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 (2) عربيةمواصفات مقرر: لغة 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

Course Title 
 (2) عربيةلغة 

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 الثانياألولالمستوى   

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6.  
 (المصاحبة )إن وجدتالمتطلبات 

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.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي / انتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 سعاد سالم السبعد. أ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

يتناول هذا المقرر موضوعات تتعلق باستخدام المعاجم العربية ، وبعالمات الترقيم، واستتخدام مصتادر المعرفتة،  متا يتنتاول قواعتد 
فتي ال تابتة الوظيفيتة  التتي تستاعد ليتر المتخصصتين فتي اللغتة العربيتة علت  االتصتال  األساستيةأساسية تتعلق بالمهارات اللغويتة 

المتصتتلة بال تابتتة الوظيفيتتة، وبالتتذات المقتتاالت  و  األساستتية، ويتضتتمن هتتذا المقتترر المعتتارف والقواعتتد  والتواصتتل ال تتتابي الفعتتال
ال تابتة الوظيفيتتة يتتم متتن خاللهتا تتتدري  الطلبتة  علتت   نتتوا التقتارير، والرستا ل الوظيفيتتة، والستير الذاتيتتة،   متا يتضتتمن نمتاذ  أل

فية وعل   مهتارة ال فتف عتن ال لمتات فتي المعتاجم العربيتة، وعلت   يفيتة استتخدام مهارات  تابة المقالة والتقرير والرسا ل الوظي
عالمات الترقيم  وتسهم هذه التدريبات المتنوعة فتي تنميتة قتدرات الطلبتة علت  توظيتف متا تعلمتوه فتي  تابتة مقتاالت وتقتارير عتن 

 تخصصاتهم بلغة عربية سليمة.
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ي ون الطال  قادرا عل  أن:
a1 -  ، يُظهر معرفة وفهما سليما بطرا ق ال فف عن معاني ال لمات في المعاجم العربية، وبقواعد وخطوات ال تابة الوظيفية

 وبعالمات الترقيم في ال تابة العربية .
a2 -   استخدامها في مجال تخصصه وفي مجاالت االتصال والتواصل المختلفة. أهميةال تابة الوظيفية، و أنوا يوضح 
a3- .يلخص المسمو  و المقروء ففهيا و تابيا بلغة عربية سليمة 
b1-    والسيرة الذاتية(. -الرسالة الوظيفية -التقرير -ال تابة الوظيفية: )المقالة أنوا يُميز بين م ونات 
b2 - رح م ونات نماذ  ال تابات الوظيفية المعروضة عليه بصورة سليمة. يف 
b3- يناقش ويقيم القضايا اللغوية المعروضة عليه بموضوعية ومنهجية. 
c1 - .يطبق قواعد ال تابة الوظيفية  في  تابة مقاالت وتقارير متصلة بتخصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة 
c2 -  الترقيم  في  تاباته بصورة صحيحةيستخدم المعاجم  اللغوية وعالمات . 
c3 -   في عملية البحث والتعلم  وفي  تاباته الوظيفية بمجال تخصصه ب فاءة. األساسيةيوظف قواعد اللغة العربية 
d1- لغوية في  تاباته الوظيفية في مجال تخصصه. أسالي ينمي ثروته اللغوية باستخدام ما تعلمه من مفردات و 
d2 - ها المختلفة.أساليباللغوية و العلمية والمهنية ذاتيا من خالل استثمار قواعد اللغة العربية و يُطور قدراته 
d3 - .يتواصل مع اآلخرين مراعيا في ذلك قواعد استخدام اللغة العربية  تابيا وففهيا  وقيم المجتمع 

 

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 - -  يُظهر معرفتة وفهمتا ستليما بطرا تق ال فتف عتن معتاني
ال لمتتات فتتي المعتتاجم العربيتتة، وبقواعتتد وخطتتوات ال تابتتة 

 الوظيفية ، وبعالمات الترقيم في ال تابة العربية 
A1   يُظهر معرفة وفهما سليما باللغة العربية وتدريسها

وتطويرها وتعميم استعمالها  لغة علمية وتعليمية  
 في مختلف المجاالت العلمية والمعرفية.

