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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 أم القرى جامعةإسم المؤسسة التعليمية: هـ١٤٤٠ /٤5 /25:التوصيفتاريخ 

 قسم اللغة العربية –الكلية الجامعية بأضم :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 2-6801328: رمز المقرر    كتاب قديم في اللغة  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم ١ .١

 ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 هذه البرامج(كل من إعداد قائمة ب
 أضماللغة العربية بالكلية الجامعية ب سمقررأساسي في برنامج بكالوريو .٤

  المستوى السادس –السنة الثالثة الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى ٤ .5

 اليوجد متطلب سابق لهذا المقرر. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .6

 اليوجدهذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .7

 داخل مبنى الكليةالرئيس للمؤسسة التعليمية: في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .8

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

 

 ٪١٠٠ النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
 

 

 

 األهداف .ب
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما -١
 إلمام الطالب ببعض مصادر التراث العربي اللغوي واألدبي . -1

 التعرف على ماتعرضه تلك المصادر التراثية واالستفادة من أفكارها ومناهجها  -2

 التعود على أسلوب المصادر التراثية وكيفية االستفادة منها . -3

 تعريف الطالب ببعض نوادر تلك الكتب وتقريبها إليه . -4

ة من كتب تثبيت لما تلقاه من قواعد لغوية ونحوية وصرفية , وذلك من خالل التدريب على نصوص مختار -5
 التراث , ودراستها دراسة شاملة .

خدام المتزايد لتقنية )مثل االستالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

 تغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، وال
 االستعانة بموقع جامعة أم القرى واالستفادة من الكتب اإللكترونية المدرجة. -
 على الشبكة العنكبوتية. ةاالستفادة من المقاالت العلمية المتوفر -
 ومناقشتها, واإلفادة منها في تطوير المقرر. االستعانة باإلبحاث الجديدة في مجال اللغة العربية, -
 االستفادة من ملحوظات األساتذة اللذين درسوا المقرر. -
 التواصل مع الجامعات , وعقد حلقات نقاش تسهم في التطوير الدائم للمقررات. -
 معرفة أبرز المشكالت التي واجهها األستاذ أثناء تدريسه, والتفكير في أنجح السبل لعالجها -

 

 

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

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .١

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

) لغوية , نحوية , صرفية ( في الكتب التراثية اآلتية  دراسة : -

  . بما ال يقل عن خمس مسائل :

 
 
 

 أسابيع  3     

 
  

 
 ساعات6    

 (244ت:إصالح المنطق البن السكيت )     -1

 

  (276ت: أدب الكاتب البن قتيبة ) -2

 
 
 أسابيع 3 

 
 
 ساعات  6

  ( 471ت: المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القاهر  ) -3
 
 أسابيع 3

 
 

  ساعات 6      

  ( 542آمالي ابن الشجري ) ت:   -4
 
 أسابيع  3   

 
 

 ساعات 6       

 ساعات 6 أسابيع 3 ( 663الممتع في التصريف البن عصفور )ت :  -5

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2



 

 
 

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

3 

 

  

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 ساعة3٠ ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ١5 2x التدريس الفعليةساعات 

 ساعة 3٠ ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ١5 2x الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعة خالل الفصل  3٠
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ً مخرجات التعلم  .٤ قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت لمجاالت اإلطارللمقرر وفقا
 هاتدريسواستراتيجيات

 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 : أوالً  -
 .المستهدفةومع مخرجات التعلم هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياً  -

أن تتسق مخرجات تعلم بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثاً  -
 لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاالمقرر المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر أن يتضمن

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 يموتقالطرق  مقررللتدريس الاستراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا لمجاالتوفقاً  للمقررمخرجات التعلم م

 المعرفة 1

أن يتعرف الطالب على خمس مسائل مختارة من كتاب  ١-١
 .أدب الكاتب ، وكتاب إصالح المنطق 

 التقويم المستمر . البحثالمحاضرة و

 . يبين الطالب مناهج التراث في المصادر المختارة أن  2-١
 

االختبارات  شرائح عرض بوربوينت .
 الشفوية

أن يذكر الطالب مسائل نحوية وصرفية ولغوية من  3-١
الكتب التالية : المقتصد للجرجاني  , آمالي البن 

 الشجري , والممتع البن عصفور 

االختبارات  الحوار والمناقشة .
التحريرية 

)مقالية 
 وموضوعية(.

 زيارة مواقع اإلنترنت 

 المعرفيةالمهارات  2

يقدم الطالب قراءة نقدية ألحد كتب التراث المقررة أن  ١-2
 . دراستها 

 

 التقويم المستمر, المحاضرة.

أن يقارن الطالب بين كتاب الممتع وكتاب المقتصد في بعض  2-2
  المسائل الصرفية . 

