
 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية 

 نموذج بيانات المقررات الدراسية 

 161الفصل الدراسي الثاني : 

 201مقرر :  

 بيانات المقرر

 الكتابة الموضوعية  عنوان المقرر

 201داع  رقم المقرر

 2 عدد الساعات

 دراسات عربية المقررنوع 

 101النحو الوظيفي داع  المتطلب السابق

 2012عمان  1التحرير الكتابي الوظيفي واإلبداعي ، عاطف فضل محمد ط الكتاب المتعمد

 اضغط هنا موقع المقرر

 

 مادة يتعرف الطالب فيها على قواعد الكتابة الموضوعية من مقال وتقرير وبحث علمي...إلخ . وصف المقرر

 

 األهداف العامة لتدريس المقرر:  أهداف المقرر

 أهداف تدريس المقرر م

 الكتابة الموضوعية األساسية . تعريف الطالب بمصادر 1

 االرتقاء بإمكانات الطالب التعبيرية والكتابية . 2

 .الممارسة التطبيقية ألشكال الكتابة الموضوعية المقّررة 3

 . مستوى قدرته على المناقشة الموضوعية ، والمقارنة ، واالستنتاجإتقان الطالب ألشكال التحرير العملي ، ورفع  4

 . تعريف الطالب بأساسيات البحث العلمي بوصفه شكالً من أشكال الكتابة الموضوعية 5

 تعريف الطالب بطرائق التفكير الكتابي. 6

 تعريف الطالب بالفروق بين األلفاظ المتشابهة والتراكيب ومعانيها . 7

 

 

 المهارات والقيم التي سوف يتعلمها مع نهاية المقرر المقرر : مخرجات

 الطرق العملية لغرسها أو تعزيزها من خالل تدريس المقرر القيم والمهارات م

التمييز الدقيق بين الكتابة الفنية  1
 والموضوعية 

 إكساب الطالب القدرة على تذوق نوعي الكتابة 

مهارة كتابة أشكال الكتابة  2
 الموضوعية

 اقتفاء أثر النموذج الصحيح المطروح 

 التركيز عليها في كل محاضرة والتعليق على األخطاء المستمرة من الطالب األخطاء الشائعة وعالمات الترقيم  3

إعطاؤهم نصوصا فيها تشابه صوري واختالف معنوي بناء على اختالف  والتدليلالقدرة على التحليل والتعليل  4
 ترتيب أو إدخال مؤثر لفظي 

 إجراء عدد من االختبارات التحريرية والشفهية التي تقيس مدى ما حصلوه الحكم على المادة المكتوبة  5
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 مفردات المقرر

 الصفحات الموضوع رقم المحاضرة األسبوع

1 
  ( الكتابة الموضوعية201وصف مادة ) 1

  بين الكتابة الموضوعية والكتابة الفنية 2

2 
  نماذج تطبيقية من نوعي الكتابة الموضوعية والفنية 3

  مهارة كتابة التلخيص 4

3 
  تطبيق مهاري على كتابة التلخيص 5

  مهارة كتابة الرسالة ادارية 6

4 
  (1رية)اتطبيق مهاري على كتابة الرسالة اإلد 7

  (2رية)اتطبيق مهاري على كتابة الرسالة اإلد 8

5 
  عالمات الترقيم 9

  ل االختبار األو 10

6 
  مهارة كتابة التقرير 11

  (1تطبيق مهاري على كتابة التقرير ) 12

7 
  (2كتابة التقرير )تطبيق مهاري على  13

  مهارة كتابة محضر االجتماع 14

8 
  (2تطبيق مهاري على كتابة المحضر) 15

  (1تطبيق مهاري على كتابة المحضر) 16

9 
  مهارة كتابة السيرة الذاتية 17

  (1تطبيق مهاري على كتابة السيرة ) 18

10 
  (2تطبيق مهاري على كتابة السيرة ) 19

  االختبار الثاني  20

11 
  مهارة كتابة المقالة 21

  (1تطبيقي مهاري على كتابة المقالة ) 22

12 
  (2تطبيقي مهاري على كتابة المقالة ) 23

  مهارة كتابة البحث  24

13 
  (1)البحثتطبيق مهاري على كتابة  25

  (2)البحث تطبيق مهاري على كتابة  26

14 
  الكتابةأخطاء شائعة في  27

  الالم الشمسية والقمرية والتاء المربوطة والمبسوطة 28

15 
  تطبيق مهاري على نماذج من المهارات السابقة 29

  مراجعة شاملة للمادة  30
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 منسق المقرر

 التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة األكاديمية األستاذ م
الصفحة 
 الشخصية

 مساعد ذأستا طارق بن محمد المقيمد.  1
اللغة العربية 

 وآدابها
األدب العربي 

 الحديث
mugimtm 

 

 

 المقرر أساتذة

 التخصص العام الرتبة األكاديمية األستاذ م
التخصص 

 الدقيق
الصفحة 
 الشخصية

 أستاذ العساف عبد هللاد. أ. 1
 اللغةةةةة العربيةةةةة

 وآدابها
 aassaf األدب العربي

 أستاذ مساعد العمري د. سعيد 3
اللغة العربية 

 وآدابها
النحو والصرف 

 واللغة
binsaed 

 معيد أ.محمد بن جار هللا الزهراني 5
اللغة العربية 

 وآدابها
 malzahrani األدب العربي

6      

7      

8      
 

 

 مساعدة مواد

 نوعها )ملف ، أختبار( المادة المساعدة م

 ميداني زيارة المكتبة  1

 يتم تقديم ملخص عنها قراءة أجزاء من كتب 2

 تطبيقي البحث العلمي 3

 إلكتروني االطالع على مواقع البحث العلمي 4

االطالع على المجالت العلمية المعنية بالحوث  5
 والتقارير المحكمة

 إلكتروني

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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 *يرجى أرفاق الملفات مع النموذج

 روابط ذات عالقة بالمقرر

 نوعها )ملف ، أختبار( المادة المساعدة م

 إلكتروني على الشبكة موقع الوراق  1

 إلكتروني على الشبكة الباحث العربي  2

 يوتيوب فيديو عن مهارة كتابة السيرة الذاتية 3

 موقع الجامعة اإللكتروني مراكز البحث العلمية التابعة للجامعة 4

 مواقع البحث العلمي مراكز البحث العلمية في الجامعات السعودية وغيرها 5

6   

7   

 

 مواعيد االختبارات 

 القاعة الوقت التاريخ اليوم األختبار

   م31/10/2016 االثنين االختبار األول

   م5/12/2016  االثنين االختبار الثاني

   خالل الفصل دوري االختبار القصير

   م17/1/2017 الثالثاء االختبار النهائي

 نماذج من االختبارات السابقة 

 االختباراتنموذج  األختبار

  االختبار األول

  االختبار الثاني

  االختبار القصير

  االختبار النهائي

 حلقات النقاش

 الموضوع التاريخ م
الحقل )لغة عربية ، 
دراسات إسالمية ، 

 عام(

نوع المشاركة 
 )لألساتذة ، للجميع(

  لغة عربية السيرة الذاتية   1

  لغة عربية محضر االجتماع  2

  لغة عربية البحث العلمي  3

  لغة عربية الرسالة اإلدارية   4

  لغة عربية المقال  5

  لغة عربية التقرير  6

  لغة عربية التلخيص  7

8     

 

  تترك خانة التاريخ فارغة 

 


