
 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 

 

158 

 

 

 
 توصيف املقرر الدراسي

 

 احلجاج واملناظرةاسم املقرر: 

Argumentation and Debates 0505735-3 

 0505735-3رمز املقرر: 
 

 

 

 

 

  



 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 

 

159 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
  0505735-3احلجاج واملناظرة اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .7

Argumentation and Debates 0505735-3 
 
  .عملي( 2نظري + 2معتمدة ) ( ثالث وحدات3الساعات املعتمدة: )عدد  .8
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه  0505700الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .9

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

 ثاينالالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .10
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد .11
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد  .12
 بشطري الطالب والطالباتاجلامعي احلرم فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:   .13

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

 /100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ض
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
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  النسبة:  أخرى تذكر .بب
 

 ت:تعليقا

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 .س
 هدف المقرر الرئيس: -17

على مجاالتها وتعد المقاربة الحجاجية من أهم المقاربات في مناولة الخطابات والنصوص، وعليها 

بالفكر اإلنساني قاطبة، وعلى متنها تكمن عدة المعرفية وحقولها الفكرية رهانات شديدة الصلة 

  تطمح أن تحقق قدراً كبيراً منها في هذا المقرر، من أهمها:أهداف فرعية 

 الب أصول النظرية الحجاجية وتحوالتها المنهجية في الدراسات العربية والغربية .أن يدرك الط  •

 .أن يتعرف الطالب العالقة الرابطة بين المنطق الحجاجي والمنطق الجدلي   •

 .أصول المنطق الحواريواالستالل  أصولأن يتفهم الطالب  •

 .وتداولياتهاأن يدرك الطالب أصول منهج المناظرة  •

 .أن يتبين الطالب الوسائل اإلقناعية وآلياتها  •

وشروطها االستداللية والمحاورة والتحاور(  مراتب الحوارية )الحوارأن يتعرف الطالب إلى  •

 والتداولية .

  نماذج التواصل وأنماط الحجج. أن يتعرف الطالب إلى  •

 توسيع آفاق الطالب العلمية.  •

 . ضوعات المقرربمومساعدة أو توجيه الطالب على اقتحام ميادين بحثية جديدة لها عالقة  •

ً سيا بواقع الحياة درس الحجاجي ومجاالتهربط ال •  . سياً واجتماعياً وقانونياً وفكرياً ومعرفيا

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث تناقش  .7

 في القاعة. 



 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 

 

161 

 

لمعلومات، والتواصل مع الجهات تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى ا .8

 العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر العلمية في اإلنترنت، والخروج على النمط التقليدي الذي  .9

 يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 سيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر. توجيه الطالب إلى تو .10

كيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعرفة وتنميتها، ال التأ .11

 تكرير ما قيل من قبل.

  مراجعة محتوى المقرر كّل عام، والتغيير في المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينه. .12

  دليل الربانمج(.  النشرة التعريفية أومالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف)وصف املقرر الدراسي  .ر

 وصف عام للمقرر: 
عالقتها أبصول االستدالل و  ومنطلقاهتا الفكرية، النظرية احلجاجيةيقوم هذا املقرر على دراسة 

، وكذا أنشطة احلياة ومعرفة التحوالت املنهجية اليت مرت هبا يف الدراسات العربية والغربيةواملناظرة، 
ع مدارك الطالب وآفاقه العلمية، ويفتح أمامه إقناعًا وإمتاعاً هبا جدليًا ومنطقيًا  املتعلقة األخرى ، ممّا يوسِّّ

جماال واسًعا يف ميادين البحث العلمي من خالل اطالعه على تلك العالقة قدميًا وتوّسعها حديثًا، وما أقيم 
 من تلك الدراسات وتقوميها. من أجلها من مناشط املؤمترات والندوات وحلقات النقاش، وتعرف مناذج 

 

 ت اليت ينبغي تناوهلا:املوضوعا .25
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

فاهيم واملصطلحات : احلجاج / اخلطابة / اجلدل/ احلوار / املناظرة امل
 . االقتناع / احلجة / اإلقناع/ الربهان / االستدالل /

