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 (102اللغة العربية ) مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General 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 Hoursلمعتمدة الساعات ا
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الثاني المستوى األول/ الفصل  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
وجدال ت  

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
المتطلبات الجامعيةبرنامج   

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course اللغة العربية 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي / انتظام

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 د/سعاد سالم السبعأ.

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

ستخدام مصادر المعرفة، ستخدام المعاجم العربية ، وبعالمات الترقيم، وا كما يتناول قواعد  يتناول هذا المقرر موضوعات تتعلق با

أسااااساااية تتعلق بالماارات اللألوية ا سااااساااية فو الكتابة الوتياية  التو تسااااعد يير المتخصاااصاااين فو اللألة العربية عل  ا تصاااال 

ير، والتواصل الكتابو الاعال، ويتضمن هذا المقرر المعارف والقواعد  ا ساسية المتصلة بالكتابة الوتياية، وبالذات المقا ت  و التقار

والرسااااالل الوتياية، والسااااير الذاتية،  كما يتضاااامن نماذا  نواو الكتابة الوتياية يتم من خاللاا تدريى الطلبة  عل  ماارات كتابة 

المقالة والتقرير والرساااااالل الوتياية وعل   ماارش الك اااااف عن الكلمات فو المعاجم العربية، وعل  كياية اساااااتخدام عالمات الترقيم  

تدريبات المتنوعة فو تنمية قدرات الطلبة عل  توتيف ما تعلموه فو كتابة مقا ت وتقارير عن تخصصاتام بلألة عربية وتسام هذه ال

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

 :أن عل  قادرا الطالى يكون سوف المقرر دراسة من ا نتااء بعد

a1 - وبقواعد وخطوات الكتابة الوتياية ، المعاجم العربيةفو  الك ف عن معانو الكلمات بطرالق سليما اماوف معرفة يُتار ،

 وبعالمات الترقيم فو الكتابة العربية .

a2 -  أنواو الكتابة الوتياية، وأهمية استخداماا فو مجال تخصصه وفو مجا ت ا تصال والتواصل المختلاة يوضح. 

a3- سليمة عربية بلألة وكتابيا  اايا لمقروءا و المسموو يلخص . 

b1-   والسيرش الذاتية(. -الرسالة الوتياية -التقرير -بين مكونات أنواو الكتابة الوتياية: )المقالة يُميز 

b2 - بصورش سليمة. نماذا الكتابات الوتياية المعروضة عليه ي رح مكونات  

b3- بموضوعية ومناجيةالقضايا اللألوية المعروضة عليه  يناقش ويقيم. 

c1 - صحيحة بصورش كتابة مقا ت وتقارير متصلة بتخصصه وبمحيطه  فو الكتابة الوتياية  قواعد يطبق. 

c2 - صحيحة كتاباته بصورش فو  يستخدم المعاجم  اللألوية وعالمات الترقيم . 

c3 -   مجال تخصصه بكااءش.ه الوتياية بوفو كتابات فو عملية البحث والتعلم  قواعد اللألة العربية ا ساسيةيوتف 

d1- كتاباته الوتياية فو مجال تخصصه فو لألوية وأساليى ماردات من تعلمه ما باستخدام اللألوية ثروته ينمو. 

d2 - المختلاة قواعد اللألة العربية وأساليباا استثمار خالل من ذاتيا والمانية العلمية قدراته اللألوية و يُطور. 

d3 -  وقيم المجتمع.اللألة العربية كتابيا و اايا  ستخدام قواعد امراعيا فو ذلك  خريناآليتواصل مع 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 من المقرر مخرجات التعلم المقصودش
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودش من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - - فو  الك اااااف عن معانو الكلمات بطرالق ساااااليما وفاما معرفة يُتار

، وبقواعااد وخطوات الكتااابااة الوتيايااة ، وبعالمااات المعاااجم العربيااة

 الكتابة العربية .الترقيم فو 
A1  وتدريساا  العربية باللألة سليما وفاما معرفة يُتار

 فو وتطويرها وتعميم استعمالاا كلألة علمية وتعليمية 
 مختلف المجا ت العلمية والمعرفية.

