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 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أـ القرل  اسم ادلؤسسة التعليمية: ىـ   1445-3-15  اتريخ التوصيف:

 ...............................    كلية اللغة العربية                                                            قسػػػػم الدراسات العليا

 

 الدراسي كمعلومات عامة عنوالتعريف ابدلقرر  . خ
  1010320-9(  1) حلقة حبث. اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1

Research circle (1) 0505725-3 

 
 . عملي (2نظرم + 2)  ( ثالث ساعات معتمدة9. عدد الساعات ادلعتمدة: )2
  والنقد يف األدب والبالغةدكتوراه  5555755. الربانمج الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3

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

 .ثاينال. السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4
 . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6
 احلـر اجلامعي بشطرم الطالب كالطالبات. فرع أو فروع تقدمي ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ع 

 

 /155 النسبة:
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ؼ 
    

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

  النسبة:  ابدلراسلة .ؽ 
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  النسبة:  أخرى تذكر .ر 
 

 رؼ٤ِوبد:

ػٍٝ اٌطبٌت أْ ٠ّبسط ش١ئًب ِٓ أّٔبط اٌذساعخ اٌٛاسدح فٟ اٌفمشح ِٓ رؼ١ٍُ ئ١ٌىزشٟٚٔ، ٚرؼ١ٍُ ِذِظ، ِٚشاعٍخ، 

 ٚغ١ش٘ب، ِّب ٠ىْٛ ثبإلِىبْ، ٚرذػٛ ئ١ٌٗ اٌؾبعخ. 

ث العلمي، يتوذل أستاذ ادلقرر مناقشة كمعاجلة القضااي العامة ادلتعلقة ابدلقرر، مثل مناقشة منهج البحث، كإشكاالت البح -0
كتكوين الفركض العلمٌية، كاختيار بعض مواد حبثية، أك صاحلة للبحث لدراستها، إٌما ببياف النقاط اإلجيابية، ك إٌما ببياف النقاط  
السلبية، كما ديكن لؤلستاذ عمل منافسة بُت الطالب يف مسائل حبثٌية، تصلح حبواثن صغَتة، أك مقاالت علمٌية، كتدرس مادهتا 

 اعية.دراسة مج

_ يلـز الطالب ابحلضور كقراءة األعماؿ أك ملخصاهتا، كادلناقشة، كيقدر لو ذلك يف تقدير الدرجات ادلكتسبة كفقنا للطريقة 2
 ( من الئحة الدراسة كاالختبارات للمرحلة اجلامعية .23اليت يوصي هبا القسم، كيوافق عليها رللس الكلٌية بناءن على ادلادة ) 

 قد م عمل كاحد على األقل، كإلقائو، كمناقشتو مناقشة علمٌية._ يلـز الطالب بت9

_ جيوز للدارس أف يقدـ حبثنا علمينا أك كرقة عمل أك مشركع رسالة علمٌية، أك نقد عمل علمي اطٌلع عليو، كلو حريٌة اختيار 9
 ، مع تقوديها.موضوعو مٌتصالن مبا يفكر يف تسجيلو رسالة علمية، أك غَت مٌتصل بعد التنسيق مع ادلرشد.

 األىداؼ . د
 ىدؼ ادلقرر الرئيس: -0

تنمية البحث العلمي، كتعويد الطالب على مناخاتو العلمية، كتنمية ملكة احلوار العلمي ادلؤيد ابألدلة كالشواىد، 
كتنمية الركح العلمية لدل الباحث اليت تعينو على الرجوع عن اخلطأ، كالبحث عن الدليل، كتقبل الرأم اآلخر، 

 كاستيعاب كجهات النظر ادلخالفة.

 ا٣غبى اُقطٜ اُز٢  ٣زْ ر٘ل٤نٛب ُزط٣ٞو ٝرؾ٤َٖ  أُووه:   -2

اّواى اُطالة ك٢ رول٣ْ أُووه ثؤٝهام ػَٔ أٝ ِّٓقٖبد ٣ِوٜٞٗب ػ٠ِ ىٓالئْٜ، ٝأثؾبس  -ٔٔ

 ر٘بهِ ك٢ اُوبػخ. 
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رْغ٤ؼْٜ ػ٠ِ رٞظ٤ق ٓؼط٤بد اُؼٖو ٝرو٤٘برٚ ك٢ إٍُٞٞ ا٠ُ أُؼِٞٓبد، ٝاُزٞإَ ٓغ  -ٕٔ

 اُغٜبد اُؼ٤ِٔخ ٝاألكواك ٖٓ ثبؽض٤ٖ ٝػِٔبء. 

رٞع٤ٚ اُطالة ا٠ُ اإلكبكح ٖٓ أُٖبكه اُؼ٤ِٔخ ك٢ اإلٗزوٗذ، ٝاُقوٝط ػ٠ِ اُٜ٘ٔ اُزو٤ِل١  -ٖٔ

 اُن١ ٣غؼَ اٌُزبة أُٖله اُٞؽ٤ل. 

