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:أ. التعريف با%قرر الدراسي

1. الساعات
ا%عتمدة:

 

2. نوع ا%قرر
.أ متطلب جامعة متطلب كلية  متطلب قسم  √ أخرى   
.ب إجباري اختياري    
3. السنة / ا%ستوى الذي يقدم فيه ا%قرر السنة

الثانية- ا%ستوى الرابع
 

4. ا%تطلبات السابقة لهذا ا%قرر (إن وجدت) فقه اللغة 2
 

 
5. ا%تطلبات ا%تزامنة مع هذا ا%قرر (إن وجدت) V يوجد

 
 

 
(نمط الدراسة (اختر كل ما ينطبق .6
م نمط الدراسة عدد الساعات التدريسية النسبة
1 ا%حاضرات التقليدية 2 100%
2 التعليم ا%دمج   
3 التعليم ا^لكتروني   
4 التعليم عن بعد   
5 أخرى   

 
 

7. ساعات التعلم الفعلية للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)
م النشاط ساعات التعلم

ساعات اVتصال
1 محاضرات 2×15
2 معمل أو إستوديو T يوجد
3 دروس إضافية T يوجد
4 أخرى (تذكر) T يوجد
ا^جمالي  30

ساعات التعلم اeخرى*
1 ساعات اTستذكار  
2 الواجبات  
3 ا3كتبة  
4 إعداد البحوث/ ا3شاريع  
5 أخرى (تذكر)  
ا^جمالي   

* هي مقدار الوقت ا3ستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات
اTستذكار، إعداد ا3شاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه ا3تعلم في ا3كتبة

 
:ب- هدف ا%قرر ومخرجاته التعليمية

1. الوصف العام ل%قرر:
 
 
 

الدرس .2 ومستويات  اللسانيات،  وفروع  (اللسانيات)،  الحديث  اللغة  علم  الطالبة  تدرس  للمقرر  أن  الرئيس  الهدف 
.اللساني، ومناهج الدرس اللساني الحديث
 
 
 
:مخرجات التعلم للمقرر .3



مخرجات التعلم للمقرر
رمز

مخرج التعلم ا4رتبط
للبرنامج

1 ا4عارف  
1.1 أن تعرف الطالبة مصطلح اللسانيات ا>حاضرة وا7لقاء
1.2 أن تعدد الطالبة أنواع اللسانيات شرائح عرض

بوربوينت
 

1.3 أن تذكر الطالبة أقسام مستويات الدرس اللساني الحوار وا>ناقشة
أن تبU الطالبة مناهج الدرس اللساني الحديث.1.4 قصاصات ورقية

ل]مثلة والتمارين ـ
زيارة مواقع ا7نترنت

2 ا4هارات  
2.1 أن تمثل الطالبة >ستويات الدرس اللساني ا>حاضرة
2.2 .أن تقارن الطالبة بي نفرين فأكثر من فروع اللسانيات

 
ا>ناقشة

2.3 أن تميز الطالبة بU مناهج الدرس اللساني الحديث العصف الذهني
2...   
3 الكفاءات  

3.1 .أن تدير الطالبة حلقة نقاش مع زميgتها حول مصطلح اللسانيات ا>جموعات الصغيرة
داخل القاعة أثناء
حل التمارين

3.2 .أن تشارك الطالبة مع زميgتها في ندوة حول فروع اللسانيات
 

البحوث الجماعية
والواجبات، وتعلم
اrقران

3.3 تستخدم الطالبة محرك البحث على النت للحصول على معلومات حول مناهج الدرس
اللساني

ا>جموعات الصغيرة
على ا7نترنت

3.4. تنشÑ الطالبة مجموعة تواصل مع طالبات مجموعتها حول التكليفات الجماعية ا>ناقشة والحوار
 

ج. موضوعات ا4قرر
م قائمة ا4وضوعات ساعات اFتصال

1 علم اللغة الحديث (اللسانيات): ا>صطلق، وا>نهج 2

2
اللسانيات وفروعها: (اللسانيات التاريخية وا>قارنة، اللسانيات النظرية " اللسانيات العامة
واللسانيات الوصفية " اللسانيات التطبيقية " اللسانيات التعليمية، والتخطيط اللغوي، الترجمة،
.واللسانيات الحاسوبية " واللسانيات ا7جتماعية، واللسانيات النفسية، واللسانيات الثقافية