 

a2 – -  بة الوتياية، وأهمية اساااااااتخداماا فو مجال  يوضاااااااح أنواو الكتا

 .تلاةتخصصه وفو مجا ت ا تصال والتواصل المخ

a3- سليمة عربية بلألة وكتابيا  اايا المقروء و المسموو يلخص . 

b1– - الرسالة  -التقرير -بين مكونات أنواو الكتابة الوتياية: )المقالة يُميز

 والسيرش الذاتية(. -الوتياية

B1 يمارس مهارات  التفكير المختلفة بشكل منهجي 

تواجهه وإيجابي في تشخيص المشكالت والقضايا التي 

 العمل ويقترح الحلول المناسبة لها. أثناء

b2 - بصورش  نماذا الكتابات الوتياية المعروضة عليه ي رح مكونات

 سليمة.

B2-   يعبر عن أفكاره بوضوح وموضوعية ، ويتحاور بإيجابية

 مع زمالئه ورؤسائه ومرؤوسيه في العمل.

b3  عليه يناقش ويقيم النصااااااوص والقضااااااايا اللألوية المعروضااااااة

 بموضوعية ومناجية.

B3-  يناقش ويقيم الدراسات واألبحاث المرتبطة بقضايا

 المجتمع بطريقة منهجية وموضوعية.
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

a1 - - الك اااااااف عن معانو  بطرالق ساااااااليما وفاما معرفة يُتار

، وبقواعااد وخطوات الكتااابااة المعاااجم العربيااةفو  الكلمااات

 الوتياية ، وبعالمات الترقيم فو الكتابة العربية .

 .  المحاضرش -

 . والمناق ة الحوار -

 . ا كت اف الموجه -

 . الذاتو التعلم -

 . التعاونو التعلم -

 . الذهنو العصف -

 . المحاكاش -

النصاااااااايااة  التحريريااة ا ختبااارات -

 . والناالية

 . ال ااية ا ختبارات -

 التكااااليف المااااام و تقاااارير تقييم  -

 . والجماعية الاردية

 (. الكوزات) القصيرش ا ختبارات -

a2 – -  أنواو الكتابة الوتياية، وأهمية اساااااتخداماا فو  يوضاااااح

 .مجال تخصصه وفو مجا ت ا تصال والتواصل المختلاة

a3 – عربية بلألة وكتابيا  ااااااااايا المقروء و المساااااااموو يلخص 

 .سليمة

 

 التدريس والتقويم:     مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمواءمة ثانيا: 

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 الذهنية مخرجات المقرر/ المهارات
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

b1– - بين مكونااات أنواو الكتااابااة الوتيايااة: )المقااالااة يُميز- 

 والسيرش الذاتية(. -الرسالة الوتياية -التقرير

 المحاضرش  -
 الحوار والمناق ة. -

c1- عد يطبق بة الوتياياة  قوا بة مقاا ت وتقاارير متصااااااالاة  فو الكتاا كتاا

يعد بحوثا ودراسات علمية فو مجال تخصصه باللألة C3 .صحيحة بصورش بتخصصه وبمحيطه 
 العربية.

 

 

c2- ته بصاااااااورش فو  يساااااااتخدم المعاجم  اللألوية وعالمات الترقيم با تا  ك

 . صحيحة

c3-  وفو  فو عملية البحث والتعلم  قواعد اللألة العربية ا ساااااساااايةيوتف

 مجال تخصصه بكااءش.كتاباته الوتياية ب

d1- فو لألوية وأساليى ماردات من تعلمه ما باستخدام اللألوية ثروته ينمو 

يطور قدراته المعرفية والمانية والبحثية فو مجال  – D4 .وتياية فو مجال تخصصه وفو التعبير عن ناسهكتاباته ال
 تخصصه ذاتيا.

 
d2- قواعد  استثمار خالل من ذاتيا والمانية العلمية قدراته اللألوية و يُطور

 .المختلاة اللألة العربية وأساليباا

d3-  اللألة العربية ساااااااتخدام واعد اقمراعيا فو ذلك  اآلخرينيتواصااااااال مع

 وقيم المجتمع.كتابيا و اايا  

D3 –  يتواصاااااااال باااللألااة العربيااة بطالقااة وفاااعليااة فو مجااال
 تخصصه.
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b2 - عليهنماذا الكتابات الوتياية المعروضاااة  ي ااارح مكونات 

 بصورش سليمة.

