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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 : الدكتوراه يف األدب والبالغة والنقد توصيف برنامج

 لغة اإلنجليزّيةقرر بالاسم امل اسم املقّرر الّرمز املستوى

الوحدات  الوحدات الفعلية

 عميل نظري املعتمدة

 املستوى األّول

 3 ـ Rhetorical thinking 3 التفكري البالغـي 3-0505705 1

 3 ـ Theory of old criticism 3 القديم نظرية النقد 3-0505715 2

 3 ـ Literary genres 3 األجناس األدبية 3-0505720 3

 الثانــياملستوى 

 Research circle (1) 2 2 3 (1) حلقة بحث 3-0505725 4

5 3-0505730 
اجتاهات الدرس 

 األديب احلديث

Current trends in Literary 

studies 
3 - 3 

 Argumentation and احلجاج واملناظرة 3-0505735 6

Debates 
2 2 3 
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 املستوى الثالث

 Research circle (2) 2 2 3 (2حلقة بحث ) 3-0505740 7

8 3-0505745 
االجتاهات البالغية 

 احلديثة

Current Trends in 

Rhetoric 
 3 ـ 3

 Reading literary text 2 2 3 قراءة النص األديب 3-0505750 9

 املستوى الرابع

10 2-0505755 
األدب والدراسات 

 البينية

Literature and 

Interdisciplinary studies 
2 - 2 

 Critical thought 3 - 3 الفكر النقدي 3-0505757 11

 Discourse analysis 2 2 3 حتليل اخلطاب 3-0505759 12

 Complementary Research - 30 15 الرسالة العلمية 30-0505799 13

 Total 30 40 50 املجموع
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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 



 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 

 

85 

 

 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 
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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/
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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
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 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. 
 جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر.  .7
 ير في الجامعة في إطارها الزمني .عمليات التطواالنسجام مع  .8

 واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:وصف  العمليات  -6

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

 ات، وآراء. تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتح -2
 االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة.  -3
 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  -4
 ا. القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلعرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس  -5

 ت والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة.اختاذ التوصيا
 

 صالح بن سعيد الزهراينأ.د.  اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:

 

  

    

 هـ10/3/1440 التاريخ      
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 قدميلنقد النظرية ا اسم املقرر:  

Theory of old criticism  

 0505715-3  رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 ...............................    راسات العلياكلية اللغة العربية                                                            قســــم الد

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
   0505715-3نظرية النقد القدمي . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Theory of old criticism 0505715-3 
 ( ثالث ساعات معتمدة.3. عدد الساعات املعتمدة: )2
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه   0505700دراسي: قدم ضمنه املقرر ال. الربانمج الذي ي3

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

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

 طبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ين8

 قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

 /100 بة:نسال
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
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  النسبة:  أخرى تذكر .ي
 

 تعليقات:

، ومراسلة، على الطالب أن يمارس شيئًا من أنماط الدراسة الواردة في الفقرة من تعليم إليكتروني، وتعليم مدمج

 وغيرها، مما يكون باإلمكان، وتدعو إليه الحاجة. 

وار علمّي الطالب هو الذي يتوىّل دراسة النصوص وحتليلها، ويقوم زمالؤه بتقومي هذا العمل إبشراف أستاذ املقرر فهو أشبه حب
 ددة.املتنوعة واملتعوالنقدية  والفلسفية نظرية النقد القدمي من خالل أبعادها املعرفيةحول 
 

 األهداف .ث
 هدف املقرر الرئيس: -1

يهدف املقرر إىل بناء منذجة جديدة لنقدان القدمي تقوم على اجلمع بني الرتاث ونظرية 
 مراعاة ما يلي: إضافة إىل،  األدب كما جتسدت يف الفكر األديب املعاصر

 . أن يتعرف الطالب اىل مجلة املفاهيم الواردة يف املقرر -1
 . بعاد القضااي النقدية الواردة يف املقررأ ىلإأن يتعرف الطالب  -2
 . أن يناقش اراء النقاد املتعلقة بكل قضية من القضااي -3
لنقدية ووضعها ضمن منظومة أن يثار ذهن الطالب إلجياد روابط بني القدمي واحلديث يف القضااي ا -4

 . متماسك
 .أن يثري الطالب أسئلة جديدة حول القضااي النقدية القدمية  -5
وتوظيف املسائل والفروع، واجلزئيات خلدمة القضااي ، تنمية قدرة الدارس على معاجلة القضااي الكليةنب إىل جا

الكلية، وتقريرها يف نسق يوحي بفهمه األصول العلمية اليت بُنيت عليها األقوال واالختيارات، واملسائل، 
ع قبل تعدد الرأي، ويّتسة على النظرة الواسعة اليت تتنمية امللكة العلمية املبنيو والتفريعات، واللوازم، واإللزامات، 

 معها الصدر للرأي اآلخر، مع تنمية القدرة على اإلقناع ابلرأي، أو املذهب املختار ابلدليل العلمي.
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 إجياز اخلطط اليت  يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  املقرر:   -2
 قوهنا على زمالئهم، وأحباث تناقش يف القاعة. إشراك الطالب يف تقدمي املقرر أبوراق عمل أو ملّخصات يل -1
عهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته يف الوصول إىل املعلومات، والتواصل مع اجلهات العلمية تشجي -2

 واألفراد من ابحثني وعلماء. 
ل توجيه الطالب إىل اإلفادة من املصادر العلمية يف اإلنرتنت، واخلروج على النمط التقليدي الذي جيع -3

 الكتاب املصدر الوحيد. 
 أفقه مبتابعة اجلديد مما يكتب عن حمتوى املقرر. توجيه الطالب إىل توسيع  -4
التأكيد من خالل املقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام يف صناعة املعرفة وتنميتها، ال تكرير ما قيل من  -5

 قبل.
 ، أو تطويره، وحتسينه.مراجعة حمتوى املقرر كّل عام، والتغيري يف احملتوى أو بعضه

 :  ما يلي مراعاةمع 
 توفري قواعد البياانت ذات العالقة . -1
التنويع يف اسرتاتيجيات التدريس من مثل استخدام اسلوب حل املشكالت والتفكري الناقد والتعلم  -2

 الذايت والتعلم التشاركي.
 كتابة التقارير العلمية والبحوث القصرية. -3
 نقد القدميالنقدية املتعلقة بقضااي المتابعة اجلديد يف الدراسات  -4
  اإلفادة من التقنيات احلديثة . -5

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ح
 دليل الربانمج(.  أو

 وصف عام للمقرر:

 : اآلتيمجموعة من المحاور المهمة التي تتمثل في يتناول هذا المقرر 



 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 

 

101 

 

التأثر واالنطباعية، الذوق األدبي ، الطبقة  : مثلالوقع الجماليقضايا النقد العربي و -1

   . ومراتب األدبية

 . وقضية التخييل لعربيالنقد ا -2

 ومسألة األنواع األدبية . عربيالنقد ال -3

 البيان والبرهان في النقد العربي . -4

 النقد العربي والموضوع الجمالي  -5
 

 :ينبغي تناوهلا املوضوعات اليت .5
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 ـــــــــــــ النقد العريب وقضية الوقع اجلمايل:

 ـــــ التأثر واالنطباعية1
 ــــ الذوق األديب2
 ـــــ الطبقة ومراتب األدبية3ـ

3 9 

 ـــــــــــــ النقد العريب وقضية الوقع اجلمايل:

 نطباعيةـــــ التأثر واال1
 الذوق األديبــــ 2
 ـــــ الطبقة ومراتب األدبية3ـ

3 9 

 ـــــــــــــ النقد العريب وقضية الوقع اجلمايل:

 ـــــ التأثر واالنطباعية1
 ــــ الذوق األديب2
 ـــــ الطبقة ومراتب األدبية3ـ

3 9 
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 ـــــــــــــ النقد العريب وقضية الوقع اجلمايل:

 عيةنطباواالـــــ التأثر 1
 ــــ الذوق األديب2
 ـــــ الطبقة ومراتب األدبية3ـ

3 9 

 ـــــــــــــ النقد العريب وقضية الوقع اجلمايل:

 ـــــ التأثر واالنطباعية1  
 ــــ الذوق األديب2   
 ـــــ الطبقة ومراتب األدبية3ـ   

3 9 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .6
 ةدروس إضافي حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45     3 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

عشرة ساعة  ( مخس 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .7
 أسبوعًيا.

 

 ها واسرتاتيجيات تدريسهاار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلط .8
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 التقوميطرق  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 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم 
من خالل الرصد، 
والتقويم، والمالحظة، 

المقرر، وحركة تقدمه في 
 ومشاركاته.

، يمالنقد العربي القداطالع كاٍف على عدد مختار من قضايا  1-2

 ومناقشتها مع زمالئه في القاعة. 
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 
من قدرة على النقاش 
والحوار مما يكشف علمه 

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

الموضوعات األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي 

 صصه بعاّمة.تخ

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 
من أعمال فصلية، 
وممارسات عملية، 

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

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

   الدقيق.فهم جيد وتصور كاٍف لهذا المجال من تخصصه  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 

األسلوب على يقتصر 

 .إلقاء األستاذ

المالحظة العامة من خالل 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.

أو أصيلة على األقل لمشكالت  جابات مبتكرةأن يقّدم است 2-2

 وقضايا في تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

أو ملخصات مرتبطة 

 .ر بموضوعات المقر

اختبار قدرته على تطبيق 

درسه أو بعضه في هذا ما 

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

 إلصدار أحكام مقبولة.
ارسة النقد العلمي مم

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

بين مناهج الدراسة 

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

 بأسلوبه.

الحوار والمناقشة مع 
أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المناهج المالئم من هذه 

 في أعماله.
تطوير ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في معارفه  2-5

 الثابتة بعد اختبارها.

التعريف بالمهارات 

 نظريًّا.اإلدراكية 
اختبار قدرته على تعرف 
مناهج الباحثين في أبحاثهم 

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

 الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين 

منهج واحد يجري عليه 

بحثًا في قضية دراسة أو 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 راف البحثية.األع

التقويم المشترك من  

 أعضاء هيئة التدريس.

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

 والمالحظة.
    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 وعالجها.
ية النشر استعمال أوع

ليكتروني في تحصيل اإل

 المادة العلمية. 
 

المالحظة العامة من خالل 

إنجازاته، ومشاركاته 

 القاعة.وحواره في 

أن يكون لديه استقالل فكري، مع تخلصه من التبعية والفناء  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، 

 والعمل الجمعي.

المواقع ذات تواصله مع 

الصلة بتخصصه، 

 ومشاركته فيها.
القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل معهم بروح الفريق  3-4

 الواحد.
تعريفه بثقافة النشر، 

 وإجرائياتها.
ه من تعرف مدى إفادت

لمعاصرة، التقنية ا

وظهور هذا األثر في 

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

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 
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 التقوميطرق  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( .
تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4

أن يكون له تواصلللل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسلللسلللات  4-1

 وأعالم.
التحقق من تحقق هلللذه 

المهللارات لللدى الطللالللب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

ة من خالل ة العامالمالحظ

ته  كا ته، ومشلللللللار جازا إن

 وحواره في القاعة.
تنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة، مالتقللارير الأن يبللادل البيئللة  4-2

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

 والمحاضرات.

ممارسللللللة بعض برامج 

اإلحصلللللللللاء وبللللرامللللج 

الحلللاسلللللللوب في جمع 

اللللملللادة وتلللحللللللليلللللللهلللا 

 .ودرسها

 

وسللللللائل  مشللللللاركاته في

 اصل.التو

المحوسلللبة أن يحسلللن بصلللورة مقبولة التعامل مع البيانات  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.
له مع الحديثة في تواصله وتراسأن يوّظف وسائل االتصال  4-4

 العلمية.اآلخرين والمؤسسات 
تللوظلليللف بللعللض أجللزاء 

 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

 فيما يقدم من أعمال.

