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 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفخ تاري 

 كلية اللغة العربية ـ قسم الدراسات العليا . :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

  Rhetorical Theory inالنظرية البالغية في المعاني : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .14
Al Maani 2-602-505 

 ساعتان .. عدد الساعات المعتمدة: 2 .15

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .16
 . والبالغة والنقد األدبماجستير في                                                            

  هذه البرامج(كل ة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائم

 المستوى األول .الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .17
 ال يوجد . )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .18
 ال يوجد .هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .19

الحرم الجامعي بشطري سسة التعليمية: س للمؤالرئي في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .20

 الطالب والطالبات .



 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 

 

119 

 

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

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .و
✓  

 %80 النسبة:

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .ز
✓  

 ٪ 10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح
✓  

 %5 النسبة:

    

 بالمراسلة .ط
✓  

 %5 نسبة:لا

    

  النسبة:  أخرى .ي

 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ث
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 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

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

 ـ أن يدرك الطالب فقه المعنى البالغي، وكيف كان وجهاً لإلعجاز ؟  1-2

 تطورها . ـ أن يتبين الطالب أصول النظرية البالغية في المعاني ومراحل 1-3

قرآن، البالغة واألسلوبية، البالغة واإلقناع، ـ أن يستنبط الطالب الفروق العلمية والمنهجية بين : بالغة الشعر وبالغة ال 1-4

 البالغة والمقاصد.

 ـ أن يقتدر الطالب على تثوير المعرفة وبناء عقل بالغي يعي المعارف البينية ذات الصلة بقضايا المقرر . 1-5

 علماء وطرائق النظر في القضايا المطروحة .لب إلى مناهج الـ أن يتعرف الطا 1-6

 .      عليهاتحليل الخطاب البالغي، وحسن تلقيه، ومحاورة قضاياه واالستدالل ـ أن يكتسب الطالب مهارات  1-7
 

 )مثل االستخدام المتزايد لتقنيةالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

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

 .ـ مطالعة المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالمقرر  2ـ2

 ناسب النمو المعرفي وثورة المعلومات .تيجيات التعلم وتوظيفها بما يـ التنوع في استعمال استرا3ـ2

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

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

 والندوات والمحاضرات ذات الصلة . اقشات الرسائل العلميةالحث على حضور من -2-6

 التدرب على كتابة التقرير العلمي والمقالة فيما يتعلق بقضايا المقرر .     -2-7
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 (. البرنامج لأو دليمستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ح

 ر:للمقرعام  وصف
يعالج مقرر النظرية البالغية في المعاني جملة من القضايا التي تصقل قدرات الطالب في التعامل مع النصوص وكيفية تبين مقاصدها 

ية والمصطلحات ذات الصلة، وإثارة العقل البالغي في تثوير ومضامينها والبحث في دالالتها العميقة، إضافة إلى التعرف إلى المفاهيم العلم

المعرفية المرهونة بفعل الخطابات البالغية، ومناقشة اإلشكاالت المتعلقة لمعارف وإعادة إنتاجها في ضوء القراءات المتجددة واألسئلة ا

 بصيرورتها وتحوالتها.  

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

،  هتنفيذه، ومصادر تلقيه ومراجع تفية واإلدراكية، واستراتيجياالتعريف بالمقرر وأهدافه المعر

 ،المقام، القصدية ،النظم ،المعنىــ المفاهيم والمصطلحات) وطرائق اكتساب مهاراته وتقويمه

   التعليق( ،الداللة ،التناسب، االنسجام ،الحبك ،السبك ،النص والخطاب
1 2 

 6 3 : أصول النظرية البالغية في المعاني

 2 1 )أ( البالغة الشعرية

 )ب( البالغة والقرآن 

 )ج( البالغة والمقاصد
1 2 

 )د( البالغة واألسلوبية 

 ( البالغة واإلقناعـ)ه
1 2 

 6 3 : واللسانيالنظرية البالغية والتفكير األصولي 
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 2 1 أ( في المدونة األصولية)