 لموجه.ا كت اف ا -
 العصف الذهنو. -
 .التعلم الذاتي -
 .حل الم كالت -
 مجموعات العمل. -

 الااتااحااريااريااااة ا خااتاابااااارات -

 . النصاية والناالية

 . ال ااية ا ختبارات -

 الماااااام و تقااااارير تقييم  -

 الااااااااارديااااة الااااتااااكااااالاااايااااف

 . والجماعية

 الاااقصااااااااايااارش ا خاااتااابااااارات -

 (. الكوزات)

b3 القضايا اللألوية المعروضة عليه بموضوعية  يناقش ويقيم
 .ومناجية

 

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

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

c1- عد يطبق ية  قوا بة الوتيا تا قارير  فو الك بة مقا ت وت تا ك

 .صحيحة بصورش متصلة بتخصصه وبمحيطه 

 لمحاكاش.العروض العملية وا -
 التطبيقات العملية والتكاليف. -
 حل الم كالت. -
 .التعلم التعاونو -
 تبادل الخبرات بين الزمالء. -
 الحوار والمناق ة. -
 .التعلم الذاتو -

 مالحظة االداء. -

 االختبارات التحريرية. -

والتكليفات  مهامتقييم تقارير ال -

 التطبيقية.

 االختبارات الشفهية. -

c2-  كتاباته  فو  وعالمات الترقيميساااااااتخدم المعاجم  اللألوية

 . صحيحة بصورش

c3-  فو عملية البحث  قواعد اللألة العربية ا سااااااااسااااااايةيوتف

 مجال تخصصه بكااءش.وفو كتاباته الوتياية ب والتعلم 

 
 

 التدريس والتقويم:     ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 
 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 
 التدريساستراتيجية 

Teaching Strategies 
 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1- خدام اللألوية ثروته ينمو مه ما باسااااااات  ماردات من تعل

ية فو مجال تخصصه، كتاباته الوتيا فو لألوية وأساليى

 .وعند التعبير عن ناسه ومحيطه

 الحوار والمناقشة -

 التعلم الذاتي -

 التعلم التعاوني. -

 المهام والتكاليف. -

 تبادل الخبرات بين الزمالء -

 مالحظة األداء. -

 تقييم تقارير التكليفات والمشاريع. -

 تقييم العروض التقديمية. -

d2- خالل من ذاتيا ةوالماني العلمية قدراته اللألوية و يُطور 

 .المختلاة قواعد اللألة العربية وأساليباا استثمار

d3-  سااااااتخدام قواعد امراعيا فو ذلك  اآلخرينيتواصاااااال مع

 وقيم المجتمع.اللألة العربية كتابيا و اايا  

 الحوار والمناقشة -

 التعلم الذاتي -

 التعلم التعاوني. -

 المهام والتكاليف. -

 تبادل الخبرات بين الزمالء -

 حظة األداء.مال -

 تقييم تقارير التكليفات والمشاريع. -

 تقييم العروض التقديمية. -
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

 عدد األسابيع 
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 

1 
استخدام المعاجم 

 العربية.

 . ) م الكلمة( لسان العرى ▪

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

d1. d2.d3 
 لكلمة(القاموس المحيط ) م ا ▪

 مختار الصحاح )فاء الكلمة( ▪

 المعجم الوسيط)فاء الكلمة( ▪

 عالمات الترقيم 2

 .مااوم عالمات الترقيم وأهميتاا ▪

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

d1. d2.d3 
 .أنواو  عالمات الترقيم ▪

 .مواضع  استخدام عالمات الترقيم •

3 
 

 الكتابة الوتياية

 . ة الوتياية وأهميتاا مااوم الكتاب ▪

7 W 14 
a1,a2. a3, b1. b2. 
b3. c1 c2,c3 d1. 

d2.d3 

 .قواعد الكتابة الوتياية  وخطواتاا ▪

 .كتابة المقالة ▪

 كتابة التقرير. ▪

 .كتابة  الرسالة الوتياية ▪

 كتابة السيرش الذاتية. ▪

4 

استخدام  مصادر 

.المعرفة  

 لبحث عنها.أهمية المعرفة، وا

3 W 6 
a1,a2. a3, b1. b2. 
b3. c1 c2,c3 d1. 

d2.d3 

 أنواع مصادر المعرفة.