 

a2 – -   استتخدامها فتي  أهميتةال تابة الوظيفيتة، و أنوا يوضح
 مجال تخصصه وفي مجاالت االتصال والتواصل المختلفة.

a3-  المسمو  و المقروء ففهيا و تابيا بلغة عربية يلخص
 سليمة.

b1– -  ال تابتتة الوظيفيتتة: )المقالتتة أنتتوا يُميتتز بتتين م ونتتات- 
 والسيرة الذاتية(. -الرسالة الوظيفية -التقرير

B1 يمارس مهارات  التف ير المختلفة بف ل منهجي 
وإيجابي في تفخيص المف الت والقضايا التي تواجهه 

 العمل ويقترح الحلول المناسبة لها.أثناء 

b2 -  يفرح م ونات نماذ  ال تابتات الوظيفيتة المعروضتة عليته
 بصورة سليمة.

B2-   يعبر عن أف اره بوضوح وموضوعية ، ويتحاور
 بإيجابية مع زمال ه ورؤسا ه ومرؤوسيه في العمل.

b3  يناقش ويقيم النصوص والقضايا اللغوية المعروضتة عليته
 ومنهجية. بموضوعية

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

c1-  يطبق قواعد ال تابتة الوظيفيتة  فتي  تابتة مقتاالت وتقتارير
يعد بحوثا ودراسات علمية في مجال تخصصه باللغة C3 متصلة بتخصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة.

 العربية.
 
 

c2-  المعتتاجم  اللغويتتة وعالمتتات التتترقيم  فتتي  تاباتتته يستتتخدم
 . بصورة صحيحة

c3-  فتتي عمليتتة البحتتث  األساستتيةيوظتتف قواعتتد اللغتتة العربيتتة
 والتعلم  وفي  تاباته الوظيفية بمجال تخصصه ب فاءة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

a1 - -  يُظهر معرفة وفهما سليما بطرا ق ال فتف عتن معتاني
ال لمات في المعاجم العربيتة، وبقواعتد وخطتوات ال تابتة 

 الوظيفية ، وبعالمات الترقيم في ال تابة العربية .

 المحاضرة . -
 الحوار والمناقفة. -
 اال تفاف الموجه. -
 التعلم الذاتي. -
 التعلم التعاوني. -
 العصف الذهني. -
 .المحا اة -

االختبتتتتتتتتتتارات التحريريتتتتتتتتتتة  -
 النصفية والنها ية.

 االختبارات الففهية. -
تقيتتتتتتيم تقتتتتتتارير المهتتتتتتام و   -

 الت اليف الفردية والجماعية.
االختبتتتتتتتتتتتارات القصتتتتتتتتتتتيرة  -

 )ال وزات(.

a2 – -   استخدامها في  أهميةال تابة الوظيفية، و أنوا يوضح
مجتتتتال تخصصتتتته وفتتتتي مجتتتتاالت االتصتتتتال والتواصتتتتل 

 المختلفة.

a3 –  يلخص المسمو  و المقروء فتفهيا و تابيتا بلغتة عربيتة
 سليمة.

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– -  ال تابتتتة الوظيفيتتتة:  أنتتتوا يُميتتتز بتتتين م ونتتتات
والستتتيرة  -الرستتتالة الوظيفيتتتة -التقريتتتر -)المقالتتتة
 الذاتية(.

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقفة. -
 اال تفاف الموجه. -
 العصف الذهني. -
 التعلم الذاتي. -
 حل المف الت. -
 مجموعات العمل. -

االختبتتتتتتتتتتارات التحريريتتتتتتتتتتة  -
 النصفية والنها ية.

 االختبارات الففهية. -
تقيتتتتتتيم تقتتتتتتارير المهتتتتتتام و   -

 الت اليف الفردية والجماعية.
االختبتتتتتتتتتتتتتارات القصتتتتتتتتتتتتتيرة  -

 )ال وزات(.

b2 -  يفتتتتترح م ونتتتتتتات نمتتتتتاذ  ال تابتتتتتتات الوظيفيتتتتتتة
 المعروضة عليه بصورة سليمة.

b3  يناقش ويقيم القضايا اللغوية المعروضة عليه
 .بموضوعية ومنهجية

 
 
 

d1-  ينمتتي ثروتتتته اللغويتتتة باستتتتخدام متتتا تعلمتتته متتتن مفتتتردات
لغويتة فتي  تاباتته الوظيفيتة فتي مجتال تخصصته  أستالي و

 وفي التعبير عن نفسه.
D4 –  يطور قدراته المعرفية والمهنية والبحثية في مجال

 تخصصه ذاتيا.
 d2-  يُطتور قدراتته اللغويتة و العلميتتة والمهنيتة ذاتيتا متن ختتالل

 ها المختلفة.أساليباستثمار قواعد اللغة العربية و

d3-  اآلخرين مراعيا في ذلك قواعد استخدام اللغتة يتواصل مع
 العربية  تابيا وففهيا  وقيم المجتمع.