 

 ملهارات النفسية احلركية )إن وجدت(ا 5

 ال ينطبق ال ينطبق طبق ال ين 5-1

 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم  .9

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

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

 (%100من الباقي ما يكمل 

نسبته من  األسبوع المحدد لتسليمه

 التقييم النهائي
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي: 

 نظام الجامعة ولوائحها. (3

امج، حسب يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرن (4

 وتوجهاتهم.رغباتهم 

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 عن اإلرشاد.  التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 %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

4 
أفكار إبداعية في المقرر، وعمليات الرصد تقويم ما يقدمه الطالب من 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  

 %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  .ياختبار الفصل النهائ 7

 السابع عشر
70% 
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 إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة وإجراءات. (8

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

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

ل كما يمكن اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصا

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .ي
 . الكتب املقررة املطلوبة:1

ر أجمد الطرابلسي ، ترمجة إدريس بلمليح ، دار ــــــ نقد الشعر عند العرب حىت القرن اخلامس للهجرة ، الدكتو 
 لبيضاءتوبقال ، الدارا

 1962ــــــ اجململ يف فلسفة الفن ، بندتو كروتشيه ، ترمجة ، سامي الدرويب ، داراأللبري دمشق، 

 1987يضاء، دي إىل هناية القرن الرابع ،توفيق الزايدي، منشورات عيون، البـــــــــــ مفهوم األدبية يف الرتاث النق

 110، عدد 1987ـــــــــ مفاهيم نقدية ،رونيه ويليك، عامل املعرفة، الكويت، فرباير 

 1959ــــــــــ مشكلة الفن ، زكراي إبراهيم ،مكتبة مصر ن 

 . قاهرةن، ترمجة : إحسان عباس ، حممد يوسف جنم ،دار الفكر العريب، الالنقد األديب ومدارسه احلديثة ، ستانلي هاميـــــــ 

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، د سعيد توفيق:  ــــــــــ اخلربة اجلمالية ، دراسة يف فلسفة اجلمال الظاهراتية
 1992بريوت ، 

 .177ملعرفة، الكويت ، عدد :ــــــــــ املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني ، شكري حممد عياد ، عامل ا

 .  1964لشعراء ، بريوت ،  ابن قتيبة: الشعر و اــــــــــ  
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 اجلاحظ : البيان و التبيني ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ، بريوتــــــــــــــ 

 1969اجلاحظ : كتاب احليوان ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ، بريوت ، ــــــــــــــ 

 1935، ابن املعتز : كتاب البديع ، حتقيق كراتشكوفسكي ، لندن ــــــ ــــــــــ

  1956ابن املعتز : طبقات الشعراء ، القاهرة ، ــــــــــــ 

 1956ابن طباطبا : عيار الشعر ، حتقيق طه احلاجري و زميله ، القاهرة ، ـــــــــــــــــ 

 1956ق بونيباكر ، ليدن ، قدامه بن جعفر : نقد الشعر ، حتقيـــــــــــــ 

 خليل حممد عساكر و زميله ، بريوتار أيب متام ، حتقيق أبو بكر الصويل : أخبـــــــــــــ 

 1961أبو القاسم اآلمدي : املوازنة بني شعر أيب متام و البحرتي ، حتقيق السيد أمحد صقر ، القاهرة ، ــــــــــــــ 

 ، القاهرة .  القاضي اجلرجاين : الوساطة بني املتنيب وخصومه ، حتقيق أىب الفضل إبراهيم وزميلهـــــــــــــــ 

 . 1986أبو هالل العسكري : كتاب الصناعتني ، حتقيق علي حممد البجاوي وزميله ، بريوت ، ـــــــــــ 

 . 1991ميله ، بريوت ، أبو علي املرزوقي : شرح محاسة أىب متام ، حتقيق أمحد أمني وز ـــــــــــ 

 . 1953، ابن سنان اخلفاجي : سر الفصاحة ، القاهرة ــــــــــــــ 

  1965أبو عبيد هللا املرزابين : املوشح ، حتقيق علي  حممد البجاوي ،القاهرة ، ــــــــــــ 

  1983ابن شرف القريواين : رسائل االنتقاد ، حتقيق حسن حسين عبد الوهاب ، بريوت ، ــــــــــــــ 

  1981ونقده ، بريوت ،  ابن رشيق القريواين : العمدة يف حماسن الشعر و آدابهـــــــــــــ 

  1987أسامة بن منقذ : البديع يف نقد الشعر ، بريوت ، ــــــــــــــ 
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  1938ابن األثري : املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ، القاهرة ،  ضياء الدينــــــــــــ 

  1966ب ابن اخلوجة ، تونس ، حازم القرطاجين : منهاج البلغاء وسراج األدابء ، حتقيق حممد احلبيــــــــــــ 

  1976، املظفر العلوي : نضرة االغريض يف نصرة القريض ، حتقيق هنى عارف احلسن ، دمشق ــــــــــ 

  1962ابن خلدون : املقدمة ، حتقيق علي عبد الواحد وايف ، القاهرة ــــــــــــــــ 

  طه امحد إبراهيم : اتريخ النقد األديب عند العرب ، بريوت

  1964أمحد أمحد بدوي : أسس النقد األديب عند العرب، القاهرة ، ـــــــــــــ 

  1973نقد العريب ، القاهرة ، أمحد الشايب : أصول الــــــــــــــ 

  1948حممد مندور : النقد املنهجي عند العرب ، القاهرة ، ـــــــــــــ 

  1993عند العرب ، عمان ، إحسان عباس : اتريخ النقد األديب ــــــــــــ 
 
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -قائمة  .2 

 جملة فصول
 جملة األدب العريب املعاصر

 جملة علم املعرفة
  جملة عامل الفكر

 جملة عالمات
 جملة الكرمل

 الفيصل األدبية 
 جملة شعر 

 جملة اآلداب
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 ةجملة األقالم العراقي
 املعاصرجملة الفكر العريب 

 جملة فصول
 جملة الفكر العريب املعاصر

 اجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات العربية
 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3

 محمد سعيد ربيع.موقع أ.د.  -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 . النقد األدبيتاريخ  -6

 .المجلس العلمي -7

 لمكتبة الشاملة، ومكتبة التراث.أو ا مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة،   -8

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

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .أأ

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

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

لها لتكون قاعة ، تستوعب عشريقاعة محاضرات  ❖ ن طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

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

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

 البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.واإلفادة من  الجامعية،
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مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  ❖

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ط

 لتدريس:الطالب بخصوص فعالية ااستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من  .ظ

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .ع

 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

 ر. تقويم الطالب ألستاذ المقر .7

 تقويم أثر هذه المادة عليهم. .8

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  .9

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

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

 كار من المصادر المختلفة. تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأف ▪

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  ▪

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

 ص . إجراءات تطوير التدريس:

 عمليات تحسين التعليم: 

 برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس.  .1

 رات من خالل األخذ بما جاء في مصادر التغذية الراجعة من الطالب. دورية للمقرالمراجعة ال .2

 مالحظات أعضاء هيئة التدريس بغرج اإلفادة منها.  .3

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

 رائق تقديمه، وتقويم الطالب وتعرف استعداداتهم. والحوار البناء، وأخذ آراء زمالئهم في المقرر وط
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 آراء الخريجين.  .5

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

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .ف

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

اجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة ادل تصحيح عينة من الوقيام أستاذ المقرر بتب •

 تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

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

 ل الدراسي. متابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء الفص •

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقرر آخر.  •
 تبادل اآلراء حولهم.  تقويم أعضاء هيئة التدريس الجماعي للطالب، و •

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

  النقدي.ظريات وتطبيقات جديدة في الدرس متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ون •

 ة ومناهج واتجاهات وغيرها. نيالتوسع في توظيف معطيات العصر من تق •

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

وآفاق رحبة من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة  النقديالخروج بالبحث  •

 . لمتطلبات الدراسات النقدية يب تجتس

 ي بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر. نقدربط الدرس ال •

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

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

ء ومقترحات من الجهات العلمية، وأرباب العمل، وقدامى ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآرا

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

 جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر.  •

 . في الجامعة في إطارها الزمنياالنسجام مع عمليات التطوير  •
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 خلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:وصف  العمليات وا -6

عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ به،  -6
  وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى.

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  -7
 ن خارج املؤسسة. االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو م -8
 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  -9

 وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا. عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها  -10
 اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة.

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ       
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 توصيف املقرر الدراسي

 

 

 األجناس األدبية اسم املقرر:  

Literary genres  

 0505720-3  رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
  0505720-3 األجناس األدبية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Literary genres 0505720-3 
 ثالث ساعات معتمدة( 3املعتمدة: ). عدد الساعات 2
  يف األدب والبالغة والنقدوراه كتد  0505700. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 الدراسي: األول.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 وجدت(: ال يوجد  نة مع هذا املقرر )إن. املتطلبات املتزام6
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالبات. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 

 /100 النسبة:
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
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  النسبة:  أخرى تذكر .س
 

 تعليقات:

على الطالب أن يمارس شيئًا من أنماط الدراسة الواردة في الفقرة من تعليم إليكتروني، وتعليم مدمج، ومراسلة، 

 ن، وتدعو إليه الحاجة. وغيرها، مما يكون باإلمكا

 األهداف .ح
 أهداف املقرر الرئيسية: 

، ومن  وإدراك دالالته ومقاصدهتعد املقاربة األجناسية من بني املداخل األساسية يف حتليل اخلطاب 
 .الرئيسة هلذا املقرر ما يلي أهم األهداف من مث فإن

  . ريةاألجناس األدبية وتبينه ملفاهيم النظإحاطة الطالب أببرز  – 1
 ، بعد إدراكها وإدراك أصوهلا األجناستنميـة قـدرة الطـالـب على التمييز بني تلك  –2 

 ومنطلقاهتا، ليكون اختياره عن وعي وبصرية.       
 تشجيع الطالب على البحث عن تلك التيارات واالجتاهات.  – 3 
وجنس  ي، واجتاه على اجتاهتعويد الطالب على استخدام الدليل واملنطق لرتجيح رأي على رأ – 4 

 . على آخر
 فيما بينها . األجناس الوجيزة، ومعرفة التفاعلـ إحاطة الطالب بوظائف 5
 تنمية الوعي إبشكاليات النوع وتداخالهتا يف قصيدة النثر .ـ 6

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

، وأبحاث تناقش عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق -6

 في القاعة. 
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تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع الجهات  -7

 العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

التقليدي الذي  توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر العلمية في اإلنترنت، والخروج على النمط -8

 يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 توجيه الطالب إلى توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر.  -9

ة وتنميتها، ال التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعرف -10

 تكرير ما قيل من قبل.

  .في المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينهمراجعة محتوى المقرر كّل عام، والتغيير 

مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية )وصف املقرر الدراسي  .خ
 (. دليل الربانمج أو

 وصف عام للمقرر:
ا املعرفية وتصنيفاهتا ووظائفها وبنياهت القضااي املتعلقة بقضية النوع األديبيدرس هذا املقرر أبرز  

  الداللية ، وإشكاالت التفاعل فيما بينها .ينها واجلمالية ومضام
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .10
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مفاهيم نظرية: ـــــــــــــ
 ـــــ مفهوم اجلنس األديب1  

 ــــ مفهوم النص اجلامع ) جريار جنيت(2   
 نواع األدبية ) تزفتان تودوروف (ـــ األــ3ـ   
 ــــــ التاريخ والنوع4    

4 12 

 6 2 ــــــــــ اجلنس احلكائي يف األدب العريب القدمي

 واجلنس الغنائيالشعر ــــــــــ 
 ـــــــــ إشكالية األنواع وتداخالهتا يف قصيدة النثر 

3 9 
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 6 2 هاـــــــ املقاربة األجناسية مفاهيمها واسس 

 ـــــــ األجناس األدبية املوجزة يف الرتاث األديب والنقدي:
 ــــــــ تصنيف األجناس املوجزة يف اخلطاب النقدي1
 األجناس املوجزةـــــــ بنية 2
ـــــــ وظائف األجناس الوجيزة ) الوظيفة املعرفية ــــــ الوظيفة اإليديولوجية ـــــ الوظيفة 3

 الرمزية(
 ل بني األجناس الوجيزةـــ التفاعـــــــــ4

4 12 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .11
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 45 ==== ===== ======= ====== 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 ==== ===== ====== ====== 3 الساعات املعتمدة

 

( ساعة مخس عشرة 15ايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: )التعلم الفردي )الذ -عدد ساعات الدراسة  .12
 ساعة على األقل. 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .13

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

اً جملاالت اإلطار الوطين م للمقرر وفقخمرجات التعل م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات تدريس 
 املقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
معرفة شاملة ألساسيات المقرر ومبادئه،  1-1

 وأصوله، ومنطلقاته، وسماته الخاصة.  
المحاضرة التي تعتمد 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

تمر، ويتم من خالل م المسالتقوي

الرصد، والتقويم، والمالحظة، 

وحركة تقدمه في المقرر، 

 ومشاركاته.

اطالع كاٍف على توجهات الدراسات النحوية في  1-2

 العصر الحديث، تعينه على تحديد توجهه. 
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب من 

ما قدرة على النقاش والحوار م

 يكشف علمه ومعارفه.
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اً جملاالت اإلطار الوطين م للمقرر وفقخمرجات التعل م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات تدريس 
 املقرر

 طرق التقومي

فهم واع ناقد قادر على التمييز بين النظائر  1-3

الموضوعات األساسية التي والمتداخالت من 

 درسها في هذا المقرر، وفي تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب من 

أعمال فصلية، وممارسات 

 ث علمية .عملية، وأبحا
معرفة كافية بكيفية تكون المعارف الحديثة  1-4

 وتطبيقاتها.

 االختبارات التقليدية . . الحوار والمناقشات

معرفـــــة كافــــية أو مناســــبة لما يرتبط بهذا  1-5

 المقرر من معارف، وأفكار، وآراء.

أساليب التعلم 

 المختلفة.
 االختبارات الشفوية.

هذا المجال من تخصصه صور كاٍف لفهم جيد وت 1-6

 الدقيق.

  

مسلّمات تأثير الدراسات الحديثة على ما لديه من  1-7

 علمية، وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

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

 سياقات علمية جديدة غير متوقّعة.
إشراك الطالب في 

لزمالئه تقديم المقرر 

، وأن ال يقتصر 

ب على إلقاء األسلو

 .األستاذ

المالحظة العامة من خالل 

مشاركاته وحواره في القاعة. 

 وتقويم إسهاماته.