 االقتباس والتضمين.

 .بطريقة صحيحة التوثيق

 

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

14 28  

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب تموضوعا ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 
بات لألوي ▪ مات فو المعاجم تدري ة عل  الك اااااااف عن معانو الكل

 2 2 العربية.
a1,a2. a3, b1. b2. b3. c1 

c2,c3 d1. d2.d3 



  

     

 ء جامعة صنعا
 الكلية:جميع الكليات

 جميع األقسام القسم:

 متطلبات الجامعة البرنامج:

             

 

         

  

 وحدة ضمان الجودة                                    الجودة وضمان  مركز التطوير  6
 الموصف

                      أ.د سعاد سالم السبع

 

                

6   

 
 

 

 2 2 تدريبات  لألوية عل  استخدام عالمات الترقيم . ▪ 2
a1,a2. a3, b1. b2. b3. c1 

c2,c3 d1. d2.d3 

 6 6 تدريبات لألوية عل  الكتابة الوتياية. ▪ 3
a1,a2. a3, b1. b2. b3. c1 

c2,c3 d1. d2.d3 

4 
 تدريبات لألوية عل  استخدام مصادر المعرفة. ▪

4 4 
a1,a2. a3, b1. b2. b3. c1 

c2,c3 d1. d2.d3 

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 Lectures يةالتااعل المحاضرش ▪

 ,targeted detection. ا كت اف الموجه ▪

 discussion والمناق ة الحوار ▪

 Brainstorming الذهنو العصف ▪

 Problem solving الم كالت حل ▪

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاش ▪

 Practical in computer Lab (Lab works) العملو التطبيق ▪

 projects والتكاليف الماام ▪

 Self-learning الذاتو التعلم ▪

  Cooperative Learning التعاونو التعلم ▪

 experiences  Exchange الزمالء بين الخبرات تبادل ▪
 

vi. والتكليفات األنشطة Tasks and Assignments: 

 م
No 

 التكليف /األنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
ي/ )فرد

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week Due 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

تكليف بالكشف عن عدد من المفردات في    (1

 .معجم لسان العرب والقاموس المحيط
 W2 4 فردي

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

تكليف بوضع عالمات الترقيم لنص خال من   (2

 مات.هذه العال
 W4 4 جماعو

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

في ضوء  عنه تقريرإعداد تحليل مقال و  (3

 .همكونات
 W5 4 فردي

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

كتابة مقال وتقرير عن موضوعين  متصلين   (4

 .بتخصصه
 W6 5 فردي

a1,a2. a3, b1. b2. b3. c1 
c2,c3 d1. d2.d3 
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تكليف باقتباس نصوص من الكتب والمجالت   (5

 .واإلنترنت  وتوثيقها بطريقة صحيحة
 W7 3 جماعو

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

   Total Score  20 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 

 ةدرجة النهائيال
Proportion of 

Final Assessment 

 مخرجات 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 
 اختبار 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 
  اختبار نهاية الفصل 

Final Exam  
W13 60 40 % 

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

d2.d3 
 Total إلجمالي  ا  100 100% 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2,  c3, d1, d2, d3 

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
  .لتحقيق المخرجات ص بالمقرر وفق الموضوعات المشار إليها في محتوى المقرريفضل تأليف كتاب خا

 وضوعات ال يشتملها كتاب واحد فينبغي الرجوع إلى المراجع اآلتية:وبما أن الم

  تررحررمرريرررل الرركررتررراب : (: فررن الرركررترررابرررة والررتررعرربرريررر، دار الررفرر.اد لررلررطرربررع والررنشرررررررر، الررقررراهرررة .)2013إبررراهرريررم صررررررربرريرر  وزمررالؤه) .1

 ATP/view?usp=sharing2Y-646dLprTd8rbq_FzIvCCazURby1https://drive.google.com/file/d/( 

شيخ غسان أنس .2 سيرة ال سيرة كتابة الذاتية خطوات الخفاجي: ال ضيافة الذاتية، مركز ال سياحي للتدريب وليةالد ال شيخ نس والفندقي ال  ال

 pdf  Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 الخفاجي، سوريا،  دمشق،)

