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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  ة:اسم املؤسسة التعليمي هـ   1440-3-10  التوصيف:اتريخ 

 ...............................    كلية اللغة العربية                                                            قســــم الدراسات العليا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
  505745-3ديثة االجتاهات البالغية احل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Current Trends in Rhetoric 505745-3 
  ( ثالث وحدات معتمدة.3). عدد الساعات املعتمدة: 2
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه  505700. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 هذه الربامج(مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل )يف حال وجود 

  .ثالثال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالباتالتعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 /100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

  النسبة:  ابملراسلة .كك
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  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:

على الطالب أن يمارس شيئًا من أنماط الدراسة الواردة في الفقرة من تعليم إليكتروني، وتعليم مدمج، ومراسلة، 

 وغيرها، مما يكون باإلمكان، وتدعو إليه الحاجة. 

 األهداف .ط

   :هدف املقرر الرئيس -1

وجماالهتا املتعددة، وينبثق من ذلك يادين املعرفة مطالعة االجتاهات البالغية احلديثة يف شىت م   
 جمموعة من األهداف الفرعية تكمن يف اآليت :

 الواقع املعريف الجتاهات البحث العلمي.أن يدرك الطالب الدرس البالغي احلديث من خالل  ❖
 واجتاهاهتا البحثية وفق أنساقها املعرفية . بالغات النصوص املتنوعةأن يتعرف الطالب على  ❖
 ودرسها بواقع احلياة. البالغة العربيةربط  ❖
 يعىن ابلعربية من خالل منطلقات كلية.  نسقيبالغي تكوين فكر  ❖
 اخلروج بطلبة الربانمج من ضيق أفق التعليم التقليدي إىل رحابة وسعة النظر والتخطيط.  ❖

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث  إشراك الطالب في -18

 تناقش في القاعة. 

تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع  -19

 الجهات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

ت، والخروج على النمط التقليدي لمية في اإلنترنتوجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر الع -20

 الذي يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 توجيه الطالب إلى توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر.  -21
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التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعرفة وتنميتها، ال  -22

 تكرير ما قيل من قبل.

  ر كّل عام، والتغيير في المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينه.جعة محتوى المقرمرا

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .س

 وصف عام للمقرر: 

، التداويل واالجتاه األسلويب اهجتالبالغة العربية اباليتناول هذا املقرر حوارات مفتوحة حول عالقة 
واجتاهات التجديد عند احملدثني أمثال : ، التخييلياالجتاه الشمويل ، و البياين االجتاه و  واالجتاه السيميائي

ومحادي صمود وحممد مفتاح وحممد الويل وعبدهللا وشوقي ضيف وحممد العمري وحممد مشبال أمني اخلويل 
ناقشة التصورات الكلية للبالغة من خالل تداخلها مع علوم عديدة م، و صولة وشكري املبخوت ...اخل

واللسانيات والتداوليات والسيميائيات وعلم النص وعلم االتصال ، وغريها من منها : الفلسفة واملنطق 
ذات الصلة ابلتحدايت اليت جتاهبها البالغة العربية يف خطاابت العامة واخلاصة املعارف اليت تتعلق ابلبالغة 

يف املرئي والرقمي واالفرتاضي ، وحوارات حول جتديد درسها ومعرفة اجتاهاهتا املعرفية العصر املتعددة 
مناهج يد والبالغة عرب الثقافات والبالغة النقدية، وتقومي الدراسات القائمة على حتديث أدواهتا وجتد

 درسها .

