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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 )أربع ساعات تطبيق(  تانمعتمد ساعتان

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 منثاالمستوى ال                            يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ARB 186 مناهج البحث

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %20 ( 8) 4 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %80 (52) 26 )متابعة خطوات البحث وكتابته(    أخرى 5

 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 (60) 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

 (10)     5 المكتبة 3

 (20)  10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 (90)   45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 لمقرر:العام لوصف ال .1

موضوًعا في مجاالت علوم اللغة العربية لبحره ويعد له خطة، ويقوم  لبةعلوم اللغة العربية؛ يختار الطهو بحث في مجاالت 

.، ومتابعتهم في خطوات إعداد البحث حتى موعد مناقشتهلطلبةأستاك المقرر باإلشراف على ا  . 

 ، بعضوية أستاك المقرر وفقا لبنود متفق عليها في مجلس القسم .ل لجنة مكونة من أساتذة القسمتتم مناقشة البحث من قب -

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

ومؤهالً لخوض مجال الدراسات العليا ، من خالل بحاث المتخصصة في علوم العربية، لكتابة األ مؤهل إعداد طالب      

. ادر والمراجع بصورة صحيحة التدريب على كتابة بحث علمي متكامل المنهجية والخطوات ، واستخدام المص  

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 a.3  .أن يحدد الطالب الموضوع الذي يبحث فيه ويطبق عليه علًما من علوم اللغة العربية 1.1

 a.3 . أن يتذكر الطالب خطوات إعداد البحث 1.2

  لمهاراتا 2

أن يكتسب الطالب مهارة كتابة بحوث أدبية في مجاالت علوم العربية، مكتملة الخطوات باستخدام  2.1

 ما تم دارسته في السابق وتوظيفه في البحث.

b.2 

البحث  هأن يستتتتتخدم الطالب مناهت استتتتتقصتتتتاو المعلومات وتحليلها ومناقشتتتتتها ونقدها عند إعداد 2.2

 القضايا اللغوية واألدبية والبالغية ، ويوازن بينها ، ويربط بين علوم العربية .عن فيكشف 

b.2 

  الكفاءات 3

 c.4 . على المناقشة والعمل بشكل مستقل وتحمل المسؤوليةأن يكون الطالب قادًرا  3.1

 c.4 أن يكتسب الطالب مهارة التعلم الذاتي . 3.2

 d.3           .التقنية الحديرة واإلنترنت، وبرامت الحاسوب في إعداده البحثأن يستخدم الطالب وسائل  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

وكيفية التوثيق. ، ومنهجيتهية لخطوات الكتابة العلمية للبحثمراجعة نظر 1  

 البحث بها. في كتابةفي الموضوعات التي يرغبون  طلبةومناقشة ال

8 

.اختيار موضوع البحث - 2  

 .إعداد خطة البحث  -

4 

 4 .إن وجد ، والتعديل بهاعرض الخطة على المشرف للمناقشة 3

 8 .في جمع المادة العلمية وتصنيفها البدو 4

5 
الشكل المناسب لعرض موضوع  البدو في كتابة البحث وعرض ما تم كتابة على المشرف لوضع

 .مراجعة المشرف في كل خطوات البحث، مع البحث
16 

 4 .ومراجعته كتابته لقراوتهعرض البحث على المشرف بعد االنتهاو من  6

 4 .مناقشة ما أُتفق عليه من تعديالت، وطبع البحث في صورته النهائية 7

 4 .وتحديد موعد للمناقشةيم البحث للجنة المناقشة للقراوة، تسل 8

 8 .مناقشة البحث وتقييمه 9

 تطبيق( 60معتمدة ) 30 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .4

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

يحدد الطالب الموضتتتتوع الذي يبحث فيه ويطبق أن 

  .عليه علًما من علوم اللغة العربية
والمناقشةالقرءاة  - 

البحث في الكتب  -
.والمكتبات  

 . نترنتاإلاالستعانة ب -

عمل الحوار والمناقشة ، 
 في الطلبةمقابالت مع 

 ساعات المقرر الموضوعة 
 الساعات المكتبية.و

1.2 
 -المحاضرة . الطالب خطوات إعداد البحثأن يتذكر 

 القرءاة والمناقشة -

 متابعة خطوات البحث

 المهارات 2.0

2.1 

ية في  أن يكتستتتتتتتب الطالب مهارة كتابة بحوث أدب

مجاالت علوم العربية، مكتملة الخطوات باستتتتتتخدام 

 ما تم دارسته في السابق وتوظيفه في البحث.