D3 –  يتواصتل باللغتتة العربيتة بطالقتتة وفاعليتة فتتي مجتتال
 تخصصه.



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 
 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

c1-  يطبتتق قواعتتد ال تابتتة الوظيفيتتة  فتتي  تابتتة مقتتاالت
وتقتتتتارير متصتتتتلة بتخصصتتتته وبمحيطتتتته  بصتتتتورة 

 صحيحة.

 العروض العملية والمحا اة. -
 التطبيقات العملية والت اليف. -
 حل المف الت. -
 التعلم التعاوني. -
 تبادل الخبرات بين الزمالء. -
 الحوار والمناقفة. -
 التعلم الذاتي. -

 .األداءمالحظة  -
 االختبارات التحريرية. -
تقيتتتتتتيم تقتتتتتتارير المهتتتتتتام  -

 والت ليفات التطبيقية.
 االختبارات الففهية. -

c2-  يستتتتخدم المعتتتاجم  اللغويتتتة وعالمتتتات التتتترقيم  فتتتي
 .  تاباته بصورة صحيحة

c3-  فتتي عمليتتة  األساستتيةيوظتتف قواعتتد اللغتتة العربيتتة
البحتتتتث والتتتتتعلم  وفتتتتي  تاباتتتتته الوظيفيتتتتة بمجتتتتال 

 تخصصه ب فاءة.

 

 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  ينمتتتي ثروتتتته اللغويتتتة باستتتتخدام متتتا تعلمتتته متتتن
لغويتة فتي  تاباتته الوظيفيتة فتي  أسالي مفردات و

 مجال تخصصه، وعند التعبير عن نفسه ومحيطه.

 الحوار والمناقفة -
 التعلم الذاتي -
 التعلم التعاوني. -
 المهام والت اليف. -
 تبادل الخبرات بين الزمالء -

 .األداءمالحظة  -
تقيتتتتتتتيم تقتتتتتتتارير الت ليفتتتتتتتات  -

 والمفاريع.
يُطور قدراته اللغوية و العلمية والمهنية ذاتيتا متن  -d2 تقييم العروض التقديمية. -

ها أستتتاليبختتتالل استتتتثمار قواعتتتد اللغتتتة العربيتتتة و
 المختلفة.

d3- متتتع اآلختتترين مراعيتتتا فتتتي ذلتتتك قواعتتتد  يتواصتتتل
استتتتخدام اللغتتتتة العربيتتتة  تابيتتتتا وفتتتفهيا  وقتتتتيم 

 المجتمع.

 الحوار والمناقفة -
 التعلم الذاتي -
 التعلم التعاوني. -
 المهام والت اليف. -
 تبادل الخبرات بين الزمالء -

 .األداءمالحظة  -
تقيتتتتتتتيم تقتتتتتتتارير الت ليفتتتتتتتات  -

 والمفاريع.
 تقييم العروض التقديمية. -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجان  النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الر يسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز مخرجات التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 
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Weeks 

1 
استخدام المعاجم 

 العربية.

 )لسان العر  )الم ال لمة. 

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

d2.d3 

 )القاموس المحيط )الم ال لمة 

 )مختار الصحاح )فاء ال لمة 

 )المعجم الوسيط)فاء ال لمة 

 عالمات الترقيم 2

 أهميتهامفهوم عالمات الترقيم و. 

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

d2.d3 

  عالمات الترقيم.  أنوا 

 مواضع  استخدام عالمات الترقيم. 

3 
 

 ال تابة الوظيفية

 أهميتهامفهوم ال تابة الوظيفية و . 

7 W 14 

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

d2.d3 

 .قواعد ال تابة الوظيفية  وخطواتها 

 .تابة المقالة  

 .تابة التقرير  

 .تابة  الرسالة الوظيفية  

 .تابة السيرة الذاتية  

4 

استخدام  مصادر 
 المعرفة.