ويف هلا يف التخييل والتداول وكذلك عرض األسس االبستمولوجية للبالغة العامة وآليات اشتغا
واملقام الشعري واخلطايب والعام ،  ،مقدمتها : االحتمال والتأثري واالختيار واملناسبة واإلغراب/ االنزايح

تتمثل يف علم اخلطاب االحتمايل املؤثر ومقام التأدب والتكسب ، كل ذلك من منطلق البالغة العامة اليت 
       ، اتصااًل وانفصااًل.راابً ، املنجز ابالختيار مناسبة أو إغ
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .35
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 36 12 :وحتليلها اجتاهات البالغة يف اخلطاابت

 3 1 . اخلطاب السردي -1

 3 1 . اخلطاب التخييلي -2

 3 1 . اخلطاب التداويل -3

 3 1 . اخلطاب اإلشهاري -4

 3 1 . لقانويناخلطاب ا -5

 3 1 . اخلطاب السياسي -6

 3 1 . اخلطاب الديين -7

 3 1 اخلطاب احلجاجي -8

 3 1 اخلطاب السجايل -9

 3 1 وخطاب املفارقة خطاب النادرة -10

 3 1 البالغة النقدية والبالغة عرب الثقافات -11

 3 1 البالغة املرئية والرقمية واالفرتاضية -12

 بالغي:اخلطاب ال يف تجديداجتاهات ال
مني اخلويل / شوقي ضيف / حممد العمري / حممد الويل / حممد أعند 

  .محادي صمود/ عبدهللا صولة/ شكري املبخوتمشبال/ حممد مفتاح/ 

3 9 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .36
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 45 ==== ===== ======= ======= 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 ==== ===== ======= ======= 3 الساعات املعتمدة
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( مخس عشرة ساعة 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .37
 أسبوعيًّا على األقل. 

 
 

 

 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت .38

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

معرفة شاملة ألساسيات المقرر ومبادئه، وأصوله، و  1-1

 الخاصة.  منطلقاته، وسماته 
المحاضرة التي تعتمد 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم من 
خالل الرصد، والتقويم، 
والمالحظة، وحركة تقدمه 

 في المقرر، ومشاركاته.

الحجاجية اطالع كاٍف على عدد متنوع كاف من الدراسات  1-2

 . ة واألسلوبية والسيميائي
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 

من قدرة على النقاش 

والحوار مما يكشف علمه 

 ومعارفه.
فهم واع ناقد قادر على التمييز بين النظائر والمتداخالت من  1-3

الموضوعات األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي 

 تخصصه بعاّمة.

 تكليف الطالب بإلقاء

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

 وأبحاث علمية .
 االختبارات التقليدية . والمناقشات .الحوار  معرفة كافية بكيفية تكون المعارف الحديثة وتطبيقاتها. 1-4
لمقرر من معرفـــــة كافــــية أو مناســــبة لما يرتبط بهذا ا 1-5

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

   فهم جيد وتصور كاٍف لهذا المجال من تخصصه الدقيق. 1-6
ما لديه من مسلّمات علمية، تأثير الدراسات الحديثة على  1-7

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

 املهارات املعرفية 2
تطيع تطبيق معرفته النظرية في سياقات علمية أن يس 2-1

 جديدة غير متوقّعة.
إشراك الطالب في تقديم 

المقرر لزمالئه ، وأن ال 

يقتصر األسلوب على 

 .إلقاء األستاذ

خالل المالحظة العامة من 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
لمشكالت  أن يقّدم استجابات مبتكرة أو أصيلة على األقل 2-2

 وقضايا في  تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

أو ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على تطبيق 

ما درسه أو بعضه في هذا 

 المقرر في بحٍث ما.
يكون لديه قدرة على استدراك ما ينقصه من معلومات أن  2-3

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

نصوص الموضوعي لل

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

بين مناهج الدراسة 

 العلمية.
أن يكون قادًرا على تلخيص المقاالت واألبحاث واألفكار  2-4

 بأسلوبه.

والمناقشة مع الحوار 

أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المالئم من هذه المناهج 

 في أعماله.
ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في معارفه تطوير  2-5

 الثابتة بعد اختبارها.

التعريف بالمهارات 

 اإلدراكية نظريًّا.