أن يقّدم استجابات مبتكرة أو أصيلة على األقل  2-2

 لمشكالت وقضايا في تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

أو ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

لى تطبيق ما قدرته عاختبار 

درسه أو بعضه في هذا المقرر 

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

 معلومات إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

الموضوعي 

للنصوص واآلراء 

 واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز بين 

 مناهج الدراسة العلمية.

لمقاالت واألبحاث ا على تلخيص اأن يكون قادرً  2-4

 واألفكار بأسلوبه.

والمناقشة مع الحوار 

أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار المالئم 

 من هذه المناهج في أعماله.

تطوير ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في  2-5

 معارفه الثابتة بعد اختبارها.

التعريف بالمهارات 

 كية نظريًّا.اإلدرا
مناهج اختبار قدرته على تعرف 

الباحثين في أبحاثهم وإن لم ينصوا 

 عليها.
توظيف معارفه في تطبيق أساليب البحث  2-6

والتحليل اإلبداعي الستنباط نتائج ومقترحات في 

 تخصصه.

الممارسة العملية 

 لهذه المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين منهج واحد 

بحثًا في يجري عليه دراسة أو 

 قضية أو مشكلة علمية.
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اً جملاالت اإلطار الوطين م للمقرر وفقخمرجات التعل م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات تدريس 
 املقرر

 طرق التقومي

يستطيع منفرًدا أن ينفّذ ويفكر ويخطط  7 -2

أبحاث علمية تؤّدي إلى  لموضوعات ومشاريع أو

 إضافة مهّمة، وفق األعراف البحثية.

التقويم المشترك من أعضاء  

 هيئة التدريس.

 ة.الحظوالمالتقويم المستمر،   أن يكون مدرًكا لقوانين العلم وتطبيقاتها. 2-8
    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أن يكون لديه مبادرة في تحديد القضايا  3-1

 والمشكالت العلمية وعالجها.
استعمال أوعية النشر 

اإلليكتروني في 

تحصيل المادة 

 العلمية. 
 

المالحظة العامة من خالل 

إنجازاته، ومشاركاته وحواره 

 في القاعة.

استقالل فكري، مع تخلصه من  ن لديهأن يكو 3-2

 التبعية والفناء 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، 

 والعمل الجمعي.

الصلة تواصله مع المواقع ذات 

 ركته فيها.صصه، ومشابتخ

القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل معهم  3-4

 بروح الفريق الواحد.
تعريفه بثقافة النشر، 

 وإجرائياتها.
تعرف مدى إفادته من التقنية 

المعاصرة، وظهور هذا األثر في 

 أعماله.
أن يلتزم فيم البحث العلمية والخلقية في إصدار  3-5

كانت المواقف صعبة  األحكام المختلفة، وإن

 حرجة.وم

استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة 

 العالمية )اإلنترنت( .

 

تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

 يةاملعلومات واملهارات العددمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
أن يكون له تواصل جيّد مع البيئة العلمية من  4-1

 مؤسسات وأعالم.
التحقق من تحقق هذه 

المهارات لدى الطالب 

عند التحاقه 

 بالبرنامج.

لعلللاملللة من خالل  المالحظلللة ا

إنجازاته، ومشللللللاركاته وحواره 

 في القاعة.
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اً جملاالت اإلطار الوطين م للمقرر وفقخمرجات التعل م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات تدريس 
 املقرر

 طرق التقومي

قارير  4-2 ئة الت بادل البي ته أن ي المتنوعة، ورسلللللللال

والعروض التقلللديميلللة،  العلميلللة، واألبحلللاث،

 ية، والمحاضرات.والمنشورات العلم

ممارسللة بعض برامج 

مج  برا اإلحصلللللللللاء و

الحللاسللللللوب في جمع 

الللملللادة وتللحللللليلللللهلللا 

 .ودرسها

 

 مشاركاته في وسائل التواصل.

أن يحسللللن بصللللورة مقبولة التعامل مع البيانات  4-3

العصر من مراسلة، وبحث، المحوسبة وتقنيات 

صلللللول للمادة العلمية وإحصلللللاء، وأسلللللاليب الو

 والحصول عليها.

تواصللله مع المواقع ذات الصلللة  الممارسة العملية لها.

 بتخصصه، ومشاركته فيها.

أن يوّظف وسللائل االتصللال الحديثة في تواصللله  4-4

 وتراسله مع اآلخرين والمؤسسات العلمية.
توظيف بعض أجزاء 

اللللللملللللقلللللرر للللللهلللللذه 

 المهارات.

تعرف مللدى إفللادتلله من التقنيللة 

ي المعاصرة، وظهور هذا األثر ف

 أعماله.
إللللللزام اللللللطلللللالللللللب   4-5

اسللللتخدامها فيما يقدم 

 من أعمال.

 

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

 

 الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل  .14

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

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

 (%100من الباقي ما يكمل 

نسبته من  األسبوع المحدد لتسليمه

 التقييم النهائي

 %5 العاشر .اختبار في نصف الفصل الدراسي )اختياري لألستاذ( 1

 %5 تحديده لألستاذ ، أو مشروع جماعي.ي واحد من موضوعات المقررمقالة فبحث أو  2

 %5 .طول الفصل الدراسي  مشاركة الطالب في الفصل وتقويم األستاذ لها . 3
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

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

 نظام الجامعة ولوائحها. (5

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج، حسب  (6

 رغباتهم وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

المقرر، وعمليات الرصد تقويم ما يقدمه الطالب من أفكار إبداعية في  4

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  

 %5 ثاني عشر فما بعدهلا .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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 وإجراءات.إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة  (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، 

ل إلى االتصاكما يمكن اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة 

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .بب
 الكتب المقررة المطلوبة:

اخلطيب، مؤسسة  براهيمإــــــ نظرية املنهج الشكلي : نصوص الشكالنيني الروس، مجع وتقدمي تودوروف ، ترمجة 
 . 1982العربية، بريوت حباث ألا

العزيز شبيل، مراجعة محادي صمود، اجمللس األعلى ــــــ مدخل إىل النص اجلامع ، جريار جنيت ، ترمجة عبد 
 . 1999للثقافة ،

 : جدلية احلضور والغياب، عبدالعزيز شبيل، دار حممد احلامي، ـــــــــــ نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري 
 . 2001سبتمرب 

 . 1994ـــــــــ مشكل اجلنس األديب ، منشورات اآلداب ، منوبة، تونس

 . 1983ــــ األدب والغرابة ، عبد الفتاح كيليطو، دار الطليعة بريوت، ــــــ

 . 1991ـــــــ الشعرية العربية: األنواع واألغراض ، رشيد حيياوي ، دار إفريقيا ، الدار البيضاء 

 . 1991ــــــــــ مقدمة يف نظرية األنواع، رشيد حيياوي ، دار إفريقيا ، الدار البيضاء، 

األجناس الوجيزة يف النثر العريب القدمي ، مجيل بن علي ، جامعة سوسة ، كلية اآلداب والعلو اإلنسانية ، ــــــــــ 
2013 . 
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 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -قائمة  .2 

 جملة فصول
 جملة األدب العريب املعاصر

 مل املعرفةاجملة ع
  جملة عامل الفكر

 عالمات لةجم
 جملة الكرمل

 الفيصل األدبية 
 جملة شعر 

 جملة اآلداب
 جملة األقالم العراقية

 جملة الفكر العريب املعاصر
 جملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات العربيةا

 إلكرتونية ذات صلة .جمالت 
 يرها:المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغ .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 دراسات لغوية/ موقع الدراسات اللغوية.  -6

 المجلس العلمي.  -7

 والمكتبة الشاملة، ومكتبة التراث. مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة، -8
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http://www.landcivi.com/new_page_136.ht 

https://t.me/ioinchat/B8PELUByMFvu4dl-tkbe   

https://www.rwaq.org/courses/isra107 

https://www.new-educ.com http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 

/http://www.merriam-webster.com 

www.wata.cc 

/archive.sakhrit.co 

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

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .تت

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

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

لها لتكون قاعة   .4 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .5

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

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .6

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 سي وإجراءات تطويره قرر الدراتقويم الم .ق
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 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ك
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .ل

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -11

 االستبانات.  -12

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات.  -13

 ر. تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقر -14

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -15

 تقويم الطالب لطريقة تقديم المقرر.  -16

 تقويم الطالب ألستاذ المقرر.  -17

 م أثر هذه المادة عليهم.تقوي -18

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -19

 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  -20
 

 س من قبل األستاذ أو القسم:تقويم عملية التدرياستراتيجيات أخرى ل .م
 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  -4

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -5

 ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة.  -6

 ر التدريس:ءات تطويص . إجرا

 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

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

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

 آراء الخريجين.  .5

 آراء الجهات المستفيدة من الخريجين ، وأرباب العمل.- .6
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 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .ن

 تصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. ال فحص ▪

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

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

 ، أو من مؤسسة أخرى. رجهخا تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو ▪

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

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

 سي والتخطيط لتطويره:ورية لمدى فعالية  المقرر الدراإجراءات التخطيط للمراجعة الد -5

متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس  •

 . األدبي

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

 لحديث. إدخال ما تسمح به الخطة في البرنامج الدراسي مما جّد في العصر ا •

من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة تستجيب  األدبيالخروج بالبحث  •

 . لمتطلباته واحتياجاته المعرفية

 بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر.  األدبيربط الدرس  •

لم للقسم مع ا يكتبه األستاذ عن المقرر وطريقة تقديمه في ملف المقرر الذي يساإلفادة مم •

اء ومقترحات من أصحاب الخبرة نتائج االختبار. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآر

في المجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من الجهات العلمية، 

ومما يحصل عليه القسم من أفكار من تفريغ استبانات  وأرباب العمل، وقدامى الخريجين .

 الطلبة. 

 العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر. ات جلس •
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 االنسجام مع عمليات التطوير في الجامعة في إطارها الزمني . •

 حسني:وصف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للت -6

رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ به،  عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع .1
 يفي به شيء يف املقررات األخرى. وأنه ال 

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  .2
 االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة.  .3
 آراء ومقرتحات تطويرية.  االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من .4
 عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا.  .5

 املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة.اختاذ التوصيات والقرارات 

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ       
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 توصيف مقـــــــرر دراســـــــي
 

 (1) اسم املقرر: حلقة حبث

Research circle (1) 0505725-3 

 0505725-3رمز املقرر: 
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 توصيف مقرر دراسي

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

 ...............................    قســــم الدراسات العليا                                                بية            كلية اللغة العر 

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
  0505725-3(  1) حلقة حبث. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Research circle (1) 0505725-3 
 
 . عملي (2نظري + 2)  ( ثالث ساعات معتمدة3عدد الساعات املعتمدة: ) .2
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه  0505700. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 .ثاينالاملقرر الدراسي: لدراسي الذي يعطى فيه . السنة أو املستوى ا4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6
 ب والطالباتاحلرم اجلامعي بشطري الطال. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 

 /100 النسبة:
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
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  النسبة:  أخرى تذكر .ر
 

 تعليقات:

ارس شيئًا من أنماط الدراسة الواردة في الفقرة من تعليم إليكتروني، وتعليم مدمج، ومراسلة، لب أن يمعلى الطا

 وغيرها، مما يكون باإلمكان، وتدعو إليه الحاجة. 

، ث العلمييتوىل أستاذ املقرر مناقشة ومعاجلة القضااي العامة املتعلقة ابملقرر، مثل مناقشة منهج البحث، وإشكاالت البح -1
الفروض العلمّية، واختيار بعض مواد حبثية، أو صاحلة للبحث لدراستها، إّما ببيان النقاط اإلجيابية، و إّما ببيان النقاط   وتكوين

السلبية، كما ميكن لألستاذ عمل منافسة بني الطالب يف مسائل حبثّية، تصلح حبواًث صغرية، أو مقاالت علمّية، وتدرس مادهتا 
 اعية.دراسة مج

يلزم الطالب ابحلضور وقراءة األعمال أو ملخصاهتا، واملناقشة، ويقدر له ذلك يف تقدير الدرجات املكتسبة وفًقا للطريقة  _2
 ( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية .26اليت يوصي هبا القسم، ويوافق عليها جملس الكلّية بناًء على املادة ) 

 ى األقل، وإلقائه، ومناقشته مناقشة علمّية.واحد عل قدمي عمل_ يلزم الطالب بت3

_ جيوز للدارس أن يقدم حبثًا علمًيا أو ورقة عمل أو مشروع رسالة علمّية، أو نقد عمل علمي اطّلع عليه، وله حريّة اختيار 4
 ميها.، مع تقو موضوعه مّتصالً مبا يفكر يف تسجيله رسالة علمية، أو غري مّتصل بعد التنسيق مع املرشد.

 األهداف .د
 هدف املقرر الرئيس: -1

تنمية البحث العلمي، وتعويد الطالب على مناخاته العلمية، وتنمية ملكة احلوار العلمي املؤيد ابألدلة والشواهد، 
اآلخر، وتنمية الروح العلمية لدى الباحث اليت تعينه على الرجوع عن اخلطأ، والبحث عن الدليل، وتقبل الرأي 

 ات النظر املخالفة.واستيعاب وجه

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث  -11

 تناقش في القاعة. 
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تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع  -12

 ات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. الجه

توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر العلمية في اإلنترنت، والخروج على النمط التقليدي  -13

 الذي يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 توجيه الطالب إلى توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر.  -14

ة وتنميتها، ال عة المعرفالدراسات العليا اإلسهام في صناالتأكيد من خالل المقرر أن دور  -15

 تكرير ما قيل من قبل.