االختبارات  العصف الذهني .
التحريرية)مقالية 

 (ةوموضوعي

ان يوظف الطالب معرفته المكتسبة في كيفية البحث والتعرف  2-3
 مناهج التراث على 

إعداد التقارير  أوراق العمل
والواجبات 

 المنزلية.

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

كتاب المقتصد أن يدير الطالب حلقة نفاش مع زمالئه حول :  ١-3
 للجرجاني 

المجموعات الصغيرة داخل 
 القاعة أثناء حل التمارين.

 تقويم األقران.

مسائل النحوية أن يشارك الطالب مع زمالئه في ندوة حول :أهم  3-2
  واللغوية والصرفية في كتب التراث المقرر دراستها .

بطاقات المالحظة  البحوث الجماعية الواجبات .
. 

 العدديةتقنية المعلومات والمهارات مهارات االتصال ومهارات  4

معلومات  يستخدم الطالب محرك البحث على النت للحصول على ١-٤
 حول أحد مواضيع المقرر

المجموعات الصغيرة على 
 اإلنترنت .

األسئلة الشفوية 
. 

ينشئ الطالب مجموعة تواصل مع طالب مجموعته حول  2-٤
 التكليفات الجماعية.

واجبات تتطلب البحث على 
 شبكة اإلنترنت.

األسئلة 
التحريرية 
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)مقالية 
 وموضوعية(.

 النفسية الحركية )إن وجدت(مهارات ال 5

 اليوجد  ال يوجد  اليوجد   5-1

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

تقديم  ,خطابة,كتابة مقال ,: اختبار, مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م
 ......الخ(مالحظةشفهي, 

األسبوع 
 لتسليمهالمحدد 

يم ينسبته من التق
 النهائي

 %10       مستمر      التقويم المستمر + واجبات صغيرة ١

 %20       التاسع    اختبار نصفي 2

 %10       الثاني عشر   كتابة بحث أو تقرير 3

   %60       السادس عشر   االختبار النهائي ٤

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 
 وتقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه . الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب ,

 

 
 مصادر التعلّم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . ١

 (244ت:إصالح المنطق البن السكيت )    
 (276ت: أدب الكاتب البن قتيبة )    

 ( 471ت: المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القاهر  )    

 ( 542آمالي ابن الشجري ) ت:      
 ( 663الممتع في التصريف البن عصفور )ت :     

 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال- قائمةفي  –أدرج . 2
 مجلة اللغة العربية في جامعة ام القرى والجامعات السعودية والعربية ، ومجالت المراكز البحثية المعتمدة.

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى. -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 موقع مكتبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم اإللكترونية. -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة . -

 كبوتية .موقع الشن -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي . -
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 األسطوانات المدمجة:و،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . ٤
 قرص صلب)هارد دسك( الجامع الكبير للتراث. -

 األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز البحثية -

 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 
 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .١
 قاعة مجهزة بتقنيات العرض. -
 طاوالت مستديرة لفرق العمل. -
 سبورة ذكية. -

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
 جهاز حاسب آلي . -

 طابعة ليزر. -

 إنترنت. -

 
 

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

 

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

 .استبانة توزع على الطالب لتقييم المقرر , ويتم توزيعها في نهاية الفصل  -

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 حلقة نقاش مع زمالء القسم . -

 التواصل مع األقسام المناظرة بالجامعات السعودية والعربية . -

 االستفادة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي , وطلب زيارتها -

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3
 ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس حول االستراتيجيات الحديثة للتدريس .  -

 تدريب األساتذة والطالب على التعامل مع برنامج )جسور( في التعليم عن بعد . -

 تدريب األساتذة والطالب على كيفية التعامل مع قواعد البيانات البحثية ,والمكتبات اإللكترونية . -

 ى كيفية تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية , وتفعيل التعلم عن بعد.تدريب أعضاء هيئة التدريس عل -
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 لخارج .عقد مؤتمرات وندوات حول األساليب الحديثة في التدريس , واستضافة أشهر الخبراء في الداخل وا -

 

أعضاء ة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسط .٤
 ضاء هيئةأعلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية  هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مقارنة نتائج الطالب بنتائج طالب كليات ، أو جامعات أخرى .   -

 ، الصعوبة(. تحليل االختبارات ومقارنتها مع جهة أخرى من الجوانب التالية ) الشمولية ،التميز -

 تصحيح عينات من أوراق اإلجابات والواجبات من زميل متخصص ودراسة ثبات النتائج -
 
 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 تحليل نتائج التغذية الراجعة من خالل التقارير والتوصيات المختلفة .   -

 وضع خطة تنفيذية لتلك التوصيات في حدود اإلمكانات المتوفرة في الجامعة . -
 

 

 
  

  شريفة مسحل السلمي أ. :منسق البرنامجسم ا
    

 التوقيع:

 

 هـ25/5/١٤٤٠ التاريخ

 

       