اختبار قدرته على تعرف 
مناهج الباحثين في أبحاثهم 

 وإن لم ينصوا عليها.
توظيف معارفه في تطبيق أساليب البحث والتحليل اإلبداعي  2-6

 تخصصه. الستنباط نتائج ومقترحات في

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين 

منهج واحد يجري عليه 

قضية دراسة أو بحثًا في 

 أو مشكلة علمية.
يستطيع منفرًدا أن ينفّذ ويفكر ويخطط لموضوعات  7 -2

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

من التقويم المشترك  

 أعضاء هيئة التدريس.

التقويم المستمر،   أن يكون مدرًكا لقوانين العلم وتطبيقاتها. 2-8

 والمالحظة.
    
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

أن يكون لديه مبادرة في تحديد القضايا والمشكالت العلمية  3-1

 وعالجها.
استعمال أوعية النشر 

اإلليكتروني في تحصيل 

 المادة العلمية. 
 

المالحظة العامة من خالل 

إنجازاته، ومشاركاته 

 وحواره في القاعة.

أن يكون لديه استقالل فكري، مع تخلصه من التبعية والفناء  3-2

 في اآلخرين.
تعريفه بطرائق التعامل 

مع الجهات المعنية 

 بتخصصه.

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.

تنمية االلتزام بالقيم  عمله.تحمل المسئولية كاملة عن  3-3

وتحمل المسئولية، 

 والعمل الجمعي.

تواصله مع المواقع ذات 

الصلة بتخصصه، 

 ومشاركته فيها.
القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل معهم بروح الفريق  3-4

 الواحد.
تعريفه بثقافة النشر، 

 وإجرائياتها.
تعرف مدى إفادته من 

التقنية المعاصرة، 

ذا األثر في وظهور ه

 أعماله.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
األحكام أن يلتزم فيم البحث العلمية والخلقية في إصدار  3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .

 

اكز وقنوات تعريفه بمر  6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

4 
 المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية 

أن يكون له تواصلللل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسلللسلللات  4-1

 وأعالم.
التحقق من تحقق هذه 

المهارات لدى الطالب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

ته، ومشللللللل جازا ته إن كا ار

 وحواره في القاعة.
تنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة، مأن يبللادل البيئللة التقللارير ال 4-2

ية،  ية، والمنشللللللورات العلم قديم حاث، والعروض الت واألب

 والمحاضرات.

ممارسة بعض برامج 

اإلحصاء وبرامج 

الحاسوب في جمع 

المادة وتحليلها 

 .ودرسها

 

مشللللللاركاته في وسللللللائل 

 التواصل.

صلللورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسلللبة أن يحسلللن ب 4-3

العصللر من مراسلللة، وبحث، وإحصللاء، وأسللاليب وتقنيات 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

تواصللللله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

لة بتخصللللللصللللللله،  الصلللللل

 ومشاركته فيها.
أن يوّظف وسائل االتصال الحديثة في تواصله وتراسله مع  4-4

 آلخرين والمؤسسات العلمية.ا
توظيف بعض أجزاء 

 المقرر لهذه المهارات.

تعرف ملللدى إفلللادتللله من 

معلللاصلللللللرة،  ل نيلللة ا ق ت ل ا

وظللهللور هلللذا األثللر فللي 

 أعماله.
4-5  

إلزام الطالب استخدامها 

 فيما يقدم من أعمال.

 

5 
 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  5-1
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض

 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي: 

 نظام الجامعة ولوائحها. (15

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج،  (16

 حسب رغباتهم وتوجهاتهم.

 إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه من درجة في خدمة الجامعة في مجال التدريس.   (2

 تعيين الساعات المكتبية و ساعات اإلرشاد وأوقاتها  ووضعها في لوح على مكتب األستاذ.  (3

 متابعة رئيس القسم.  (4

 الدراسي:مهام تقويم الطلبة خالل الفصل جدول  .39

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

)يلزم األستاذ االختبار النهائي، ويفضل تقديم شفهي، مالحظة......الخ( 

 (%100االستغناء عن النصفي، ويختار من الباقي ما يكمل 

ه من نسبت األسبوع المحدد لتسليمه

 التقييم النهائي

 %5 العاشر .اختبار في نصف الفصل الدراسي )اختياري لألستاذ( 1

 %5 تحديده لألستاذ ، أو مشروع مجاعي.بحث أو مقالة في واحد من موضوعات المقرر 2
 %5 .طول الفصل الدراسي  مشاركة الطالب في الفصل وتقويم األستاذ لها . 3

4 
المقرر، وعمليات الرصد أفكار إبداعية في تقويم ما يقدمه الطالب من 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  

الثاني عشر فما  .اختبار شفهي 5

 %5 بعده

 %5 طوال الفصل الدراسي   ما يراه األستاذ من أنشطة التعلم التي يقوم بها الطالب خارج الفصل 6

األسبوع السادس عشر أو  .اختبار الفصل النهائي 7

 ع عشرالساب
70% 
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 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد. متابعة المرشد  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة وإجراءات. (8

 ويجب على األستاذ أن يخصص ساعات مكتبية تعلن للطالب، كما ينص على ذلك نظام الجامعة. 

ى ثالث ساعات، ويتعيّن وجود فترة اتصال بالمرشد واحدة فأكثر، يقّدر أنها تأخذ ساعة واحدة إل

ل كما يمكن اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصا

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .سس

 . الكتب املقررة املطلوبة:1

عة الثانية أفريقيا الشرق، املغرب، الطب: حممد العمري ،  أسئلة البالغة، يف النظرية والتاريخ والقراءة -1
 .م2013

 .م2012املغرب، الطبعة الثانية أفريقيا الشرق، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول : حممد العمري ، -2

 .: حممد العمري ، دار أفريقيا الشرق ، املغرب املوازنة الصوتية يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية  -3
  .م2002الطبعة الثانية 

كونستانتان سالفاسرتو، تقدمي حممد العمري، دار األمان لسياسة ، قوة اخلطاب وخطاب القوة:  البالغة وا -4
 .  م2016، الرابط، 

 . ، اهليئة املصرية العامة لقصور الثقافة ، مصر  : عماد عبداللطيفالبالغة والتواصل عرب الثقافات ـ 5
 . ، اجلزائر واملغربختالف ودار األمان بالغة اخلطاب السياسي : حترير حممد مشبال ، منشورات االـ 6
 . م1995، اإلسكندرية، مدارس البالغة املعاصرة : مصطفى اجلويين، دار املعرفة اجلامعيةـ 7
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 األوىلغرب، الطبعة ، أفريقيا الشرق، املاحملاضرة واملناظرة يف أتسيس البالغة العامة : حممد العمري ـ 8
 .م2017

املبخوت، دار املعرفة للنشر، وكلية اآلداب جامعة منوبة ، تونس ، الطبعة  : شكريالستدالل البالغياـ 9
 . م2006، األوىل
، دراسة حتليلية يف البنية والتصور: رضوان الرقيب، تقدمي إدريس مقبول، عامل من البالغة إىل التداولية ـ 10

 . م2018الطبعة األوىل الكتب احلديث ، إربد، األردن، 
: حممد مشبال، منشورات ضفاف، منشورات االختالف ، دار األمان الرابط، اب البالغة واخلطـ 11

 . م 2014املغرب ، الطبعة األوىل 
دار بومجيل للطباعة والنشر، كلية العلوم اإلنسانية ، احلجاج يف اخلطاب القانوين : عز الدين الناجحـ 12

 . م 2012واالجتماعية بتونس، 
سريت، عامل الكتب احلديث ، إربد، األردن، الطبعة املعاصر، زكراي الـ احلجاج يف اخلطاب السياسي 13

 . م 2013األوىل، 
حممد علي القارصي، ضمن مؤلف مجاعي: أهم نظرايت احلجاج يف التقاليد الغربية البالغة واحلجاج: ـ 14