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

 انمج(. الرب  دليل )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .د

 وصف عام للمقرر:
هذا املقرر على ترسيخ فلسفة البحث العلمي، واملفاهيم املتعلقة به مثل: مقدمات البحث الفلسفية، يعتمد 

ومفاهيمه، وأصوله، وأدواته، ومناهجه، وحتليل املنهج، واملشكالت البحثية، واملهارات املطلوبة يف الباحث 
يقّدمه الطالب من أعمال، ولو  قشة يف القاعة، وحماولة تطبيقها فيماوما يلزم لذلك من الدراسة واملنا

 كانت صغرية سريعة.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .15
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمات فلسفية ومفاهيم حبثية يف البحث العلمي، مثل مفاهيم البحث العلمي/ 
لي والبحث العلمي/ البحث والتصنيف/ بيئة العلم والبحث/ البحث التحصي

 العلم وبيئة البحث. 
2 6 

 6 2 أصول البحث العلمي، وأدواته. 
 3 1 وشكلي.مناهج البحث العلمي، وحتليل املنهج إىل: فلسفي، وإجرائي، 
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مشكالت حبثية تواجه الباحث، مثل ضيق املوضوع، ومثل سعته، ومثل شح املراجع 
 ....إخل. 

2 6 

ملطلوبة للباحث: مهارات إدراكية/ مهارات التفكري العلمي/مهارات الذوق رات ااملها
العلمي/مهارات السؤال/مهارات االستدالل/مهارات القراءة/ مهارات التعبري/مهارات 

 احلوار/ مهارات النقد/ مهارات التخيل. 
5 15 

 البحثناهج م /مناهج البحث األديبقراءة كتب خمتارة يف البحث العلمي، مثل 
 البالغي .

3 9 

 ============== ======= ملناقشات، وتصحبه أبعمال يلقيها الطالب.  اتركز هذه الفقرات على 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .16
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ع30ن+30  عملي2   2 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 ملعتمدةالساعات ا

 

( مخس عشرة ساعة 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .17
 يف األسبوع. 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .18

 Curriculum Mapقرر خريطة منهج امل
 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 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

جابية في اإلعداد بإي

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم من 

خالل الرصد، والتقويم، 

والمالحظة، وحركة 

تقدمه في المقرر، 

 ومشاركاته.

اطالع كاٍف على عدد غير قليل من آراء الكتبة في فلسفة  1-2

 البحث العلمي، وتوظيفها في مشاريعه البحثية. 
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
تخراج ما لدى الطالب سا

من قدرة على النقاش 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
والحوار مما يكشف علمه 

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

الموضوعات األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي 

 تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

ب قدمه الطالتقويم ما ي

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

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

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. فة.علم المختلأساليب الت

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

 .األستاذإلقاء 

المالحظة العامة من خالل 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.

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

 وقضايا في تخصصه.
تقارير كتابة أبحاث أو 

ت مرتبطة أو ملخصا

 بموضوعات المقر ر.

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 

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

ييز تعرف قدرته على التم

سة بين مناهج الدرا

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

 بأسلوبه.

الحوار والمناقشة مع 

أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المالئم من هذه المناهج 

 في أعماله.
فه تطوير ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في معار 2-5

 الثابتة بعد اختبارها.

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

 الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
اره عمليّا بتعيين تباخ

منهج واحد يجري عليه 

قضية دراسة أو بحثًا في 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

التقويم المشترك من  

 أعضاء هيئة التدريس.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
التقويم المستمر،   وتطبيقاتها. لقوانين العلم 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 

اإلليكتروني في تحصيل 

 المادة العلمية. 
 

المالحظة العامة من خالل 

إنجازاته، ومشاركاته 

 ره في القاعة.وحوا

أن يكون لديه استقالل فكري، مع تخلصه من التبعية والفناء  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

ة، وتحمل المسئولي

 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.
األحكام مية والخلقية في إصدار م البحث العلقيأن يلتزم  3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .

 

تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
أن يكون له تواصل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسسات  4-1

 وأعالم.
التحقق من تحقق هذه 

المهارات لدى الطالب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

ته  كا ته، ومشلللللللار جازا إن

 وحواره في القاعة.
تنوعة، ورسالته العلمية، مدل البيئة التقارير الأن يبا 4-2

واألبحاث، والعروض التقديمية، والمنشورات العلمية، 

 والمحاضرات.

ممارسة بعض برامج 

اإلحصاء وبرامج 

الحاسوب في جمع 

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
المادة وتحليلها 

 .ودرسها

 
وسلللبة أن يحسلللن بصلللورة مقبولة التعامل مع البيانات المح 4-3

العصللر من مراسلللة، وبحث، وإحصللاء، وأسللاليب وتقنيات 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

تواصللللله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

لة بتخصللللللصللللللله،  الصلللللل

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

 اآلخرين والمؤسسات العلمية.
أجزاء توظيف بعض 

 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

 فيما يقدم من أعمال.

 

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

 

 :الدراسيجدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل  .19

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

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

 (%100من الباقي ما يكمل 

نسبته من  األسبوع المحدد لتسليمه

التقييم 

 النهائي

 %5 العاشر .ف الفصل الدراسي )اختياري لألستاذ(اختبار في نص 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 
صد المقرر، وعمليات الرتقويم ما يقدمه الطالب من أفكار إبداعية في 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  

الثاني عشر فما  .اختبار شفهي 5

 %5 بعده

 %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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 ب ودعمهماإلرشاد األكادميي للطال .ز
 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي: 

 نظام الجامعة ولوائحها. (7

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج، حسب رغباتهم  (8

 وتوجهاتهم.

 ن درجة في خدمة الجامعة في مجال التدريس.  إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه م (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

 ستبانات الطلبة. ا (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، 

سائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصال التقليدي كما يمكن اإلفادة من و

  وجًها لوجه. 
 مصادر التعّلم .ثث

 . الكتب المقررة المطلوبة:1

 م2007، قصاب وليد. د ، إسالمية رؤية - الحديث األدبي النقد مناهج -1

لقدس المفتوحة ، مناهج النقد االدبي الحديث ،ابراهيم السعافين وزمالؤه ، جامعة ا -2

 م2008

 م 2009مدخل الى مناهج النقد األدب المعاصر ،سمير حجازي ،دار التوفيق ، -3

 م2007روت ،  مناهج النقد المعاصر ، صالح فضل ،دار االندلس ، بي -4

 م.2012،جسور للنشر والتوزيع  يوغليسمناهج النقد االدبي ، يوسف  -5

 م .2011 مناهج النقد االدبي ، نزار شاهين ، دار اطلس ،  -6

 .م .1983المذاهب النقدية ، ماهر حسن فهمي ، دار قطري بن الفجاءة ،  -7
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الشرق القاهرة،   ، سعد ظالم ، مكتبة نهضة تطبيقية تحليلية دراسة األدبي البحث مناهج -8

 م.1966

                                      

 _ كيف تكتب بحثًا أو رسالة ألحمد شلبي .9 

 العلمّي ، ومصادر الدراسات اإلسالمية لعبد الوهاب أبو سليمان . _ كتابة البحث10

. ترجمة عبد الوهاب _ الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ، ورسائل الماجستير والدكتوراه لبيكفورد 11
 أبو سليمان .

 _ أصول البحث العلمي ومناهجه ألحمد بدر .12

 وقي ضيف ._ البحث األدبي: مناهجه وأصوله ، ومصادره لش13

 _ النقد األدبي: أصوله ومناهجه لسيّد قطب .14

 _ مناهج البحث األدبي لعبد الرحمن بدوي.15

 النسون . ترجمة محمد مندور ._ منهج البحث في األدب واللغة / 16

 ، فرانتز ، أنيس فريحة .ال نتروز_ مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي / 17

 م1985سالم زغلول محمد/  د/  مناهجه ، قضاياه ، أصوله / الحديث العربي النقدــ  18

 للطباعة صفاء دار ، فيدوح القادر عبد.  د:  العربي الشعر نقد في النفسي االتجاهــ 19

 .م1989 ، عّمان ، والتوزيع والنشر

  

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -قائمة  .2 

 مجلة فصول

 لة عالم المعرفةمج

 مجلة عالم الفكر 

 مجلة عالمات

 مجلة الفكر العربي المعاصر
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 المجالت العلمية المحكمة في الجامعات العربية
 
 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 لفصيح.  موقع ا -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 تاريخ الدرس اللغوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة.  -6

 . دبيةموقع الدراسات األ /أدبية ونقديةدراسات  -7

 المجلس العلمي.  -5

 .لة، ومكتبة التراث، والمكتبة الشاممواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة -6

 

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

http://mohamedrabeea.net/                                                 

lisaanularab.blogspot.com  

.html3post_-blog/07/2016lisaanularab.blogspot.com/ 

.html35post_-blog/12/2016lisaanularab.blogspot.com/ 

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 

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

http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
https://lisanarabs.blogspot.com/
https://lisanarabs.blogspot.com/
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 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .جج

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

 اآللي المتاحة، وغيرها(:المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب 
لها لتكون قاعة   .7 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .8

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

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

اك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق هن مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان .9

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ه
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .و

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .ي

 تلفة. استطالع آراء الطالب بالطرق المخ -21

 االستبانات.  -22

 ورش عمل وحلقات نفاش حول المقررات.  -23

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  -24

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -25

 تقويم الطالب لريقة تقديم المقرر.  -26

 تقويم الطالب ألستاذ المقرر.  -27

 أثر هذه المادة عليهم. تقويم -28

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -29

 يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله. ما  -30
 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأ
 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  -7

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -8

 ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة.  -9

 ص . إجراءات تطوير التدريس:
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 عمليات تحسين التعليم: 

 برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس.  .1

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

 حظات أعضاء هيئة التدريس بغرج اإلفادة منها. مال .3

م في التدريس أمام زمالئهم، تبادل 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

 ات المستفيدة من الخريجين ، وأرباب العمل.آراء الجه- .6

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .بب

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة.  (7

قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة  (8

 المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.تدريس آخر لنفس 

 خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو (9

 متابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء الفصل الدراسي.  (10

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقرر آخر.  (11
 هيئة التدريس الجماعي للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.  تقويم أعضاء  (12

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

األدبي متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس  ❖

 . والبالغي والنقدي

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

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

من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين  األدبي والبالغي والنقديالخروج بالبحث  ❖

 . دية والبالغيةاسات األدبية والنقجديدة تستجيب حاجات الدر

بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات  األدبية والنقدية والبالغية اتسارربط الد ❖

 العصر. 
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اإلفادة مما يكتبه األستاذ عن المقرر وطريقة تقديمه في ملف المقرر الذي يسلم للقسم مع  ❖

ب الخبرة نتائج االختبار. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من أصحا

ا يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من الجهات العلمية، في المجال. ومم

وأرباب العمل، وقدامى الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أفكار من تفريغ استبانات 

 الطلبة. 

 جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر.  ❖

 ها الزمني .عمليات التطوير في الجامعة في إطاراالنسجام مع  ❖

 وصف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: -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. 

 نظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء. تكوين جلان لل*
 من خارج املؤسسة.  االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو*
 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية. *
 ختاذ ما يلزم حياهلا. عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، وا*
 اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة.*

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين منسق البرنامج:اسم 

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ      
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 اجتاهات الدرس األديب احلديثاسم املقرر: 

Current trends in Literary studies 

 0505730-3رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 ...............................    ياكلية اللغة العربية                                                            قســــم الدراسات العل

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
  0505730-3اجتاهات الدرس األديب احلديث اسم املقرر الدراسي ورمزه: 

Current trends in Literary studies 0505730-3 
 

  .معتمدة ( ثالث وحدات3الساعات املعتمدة: )عدد  .1
  ألدب والبالغة والنقدا يف دكتوراه 0505700يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  الربانمج الذي .2

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

 .ثاينالالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .3
 : ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( .4
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد  .5
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالباتفرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:   .6

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

 /100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ش
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
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  النسبة:  أخرى تذكر .ذ
 

 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. 

 األهداف .ر
 هدف المقرر الرئيس: -16

 

، وكذلك حتقيق األهداف وممارسةاالطالع على مناهج الدراسات األدبية احلديثة واجتاهاهتا ومدارسها تنظريا 
 اآلتية :

 واإلجرائية.أبرز اتجاهات الدرس األدبي الحديث ومعرفة خصوصياتها التصورية  التعرف إلى •

 تكوين عقلية ناقدة قادرة على االستيعاب واالختيار والتحليل بعد اختيار كفاية هذه االتجاهات. •

وإطالعه على المعرفة عند تطوير قدرات الباحث في الدراسات األدبية من خالل ربطه بتراثه  •

 بحركة الثقافة والمعرفة .اآلخرين ؛ ليكون على بينة 

 .ة منظمة ؛ للوقوف على دقائق النصوص األدبية والتعبير عنها بلغة سليمةتشكيل ذائقة نقدية علمي •

 توسيع آفاق الطالب العلمية.  •

باالتجاهات النقدية واألدبية مساعدة أو توجيه الطالب على اقتحام ميادين بحثية جديدة لها عالقة  •

 . الحديثة

 ودرسها بواقع الحياة.  التجاهات األدبية الحديثةربط ا •

 جاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر: إي  -2

لّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث تناقش إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو م .1

 في القاعة. 

تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع الجهات  .2

 ثين وعلماء. العلمية واألفراد من باح
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الذي  توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر العلمية في اإلنترنت، والخروج على النمط التقليدي .3

 يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 توجيه الطالب إلى توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر.  .4

صناعة المعرفة وتنميتها، ال تكرير ما  التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في .5

 قيل من قبل.

  المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينه.مراجعة محتوى المقرر كّل عام، والتغيير في  .6

 (. دليل الربانمج مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)وصف املقرر الدراسي  .ذ

حلديثة، وبيان العالقة بني ا األدبية وظيفة األدب يف الدراساتر: يقوم هذا املقرر على وصف عام للمقر 
ع مدارك الطالب وآفاقه العلمية، ويفتح أمامه جماال االجتاه ومفهوم األدب  ، وكذا أنشطة احلياة األخرى، ممّا يوسِّّ

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .20
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 ـــــــــــــ السيميائية  : مفاهيم واجتاهات

 9 3 السيميائية األدبية : إشكاالت وقضااي ــــــــــ

 6 2 ـــــــــ سيمياء النص الشعري ) ميخائيل ريفاتري (

 9 3 ـــــــ سيميائية األهواء : تنظري وممارسة 

 15 5 ـــــــ التأويل يف العلوم اإلنسانية:
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 ــــــــ مدخل إىل أسس التأويل1

 ـــــــ فن التأويل الكالسيكي2

 ك والتأويلـــــــ التفكي3

 الفهم، التأويل، مبادئ أولية يف التجربة التأويليةــــــــــــ النص، 4
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .21
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 45     3 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

( مخس 15)الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ما ال يقل عن )التعلم الفردي  -راسة عدد ساعات الد .22
 عشرة ساعة أسبوعيًّا.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .23

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 املعرفة 1

معرفة شاملة ألساسيات المقرر ومبادئه، وأصوله،  1-1

 ومنطلقاته، وسماته الخاصة.  
المحاضرة التي تعتمد 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 حوار .وال

التقويم المستمر، ويتم من 

خالل الرصد، والتقويم، 

والمالحظة، وحركة 

تقدمه في المقرر، 

 ومشاركاته.

األبحاث السريعة  اطالع كاٍف على نماذج من الدراسات البينية. 1-2

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 

من قدرة على النقاش 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
والحوار مما يكشف علمه 

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

الموضوعات األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي 

 تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

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

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

   خصصه الدقيق.المجال من تفهم جيد وتصور كاٍف لهذا  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 

وأن ال المقرر لزمالئه ، 

سلوب على يقتصر األ

 .إلقاء األستاذ

المالحظة العامة من خالل 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.

أن يقّدم استجابات مبتكرة أو أصيلة على األقل  2-2

 لمشكالت وقضايا في  تخصصه.

كتابة أبحاث أو تقارير 

أو ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

قدرته على تطبيق اختبار 

أو بعضه في هذا ما درسه 

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

 معلومات إلصدار أحكام مقبولة.

ممارسة النقد العلمي 

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

بين مناهج الدراسة 

 العلمية.
بحاث قادًرا على تلخيص المقاالت واألأن يكون  2-4

 واألفكار 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  2-5

 معارفه الثابتة بعد اختبارها.

بالمهارات التعريف 

 اإلدراكية نظريًّا.
ه على تعرف اختبار قدرت

مناهج الباحثين في أبحاثهم 

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

 اإلبداعي الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين 

ي عليه منهج واحد يجر

دراسة أو بحثًا في قضية 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة،  ومشاريع أو

 وفق األعراف البحثية.

التقويم المشترك من  
 أعضاء هيئة التدريس.



 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 

 

149 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
التقويم المستمر،   وتطبيقاتها.أن يكون مدرًكا لقوانين العلم  2-8

 والمالحظة.
    
 عالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات ال 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 

إنجازاته، ومشاركاته 

 وحواره في القاعة.

تخلصه من التبعية والفناء أن يكون لديه استقالل فكري، مع  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، 

 والعمل الجمعي.

تواصله مع المواقع ذات 

الصلة بتخصصه، 

 ومشاركته فيها.
القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل معهم بروح الفريق  3-4

 الواحد.
النشر، تعريفه بثقافة 

 وإجرائياتها.
تعرف مدى إفادته من 

التقنية المعاصرة، 

وظهور هذا األثر في 

 أعماله.
أن يلتزم فيم البحث العلمية والخلقية في إصدار األحكام  3-5

 ة.المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرج
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة 

 العالمية )اإلنترنت( .

 

تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

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

 وأعالم.
التحقق من تحقق 

المهارات لدى هذه 

الطالب عند التحاقه 

 بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

ته  كا ته، ومشلللللللار جازا إن

 وحواره في القاعة.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
أن يبللادل البيئللة التقللارير المتنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة،  4-2

ية، والم قديم حاث، والعروض الت ية، واألب نشللللللورات العلم

 والمحاضرات.

ممارسة بعض برامج 

وبرامج اإلحصاء 

الحاسوب في جمع 

المادة وتحليلها 

 .ودرسها

 

مشللللللاركاته في وسللللللائل 

 التواصل.

أن يحسلللن بصلللورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسلللبة  4-3

وتقنيات العصللر من مراسلللة، وبحث، وإحصللاء، وأسللاليب 

 ول عليها.الوصول للمادة العلمية والحص

الممارسة العملية 

 لها.

المواقع ذات تواصللللله مع 

لة بتخصللللللصللللللله،  الصلللللل

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

 اآلخرين والمؤسسات العلمية.
توظيف بعض أجزاء 

المقرر لهذه 

 المهارات.

تعرف ملللدى إفلللادتللله من 

معلللاصلللللللرة،  ل نيلللة ا ق ت ل ا

ر فللي وظللهللور هلللذا األثلل

 أعماله.
إلزام الطالب   4-5

استخدامها فيما يقدم 

 من أعمال.

 

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

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .24

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

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

 (%100من الباقي ما يكمل 

نسبته من  األسبوع المحدد لتسليمه

التقييم 

 النهائي

 %5 العاشر .الفصل الدراسي )اختياري لألستاذ(اختبار في نصف  1

 %5 تحديده لألستاذ ، أو مشروع مجاعي.المقرر بحث أو مقالة في واحد من موضوعات 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.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س

 مه للطالب وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقدي 

 نظام الجامعة ولوائحها. (9

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج،  (10

 حسب رغباتهم وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 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

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

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

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

 ا لوجه. التقليدي وجهً 

الثاني عشر فما  .اختبار شفهي 5

 %5 بعده

 %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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 مصادر التعّلم .حح
 . الكتب املقررة املطلوبة:1

 2006فلسفة التأويل ،األصول املبادئ ، األهداف ، هانس غادامري ، ترمجة حممد شوقي الزين، منشورات االختالف ، ــــــ 

يد بنكراد، دار الكتاب ــــــ سيميائية األهواء ) من حاالت األشياء إىل حاالت النفس( ج. غرمياس، جاك فونتنيي ، ترمجة سع
 2010اجلديد،

 2001األدبية يف الرتاث النثري : جدلية احلضور والغياب، عبدالعزيز شبيل، دار حممد احلامي ،سبتمرب  ـــــــــــ نظرية األجناس
. 

 . 1994ـــــــــ مشكل اجلنس األديب ، منشورات اآلداب ، منوبة، تونس

 . 2004الثقايف العريب ، والتفكيكية ، أمربتو إيكو ، ترمجة سعيد بنكراد املركز ــــــــــ التأويل بني السيميائيات 

 . 2012ــــــــــ السيميائيات : مفاهيمها وتطبيقاهتا ، سعيد بنكراد ، دار احلوار سورية ،

 . 2012ــــــ سيمياء الكون ، يوري لومتان ، ترمجة عبد اجمليد نوسي، املركز الثقايف العريب، 

 . 2012اوي، املنظمة العربية للرتمجة، ــــــ نظرايت يف الرمز، تزفيتان تودوروف، ترمجة الزكر ـــــ

 االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث سلمى اخلضراء اجليوسي .ـــــــ   
 

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

 جملة فصول

 دب العريب املعاصرجملة األ

 عرفةجملة علم امل
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  الفكرجملة عامل 

 جملة عالمات

 جملة الكرمل

 الفيصل األدبية 

 جملة شعر 

 جملة اآلداب

 جملة األقالم العراقية

 جملة الفكر العريب املعاصر
 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

  في جامعة أم القرى.مكتبة الملك عبد هللا -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 تاريخ الدرس اللغوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة.  -6

 . دبية والنقدية الحديثةموقع الدراسات األ /أدبيةدراسات  -7

 المجلس العلمي.  -8

 .المكتبة الشاملة، ومكتبة التراثو المصطفى، واأللوكة،بات أخرى على الشبكة، مثل مواقع مكت -9
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http://www.landcivi.com/new_page_136.ht 

https://t.me/ioinchat/B8PELUByMFvu4dl-tkbe   

https://www.rwaq.org/courses/isra107 

https://www.new-educ.com http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 

/http://www.merriam-webster.com 

www.wata.cc 
 

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

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .خخ

ة والمختبرات )أي عدد المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسيبيّن متطلبات المقرر الدراسي من 

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

لها لتكون قاعة   .10 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

، والبرمجيات وغيرها، ويمكن مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية  .11

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

 الجامعية، واإلفادة من  البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.
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ناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان ه .12

  ال ينطبق.بها(:  قائمة

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تت
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ثث
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .جج

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -31

 االستبانات.  -32

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات.  -33

 يم مدى تفاعل الطالب مع المقرر. تقو -34

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -35

 تقويم الطالب لطريقة تقديم المقرر.  -36

 تقويم الطالب ألستاذ المقرر.  -37

 م أثر هذه المادة عليهم.تقوي -38

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -39

 عيله. ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتف -40
 

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

 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  -10

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -11

 ، وأوراق اإلجابة. ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج -12

 ص . إجراءات تطوير التدريس:

 عمليات تحسين التعليم: 
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 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

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

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

 آراء الخريجين.  .5

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

 من معايير إنجاز الطالب:إجراءات التحقق  .خخ

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة.  (13

قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو  (14

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

 خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  لتكميلي من داخل القسم أوتعيين عضو في مناقشة البحث ا (15

 متابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء الفصل الدراسي.  (16

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقرر آخر.  (17
 تقويم أعضاء هيئة التدريس الجماعي للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.   (18

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

 . األدبيمتابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس  ❖

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

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

من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة تستجيب  دبيالخروج بالبحث األ ❖

 . دبيحاجات الدرس األ

 بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر.  دبي الحديثربط الدرس األ ❖
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ه في ملف المقرر الذي يسلم للقسم مع اإلفادة مما يكتبه األستاذ عن المقرر وطريقة تقديم ❖

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

في المجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من الجهات العلمية، 

غ استبانات وأرباب العمل، وقدامى الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أفكار من تفري

 الطلبة. 

 قسم من أجل تطوير المقرر. جلسات العصف الذهني التي يقوم بها ال ❖

 االنسجام مع عمليات التطوير في الجامعة في إطارها الزمني . ❖

 وصف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: -6

ى أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ به، عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية عل .1
 وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  .2
 االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة.  .3
 ديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية. االستماع ملا يب .4
 عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا.  .5
 املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة.اختاذ التوصيات والقرارات  .6

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ      
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 توصيف املقرر الدراسي

 

 احلجاج واملناظرةاسم املقرر: 

Argumentation and Debates 0505735-3 

 0505735-3رمز املقرر: 
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 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
    



 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 

 

160 

 

  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. 
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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.

 
 
 
 



 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 

 

163 

 

 

 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

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ      
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 توصيف مقـــــــرر دراســـــــي
 

 (2) اسم املقرر: حلقة حبث

Research circle (2) 0505725-3 

 0505740-3رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .ش
  505740-3 (2)الدراسي ورمزه: حلقة البحث. اسم املقرر 1

Research circle (2) 0505725-3 
 عملي(2نظري+2) ( ثالث ساعات معتمدة3. عدد الساعات املعتمدة: )2
  والنقد يف األدب والبالغةدكتوراه  505700. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 ثالثيعطى فيه املقرر الدراسي: ال. السنة أو املستوى الدراسي الذي 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 ت(: ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجد6
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالبات. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

 /100 النسبة:
    

 التعليم اإللكرتوين .دد
 

  النسبة:
    

  دمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم م .هه
  النسبة:

    

  ابملراسلة .وو
  النسبة:
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 أخرى تذكر .زز
 

  النسبة:
 

 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. 