 رٞع٤ٚ اُطبُت ا٠ُ ر٤ٍٞغ أكوٚ ثٔزبثؼخ اُغل٣ل ٓٔب ٣ٌزت ػٖ ٓؾزٟٞ أُووه.  -ٗٔ

اُزؤ٤ًل ٖٓ فالٍ أُووه إٔ كٝه اُلهاٍبد اُؼ٤ِب اإلٍٜبّ ك٢ ٕ٘بػخ أُؼوكخ ٝر٤ٔ٘زٜب، ال  -٘ٔ

 رٌو٣و ٓب ه٤َ ٖٓ هجَ.

  مراجعة محتوى الممرر كّل عام، والتغٌٌر فً المحتوى أو بعضه، أو تطوٌره، وتحسٌنه.

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أوكصف ادلقرر الدراسي  . د

 كصف عاـ للمقرر:
يعتمد ىذا ادلقرر على ترسيخ فلسفة البحث العلمي، كادلفاىيم ادلتعلقة بو مثل: مقدمات البحث 

كمناىجو، كحتليل ادلنهج، كادلشكالت البحثية، كادلهارات ادلطلوبة الفلسفية، كمفاىيمو، كأصولو، كأدكاتو، 
يف الباحث كما يلـز لذلك من الدراسة كادلناقشة يف القاعة، كزلاكلة تطبيقها فيما يقٌدمو الطالب من 

 أعماؿ، كلو كانت صغَتة سريعة.

 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناكذلا: .15
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

مقدمات فلسفية كمفاىيم حبثية يف البحث العلمي، مثل مفاىيم البحث العلمي/ 
العلم كالبحث/ البحث التحصيلي كالبحث العلمي/ البحث كالتصنيف/ بيئة 

 العلم كبيئة البحث. 
2 3 

 3 2 أصوؿ البحث العلمي، كأدكاتو. 
 9 0 كإجرائي، كشكلي.مناىج البحث العلمي، كحتليل ادلنهج إذل: فلسفي، 

 3 2مشكالت حبثية تواجو الباحث، مثل ضيق ادلوضوع، كمثل سعتو، كمثل شح ادلراجع 
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 ....إخل. 
ادلهارات ادلطلوبة للباحث: مهارات إدراكية/ مهارات التفكَت العلمي/مهارات الذكؽ 
العلمي/مهارات السؤاؿ/مهارات االستدالؿ/مهارات القراءة/ مهارات التعبَت/مهارات 

 احلوار/ مهارات النقد/ مهارات التخيل. 
0 00 

ناىج البحث م /مناىج البحث األديبقراءة كتب سلتارة يف البحث العلمي، مثل 
 البالغي .

9 3 

 ============== ======= دلناقشات، كتصحبو أبعماؿ يلقيها الطالب.  اتركز ىذه الفقرات على 

 

   إمجارل عدد ساعات ادلقرر كتوزيعها:  .16
معامل أك  دركس إضافية زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرل تطبيق 

 ع91ف+91  عملي2   2 ساعات التدريس الفعلية
 9     9 الساعات ادلعتمدة

 

( مخس عشرة ساعة يف 00التعلم الفردم )الذاٌب االضايف( اليت يقـو هبا الطالب خالؿ أسبوعيان: ) -عدد ساعات الدراسة  .17
 األسبوع. 

 

 سلرجات التعلم للمقرر كفقان جملاالت اإلطار الوطٍت للمؤىالت كاتساقها مع طرؽ قياسها كاسًتاتيجيات تدريسها .18

 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرؽ التقو م اسًتاتيجيات تدريس ادلقرر سلرجات التعلم للمقرر كفقان جملاالت اإلطار الوطٍت للمؤىالت ـ
 ادلعرفة 0

ٓؼوكخ ّبِٓخ ألٍب٤ٍبد أُووه ٝٓجبكئٚ، ٝإُٔٞٚ،  1-1

 ٝٓ٘طِوبرٚ، ٍٝٔبرٚ اُقبٕخ.  
أُؾبٙوح اُز٢ رؼزٔل 

أٍِٞة اُؾٞاه 

ْٝٓبهًخ اُطبُت 

ثب٣غبث٤خ ك٢ اإلػلاك 

 ٝاُؾٞاه .

اُزو٣ْٞ أَُزٔو، ٣ٝزْ ٖٓ 

فالٍ اُوٕل، ٝاُزو٣ْٞ، 

ٝأُالؽظخ، ٝؽوًخ رولٓٚ 

 ك٢ أُووه، ْٝٓبهًبرٚ.

اٛالع ًبٍف ػ٠ِ ػلك ؿ٤و ه٤َِ ٖٓ آهاء اٌُزجخ ك٢ كَِلخ  1-2

 اُجؾش اُؼ٢ِٔ، ٝرٞظ٤لٜب ك٢ ْٓبه٣ؼٚ اُجؾض٤خ. 
األثؾبس اَُو٣ؼخ 

 أُورجطخ ثبُٔووه .
اٍزقواط ٓب ُلٟ اُطبُت 

ٖٓ هلهح ػ٠ِ اُ٘وبُ 

ٝاُؾٞاه ٓٔب ٣ٌْق ػِٔٚ 

 ٝٓؼبهكٚ.
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 طرؽ التقو م اسًتاتيجيات تدريس ادلقرر سلرجات التعلم للمقرر كفقان جملاالت اإلطار الوطٍت للمؤىالت ـ
كْٜ ٝاع ٗبهل هبكه ػ٠ِ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُ٘ظبئو ٝأُزلافالد ٖٓ  1-3

أُٞٙٞػبد األٍب٤ٍخ اُز٢ كهٍٜب ك٢ ٛنا أُووه، ٝك٢ 

خ. ّٓ  رقٖٖٚ ثؼب

ر٤ٌِق اُطبُت ثبُوبء 

ثؼ٘ أُؾبٙواد، 

 ٝاكاهح اُوبػخ.

