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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

  تانمعتمد ساعتان

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 الخامسالمستوى                             يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

   وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 

 ARB 184  1مهارات الكتابة

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م
 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر(ى )أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 5 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 5 المكتبة 3

 10 المشاريع /البحوثإعداد  4

  ()تذكرأخرى  5

 60 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات ارستتت كار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تخقيق مخرجات التعلم * 

 المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال .1

 

مقدمة مفصلة عن أنواع الكتابة، كالكتابة الوظيفية واإلبداعية، وما يندرج تختها من فروع كتابية، كالرسائل ؛ ه ا المقرريتناول      

، ومخاولة تطبيقها على النصوص ، ومعايير، وشروطوالتقارير، والقصة والمقالة، مع بيان ما تقوم عليه من تعريفات، وخصائص

 ؛ كما يتم المقارنة بينها، للتعرف على نقاط التشابه وارختالف.الخاصة بها

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

والكتابة العلمية، والتلخيص، كما يتناول المقرر مبادئ معالجة  ،والكتابة اإلبداعية ،بدراسة الكتابة اإلداريةيُعنى المقرر     

 .النصوص في الخاسب اآللي

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 a2 والعلمية ( الطالب القواعد األساسية للكتابة بأنواعها ) الوظيفية، واإلبداعية ، ي كرأن  1.1

 a2 الطالب القواعد األساسية للكتابة بأنواعها مراعيًا قواعد اللغة العربية. يوضحأن  1.2

  المهارات 2

 b3 .طالب بين أنواع الكتابة المختلفةأن يفّرق ال 2.1

 b3 الطالب مهارات الكتابة الخاسوبية.أن يطبق  2.2

  الكفاءات 3

 c2 في حل المشكالت التي تُرار في قاعة الدرس أثناء المخاضرة.بفاعلية  يشارك الطالبأن  3.1

 c4    ر.المستممهارتي التعلم ال اتي والتعلم الطالب أن يكتسب  3.2

 d3 .وارتصارت المناسبة، لجمع المعلومات وتفسيرهااستخدام تقنية المعلومات الطالب أن يتقن  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 أنواع الكتابة. تتناولعن المقرر مقدمة  1

2 

 الكتابة الوظيفية  

 :أور: الرسائل اإلدارية

 .كتابتهاتعريفها، أنواعها، عناصرها، شروطها، األخطاء الشائعة في 

 .معرفة األلقاب اإلدارية الرائجة

 :ثانيا: التقارير

 .مفهومها، أهميتها، أنواعها، مراحل كتابتها، معايير التقرير الجيد 

4 

 2 تدريب وتطبيق. 3

 2 اختبار التقويم األول )كتابة رسالة إدارية وتقرير( 4

5 
  الكتابة اإلبداعية

 .الكتابة الوظيفية والكتابة اإلبداعيةأوجه التشابه وارختالف بين -

 أسلوب الكتابة اإلبداعية.-

2 

6 
 :القصة

 .) تعريفها، خصائصها البنائية، أصول كتابتها(
2 

7 
 :المقال

 .)تعريفه، أنواعه، خطواته، مناهجه(   
4 

 2 تدريب وتطبيق. 8

 2 .اختبار التقويم الراني )كتابة قصة أو مقالة( 9

10 
 تلخيص الكتابات العلمية واإلبداعية والوظيفيةأصول 

 .تعريف التلخيص، أهميته، خطواته، شروطه، وأسس التلخيص السليم -
4 
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 :التطبيق على نموكج )علمي، وإبداعي، ووظيفي(، من خالل

 .تلخيص فقرة -

 .تلخيص مقالة -

 تلخيص كتاب. -

11 

 :مخاضرة معملية في الكتابة الخاسوبية

 .بنوع الخط وحجمهالتخكم  -

 .التعرف إلى مفاتيح التشكيل والترقيم -

 .إدراج الخواشي -

 ترقيم الصفخات. -

2 

 2 في مهارات الكتابة المتضمنة في المقرر. طلبةاختبار عام لمدى تقدم ال 12

 30 المجموع

 

 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 
الطالب القواعد األساسية للكتابة بأنواعها )  ي كرأن 

 الوظيفية ، واإلبداعية ،والعلمية (

 -التقويم المستمر  المخاضرة

 ارختبارات التخريرية

 األسئلة الشفهية

1.2 
الطالب القواعد األساسية للكتابة بأنواعها  يوضحأن 

 .مراعيًا قواعد اللغة العربية

 ةارختبارات التخريري المناقشة والخوار

 ملف اإلنجاز

 المهارات 2.0

2.1 
  العصف ال هني . أن يفّرق الطالب بين أنواع الكتابة المختلفة

 حل المشكالت

ارختبارات التخريرية ملف 

 اإلنجاز

2.2 
 المخاضرة .أن يطبق الطالب مهارات الكتابة الخاسوبية

 العصف ال هني 

 التقويم المستمر

 الكفاءات 3.0

3.1 
في حل المشتتتكالت التي بفاعلية  يشتتتارك الطالبأن 

 تُرار في قاعة الدرس أثناء المخاضرة.