12

3
مستويات الدرس اللساني (فروع اللسانية النظرية): ا>ستوى الصوتي (التجريدي والوظيفي)،
وا>ستوى الصرفي (البنية والصيغة والوظيفة)، وا>ستوى التركيبي (ا>ركبات والوظائف)،
.(وا>ستوى الد7لي (ا>عاني ا>عجمية والنصية والتداولية

8

4 مناهج الدرس اللساني الحديث: ا>نهج البنيوي، وا>نهج البنيوي التحويلي التوليدي، وا>نهج
.الوظيفي التداولي 8

5   
   

ا4جموع 30

 
:د. التدريس والتقييم
ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم .1
الرمز مخرجات التعلم استراتيجيات التدريس طرق التقييم

1.0 ا4عارف
1.1 أن تعرف الطالبة مصطلح اللسانيات ا>حاضرة وا7لقاء التقويم ا>ستمر
1.2 .أن تعدد الطالبة أنواع اللسانيات

شرائح عرض بوربوينت  ا7ختبارات الشفوية
 

1-3 أن تذكر الطالبة أقسام مستويات الدرس اللساني الحوار وا>ناقشة ا7ختبارات التحريرية
((مقالية وموضوعية

1-4 أن تبU الطالبة مناهج الدرس اللساني الحديث قصاصات ورقية ل]مثلة
والتمارين ـ زيارة مواقع

إعداد التقارير والواجبات
ا>نزلية

2.0 ا4هارات
2.1 .أن تمثل الطالبة >ستويات الدرس اللساني ا>حاضرة .التقزيم ا>ستمر
2.2 أن تقارن الطالبة بي نفرين فأكثر من فروع

.اللسانيات ا>ناقشة ا7ختبارات الشفوية

2-3 أن تميز الطالبة بU مناهج الدرس اللساني
الحديث العصف الذهني ا7ختبارات التحريرية



3.0 الكفاءات
3.1 أن تدير الطالبة حلقة نقاش مع زمي'تها حول

.مصطلح اللسانيات
اFجموعات الصغيرة داخل
القاعة أثناء حل التمارين

تقويم اQقران، وبطاقات
اF'حظة

3.2 أن تشارك الطالبة مع زمي'تها في ندوة حول فروع
اللسانيات

البحوث الجماعية والواجبات،
وتعلم اQقران

تقويم ا_سهامات الفردية
.في التكليفات الجماعية

3-3 تستخدم الطالبة محرك البحث على النت للحصول
.على معلومات حول مناهج الدرس اللساني

اFجموعات الصغيرة على
اiنترنت اQسئلة الشفوية والتحريرية

2. أنشطة تقييم الطلبة

م أنشطة التقييم توقيت التقييم
(باQسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة

التقييم
1 التقويم اFستمر + واجبات صغيرة مستمر 10%
2 اختبار نصفي التاسع 20%
3 كتابة بحث وتقرير الثاني عشر 10%
4 اiختبار النهائي السادس عشر 60%
5    
6    
7    
8    

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ)

 
 
:هـ - أنشطة اMرشاد اKكاديمي والدعم الطFبي
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية ل'ستشارات وا_رشاد اQكاديمي الخاص لكل
طالب (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خ'له أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل
  .(أسبوع
 

الساعات اFكتبية مكتوبة أمام حجرة اQستاذات iستقبال الطالبات، وتقديم الدعم وا_رشاد والتوجيه
 

 
:و – مصادر التعلم واRرافق

1. قائمة مصادر التعلم:

اRرجع الرئيس للمقرر

.تاريخ علم اللغة الحديث، جيرهارد هلب، ترجمة سعيد بحيري -
.اللسانيات، اFجال والوظيفة واFنهج، د. سعير شريف ستينية -
.اFدارس اللسانية، التسابق والتطور، جفري سامسون، ترجمة الدكتور محمد كبة -
.اQلسنية مبادئها وأع'مها، د. ميشال زكريا -

موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، روبنز، سلسلة عالم اFعرفة

اRراجع اRساندة مجلة اللغة العربية في جامعة أم القرى والجامعات السعودية والعربية، ومج'ت اFراكز
البحثية اFعتمدة

اRصادر اMلكترونية

.موقع مكتبة اFلك عبد الله بجامعة أم القرى
- مواقع اFكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة.