رو٣ْٞ ٓب ٣ولٓٚ اُطالة 

ٖٓ أػٔبٍ ك٤ِٖخ، 

ٝٓٔبهٍبد ػ٤ِٔخ، 

 ٝأثؾبس ػ٤ِٔخ .
 االفزجبهاد اُزو٤ِل٣خ . اُؾٞاه ٝأُ٘بهْبد . ٓؼوكخ ًبك٤خ ث٤ٌل٤خ رٌٕٞ أُؼبهف اُؾل٣ضخ ٝرطج٤وبرٜب. 1-4
ٓؼوكـــــخ ًبكــــ٤خ أٝ ٓ٘بٍــــجخ ُٔب ٣ورجٜ ثٜنا أُووه ٖٓ  1-5

 ٝأكٌبه، ٝآهاء.ٓؼبهف، 

 االفزجبهاد اُْل٣ٞخ. أٍب٤ُت اُزؼِْ أُقزِلخ.

   كْٜ ع٤ل ٝرٖٞه ًبٍف ُٜنا أُغبٍ ٖٓ رقٖٖٚ اُله٤ن. 1-6
رؤص٤و اُلهاٍبد اُؾل٣ضخ ػ٠ِ ٓب ُل٣ٚ ٖٓ َِّٓٔبد ػ٤ِٔخ،  1-7

 ٤ًٝق ٣ٞكّن ث٤ٜ٘ب ٤ًٝق ٣زؼبَٓ ٓؼٜب.

  

 ادلهارات ادلعرفية 2
ٓؼوكزٚ اُ٘ظو٣خ ك٢ ٤ٍبهبد ػ٤ِٔخ إٔ ٣َزط٤غ رطج٤ن  2-1

 عل٣لح ؿ٤و ٓزٞهّؼخ.
اّواى اُطبُت ك٢ رول٣ْ 

أُووه ُيٓالئٚ ، ٝإٔ ال 

٣وزٖو األٍِٞة ػ٠ِ 

 .اُوبء األٍزبم

أُالؽظخ اُؼبٓخ ٖٓ فالٍ 

ْٓبهًبرٚ ٝؽٞاهٙ ك٢ 

 اُوبػخ. ٝرو٣ْٞ اٍٜبٓبرٚ.

إٔ ٣وّلّ اٍزغبثبد ٓجزٌوح أٝ أ٤ِٕخ ػ٠ِ األهَ ٌُْٔالد  2-2

 ٝهٚب٣ب ك٢ رقٖٖٚ.
ًزبثخ أثؾبس أٝ روبه٣و 

أٝ ِٓقٖبد ٓورجطخ 

 ثٔٞٙٞػبد أُوو ه.

افزجبه هلهرٚ ػ٠ِ رطج٤ن 

ٓب كهٍٚ أٝ ثؼٚٚ ك٢ ٛنا 

 أُووه ك٢ ثؾٍش ٓب.
إٔ ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ هلهح ػ٠ِ اٍزلهاى ٓب ٣٘وٖٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد  2-3

 إلٕلاه أؽٌبّ ٓوجُٞخ.
ٓٔبهٍخ اُ٘ول اُؼ٢ِٔ 

أُٞٙٞػ٢ ُِٖ٘ٞٓ 

 اء ٝاألكٌبه.ٝا٥ه

رؼوف هلهرٚ ػ٠ِ اُز٤٤ٔي 

ث٤ٖ ٓ٘بٛظ اُلهاٍخ 

 اُؼ٤ِٔخ.
إٔ ٣ٌٕٞ هبكًها ػ٠ِ رِق٤ٔ أُوبالد ٝاألثؾبس ٝاألكٌبه  2-4

 ثؤٍِٞثٚ.

اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ ٓغ 

أٍزبم أُووه ٝىٓالء 

 اُلهاٍخ.

رو٣ْٞ هلهرٚ ػ٠ِ افز٤به 

أُالئْ ٖٓ ٛنٙ أُ٘بٛظ 

 ك٢ أػٔبُٚ.
ػ٤ِٚ ٖٓ أكٌبه عل٣لح ٝكٓغٜب ك٢ ٓؼبهكٚ رط٣ٞو ٓب ٣طِغ  2-5

 اُضبثزخ ثؼل افزجبهٛب.

اُزؼو٣ق ثبُٜٔبهاد 

 اإلكها٤ًخ ٗظو٣ًّب.
افزجبه هلهرٚ ػ٠ِ رؼوف 
ٓ٘بٛظ اُجبؽض٤ٖ ك٢ أثؾبصْٜ 

 ٝإ ُْ ٣ٖ٘ٞا ػ٤ِٜب.
رٞظ٤ق ٓؼبهكٚ ك٢ رطج٤ن أٍب٤ُت اُجؾش ٝاُزؾ٤َِ اإلثلاػ٢  2-6

 الٍز٘جبٛ ٗزبئظ ٝٓوزوؽبد ك٢ رقٖٖٚ.