 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمية ،  األرشيف العربي العلمي 2018خالد مصطفى) .3

https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 

 مالء والترقيم في الكتابة العربية، مكتبة غريب، القاهرة.( : اإل 1975عبد العليم إبراهيم)  .4

(: الكتابة الوظيفية واإلبداعية)المجاالت/ المهرات، األنشررررطة، والتقويم( دار المسرررريرة للنشررررر والتوزيع 2010ماهر شررررعبان عبد الباري) .5

ان. )  (.www.massira.joعلى موقع    PDF RAR والطباعة، عمَّ

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 Resources مصادر التعلم

على موقع   PDF RAR(: األسس الفنية للكتابة والتعبير، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.) ملف الكتاب:  2011فخري خليل النجار)  .6

www.darwafa.net   

 :Essential References المراجع المساندة .2
 الخديوية / مصر (: الترقيم في اللغة العربية ، دار الكتب 1913أحمد زكي باشا )   .1

 (: فن الكتابة وأساليبها ، م.سسة ابن رشد للنشر، القدس . 1983رشدي األشهب ) .2

 األساليب اإلنشائية في النحو العربي، القاهرة، مكتبة الخانجي. ت( -)دعبد السالم هارون:  .3

ي لخدمات التدريب، أبو ظبي،  ملف عزب محمد عزب  : مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، المكتب العرب .4

 على موقع مكتبة نور.  PDF RARالكتاب:  

 p d f(: القواعد الذهبية إلتقان اللغة العربية في النحو و الصرررف و البالغة،  القاهرة، دار غريب  منشررور 1982نبيل راغب) .5

 /html93post_-blog/2015/11http://lisaanularab.blogspot.com.على موقع: 

 م2000نبيل مسعد السيد غزي الخالصة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، ، دار غريب، القاهرة  -  .6

والتوزيع، الالذقية، ، ترجمة :رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار للنشررررررر  (1995 )مجموعة من الم.لفين: تقنيات الكتابة :   .7

 (noor-book.comسوريا. منشور على موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .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 الرجوو للوالح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتو:

 : Class Attendanceسياسة حضور الاعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم فو حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالى بحضور  -
ويتم اقرار  %25ويحرم الطالى من دخول ا ختبار فو حال تجاوز الألياى  ،للقساااام ةبلأسااااتاذ المقرر تقريرا بحضااااور ويياى الطيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم.

 :Tardyالحضور المتأخر  2

عن ثالث مرات يحذر يادش تذا تأخر ز، وحضااور المحاضاارش تذا تأخر لمدش ربع ساااعة لثالث مرات فو الاصاال الدراسااوبللطالى  يساامح -
 المحاضرش. دخول يمنع من ا لتزاموعند عدم ، يا من أستاذ المقررا ا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط ا ختبار  3

 ( دقيقة من بدء ا ختبار 20دخول ا ختبار الناالو تذا تأخر مقدار )ب  يسمح للطالى  -
 والح الخاصة بنتام ا ختبار فو الكلية.تذا تأليى الطالى عن ا ختبار الناالو تطبق الل -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والم اريع  4

 وتسليماا.ها ضوابط تنايذو ويحدد مواعيد تسليماا ،فو بداية الاصل والماام  يحدد أستاذ المقرر نوو التعيينات -
 التكليف الذي تأخر فو تسليمه. المامة أو يحرم من درجة المحددموعد ال عنتسليم التكلياات تنايذ الماام وتذا تأخر الطالى فو  -

 : Cheating الألش 5

  لحة  ؤون الطالى. عليه فو حال ثبوت قيام الطالى بالألش فو ا ختبار النصاو أو الناالو تطبق -
 .تكاليف ماام أو اليحرم من الدرجة المخصصة لل الماامفو التكلياات وبالألش او النقل فو حال ثبوت قيام الطالى  -

 :Plagiarismا نتحال  6

 . داء ا ختبار نيابة عنه تطبق الاللحة الخاصة بذلك طالىفو حالة وجود  خص ينتحل  خصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكلياات ...الخ -
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 (1قرر: اللغة اإلنجليزية )ة مم2020 -2019العام الجامعي: 

  102: لغة عربية خطة مقرر

 

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

 االسم
Name 

 
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 
 أسبوعيا( /3) 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone No.  اء هيئة التدريس مكتب أعض 

 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

sss       

 

ix. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

12.  
 اسم المقرر

Course Title 
 102اللغة العربية 

13.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR102 

14.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  0 3 

15.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

لثانياالمستوى األول/ الفصل   

16.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

17.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

18.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
(برنامج البكالوريوس )كلية الهندسة جميع األقسام  

19.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course اللغة العربية 

20.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي / انتظام

21.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 د/سعاد سالم السبعأ.