العصف الذهني . -  

 االستقصاو واالستنتاج . -

 

، الحوار  تقييم البحث المقدم
 والمناقشة 

2.2 

أن يستتتتتتخدم الطالب مناهت استتتتتتقصتتتتتاو المعلومات 

البحتتث  هوتحليلهتتا ومنتتاقشتتتتتتتهتتا ونقتتدهتتا عنتتد إعتتداد

عن القضتتتتتايا اللغوية واألدبية والبالغية ، فيكشتتتتتف 

 ويوازن بينها ، ويربط بين علوم العربية .

 التحليل

 االستنباط

 المناقشة

 المحاضرة

طرائق كتابة البحث بكل  -

 خطواته

 المحاضرة

 تحريرية أسئلة 

 االختبار

 تدريبات آنية للمحاضرة

 الكفاءات 3.0

3.1 

على المناقشة والعمل بشكل أن يكون الطالب قادًرا 

 الحوار والمناقشة . مستقل وتحمل المسؤولية

 الحوار

 األسئلة الشفهية

 البحثتقييم 

3.2 
 التعلم الذاتي أن يكتسب الطالب مهارة التعلم الذاتي .

 االستنباط

 و مناقشة ال

 تقييم البحث

3.3 

أن يستخدم الطالب وسائل التقنية الحديرة 

 .واإلنترنت، وبرامت الحاسوب في إعداده البحث
التطبيق عند جمع المادة 

 العلمية وكتابة البحث

تقييم كتابة البحث 
واستعرض الكتب 

 المستخدمة من اإلنترنت

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .5

 يميالتق أنشطة م

توقيت 

 التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 إعداد الخطة  1
من الثاني 

 للرابع
10% 

 %10 مستمر متابعة خطوات البحث 2

3 

 مجلس القسممناقشة البحث وتقييمه وفقًا لبنود متفق عليها في 
المصادر  –درجة  15منهجية البحث :  –درجة  25)المادة العلمية: 

 10المناقشة:  -درجات 10دقة التوثيق:  –درجات  10والمراجع: 
 درجة 80درجات ( =  10األسلوب والقواعد )الصياغة( :  –درجات 

الرابع عشر 
 والخامس عشر

80% 

4 
 المجموع

 
 100% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات تواجد لإلرشاد األكاديميأربع 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .6

 المرجع الرئيس للمقرر
علي بن عتيق : النصوص في العلوم اإلسالمية والعربيةأسس مناهت البحث العلمّي وتحقيق 

)د.ط( ،، الرياض )د، ت( الناشر المتميّز للطباعة والنشر، الحربي  

 المراجع المساندة

الطبعة   .، القاهرةمكتبة النهضة المصرية، أحمد شلبي: كيف تكتب بحرًا أو رسالة -

 م(1992)الرانية 

دار الكتاب اللبناني   - ثريا عبد الفتاح ملحس: الجامعيمنهج البحوث العلمية للطالب  -

 م(1982) للطباعة والنشر

 المصادر اإللكترونية

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: -

 http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx        المكتبة الرقمية السعودية

 http://ar.wikipedia.org/wiki                                        موقع ويكيبيديا .

 http://www.adab.com                                        موقع الموسوعة العالمية

  /http://uqu.edu.sa.                                      للغة العربية تعلًما وتعليًماموقع ا

 http://www.lissaniat.net          منتدى اللسانيات العربية )مقهى اللغة العربية(

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

 http://www.alwaraq.net/index                                موقع الوراق    

 http://www.almeshkat.net/books/index.php   مكتبة مشكاة اإلسالم

 http://www.imamu.edu.sa/arabiyah العلمية السعودية للغة العربية  الجمعية 

 http://www.alukah.net                                                            األلوكة

 http://www.iwan.fajjal.com                                                   اإليوان

 http://www.alarabiyah.ws                              صوت العربية              

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

 http:// pdfbooks.net/vb/login.php                         منتديات الكتب المصورة 

 أخرى 
 :المواد التعليمية األخرى مرل البرامت الحاستتتتتتوبية، البرمجيات، واألستتتتتتطوانات المدمجة

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 

7.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .8

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
قاعات ، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المحاكاة