 المعرفة، والبحث عنها. أهمية

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 الجان  العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجار  العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

2 
  تدريبات لغوية عل  ال فف عن معاني

 المعاجم العربية.ال لمات في 
2 2 

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

d2.d3 

2 
  تدريبات  لغوية عل  استخدام عالمات

 الترقيم .
2 2 

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

d2.d3 

3  .6 6 تدريبات لغوية عل  ال تابة الوظيفية 
a1,a2. a3, b1. b2. 

b3. c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 

4 
  لغويتة علت  استتخدام مصتادر تدريبات

 4 4 المعرفة.
a1,a2. a3, b1. b2. 

b3. c1 c2,c3 d1. 
d2.d3 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 إجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact 

Hours Per Semester 
24 24  

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة التفاعليةLectures 
 .اال تفاف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمناقفةdiscussion 
  العصف الذهنيBrainstorming 
 حل المف الت Problem solving 
  العروض العملية والمحا اةSimulation Method Practical presentations&                 
  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 
  المهام والت اليفprojects 
  التعلم الذاتيSelf-learning 
  التعلم التعاونيCooperative Learning  
 تبادل الخبرات بين الزمالء experiences  Exchange 

 

vi. والت ليفات  األنفطةTasks and Assignments: 

 م
No 

 / الت ليف األنفطة
Assignments/ Tasks 

نو  الت ليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبو  التنفيذ
Week Due 

 مخرجات 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 
تحليل مقال وإعداد تقريرعنه  في ضوء 

 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 
باقتباس نصوص من الكتب تكليف 

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 
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vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 التقييم أنفطة 
Assessment Tasks 

 أسو  التقييم
Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إل  الدرجة النها ية 
Proportion of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

2 
 الت ليفات 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( 2 وز) 2
a1, a2,a3.b3. c1, 

c2. 

3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 20 %  

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

d1. 

% Quiz W9 5 5( 2 وز) 4  
a1, a2,a3. b1, b2, 

c1, c2,  d1, d2 

5 
 اختبار 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 

 

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

 

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

 يفضل تأليف  تا  خاص بالمقرر وفق الموضوعات المفار إليها في محتوى المقرر لتحقيق المخرجات. 
 وبما أن الموضوعات ال يفتملها  تا  واحد فينبغي الرجو  إل  المراجع اآلتية:

  :تتتتتا  (: فتتتتن ال تابتتتتة والتعبيتتتتر، دار الفتتتتؤاد للطبتتتتع والنفتتتتر، القتتتتاهرة .) تحميتتتتل ال 2023إبتتتتراهيم صتتتتبيح وزمتتتتالؤه) .1
 Y2ATP/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646
( 

 نس والفندقي السياحي للتدري  الدولية الضيافة الذاتية، مر ز السيرة  تابة الذاتية خطوات الخفاجي: السيرة الفيخ لسان أنس .2
 pdf  Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 الخفاجي، سوريا،  دمفق،) الفيخ

 :DOI(: مبادئ عامة ل تابة مقالة علمية ،  األرفيف العربي العلمي 2022خالد مصطف ) .3
https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 

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

 ( : اإلمالء والترقيم في ال تابة العربية، م تبة لري ، القاهرة. 2795العليم إبراهيم) عبد  .4
، والتقتويم( دار المستيرة للنفتتر األنفتطة(: ال تابتة الوظيفيتة واإلبداعيتة)المجاالت/ المهترات، 2020متاهر فتعبان عبتد البتاري) .5

ان. )  (.www.massira.joعل  موقع    PDF RAR والتوزيع والطباعة، عمَّ
  PDF RAR(: األسس الفنية لل تابة والتعبير، دار صفاء للنفر والتوزيع، عمان.) ملتف ال تتا :  2022فخري خليل النجار)  .6

   www.darwafa.netعل  موقع 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 (: الترقيم في اللغة العربية ، دار ال ت  الخديوية / مصر 2723أحمد ز ي بافا )   .2
 ها ، مؤسسة ابن رفد للنفر، القدس . أساليب(: فن ال تابة و2723رفدي األفه  ) .2
 اإلنفا ية في النحو العربي، القاهرة، م تبة الخانجي. سالي األ ت( -)دعبد السالم هارون:  .3
عز  دمحم عز   : مهارات  تابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الفخصية، الم ت  العربتي لختدمات التتدري ، أبتو ظبتي،  ملتف  .4

