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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .صص
 %80 النسبة:  ✓

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .قق
✓  

 %10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .رر
✓  

 %5 النسبة:

    

 بالمراسلة .شش
 %5 النسبة:  ✓

    

  النسبة:  أخرى .تت

 

 :تعليقات
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 األهداف.ف

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 أن يتعرف الطالب إلى مفاهيم المقرر ومصطلحاته العلمية . ـ 1-26

 ـ أن يدرك الطالب األسس البديعية ومعيار القيمة في التراث والمعاصرة ؟  1-27

 عي ومراحل تطوره .ـ أن يتبين الطالب تكوين النمط البدي 1-28

 ـ أن يقف الطالب على عالقات البديع بين الشكل والوظيفة. 1-29

 ـ أن يقتدر الطالب على تثوير المعرفة وفق تداولية الفن البديعي . 1-30

 الطالب إلى مناهج العلماء وطرائق النظر وكيفيات االستنباط والتذوق .ـ أن يتعرف  1-31

 عية، ودورها الوظيفي في تماسك النص . ـ أن يكتسب الطالب مهارات تحليل األبنية البدي 1-32

 ــ تطوير مهارات الطالب البحثية في مجالي البديع والداللة .   1-33

 .  ديع باللسانيات النصية الب ربط قضاياالطالب من خالل فتح مجاالت جديدة أمام ــ  1-34
 

ستخدام المتزايد لتقنية )مثل االالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 المكتبات اإللكترونية في مصادر التعلم لقضايا المقرر .ـ  اإلفادة من 1ـ2

 ـ مطالعة المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالمقرر . 2ـ2

 لتنوع في استعمال استراتيجيات التعلم وتوظيفها بما يناسب النمو المعرفي وثورة المعلومات .ـ ا3ـ2

 بر الشبكة العنكبوتية .المشاركة في غرف الحوار العلمي بين المختصين ع -2-4

 التعاون الفعال مع المؤسسات األدبية ـ األندية والمراكز المختصة ـ بالحضور والمداخالت الواعية . -2-5

 الحث على حضور مناقشات الرسائل العلمية والندوات والمحاضرات ذات الصلة . -2-6

 التدرب على كتابة التقرير العلمي والمقالة فيما يتعلق بقضايا المقرر .     -2-7

 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

303 

 

 

 (. البرنامج لدلي مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ص

 عام للمقرر: وصف
من القضايا التي تصقل قدرات الطالب في التعامل مع النصوص وكيفية تبين مقاصدها يعالج مقرر النظرية البالغية في البديع جملة 

المفاهيم العلمية  ومضامينها وأشكالها البديعية والبحث في دالالتها العميقة وقدرتها الوظيفية في تماسك النص ، إضافة إلى التعرف إلى

ية وتداولية الفن البديع في قضايا المقرر ومراجعة النظر في مناهج القدماء صنوالمصطلحات ذات الصلة، ومدى عالقة البديع باللسانيات ال

سات البينية اللسانية في تأسيس البديع وتكوينه ، وإعادة إنتاجه في ضوء القراءات المتجددة واألسئلة المعرفية المرهونة بعالقة البديع بالدرا

 رتها وتحوالتها.  والتداولية وغيرهما، ومناقشة اإلشكاالت المتعلقة بصيرو

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .46

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

، هتنفيذه، ومصادر تلقيه ومراجع تالتعريف بالمقرر وأهدافه المعرفية واإلدراكية، واستراتيجيا

 سبك، الحبك،ال لتحسين،ا بديع،الــ المفاهيم والمصطلحات) وطرائق اكتساب مهاراته وتقويمه

 .  (التحبير، االنسجام، الشكل والمضمون، الغرض، اإليقاع  الترابط، التناسب،
1 2 

 8 4 :المنهج البديعي ومعيار القيمة في التراث والمعاصرة

 2 1 ابن المعتز)أ( 

 2 1  عبدالقاهر )ب(

 الخطيب( ج)

 )د( السجلماسي 
1 2 
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 ابن البنَّاء المراكشي )هـ(

 )و( مبدأ التحسين والتكوين
1 2 

 6 3 :البديع واللسانيات النصية 

 2 1 الترابط ومعايير النصيةأ( )

 2 1 من الشكل إلى الوظيفة)ب( 

 2 1 .تداولية الفن البديعي ـ البديع والداللة)ج( 

 14 7 :البديعية القضايا 

 2 1 لمفارقة ، المطابقة ، المقابلة ، التقابالت النصية .ـ ا1

 2 1 لمشاكلة ) التشاكل والتباين(، اإلرصاد، التورية، مراعاة النظير، المبالغة .ـ ا2

 4 2 حجاج العقلي والتعليل الخيالي ) المذهب الكالمي وحسن التعليل(ـ ال3

 4 2 المماثلة.الجناس، االزدواج، الموازنة، ـ 4

 2 1 لسجع والتوازي  ـ ا5
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .47

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً: ال يوجدل خاليقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .48
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .49 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  تكونبحيث  ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً المقرر المستهدفة أن تتسق مخرجات تعلم بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .ت التعلممن مجاال كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتلإلطار الوطني ا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم

