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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4

 
 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 التفكري البالغي اسم املقرر:
Rhetorical thinking 

 0505705-3  رمز املقرر:
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 دراسي منوذج توصيف مقرر

 جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية:سم ا هـ 1440-3-10  اتريخ التوصيف:

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

 

 عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات  .أ
 0505705-3  التفكري البالغي . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Rhetorical thinking 0505705-3 
 
 ( ثالث وحدات معتمدة.3). عدد الساعات املعتمدة: 2
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه ( 0505 700) : . الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3

 عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(م يف )يف حال وجود مقرر عا

  األول. املستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالباتاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فروع تقدمي  أو فرع. 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 /100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 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. 

وار علمّي ا، ويقوم زمالؤه بتقومي هذا العمل إبشراف أستاذ املقرر فهو أشبه حبدراسة النصوص وحتليله الطالب هو الذي يتوىّل 
 .وحدهمقصراً على البالغيني ليست  املتنوعة واملتعددة اليت أسس التفكري البالغي وأصوله ومنطلقاتهحول 

 

 األهداف .ب
 :هدف المقرر الرئيس -1

 قرر ومصطلحاته العلمية .ـ أن يتعرف الطالب إلى مفاهيم الم 1-1

األصول  النظر في أدواتو وغيرهم  لدى البالغيين التفكير أسسـ أن يدرك الطالب  1-2

 . ومنطلقاتها البالغية

 ومراحل تطورها .مصادر التفكير البالغي ـ أن يتبين الطالب  1-3

 االستنباط من القضايا العلمية . يتعرف الطالب إلى سبل ـ  أن  1-4

ة والمشاركة في صناعتها دون نقلها أو تكرارها تثوير المعرف در الطالب علىتأن يقـ  1-5

. 

 .فهم طرق االستدالل لدى البالغيينـ أن يقتدر الطالب على  1-6

 .واستلهامه للعقل النقدي والعقل اإلبداعي بالغي العقل منطلقات الأن يدرك الطالب ـ  1-7

 مطروحة .ـ أن يتعرف الطالب إلى مناهج العلماء وطرائق النظر في القضايا ال 1-8

 .  واستنباط دالالتهاإدراك خواص النصوص  ـ   1-9

البالغية في المراحل المتعاقبة وبيان صلتها ـ رصد الفروق المنهجية بين المصنفات  1-10

     بالمعارف البينية .
 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

 توفير قواعد البيانات الدولية للباحثين . •

 والتعلم التعاونـي ، ولعب األدوار .اتيجيات التدريس : التعلم الذاتي ، إستر تطوير •

 كتابة التقارير العلمية عن مناقشة الرسائل العلمية بالكلية . •

متابعة الجديد في منهجية البحث العلمي في المنصات العلمية المتخصصة على شبكة المعلومات  •

 العالمية .
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ئهم، وأبحاث تناقش ونها على زمالر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقإشراك الطالب في تقديم المقر •

 في القاعة. 

تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع الجهات  •

 العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

لى النمط التقليدي الذي توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر العلمية في اإلنترنت، والخروج ع •

 در الوحيد. يجعل الكتاب المص

 توجيه الطالب إلى توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر.  •

التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعرفة وتنميتها، ال تكرير ما  •

 قيل من قبل.

 أو تطويره، وتحسينه. أو بعضه، المحتوى في تغيير المراجعة محتوى المقرر كّل عام، و •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

بالنظر م اهتمامات أسس التفكير البالغي وأصوله عند البالغيين وغيرهم ممن لهيعنى هذا المقرر بدراسة 

غيرهم، والفالسفة المسلمين المفسرين وواألصوليين والمناطقة و واألدباء والنحويين البالغي مثل اللغويين

والشاطبي وابن سينا والشافعي والجاحظ  وابن فارس ابن جنيوالمبرد وسيبويه والفراء و الخليل من مثل