 عل  موقع م تبة نور.  PDF RARال تا :  
 p d fفتور (: القواعد الذهبية إلتقان اللغة العربية في النحو و الصرف و الباللة،  القاهرة، دار لريت   من2722نبيل رال ) .5

 post_93.html-http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blogعل  موقع: 
 م2000نبيل مسعد السيد لزي الخالصة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، ، دار لري ، القاهرة  -  .6
، ترجمتة :رعتد عبتد الجليتل جتواد، دار الحتوار للنفتر والتوزيتع، الالذقيتة،  (1995 )المؤلفين: تقنيات ال تابتة : مجموعة من   .7

 (noor-book.comسوريا. منفور عل  موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتالمصادر اإلل ترونية 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 والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجو  للوا ح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  2

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.95يلتزم الطال  بحضور  -
% ويتتم 25يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وليا  الطلبة للقسم، ويحرم الطال  من دخول االختبار في حتال تجتاوز الغيتا   -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطال  بحضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عتن ثتالث مترات  يسمح -
 يحذر ففهيا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبار  3

 ( دقيقة من بدء االختبار 20ال يسمح للطال  بدخول االختبار النها ي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغي  الطال  عن االختبار النها ي تطبق اللوا ح الخاصة بنظام االختبار في ال لية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمفاريع  4

http://www.darwafa.net/
http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html
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 بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذها وتسليمها.يحدد أستاذ المقرر نو  التعيينات والمهام  في  -
الت ليتف التذي تتأخر فتي أو إذا تأخر الطال  فتي تنفيتذ المهتام وتستليم الت ليفتات عتن الموعتد المحتدد يحترم متن درجتة المهمتة  -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

 الطال .ف ون النها ي تطبق عليه ال حة أو في حال ثبوت قيام الطال  بالغش في االختبار النصفي  -
 الت اليف .أو النقل في الت ليفات والمهام يحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو في حال ثبوت قيام الطال  بالغش  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 .في حالة وجود فخص ينتحل فخصية طال  ألداء االختبار نيابة عنه تطبق الال حة الخاصة بذلك -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 مواعيد تسليم الت ليفات ...الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل  -

 
 
 

 (2ة مقرر: اللغة اإلنجليزية )م2020 -2027العام الجامعي: 
  (2): لغة عربية خطة مقرر

 

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

 االسم
Name 

 
 )أسبوعيا(الساعات الم تبية 

Office Hours 
 / أسبوعيا(3) 

 الم ان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 م ت  أعضاء هي ة التدريس 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنين
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخميس
THU 

 البريد اإلل تروني
E-mail 

sss       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 (2) عربيةلغة 

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 الثانياألولالمستوى   

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد
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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 الب الوريوس ) لية الهندسة جميع األقسام( 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي / انتظام

11.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 سعاد سالم السبع د. أ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

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

 :Course Descriptionوصف المقرر 

يتناول هذا المقرر موضوعات تتعلق باستخدام المعاجم العربية ، وبعالمات الترقيم، واستخدام مصادر المعرفة،  ما يتناول قواعد 
في ال تابة الوظيفية  التي تساعد لير المتخصصين في اللغة العربية عل  االتصال  األساسيةأساسية تتعلق بالمهارات اللغوية 

المتصلة بال تابة الوظيفية، وبالذات المقاالت  و  األساسية، ويتضمن هذا المقرر المعارف والقواعد  والتواصل ال تابي الفعال
ال تابة الوظيفية يتم من خاللها تدري  الطلبة  عل   نوا التقارير، والرسا ل الوظيفية، والسير الذاتية،   ما يتضمن نماذ  أل

مهارات  تابة المقالة والتقرير والرسا ل الوظيفية وعل   مهارة ال فف عن ال لمات في المعاجم العربية، وعل   يفية استخدام 
 تابة مقاالت وتقارير عن عالمات الترقيم  وتسهم هذه التدريبات المتنوعة في تنمية قدرات الطلبة عل  توظيف ما تعلموه في 

 تخصصاتهم بلغة عربية سليمة.