أُٔبهٍخ اُؼ٤ِٔخ ُٜنٙ 

 أُٜبهاد.
افزجبهٙ ػ٤ِّٔب ثزؼ٤٤ٖ 

ٜٓ٘ظ ٝاؽل ٣غو١ ػ٤ِٚ 

كهاٍخ أٝ ثؾضًب ك٢ ه٤ٚخ 

 أٝ ٌِْٓخ ػ٤ِٔخ.
٣َزط٤غ ٓ٘لوًكا إٔ ٣٘لّن ٣ٝلٌو ٣ٝقطٜ ُٔٞٙٞػبد  7 -2

خ، ٝكن  ْٝٓبه٣غ أٝ ّٔ أثؾبس ػ٤ِٔخ رئّك١ ا٠ُ اٙبكخ ٜٓ

 األػواف اُجؾض٤خ.

اُزو٣ْٞ أُْزوى ٖٓ  

 ٤ٛئخ اُزله٣ٌ. أػٚبء

ًًب ُوٞا٤ٖٗ اُؼِْ ٝرطج٤وبرٜب. 2-8 اُزو٣ْٞ أَُزٔو،   إٔ ٣ٌٕٞ ٓله

 ٝأُالؽظخ.
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 طرؽ التقو م اسًتاتيجيات تدريس ادلقرر سلرجات التعلم للمقرر كفقان جملاالت اإلطار الوطٍت للمؤىالت ـ
    
 مهارات العالقات الشخصية كحتمل ادلسؤكلية 9

إٔ ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ ٓجبكهح ك٢ رؾل٣ل اُوٚب٣ب ٝأٌُْالد اُؼ٤ِٔخ  3-1

 ٝػالعٜب.
اٍزؼٔبٍ أٝػ٤خ اُْ٘و 

اإل٤ٌُزو٢ٗٝ ك٢ رؾ٤َٖ 

 أُبكح اُؼ٤ِٔخ. 
 

أُالؽظخ اُؼبٓخ ٖٓ فالٍ 

اٗغبىارٚ، ْٝٓبهًبرٚ 

 ٝؽٞاهٙ ك٢ اُوبػخ.

إٔ ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ اٍزوالٍ كٌو١، ٓغ رقِٖٚ ٖٓ اُزجؼ٤خ ٝاُل٘بء  3-2

 ك٢ ا٥فو٣ٖ.
رؼو٣لٚ ثطوائن اُزؼبَٓ 

ٓغ اُغٜبد أُؼ٤٘خ 

 ثزقٖٖٚ.

ٍٝبئَ ْٓبهًبرٚ ك٢ 

 اُزٞإَ.

ر٤ٔ٘خ االُزياّ ثبُو٤ْ  رؾَٔ أَُئ٤ُٞخ ًبِٓخ ػٖ ػِٔٚ. 3-3

ٝرؾَٔ أَُئ٤ُٞخ، 

 ٝاُؼَٔ اُغٔؼ٢.

رٞإِٚ ٓغ أُٞاهغ ماد 

اُِٖخ ثزقٖٖٚ، 

 ْٝٓبهًزٚ ك٤ٜب.
اُولهح ػ٠ِ اُزؼبٕٝ ٓغ ا٥فو٣ٖ ٝاُؼَٔ ٓؼْٜ ثوٝػ اُلو٣ن  3-4

 اُٞاؽل.
رؼو٣لٚ ثضوبكخ اُْ٘و، 

 ٝاعوائ٤برٜب.
رؼوف ٓلٟ اكبكرٚ ٖٓ 

اُزو٤٘خ أُؼبٕوح، ٝظٜٞه 

 ٛنا األصو ك٢ أػٔبُٚ.
ْ اُجؾش اُؼ٤ِٔخ ٝاُقِو٤خ ك٢ إلاه األؽٌبّ ه٤إٔ ٣ِزيّ  3-5

 أُقزِلخ، ٝإ ًبٗذ أُٞاهق ٕؼجخ ٝٓؾوعخ.
اٍزؼٔبٍ اُزو٤٘خ ك٢ 

االرٖبٍ ٝرؾ٤َٖ 

أُؼِٞٓبد ٖٓ ثو٣ل 

ا٤ٌُزو٢ٗٝ، ٝٓٞهغ 

ّج٢ٌ فبٓ، ًَٝ ٓب 

ْجٌخ اُؼب٤ُٔخ ٣زَٖ ثبُ

 )اإلٗزوٗذ( .

 

رؼو٣لٚ ثٔواًي ٝه٘ٞاد   6=3

ْٗو األثؾبس ك٢ 

 رقٖٖٚ.

 

 مهارات االتصاؿ كمهارات تقنية ادلعلومات كادلهارات العددية 9
إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ رٞإَ ع٤ّل ٓغ اُج٤ئخ اُؼ٤ِٔخ ٖٓ ٓئٍَبد  4-1

 ٝأػالّ.
اُزؾون ٖٓ رؾون ٛنٙ 

أُٜبهاد ُلٟ اُطبُت 

 ثبُجوٗبٓظ.ػ٘ل اُزؾبهٚ 

أُالؽظخ اُؼبٓخ ٖٓ فوالٍ 

اٗغبىاروووووووٚ، ْٝٓوووووووبهًبرٚ 

 ٝؽٞاهٙ ك٢ اُوبػخ.
ز٘ٞػخ، ٝهٍبُزٚ اُؼ٤ِٔخ، ٔإٔ ٣جبكٍ اُج٤ئخ اُزوبه٣و اُ 4-2

ٝاألثؾبس، ٝاُؼوٝٗ اُزول٤ٔ٣خ، ٝأُْ٘ٞهاد اُؼ٤ِٔخ، 

 ٝأُؾبٙواد.

