واستخدام مصادر المعرفة، كما كيفية ب تزويد الطالب إلىهذا المقرر  هدفي
ية في الكتابة الوظيفية  التي تساعد غير المتخصصين في اللغة العربية ساستتعلق بالمهارات اللغوية األية أساسيتناول قواعد 

ية المتصلة بالكتابة الوظيفية، وبالذات ساسعلى االتصال والتواصل الكتابي الفعال، ويتضمن هذا المقرر المعارف والقواعد  األ
الكتابة الوظيفية يتم من خاللها تدريب  نوا لسير الذاتية،  كما يتضمن نماذج ألالمقاالت  و التقارير، والرسائل الوظيفية، وا

الطلبة  على مهارات كتابة المقالة والتقرير والرسائل الوظيفية وعلى  مهارة الكشف عن الكلمات في المعاجم العربية، وعلى 
كتابة مقاالت كيفية استخدام عالمات الترقيم  وتسهم هذه التدريبات المتنوعة في تنمية قدرات الطلبة على توظيف ما تعلموه في 

 وتقارير عن تخصصاتهم بلغة عربية سليمة.

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:
a1 -  ، يُظهر معرفة وفهما سليما بطرائق الكشف عن معاني الكلمات في المعاجم العربية، وبقواعد وخطوات الكتابة الوظيفية

 وبعالمات الترقيم في الكتابة العربية .
a2 -   الكتابة الوظيفية، وأهمية استخدامها في مجال تخصصه وفي مجاالت االتصال والتواصل المختلفة. أنوا يوضح 
a3- .يلخص المسمو  و المقروء شفهيا وكتابيا بلغة عربية سليمة 
b1-    والسيرة الذاتية(. -الرسالة الوظيفية -التقرير -الكتابة الوظيفية: )المقالة أنوا يُميز بين مكونات 
b2 -  .يشرح مكونات نماذج الكتابات الوظيفية المعروضة عليه بصورة سليمة 
b3- ية المعروضة عليه بموضوعية ومنهجيةيناقش ويقيم القضايا اللغو. 
c1 - .يطبق قواعد الكتابة الوظيفية  في كتابة مقاالت وتقارير متصلة بتخصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة 
c2 - يستخدم المعاجم  اللغوية وعالمات الترقيم  في كتاباته بصورة صحيحة . 
c3 -  لتعلم  وفي كتاباته الوظيفية بمجال تخصصه بكفاءة.ية في عملية البحث واساسيوظف قواعد اللغة العربية األ 
d1- لغوية في كتاباته الوظيفية في مجال تخصصه. أساليبينمي ثروته اللغوية باستخدام ما تعلمه من مفردات و 
d2 - ها المختلفة.أساليبيُطور قدراته اللغوية و العلمية والمهنية ذاتيا من خالل استثمار قواعد اللغة العربية و 
d3 -  مراعيا في ذلك قواعد استخدام اللغة العربية كتابيا وشفهيا  وقيم المجتمع. اآلخرينيتواصل مع 

 

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 

 استادام المعاجم العربية. 1

 )لسان العرب )الم الكلمة. 

2 W 4 
 )القاموس المحيط )الم الكلمة 

 )ماتار الصحاح )فاء الكلمة 

 )المعجم الوسيط)فاء الكلمة 

 ع مات الترقيم 2

 ا.أهميتهالترقيم و مفهوم ع مات 

2 W 4   ع مات الترقيم.  أنوا 

 مواضع  استادام ع مات الترقيم. 

3 
 

 الكتابة الوظيفية

  مفهوم الكتابة الوظيفية
 ا أهميتهو

7 W 14 
   قواعد الكتابة الوظيفية

 واطواتها.
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 .كتابة المقالة 

 .كتابة التقرير 

 .كتابة  الرسالة الوظيفية 

 .كتابة السيرة الذاتية 

 استادام  مصادر المعرفة. 4

 أهمية المعرفةم والبحث عنها.

3 W 6 
 مصادر المعرفة. أنوا 

 االقتباس والتضمين.

 التوثيق بطريقة صحيحة.

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

24 28 

                                          

                                                  Practical Aspect اطة تنفيذ  الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact 
Hours 

2 
  تدريبات لغوية عل  الكشف عن معداني الكلمدات فدي المعداجم

 العربية.
2 2 

2  . 2 2 تدريبات  لغوية عل  استادام ع مات الترقيم 

3  .6 6 تدريبات لغوية عل  الكتابة الوظيفية 

4  .4 4 تدريبات لغوية عل  استادام مصادر المعرفة 

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

Semester 
24 24 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة التفاعليةLectures 
 .االكتشاف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمناقشةdiscussion 
  العصف الذهنيBrainstorming 
 حل المشك ت Problem solving 
  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 
  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 
  المهام والتكاليفprojects 
  التعلم الذاتيSelf-learning 
  التعلم التعاونيCooperative Learning  
 تبادل الابرات بين الزم ء experiences  Exchange 

