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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود. إسم المؤسسة التعليمية: 10/3/1439 :التوصيفتاريخ  

 اآلداب/ اللغة العربية وآدابها. :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 عرب 111    (  1مهارات القراءة ) : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 قسم اللغة العربية  هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة ب

 ثانيالمستوى الالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 اليوجد  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 ال يوجد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 الجامعة نفسها الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %50 النسبة: * قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %25 النسبة: * كترونيلاإل التعليم .ب
    

 %25 النسبة: * تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 لجنة مهارات القراءة 

 

 

 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 .و فهمها من خالل نصوص مختارة و متنوعة تراثيةالنصوص العربية اللطالب في قراءة ُيعنى بتنمية كفاءة ا
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)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى

عة                  ة مهارات القراءة من مصادر متنوتنمي*                

ةءة المناسبة وفق األغراض المقصودتوظيف أنواع القرا*                

متطوير مهارات الفه*            

 برؤى فكرية ونقدية للنصوص التعويد على القراءة الجماعية والخروج*         

 

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 عام للمقرر: وصف

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 4 2 دات المقرر لمفرتهيئة الطالب 

 2 1 نص من القرآن الكريم

 4 2 ولكتاب الكامل للمبرد الجزء األنصوص من 

 2 1 االختبار الشهري األول

 2 1 نصوص من كتاب الكامل للمبرد الجزء الثاني

 4 2 األدب الكبير البن المقفع نصوص من كتاب

 2 1 الثانياالختبار الشهري 

 6 3 الثانيالجزء البيان والتبيين للجاحظ الجزء األول و نصوص من كتاب

 4 2 األمالي ألبي علي القالي نصوص من كتاب

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

ساعات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 مكتبية

  30 

       الساعات المعتمدة

 

 أسبوعيًا:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3

 يحتاج الطالب إلى أربع ساعات أسبوعية في البيت للتدريب والمذاكرة وإجادة المهارات عن طريق التطبيق المستمر.
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 هاتدريس واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  اإلطارلمجاالت للمقرر وفقًا مخرجات التعلم  .4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 .املناسبةقابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم حبيث تكون  ،ملقررا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالا  -
 .املستهدفةومع خمرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمطرق ال: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب اثنياا  -
 تقييمهااملناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق  التقييم: ضع طرق اثلثاا  -

كل جمال من جماالت   يفخمرجات تعلم  كل مقرر  أن يتضمن لزممعًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل 
 التعلم.

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 يموتقطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا لمجاالتوفقًا  للمقرر مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 يكون الطالب قادرا على أن:أن 

ب.صحيحة وعالقتها بالفهم واالستيعاأساليب القراءة ال يوضح 1-1   

   

المحاضرات والمناقشات في قاعة 

الدرس، وتشكيل ورش عمل جماعية 

 لدراسة بعض النصوص

  

 

 المناقشة الشفهية

 التقويمات المستمرة 

  القصيرة  االختبارات

األساسية  آليات القراءة والفهم من خالل استنتاج األفكار يبين 2-1 قراءة النصوص 

 .والفرعية في النصوص المختلفة

 .يصف الفكرة العامة لنصوص تراثية مختلفة 1-3

 المعرفيةالمهارات  2

 أن يكون الطالب قادرا على أن:

سالدرالتدريبات واألنشطة في قاعة  يقرأ النصوص المتنوعة قراءة صحيحة سليمة 2-1  

واألنشطة  الواجبات  

  المنزلية

المناقشات الحرة أثناء عرض أفكار 

 النص

 الملصقات

 التقارير كامًلا واستخالص األفكاريحلل محتوى النص  2-2

 ختباراتالا يميز القراءة المختلفة من حيث نتائجها وآثارها 2-3

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 :الطالب قادرا على أنأن يكون 

واصل مع اآلخرين من خالل المناقشات وتبادل وجهات يت 3-1

 . النظر

 التعليم التعاوني والتفكير

 عرض مرئي

 .الحوار والمناقشة

 بطاقة المتابعة 

فراداألتقييم   

تقديم العروضت  يتحمل مسؤولية تعلمه المهارات القرائية 3-2 

  المعلومات والمهارات العددية تقنيةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن يكون الطالب قادرا على أن:

الطباعة  في اآللييوظف مهارات استخدام الحاسب  4-1

فادة من المواقع ذات اإلو نترنتاإلوالتحرير، والبحث في 

 .الصلة بالمقرر

  

 لتعليم التعاونيا

 تقديم العروض

 إعطاء التكليفات والواجبات المنزلية

المتابعةبطاقة    



 
 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

4 

 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد 5-1

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

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

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 15 6 اختبار تحريري 1

 20 10 اختبار شفوي 2

 15 الفصل ىعلى مد أعمال حرة وأنشطة 3

 10 ممتد بحث علمي 4

 40  اختبار نهائي 5

6    

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 

 

 

 

 مصادر التعّلم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 األول والثاني. انالبيان والتبيين للجاحظ الجزء   األدب الكبير البن المقفع،   ،والثاني  األول انالجزء الكامل للمبرد •

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

    القراءة الفاعلة •

 مهارات في اللغة والتفكير •

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 

Https://twitter.com/interactivehall/status/842051476184829952 
 

 موقع اللغة العربية تعلمًا وتعليمًا 

  عجائب من العربية 

  فنون اللغة العربية 

https://twitter.com/interactivehall/status/842051476184829952
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     مقهى اللغة العربية 

  mostafa.com/index.htm-http://www.al مكتبة المصطفى

 

 موقع الوراق 

http://www.alwaraq.net/index 

 مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

  

 الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

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

  

 األلوكة

http://www.alukah.net 

  

 اإليوان

http://www.iwan7.com 

  

 صوت العربية

http://www.alarabiyah.ws/ 

  

 شبكة الفصيح

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

  

 منتديات الكتب المصورة

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
 

 

 

 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة ) )  •

 الموسوعة النحويةCDأقراص ممغنطة )  )  •

 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ة يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

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

http://www.al-mostafa.com/index.htm
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 يفترض وجود مختبر لغوي لتدريب االستماع

 

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

  برامج تدريب لغوي •

 أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق •

 

 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً : مصادر أخرى )حددها .3

 معامل في القسم مزودة بأقراص مضغوطة. 4مقعدا وينبغي توفير ماال يقل عن  25معمل الحاسب اآللي يجب أال تقل سعته عن

 

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

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

  المناقشات الشفهية في المحاضرة •

  التقويمات المستمرة •

  االختبارات القصيرة •

 االختبار النهائي . •

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 المشاورة وتبادل الخبرات مع مدرسات المقرر ذاته 

 

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

  دورات تدريبية على القراءة بأنواعها المختلفة •

 ممن يدرسون المقرر أو سبق لهم تدريسهتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس  •

 

 

 أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

تدريس من مؤسسة  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة

 أخرى(:

  بصفة رسمية إنما هي جهود ذاتية مع بعض من يدرسون المقرر ال تكونقد 

 .عقد ورش عمل ألساتذة المقرر
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 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ِص .5

            نبغي تغيير الخطة الخاصة لهذا المقرر لضعف مستوى الطالب ولعدم منطقيتها في الخطة الحالية 

  االستفادة من نظم الجامعات المناظرة في دراسة هذه المادة 

 عقد لقاءات نصف سنوية لمناقشة سبل التطوير

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