ٓٔبهٍخ ثؼ٘ ثوآظ 

اإلؽٖبء ٝثوآظ 

اُؾبٍٞة ك٢ عٔغ 

أُبكح ٝرؾ٤ِِٜب 

 .ٝكهٍٜب

 

ْٓبهًبرٚ ك٢ ٍٝبئَ 

 اُزٞإَ.

رٞإووِٚ ٓووغ أُٞاهووغ ماد  أُٔبهٍخ اُؼ٤ِٔخ ُٜب.إٔ ٣ؾَووٖ ثٖووٞهح ٓوجُٞووخ اُزؼبٓووَ ٓووغ اُج٤بٗووبد أُؾٍٞووجخ  4-3
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 طرؽ التقو م اسًتاتيجيات تدريس ادلقرر سلرجات التعلم للمقرر كفقان جملاالت اإلطار الوطٍت للمؤىالت ـ
ٝرو٤٘ووبد اُؼٖووو ٓووٖ ٓواٍووِخ، ٝثؾووش، ٝاؽٖووبء، ٝأٍووب٤ُت 

 إٍُٞٞ ُِٔبكح اُؼ٤ِٔخ ٝاُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب.
اُٖوووووووووووِخ ثزقٖٖوووووووووووٚ، 

 ْٝٓبهًزٚ ك٤ٜب.
٣ّٞظق ٍٝبئَ االرٖبٍ اُؾل٣ضخ ك٢ رٞإوِٚ ٝرواٍوِٚ ٓوغ إٔ  4-4

 ا٥فو٣ٖ ٝأُئٍَبد اُؼ٤ِٔخ.
رٞظ٤ق ثؼ٘ أعياء 

 أُووه ُٜنٙ أُٜبهاد.

رؼووووف ٓووولٟ اكبكروووٚ ٓوووٖ 

اُزو٤٘خ أُؼبٕوح، ٝظٜٞه 

 ٛنا األصو ك٢ أػٔبُٚ.
اُياّ اُطبُت اٍزقلآٜب   4-5

 ك٤ٔب ٣ولّ ٖٓ أػٔبٍ.

 

 (وجدت )إفدلهارات النفسية احلركية ا 0
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  5-1

 

 
 
 

 اإلرشاد األكادديي للطالب كدعمهم . ز

 علٍٝ ٜٓبّ رو٣ْٞ اُطِجخ فالٍ اُلَٖ اُلها٢ٍ: .19

ٜٓبّ اُزو٣ْٞ أُطِٞثخ )ٓضبٍ: افزجبه، ْٓوٝع عٔبػ٢، ًزبثخ ٓوبٍ، فطبثخ، رول٣ْ  ّ

)٣ِيّ األٍزبم االفزجبه اُٜ٘بئ٢، ٣ٝلَٚ االٍزـ٘بء ػٖ ّل٢ٜ، ٓالؽظخ......اُـ( 

 %(ٖٓٓٔٓ اُجبه٢ ٓب ٣ٌَٔ اُٖ٘ل٢، ٣ٝقزبه 

َٗجزٚ ٖٓ  األٍجٞع أُؾلك ُز٤َِٔٚ

اُزو٤٤ْ 

 اُٜ٘بئ٢

 %5 العاشر .اختبار فً نصف الفصل الدراسً )اختٌاري لألستاذ( 1

 %5 تحدٌده لألستاذ ، أك مشركع مجاعي.بحث أو ممالة فً واحد من موضوعات الممرر 2
 %5 .طول الفصل الدراسً  مشاركة الطالب فً الفصل وتموٌم األستاذ لها . 3

4 
تموٌم ما ٌمدمه الطالب من أفكار إبداعٌة فً الممرر، وعملٌات الرصد 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسً  

الثانً عشر فما  .اختبار شفهً 5

 %5 بعده

6 
طوال الفصل  ما ٌراه األستاذ من أنشطة التعلم التً ٌموم بها الطالب خارج الفصل

 الدراسً  
5% 

األسبوع السادس عشر  .اختبار الفصل النهائً 7

 أو السابع عشر
07% 
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 ٣غو١ رور٤ت اإلهّبك األًبك٢ٔ٣ اُن١ ٣زؼ٤ّٖ ػ٠ِ أػٚبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ رول٣ٔٚ ُِطالة ٝكن ا٥ر٢: 
 نظام الجامعة ولوائحها. (0

بدء انتظامهم فً البرنامج، حسب رغباتهم ٌموم مجلس المسم بتوزٌع الطالب على األساتذة فً  (1

 وتوجهاتهم.