1 3 

 3 1 األصول واملنطلقات : احلجاج
 3 1 . العربيةو  الغربية واملنطلقات األصول اليواننية
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طرقه املنطق الصوري / اخلطابة واجلدل / االستدالل  /خطابة أرسطو 
 . وأدواته/ املغالطة والسفسطة

3 9 

 3 1 .   / احلجاج واملنطق الطبيعي احلجاج واالستدالل
جيكية لدى املدرستني البل وتقنياهتا حتوالت النظرية احلجاجية

 . ومستتبعاهتما والفرنسية
3 9 

عند علماء العرب التأصيل للحجاج واحلوار واجلدل واملناظرة 
  . املسلمني

أصول التحاجج ومراتب احلوارية)احلوار والتحاور احلوار واحلجاج : 
  . واحملاورة(

3 9 

اخلطابية / الشعرية/ الباطلة احلجة ومراتبها : الربهانية / اجلدلية / ــ 
 . ني الغلط واملغالطةب
 التواصل وأنواع احلجج .مناذج ــ 

1 3 

 3 1 . وضوابطها وأدواهتا طرقها يف الرتاث العريب: املناظرة
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .26
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 ع(30ن+30)  30   ع(2ن+2) التدريس الفعليةساعات 
 3     3 الساعات املعتمدة

 

( مخس 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ما ال يقل عن ) -عدد ساعات الدراسة  .27
 عشرة ساعة أسبوعيًّا.
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 جيات تدريسهاالوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  .28

 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،  1-1

 ومنطلقاته، وسماته الخاصة.  
المحاضرة التي تعتمد 

وب الحوار أسل

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم من 

خالل الرصد، والتقويم، 

والمالحظة، وحركة 

المقرر،  تقدمه في

 ومشاركاته.

األبحاث السريعة  .الحجاجية والتخاطبيةاطالع كاٍف على نماذج من الدراسات  1-2

 المرتبطة بالمقرر .
الطالب استخراج ما لدى 

من قدرة على النقاش 

والحوار مما يكشف علمه 

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

درسها في هذا المقرر، وفي الموضوعات األساسية التي 

 تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

أعمال فصلية،  من

وممارسات عملية، 

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

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

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

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

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

 قّعة.جديدة غير متو
إشراك الطالب في تقديم 

المقرر لزمالئه ، وأن ال 

يقتصر األسلوب على 

 .إلقاء األستاذ

المالحظة العامة من خالل 

وحواره في مشاركاته 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.

أن يقّدم استجابات مبتكرة أو أصيلة على األقل لمشكالت  2-2

 وقضايا في تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

ات مرتبطة أو ملخص

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على تطبيق 

ما درسه أو بعضه في هذا 

 المقرر في بحٍث ما.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
قدرة على استدراك ما ينقصه من معلومات أن يكون لديه  2-3

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

الدراسة بين مناهج 

 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.
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 

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

 الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
تعيين اختباره عمليّا ب

منهج واحد يجري عليه 

دراسة أو بحثًا في قضية 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

التقويم المشترك من  

 أعضاء هيئة التدريس.

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

 والمالحظة.
    
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  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 

ركاته إنجازاته، ومشا

 وحواره في القاعة.

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

 في اآلخرين.
تعريفه بطرائق التعامل 

مع الجهات المعنية 

 بتخصصه.

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.

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

وتحمل المسئولية، 

 عي.والعمل الجم

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.
لقية في إصدار األحكام يم البحث العلمية والخقأن يلتزم  3-5

 ومحرجة.المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة 
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .
3=6  

تعريفه بمراكز وقنوات 

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

 رات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومها 4
4-1 

له تواصل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسسات أن يكون 

 وأعالم.
التحقق من تحقق هذه 

المهارات لدى الطالب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

إنجازاته، ومشاركاته 

 وحواره في القاعة.

لمتنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة، أن يبللادل البيئللة التقللارير ا 4-2

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

 والمحاضرات.

ممارسللللللة بعض برامج 

اإلحصلللللللللاء وبللللرامللللج 

الحلللاسلللللللوب في جمع 

اللللملللادة وتلللحللللللليلللللللهلللا 

 .ودرسها

 

مشللللللاركاته في وسللللللائل 

 التواصل.