22.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 ساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين ت: مالحظة
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 :Course Descriptionوصف المقرر 

يتناول هذا المقرر موضوعات تتعلق باستخدام المعاجم العربية ، وبعالمات الترقيم، واستخدام مصادر المعرفة، كما يتناول قواعد أساسية 

غير المتخصصين في اللغة العربية على االتصال والتواصل الكتابي تتعلق بالمهارات اللغوية األساسية في الكتابة الوظيفية  التي تساعد 

ية، الفعال، ويتضمن هذا المقرر المعارف والقواعد  األساسية المتصلة بالكتابة الوظيفية، وبالذات المقاالت  و التقارير، والرسائل الوظيف

لها تدريب الطلبة  على مهارات كتابة المقالة والتقرير والرسائل والسير الذاتية،  كما يتضمن نماذج ألنواع الكتابة الوظيفية يتم من خال

الوظيفية وعلى  مهارة الكشف عن الكلمات في المعاجم العربية، وعلى كيفية استخدام عالمات الترقيم  وتسهم هذه التدريبات المتنوعة 

 اتهم بلغة عربية سليمة.في تنمية قدرات الطلبة على توظيف ما تعلموه في كتابة مقاالت وتقارير عن تخصص

  

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

 :أن عل  قادرا الطالى يكون سوف المقرر دراسة من ا نتااء بعد

a1 - ية ، ، وبقواعد وخطوات الكتابة الوتياالمعاجم العربيةفو  الك ف عن معانو الكلمات بطرالق سليما وفاما معرفة يُتار

 وبعالمات الترقيم فو الكتابة العربية .

a2 -  أنواو الكتابة الوتياية، وأهمية استخداماا فو مجال تخصصه وفو مجا ت ا تصال والتواصل المختلاة يوضح. 

a3- سليمة عربية بلألة وكتابيا  اايا المقروء و المسموو يلخص . 

b1-   والسيرش الذاتية(. -الرسالة الوتياية -التقرير -مقالةبين مكونات أنواو الكتابة الوتياية: )ال يُميز 

b2 - بصورش سليمة. نماذا الكتابات الوتياية المعروضة عليه ي رح مكونات  

b3- القضايا اللألوية المعروضة عليه بموضوعية ومناجية يناقش ويقيم. 

c1 - صحيحة بصورش وبمحيطه كتابة مقا ت وتقارير متصلة بتخصصه  فو الكتابة الوتياية  قواعد يطبق. 

c2 - صحيحة كتاباته بصورش فو  يستخدم المعاجم  اللألوية وعالمات الترقيم . 

c3 -   مجال تخصصه بكااءش.وفو كتاباته الوتياية ب فو عملية البحث والتعلم  قواعد اللألة العربية ا ساسيةيوتف 

d1- كتاباته الوتياية فو مجال تخصصه فو لألوية وأساليى ماردات من تعلمه ما باستخدام اللألوية ثروته ينمو. 

d2 - المختلاة قواعد اللألة العربية وأساليباا استثمار خالل من ذاتيا والمانية العلمية قدراته اللألوية و يُطور. 

d3 -  وقيم المجتمع.اللألة العربية كتابيا و اايا  ستخدام قواعد امراعيا فو ذلك  اآلخرينيتواصل مع 

 

ii. رمحتوى المقر Course Content 

 :Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

 الموضوعات الرئيسة/ الوحدات

Topic List / Units 
 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

 عدد األسابيع 
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 استخدام المعاجم العربية. 1

 . ) م الكلمة( عرىلسان ال ▪

2 W 4 
 القاموس المحيط ) م الكلمة( ▪

 مختار الصحاح )فاء الكلمة( ▪

 المعجم الوسيط)فاء الكلمة( ▪

 .مااوم عالمات الترقيم وأهميتاا ▪
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 عالمات الترقيم 2
 .أنواو  عالمات الترقيم ▪