( متًرا ـتتت تحتوي على : سبورة تفاعلية ومستلزماتها  80حجم قاعة الدرس )

ـ منصة ألعضاو هيئة التدريس ـ ميكروفون ـ توصيالت كهربائية مناسبة ، 

 وفي تناول المستخدم ـ إضاوة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 .ـ مقاعد ثابتة ـ حاسب آلي

 مقعدًا َحدًّا أقصى . ( 40ـ عدد المقاعد : )

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

 .الطلبةتوفير أجهزة حاسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد  -

 منصة الكترونية. -

 السبورة الذكية. -

 لطبيعة التخصص( اتبعً ) أخرى تجهيزات

 لمقررات الدراسية أو التعليمية.أجهزة فيديو وتلفاز لعرض ا-

 أشرطة تعليمية.-

 هيد بروجوكتر ) العارض الرأسي (.أجهزة أوفر -

 
 

 

 

http://www.adab.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ول على التغذية استراتيجيات الحص

بخصوص فعالية  لبةالراجعة من الط

 :التدريس

المقرر الدراسي ة تقييم نتائت استبان -

 .مناقشاتهمو بةمن الطل

 .استمارة تقويم المقرر الدراسي -

 .بةاستبانة رضا الطل -

 النتيجة النهائية لمناقشة األبحاث.-

في نهاية  بةكترونية تقدم للطلاستبانة إل -

إلبداو الرأي في فاعلية  الفصل الدراسي

 .التدريس

عن المقرر  بةتلقي انطباعات الطل -

الدراسي ، وعن َمْن يقوم بتدريسه على 

موقع إلكتروني مخصص لذل  األمر 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر بةالطل

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل األستاك أو القسم:

اجتمتتاعتتات دوريتتة ألعضتتتتتتتتاو هيئتتة  -

 التدريس. 

 ..استمارة تقييم كاتي -

قبل رئيس القستتتم  التقرير الستتتنوي من  -

 )تقييم األداو (.

التتدوريتتة التتداخليتتة للمقرر المراجعتتة  -

 .الدراسي

عضتتتتتتو هيئة التدريس استتتتتتتبانة تقييم  -

 .للمقرر الدراسي

ر عضتتتتتو هيئة تدريس مناظر في تقري -

 .القسم

 .تقرير خبير من كلية مناظرة -

 ورش عمل لتطوير أساليب التقييم . -

بمشتتتاركة أعضتتتاو إجراو تقييم داخلي  -

 القسم .

 مباشر ، وقيادات البرنامتأعضاو هيئة التدريس

ت التحقق من معتتتايير إنجتتتاز إجراوا

 :الطالب

تكوين لجنة من األعضتتتتتتتاو لمراجعة  -

 األبحاث بعد مناقشتها وتقيمها.نتيجة 

تذة زائرين لتقويم  - ب ستتتتتتتا نة  عا االستتتتتتت

 المقرر الدراسي.

 وتقييمها  الطلبةأبحاث تبادل األساتذة  -

من  نتيجة المناقشتتتتتتتة والتقييممراجعة  -

 .زميل آخر

 .الطلبة من أبحاثراجعة عينة م -

 

 

 

 ، أعضاو هيئة التدريس

 الزائرون ساتذةاأل
 مباشرغير 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

إجراوات التخطيط للمراجعة الدورية 

لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره:

مراجعة التوصيف بشكل دوري نهاية  -

 كل فصل دراسي. 

بمقررات مماثلة في مقابلة المقرر  -

.أقسام متشابهة  

اجتماع دوري ألعضاو هيئة التدريس  -

قوف على نقاط الضعف وتحسين للو

.رالمقر  

ر عضو هيئة تدريس االستفادة من تقري-

.سابق عن المقرر  

في المقرر. تحديد وجهة نظر الطلبة -  

تحديث مصادر التعلم الخاصة  -

        المقرر لمواكبة ما يستجد ب

 يل النتائت اإلحصائية لتقويم طلبةتحل -

المقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين 

 المقرر وتطويره.

.استضافة خبير لتقويم المقرر -  

إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر -    

كتابة تقرير عن المقرر  -

.الدراسي  

خطة للتحسين والتطوير   - 

العمل على مراجعة توصيف  -

المقرر كل عام لمواكبة التطورات 

 الحديرة.

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامت،قيادات  التدريس،أعضاو هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 العربيةقسم اللغة  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


