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   الدراسي:التعريف بالمقرر  أ.  
 ساعتان  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ. 

    اختياري   إجباري ب.
 . الثاني ، المستوى:  األولى السنة:   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  ال يوجد
 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد
 
 ينطبق()اخرت كل ما . نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية  نمط الدراسة  م
   المحاضرات التقليدية  1
   التعليم المدمج   2
 %100 ساعتان  التعليم اإللكتروني  3
   التعليم عن بعد  4
    أخرى 5
 
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم  النشاط  م
 ساعات االتصال 

 ساعتان  حماضرات 1
  معمل أو إستوديو  2
  دروس إضافية  3
  تذكر()ى أخر  4
 ساعة  30 اإلجمالي  

 ساعات التعلم األخرى*
 ساعات 7 ساعات االستذكار  1
 ساعتان  الواجبات 2
  املكتبة  3
 ساعتان  املشاريع  /إعداد البحوث 4
   ()تذكرأخرى  5
 ساعة  11 اإلجمالي  

، ويشتتتتتتمل يل : شيع أنشتتتتتتطة التعلم، مال: ستتتتتتاعات االستتتتتتتذكار، إعداد املشتتتتتتاريع، والواجبات،  للمقررهي مقدار الوقت املستتتتتتتامر ا النشتتتتتتاطات الق تستتتتتتهم ا  قيق خمرجات التعلم * 
 والعروض، والوقت الذي يقضيه املتعلم ا املكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف  -ب
 لمقرر: العام لوصف ال
( متطلب جامعي يدرس ا املستوى األول أو الااين من السنة األوىل، ويهدف إىل ضبط  101مقرر التحرير الكتايب )عرب            

 الكالم املؤلف وفق القواعد واألصول.  
 : اهلدف الرئيس للمقرر

احملاضرات،   تعمل بفعالية مع الفريق ا تقدي يهدف هذا املقرر إىل أن تضبط الطالبة الكالم املؤلف وفق القواعد واألصول، وأن   
                                                                                                                                                                              وتتواصل مع مصادر املعرفة املختلفة. 

 

 للمقرر: خمرجات التعلم  . 3
 

 خمرجات التعلم للمقرر 
 رمز  

خمرج التعلم املرتبط  
 للربنامج  

  املعارف 1
 1ع  .الواردة ا املقرر املفاهيمشيع الطالبة تعّرف أن  1.1
 2ع . للكتابة الوظيفية الطريقة الصحيحة الطالبة   ددأن  2.1
  املهارات 2
 1م .ما تعّلمته من قواعد إمالئية وأسلوبّية على ما تكتبه من منايج وظيفّية  الطالبة طبقأن ت 1.2
 2م .مواضع كتابة اهلمزة ا صورها املختلفة بنيالطالبة  ّيزأن مت 2.2
 4م ، وأسلوبّية.إمالئية وفق ما تعّلمته من قواعدالنصوص على  أحكاما الطالبةصدر أن ت 3, 2
  الكفاءات 3
 3ك تقوي األخطاء الكتابّية الشائعة.تشارك الطالبة زميالهتا ا أن  1.3
 

  المقرر موضوعاتج.  
 

ساعات   قائمة املوضوعات  م
 االتصال 

1 
 2 مدخل: الكتابة والتحرير. 
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 قواعد اهلمزات:  
 اهلمزة ا أول الكلمة.   
   اهلمزة ا وسط الكلمة.
 اهلمزة ا آخر الكلمة. 
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 2 اللينة.األلف  3
 2 قواعد إمالئية متفرقة.  4
 2 عناصر بناء النص.  5

6 

 الكتابة الوظيفية: 
 السرية الذاتية. 
 الرسالة اإلدارية. 

 التقرير. 
 التلخيص. 

8 
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 من فنون البالغة:
 التشبيه.
 االستعارة.
 الطباق.
 اجلناس.
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 30 اجملموع
 والتقييم: التدريس  د.

 يم  يالتق  وطرقخمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس   ربط .1
 

 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال
 املعارف 1

شيع املفتتتتتاهيم الواردة ا الطتتتتتالبتتتتتة تعّرف أن  1.1
 املقرر. 

 التعّلم املقلوب  •
املطورة عن طريق  احملاضرة  •

 الفصول االفرتاضّية  
 املناقشة واحلوار   •
 ة العروض التقدميي •

األسئلة الشفهية ا أثناء   •
 الفصل االفرتاضي املباشر. 

االختبارات املوضوعية   •
 واملقالية. 

أنشطة منتديات  املشاركة ا   •
 النقاش. 

