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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 2المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري -  إجباري ب.

 المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (اولالسنه األولى )مستوى 

 

 ر ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقر4

 

 

  ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %011 45 المحاضرات التقليدية 1

  ال يوجد التعليم المدمج  2

  ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

  ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 45 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

 

  

 تعريف الطالب بالمكتبة العامة في تخصص اللغة العربية
 التدريب على طريقة إعداد البحوث وفق المنهج العلمي الصحيح    
 اكتساب مهارة مواجهة المشاكل وحلها , وذلك للرجوع للمكتبة والبحث في الكتب المخصصة    

  
 
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .العلمي من خالل مناقشة األعمال التي يكلف بها .ــ تنمية مهارات البحث 3

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 أن يعرف  الطالب البحث العلمي  1.1

 
 

101 

 102 أن يعدد الطالب أنواع البحوث- 1.2

 أن يذكر الطالب خصائص البحث  - 1.3

 

103 

 104 أن يذكر الطالب سمات الباحث ...1

  المهارات 2

 أن يعدد الطالب أنواع البحوث ا 2.1
 

201 

 202 أن ينقد الطالب بحثا مبينا أماكن الخلل والقصور 2.2

 أن يستنبط الطالب قواعد البحث من خالل بحث معطى 2.3

 

203 

كلابففة البحففع العلمفف  واللعففرا رلفف  مصففادر ان يوظففا الطالففب معرالففت المكل ففبة افف  كي يففة  ...2

 .البحع

204 

  الكفاءات 3

 .أن يدير الطالب حلقة ن اش مع زمالئت حول : خصائص البحع و مات الباحع   3.1

 
 

301 

 أن يشارك الطالب مع زمالئت ا  ندوة حول :كي ية كلابة البحع العلم    3.2
 

302 

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 14 خصائصه( -البحث العلمي ) تعريفه 1

 6 ا أنواع البحوث عامة / البحوث الجامعية ) أقسامها, أنواعها ( -1 2

 2 مراحل إعداد البحث : 3
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شةةروط وضةةوابط  –المرحلةة األولةةى : اختيةةار موضةةوع البحةةث : أهميةة هةةذ  المرحلةةة 

 شروطه وضوابطه -عنوان البحث –اختيار موضوع البحث 

 8 عناصرها ( –المرحلة الثانية : وضع خطة البحث ) أهميتها  4

5 

 المرحلة الثالثة : جمع المادة العلمية :

 وسائل التعرف على المصادر والمراجع

 –التلخيص  –إعادة الصياغة  –طرق جمع المادة العلمية : ) التدوين الكامل 

الجمع بين التلخيص أو االختصار أو  –والتعليق  –الشرح والتحليل  –االختصار 

 الشرح واقتباس النص (

 كيفية استخدام بطاقات البحث

4 

..... -   

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 أن يعرف  الطالب البحث العلمي 
 
 

 التقويم المستمر المحاضرة وااللقاء

1.2 
 .أن يعدد الطالب أنواع البحوث-
 

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت

… 
 أن يذكر الطالب خصائص البحث   -
 

قصاصاااااات ورقياااااة ل م لاااااة 
 والتمارين

إعاااداد التقاااارير والواجباااات 
 المنزلية

 المهارات 2.0

 أن يعدد الطالب أنواع البحوث 2.1
المجموعااات الصاااغيرة داخااال 

 القاعة أ ناء حل التمارين

تقاااويم األقاااران , وبطاقاااات 
 المالحظة

 .أن ينقد الطالب بحثا مبينا أماكن الخلل والقصور 2.2
البحااوث الجماعيااة والواجبااات 

 , وتعلم األقران

تقويم اإلسهامات الفردية في 
 التكليفات الجماعية

… 

أن يستنبط الطالب قواعد البحث من خالل 
 بحث معطى

 

  

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يففدير الطالففب حلقففة ن ففاش مففع زمالئففت حففول : 

 لق يم المعرب والمبن 

المجموعاااات الصاااغيرة علاااى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوية والتحريرية

3.2 
ي لخدم الطالب محرك البحع رلف  النفت للحصفول 

 رلىمعلومات حول أحد مواضيع المقرر

واجبااات تتطلااب البحااث علااى 
شااابكة االنترنااات ـ المناقشاااة 

 والحوار

تقاااويم األقاااران ـ وبطاقاااات 
 المالحظة

… 
ينشففففط الطالففففب مجمورففففة لواصففففل مففففع طففففالب 

 .مجمورلت حول اللكلي ات الجمارية.

المجموعاااات الصاااغيرة علاااى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوية والتحريرية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %01 مستمر التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %01 التاسع اختبار نصفي  2

 %01 الثاني عشر كتابة  بحث  3

 %01 السادس عشر االختبار النهائي 4
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األستاذات الستقبال الطالبات, وتقديم الدعم واإلرشاد 
 والتوجيه

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 أــ  كتابة البحث العلمي  د عبدالوهاب أبو سليمان

 

 المساندةالمراجع 

 البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات  د عامر قنديجي
 كيف تكتب بح ا أو رسالة  أحمد شلبي  -ب
 البحث العلمي ومناهجه  د أحمد بدر أصول -ج

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى. - -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 موقع مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم اإللكترونية. -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة . -

 موقع الشنكبوتية . -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي . -
 

  ىأخر

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبير للتراث .
األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز البح ية  -
. 
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعة مجهزة بتقنيات العرض . -

 طاوالت مستديرة لفرق العمل . -
 

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

 سبورة لكيه

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 جهاز حاسب آلي . -

 طابعة ليزر . -
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 متطلبات المقرر العناصر

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالبات                 التغذية الراجعة من حيث جودة التدريس 
اساااتبانة تاااوزع علاااى الطالباااات لتقيااايم 
 المقرر ويتم توزيعها في نهاية الفصل

 

 استراتيجيات وطرق التدريس
 القسم.حلقة نقاش مع زميالت  أعضاء القسم

 أعضاء تدريس المقرر االستراتيجيات 
التواصاااااال مااااااع األقسااااااام المناااااااظرة 

 بالجامعات السعودية والعربية

 الوطنيه  الهيئة استراتيجيات تدريس المادة
االساااتفادة مااان الهيئاااة الوطنياااة للتقاااويم 

 وطلب زيارتها األكاديمي,واالعتماد 

 لالعتماد الوطنية الهيئة تطوير طرق تدريس  المقرر
ورش عمااال ألعضااااء هيئاااة التااادريس 

 حول االستراتيجيات الحدي ة للتدرس

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


