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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 وجدت( )إنالمتطلبات 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

  -  أخرى 5

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 32 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 16 االستذكار ، الواجبات ، المكتبة . تذكر()ى أخر 4

 48 اإلجمالي 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

يدرس الطالب في هذا المقررر التريليف العربري برين الروايرة والتردوين وأهميرة المخطوطرات ومبراد، تحقيقهرا، كمرا يتعررف علرى 

ث، كما يقف على كيفيرة اتبراا المرنهج العلمري فري اب التي ينبغي أن يتحلى بها الباحواآلدمصادر األدب وكيفية إعداد بحث أدبي 

منراهج التريليف فري التررا  العربري، ومرن يرم تردريب  البحث األدبي، وكيفية البحرث فري كترب التررا  مرع دراسرة تطبيقيرة ألبرر 

 ة وطرائقها.الطالب على كيفية الرجوا إلى المكتبة وتعريفه بينظمة الفهرسة المكتبي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

نشرريا الترريليف العربرري وأهررم مناهجرره واألسررس الإ مررة لعمليررة إعررداد البحررث وكيفيررة االنتفرراا بررالمراجع أن يتعرررف الطالررب علررى 

 والتوييق منها.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  والفهم المعرفة 1

  . الطالب المفاهيم والمصطلحات الخاصة بمحتوى المادا أن يشرح 1.1

  أن يعدد الطالب أهم مصادر الترا  األدبي وأعإمه . 1.2

  أن يستعرض الطالب الخصائص المنهجية لدراسة الترا  األدبي . 1.3

  الكتابية له .أن يصف الطالب الطبيعة الشفهية للترا  األدبي يم الطبيعة  1.4

  المهارات 2

  مناهج البحث في الترا  األدبي أن يقارن الطالب بين  2.1

  على معطياته ومنهجه التيليفي ويقفالنص أن يحلل الطالب  2.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  ه منها .ق نصاألدبي ويويفي كتب الترا   أن يبحث الطالب عن معلومة 2.3

  القيم 3

  المسؤولية من خإل إنجا  ما يسند إليه من مهام . أن يتحمل الطالب 3.1

  أن يتصرف بمهنية وأمانة في تطبيق أخإقيات البحث العلمي عند تقديم تكليفه . 3.2

  أن يقدم درساً باستخدام برامج العرض لمجموعة من  مإئه . 3.3

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 .الترا  العربي بين الرواية والتدوينمدخل: رحلة  1

 2 .أنواا الخطوط –دور الوراقين  –التعريف بالمخطوطات: قصة الكتابة على الورق  2

 2 .مكمإت التحقيق –معالجة التحقيق  –مقدمات التحقيق  –تحقيق المخطوطات: عناصر التحقيق  3

 2 .بمؤلفيهادراسة تطبيقية على توييق بعض النصوص والتعريف  4

 2 .دراسة مصادر األدب العربي القديم والتعريف بها 5

 2 التعريف بمناهج التيليف الرئيسة عند العرب 6

 2 .االختبار النصفي + حل االختبار بعد جمع األوراق 7

 2 خطوات إعداد البحث األدبي  –كيف تكتب بحثا  8

 2 آداب البحث والسمات التي يجب توافرها في الباحث 9

 2 التعريف بمنهج البحث في الترا  األدبي عند العرب من خإل بعض المصادر 10

 2 .دراسة طريقة البحث في الترا  األدبي والتعرف على الترا  العربي والفنون األدبية 11

12 

التريليف  –دراسة تطبيقية حول أحد مناهج التيليف في األدب العربي: التيليف األدبي غير المتخصرص 

المجرالس  –كترب األمرالي  –االختيرارات الشرعرية  –كترب الترراجم  –كتب الطبقات  –األدبي المنهجي 

 .الموسوعات األدبية –األدبية 

2 

 2 .دراسة تطبيقية حول التعريف بيحد المؤلفين ومنهجه وموضوعات كتابه وقيمته األدبية 13