 

i. والتكليفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكليف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

نو  التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبو  التنفيذ
Week Due 

 W2 4 فرديتكليف بالكشف عن عدد من المفردات في معجم لسان العرب    (1
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 .والقاموس المحيط

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

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

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

 التقويم أساليب
Assessment Method 

 موعد)أسبو ( التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion of Final 

Assessment 

2 
 التكليفات والواجبات

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

 % Quiz W3 5 5( 2كوز) 2

3 
 ااتبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 20 %  

% Quiz W9 5 5( 2كوز) 4  

5 
 ااتبار نهاية الفصل  

Final Exam  
W13 60 40 % 

Total  %100 100   اإلجمالي

 

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

 

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

 يفضل تأليف كتاب ااص بالمقرر وفق الموضوعات المشار إليها في محتوى المقرر لتحقيق المارجات. 
 المراجع اآلتية: إل وبما أن الموضوعات ال يشتملها كتاب واحد فينبغي الرجو  

  :(: فدددن الكتابدددة والتعبيدددرم دار الفدددؤاد للطبدددع والنشدددرم القددداهرة .) تحميدددل الكتددداب 2023إبدددراهيم صدددبيح وزمددد ؤد) .1
-https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646
 Y2ATP/view?usp=sharing( 

 والفنددقي السدياحي للتددريب الدوليدة الضديافة الذاتيةم مركز السيرة كتابة الذاتية اطوات الافاجي: السيرة الشيخ غسان أنس .2
 pdf  Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 الافاجيم سوريام  دمشقم) الشيخ نس

 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمية م  األرشيف العربي العلمي 2022االد مصطف ) .3
https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 

 ( : اإلم ء والترقيم في الكتابة العربيةم مكتبة غريبم القاهرة. 2795عبد العليم إبراهيم)  .4
م والتقدويم( دار المسديرة للنشدر نشدطة(: الكتابدة الوظيفيدة واإلبداعيدة)المجاالت/ المهدراتم األ2020ماهر شعبان عبد البداري) .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
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المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد كتابة المراجع للمقرر )اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر(.

ان. )  (.www.massira.joعل  موقع    PDF RAR والتوزيع والطباعةم عمَّ
 PDFالفنيددة للكتابدة والتعبيددرم دار صدفاء للنشددر والتوزيدعم عمددان.) ملدف الكتدداب:   سدس(: األ2022النجددار)فادري اليدل   .6

RAR   عل  موقعwww.darwafa.net   

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 (: الترقيم في اللغة العربية م دار الكتب الاديوية / مصر 2723زكي باشا ) أحمد .2
 ها م مؤسسة ابن رشد للنشرم القدس . أساليب(: فن الكتابة و2723رشدي األشهب ) .2
 اإلنشائية في النحو العربيم القاهرةم مكتبة الاانجي. ساليباأل ت( -)دعبد الس م هارون:  .2
ظبديم  ملدف  أبدوعزب دمحم عزب  : مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشاصيةم المكتب العربي لادمات التدريبم  .2

 عل  موقع مكتبة نور.  PDF RARالكتاب:  
 p d(: القواعد الذهبية إلتقان اللغة العربية في النحو و الصرف و الب غةم  القاهرةم دار غريب  منشدور 2722نبيل راغب) .3

f  :عل  موقعlpost_93.htm-http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog 
 م2000نبيل مسعد السيد غزي الا صة في قواعد اإلم ء وع مات الترقيمم م دار غريبم القاهرة  -  .4
م ترجمة :رعد عبدد الجليدل جدوادم دار الحدوار للنشدر والتوزيدعم ال ذقيدةم  (1995 )مجموعة من المؤلفين: تقنيات الكتابة :   .5

 (noor-book.comسوريا. منشور عل  موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .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 والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  2

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
% 25المقرر تقريرا بحضور وغياب الطلبة للقسم، ويحرم الطالب منن دخنول االختبنار فني حنال تجناوز الغيناب  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

زينادة عنن ثنالث تنأخر لمدة ربع ساعة لثالث منرات فني الفصنل الدراسني، وإذا تأخر للطالب بحضور المحاضرة إذا  يسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات يحذر شفهيا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبار  3

 ( دقيقة من بدء االختبار 22مقدار )تأخر ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي إذا  -
 تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

 المقرر نو  التعيينات والمهام  في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذها وتسليمها. أستاذيحدد  -
فني تنأخر الطالب في تنفيذ المهام وتسنليم التكليفنات عنن الموعند المحندد يحنرم منن درجنة المهمنة أو التكلينف النذ  تأخر إذا  -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االختبار النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -

http://www.darwafa.net/
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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 في التكليفات والمهام يحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو التكاليف . في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 .في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االختبار نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policies آخر  سياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ...الخ آخر  أ  سياسات  -

 


