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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعتان المعتمدة: . الساعات1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 أدب الدعوة اإلسالمية.

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

  

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 32 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 - 16  أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 24 محاضرات 1

 8 إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 16 المذاكرة ، الواحبات ، المكتبة . )تذكر(ى أخر 4

 48 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر:1
والوقوف على نماذج من  القة بين المقال والصحف،العوبناءه وأنواعه، و  همفهومه وعناصر  يدرس الطالب في هذا المقرر: المقال، .1

ومصادرها  وعناصرها بةفنون اإللقاء وفي مقدمتها الخط يدرس الطالبالمقال بالعرض والتحليل، ويتدرب على كتابة المقال. كما 
من وخصائص كل نوع، ثم يدرس أساليب اإللقاء الخطابي والشعري والمسرحي والقصصي مع التطبيق على نماذج ا وأنواعه

 رق بينها وبين الحوار والمجادلة،تعريفها وأصولها وقواعدها، والفالمناظرة  كما يدرس الطالب لعربي القديم.الخطب في األدب ا

 .، ويتدرب على أساليب الجدل والمناظرةنماذج من المناظرات في التراث العربي وأهمية كل نوع، والوقوف علىأنواعها و
  : الهدف الرئيس للمقرر. 2
ل والخطبة والمناظرة ، والتعرف على خصةةائصةةها فنون المقاأن يرتقي الطالب بمهاراته األدبية من خالل دراسةةة أصةةول ونماذج  

والتفريق فيمةا بينهةا ، ومن ثم يتم ن من كتةابةة المقةال وأن يحصةةةةةةةةةةةةةةةل على الحةد األدنى من القةدرة على كتةابةة مقةالةة، وموا هةة 
 الجمهور بإلقاء، أو مناظرة .
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 مخر ات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  أن يعرف الطالب مفهوم المقال وعناصره وخصائصه . 1.1

  أن يشرح الطالب مفهوم الخطبة وعناصرها وخصائصها . 1.2

  أن يستعرض الطالب خصائص فن المناظرة وعناصرها . 1.3

  أن يلخص الطالب  فنون اإللقاء وضوابطه وأهميته . 1.4

  المهارات 2

  أن يكتب الطالب مقاال أدبيًّا يستوفي عناصره . 2.1

  أن يوظف الطالب ما تعلمه في فن الخطابة في كتابة نص خطابي إبداعي .  2.2

  زمالئه .أن يمارس الطالب فن اإللقاء من خالل نموذج شعري أو نثري أمام  2.3

  أن يفرق الطالب  بين الحوار والمناظرة والخطبة بالممارسة العملية . 2.4

  القيم 3

  . إليه المسندة باألعمال والقيام المقرر معلومات عن البحث مسؤولية الطالب يتحمل أن 3.1

  . مناظرة أدبية أو علمية حول أحد مفردات المقرر  لتقديم فريق في الطالب يعمل أن 3.2

  . المقرر مفردات إحدى حول تقريرا   الطالب يكتب أن 3.3

  من مقاالت وفنون كتابية  المقرر هذا في تعلمها بم الرقمي المحتوى إثراء في يساهم أن 3.4

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 القسم األول: المقال:

 2 أنواع المقال. مفهوم المقال. بناء المقال/ الطالبية.تمهيد لقياس مستوى المجموعة 

2 
 تابع القسم األول: المقال:

 .المقال والصحف المقال والفنون النثرية األخرى.
2 

3 
 تابع القسم األول: المقال:

 .تحليلية لبعض المقاالت المتنوعة نماذج تطبيقية ) من عمل الطالب ( ونماذج
2 
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 اإللقاء)الخطابة(:القسم الثاني: فن 
 ناصر الخطابة ومصادر الخطبة.ع الخطبة والفرق بينها وبين المقالة والمحاضرة.

 أنواع الخطابة وخصائص كل نوع.

2 

5 

 تابع القسم الثاني: فن اإللقاء)الخطابة(:

 2 أسلوب اإللقاء الخطابي )عملي(.

6 
 (:الشعرتابع القسم الثاني: فن اإللقاء)

 .)عملي( الشعري أسلوب اإللقاء 
2 

 2 (:القصةتابع القسم الثاني: فن اإللقاء ) 7
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 .)عملي( أسلوب اإللقاء القصصي

  .االختبار النصفي 8

9 
 (:المسرحيةتابع القسم الثاني: فن اإللقاء )

  أسلوب اإللقاء المسرحي.

10 
للفنون المختلفة، واستعراض مهارات الطالب وتو يههم وفق مهارات وأسس  مقارنة بين أساليب اإللقاء

 2 .اإللقاء.