للكتتابة الطريقتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيحتة  الطتالبتة   تدد أن   2.1
  الوظيفية 

 املهارات 2
متا تعّلمتته من قواعتد إمالئيتة   الطتالبتة طبقأن ت 1.2

 .وأسلوبّية على ما تكتبه من منايج وظيفّية 
 احملاضرة املطورة •
 املناقشة واحلوار    •
 التعلم التعاوين  •
 منتديات النقاش  •
 التعلم الذات  •

 

االختبارات املوضوعية   •
 واملقالية. 

 التطبيقات الفردية.   •
املشاركة اجلماعية ا   •

 منتديات النقاش. 
 التقييم الذات.   •

بني مواضتتتتتتتتتتتتتتع كتتابتة اهلمزة ا الطتالبتة  ّيزأن مت 2.2
 .صورها املختلفة

أن تصتدر الطالبة أحكاما على النصتوص وفق  3, 2
 ، وأسلوبّية.ما تعّلمته من قواعد إمالئية
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 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال
 الكفاءات  3

1.3 

الطالبة زميالهتا ا تقوي األخطاء تشتتتتتتتتارك  أن  
 الكتابّية الشائعة.

 منتديات النقاش  •
   التعلم التعاوين •

. 

 املالحظة والتدوين.  •
 .  التطبيقات •
واجبات على نظام إدارة   •

 )البالك بورد(   التعلم

 الطلبة   تقييم  أنشطة.  2
 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %25 مستمر  اختبارات قصرية ونشاط يتصل باملقرر 1
 %25 الاامن  االختبار أعمال الفصل 2
 %50 هناية الفصل  االختبار النهائي 3

 اخل( ، مشروع شاعي، ورقة عملتقدمييعرض  شفهي، ، ريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 الطالبي: األكاديمي والدعم    اإلرشادأنشطة    -هـ 
  ديد ساعات اإلرشاد األكادميي والساعات املكتبية ا جدول عضو هيئة التدريس، مبا ال يقل عن أربع ساعات أسبوعيا.  -1
 واالستفادة منها. عقد فصل افرتاضي مباشر ا األسبوع األول أو الااين لتوضيح الروابط املوجودة ا املقرر وكيفّية استخدامها   -2
 ميااق الطالبة.  ضرورة االطالع على ب عن طريق نظام إدارة التعلم، وعن طريق الربيد اإللكرتوين إبالغ الطالبات  -3
 تزويدهن بالربيد الشبكي ورقم املكتب.  -4
 التواصل املستمر مع الطالبات عن طريق الربيد اإللكرتوين والبالك بورد.  -5
 ف األنشطة هلن. دعم املتعارات بتكاي -6

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 . د.ت(. ،مكتبة غريب )القاهرة: اإلمالء والترقيم، عبد العليم إبراهيم •
 .(هـ1405دار الكتاب،  )بيروت: اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني، •
 ـ (ه1430العبيكان،)التحرير األدبي: حسين علي محمد،  •

 المراجع المساندة 

 (. م1996دار األندلس،  )حائل:فن التحرير العربي: محمد الشنطي، •
 (هـ1431الدار النموذجية، : بيروت–صيدا ) الكافي في التعبير: هدى عودة، •
 (،د.ت مكتبة كشكول)المرشد في اإلمالء والترقيم والتحرير العربي: محمود شاكر سعيد،  •
 ـ(ه 1417دار القلم،  )المفصل في علوم البالغة: عيسى عاكوب، •

 المكتبة الرقمية. المصادر اإللكترونية 

 ال يوجد  أخرى 
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 املطلوبة: املرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر 
 المرافق 

 قاعة دراسية مناسبة  إخل( ...  ، قاعات احملاكاةالعرض الدراسية، املختربات، قاعات القاعات)

 التقنية  التجهيزات
 جهاز العرض ، السبورة الذكية ، البالك بورد  الربجميات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 نرتنت إشبكة  تبعاً لطبيعة التخصص( ) أخرى تجهيزات
 

 

 لمقرر: ا جودة  تقويمز.  
  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 االختبارات )مباشر(  الطالبات  فاعلية التدريس 
 االستبانة )غري مباشر( 

 االختبار )مباشر(  أعضاء هيئة تعليمية  أسئلة االختبارات 
 جلنة تقييم األسئلة)مباشر( 

 املالحظة ) غري مباشر (             قيادات الربنامج  مصادر التعلم 

 االختبار )مباشر(  اللجنة االستشارية  مدى  صيل خمرجات التعلم 
 استطالع الرأي ) غري مباشر( 

 إخل(مصادر التعلم ...  للمقرر،خمرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى  صيل ، فاعلية التدريس )مال.جماالت التقوي 
  ديدها( تمي) أخرى ،ريظاملراجع الن الربنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، وناملقيم
 )مباشر وغري مباشر(يم قيطرق الت
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