، ومحاولة تثوير المعرفة ....إلخ الزركشي والسيوطيوالزمخشري والرازي و وأبي حامد الغزالي والفارابي

، وإعمال العقل البالغي والنقدي واإلبداعي في التعامل مع عطاءات التفكير البالغي والمشاركة في صناعتها

 لدى العلماء بمختلف توجهاتهم المعرفية .
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 تدريس ساعات ال عدد األسابيع قائمة الموضوعات

التعريف بالمقرر وأهدافه المعرفية واإلدراكية، 

واستراتيجيات تنفيذه، ومصادر تلقيه ومراجعه ، وطرائق 

              اكتساب مهاراته وتقويمه ــ المفاهيم والمصطلحات : 

فكير / الفكر / العلم / المعرفة / المنهج / األداة / العقل ) الت

علم أصول مولوجيا /اإليتي) التأصيل / التأثيل البالغي / 

   . (العقل النقدي / العقل اإلبداعي /التأصيل  /الكلمات (

1 3 

 30 10  التفكير البالغي ) األصول والمنطلقات (
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 :  لغويينعند النحاة وال)أ( 

 / ابن فارس ابن جني /المبرد /  الفراء/  سيبويه  /الخليل   
2 6 

 : )ب( عند األصوليين

 لشاطبي  الشافعي / ا 
1 3 

 ( عند األدباء والنقاد :ج)

الجاحظ / ابن قتيبة / أبوعبيدة / ابن األثير / أبو هالل  

العسكري/ ابن رشيق / حازم القرطاجني/ القاضي عبدالعزيز 

 الجرجاني/ اآلمدي  

2 6 

 ( عند البالغيين :د)

الرماني / الخطابي / الباقالني/ عبدالقاهر الجرجاني/  

 د الدين التفتازاني/ الخطيب القزويني السكاكي/  سع

2 6 

 عند الفالسفة وعلماء الكالم:)هـ( 

 /ابن سيناالقاضي عبدالجبار/  /الفارابي  /الحارث المحاسبي

 أبو حامد الغزالي

1 3 

 )و( عند المفسرين وعلماء القرآن:

األلوسي/ الطاهر بن عاشور/ الزركشي/ الزمخشري/ 

 السيوطي

2 6 
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 12 4 والمراجعات (غي ) القضايا التفكير البال

 3 1 المعاني ودالالت األلفاظتأويل )أ( 

 3 1 والمعرفة الكلية المجاز)ب( 

 3 1 هانالبيان والبر)ج( 

 3 1 والقرائنالعالقات )د( 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45     3 تدريس الفعليةت الساعا
 3     3 الساعات املعتمدة

 

( مخس عشرة ساعة 15) ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .2
 يف األسبوع. 

 

 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها .3

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات أوالً  -

 هدفة.لتقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املست: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق ااثنياً  -

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -
يلزم أن يتضمن  املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال

 كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي ملقررادريس تاسرتاتيجيات  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1

معرفة شاملة ألساسيات المقرر ومبادئه، وأصوله،  1-1

 ومنطلقاته، وسماته الخاصة.  
المحاضرة التي تعتمد 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

المستمر، ويتم التقويم 
من خالل الرصد، 

والتقويم، والمالحظة، 
وحركة تقدمه في 

 .المقرر، ومشاركاته

 اطالع كاٍف في نظريات تصحيح األخطاء وتطبيقاتها الراهنة 1-2

 التخصصية.   
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 
من قدرة على النقاش 

علمه والحوار مما يكشف 
 ومعارفه.

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

الموضوعات األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي 

 تخصصه بعاّمة.

لب بإلقاء تكليف الطا

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 
من أعمال فصلية، 
وممارسات عملية، 

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

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

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

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

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

 جديدة غير متوقّعة.
إشراك الطالب في تقديم 
  المقرر لزمالئه ، وأن
ال يقتصر األسلوب على 

 .إلقاء األستاذ

المالحظة العامة من خالل 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.