11 
 تابع القسم الثاني: فن اإللقاء )الخطابة(:

 2 دراسة نماذج من الخطب في األدب العربي القديم عبر العصور األدبية المتوالية.. 

12 

 القسم الثالث: المناظرة:
تعريف بأصول المناظرة وقواعدها. الفرق بين المناظرة  الطالبية.تمهيد لقياس مستوى المجموعة 

 والحوار والمجادلة.  دوى دراسة المناظرات في التراث العربي.
2 

13 

 تابع القسم الثالث: المناظرات:
 2 في العصرين األموي والعباسي. في القديم: نماذج من المناظرات المتنوعةالتطبيقية لدراسة ال

14 
 الثالث: المناظرات: تابع القسم

 2 .العصر الحديثنماذج من المناظرات المتنوعة في التطبيقية لدراسة ال

 2 إ راء أكثر من مناظرة بين فريقين من الطالب والتح م بينهما وفق مبادئ وأصول فن المناظرة.  15

 2 االختبار النهائي 16

  المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 يم يالتق وطرق مخر ات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

أن يذذذذكر الطذذذالذذذب مفهوم المقذذذال وعنذذذاصذذذذذذره  1.1

 . وخصائصه

 القراءة واالطالع

 التعلم التبادلي

 االختبارات

 المشاريع الجماعية

أن يشذذذذذذرح الطذالذب مفهوم الخطبذة وعنذاصذذذذذذرهذا  1.2

 . وخصائصها

 المحاضرة التقليدية

 القراءة واالطالع

 األسئلة المباشرة

 التحريرية االختبارات

أن يسذذذذذذتعرض الطذالذب خصذذذذذذذائص فن المنذاظرة  1.3

 . وعناصرها

 العصف الذهني

 القراءة واالطالع

 األسئلة الحوارية

 الواجبات المنزلية

 الطالب  فنون اإللقاء وضوابطه وأهميتهأن يلخص  1.4

. 
 المحاضرة التقليدية

 االختبارات

 أخطاء القراءة واإللقاء تقويم

 المهارات 2.0

 أن يكتب الطالب مقاال أدبيًّا يستوفي عناصره . 2.1
 العصف الذهني

 الواجبات المنزلية

 األسئلة الحوارية

كتابة أن يوظف الطالب ما تعلمه في فن الخطابة في  2.2

  . نص خطابي إبداعي
 المشاريع الجماعية التعلم التبادلي

أن يمذذذارس الطذذذالذذذب فن اإللقذذذاء من خالل نموذج  2.3

 . شعري أو نثري أمام زمالئه

 العصف الذهني

 التغذية الراجعة
 األسئلة المباشرة والحوارية

أن يفرق الطذالذب  بين الحوار والمنذاظرة والخطبة  2.4

 .بالممارسة العملية 

 القراءة واالطالع

 الممارسة العملية

 الواجبات المنزلية والمكتبية

 الشفويةاالختبارات 

 القيم 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

أن يتحمل الطالب مسذذذذذذؤولية البحث عن معلومات  3.1

 . المقرر والقيام باألعمال المسندة إليه
 الواجبات المنزلية والمكتبية القراءة واالطالع

لب في فريق  3.2 طا ية أو أن يعمل ال ناظرة أدب قديم م لت

 .  علمية حول أحد مفردات المقرر
 المشاريع الجماعية الكراسي المتنقلة

أن يكتذذذب الطذذذالذذذب تقريرا  حول إحذذذدى مفردات  3.3

 . المقرر
 الواجبات المنزلية والمكتبية القراءة واالطالع

أن يسذذذذذذاهم في إثراء المحتوى الرقمي بما تعلمه في  3.4

  مقاالت وفنون كتابيةهذا المقرر من 

 التعلم التبادلي

 والقراءة واالطالع
 المشاريع الجماعية

 
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 من إجمالي درجة التقييم

 %10 مستمر الحضور 1

2 
كتذذابذذة مقذذال يتوقع من خاللذذه معرفذذة مذذدى فهم الطذذالذذب لطبيعذذة المذذادة 

 .)عملي(

 %25 الرابع

 %25 الثامن .إجراء االختبار النصفي 3

 %10 مستمر وتكليفات. –مهام  4

1 
إجراء اختبارات شذذذذذذفهية عن طريق الممارسذذذذذذة العملية إللقاء خطبة أو 

 .قصيدة بعد استيفاء الجزء النظري، والتدريب العملي )مشروع(

 %30 16 - 12من 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

المرشد األكاديمي : توجيه الطالب إلى المقررات المناسبة لمستواه ، والدعم طوال الفصل لمواعيد اإلضافة والحذف 

 واالنسحاب والتأجيل واالعتذار عن الفصل .