  .، إشراف محادي صمود، تونس ، د. تمن أرسطو إىل اليوم

، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة مشولية : حممد مفتاحهاجية التشابه واالختالف ، حنو منـ 15
 م1996، األوىل 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -قائمة  .2 

 مجلة فصول

 مجلة عالم المعرفة

 مجلة عالم الفكر 

 مجلة عالمات

 مجلة الفكر العربي المعاصر

 مية المحكمة في الجامعات العربيةالعلالمجالت 
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 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 غوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة. تاريخ الدرس الل -6

 ة. حجاجيموقع الدراسات ال /بالغية دراسات  -7

 المجلس العلمي.  -5

 ومكتبة التراث. ، والمكتبة، والشاملة،مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة -6

 المدمجة: تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطواناتمواد . 4

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي. -3

 المرافق المطلوبة .شش

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:المقاعد داخل القاعات 

لها لتكون قاعة قاعة محا  .19 ضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .20

للطالب أن يصطحبوا ما لديهم من حواسيب، وهواتف ذكية، ويمكن استخدام الشبكة العنكبوتية 

 عية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.الجام
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مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .21

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .عع

 ية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعال .غغ

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .فف

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -61

 االستبانات.  -62

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات.  -63

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  -64

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -65

 تقويم الطالب لطريقة تقديم المقرر.  -66

 لمقرر. تقويم الطالب ألستاذ ا -67

 تقويم أثر هذه المادة عليهم. -68

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -69

 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  -70
 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق

 وأفكار من المصادر المختلفة.  تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات -16

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -17

 ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة.  -18

 ص . إجراءات تطوير التدريس:

 عمليات تحسين التعليم: 
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 برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس.  .1

 ة الدورية للمقررات من خالل األخذ بما جاء في مصادر التغذية الراجعة من الطالب. المراجع .2

 مالحظات أعضاء هيئة التدريس بغرج اإلفادة منها.  .3

م في التدريس أمام زمالئهم، تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، من خالل طرح تجاربه .4

 ر وطرائق تقديمه، وتقويم الطالب وتعرف استعداداتهم. والحوار البناء، وأخذ آراء زمالئهم في المقر

 آراء الخريجين.  .5

 آراء الجهات المستفيدة من الخريجين ، وأرباب العمل.- .6

 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .كك

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة.  (26

ر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو قيام أستاذ المقر (27

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

 خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو (28

 الفصل الدراسي.  متابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء (29

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقر ر آخر.  (30

 تقويم أعضاء هيئة التدريس الجماعي للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.   (31

 للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط  -5

هات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجا ❖

 . بالغيال

 التوسع في توظيف معطيات العصر من تقنية ومناهج واتجاهات وغيرها.  ❖

 إدخال ما تسمح به الخطة في البرنامج الدراسي مما جّد في العصر الحديث.  ❖

ب من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة تستجي البالغيالخروج بالبحث  ❖

 . بالغيحاجات الدرس ال
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 بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر.  بالغيربط الدرس ال ❖

اإلفادة مما يكتبه األستاذ عن المقرر وطريقة تقديمه في ملف المقرر الذي يسلم للقسم مع  ❖

نتائج االختبار. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من أصحاب الخبرة 

ومقترحات من الجهات العلمية،  مجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراءفي ال

وأرباب العمل، وقدامى الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أفكار من تفريغ استبانات 

 الطلبة. 

 جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر.  ❖

 ة في إطارها الزمني .االنسجام مع عمليات التطوير في الجامع ❖

 العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:وصف   -6

عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ  .1

 به، وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 ان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء. تكوين جل .2

 االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة.  .3

 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  .4

 واختاذ ما يلزم حياهلا.  قوميها،عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وت .5

 اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة. .6
 

 

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:
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