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ي ون الطال  قادرا عل  أن:
a1 -  ، يُظهر معرفة وفهما سليما بطرا ق ال فف عن معاني ال لمات في المعاجم العربية، وبقواعد وخطوات ال تابة الوظيفية

 وبعالمات الترقيم في ال تابة العربية .
a2 -   استخدامها في مجال تخصصه وفي مجاالت االتصال والتواصل المختلفة. أهميةال تابة الوظيفية، و أنوا يوضح 
a3- .يلخص المسمو  و المقروء ففهيا و تابيا بلغة عربية سليمة 
b1-    والسيرة الذاتية(. -الرسالة الوظيفية -التقرير -ال تابة الوظيفية: )المقالة أنوا يُميز بين م ونات 
b2 -  .يفرح م ونات نماذ  ال تابات الوظيفية المعروضة عليه بصورة سليمة 
b3-  اللغوية المعروضة عليه بموضوعية ومنهجيةيناقش ويقيم القضايا. 
c1 - .يطبق قواعد ال تابة الوظيفية  في  تابة مقاالت وتقارير متصلة بتخصصه وبمحيطه  بصورة صحيحة 
c2 - يستخدم المعاجم  اللغوية وعالمات الترقيم  في  تاباته بصورة صحيحة . 
c3 -   حث والتعلم  وفي  تاباته الوظيفية بمجال تخصصه ب فاءة.في عملية الب األساسيةيوظف قواعد اللغة العربية 
d1- لغوية في  تاباته الوظيفية في مجال تخصصه. أسالي ينمي ثروته اللغوية باستخدام ما تعلمه من مفردات و 
d2 - فة.ها المختلأساليبيُطور قدراته اللغوية و العلمية والمهنية ذاتيا من خالل استثمار قواعد اللغة العربية و 
d3 - .يتواصل مع اآلخرين مراعيا في ذلك قواعد استخدام اللغة العربية  تابيا وففهيا  وقيم المجتمع 
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ii. محتوى المقرر Course Content 

 :Theoretical Aspectالجان  النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

 الموضوعات الر يسة/ الوحدات
Topic List / Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

 عدد األسابيع 
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact 
Hours 

 استخدام المعاجم العربية. 1

 )لسان العر  )الم ال لمة. 

2 W 4 
 )القاموس المحيط )الم ال لمة 

 )مختار الصحاح )فاء ال لمة 

 )المعجم الوسيط)فاء ال لمة 

 عالمات الترقيم 2

  أهميتهاعالمات الترقيم ومفهوم. 

2 W 4   عالمات الترقيم.  أنوا 

 مواضع  استخدام عالمات الترقيم. 

3 
 

 ال تابة الوظيفية

 أهميتهامفهوم ال تابة الوظيفية و . 

7 W 14 

 .قواعد ال تابة الوظيفية  وخطواتها 

 .تابة المقالة  

 .تابة التقرير  

  الوظيفية. تابة  الرسالة 

 .تابة السيرة الذاتية  

 استخدام  مصادر المعرفة. 4

 المعرفة، والبحث عنها. أهمية

3 W 6 
 مصادر المعرفة. أنوا 

 االقتباس والتضمين.

 التوثيق بطريقة صحيحة.

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

24 28 

                                          

                                                  Practical Aspect خطة تنفيذ  الجان  العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact 
Hours 

2  .2 2 تدريبات لغوية عل  ال فف عن معاني ال لمات في المعاجم العربية 

2  . 2 2 تدريبات  لغوية عل  استخدام عالمات الترقيم 

3  .6 6 تدريبات لغوية عل  ال تابة الوظيفية 

4  .4 4 تدريبات لغوية عل  استخدام مصادر المعرفة 

الفعليةإجمالي األسابيع والساعات   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

24 24 
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة التفاعليةLectures 
 .اال تفاف الموجهtargeted detection, 
  الحوار والمناقفةdiscussion 
  العصف الذهنيBrainstorming 
 حل المف الت Problem solving 
  العروض العملية والمحا اةSimulation Method Practical presentations&                 
  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 
  المهام والت اليفprojects 
  التعلم الذاتيSelf-learning 
  التعلم التعاونيCooperative Learning  
 تبادل الخبرات بين الزمالء experiences  Exchange 

 
 
 
 

i. والت ليفات  األنفطةTasks and Assignments: 

 م
No 

 / الت ليف األنفطة
Assignments/ Tasks 

نو  الت ليف 
 )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 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 أسالي 
Assessment Method 

 موعد)أسبو ( التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion of Final 

Assessment 

2 
 الت ليفات والواجبات

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

 % Quiz W3 5 5( 2 وز) 2
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3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

W6 10 20 %  

% Quiz W9 5 5( 2 وز) 4  

5 
 اختبار نهاية الفصل  

Final Exam  
W13 60 40 % 

Total  100 100 اإلجمالي% 

 

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

 

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

 يفضل تأليف  تا  خاص بالمقرر وفق الموضوعات المفار إليها في محتوى المقرر لتحقيق المخرجات. 
 فينبغي الرجو  إل  المراجع اآلتية: وبما أن الموضوعات ال يفتملها  تا  واحد

