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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.

 ثانيالمستوى ال                            يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 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*

 8 ساعات االستذكار 1

 8 الواجبات 2

 6 المكتبة 3

 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 60 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

اأته ومراحل تطوره قديًما، وحديربدراستتة منها البحع عند العلماا المستتلمين وتاريخه، ونشتت مقرر يُعنى    ، ويدرس بعض ـتتتتتتتتً

يدرس كيفية ذل  ، وكمي في مجاالت علوم اللغة العربيةمناها البحع في العصتتتتتتر الحديع، ودراستتتتتتة خطوات إعداد بحع عل

 .تحقيق كتب التراث

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

خالل ، من قواعد منهجية صحيحة   باتباع  افي علوم اللغة العربية ، والتدريب عليه مهارة كتابة البحع إكساب الطلبة    

مع توثيق عالقته بالتراث بالرجوع إلى الكتب التراثية .دراسة مناها البحع وخطواته   

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 a.3 .ع اللغوي واألدبي قديًما وحديرًاأن يحدد الطالب علماا العربية الذين نهضوا بالبح 1.1

 a.3 وما استحدث منها لدراسة علوم اللغة العربية . أن يستعرض الطالب مناها البحع 1.2

  المهارات 2

 b.1 .واألدبية، ويوازن بينها، ويربط بين علوم العربيةأن يكشف الطالب عن القضايا اللغوية  2.1

أن يستتتتتخدم الطالب مناها استتتتتقصتتتتاا المعلومات وتحليلها ومناقشتتتتتها ونقدها عند التطبيق على  2.2

 البحع في مجاالت علوم العربية.خطوات 

b.1 

  الكفاءات 3

 c.2 .جماعي، بتطبيق خطوات إعداد البحعفي إعداد بحع  يشارك الطالبأن  3.1

 c.2  .العمل الجماعي، وروح الفريق روحن يكتسب الطالب أ 3.2

وبرامجه في كتابة البحع أن يستتتتتتتخدم الطالب التقنية الحديرة من إنترنت وتقنية الحاستتتتتتب ا لي  3.3

 .، وجمع معلوماتهالجماعي

d.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
.: مفهوم: البحع، المنهاالتعريفات  -التمهيد: أ  

 مادة البحع.  –.                 ج أهمية البحع وفوائده –ب 
2 

العلماا المسلمين ومراحل تطوره قديًما.، ونشأته عند منها البحع وتاريخه 2  2 

3 
مناها البحع في العصر الحديع. -  

.، اإلحصائييها البحع: التاريخي، الفني، التكاملي، الوصفي، التحليلي، الوصفي التحليلاأنواع من  
4 

4 

، والفرق بينهما.  ي، وغير الجامعيعالبحع: البحع الجام  

.أنواع البحوث الجامعية: هدفها، وطبيعة كل منها   

صفات البحع الجيد.  -  

ـ صفات الباحع الجيد.    

 .فوائد عامة قبل الشروع في البحع - 

2 

5 

:مراحل إعداد البحع  

: ويشمل الموضوعات ا تية:: اختيار موضوع البحعىالمرحلة األول  

المسؤول عن اختيار الموضوع  -.          ب همية هذه المرحلةأ  -أ  

.شروط وضوابط اختيار الموضوع  -ج   

 شروط البحع  . -عنوان البحع          هـ   -د 

2 

6 
: ويدرس فيها الموضوعات ا تية:: خطة البحعالمرحلة الرانية  

  .أنواع الخطة –.         ب أهمية خطة البحع –أ  

مؤثرات عامة على الخطة.المادة العلمية.               د  -ج   

2 
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شروط المخطط الجيد. -الوقت.                      و -هـ  

  .عناصر خطة البحع، ومحتويات كل عنصر -ز 

 الفهارس [ .  -المصادر  -الخاتمة   -التبويب  –التمهيد  -] المقدمة عناصر البحع:

7 
:: المصادر والمراجعالرالرةالمرحلة   

، وسائل التعرف على المصدر والمرجعالفرق بين  أهمية المراجع للباحع، وكيفية االستفادة منها 

 المراجع.المصادر و

2 

8 

المادة العلمية: المرحلة الرابعة:   