14 

 –طبقررات الشررعرا  البررن المعتررز  –سررإم نمررا م مررن كتررب الترررا  مثررل: طبقررات فحررول الشررعرا  البررن 

العمدا البن رشيق  –البيان والتبيين للجاحظ  –عيار الشعر البن طباطبا  –الشعر والشعرا  البن قتيبة 

األمرالي  –العقد الفريرد البرن عبرد ربره  – هر اآلداب للحصري  –شرح المر وقي لديوان الحماسة  –

 .صبح األعشى للقلقشندي –الحموي معجم األدبا  لياقوت  –ألبي علي القالي 

2 

 2 .دراسة أنظمة الفهرسة المكتبية والتعريف بتطور المكتبات ومراكز المعلومات 15

 2 االختبار النهائي  16

 32 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

أن يشرررح الطالررب المفرراهيم والمصررطلحات الخاصررة  1.1

 . بمحتوى المادا

 العصف الذهني

 المحاضرا التقليدية 

 القرا ا واالطإا 

واألسررةلة  األسررةلة الحواريررة

 المباشرا

 االختبارات 

 الواجبات المنزلية

 

يعرررردد الطالررررب أهررررم مصررررادر الترررررا  األدبرررري أن  1.2

 . وأعإمه

أن يستعرض الطالب الخصرائص المنهجيرة لدراسرة  1.3

 . الترا  األدبي

أن يصف الطالب الطبيعة الشفهية للترا  األدبي يرم  1.4

 . الطبيعة الكتابية له

 المهارات 2.0

أن يقررارن الطالررب بررين منرراهج البحررث فرري الترررا   2.1

  األدبي
 االختبارات التعلم التبادلي 

أن يحلل الطالب النص ويقف على معطياته ومنهجه  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التيليفي
 التغذية الراجعة 

 الكراسي المتنقلة

 التكليفات المنزلية 

 المشاريع الجماعية 

فرري كتررب الترررا  األدبرري ويويررق  أن يبحررث الطالررب 2.3

 . نصه منها

 القيم 3.0

المسررؤولية مررن خررإل إنجررا  مررا أن يتحمررل الطالررب  3.1

 الكراسي المتنقلة  . يسند إليه من مهام

 التعلم التبادلي 

 القرا ا واالطإا 

 الواجبات المنزلية 

 المشاريع الجماعية 

 التكليفات .

أن يتصرررف بمهنيرررة وأمانرررة فررري تطبيرررق أخإقيرررات  3.2

 . البحث العلمي عند تقديم تكليفه

باسررتخدام برررامج العرررض لمجموعررة أن يقرردم درسرراً  3.3

 . من  مإئه

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوا(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 0 األول .إجرا  حوار شفهي لقياس مستوى المجموعة الطإبية 1

 0 الثالث .الماداكتابة مقال يتوقع من خإله معرفة مدى فهم الطالب لطبيعة  2

 %20 الثامن .إجرا  االختبار النصفي 3

 %10 العاشر .إعداد بحث نظري من المكتبة  4

 %5 مستمر .قياس مستوى المشاركة الطإبية 5

 %5 مستمر الحضور 6

 %60 السادس عشر .إجرا  االختبار النهائي 7
 الخ( ورقة عملمشروا جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

 . واالنسحاب والتأجيل واالعتذار عن الفصل

 . تقديم الدعم للطالب وحل مشكالته األكاديميةرئيس القسم ووكيلته ومنسقي البرنامج : 

 . اللجنة الثقافية : رصد إبداعات الطالب األدبية والقيادية

  اللجنة االجتماعية : حل مشاكل الطالب األسرية واالجتماعية المؤثرة على الدراسة

 لجنة المعادالت : معادلة المقرر للطلبة القادمين من جامعات أخرى .