  :(: فتتتن ال تابتتتة والتعبيتتتر، دار الفتتتؤاد للطبتتتع والنفتتتر، القتتتاهرة .) تحميتتتل ال تتتتا  2023إبتتتراهيم صتتتبيح وزمتتتالؤه) .1
-com/file/d/1rbq_FzIvCCazURby8dLprTd646https://drive.google.
 Y2ATP/view?usp=sharing( 

 والفنتدقي الستياحي للتتدري  الدولية الضيافة الذاتية، مر ز السيرة  تابة الذاتية خطوات الخفاجي: السيرة الفيخ لسان أنس .2
 pdf  Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 الخفاجي، سوريا،  دمفق،) الفيخ نس

 :DOI(: مبادئ عامة ل تابة مقالة علمية ،  األرفيف العربي العلمي 2022خالد مصطف ) .3
https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 

 ( : اإلمالء والترقيم في ال تابة العربية، م تبة لري ، القاهرة. 2795عبد العليم إبراهيم)  .4
، والتقتويم( دار المستيرة للنفتر األنفتطةبداعيتة)المجاالت/ المهترات، (: ال تابة الوظيفية واإل2020ماهر فعبان عبد الباري) .5

ان. )  (.www.massira.joعل  موقع    PDF RAR والتوزيع والطباعة، عمَّ
 PDF(: األستس الفنيتة لل تابتة والتعبيتر، دار صتفاء للنفتر والتوزيتع، عمتان.) ملتف ال تتا :  2022فختري خليتل النجتار)  .6

RAR   عل  موقعwww.darwafa.net   

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 (: الترقيم في اللغة العربية ، دار ال ت  الخديوية / مصر 2723أحمد ز ي بافا ) .2
 ها ، مؤسسة ابن رفد للنفر، القدس . أساليب(: فن ال تابة و2723رفدي األفه  ) .2
 اإلنفا ية في النحو العربي، القاهرة، م تبة الخانجي. سالي األ ت( -)دعبد السالم هارون:  .2
عز  دمحم عز   : مهارات  تابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الفخصية، الم ت  العربي لخدمات التدري ، أبو ظبي،  ملتف  .2

 عل  موقع م تبة نور.  PDF RARال تا :  
 p dان اللغة العربية في النحو و الصرف و الباللة،  القاهرة، دار لري   منفور (: القواعد الذهبية إلتق2722نبيل رال ) .3

f  :عل  موقعpost_93.html-http://lisaanularab.blogspot.com/2015/11/blog 
 م2000نبيل مسعد السيد لزي الخالصة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، ، دار لري ، القاهرة  -  .4
، ترجمة :رعد عبد الجليل جتواد، دار الحتوار للنفتر والتوزيتع، الالذقيتة،  (1995 )مجموعة من المؤلفين: تقنيات ال تابة :   .5

 (noor-book.comسوريا. منفور عل  موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتالمصادر اإلل ترونية ومواقع  .6

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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 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 

 الرجو  للوا ح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  2

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.95يلتزم الطال  بحضور  -
% 25يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وليا  الطلبة للقسم، ويحرم الطال  من دخول االختبار في حال تجاوز الغيتا   -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطال  بحضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيتادة عتن ثتالث  يسمح -
 مرات يحذر ففهيا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبار  3

 ( دقيقة من بدء االختبار 20ال يسمح للطال  بدخول االختبار النها ي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغي  الطال  عن االختبار النها ي تطبق اللوا ح الخاصة بنظام االختبار في ال لية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمفاريع  4

 بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذها وتسليمها.يحدد أستاذ المقرر نو  التعيينات والمهام  في  -
الت ليف الذي تأخر فتي أو إذا تأخر الطال  في تنفيذ المهام وتسليم الت ليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة المهمة  -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

 الطال .ف ون النها ي تطبق عليه ال حة أو في حال ثبوت قيام الطال  بالغش في االختبار النصفي  -
 الت اليف .أو النقل في الت ليفات والمهام يحرم من الدرجة المخصصة للمهام أو في حال ثبوت قيام الطال  بالغش  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 .في حالة وجود فخص ينتحل فخصية طال  ألداء االختبار نيابة عنه تطبق الال حة الخاصة بذلك -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 مواعيد تسليم الت ليفات ...الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل  -

 