واالستنباط . القرااة  -:  أجمع المادة العلمية - 1   

المالحظة التجربة  ج ـ      المناقشة واالستبيان أو السماع   -ب   

     : العلمية المادةكتابة  - 2    

(النقل الحرفي، إعادة الصياغة ، االختصار :)االقتباس -أ       

:التدوين  -ب    

.والدوسيه كيفية استخدام البطاقات -       

 والتعليق عليها .، وتحليلها دراسة المادة العلمية -    

2 

9 
دَة": مالمرحلة الخامسة :رحلة صياغة البحع " الُمسوَّ  

 ووجوب ظهور شخصية الباحع فيها . ،أهميتها
2 

10 

:المظاهر العامة للصياغة  

ويشمل الموضوعات ا تية: :أ ـ األسلوب  

.أنواع األسلوب - 1         

الفرق بين األسلوب العلمي واألدبي. -2     

.فرق بين لغة الكتابة ولغة الحديعال - 3     

 شروط اللفظة ، شروط الجملة . - 4       

2 

11 

: ويشمل الموضوعات ا تية:ب ـ االقتباس والتوثيق  

الغرض من التوثيق وطريقته. - 2شروط االقتباس.           - 1    

.ترتيب معلومات النشر - 3    

.: وظيفتها، طرق التهميشجـ ـ الهوامش  

 : أهميتها ، مواضع استخدامها .د ـ عالمات الترقيم

2 

12 
، الجداولضاح: )الفهارس، الحاشية، : االختصارات، المالحق، وسائل اإليمظاهر أخرى -هـ 

 الصور، األرقام، الفقرات(.  

 .ي مرحلته األخيرة "الُمبَيََّضة"البحع ف -

2 

13 

تحقيق كتب التراث ونشرها: - 7  

.صفات المحقق –.      ب التحقيق ،تعريف المخطوط -أ   

.       خطوطتحقيق نص الم –د            .النسخ وتصنيفهااختيار  –ج   

.مكمالت تحقيق المخطوط –و  .        كيفية التحقيق –هـ   

4 

 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 

ع نهضوا بالبحأن يحدد الطالب علماا العربية الذين 

 .اللغوي واألدبي قديًما وحديرًا
القراءة في كتب التراث  -

وطرح أسئلة مفتوحة حول هذا 
المحاضرة . -.الموضوع  

 ، الالصفيةيةاألنشطة الصف

 االختبارات

 الواجبات

1.2 

 أن يستتتتتعرض الطالب مناها البحع وما استتتتتحدث

 .منها لدراسة علوم اللغة العربية
حلقات نقاش،  ،ةالمحاضر

إلى بعض  الطلبةوإرشاد 
الكتب في المكتبة  أو على 

 اإلنترنت 

بات المنزلية، المناقشة الواج
وأوراق عمل،  ،والحوار

 االختبارات المتنوعة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 

القضتتتتتتايا اللغوية واألدبية، أن يكشتتتتتتف الطالب عن 

 ، ويربط بين علوم العربية .بينهاويوازن 

،المحاضرة  
 ، التحليل واالستنباط

 التعلم الذاتي

 االختبار

تكاليف   

 واجبات

 

2.2 

أن يستتتتتتخدم الطالب مناها استتتتتتقصتتتتتاا المعلومات 

وتحليلهتتا ومنتتاقشتتتتتتتهتتا ونقتتدهتتا عنتتد التطبيق على 

 خطوات البحع في مجاالت علوم العربية.

 التحليل

 االستنباط

 المناقشة

 المحاضرة

 العصف الذهني 

 تحريرية أسئلة 

 االختبار

 الطلبةعمل مقابالت مع 
 في الساعات المكتبية.

 الكفاءات 3.0

3.1 
جماعي، بتطبيق في إعداد بحع  يشارك الطالبأن 

 .خطوات إعداد البحع

 تعلم األقران

 المحاضرة

 الحوار

 البحع الجماعي

3.2 
روح العمل الجماعي، وروح  أن يكتسب الطالب

  .الفريق

 تعلم األقران

 المحاضرة

 والمالحظة مناقشة ال

 البحع الجماعي

3.3 

أن يستخدم الطالب التقنية الحديرة من إنترنت وتقنية 

 ،الحاسب ا لي وبرامجه في كتابة البحع الجماعي

 .وجمع معلوماته

 ورش عمل

تكليفات فردية وجماعية 

المكتبة تتطلب استخدام 

 واألنترنت والحاسب ا لي .

)بحث  األنشطة الصفية
المناقشات - جماعي

تحليل األخطاا  -الجماعية .