على األقل لمشكالت  أن يقّدم استجابات مبتكرة أو أصيلة 2-2
 صه.وقضايا في  تخص

كتابة أبحاث أو تقارير 
أو ملخصات مرتبطة 

 المقر ر.بموضوعات 

اختبار قدرته على تطبيق 

ما درسه أو بعضه في هذا 

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

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

لموضوعي للنصوص ا
 ء واألفكار.واآلرا

تعرف قدرته على التمييز 

بين مناهج الدراسة 

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

 بأسلوبه.
الحوار والمناقشة مع 
أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المالئم من هذه المناهج 

 في أعماله.
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 طرق التقومي ملقررادريس تاسرتاتيجيات  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
تطوير ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في معارفه  2-5

 اختبارها.الثابتة بعد 
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

 مقترحات في تخصصه.الستنباط نتائج و
الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
عمليّا بتعيين اختباره 

منهج واحد يجري عليه 
دراسة أو بحثًا في قضية 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو
 األعراف البحثية.

ترك من م المشالتقوي 
 أعضاء هيئة التدريس.

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

    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

استعمال أوعية النشر 

في تحصيل اإللكتروني 

 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.

وسائل مشاركاته في 

 التواصل.

تنمية االلتزام بالقيم  كاملة عن عمله.تحمل المسئولية  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

وظهور هذا األثر في 

 أعماله.
يم البحث العلمية والخلقية في إصدار األحكام قأن يلتزم  3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 
االتصال وتحصيل 
المعلومات من بريد 
إليكتروني، وموقع 

خاص، وكل ما شبكي 
يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .
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 طرق التقومي ملقررادريس تاسرتاتيجيات  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
ريفه بمراكز وقنوات عت  6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون له تواصلللل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسلللسلللات  4-1

 وأعالم.
التحقق من تحقق هذذذذه 

الطذذالذذب المهذذارات لذذدى 
 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

جا ته إن كا ته، ومشلللللللار زا

 قاعة.وحواره في ال
أن يبللادل البيئللة التقللارير المتنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة،  4-2

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

 والمحاضرات.

ممارسذذذذذذة بعج برامج 
اإلحصذذذذذذذذذذاء وبذذذرامذذذج 

جمع الحذذذذاسذذذذذذذوب في 
الذذذمذذذذادة وتذذذحذذذلذذذيذذذلذذذهذذذذا 

 .ودرسها

مشللللللاركاته في وسللللللائل 

 التواصل.

يحسلللن بصلللورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسلللبة  نأ 4-3

وتقنيات العصللر من مراسلللة، وبحث، وإحصللاء، وأسللاليب 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

تواصللللله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

لة  بتخصللللللصللللللله، الصلللللل

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

 اآلخرين والمؤسسات العلمية.
جزاء  بعذج أ توظيذف 
 المقرر لهذه المهارات.

تعرف ملللدى إفلللادتللله من 

معلللاصلللللللرة،  ل نيلللة ا ق ت ل ا

وظللهللور هلللذا األثللر فللي 

 أعماله.
إلزام الطالب استخدامها   4-5

 أعمال.فيما يقدم من 

 

 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا 5
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .4

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

النهائي، ويفضل االستغناء عن النصفي، ويختار )يلزم األستاذ االختبار مالحظة......الخ(

 (%100من الباقي ما يكمل 

 مهاألسبوع المحدد لتسلي
نسبته من 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
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

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

 نظام الجامعة ولوائحها. (1

 انتظامهم في البرنامج، حسب رغباتهم وتوجهاتهم.يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء  (2

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 من متابعة وإجراءات.يتم س القسم بما إحاطة مجل (8