2 W 4 
 .مواضع  استخدام عالمات الترقيم •

3 
 

 يةالكتابة الوتيا

 . مااوم الكتابة الوتياية وأهميتاا  ▪

7 W 14 

 .قواعد الكتابة الوتياية  وخطواتاا ▪

 .كتابة المقالة ▪

 كتابة التقرير. ▪

 .كتابة  الرسالة الوتياية ▪

 كتابة السيرش الذاتية. ▪

4 
.استخدام  مصادر المعرفة  

 أهمية المعرفة، والبحث عنها.

3 W 6 

 المعرفة.أنواع مصادر 

 االقتباس والتضمين.

 .بطريقة صحيحة التوثيق

 

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

14 28 

                                                  

                                                  Practical Aspect العملي  خطة تنفيذ  الجانب ثانيا:

 الرقم

Order 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 2 2 تدريبات لألوية عل  الك ف عن معانو الكلمات فو المعاجم العربية. ▪ 1

 2 2 استخدام عالمات الترقيم .تدريبات  لألوية عل   ▪ 2

 6 6 تدريبات لألوية عل  الكتابة الوتياية. ▪ 3

 4 4 تدريبات لألوية عل  استخدام مصادر المعرفة. ▪ 4

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 Lectures التااعلية اضرشالمح ▪

 ,targeted detection. ا كت اف الموجه ▪

 discussion والمناق ة الحوار ▪

 Brainstorming الذهنو العصف ▪

 Problem solving الم كالت حل ▪

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاش ▪
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 Practical in computer Lab (Lab works) العملو التطبيق ▪

 projects والتكاليف الماام ▪

 Self-learning الذاتو التعلم ▪

  Cooperative Learning التعاونو التعلم ▪

 experiences  Exchange الزمالء بين الخبرات تبادل ▪

 

 

i.  األنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 التكليف /األنشطة 
Assignments/ Tasks 

وع التكليف ن
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

تكليف بالكشف عن عدد من المفردات في معجم لسان العرب    (6

 .والقاموس المحيط
 W2 4 فردي

 W4 4 جماعو تكليف بوضع عالمات الترقيم لنص خال من هذه العالمات.  (7

 W5 4 فردي تحليل مقال وتقرير في ضوء مكونات كل نوع.  (8

 W6 5 فردي .كتابة مقال وتقرير عن موضوعين  متصلين بتخصصه  (9

تكليف باقتباس نصوص من الكتب والمجالت واإلنترنت    (10

 .وتوثيقها بطريقة صحيحة
 W7 3 جماعو

  Total Score  20 إجمالي الدرجة 

 

 

 Learning Assessment التعلم  تقويم

 الرقم

No. 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 %الوزن النسبي
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 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W6 10 10 %  
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% Quiz W9 5 5( 2كوز) 4  

5 
  اختبار نهاية الفصل 

Final Exam  
W13 60 40 % 

 Total  100 100 اإلجمالي% 

 

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

 ن() ال تزيد عن مرجعي: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
  .لتحقيق المخرجات يفضل تأليف كتاب خاص بالمقرر وفق الموضوعات المشار إليها في محتوى المقرر

 موضوعات ال يشتملها كتاب واحد فينبغي الرجوع إلى المراجع اآلتية:وبما أن ال

  الرركررتررراب : تررحررمرريرررل (: فررن الرركررترررابرررة والررتررعرربرريررر، دار الررفرر.اد لررلررطرربررع والررنشرررررررر، الررقررراهرررة .)2013إبررراهرريررم صررررررربرريرر  وزمررالؤه) .7

 ATP/view?usp=sharing2Y-646dLprTd8rbq_FzIvCCazURby1https://drive.google.com/file/d/( 

شيخ غسان أنس .8 سيرة ال سيرة كتابة الذاتية خطوات الخفاجي: ال ضيافة اتية، مركزالذ ال سياحي للتدريب الدولية ال شيخ نس والفندقي ال  ال

 pdf  Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 الخفاجي، سوريا،  دمشق،)