 وتصحيحها

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .5

 يميالتق أنشطة م

توقيت 

 التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %10 مستمر ، تكليفات.واجبات 1

 %15 6 األول.االختبار الشهري  2

 %15 12 االختبار الشهري الراني. 3

 %60 16 االختبار النهائي. 4

5 
 المجموع

 
 100% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 األكاديميساعات تواجد لإلرشاد أربع 
 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
الطبعة الرانية  ، القاهرة مكتبة النهضة المصرية، أحمد شلبي: كيف تكتب بحرًا أو رسالة

 م(1992)

 المراجع المساندة
 –دار العلوم للطباعة والنشر  – -محمد عبد الرحمن الشامخ  : د. إعداد البحث األدبي -

 م( . 1985 -هـ  1405) الطبعة األولى
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الطبعة  –القاهرة  مكتبة الخانجي  –م هارون  التحقيق النصوص ونشرها : عبد الس -

 م( .1998) السابعة

ب اللبناني دار الكتا  - ثريا عبد الفتاح ملحس: منهج البحوث العلمية للطالب الجامعي -

 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   .                                   موقع اللغة العربية تعلًما وتعليًما

 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 البراما الحاستتتتتتوبية، البرمجيات، واألستتتتتتطوانات المدمجة

 الموسوعة الشاملة. CDقراص ممغنطة أ

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المحاكاة

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

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

 وفي تناول المستخدم ـ إضااة 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

  المقررات الدراسية أو التعليمية.أجهزة فيديو وتلفاز لعرض -

 أشرطة تعليمية.-

 ) العارض الرأسي (. هيد بروجوكترأجهزة أوفر -

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ول على التغذية استراتيجيات الحص

بخصوص فعالية  لبةالراجعة من الط

 :التدريس

ة تقييم المقرر الدراسي نتائا استبان -

 .مناقشاتهمو بةمن الطل

 .استمارة تقويم المقرر الدراسي -

  بةاستبانة رضا الطل -

 مباشر بةالطل

http://www.adab.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

في نهاية  بةكترونية تقدم للطلاستبانة إل -

إلبداا الرأي في فاعلية  الفصل الدراسي

 .التدريس

عن المقرر  بةتلقي انطباعات الطل -

الدراسي ، وعن َمْن يقوم بتدريسه على 

موقع إلكتروني مخصص لذل  األمر 

 تابعًا للجامعة.

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل األستاك أو القسم:

اجتمتتاعتتات دوريتتة ألعضتتتتتتتتاا هيئتتة  -

 التدريس. 

 .استمارة تقييم كاتي -

التقرير الستتتنوي من قبل رئيس القستتتم   -

 )تقييم األداا (.

التتدوريتتة التتداخليتتة للمقرر المراجعتتة  -

 .الدراسي

عضتتتتتتو هيئة التدريس استتتتتتتبانة تقييم  -

 .مقرر الدراسيلل

تقرير عضتتتتتو هيئة تدريس مناظر في  -

 القسم .

 .تقرير خبير من كلية مناظرة -

 ورش عمل لتطوير أساليب التقييم . -

إجراا تقييم داخلي بمشتتتاركة أعضتتتاا  -

 القسم .

 مباشر ، وقيادات البرناماأعضاا هيئة التدريس

ت التحقق من معتتتايير إنجتتتاز إجرااا

 :الطالب

لجنة من األعضتتتتتتتاا لمراجعة تكوين  -

 .حيحهاعينات األوراق بعد تص

 .ينة من واجبات الطلبةع حيحتص -

تذة زائرين لتقويم  - بأستتتتتتتا نة  عا االستتتتتتت

 المقرر الدراسي.

 وتقييمها  تبادل األساتذة إجابات الطلبة -

 .مراجعة ورقة االختبار -

 .راجعة عينة من أوراق إجابة الطلبةم -

االختبار مناصتتتتفة مع زميل  حيحتصتتتت -

 آخر.

 مراجعة النتائا من خالل زميل آخر. -

 ، أعضاا هيئة التدريس

 الزائرون ساتذةاأل
 مباشرغير 

إجرااات 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 ألعضاا هيئة التدريس  -

قوف على نقاط الضعف وتحسين للو

.رالمقر  

يئة تدريس االستفادة من تقرير عضو ه-

.سابق عن المقرر  

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

في المقرر. تحديد وجهة نظر الطلبة -  

تحديع مصادر التعلم الخاصة  -

  .      المقرر لمواكبة ما يستجدب

 يل النتائا 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 .

.للتحسين والتطويرخطة   - 

العمل على مراجعة توصيف  -

المقرر كل عام لمواكبة 

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرناما،قيادات  التدريس،أعضاا هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 العربيةقسم اللغة  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