البحث يتوىل أستاذ املقرر مناقشة ومعاجلة القضااي العامة املتعلقة ابملقرر، مثل مناقشة منهج البحث، وإشكاالت  -1    
العلمي، وتكوين الفروض العلمّية، واختيار بعض مواد حبثية، أو صاحلة للبحث لدراستها، إّما ببيان النقاط اإلجيابية، و إّما ببيان 

كن لألستاذ عمل منافسة بني الطالب يف مسائل حبثّية، تصلح حبواًث صغرية، أو مقاالت علمّية، وتدرس النقاط  السلبية، كما مي
 ة مجاعية.مادهتا دراس

_ يلزم الطالب ابحلضور وقراءة األعمال أو ملخصاهتا، واملناقشة، ويقدر له ذلك يف تقدير الدرجات املكتسبة وفًقا للطريقة 2
 ( من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية .26ق عليها جملس الكلّية بناًء على املادة ) اليت يوصي هبا القسم، ويواف

 الطالب بتقدمي عمل واحد على األقل، وإلقائه، ومناقشته مناقشة علمّية._ يلزم 3

لع عليه، وله حريّة اختيار _ جيوز للدارس أن يقدم حبثًا علمًيا أو ورقة عمل أو مشروع رسالة علمّية، أو نقد عمل علمي اطّ 4
 ع املرشد.موضوعه مّتصالً مبا يفكر يف تسجيله رسالة علمية، أو غري مّتصل بعد التنسيق م

 األهداف .ص
 هدف املقرر الرئيس: -1

روح العلمية لدى الباحث تنمية البحث العلمي، وتعويد الطالب على مناخاته العلمية، وتنمية ملكة احلوار العلمي املؤيد ابألدلة والشواهد، وتنمية ال
 واستيعاب وجهات النظر املخالفة.اليت تعينه على الرجوع عن اخلطأ، والبحث عن الدليل، وتقبل الرأي اآلخر، 

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

وأبحاث تناقش  مالئهم،ز إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها علىــ 

 في القاعة. 

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

 الجهات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

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

 صدر الوحيد. يجعل الكتاب الم
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 إلى توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر. توجيه الطالب ــ 

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

 ما قيل من قبل.

  وتحسينه.و بعضه، أو تطويره، مراجعة محتوى المقرر كّل عام، والتغيير في المحتوى أــ          
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ز

 وصف عام للمقرر:
 يعتمد هذا املقرر على ترسيخ فلسفة البحث العلمي، واملفاهيم املتعلقة به مثل: إجرائيات البحث العلمي،

وتقوميه، وأثر تقنية العصر فيه، ودراسة واقع الرسائل اجلامعية، والنشر العلمي، من الدراسة وقيمه، 
  واملناقشة يف القاعة، وحماولة تطبيقها فيما يقّدمه الطالب من أعمال، ولو كانت صغرية سريعة.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .30
 ريس ساعات التد عدد األسابيع قائمة املوضوعات

إجرائيات البحث العلمي: مثل: )مكوانت البحث املوضوعية/ قراءة النصوص/ 
 /األدبية والنقدية والبالغيةتوظيف املعلومة/ االستدالل/ التعامل مع املصادر/ 

 التوثيق(. 
2 6 

قيم البحث اخللقية والعلمية فاخللقية مثل: الصدق، اإلخالص، التواضع، 
رب، حّب العلم، الغرية على املصاحل واحلقائق، الزهد الشجاعة، قّوة اإلرادة، الص

 يف مكاسب الدنيا، علّو اهلّمة. 
والعلمية، مثل: األمانة العلمية، اإلنصاف األديب، املوضوعية، التثّبت، عدم 

 االّدعاء. 

5 15 

 3 1 تقومي البحث العلمي. 
 6 2 دراسة منوذج يتجّلى فيه النقد والتقومي. 

 3 1 لتقنية احلديثة )تقنية العصر(. البحث العلمي وا
 6 2 الرسائل العلمية الواقع والطموح، من إعداد ومناقشة ....إخل. 

 2 2 النشر العلمي: مفاهيمه، دواعيه ...إخل.
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .31
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 ع30ن+30  عملي2   ن2 س الفعليةساعات التدري
 3     3 الساعات املعتمدة

 

( مخس عشرة ساعة 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .32
 أسبوعيًّا. 

 

 ها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياس .33

 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.  
ي تعتمد المحاضرة الت

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار.

التقويم المستمر، ويتم من 

خالل الرصد، والتقويم، 

والمالحظة، وحركة 

تقدمه في المقرر، 

 ومشاركاته.

اطالع كاٍف على نظريات في البحث العلمي، وأشياء أخرى  1-2

مشاريعه تمس فلسفة البحث العلمي؛ لتوظيفها في بحثه، و

 المستقبلية.  

األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر.
استخراج ما لدى الطالب 

من قدرة على النقاش 

والحوار مما يكشف علمه 

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

الموضوعات األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي 

 تخصصه بعاّمة.

يف الطالب بإلقاء تكل

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

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

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

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

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 يةاملهارات املعرف 2

أن يستطيع تطبيق معرفته النظرية في سياقات علمية  2-1

 جديدة غير متوقّعة.
إشراك الطالب في تقديم 

المقرر لزمالئهن وأن ال 

األسلوب على يقتصر 

 .إلقاء األستاذ

المالحظة العامة من خالل 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.

لة على األقل لمشكالت أن يقّدم استجابات مبتكرة أو أصي 2-2

 وقضايا في  تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

أو ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على تطبيق 

درسه أو بعضه في هذا ما 

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

 إلصدار أحكام مقبولة.
 ممارسة النقد العلمي

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

بين مناهج الدراسة 

 العلمية.
المقاالت واألبحاث واألفكار أن يكون قادًرا على تلخيص  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

 الثابتة بعد اختبارها.

التعريف بالمهارات 

 نظريًّا.اإلدراكية 
اختبار قدرته على تعرف 
مناهج الباحثين في أبحاثهم 

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

 ومقترحات في تخصصه. الستنباط نتائج

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين 

منهج واحد يجري عليه 

بحثًا في قضية دراسة أو 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

ويم المشترك من التق 

 أعضاء هيئة التدريس.

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

 والمالحظة.
    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 وعالجها.
استعمال أوعية النشر 

ني في تحصيل اإلليكترو

 المادة العلمية. 
 

المالحظة العامة من خالل 

إنجازاته، ومشاركاته 

 القاعة.وحواره في 

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

 في اآلخرين.
تعريفه بطرائق التعامل 

مع الجهات المعنية 

 بتخصصه.

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.



 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 

 

180 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تنمية االلتزام بالقيم  ية كاملة عن عمله.تحمل المسئول 3-3

وتحمل المسئولية، 

 والعمل الجمعي.

المواقع ذات تواصله مع 

الصلة بتخصصه، 

 ومشاركته فيها.
القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل معهم بروح الفريق  3-4

 الواحد.
تعريفه بثقافة النشر، 

 وإجرائياتها.
تعرف مدى إفادته من 

صرة، التقنية المعا

وظهور هذا األثر في 

 أعماله.
إصدار األحكام أن يلتزم فيم البحث العلمية والخلقية في  3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت(.

 

تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

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

 وأعالم.
التحقق من تحقق هذه 

المهارات لدى الطالب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

ته إن كا ته، ومشلللللللار جازا

 وحواره في القاعة.
تنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة، مالتقللارير الأن يبللادل البيئللة  4-2

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

 والمحاضرات.

ممارسة بعض برامج 

اإلحصاء وبرامج 

الحاسوب في جمع 

المادة وتحليلها 

 .ودرسها

 

مشللللللاركاته في وسللللللائل 

 التواصل.

المحوسلللبة أن يحسلللن بصلللورة مقبولة التعامل مع البيانات  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.
تراسله مع أن يوّظف وسائل االتصال الحديثة في تواصله و 4-4

 العلمية.اآلخرين والمؤسسات 
توظيف بعض أجزاء 

 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

 فيما يقدم من أعمال.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا 5

 طبقال ين ال ينطبق ال ينطبق  5-1

 

 
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص

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

 نظام الجامعة ولوائحها. (13

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج،  (14

 اتهم.وتوجهحسب رغباتهم 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم  .34

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

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

 (%100النصفي، ويختار من الباقي ما يكمل 

نسبته من  تسليمهاألسبوع المحدد ل

 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

4 
أفكار إبداعية في المقرر، وعمليات الرصد لطالب من تقويم ما يقدمه ا

 والمالحظة.
 طوال الفصل الدراسي  

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

أو  األسبوع السادس عشر .اختبار الفصل النهائي 7

 السابع عشر
70% 
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 إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه من درجة في خدمة الجامعة في مجال التدريس.   (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

 ة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد. متابع (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. 

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

ل كما يمكن اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصا

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .رر
 الكتب املقررة املطلوبة:. 1

 م2007، رؤية إسالمية ، د. وليد قصاب -مناهج النقد األدبي الحديث  -1

الحديث ،ابراهيم السعافين وزمالؤه ، جامعة القدس المفتوحة ،  مناهج النقد االدبي -2

 م2008

 م 2009،سمير حجازي ،دار التوفيق ،مدخل الى مناهج النقد األدب المعاصر  -3

 م2007مناهج النقد المعاصر ، صالح فضل ،دار االندلس ، بيروت ،   -4

 م.2012،جسور للنشر والتوزيع  يوغليسمناهج النقد االدبي ، يوسف  -5

 م .2011اهج النقد االدبي ، نزار شاهين ، دار اطلس ،  من -6

 .م .1983فجاءة ، المذاهب النقدية ، ماهر حسن فهمي ، دار قطري بن ال -7

، سعد ظالم ، مكتبة نهضة الشرق القاهرة،   مناهج البحث األدبي دراسة تحليلية تطبيقية -8

 م.1966
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 كيف تكتب بحثًا أو رسالة ألحمد شلبي . -9

 ث العلمّي ، ومصادر الدراسات اإلسالمية لعبد الوهاب أبو سليمان ._ كتابة البح10

، ورسائل الماجستير والدكتوراه لبيكفورد . ترجمة عبد الوهاب _ الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية 11
 أبو سليمان .

 _ أصول البحث العلمي ومناهجه ألحمد بدر .12

 شوقي ضيف ._ البحث األدبي: مناهجه وأصوله ، ومصادره ل13

 _ النقد األدبي: أصوله ومناهجه لسيّد قطب .14

 _ مناهج البحث األدبي لعبد الرحمن بدوي.15

 منهج البحث في األدب واللغة / النسون . ترجمة محمد مندور ._ 16

 ، فرانتز ، أنيس فريحة . تالنروز_ مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي / 17

 م1985/ أصوله ، قضاياه ، مناهجه / د / محمد زغلول سالم ــ النقد العربي الحديث 18

 ــ االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي : د . عبد القادر فيدوح ، دار صفاء للطباعة 19

 لغوية. المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -قائمة  .2 

 مجلة فصول

 مجلة عالم المعرفة

 الفكر مجلة عالم 

 مجلة عالمات

 مجلة الفكر العربي المعاصر

 المجالت العلمية المحكمة في الجامعات العربية
 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3
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 سعيد ربيع. موقع أ.د. محمد -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 تاريخ الدرس اللغوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة.  -6

 . البالغية والنقديةموقع الدراسات  /أدبيةدراسات  -7

 المجلس العلمي.  -5

 ، و المكتبة الشاملة، و مكتبة التراث.مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة -6

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

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .زز

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

 ة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:الدراسيالمقاعد داخل القاعات 
لها لتكون قاعة   .16 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .17

ديهم من حواسيب، وهواتف ذكية، ويمكن استخدام الشبكة العنكبوتية للطالب أن يصطحبوا ما ل

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

اك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هن .18

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 طويره تقويم المقرر الدراسي وإجراءات ت .شش
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .صص
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .ضض

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -51

 االستبانات.  -52

 ورش عمل وحلقات نفاش حول المقررات.  -53

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  -54

 المقرر.  قياس رضا الطالب عن -55

 تقويم الطالب لريقة تقديم المقرر.  -56
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 تقويم الطالب ألستاذ المقرر.  -57

 أثر هذه المادة عليهم. تقويم -58

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -59

 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  -60
 

 قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من  .طط
 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  •

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  •

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

 ص. إجراءات تطوير التدريس:

 ت تحسين التعليم: عمليا

 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

مالئهم، ز التدريس أمامم في تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، من خالل طرح تجاربه .4

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

 آراء الخريجين.  .5

 آراء الجهات المستفيدة من الخريجين وأرباب العمل.- .6

 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .ظظ

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

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

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

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

 ابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء الفصل الدراسي. مت ▪

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقرر آخر.  ▪
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 تقويم أعضاء هيئة التدريس الجماعي للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.   (25

 لدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر ا -5

األديب والنقدي متابعة ما جيد من دراسات ومناهج واجتاهات ونظرايت وتطبيقات جديدة يف الدرس  ❖

 . والبالغي

 التوسع يف توظيف معطيات العصر من تقنية ومناهج واجتاهات وغريها.  ❖

 إدخال ما تسمح به اخلطة يف الربانمج الدراسي مما جّد يف العصر احلديث.  ❖

من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إىل ميادين جديدة غي والنقدي األديب والبالخلروج ابلبحث ا ❖

 تستجيب حاجات الدرس اللغوي. 