 :DOI(: مبادئ عامة لكتابة مقالة علمية ،  األرشيف العربي العلمي 2018خالد مصطفى) .9

https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg 

 ( : اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية، مكتبة غريب، القاهرة. 1975م إبراهيم) عبد العلي .10

(: الكتابة الوظيفية واإلبداعية)المجاالت/ المهرات، األنشررررطة، والتقويم( دار المسرررريرة للنشررررر والتوزيع 2010ماهر شررررعبان عبد الباري) .11

ان. )  (.www.massira.joعلى موقع    PDF RAR والطباعة، عمَّ

على موقع   PDF RAR(: األسس الفنية للكتابة والتعبير، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.) ملف الكتاب:  2011فخري خليل النجار)  .12

www.darwafa.net   

 :Essential References المراجع المساندة .5
 ة العربية ، دار الكتب الخديوية / مصر (: الترقيم في اللغ1913أحمد زكي باشا )   .8

 (: فن الكتابة وأساليبها ، م.سسة ابن رشد للنشر، القدس . 1983رشدي األشهب ) .9

 األساليب اإلنشائية في النحو العربي، القاهرة، مكتبة الخانجي. ت( -)دعبد السالم هارون:  .10

الشخصية، المكتب العربي لخدمات التدريب، أبو ظبي،  ملف  عزب محمد عزب  : مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة .11

 على موقع مكتبة نور.  PDF RARالكتاب:  

 p d f(: القواعد الذهبية إلتقان اللغة العربية في النحو و الصرررف و البالغة،  القاهرة، دار غريب  منشررور 1982نبيل راغب) .12

 /html93post_-blog/2015/11http://lisaanularab.blogspot.com.على موقع: 

 م2000نبيل مسعد السيد غزي الخالصة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، ، دار غريب، القاهرة  -  .13

واد، دار الحوار للنشررررررر والتوزيع، الالذقية، ، ترجمة :رعد عبد الجليل ج (1995 )مجموعة من الم.لفين: تقنيات الكتابة :   .14

 (noor-book.comسوريا. منشور على موقع )

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

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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 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
▪ 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 
 بعد الرجوو للوالح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتو:

 : Class Attendanceسياسة حضور الاعاليات التعليمية  1

 عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات ويحرم فو حال  %75يلتزم الطالى بحضور  -
ويتم اقرار  %25ويحرم الطالى من دخول ا ختبار فو حال تجاوز الألياى  ،للقساااام ةبليقدم أسااااتاذ المقرر تقريرا بحضااااور ويياى الط -

 الحرمان من مجلس القسم.

 :Tardyالحضور المتأخر  2

عن ثالث مرات يحذر يادش تذا تأخر ز، وراسااوحضااور المحاضاارش تذا تأخر لمدش ربع ساااعة لثالث مرات فو الاصاال الدبللطالى  يساامح -
 المحاضرش. دخول يمنع من ا لتزاموعند عدم ، يا من أستاذ المقررا ا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط ا ختبار  3

 ( دقيقة من بدء ا ختبار 20دخول ا ختبار الناالو تذا تأخر مقدار )ب  يسمح للطالى  -
 ختبار الناالو تطبق اللوالح الخاصة بنتام ا ختبار فو الكلية.تذا تأليى الطالى عن ا  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والم اريع  4

 وتسليماا.ها ضوابط تنايذو ويحدد مواعيد تسليماا ،فو بداية الاصل والماام  يحدد أستاذ المقرر نوو التعيينات -
 التكليف الذي تأخر فو تسليمه. المامة أو يحرم من درجة المحددموعد ال عنياات تسليم التكلتنايذ الماام وتذا تأخر الطالى فو  -

 : Cheating الألش 5

  لحة  ؤون الطالى. عليه فو حال ثبوت قيام الطالى بالألش فو ا ختبار النصاو أو الناالو تطبق -
 .ماام أو التكاليف ة المخصصة لليحرم من الدرج الماامفو التكلياات وبالألش او النقل فو حال ثبوت قيام الطالى  -

 :Plagiarismا نتحال  6

 . داء ا ختبار نيابة عنه تطبق الاللحة الخاصة بذلك طالىفو حالة وجود  خص ينتحل  خصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكلياات ...الخ -

 

 

 
 



 
 الجمهورية اليمنية          

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة صنعاء            

 كلية الطب البيطري          
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