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 .البحث األدبي، لشوقي ضيف

 منهج البحث األدبي، لعلي جواد الطاهر

 .البحو  األدبية مصادرها ومناهجها، لمحمد عبد المنعم خفاجي

 .تحقيق النصوص ونشرها، لعبد السإم هارون    –

 .القدامى والمحديين، لرمضان عبد التوابمناهج تحقيق الترا  بين     -

 .مناهج التيليف عند العلما  العرب، لمصطفى الشكعة    -

 .المصادر األدبية واللغوية في الترا  العربي، لعز الدين إسماعيل    -

 المكتبات والمعلومات، لسعد محمد هجرس   -

 المساندةالمراجع 

 .م النجديمنهج البحث األدبي عند العرب، ألحمد جاس -

 .الفهرست، البن النديم    -

 .دراسة في مصادر األدب، للطاهر أحمد مكي    -

 .مع المصادر في اللغة واألدب، إلبراهيم السامرائي    –

 .مصادر الشعر الجاهلي، لناصر الدين األسد    -

 .تاريخ الترا  العربي، لفؤاد سزكين    -

 لمحمود أحمد أيتمالتصنيف بين النظرية والتطبيق،     -

 اإللكترونيةالمصادر 
موقرع  –موقرع الموسروعة الشرعرية  -كل المواقع التي يمكنها أن تثري المرادا  مثرل المردونات

 المواقع الصحفية -اتحاد الكتاب العرب
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  ىأخر

 .مجلة فصول -

 .مجلة إبداا -

 .مجلة نقد وإبداا -

 .سلسلة عالم المعرفة -

 .والمعلوماتسلسلة المكتبات  -

 .مجلة الفهرست -

 فهارس المخطوطات. -

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكااالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورا  البيانات،عرض  )جها 

 أجهزا عرض وسبورا  كية

 مكتبة الكلية تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس
اسررتبانة تقرريم المقرررر االلكترونيررة نهايررة 

 الفصل الدراسي .

 
 –لجنرررة االختبرررارات  –قيرررادات البرنرررامج 

 أعضا  هيةة التدريس.

 –فحرررص أسرررةلة االختبرررارات ونتائجهرررا 

فحص عينة من إجابات الطإب وبتبادل 

عينرررة مرررن االختبرررارات والواجبرررات مرررع 

مراجعرة  –أعضا  هيةة تدريس المقررر 

مصررفوفة نررواتج الررتعلم للبرنررامج ومرردى 

تقيرررريم  –تحققهررررا فرررري ترررردريس المقرررررر 

 األقران والزمإ  .

 الطإبفاعلية طرق تقيم 

لجنررة  -لجرران الجررودا  –قيررادات البرنررامج 

لجنررررة تصررررحيح العينررررات  –االختبررررارات 

 العشوائية

مراجعرررة عينرررات مرررن أوراق اإلجابرررات 

للتيكد من صحة التصحيح و إجرا اته و 

 دقته و موضوعيته .

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضا  هيةرة التردريس  –قيادات البرنامج 

لجنرررررة تصرررررحيح  –لجنرررررة االختبرررررارات  -

 العينات العشوائية

مراجعة تقرير المقرر وتنفيذ  -

 المنبثقة منه الخطط التطويرية 

تحديث توصيف المقرر وفقا  -

 للمستجدات 

تصحيح عينة من االختبارات  -

و الواجبات من قبل اللجنة 

المسؤولة عن  لك ورصد 

 تقرير عن درجات العينات

راسة نسبة تحقق المقرر د -

لنواتج التعلم من خإل فحص 

 أسةلة االختبار وتقيم األنشطة 

عقررد مقارنررة بررين هررذا المقرررر والمقرررر 

 نفسه من جامعة أخرى .

 مصادر التعلم
أعضرا  هيةرة  –قيادات البرنرامج  -الطلبة 

 التدريس

استبانة تقيم المقرر  -

االلكترونية نهاية الفصل 

 الدراسي

هيةة التدريس تطوير عضو  -

عن طريق الدورات التدريبية 

 في طرق التدريس الجامعي

 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  هيةة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

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

 / جملس قسم الأدب 13اجللسة  رمق اجللسة

 هـ1442/  6/  14 اترخي اجللسة

 