 إعطاء اإلرشاد األكادٌمً ما ٌستحمه من درجة فً خدمة الجامعة فً مجال التدرٌس.   (2

 تعٌٌن الساعات المكتبٌة و ساعات اإلرشاد وأولاتها  ووضعها فً لوح على مكتب األستاذ.  (3

 متابعة رئٌس المسم.  (4

 التمارٌر الفصلٌة التً ٌمّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئٌسً للمسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (0

 إحاطة مجلس المسم بما ٌتم من متابعة وإجراءات. (1

 وٌجب على األستاذ أن ٌخصص ساعات مكتبٌة تعلن للطالب، كما ٌنص على ذلن نظام الجامعة. 

وٌتعٌّن وجود فترة اتصال بالمرشد واحدة فأكثر، ٌمّدر أنها تأخذ ساعة واحدة إلى ثالث ساعات، كما 

ٌمكن اإلفادة من وسائل التمنٌة المعاصرة وتوظٌفها فً اإلرشاد العلمً إضافة إلى االتصال التملٌدي وجًها 

 لوجه. 

 

 مصادر التعٌلم . ث ث
 . الكتب الممررة المطلوبة:1

 2117َ، لصاب ولٌد. د ، إسالمٌة رؤٌة - الحدٌث األدبً النمد مناهج -0

ِٕب٘ظ إٌمذ االدثٟ اٌؾذ٠ش ،اثشا١ُ٘ اٌغؼبف١ٓ ٚصِالؤٖ ، عبِؼخ اٌمذط اٌّفزٛؽخ ،  -2

2118َ 

 َ 2119ِذخً اٌٝ ِٕب٘ظ إٌمذ األدة اٌّؼبطش ،ع١ّش ؽغبصٞ ،داس اٌزٛف١ك ، -3

 2117َ ِٕب٘ظ إٌمذ اٌّؼبطش ، طالػ فضً ،داس االٔذٌظ ، ث١شٚد ،  -4

 َ.2112،عغٛس ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ  ٟٚغ١ٍغِٕب٘ظ إٌمذ االدثٟ ، ٠ٛعف  -5

 َ .2111ِٕب٘ظ إٌمذ االدثٟ ، ٔضاس شب١٘ٓ ، داس اطٍظ ،   -6

 .َ .1983اٌّزا٘ت إٌمذ٠خ ، ِب٘ش ؽغٓ فّٟٙ ، داس لطشٞ ثٓ اٌفغبءح ،  -7

ق اٌمب٘شح،  ، عؼذ ظالَ ، ِىزجخ ٔٙضخ اٌشش تطبٌمٌة تحلٌلٌة دراسة األدبً البحث مناهج -8

1966.َ                                   
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 _ كٌف تكتب بحثًا أو رسالة ألحمد شلبً .2 

ًّ ، ومصادر الدراسات اإلسالمٌة لعبد الوهاب أبو سلٌمان .17  _ كتابة البحث العلم

. ترجمة عبد الوهاب  _ الدلٌل إلى كتابة البحوث الجامعٌة ، ورسائل الماجستٌر والدكتوراه لبٌكفورد11
 أبو سلٌمان .

 _ أصول البحث العلمً ومناهجه ألحمد بدر .12

 _ البحث األدبً: مناهجه وأصوله ، ومصادره لشولً ضٌف .13

 _ مناهج البحث األدبً لعبد الرحمن بدوي.14

 _ منهج البحث فً األدب واللغة / النسون . ترجمة دمحم مندور .15

 ، فرانتز ، أنٌس فرٌحة .ال نتروزن فً البحث العلمً / _ مناهج العلماء المسلم16ٌ

 م0985سالم زغلول دمحم/  د/  مناهجه ، لضاٌاه ، أصوله/  الحدٌث العربً النمدــ 07

 للطباعة صفاء دار ، فٌدوح المادر عبد.  د:  العربً الشعر نمد فً النفسً االتجاهــ 08

 .م0989 ، عّمان ، والتوزٌع والنشر

  

 اٌّٛاد اٌّشعؼ١خ األعبع١خ )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبس٠ش ٚغ١ش٘ب(: -لبئّخ  .2 

 ِغٍخ فظٛي

 ِغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ

 ِغٍخ ػبٌُ اٌفىش 

 ِغٍخ ػالِبد

 ِغٍخ اٌفىش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾىّخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ

 

 اٌّٛاد اإلٌىزش١ٔٚخ ِٚٛالغ اإلٔزشٔذ ِٚٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚغ١ش٘ب: .3
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 ِىزجخ اٌٍّه ػجذ هللا فٟ عبِؼخ أَ اٌمشٜ. -1

 ِٛلغ اٌٛساق. -2

 ِٛلغ اٌفظ١ؼ.   -3

 ِٛلغ أ.د. دمحم عؼ١ذ سث١غ. -4

 ِؾشوبد اٌجؾش فٟ اٌشجىخ.  -5

 ربس٠خ اٌذسط اٌٍغٛٞ/ دمحم داٚد/ ِٛلؼٗ ػٍٝ اٌشجىخ.  -6

 . دث١خ/ ِٛلغ اٌذساعبد األأدث١خ ٚٔمذ٠خدساعبد  -7

 اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ.  -5

 .، ٝأٌُزجخ اُْبِٓخ، ٌٝٓزجخ اُزواسِٛالغ ِىزجبد أخشٜ ػٍٝ اٌشجىخ، ِضً اٌّظطفٝ، ٚاألٌٛوخ -6