4-3 
أن يحسن بصورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسبة 

ن مراسلة، وبحث، وإحصاء، وأساليب وتقنيات العصر م

 للمادة العلمية والحصول عليها.الوصول 

تواصللللله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

لة بتخصللللللصللللللله،  الصلللللل

 ومشاركته فيها.

4-4 
أن يوّظف وسائل االتصال الحديثة في تواصله وتراسله مع 

 اآلخرين والمؤسسات العلمية.

تللوظلليللف بللعللض أجللزاء 

 مهارات.المقرر لهذه ال

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.

 

 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا 5
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  5-1
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش

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

 نظام الجامعة ولوائحها. (11

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج،  (12

 حسب رغباتهم وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .29

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

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

 (%100النصفي، ويختار من الباقي ما يكمل 

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي

 %5 العاشر .ختياري لألستاذ(الفصل الدراسي )ااختبار في نصف  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 
وعمليات الرصد تقويم ما يقدمه الطالب من أفكار إبداعية في المقرر، 

 والمالحظة.
 الفصل الدراسي   طوال

5% 

 %5 الثاني عشر فما بعده .اختبار شفهي 5
 %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

 السابع عشر
70% 
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 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (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. 

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

رة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصال كما يمكن اإلفادة من وسائل التقنية المعاص

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .دد
 . الكتب املقررة املطلوبة:1

احلوار وجتديد علم الكالم: طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة ــ يف أصول 
 م.2014اخلامسة، 

لتكوثر العريب: طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة ــ اللسان وامليزان أو ا
 م.2006الثالثة، 

: عبدالرمحن حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية وأصول االستدالل واملناظرةضوابط املعرفة ـــ 
 م.2011عشرة، 

 هـ.1432د عديل، دار البصائر، القاهرة، الطبعة األوىل، ــ املقاربة التداولية خلطاب املناظرة: حمم

ر الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، داـــ احلجاج يف البالغة املعاصرة: حممد سامل حممد األمني الطلبة، 
 م.2008الطبعة األوىل، 
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 م.2005وىل، دار الطليعة، بريوت، الطبعة األ،  التداولية عند العلماء العرب: مسعود صحراويـــ 

ضوابط احلوار يف الفكر اإلسالمي: مفلح القوسي، مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين، السعودية، ــ 
 ه.1430الطبعة الرابعة، 

 م.1999احلوار واإلقناع: حممد دمياس، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، ـــ فنون 

ة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، حفين، اهليئة املصرية العامأسلوب احملاورة يف القرآن الكرمي: عبداحلليم ـــ 
 م.1985

 ه.1400الطبعة الثانية، ـــ مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي: زاهر األملعي، 

 ـــ احلوار ومنهجية التفكري النقدي: حسان الباهي، إفريقيا الشرق، املغرب، الدار البيضاء.

 م.2012م: علي سامي النشار، دار السالم، القاهرة، الطبعة الثانية، مناهج البحث عند مفكري اإلسالـــ 

بالغة احلجاج "األصول اليواننية": احلسني بنو هاشم، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، الطبعة  ـــ
 م.2014األوىل، 

، دار الكتاب اجلديد املتحدة، احلجاج واملغالطة " من احلوار يف العقل إىل العقل يف احلوار": رشيد الراضي ــ
 م.2010بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 م.2016من املنطق إىل احلجاج: أبو بكر العزاوي: عامل الكتب احلديث، األردن، الطبعة األوىل،  ـــ

 م.2016ا، دار كنوز املعرفة، الطبعة األوىل، ــ  بالغة اإلقناع: عبدالعايل قاد
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لبنان، الطبعة الل أهم خصائصه األسلوبية: عبدهللا صولة، دار الفارايب، بريوت، ــ احلجاج يف القرآن من خ
 م.2001األوىل، 

 م.2014احلجاج والتفكري النقدي: عليوي أاب سيدي، دار نشر املعرفة، الرابط، املغرب، الطبعة األوىل، ـــ 