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

4 
ية في المقرر، وعمليات الرصد الب من أفكار إبداعتقويم ما يقدمه الط

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي

 %5 الثاني عشر فما بعده .اختبار شفهي 5

6 
طوال الفصل  بها الطالب خارج الفصلما يراه األستاذ من أنشطة التعلم التي يقوم 

 الدراسي
5% 

األسبوع السادس عشر  .اختبار الفصل النهائي 7

 سابع عشرأو ال
70% 
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ويتعيّن وجود فترة اتصال بالمرشد واحدة فأكثر، يقّدر أنها تأخذ ساعة واحدة إلى ثالث ساعات، كما يمكن 

 لمي إضافة إلى االتصال التقليدي وجًها لوجه. ا في اإلرشاد العاإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفه

 مصادر التعّلم .ه

 . الكتب املقررة املطلوبة:1

ـ  التفكير البالغي عند العرب ، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة: 1

 م.2010حمادي صمود، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الثالثة  د.

(: د.  نموذج ابن جني ) دراسة في أسس التفكير البالغي العربيصول البالغة واألــــ 2

 م.2007محمد مشبال، إفريقيا الشرق 

ـذذذذذذذذ مفهوم المعنى في التراث البالغي عند العرب : د. منصذذور مذكور الحلفي ، دار 3

 األوائل ، سوريا .

شذذذر ر الكلمة للننظرية المقاصذذذد عند اإلمام الشذذذاطبي: د. أحمد الريسذذذوني، دا ـذذذذذذذذذذ4

 م.2015القاهرة ، الطبعة الخامسة  والتوزيع،

النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين : ـ 5

 د.الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر.

البالغية: د. محمد البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات ـ  6

 م .1988هـ/1408الثانية ى ، مكتبة وهبة ، الطبعة أبوموس

، القاهرة ، تأثير الفكر الديني في البالغة العربية : د. مهدي صالح السامرائي ـ 7

 م.1977المكتب اإلسالمي ، طبعة 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

91 

 

الشوالي، ظام اللسان ومنهج البيان في تحليل الخطاب الشرعي اإلسالمي: د. عزوز ـ ن8

 .(2017طبعة األولى، الدراسات اإلسالمية بالقيروان، ال) المغرب: منشورات مركز 

كتاب فهم القرآن  -العقل وفهم القرآن )كتاب مائية العقل ومعناه واختالف الناس فيه ـ 9

ومعانيه(،الحارث ابن أسد المحاسبي، تحقيق حسين القوتلي، دار الفكر للطباعة والنشر 

  .م1391  لطبعة األولى،والتوزيع، ا

الفكر البالغي عند العرب: د. عبدالحكيم راضي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة  اقآفمن ـ 10

 م .2006، الطبعة األولى 

الفلسفية والكالمية في الفكر البالغي والنقدي عند الجاحظ ، د. عبدالحكيم ـ األبعاد 11

 م .  1998راضي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

 ، ترجمة بسام بركة ، أحمد شعبوالك بن نبيلعالم اإلسالمي : ممشكلة األفكار في اـ 12

 م .1988ى الطبعة األول ،دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان، 

دالئل اإلعجاز : عبدالقاهر الجرجاني ، قرأه وعلَّق عليه محمود محمد شاكر، دار  ـ  13

 م .1992هـ/1413المدني ، مطبعة المدني ، جدة ، الطبعة الثالثة ، 

ـ الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز : يحيى بن حمزة العلوي ، 14

هـ 1423عبدالحميد هنداوي، المكتبة العصرية ، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ، تحقيق : د. 

 م .2002/

 ـ  منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجني ، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ،15

 . 1966تونس ، 

مفهومه ومستوياته وخرائطه: فتحي حسين ملكاوي ، المعهد العالمي للفكر البناء الفكري ـ 16

 . هـ1439، 2، ط، الواليات المتحدة األمريكيةاي، فرجين، هرندناإلسالمي
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 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -قائمة  .2 

 ـ مجلة البالغة وتحليل الخطاب .1

 ـ مجلة البالغة والنقد األدبي .2

 ـ مجلة اللغة الوظيفية 3

 ـ مجلة عالمات .4

 ـ مجلة عالم المعرفة .5

 ـ مجلة فصول . 6

 ـ مجلة عالم الفكر . 7

 العلمية المحّكمة للجامعات وغيرها .ـ المجالت 8

 ـ حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية .9

 