 

http://arts.ksu.edu.sa/sites/arts.ksu.edu.sa/files/Arab521.pdf 

http://mohamedrabeea.net/                                                 

lisaanularab.blogspot.com  

post_3.html-lisaanularab.blogspot.com/2016/07/blog 

post_35.html-lisaanularab.blogspot.com/2016/12/blog 

https://lisanarabs.blogspot.com/ 

lisaanularab.blogspot.com/2014/11/blog-post_23.html 

 
researchblog.blogspot.com-arabic-https://english 

https://lisanarabs.blogspot.com/ 

https://www.nccal.gov 

 

 ِٛاد رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ ِضً اٌجشاِظ اٌؾبعٛث١خ، اٌجشِغ١بد، ٚاألعطٛأبد اٌّذِغخ:. 4

 ٓغٔٞػخ األٝك٤ٌ.  -ٔ

 ٍٓٞٞػخ اُْؼو اُؼوث٢.  -ٖ

http://mohamedrabeea.net/
https://lisanarabs.blogspot.com/
https://lisanarabs.blogspot.com/
https://lisanarabs.blogspot.com/
https://lisanarabs.blogspot.com/
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 أُواكن أُطِٞثخ . ط ط

اُوبػبد اُلها٤ٍخ ٝأُقزجواد )أ١ ػلك ث٤ّٖ ٓزطِجبد أُووه اُلها٢ٍ ٖٓ أُواكن ثٔب ك٢ مُي ؽغْ 

 أُوبػل كافَ اُوبػبد اُلها٤ٍخ ٝأُقزجواد، ٝػلك أعٜيح اُؾبٍت ا٢ُ٥ أُزبؽخ، ٝؿ٤وٛب(:
ِٜب ُزٌٕٞ هبػخ   .7 ِّٛ ّٜيح ثٔب ٣ئ هبػخ ٓؾبٙواد، رَزٞػت ػْو٣ٖ ٛبُجًب، ٝرٌٕٞ ٛنٙ اُوبػخ ٓغ

 كها٤ٍخ.

ٖٓبكه ٍٝٝبئَ رو٤٘خ ًؤكٝاد ػوٗ اُج٤بٗبد، ٝاُِٞؽبد اُن٤ًخ، ٝاُجوٓغ٤بد ٝؿ٤وٛب، ٣ٌٖٝٔ   .8

ُِطالة إٔ ٣ٖطؾجٞا ٓب ُل٣ْٜ ٖٓ ؽٞا٤ٍت، ٝٛٞارق م٤ًخ، ٣ٌٖٝٔ اٍزقلاّ اُْجٌخ اُؼٌ٘جٞر٤خ 

 اُغبٓؼ٤خ، ٝاإلكبكح ٖٓ اُجوٓغ٤بد أُزٞكوح ُلٟ اُغبٓؼخ.

بى ؽبعخ ا٠ُ رغ٤ٜياد ٓقجو٣خ فبٕخ، كبمًوٛب، أٝ أهكن هبئٔخ ٖٓبكه أفوٟ )ؽلكٛب: ٓضالً اما ًبٕ ٛ٘ .9

  ال ٣٘طجن.ثٜب(: 

 رو٣ْٞ أُووه اُلها٢ٍ ٝاعواءاد رط٣ٞوٙ  .ٙ 
 اٍزوار٤غ٤بد اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُزـن٣خ اُواعؼخ ٖٓ اُطالة ثقٖٞٓ كؼب٤ُخ اُزله٣ٌ: .ٝ 

 رو٣ْٞ أُووه اُلها٢ٍ ٝاعواءاد رط٣ٞوٙ:  . ١

 اٍزطالع آهاء اُطالة ثبُطوم أُقزِلخ.  -ٕٔ

 االٍزجبٗبد.  -ٕٕ

 ٝهُ ػَٔ ٝؽِوبد ٗلبُ ؽٍٞ أُووهاد.  -ٖٕ

 رو٣ْٞ ٓلٟ رلبػَ اُطالة ٓغ أُووه.  -ٕٗ

 ه٤بً هٙب اُطالة ػٖ أُووه.  -ٕ٘

 رو٣ْٞ اُطالة ُو٣وخ رول٣ْ أُووه.  -ٕٙ

 رو٣ْٞ اُطالة ألٍزبم أُووه.  -7ٕ

 رو٣ْٞ أصو ٛنٙ أُبكح ػ٤ِْٜ. -8ٕ

 ك٢ أٝهام اإلعبثخ ٖٓ ْٓبػو. ٓب ٣جل٣ٚ اُطالة  -9ٕ

 ٓب ٣ٌزت ك٢ ٕلؾخ اُزو٣ٞٔبد ك٢ ٓٞهغ اُغبٓؼخ، ك٢ ؽبٍ ر٤ْ٘طٚ ٝرلؼ٤ِٚ.  -ٖٓ
 

 اٍزوار٤غ٤بد أفوٟ ُزو٣ْٞ ػ٤ِٔخ اُزله٣ٌ ٖٓ هجَ األٍزبم أٝ اُوَْ: . أ أ
 ر٣ٌٖٞ ُغبٕ ُلهاٍخ ٓب ٣وّلّ ُِوَْ ٖٓ ٓوزوؽبد ٝأكٌبه ٖٓ أُٖبكه أُقزِلخ.  -7