 2 1 )ب( في المدونة اللسانية وتحليل الخطاب

 2 1 يرية وعالقتها بالتأويل والتلقي.دونة التفس)ج( في الم

 16 8 : القضايا في النظرية البالغية

 2 1 ـ التقديم والتأخير ونقض المراتب1

 2 1 األفعال الكالميةـ الخبر واإلنشاء ونظرية 2

 2 1 ـ الحذف ونظرية االفتراض السابق3

 2 1 ـ االلتفات والعدول ودالالت االتساع4

 2 1 سبمجال التناـ الربط و5

 2 1 ـ اإليجاز وعالقته بالمضمر 6

 2 1 المنطوق واالقتضاءبـ اإلطناب وعالقته 7

 2 1 ةـ القصر وتحوالته األسلوبي8
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   : ساعات المقرر وتوزيعهاإجمالي عدد  .7

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً: ال يوجدخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .8
 

 

 قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .9

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةتعلم الجدول التالي مجاالت مخرجات ال يحدد

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

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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمق طر ضع :ثالثا

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

 .لتعلممن مجاالت ا كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا وفقاً لمجاالتللمقرر  مخرجات التعلم

 مقررلل

 تقويمطرق ال

 المعرفة 1

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

 التقاريرتصحيح  العرض والتعلم الذاتي ول النظرية البالغية في المعانية أصمعرف 1-2

عرض نتائج الحوار  التعلم الجمعي والتعاوني معرفة العلوم البينية المتعلقة بالنظرية البالغية في المعاني 1-3

الجمعي والنقاش 

 الجماعي

 المعرفيةالمهارات  2

 عايير المتعلقة بالتفكير األصوليالقدرة على استنباط األحكام والم 2-1

 بالنظرية البالغيةواللساني وعالقته 

 التوجيه العصف الذهني 

اإلسهام في الكشف عن حركة المعاني البالغية في النصوص وطرق  2-2

 تحوالتها األسلوبية والداللية.

 

التفكير البالغي في ميدان 

 الفعل والعقل البالغيين

 المالحظة والتصحيح

القرآني على رصد صيرورة المعنى البالغي في الخطاب  درةالق 2-3

والشعري والنثري ومدى ارتباطه بأوجه االستدالل ومدارج الحجة في 

 النصوص .

االستنباط والنظر البالغي 

 في القياس

التقارير والعروض 

 العلمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
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 المالحظة التفكير والحوار  واالستدالل  الحوار والنقاش القدرة على 3-1

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

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

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

 التوجيه العصف الذهني والتأثير في اآلخرلتواصل التقني على ا القدرة 4-2

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 المالحظة التفكير البالغي القدرة على توظيف التعبير اإلشاري والرمزي والكنائي 5-1

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

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .10

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم 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

 %5 12، 11 علميةتقرير  3

 %5 14، 13 عرض دراسات 4

 15 15 بحث 5
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 %60 16 اختبار 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ذ

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

 ي كل أسبوع(.  ه أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض فر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خاللاقدمذكر 

 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:
 نظام الجامعة ولوائحها. (1
لبرنامج، حسب رغباتهم يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في ا (2

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 عمال اإلرشاد. الرئيسي للقسم أل 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. 

لى ثالث ساعات، كما يمكن ويتعيّن وجود فترة اتصال بالمرشد واحدة فأكثر، يقّدر أنها تأخذ ساعة واحدة إ

 ل التقليدي وجًها لوجه.رشاد العلمي إضافة إلى االتصااإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإل

 

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

ر، دار المدني ، مطبعة المدني ، جدة ، الطبعة الثالثة ، ـ دالئل اإلعجاز : عبدالقاهر الجرجاني ، قرأه وعلَّق عليه محمود محمد شاك1

 م .1992هـ/1413

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

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

 . 1966 ،تونس  ،تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة  ،حازم القرطاجني  :ءوسراج األدبا منهاج البلغاءـ  3

م 1988هـ/1408نية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البالغية: د. محمد أبوموسى ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ـ البالغة القرآ4

. 

