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 نموذج توصيف مقرر دراسي
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 األهداف:-ب 
 المقرر الرئيس ؟ هدفما  -1

غة واألدب وما يتصل هبما من الطالب من اإلحاطة ابملصادر الرئيسية لعلمي الل أن يتمكن •
 .وتزويده بطرائق الرجوع إىل املراجع واملصادر اللغوية ،، ومعرفة ما فيها إبجياز ودقةعلوم

 :وحتسينه املقرر نفذ يف الوقت الراهن من أجل تطويرتصف أية خطط  -2
 .جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم الهااملراجعة الدورية للمقرر اليت تتو  •
حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف جمال اكتساب املهارات  •

 .ومهارات التفكري ،اللغوية
 .حتديث مصادر تعلم املقرر بشكل منتظم •
مستخدمة في المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف -ج

 (البرنامج دليل التعريفية أوالنشرة 
  :املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا -1

 مفردات املقرر الدراسي األسبوع
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 االتصال

ول
األ

 
 ، وما يتصل هبماالتعريف ابملقرر، ومصادر اللغة واألدب

 التأليف يف العلوم العربية وتطورها يف العصر احلديث

( التعريف مبا سُيعطى للطالب يف املقرر من  ) عملي
 تطبيقات

1 2 

ثاين
ال

 

التعريف مبعاجم األلفاظ ومعاجم املعاين  :املصادر اللغوية
. 

 مراحل التأليف يف معاجم األلفاظ وأبرز املؤلفات يف ذلك

 طرائق استخراج الكلمة من معاجم األلفاظ

1 2 

لث
الثا

 

 وأبرز املؤلفات يف ذلك ،مراحل التأليف يف معاجم املعاين

 2 1 طرائق استخراج الكلمة من معاجم األلفاظ
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 مفردات املقرر الدراسي األسبوع
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 االتصال

رابع
ال

 

، املصادر األدبية: جمموعات الشعر العريب، كتب املعلقات
 وكتب معاين الشعر

 ، واستعراضهاالقراءة ببعض كتب الشعر العريب
1 2 

مس
اخلا

 

 ،البيان والتبيّي ،احليوان :كتب الثقافة األدبية العامة
 ،اإلمتاع واملؤانسة ،العقد الفريد ،عيون األخبار ،الكامل

 . وحي القلم ،النظرات ،كتب األمايل  ،زهر اآلداب
 واستعراضها ،القراءة ببعض كتب الثقافة األدبية

1 2 

دس
لسا

ا
 

 اختبار أعمال السنة األول

 2 1 أعمال تطبيقينة حتسب من درجة أعمال السنة

ابع
الس

 

، الشافية ،املقتضب ،الكتاب :رفكتب النحو والص
 املوسوعات النحوية ،شروح األلفية ،اللمع، املفصل

 استعراض بعض كتب النحو وطرائق ترتيبها

1 2 

امن
الث

 

، املوازنة بّي الطائيّي ،ر الشعرعيا :كتب النقد األديب
 الوساطة بّي املتنيب وخصومة ،نقد الشعر

 واستعراضها ،القراءة يف بعض كتب النقد األديب
1 2 

سع
التا

 

مفتاح  ،أسرار البالغة ،دالئل اإلعجاز :كتب البالغة
 البديعيات ،الطراز ،العلوم وشروحه البالغية

 واستعراضها ،القراءة يف بعض كتب البالغة

1 2 

شر
العا

 

، اإلقناع ،القوايف ،القسطاس :ةكتب العروض والقافي
 كتب ضرائر الشعر  ،العيون الغامزة ،احلور العّي ،الوايف

 واستعراضها ،القراءة يف بعض كتب العروض
1 2 

شر
ي ع

حلاد
ا

 

إنباه  ،نزهة األلباء ،بغية الوعاة :كتب تراجم اللغويّي
 وغريها ،النحاة

 واستعراضها ،القراءة يف بعض كتب الرتاجم

1 2 

اين 
الث شر
ع

 