 اإلكبكح ٓٔب ٣ٌزت ك٢ ٓٞهغ اُغبٓؼخ ٖٓ رو٣ْٞ ُألٍبرنح.  -8

 ٓب ٣غو١ ك٢ االٓزؾبٗبد ٖٓ ٝٙغ أٍئِخ ٝرٖؾ٤ؼ، ٝافواط اُ٘زبئظ، ٝأٝهام اإلعبثخ.  -9

 ص . إجراءات تطوٌر التدرٌس:

 عملٌات تحسٌن التعلٌم: 
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 برامج تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس.  .1

 المراجعة الدورٌة للممررات من خالل األخذ بما جاء فً مصادر التغذٌة الراجعة من الطالب.  .2

 مالحظات أعضاء هٌئة التدرٌس بغرج اإلفادة منها.  .3

تبادل الخبرات بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس، من خالل طرح تجاربهم فً التدرٌس أمام زمالئهم، والحوار  .4

 ً الممرر وطرائك تمدٌمه، وتموٌم الطالب وتعرف استعداداتهم. البناء، وأخذ آراء زمالئهم ف

 آراء الخرٌجٌن.  .5

 آراء الجهات المستفٌدة من الخرٌجٌن ، وأرباب العمل.- .6

 إجراءات التحمك من معاٌٌر إنجاز الطالب: . ب ب

 فحص التصحٌح أو الدرجات من لبل عضو هٌئة تدرٌس مستمل لعٌنة من أعمال الطلبة.  (0

الممرر بتبادل تصحٌح عٌنة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة مع عضو هٌئة  لٌام أستاذ (1

 تدرٌس آخر لنفس الممرر من مؤسسة تعلٌمٌة أخرى.

 تعٌٌن عضو فً منالشة البحث التكمٌلً من داخل المسم أو خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  (2

 أثناء الفصل الدراسً.  متابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التً ٌمدمونها فً (17

 رأي عضو هٌئة التدرٌس الذي ٌدرس ممررا ٌرتبط بممرر آخر.  (00
 تموٌم أعضاء هٌئة التدرٌس الجماعً للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.   (02

 اعواءاد اُزقط٤ٜ ُِٔواعؼخ اُلٝه٣خ ُٔلٟ كؼب٤ُخ  أُووه اُلها٢ٍ ٝاُزقط٤ٜ ُزط٣ٞوٙ: -5

  األدبً متابعة ما ٌجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظرٌات وتطبٌمات جدٌدة فً الدرس

 . والبالغً والنمدي

  .التوسع فً توظٌف معطٌات العصر من تمنٌة ومناهج واتجاهات وغٌرها 

  .إدخال ما تسمح به الخطة فً البرنامج الدراسً مما جّد فً العصر الحدٌث 

  من إطاره التملٌدي، وصورته النمطٌة إلى مٌادٌن  غً والنمدياألدبً والبالالخروج بالبحث

 . اسات األدبٌة والنمدٌة والبالغٌةجدٌدة تستجٌب حاجات الدر

 بما ٌستحك من أمور تفرضها التمنٌة ومعطٌات  األدبٌة والنمدٌة والبالغٌة اتساربط الدر

 العصر. 

  ًملف الممرر الذي ٌسلم للمسم مع اإلفادة مما ٌكتبه األستاذ عن الممرر وطرٌمة تمدٌمه ف
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نتائج االختبار. ومما ٌحصل علٌه المسم من أفكار وآراء وممترحات من أصحاب الخبرة فً 

المجال. ومما ٌحصل علٌه المسم من أفكار وآراء وممترحات من الجهات العلمٌة، وأرباب 

 بانات الطلبة. العمل، ولدامى الخرٌجٌن . ومما ٌحصل علٌه المسم من أفكار من تفرٌغ است

  .جلسات العصف الذهنً التً ٌموم بها المسم من أجل تطوٌر الممرر 

 . ًاالنسجام مع عملٌات التطوٌر فً الجامعة فً إطارها الزمن 

 كصف  العمليات كاخلطط ادلعدة دلراجعة التغذية الراجعة جلودة ادلقرر كالتخطيط للتحسُت: -3

عرض ما يصل من مقًتحات تطويرية على أستاذ ادلقرر الستطالع رأيو، كتقو م ادلقًتح، كبياف إمكانية األخذ بو، * 
 كأنو ال يفي بو شيء يف ادلقررات األخرل. 

 تكوين جلاف للنظر كدراسة ما يصل إليها من مقًتحات، كآراء. *
 من خارج ادلؤسسة.  االستعانة مبستشارين كخرباء يف ادلناىج من خارج القسم، أك*
 االستماع دلا يبديو الطالب كاخلرجيوف من آراء كمقًتحات تطويرية. *
 عرض ما يصل من مقًتحات كآراء كتوصيات على رللس القسم لدراستها كتقوديها، كاختاذ ما يلـز حياذلا. *
 اختاذ التوصيات كالقرارات ادلناسبة للتطوير حسب اإلجراءات ادلعتادة.*

 

 اُجوٗبٓظ:اٍْ َٓ٘ن 
 أ.ك. ٕبُؼ ثٖ ٍؼ٤ل اُيٛوا٢ٗ

 اُزٞه٤غ:

 
 

    

 ٛـٓٗٗٔ/ٖ/ٓٔ اُزبه٣ـ      

 

 

 

 