 مقررلل

 تقويمطرق ال

 المعرفة 1

 المالحظة والتوجيه الحوار والمناقشة  معرفة مفاهيم النظرية البالغية في البديع ومصطلحاتها  1-1

 تصحيح التقارير العرض والتعلم الذاتي معرفة البناء البديعي ومعيار القيمة في التراث والمعاصرة 1-2

 عرفة العلوم البينية المتعلقة بالنظرية البالغية في البديع .ـ م 1-3

ممارسة الوظائف البديعية المتنوعة ) التحسين اللفظي وسبك النص، ـ 

التحسين المعنوي وحبك النص، ومعرفة العالقة بين البديع والدرس 

 اللساني والتداولي .

عرض نتائج الحوار  التعلم الجمعي والتعاوني

ش الجمعي والنقا

 الجماعي

 المعرفيةالمهارات  2

 التوجيه العصف الذهني  الوظائف البديعية من النصوص.القدرة على استنباط  2-1

 .اكتساب مهارات التذوق في تحليل الوجوه البديعية 2-2

 

 المالحظة والتصحيح التفكير والحوار
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إنتاج  ربط المعايير النصية بالمعطيات البديعية وأثرها فيالقدرة على  2-3

  الداللة.

االستنباط والنظر البالغي 

 القياسفي 

التقارير والعروض 

 العلمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة التفكير والحوار  الحوار والنقاش واالستدالل  القدرة على 3-1

 التوجيه التفاعل الطالبي  المشاركات العلمية وتحمل المسؤولية قدرة علىال 3-2

  المعلومات والمهارات العدديةتقنية مهارات االتصال ومهارات  4

 المتابعة التعليم الذاتي استطاعة التعامل مع وسائل التقنية الحديثة 4-1

 التوجيه العصف الذهني القدرة على التواصل التقني والتأثير في اآلخر 4-2

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 المالحظة التفكير البالغي السياقدرة على توظيف التعبير البديعي في نشاط الق 5-1

 المتابعة التأمل واالستكشاف القدرة على التفاعل الوجداني والشعوري مع النصوص وإبداع دالالتها 5-2

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .50

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

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

 %10  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2  عرض التكاليف 1

 %5 10،9 مقال علمي 2
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 %5 12، 11 تقرير علمية 3

 %5 14، 13 عرض دراسات 4

 15 15 بحث 5

 %60 16 اختبار 6

 

 همدعمألكاديمي للطالب واإلرشاد ا .ظ

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

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

 ديمه للطالب وفق اآلتي:ى أعضاء هيئة التدريس تقيجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن عل
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

 اعات المكتبية وساعات اإلرشاد وأوقاتها  ووضعها في لوح على مكتب األستاذ. تعيين الس (3

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 وإجراءات.يتم من متابعة إحاطة مجلس القسم بما  (8
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 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، كما يمكن 

 إلى االتصال التقليدي وجًها لوجه.العلمي إضافة  اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد

 

 مصادر التعلّم .طط
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

البالغة : عبدالقاهر الجرجاني ، قرأه وعلَّق عليه محمود محمد شاكر، دار المدني ، مطبعة المدني ، جدة ، الطبعة األولى ،  ـ أسرار1

 م .1991هـ/1412

ر البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز : يحيى بن حمزة العلوي ، تحقيق : د. عبدالحميد هنداوي، المكتبة العصرية الطراز المتضمن ألسراـ 2

 م .2002هـ /1423، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ، 

 م.1969هـ/1388شر، القاهرة،ـ  الصبغ البديعي في اللغة العربية : د. أحمد إبراهيم موسى، دار الكتاب العربي للطباعة والن3

 م . 1988ـ البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية: د. جميل عبدالمجيد، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 4

 . هـ1435الخطاب الشعري من التحسين إلى التكوين : د. سعيد العوادي، عمان، دار كنوز المعرفة ، يحركية البديع فـ 5

س أساليب البديع: السجلماسي، حتقيق : عالل الغازي ، الرابط، مكتبة املعارف، الطبعة ملنزع البديع يف جتنياـ 6
.م1981هـ/ 1401األوىل،   

 م.1993ـ نسيج النص : األزهر الزناد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، الطبعة األولى ،7