 التعلم التعاوني

 تعلم األقران
 األسئلة الشفاهية

3.2 
ل اتي والتعلم  الطالب  أن يكتستتتتتتتب مهارتي التعلم ا

    مرالمست

 التعلم التعاوني

 األقرانتعلم 
 األسئلة الشفاهية

3.3 
استتتتتتتختتتدام تقنيتتتة المعلومتتتات الطتتتالتتتب أن يتقن 

 .وارتصارت المناسبة، لجمع المعلومات وتفسيرها

 التعلم التعاوني

 األقرانتعلم 

 األسئلة الشفاهية

 ملف اإلنجاز

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .5

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 4 ، وتكليفاتحضور ومواظبة + تمرينات، وواجبات 1

 %20 7 التقويم المستمر 2

 %20 11 التقويم المستمر 3

 %40 16 ارختبار النهائي 4

5 
 المجموع

 
 100% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات تواجد لإلرشاد األكاديمي4 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .6

 المرجع الرئيس للمقرر
مخمد صتتتتتتالح الشتتتتتتنطي، دار األندلس للنشتتتتتتر  :(ضتتتتتتوابطه وأنماطه) التخرير العربيفن 

 .م2001 – هـ1422الرياض/حائل،  -والتوزيع

 المساندةالمراجع 

شعبان  : ماهرالكتابة الوظيفية واإلبداعية: المجارت، المهارات، األنشطة، والتقويم -

 .م2003عمان، -عبد الباري، دار المسيرة

 .م2002فن كتابة القصة: فؤاد قنديل، الهيئة العامة لقصور الرقافة،  -

إصتتتتتتدارات  عبد هللا مخمود فجال، إبراهيم رفعت عرمان، د. د.المهارات الكتابية:  -

 هـ.1432، عمادة السنة التخضيرية، جامعة المل  سعود

 اإللكترونيةالمصادر 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل ارجتماعي وغيرها: -

 

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/ 

 الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

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

  ىأخر
 :واألستتتتتتطوانات المدمجة المواد التعليمية األخرى مرل البرامج الخاستتتتتتوبية، البرمجيات،

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 

7.  
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .8

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المخاكاة

( متًرا ـ تختوي على : سبورة تفاعلية ومستلزماتها  80حجم قاعة الدرس )-

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

 وفي تناول المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 .ة ـ حاسب آليـ مقاعد ثابت

 .ا أقصى( مقعدًا َحد  40ـ عدد المقاعد: )

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( ال كية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 .الطلبةتوفير أجهزة حاسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد  -

 منصة الكترونية. -

 السبورة ال كية. -

 لطبيعة التخصص( اتبعً ) أخرى تجهيزات
  يمية.أجهزة فيديو وتلفاز لعرض المقررات الدراسية أو التعل-

 أشرطة تعليمية.-

 أجهزة أوفر هيد بروجوكتر )العارض الرأسي (.-
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الخصول على التغ ية 

بخصوص فعالية الطلبة الراجعة من 

 :التدريس

نتائج استبانة تقييم المقرر الدراسي  -

 .شاتهممناقوالطلبة من 

 .استمارة تقويم المقرر الدراسي-

 .الطلبةاستبانة رضا -

في نهاية للطلبة استبانة إلكترونية تقدم -

إلبداء الرأي في فاعلية  الفصل الدراسي

 .التدريس

عن المقرر  الطلبةتلقي انطباعات  -

، وعن َمْن يقوم بتدريسه على الدراسي

موقع إلكتروني مخصص ل ل  األمر 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر الطلبة

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل األستاك أو القسم:

اجتمتتتاعتتتات دوريتتتة ألعضتتتتتتتتاء هيئتتتة -

 التدريس. 

 .استمارة تقييم كاتي-

التقرير الستتتتنوي من قبل رئيس القستتتتم  -

 )تقييم األداء (.

المراجعتتتة التتتدوريتتتة التتتداخليتتتة للمقرر -

 الدراسي .

ضتتتتتتو هيئة التدريس استتتتتتتبانة تقييم ع-

 .للمقرر الدراسي

ر عضتتتتتو هيئة تدريس مناظر في تقري -

 .القسم

 .خبير من كلية مناظرةتقرير  -

 .ورش عمل لتطوير أساليب التقييم -

تقييم داخلي بمشتتتاركة أعضتتتاء إجراء  -

 .القسم

 مباشر ، وقيادات البرنامجأعضاء هيئة التدريس

جراءات التخقق من معتتتايير إنجتتتاز إ

 :طالبال

تكوين لجنة من األعضتتتتتتتاء لمراجعة  -

 .صخيخهاعينات األوراق بعد ت

 .لبةعينة من واجبات الط خيحتص -

ت ة زائرين لتقويم  - بأستتتتتتتا نة  عا ارستتتتتتت

 المقرر الدراسي.

 وتقييمها الطلبة تبادل األسات ة إجابات -

 .مراجعة ورقة ارختبار -

 .لبةمراجعة عينة من أوراق إجابة الط -

ارختبار مناصتتتتفة مع زميل  خيحتصتتتت -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خالل زميل آخر.

 

 ، هيئة التدريسأعضاء 

 الزائرون سات ةاأل
 مباشرغير 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 
لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره:
مراجعة التوصيف بشكل دوري نهاية  -

 كل فصل دراسي. 

بمقررات مماثلة في مقابلة المقرر  -

.أقسام متشابهة  

التدريس اجتماع دوري ألعضاء هيئة  -
وف على نقاط الضعف وتحسين للوق

.المقرر  
ر عضو هيئة االستفادة من تقري -

.تدريس سابق عن المقرر  
في المقرر. الطلبةتحديد وجهة نظر  -  
الخاصة تحديث مصادر التعلم  -

      .  بالمقرر لمواكبة ما يستجد
 طلبةتحليل النتائج اإلحصائية لتقويم  -

المقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين 
 المقرر وتطويره.

استضافة خبير لتقويم المقرر-  
إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر-   
كتابة تقرير عن المقرر  -

.الدراسي  
.رخطة للتحسين والتطوي  - 
العمل على مراجعة توصيف المقرر  -

لمواكبة التطورات الحديثة.كل عام   

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 .يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم ، مدى تخصيل الطلبةفاعلة طرق تقييم ، فاعلية التدريس )مرل.مجارت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 قسم اللغة العربية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