عبداجمليد جحفة، دار الكتاب فرانز فان إميرن وروب غروتندورست، ترمجة: نظرية نسقية يف احلجاج: ـــ 
 م.2016لبنان، الطبعة األوىل، اجلديد املتحدة، بريوت، 

الدار ، املركز الثقايف العريب، املظاهر اللغوية للحجاج مدخل إىل احلجاجيات اللسانية: رشيد الراضيـــ 
 م.2014البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل، 

 م.2011مسكيلياين للنشر، تونس، الطبعة األوىل، هللا صولة، ـــ يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات: عبد

" : حممد مشبال، دار كنوز املعرفة، ـــ يف بالغة احلجاج "حنو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل اخلطاابت
 م.2017عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

    م.2012املغرب، الطبعة الثانية،  حممد العمري، أفريقيا الشرق، التخييل والتداول:ـــ البالغة اجلديدة بني 

 
 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها( -قائمة  .2 

 ــــ جملة البالغة وحتيل اخلطاب .

 ــــــ جملة فصول

 ــــــ جملة جذور
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 ــــــ جملة عالمات

 الفكرـــــ عامل 

 ومـــــ اجمللة العربية للرتبية والثقافة والعل

 1988ـــــ جملة العرب والفكر العاملي ، 

 1992ــــــ جملة دراسات سيميائية ،
 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3

 مكتبة امللك عبد هللا يف جامعة أم القرى. -1

 الوراق.موقع  -2

 موقع الفصيح.   -3

 موقع أ.د. حممد سعيد ربيع. -4

 حمركات البحث يف الشبكة.  -5

 اتريخ الدرس اللغوي/ حممد داود/ موقعه على الشبكة.  -6

 . الدراسات احلجاجيةموقع  /حجاجيةدراسات  -7

 اجمللس العلمي.  -5

 املكتبة الشاملة، ومكتبة الرتاث.مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل املصطفى، واأللوكة، و  -6

 ل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مث. 4
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 جمموعة األوفيس.  -1
 موسوعة الشعر العريب.  -3

 المرافق المطلوبة .ذذ

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

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

لها لتكون قاعة   .13 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .14

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

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .15

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دد
 الطالب بخصوص فعالية التدريس:صول على التغذية الراجعة من استراتيجيات الح .ذذ
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .رر

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -41

 االستبانات.  -42

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات.  -43

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  -44

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -45

 لطريقة تقديم المقرر.  تقويم الطالب -46

 م الطالب ألستاذ المقرر. تقوي -47

 تقويم أثر هذه المادة عليهم. -48
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 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -49

 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  -50
 

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

 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  -13

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -14

 ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة.  -15

 ص . إجراءات تطوير التدريس:

 عمليات تحسين التعليم: 

 برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس.  .1

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

 مالحظات أعضاء هيئة التدريس بغرج اإلفادة منها.  .3

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

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

 آراء الخريجين.  .5

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

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .سس

 تقل لعينة من أعمال الطلبة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مس (19

قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو  (20

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

 خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو (21

 ظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء الفصل الدراسي. متابعة األستاذ ومالح (22

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقرر آخر.  (23
 تقويم أعضاء هيئة التدريس الجماعي للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.   (24

 طويره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لت -5
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 . الحجاجيمتابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس ــ 

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

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

 ستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر. بما ي الحجاجيربط الدرس ــ 

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

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

قترحات من الجهات العلمية، وأرباب العمل، وقدامى يحصل عليه القسم من أفكار وآراء وم

 ومما يحصل عليه القسم من أفكار من تفريغ استبانات الطلبة.  ،الخريجين

 ل تطوير المقرر. جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجــ 

 االنسجام مع عمليات التطوير في الجامعة في إطارها الزمني .ــ 

 اخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:وصف  العمليات و  -6
عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية  •

 األخذ به، وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 
 ت، وآراء. تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحا •
 ن خارج املؤسسة. االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو م •
 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  •
 عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا.  •
 والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة. اختاذ التوصيات •

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين امج:اسم منسق البرن
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