 اختبار أعمال السنة الثاين

 2 1 السنةأعمال تطبيقينة حتسب من درجة أعمال 
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 مفردات املقرر الدراسي األسبوع
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 االتصال

شر
ث ع

لثال
ا

 

 ،نفح الطيب ،املؤتلف واملختلف :كتب تراجم األدابء
 وغريها ،طبقات الشعراء

 واستعراضها ،القراءة يف بعض كتب الرتاجم

1 2 

شر
ع ع

لراب
ا

 

املوسوعات العلمية والكتب اجلامعة وكتب اجلغرافيا 
 والتاريخ املتصلة بتخصصي اللغة واألدب

 واستعراضها ،اجلغرافيا والتاريخالقراءة يف بعض كتب 
1 2 

س 
خلام

ا
شر

ع
 

 مراجعة
1 2 

 30 15 عدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر الدراسي: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

الساعات 
 المؤداة فعليا  

30   15  45 

الساعات 
الساعات  1   1 المعتمدة

 2 املكتبية

يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  : -3

 أسبوعًيا
حيتاج الطالب إىل ست ساعات أسبوعية يف البيت للذهاب إىل املكتبة واالطالع على 

 .املتنوعة والقراءة فيها املصادر
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: 

 هاتدريس قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم -4

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أواًل -

 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  تتسق معهاو تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيًا -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثًا -

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم، مع مالحظة أنه ال يية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معًا عمل هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 م
تدريس  استراتيجيات لمؤهالتوفقاً لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 المقرر

 طرق القياس

 المعرفة 1

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

طرائق الرجوع إىل املراجع واملصادر  يبّي الطالب 1-1
 واالستفادة منها.

 احملاضرة .
 احلوار واملناقشة .

 أورق النشاط .
حبوث موجزة يتم مناقشتها يف 

 احملاضرة 

 .االختبارات
 .األسئلة الصفية
 .األسئلة املنزلية
 ملف الطالب

إىل املراجع واملصادر املهمة اليت هو حباجة  الطالب يرجع  1-2
 إليها الستكمال أدوات حبته.

يصف مناهج التحليل اللغوي يف النصوص اللغوية   1-3
 والربط بينها.

 اإلدراكية المهارات  2
 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 العملي.لتدريب ا . املعلومة من املصادر املطلوبة بسهولة ويسر يستخرج 2-1
 الذهاب إىل املكتبة 

 حل املشكالت
 

 االختبارات .
 .األسئلة الصفية
 .األسئلة املنزلية
 .قراءة املقدمات
 .التقومي املستمر

كنوز املراجع واملصادر بنفسه ومن دون كبري حيلل    2-3
 مشقة.

 
 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
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 :اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم --د 
 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  التعليميةوالهيئة أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  )

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 

جلوس أساتذة املقرر يومّي يف األسبوع يف مكاتبهم أبوقات حمددة مسجلة على ابب  •
 املكتب .

 وبرانمج احملادثة والغرفة الصوتية . ،املنتدى على موقع جسوراستعمال أساتذة املقرر  •
 

 مصادر التعلم:هـ 
 الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج :  -1

، مكتبة نور الشرق خلدمة املكتبة العربية ومنهج البحث للدكتور حممد رضوان الداية •
 الرتاث، دت.

فيها مصادر اللغة أمام زمالئه يناقش  يدير حوارًا   3-1
 واألدب.