- موقع مكتبة اFصطفى صلى اÑ عليه وسلم ا_لكترونية.
- موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية.

- موقع شبكة اQلوكة.
- موقع العنكبوتية

موقع اQستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي -

أخرى .قرص صلب (هارد دسك) الجامع الكبير للتراث -
اQسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها اFعتمدة من اFراكز البحثية -

:اRرافق والتجهيزات اRطلوبة .2
العناصر متطلبات اRقرر

اRرافق
(القاعات الدراسية، اFختبرات، قاعات العرض، قاعات اFحاكاة ... إلخ)

.قاعة مجهزة بتقنيات العرض -
.طاوiت مستديرة لفرق العمل -
.سبورة ذكية -

 

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)

.جهاز حاسب آلي -
.طابعة ليزر -
.انترنت -

 

تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص) i يوجد

 



 
 
 
 

:ز. تقويم جودة ا$قرر
 

مجا1ت التقويم ا$قيمون طرق التقييم
استراتيجيات الحصول على
التغذية الراجعة من الط3ب
بخصوص فعالية التدريس

الط3ب
استبانة توزع على الطالبات لتقييما
اPقرر ويتم توزيعها في نهاية الفصل  

 

استراتيجيات أخرى لتقويم عملية
التدريس أعضاء هيئة التدريس

.حلقة نقاش مع زمي3ت القسم -
اPناظرة - اaقسام  مع  التواصل 
.بالجامعات السعودية والعربية
اeستفادة من الهيئة الوطنية للتقويم
واeعتماد اaكاديمي، وطلب زيارتها

إجراءات تطوير التدريس قيادات البرنامج

التدريس - هيئة  aعضاء  عمل  ورش 
الحديثة اeستراتيجيات  حول 
.للتدارس

على - والطالبات  اaستاذات  تدريب 
في (جسور)  برنامج  مع  التعامل 
.التعليم عن بعد

على - والطالبات  اaستاذات  تدريب 
البيانات قواعد  مع  التعامل  كيفية 
.البحثية، واPكتبات اoلكترونية

على - التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب 
مقررات إلى  اPقررات  تحويل  كيفية 
.إلكترونية، وتفعيل التعليم عن بعد

حول - وندوات  مؤتمرات  عقد 
التدريس، في  الحديثة  اaساليب 
في الخبراء  أشهر  واستضافة 
.الداخل والخارج

 
معايير من  التحقق  إجراءات 
تدقيق (مثل:  الطالب  إنجاز 
أعمال من  عينة  تصحيح 
هيئة أعضاء  بواسطة  الطلبة 
والتبادل  ،uمستقل تدريس 
لتصحيح دوريٍة  بصورة 
من عينة  أو  اeختبارات 
هيئة أعضاء  مع  الواجبات 
:(تدريس من مؤسسة أخرى

 

أعضاء هيئة التدريس

بنتائج - الطالبات  نتائج  مقارنة 
.طالبات كليات وجامعات أخرى

مع - ومقارنتها  اeختبارات  تحليل 
التالية الجوانب  من  أخرى  جهة 
((الشمولية، التميز، الصعوبة
تصحيح عينا تمن أوراق اoجابات

والواجبات من زميلة متخصصة ودراسة
ثبات النتائج

التخطيط .1 إجراءات  ِصف 
فعالية Pدى  الدورية  للمراجعة 
والتخطيط الدراسي  اPقرر 
:لتطويره

 

أعضاء هيئة التدريس
من - الراجعة  التغذية  نتائج  تحليل 
.خ3ل التقارير والتوصيات اPختلفة

وضع خطة تنفيذية لتلك التوصيات في
حدود اoمكانات اPتوفرة في الجامعة

   
   

مجاeت التقويم (مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الط3ب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ)
اPقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، اPراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)

طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

 
 
 

ح. اعتماد التوصيف
جهة ا1عتماد  
رقم الجلسة  

تاريخ الجلسة  

 



6  