 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 /http://www.alukah.netـ شبكة األلوكة .   1

 /arabia.com/site-a-http://www.mكة العالمية.      لعربية على الشبـ مجمع اللغة ا2

 /maktaba.org-https://alـ المكتبة الشاملة الحديثة .      3

 /http://b7oth.comة .     ـ جامع البحوث والرسائل العلمي4

 /http://waqfeya.comـ المكتبة الوقفية .    5

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
http://b7oth.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

93 

 

CYCDVar/ard.gov.ae/sites/Mhttps://mck-ـ المكتبة اإللكترونية .    6

ae/pages/eLibrary.aspx 

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxـ المكتبة الرقمية السعودية .    7

 ومواقع أخرى مثل :

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 فصيح.  قع المو -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 المجلس العلمي.  -6

مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة، والوراق، والشاملة،  -6

 والتراث.

 واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، . 4

 وفيس. وعة األمجم -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .و

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

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

لها لتكون رين طالبًا، وتكون هذه القاعة محاضرات، تستوعب عش  .1 قاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 قاعة دراسية.

 

https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن للطالب   .2

ما لديهم من حواسيب، وهواتف ذكية، ويمكن استخدام الشبكة العنكبوتية الجامعية،  يصطحبواأن 

 من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.واإلفادة 

اك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هن .3

  ال ينطبق. بها(:

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 م المقرر الدراسي وإجراءات تطويره: ويتق .ش

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -1

 االستبانات.  -2

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات.  -3

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  -4

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -5

 تقويم الطالب لطريقة تقديم المقرر.  -6

 تقويم الطالب ألستاذ المقرر.  -7

 ه المادة عليهم.أثر هذتقويم  -8

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -9

 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  -10
 

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

 صادر المختلفة. تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من الم -1
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 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -2

  ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة. -3

 إجراءات تطوير التدريس:ص . 

 عمليات تحسين التعليم: 

 برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس.  .1

 جاء في مصادر التغذية الراجعة من الطالب.  ررات من خالل األخذ بماالمراجعة الدورية للمق .2

 مالحظات أعضاء هيئة التدريس بغرج اإلفادة منها.  .3

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

 ه، وتقويم الطالب وتعرف استعداداتهم. والحوار البناء، وأخذ آراء زمالئهم في المقرر وطرائق تقديم

 آراء الخريجين.  .5

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

 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب .ج

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة.  (1

ت بصفة دورية مع عضو هيئة عينة من الواجبات أو االختبارا قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح (2

 تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

 تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  (3

 . متابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء الفصل الدراسي (4

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقر ر آخر.  (5
 وتبادل اآلراء حولهم.  تقويم أعضاء هيئة التدريس الجماعي للطالب،  (6

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

96 

 

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

 . لبالغيتطبيقات جديدة في الدرس امتابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات و .1
 ة ومناهج واتجاهات وغيرها. يالتوسع في توظيف معطيات العصر من تقن .2
 الحديث.  إدحال ما تسمح به الخطة في البرنامج الدراسي مما جّد في العصر .3
من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة تستجيب  البالغيالخروج بالبحث  .4

 . تثوير األفق المعرفيالبالغي وأصوله المعرفية ، و حاجات الدرس
 ما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر. ب بالغيربط الدرس ال .5
اإلفادة مما يكتبه األستاذ عن المقرر وطريقة تقديمه في ملف المقرر الذي يسلم للقسم مع  .6

رحات من أصحاب الخبرة في نتائج االختبار. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقت
مقترحات من الجهات العلمية، وأرباب المجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء و

 العمل، وقدامى الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أفكار م تفريغ استبانات اللبة. 
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عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ  -1
 ملقررات األخرى. به، وأنه ال يفي به شيء يف ا
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