 م .1986ني، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى،د. محمد الصغير البناـ النظريات اللسانية والبالغية عند العرب: 8

 م  .1979ـ كتاب البديع : ابن المعتز، تحقيق: أغناطيوس كراتشوفسكي، الطبعة الثانية 9
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 م .1996، ضاءبيـ الكتابة واالختالف ؛ نحو منهاجية شمولية: محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار ال10

 م .2003البديع لدى الشعراء المحدثين، دراسة بالغية نقدية: محمد الواسطي دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة األولى،ـ ظاهرة 11

 م .1985ـ الروض المريع في صناعة البديع: ابن البنَّاء المراكشي ، تحقيق : رضوان بنشقرون، الطبعة األولى ، 12

 م .2003لى نهاية القرن الهجري الرابع: د. سعيد العوادي ، مراكش ، لة واالشتغال النصي إـ البديع وتعدد األسئ13

 م .2009ـ  أسئلة البديع ؛ عودة إلى النصوص البالغية األولى: د. سعيد العوادي، المطبعة الوطنية ، الطبعة األولى 14

ناشرون، المغرب ، الطبعة األولى،  الدار العربية للعلومتقابالت النص وبالغة الخطاب؛ نحو تأويل تقابلي: محمد بازي،   -15

 م .2010هـ/1431

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 ـ مجلة البالغة وتحليل الخطاب .1

 البالغة والنقد األدبي . مجلةـ 2

 ـ مجلة اللغة الوظيفية 3

 . عالمات مجلةـ 4

 . رفةمجلة عالم المعـ 5

  . مجلة فصولـ 6

 .  مجلة عالم الفكرـ 7
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 المجالت العلمية المحّكمة للجامعات وغيرها .ـ 8

 ـ حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية .9

 

 

 

 :االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل واإللكترونية  أدرج المواد. 3

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

 /arabia.com/site-a-http://www.mـ مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية.      2

 /gmaktaba.or-https://al      ـ المكتبة الشاملة الحديثة .3

 /http://b7oth.comـ جامع البحوث والرسائل العلمية .     4

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

 ae/pages/eLibrary.aspx-https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/arـ المكتبة اإللكترونية .    6

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

 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، ثلمواد تعليمية أخرى مأي أدرج . 4

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/
https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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 /reader.ar.softonic.com-https://adobeـ برنامج أدوبي ريدر 1

 sa/download/details.aspx?id=-https://www.microsoft.com/ar49308ـ حزمة مايكروسوفت أوفيس:  2

 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .ظظ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بي ن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالمتاحة الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .28

 Data Showدراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض قاعات ـ  1

 Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،لبيانات)أدوات عرض ا تقنية مصادر  .29
 

 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointـ برنامج عرض تقديمي للشرائح :  2

 

https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308


 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

313 

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .30

 قائمة بها(:
 

 وإجراءات تطويره يم المقرر الدراسي وتق.ف

 فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص  .47
 

  عند الطالب .على نقاط الضعف والقوة ؛ للوقوف تقييم في منتصف الفصل الدراسي الـ 1

 الفصل الدراسي . ةـ استطالع آراء الطالب في نهاي2

 .ق تقويمه وتطويرهالمقرر واستراتيجيات تدريسه وطرموضوعات حول  قرروأستاذ الم بجراء حوار علمي بين الطالإـ 3

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .48
 ـ تقرير المقرر الدراسي .1

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

 إجراءات تطوير التدريس: .49
 ت الدورية مع الطالب .ـ عقد اللقاءا1

 وتنمية مهاراتهم في اإللقاء والنقد واالتصال الفعال .ـ تدريب الطالب على تقديم العروض 2

 ـ تنظيم حلقات النقاش ) السيمنارات ( مع الطالب وتبادل الخبرات مع األساتذة .3

 ـ تحفيز العروض الفعالة ألوراق العمل .4
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طالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز ال .50

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دوريةٍ  أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 أوراق اإلجابة .في  بمناقشة الطالـ 1

 وأصالتها . البحوث العلمية اقيةمصدللتأكد من القرائي مجيات المسح استخدام برـ 2

 .األفكار الجوهرية المقدمة في التقارير والبحوث وأوراق العملفي ب مناقشة الطالـ 3

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .51
 ره .بصفة دورية ؛ من أجل تطوي مفردات المقررـ  متابعة المستجدات في 1

 ـ  عقد موازنات مرجعية مع مقررات البرامج المماثلة في الجامعات األخرى .2

 ـ استشارة المختصين في الجامعات المحلية والعربية حول تخطيط المقررات وتطويرها .3

 ات وكيفيات تطويرها .ـ عقد لقاءات حولية ألساتذة القسم وعرض مرئياتهم حول جدوى المقرر4
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