 .تعليم تعاوين
 

 تقدمي العروض

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 بطاقة املتابعة تقدمي العروض . الرجوع إىل املصادر يوظف الربامج احلاسوبية يف جمال   4-1

 خالل الفصل الدراسي:ة بالطل يمتقو مهامجدول -5

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %15 السابع  االختبار الفصلي األول )جماعي( 1

 %10 ممتد المشاركة  2

3 
األسبوع الحادي  االختبار الفصلي الثاني )جماعي(

 عشر

15% 

 %10 ممتد النشاط )جماعي( 4

 %10 ممتد بحث علمي 5

 %40 السادس عشر (االختبار النهائي )جماعي 6
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 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية-في قائمة  –أدرج -2

 

 ، مكتبة غريب، القاهرة. عز الدين إمساعيل، عريباملصادر األدبية واللغوية يف الرتاث ال •
 منشورات مطبعة اجلامعة، أجمد الطرابلسي ،رخيية يف حركة التأليف عند العربنظرة ات •

 ..م1956هـ / 1376 :2ط، دمشق، السورية
 م.1999 ،دار الفكر العربي، أمحد املكي طاهر ،دراسة مصادر األدب •
 .م2000، دار املعرفة اجلامعية، السعيد الورقي، يف مصادر الرتاث العريب •

 مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد-3
 شبكة املستشار اللغوي . •
 موقع إيوان اللغة . •
 عجائب من العربية . •
 العربية .فنون اللغة  •
 مكتبة املصطفى •

http://www.al-mostafa.com/index.htm 
 موقع الوراق •

http://www.alwaraq.net/index 
 مكتبة مشكاة اإلسالم •

http://www.almeshkat.net/books/index.php 
 جلمعية العلمية السعودية للغة العربيةا •

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah 
 األلوكة •

http://www.alukah.net 
 اإليوان •

http://www.iwan.fajjal.com 
 صوت العربية •

http://www.alarabiyah.ws/ 
 شبكة الفصيح •

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
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 منتدايت الكتب املصورة •
http://pdfbooks.net/vb/login.php 

 
األسطوانات يات،والبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج  :-4

 المدمجة:

 
 املوسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة ) )  •
 املوسوعة النحوية.CDأقراص ممغنطة )  )  •
 وهو قرص مساعد للمقرر ،قرص مقرر التحرير العريب إعداد عمادة التعلم اإللكرتوين •

القاعات بما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي  :المرافق المطلوبة -و

الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة  قاعاتة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل اليدراسال

 :(، وغيرهاالحاسب اآللي المتاحة
 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 ممغنطة وأقراص مضغوطة.أشرطة -
 خمتربات صوتية.-
 أجهزة عرض.-
 برامج لغوية تعليمية.-
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية-      

 
 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر -2 •

معامل يف القسم  4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن
 مزودة أبقراص مضغوطة. 

 

حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثاًل: مصادر أخرى )حددها-3

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذ

 برامج تدريب لغوي. -
 وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. أفالم تسجيلية:فيديو -
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1
 

 نتائج االختبار التحريري + الشفوي. -
 رأي أستاذ املتطلب الالحق.  -
 استبانه رأي الطالب.  -

 .استبانه أستاذ املقرر. •
 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق: -2

 
 التقومي الذايت املستمر . •
 املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ( . •
متابعة جلنة اإلعداد العام لعضو هيئة التدريس لتقومي األداء يف تقدمي املقرر وفعالية  •

 املستخدمة لتقدميه.األدوات 
 .تقومي األساتذة الزائرين •

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . •
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بّي أعضاء هيئة التدريس. •
عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح  •

 احللول.
 داء.أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األتشجيع  •

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -4

لتصحيح االختبارات أو عينة  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريسبواسطة 

 (:ن مؤسسة أخرىتدريس م أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

 

حتليل نتائج االختبارات الفصلية والنهائية ومعرفة مواضع ضعف الطالب يف الكتابة  •
 والتعبري واللغة والعمل على معاجلتها.

 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. •
 االستعانة أبساتذة زائرين لتقومي املقرر. •
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 .د تصحيحهاتكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بع •
 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة . •
 صيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .مراجعة تو  •
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر ملواكبة ما يستجد . •
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 والتخطيط لتطويره:

 ع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره.استطال -
 لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. -
 . عقد مقارنة بّي هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى -

 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر. -
 لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. عقد -
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. -
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. -
 مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. -
 

 

  منسق البرنامجسم ا
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