ومنسقي البرنامج : تقديم الدعم للطالب وحل مشكالته األكاديمية .رئيس القسم ووكيلته   

 اللجنة الثقافية : رصد إبداعات الطالب األدبية والقيادية .

  اللجنة االجتماعية : حل مشاكل الطالب األسرية واالجتماعية المؤثرة على الدراسة

ى .لجنة المعادالت : معادلة المقرر للطلبة القادمين من جامعات أخر  

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 فن المقالة، محمد يوسف نجم

 علم الخطابة، أحمد غلوس

 أدب البحث والمناظرة، محمد الشنقيطي

 محمد عبد الرحيم عدس ،فن اإللقاء 

 المساندةالمراجع 

 حنطورفن المقال في األدب المصري الحديث د. أحمد 

 و زهرةبالخطابة، محمد أ

 دوي مزيدباء، سامي ندري ، قتدريس اإلل قطر

 دالحميدبأدب البحث والمناظرة، محمد محيي الدين ع

 فن اإللقاء بين النظرية والتطبيق / نجاة علي

 ٔاشرف محمد موسى /الخطابة العربية وفن اإللقاء 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .موقع الوراق- 

 .المجمع الثقافيموقع  -

 .موقع مركز حمد الجاسر الثقافي -

 .موقع أستاذ المادة -

 .موقع األلوكة -

 شبكة الفصيح -
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 املوسوعة الشعرية. -

 جامع الرتاث الكبري. -

 مكتبة األدب العربي. -

  ىأخر

 .مجلة التراث العربي : اتحاد الكتاب العرب

 .مجلة عالمات/ تصدر عن نادي جدة األدبي

 .العربي/ تصدر عن وزارة اإلعالم الكويتيةمجلة 

 مجلة نزوى/ تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة و النشر.

 
 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات كبرى لألنشطة –قاعات تقليدية  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 سبورات عادية وذكية –شاشات وأجهزة عرض 

 استوديو -معمل  تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس
استبانة تقيم المقرر االلكترونية  -

 نهاية الفصل الدراسي .

 
 –لجنذذة االختبذذارات  –قيذذادات البرنذذامج 

 أعضاء هيئة التدريس.

فحص أسذذذذذذئلذذذة االختبذذذارات  -

فحص عينذذة من  –ونتذذائجهذذا 

إجابات الطالب وبتبادل عينة 

من االختبارات والواجبات مع 

 – أعضاء هيئة تدريس المقرر

مراجعذذة  – المشذذذذذذذذاريعتقييم 

مصفوفة نواتج التعلم للبرنامج 

تذذذدريس ومذذذدى تحققهذذذا في 

تذذقذذيذذيذذم األقذذران  –الذذمذذقذذرر 

 والزمالء .

 فاعلية طرق تقيم الطالب

لجنذذة  -لجذذان الجودة  –قيذذادات البرنذذامج 

لجنذذة تصذذذذذذحيح العينذذات  –االختبذذارات 

 العشوائية

مراجعذذذة عينذذذات من أوراق  -

حة  كد من صذذذذذذ تأ بات لل اإلجا

التصحيح و إجراءاته و دقته و 

 موضوعيته .

 للمقررمدى تحصيل مخرجات التعلم 

أعضذذذاء هيئة التدريس  –قيادات البرنامج 

لجنذذذة تصذذذذذذحيح  –لجنذذذة االختبذذذارات  -

 العينات العشوائية

مراجعة تقرير المقرر وتنفيذ  -

 الخطط التطويرية المنبثقة منه 

تحديث توصيف المقرر وفقا  -

 للمستجدات 

تصحيح عينة من االختبارات  -

و الواجبات من قبل اللجنة 

المسؤولة عن ذلك ورصد 

 تقرير عن درجات العينات

دراسة نسبة تحقق المقرر  -

لنواتج التعلم من خالل فحص 

 أسئلة االختبار وتقيم األنشطة 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  
عقذذد مقذذارنذذة بين هذذذا المقرر  -

والمقرر نفسذذذذذذذذه من جذذامعذذة 

 أخرى .

 مصادر التعلم
أعضذذذذاء هيئة  –قيادات البرنامج  -الطلبة 

 التدريس

م المقرر ياستبانة تقي -

نهاية الفصل االلكترونية 

 .الدراسي

تطوير عضو هيئة التدريس  -

عن طريق الدورات التدريبية 

 .في طرق التدريس الجامعي

اسذذذذذذتخدام التقنيات الحديثة في  -

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 رئيس قسم الأدب:  د. محمد بن سعيد القرين هجة الاعامتد

 / جملس قسم الأدب 13اجللسة  رمق اجللسة

 هـ1442/  6/  14 اترخي اجللسة

 
 