 نصور مذكور الحلفي ، دار األوائل ، سوريا .ـ مفهوم المعنى في التراث البالغي عند العرب : د. م5

(: د. حممد مشبال، إفريقيا الشرق  منوذج ابن جين ) يبدراسة يف أسس التفكري البالغي العر ـ البالغة واألصول 6
م.2007  

د المتحدة ، الطبعة ـ التفكير البالغي عند العرب ، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة: د.حمادي صمود، دار الكتاب الجدي7

 م.2010الثالثة 

 م .2011شورات االختالف، بيروت ، لبنان، الطبعة األولى ـ البالغة وتحليل الخطاب : د. حسين خالفي ، دار الفارابي ، من8

 م.2010ـ البالغة واألسلوبية : د. محمد عبدالمطلب ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان، الطبعة الرابعة 9

 م.1992ى ـ مدخل إلى األسلوبية تنظيراً وتطبيقاً: د. الهادي الجطالوي، عيون ، الدار البيضاء ، الطبعة األول10

 م.2015ـ نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: د. أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة ، الطبعة الخامسة 11

: د.الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر ية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين ـ النظريات اللسانية والبالغية واألدب12

. 
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 م.1999ـ البالغة العربية أصولها وامتداداتها : د. محمد العمري، إفريقيا الشرق المغرب، 13

س، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ـ  النظرية الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية: محمد طرو14

 م .2005

 

 :(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

 . المعرفة مجلة عالمـ 5

  . مجلة فصولـ 6

 .  مجلة عالم الفكرـ 7

 ة المحّكمة للجامعات وغيرها .المجالت العلميـ 8

 ـ حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية .9
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

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

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

 /a.orgmaktab-https://alـ المكتبة الشاملة الحديثة .      3

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

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

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

 al/Publishers.aspxhttps://sdl.edu.sa/SDLPortـ المكتبة الرقمية السعودية .    7

 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، رى مثلمواد تعليمية أخأي أدرج . 4

 /reader.ar.softonic.com-https://adobeـ برنامج أدوبي ريدر 1

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

 

 

 

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
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
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 المطلوبةالمرافق  .أأ

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

 :(، وغيرهاآللي المتاحةالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .4

 Data Showقاعات دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض ـ  1

 Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،اناتعرض البي)أدوات  تقنية مصادر  .5
 

 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointـ برنامج عرض تقديمي للشرائح :  2

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .6

 بها(:
 

 طويره اسي وإجراءات تيم المقرر الدروتق .س

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .6
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  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  رالمقر وأستاذ بجراء حوار علمي بين الطالإـ 3

 

 القسم:يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو واستراتيجيات أخرى لتق .7
 ـ تقرير المقرر الدراسي .1

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

 

 إجراءات تطوير التدريس: .8
 دورية مع الطالب .لقاءات الـ عقد ال1

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

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

 ـ تحفيز العروض الفعالة ألوراق العمل .4

أعضاء عينة من أعمال الطلبة بواسطة  از الطالب ) مثل: تدقيق تصحيحإجراءات التحقق من معايير إنج .9

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة
 أوراق اإلجابة .في  بمناقشة الطالـ 1
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 وأصالتها . البحوث العلمية مصداقيةن للتأكد مالقرائي استخدام برمجيات المسح ـ 2

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

 

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف صِّ  .10
 تطويره . بصفة دورية ؛ من أجل ـ  متابعة المستجدات في مفردات المقرر1

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

 والعربية حول تخطيط المقررات وتطويرها . ـ استشارة المختصين في الجامعات المحلية3

 ـ عقد لقاءات حولية ألساتذة القسم وعرض مرئياتهم حول جدوى المقررات وكيفيات تطويرها .4

 

  

  أ.د. هاني فراج أبوبكر :لبرنامجق امنسسم ا

    

  التوقيع:
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