 مبا يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر.  ديب والبالغي والنقديربط الدرس األ ❖

نتائج  املقرر الذي يسلم للقسم معاإلفادة مما يكتبه األستاذ عن املقرر وطريقة تقدميه يف ملف  ❖

االختبار. ومما حيصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقرتحات من أصحاب اخلربة يف اجملال. ومما حيصل 

عليه القسم من أفكار وآراء ومقرتحات من اجلهات العلمية، وأرابب العمل، وقدامى اخلرجيني. ومما 

 الطلبة.  حيصل عليه القسم من أفكار من تفريغ استباانت

 هين اليت يقوم هبا القسم من أجل تطوير املقرر. جلسات العصف الذ ❖

 االنسجام مع عمليات التطوير يف اجلامعة يف إطارها الزمين. ❖
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 وصف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: -6

قرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ امل .1
 إمكانية األخذ به، وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  .2
 ن خارج املؤسسة. االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو م .3
 واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  االستماع ملا يبديه الطالب .4
عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ  .5

 ما يلزم حياهلا. 
  اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة.   .6
 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين برنامج:اسم منسق ال

 ع:التوقي
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 االجتاهات البالغية احلديثة اسم املقرر:  

 Current Trends in Rhetoric 505745-3 

 505745-3رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
  505745-3ديثة االجتاهات البالغية احل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Current Trends in Rhetoric 505745-3 
  ( ثالث وحدات معتمدة.3). عدد الساعات املعتمدة: 2
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه  505700. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

  .ثالثال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالباتالتعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة 7

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

 /100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .كك
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  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 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. 

 األهداف .ط

   :هدف املقرر الرئيس -1

وجماالهتا املتعددة، وينبثق من ذلك يادين املعرفة مطالعة االجتاهات البالغية احلديثة يف شىت م   
 جمموعة من األهداف الفرعية تكمن يف اآليت :

 الواقع املعريف الجتاهات البحث العلمي.أن يدرك الطالب الدرس البالغي احلديث من خالل  ❖
 واجتاهاهتا البحثية وفق أنساقها املعرفية . بالغات النصوص املتنوعةأن يتعرف الطالب على  ❖
 ودرسها بواقع احلياة. البالغة العربيةربط  ❖
 يعىن ابلعربية من خالل منطلقات كلية.  نسقيبالغي تكوين فكر  ❖
 اخلروج بطلبة الربانمج من ضيق أفق التعليم التقليدي إىل رحابة وسعة النظر والتخطيط.  ❖

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث  إشراك الطالب في -18

 تناقش في القاعة. 

تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع  -19

 الجهات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

ت، والخروج على النمط التقليدي لمية في اإلنترنتوجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر الع -20

 الذي يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 توجيه الطالب إلى توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر.  -21
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التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعرفة وتنميتها، ال  -22

 تكرير ما قيل من قبل.

  ر كّل عام، والتغيير في المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينه.جعة محتوى المقرمرا

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .س

 وصف عام للمقرر: 

، التداويل واالجتاه األسلويب اهجتالبالغة العربية اباليتناول هذا املقرر حوارات مفتوحة حول عالقة 
واجتاهات التجديد عند احملدثني أمثال : ، التخييلياالجتاه الشمويل ، و البياين االجتاه و  واالجتاه السيميائي

ومحادي صمود وحممد مفتاح وحممد الويل وعبدهللا وشوقي ضيف وحممد العمري وحممد مشبال أمني اخلويل 
ناقشة التصورات الكلية للبالغة من خالل تداخلها مع علوم عديدة م، و صولة وشكري املبخوت ...اخل

واللسانيات والتداوليات والسيميائيات وعلم النص وعلم االتصال ، وغريها من منها : الفلسفة واملنطق 
ذات الصلة ابلتحدايت اليت جتاهبها البالغة العربية يف خطاابت العامة واخلاصة املعارف اليت تتعلق ابلبالغة 

يف املرئي والرقمي واالفرتاضي ، وحوارات حول جتديد درسها ومعرفة اجتاهاهتا املعرفية العصر املتعددة 
مناهج يد والبالغة عرب الثقافات والبالغة النقدية، وتقومي الدراسات القائمة على حتديث أدواهتا وجتد

 درسها .

ويف هلا يف التخييل والتداول وكذلك عرض األسس االبستمولوجية للبالغة العامة وآليات اشتغا
واملقام الشعري واخلطايب والعام ،  ،مقدمتها : االحتمال والتأثري واالختيار واملناسبة واإلغراب/ االنزايح

تتمثل يف علم اخلطاب االحتمايل املؤثر ومقام التأدب والتكسب ، كل ذلك من منطلق البالغة العامة اليت 
       ، اتصااًل وانفصااًل.راابً ، املنجز ابالختيار مناسبة أو إغ
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .35
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 36 12 :وحتليلها اجتاهات البالغة يف اخلطاابت

 3 1 . اخلطاب السردي -1

 3 1 . اخلطاب التخييلي -2

 3 1 . اخلطاب التداويل -3

 3 1 . اخلطاب اإلشهاري -4

 3 1 . لقانويناخلطاب ا -5

 3 1 . اخلطاب السياسي -6

 3 1 . اخلطاب الديين -7

 3 1 اخلطاب احلجاجي -8

 3 1 اخلطاب السجايل -9

 3 1 وخطاب املفارقة خطاب النادرة -10

 3 1 البالغة النقدية والبالغة عرب الثقافات -11

 3 1 البالغة املرئية والرقمية واالفرتاضية -12

 بالغي:اخلطاب ال يف تجديداجتاهات ال
مني اخلويل / شوقي ضيف / حممد العمري / حممد الويل / حممد أعند 

  .محادي صمود/ عبدهللا صولة/ شكري املبخوتمشبال/ حممد مفتاح/ 

3 9 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .36
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 45 ==== ===== ======= ======= 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 ==== ===== ======= ======= 3 الساعات املعتمدة
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( مخس عشرة ساعة 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .37
 أسبوعيًّا على األقل. 

 
 

 

 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت .38

 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، و  1-1

 الخاصة.  منطلقاته، وسماته 
المحاضرة التي تعتمد 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم من 
خالل الرصد، والتقويم، 
والمالحظة، وحركة تقدمه 

 في المقرر، ومشاركاته.

الحجاجية اطالع كاٍف على عدد متنوع كاف من الدراسات  1-2

 . ة واألسلوبية والسيميائي
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 

من قدرة على النقاش 

والحوار مما يكشف علمه 

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

الموضوعات األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي 

 تخصصه بعاّمة.

 تكليف الطالب بإلقاء

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

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

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

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

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

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

 جديدة غير متوقّعة.
إشراك الطالب في تقديم 

المقرر لزمالئه ، وأن ال 

يقتصر األسلوب على 

 .إلقاء األستاذ

خالل المالحظة العامة من 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
لمشكالت  أن يقّدم استجابات مبتكرة أو أصيلة على األقل 2-2

 وقضايا في  تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

أو ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على تطبيق 

ما درسه أو بعضه في هذا 

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

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

نصوص الموضوعي لل

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

بين مناهج الدراسة 

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

 بأسلوبه.

والمناقشة مع الحوار 

أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المالئم من هذه المناهج 

 في أعماله.
ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في معارفه تطوير  2-5

 الثابتة بعد اختبارها.

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

 تخصصه. الستنباط نتائج ومقترحات في

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين 

منهج واحد يجري عليه 

قضية دراسة أو بحثًا في 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

من التقويم المشترك  

 أعضاء هيئة التدريس.

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

 والمالحظة.
    
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 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 

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.

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.

تنمية االلتزام بالقيم  عمله.تحمل المسئولية كاملة عن  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، 

ذا األثر في وظهور ه

 أعماله.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
األحكام أن يلتزم فيم البحث العلمية والخلقية في إصدار  3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .

 

اكز وقنوات تعريفه بمر  6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

4 
 المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية 

أن يكون له تواصلللل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسلللسلللات  4-1

 وأعالم.
التحقق من تحقق هذه 

المهارات لدى الطالب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

ته، ومشللللللل جازا ته إن كا ار

 وحواره في القاعة.
تنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة، مأن يبللادل البيئللة التقللارير ال 4-2

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

 والمحاضرات.

ممارسة بعض برامج 

اإلحصاء وبرامج 

الحاسوب في جمع 

المادة وتحليلها 

 .ودرسها

 

مشللللللاركاته في وسللللللائل 

 التواصل.

صلللورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسلللبة أن يحسلللن ب 4-3

العصللر من مراسلللة، وبحث، وإحصللاء، وأسللاليب وتقنيات 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

تواصللللله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

لة بتخصللللللصللللللله،  الصلللللل

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

 آلخرين والمؤسسات العلمية.ا
توظيف بعض أجزاء 

 المقرر لهذه المهارات.

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.

 

5 
 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  5-1
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض

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

 نظام الجامعة ولوائحها. (15

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج،  (16

 حسب رغباتهم وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 الدراسي:مهام تقويم الطلبة خالل الفصل جدول  .39

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

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

 (%100االستغناء عن النصفي، ويختار من الباقي ما يكمل 

ه من نسبت األسبوع المحدد لتسليمه

 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

4 
المقرر، وعمليات الرصد أفكار إبداعية في تقويم ما يقدمه الطالب من 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  

الثاني عشر فما  .اختبار شفهي 5

 %5 بعده

 %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

 ع عشرالساب
70% 
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 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد. 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. 

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

ل كما يمكن اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصا

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .سس

 . الكتب املقررة املطلوبة:1

عة الثانية أفريقيا الشرق، املغرب، الطب: حممد العمري ،  أسئلة البالغة، يف النظرية والتاريخ والقراءة -1
 .م2013

 .م2012املغرب، الطبعة الثانية أفريقيا الشرق، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول : حممد العمري ، -2

 .: حممد العمري ، دار أفريقيا الشرق ، املغرب املوازنة الصوتية يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية  -3
  .م2002الطبعة الثانية 

كونستانتان سالفاسرتو، تقدمي حممد العمري، دار األمان لسياسة ، قوة اخلطاب وخطاب القوة:  البالغة وا -4
 .  م2016، الرابط، 

 . ، اهليئة املصرية العامة لقصور الثقافة ، مصر  : عماد عبداللطيفالبالغة والتواصل عرب الثقافات ـ 5
 . ، اجلزائر واملغربختالف ودار األمان بالغة اخلطاب السياسي : حترير حممد مشبال ، منشورات االـ 6
 . م1995، اإلسكندرية، مدارس البالغة املعاصرة : مصطفى اجلويين، دار املعرفة اجلامعيةـ 7
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 األوىلغرب، الطبعة ، أفريقيا الشرق، املاحملاضرة واملناظرة يف أتسيس البالغة العامة : حممد العمري ـ 8
 .م2017

املبخوت، دار املعرفة للنشر، وكلية اآلداب جامعة منوبة ، تونس ، الطبعة  : شكريالستدالل البالغياـ 9
 . م2006، األوىل
، دراسة حتليلية يف البنية والتصور: رضوان الرقيب، تقدمي إدريس مقبول، عامل من البالغة إىل التداولية ـ 10

 . م2018الطبعة األوىل الكتب احلديث ، إربد، األردن، 
: حممد مشبال، منشورات ضفاف، منشورات االختالف ، دار األمان الرابط، اب البالغة واخلطـ 11

 . م 2014املغرب ، الطبعة األوىل 
دار بومجيل للطباعة والنشر، كلية العلوم اإلنسانية ، احلجاج يف اخلطاب القانوين : عز الدين الناجحـ 12

 . م 2012واالجتماعية بتونس، 
سريت، عامل الكتب احلديث ، إربد، األردن، الطبعة املعاصر، زكراي الـ احلجاج يف اخلطاب السياسي 13

 . م 2013األوىل، 
حممد علي القارصي، ضمن مؤلف مجاعي: أهم نظرايت احلجاج يف التقاليد الغربية البالغة واحلجاج: ـ 14

  .، إشراف محادي صمود، تونس ، د. تمن أرسطو إىل اليوم

، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة مشولية : حممد مفتاحهاجية التشابه واالختالف ، حنو منـ 15
 م1996، األوىل 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -قائمة  .2 

 مجلة فصول

 مجلة عالم المعرفة

 مجلة عالم الفكر 

 مجلة عالمات

 مجلة الفكر العربي المعاصر

 مية المحكمة في الجامعات العربيةالعلالمجالت 
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 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 غوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة. تاريخ الدرس الل -6

 ة. حجاجيموقع الدراسات ال /بالغية دراسات  -7

 المجلس العلمي.  -5

 ومكتبة التراث. ، والمكتبة، والشاملة،مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة -6

 المدمجة: تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطواناتمواد . 4

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي. -3

 المرافق المطلوبة .شش

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

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

لها لتكون قاعة قاعة محا  .19 ضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .20

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

 عية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.الجام
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مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .21

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .عع

 ية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعال .غغ

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .فف

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -61

 االستبانات.  -62

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات.  -63

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  -64

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -65

 تقويم الطالب لطريقة تقديم المقرر.  -66

 لمقرر. تقويم الطالب ألستاذ ا -67

 تقويم أثر هذه المادة عليهم. -68

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -69

 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  -70
 

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

 وأفكار من المصادر المختلفة.  تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات -16

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -17

 ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة.  -18

 ص . إجراءات تطوير التدريس:

 عمليات تحسين التعليم: 
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 برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس.  .1

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

 مالحظات أعضاء هيئة التدريس بغرج اإلفادة منها.  .3

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

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

 آراء الخريجين.  .5

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

 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .كك

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة.  (26

ر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو قيام أستاذ المقر (27

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

 خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو (28

 الفصل الدراسي.  متابعة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء (29

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقر ر آخر.  (30

 تقويم أعضاء هيئة التدريس الجماعي للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.   (31

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

هات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجا ❖

 . بالغيال

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

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

ب من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة تستجي البالغيالخروج بالبحث  ❖

 . بالغيحاجات الدرس ال
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 بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر.  بالغيربط الدرس ال ❖

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

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

ومقترحات من الجهات العلمية،  مجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراءفي ال

وأرباب العمل، وقدامى الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أفكار من تفريغ استبانات 

 الطلبة. 

 جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر.  ❖

 ة في إطارها الزمني .االنسجام مع عمليات التطوير في الجامع ❖

 العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:وصف   -6

عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ  .1

 به، وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 ان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء. تكوين جل .2

 االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة.  .3

 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  .4

 واختاذ ما يلزم حياهلا.  قوميها،عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وت .5

 اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة. .6
 

 

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ      
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 قراءة النص األديباسم املقرر: 
Reading literary text 505750-3 

 505750-3 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 ...............................    الدراسات العلياكلية اللغة العربية                                                            قســــم 

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 505750-3قراءة النص األديب . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Reading literary text 505750-3 
  .عملي(2نظري+2) ( ثالث ساعات معتمدة3. عدد الساعات املعتمدة: )2
  ألدب والبالغة والنقددكتوراه ا 505700ر الدراسي: . الربانمج الذي يقدم ضمنه املقر 3

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

  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثالث4
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد. 5
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد . 6
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالبات. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 طبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ين8

 قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 

 /100 النسبة:
    

  النسبة:  لتعليم اإللكرتوينا .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    



 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 

 

205 

 

  النسبة:  أخرى تذكر .فف
 

 تعليقات:

على الطالب أن يمارس شيئًا من أنماط الدراسة الواردة في الفقرة من تعليم إليكتروني، وتعليم مدمج، 

 قراءة النصوص ومحاورتهامما يكون باإلمكان، وتدعو إليه الحاجة. ثم إن المقرر قائًم على  ومراسلة، وغيرها،

ذ فيه اإللقاء، وال سرد المعلومات، بل يقوم ، وليس من مهمة األستاواستنطاقها ، واستنباط دالالتها ومقاصدها 

إشراف أستاذ المقرر، وعمل األستاذ الدارسون بتحضير الموضوع ودراسته، وإبداء اآلراء فيما يكتب، ومناقشته ب

هو اختيار الموضوعات التي يرى حاجة الطالب إليها، وأثرها فيهم أقوى، وإدارة الحوارات العلمية، والنظر مع 

ا يعترضهم من إشكاالت، وغموض، في القضايا، والمسائل، وإعانتهم على تحرير األقوال فيها، الدارسين فيم

  وفهمها.

 ستاذ من الموضوعات ما يتّسع له الوقت، ويراه ذا أولوية.  يختار األ ملحوظة:

 األهداف .ع
 هدف المقرر الرئيس:

؛ ألن السند الفلسفي التجديد الحق ال ينبع إال من الداخلـ التأكيد على أن أولى خطوات التجديد استيعاب القديم، وأن 1

 والفكري، والمنهج ال ينفصالن .

، واإلفادة منه ، مع الوقوف على المنجز النقدي الجديد لدى اآلخرينالفكر النقدي موازنة التراث النقدي بمقوالتـ 2

 من خالل مثاقفة راشدة .

 قدي( ؛ الستنطاق أسراره ، وسبر أغواره ، وتفتيق دالالته.ـ إعمال العقل في مواجهة النص )األدبي والن3

 .ة الرؤى المختلفـ  الوقوف على أكبر قدر من المناهج المتعددة ، و4

 لفت ذهن الطالب إلى قضايا كلية لها أهّميّتها.ـ 5

 توظيف المسائل والفروع والجزئيات لفهم القضايا الكلية. ـ 6

  العلمية المبنية على نظرة واسعة تقبل وجهات النظر وتعدد اآلراء.تنمية الملكية الجدلية ـ 7

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2
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إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث تناقش ــــــ 

 في القاعة. 

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

 الجهات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

دة من المصادر العلمية في اإلنترنت، والخروج على النمط التقليدي الذي ى اإلفاتوجيه الطالب إلــــــ  

 يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

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

ميتها، ال تكرير رفة وتنالتأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعــــــ  

 ما قيل من قبل.

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

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ش

 وصف عام للمقرر:

 : قسمينفي  متنوعة ومتعددة يتناول هذا المقرر قضايا

، وتتلمس جوانب القوة يتعلق بالنص النقدي بوصفه نصاً يحتاج إلى قراءة ناقدة تعي خصوصيتهول: األ

 والضعف فيه؛ لإلضافة الخالقة إليه .

ً مثل حضوالتي ت بمختلف األجناس األدبية واآلخر : يتعلق بالنص اإلبداعي في شعره ونثره ؛ راً ثقافيا

الدراسات من ، حيث يقوم أستاذ المقرر باختيار عدد لمقاربتها وكشف أنساقها ودالالتها الفنية والجمالية

، ويصطفي ، والبحث في آلياتها التي قامت عليهافي القديم والحديث لتفكيك منهجها النقدي النقدية الرائدة 

؛ لوضعها تحت مجهر النقد الجاد الذي يكشف يد الرفيعة في القديم والجد النصوص األدبيةمن عدداً 

 والمنهج  خصوصيتها وطرق اشتغالها في الرؤية والتشكيل
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .40

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 6 2 ـ نقد الشعر في كتب الطبقات1

ً الصراع حول مذهب الشعراء قديمـ مناهج النقاد في 2  6 2 اً وحديثا

 6 2 ـ التراث النقدي ونقد الشعر كما في نقد المرزوقي واآلمدي وقدامة بن جعفر3

ابن سنان/ ـ المنهج البياني في قراءة النص)عبدالقاهر/القاضي الجرجاني/ 4

  ( نموذجاً حازم القرطاجني/ السجلماسي
2 6 

 6 2 نماذج نقدية.  ـ مصادر التراث النقدي في الدراسات النقدية المعاصرة ،5

 3 1 ـ اتجاهات النقد في النص األدبي الحديث6

 3 1 ، نقد المعاصرين للمعاصرين.ـ نقد النقد ، نقد القدماء للقدماء 7

ـ المصطلح النقدي ) الفحولة/ عمود الشعر/ التناص/ السرد/ المعادل 8

 القراءة / التلقي( /الموضوعي/ أدبية األدب/ الشعرية
1 3 

ار من النص األدبي نماذج أدبية رفيعة ؛ لفحصها ، وإدراك جمالياتها ـ يخت9

 في التشكيل والرؤية، واستنباط دالالتها ومقاصدها ومضامينها .
2 6 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .41

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     3 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات المعتمدة
 

( مخس عشرة ساعة 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .42
 أسبوعيًّا. 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .43
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 Curriculum Mapة منهج املقرر خريط

 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 

أسلوب الحوار 

الطالب ومشاركة 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم من 

خالل الرصد، والتقويم، 

والمالحظة، وحركة 

تقدمه في المقرر، 

 ومشاركاته.

وتطبيقاتها الراهنة  نقد النصوصاطالع كاٍف في نظريات  1-2

 التخصصية.   
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 

ن قدرة على النقاش م

والحوار مما يكشف علمه 

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

األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي الموضوعات 

 تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

صلية، من أعمال ف

وممارسات عملية، 

 وأبحاث علمية .
 االختبارات التقليدية . 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.

 ات الشفوية.االختبار أساليب التعلم المختلفة.

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

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

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

 جديدة غير متوقّعة.
راك الطالب في تقديم إش

المقرر لزمالئه ، وأن ال 

يقتصر األسلوب على 

 .إلقاء األستاذ

المالحظة العامة من خالل 

مشاركاته وحواره في 

 القاعة. وتقويم إسهاماته.

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

 وقضايا في  تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

طة أو ملخصات مرتب

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على تطبيق 

ما درسه أو بعضه في هذا 

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

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

 بين مناهج الدراسة

 العلمية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يكون قادًرا على تلخيص المقاالت واألبحاث واألفكار  2-4

 بأسلوبه.

والمناقشة مع الحوار 

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

 ها.الثابتة بعد اختبار

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

 الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.

اختباره عمليّا بتعيين 

نهج واحد يجري عليه م

قضية دراسة أو بحثًا في 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

التقويم المشترك من  

 أعضاء هيئة التدريس.

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

 والمالحظة.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 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 

إنجازاته، ومشاركاته 

 في القاعة. وحواره

يكون لديه استقالل فكري، مع تخلصه من التبعية والفناء أن  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، 

 والعمل الجمعي.

ع المواقع ذات تواصله م

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.
األحكام ر يم البحث العلمية والخلقية في إصداقأن يلتزم  3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .
تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

4 

 علومات واملهارات العدديةاملمهارات االتصال ومهارات تقنية 
أن يكون له تواصلللل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسلللسلللات  4-1

 وأعالم.
التحقق من تحقق هلللذه 

المهللارات لللدى الطللالللب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

ته  كا ته، ومشلللللللار جازا إن

 وحواره في القاعة.
4-2 

الته العلمية، تنوعة، ورسمأن يبادل البيئة التقارير ال

واألبحاث، والعروض التقديمية، والمنشورات العلمية، 

 والمحاضرات.

ممارسة بعض برامج 

اإلحصاء وبرامج 

الحاسوب في جمع 

المادة وتحليلها 

 .ودرسها

 

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.

4-3 
أن يحسن بصورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسبة 

حث، وإحصاء، وأساليب العصر من مراسلة، وبوتقنيات 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

تواصللللله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

لة بتخصللللللصللللللله،  الصلللللل

 ومشاركته فيها.

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

 اآلخرين والمؤسسات العلمية.
تللوظلليللف بللعللض أجللزاء 

 المقرر لهذه المهارات.

ملللدى إفلللادتللله من  تعرف

معلللاصلللللللرة،  ل نيلللة ا ق ت ل ا

وظللهللور هلللذا األثللر فللي 

 أعماله.
إلزام الطالب استخدامها   4-5

 فيما يقدم من أعمال.

 

 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا 5
5-1 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط

 كاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األ 

 نظام الجامعة ولوائحها.ــــ 

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

 امعة في مجال التدريس.  إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه من درجة في خدمة الج ـــــ

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

 متابعة رئيس القسم.  ــــ 

 الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل  .44

ال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم مهام التقويم المطلوبة )مث 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 .اذ(اختبار في نصف الفصل الدراسي )اختياري لألست 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 
المقرر، وعمليات الرصد تقويم ما يقدمه الطالب من أفكار إبداعية في 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 سي  الدرا

الثاني عشر فما  .اختبار شفهي 5

 %5 بعده

 %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. ــــ 5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  ـــ 

 ت الطلبة. استبانا ــــ 

 إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة وإجراءات. ــــ

 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 

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

 مصادر التعّلم: .صص
 . الكتب المقررة المطلوبة:1

 1964ابن قتيبة: الشعر والشعراء ، بيروت ،  

 الجاحظ : البيان والتبيين ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، بيروت

 1969تحقيق عبد السالم محمد هارون ، بيروت ،  الجاحظ : كتاب الحيوان ،

 1935كتاب البديع ، تحقيق كراتشكوفسكي ، لندن ، ابن المعتز : 

  1956ابن المعتز : طبقات الشعراء ، القاهرة ، 

 1956ابن طباطبا : عيار الشعر ، تحقيق طه الحاجري وزميله ، القاهرة ، 

 1956ر ، ليدن ، قدامه بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق بونيباك

 ليل محمد عساكر وزميله ، بيروتأبو بكر الصولي : أخبار أبي تمام ، تحقيق خ

 1961أبو القاسم اآلمدي : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القاهرة ، 

 القاهرة .  ،لهتحقيق أبى الفضل إبراهيم وزمي ،القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه

 . 1986بيروت ،  ،لي محمد البجاوي وزميلهتحقيق ع ،أبو هالل العسكري : كتاب الصناعتين

 . 1991بيروت ،  ،تحقيق أحمد أمين وزميله ،أبو علي المرزوقي : شرح حماسة أبى تمام

 . 1953 ،ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة ، القاهرة 



 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 

 

213 

 

 . 1984القاهرة .  ،محمود محمد شاكر قرأه وعلق عليه  ،ازعبد القاهر الجرجاني : دالئل اإلعج

، دار المدني القاهرة ، الطبعة محمود محمد شاكر قرأه وعلق عليه  ،عبد القاهر الجرجاني : أسرار البالغة

 م2012الثانية 

  1965القاهرة ، ، تحقيق علي  محمد البجاوي ،أبو عبيد هللا المرزباني : الموشح

  1983بيروت ،  ،عبد الوهابتحقيق حسن حسني  ،ني : رسائل االنتقادابن شرف القيروا

  1981بيروت ،  ،ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

  1987بيروت ،  ،أسامة بن منقذ : البديع في نقد الشعر

  1938القاهرة ،  ،ضياء الدين ابن األثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

  1966تونس ،  ،تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ،سراج األدباءحازم القرطاجني : منهاج البلغاء و

  1976دمشق ،  ،تحقيق نهى عارف الحسن ،المظفر العلوي : نضرة االغريض في نصرة القريض

  1962القاهرة  ،تحقيق علي عبد الواحد وافي ،ابن خلدون : المقدمة

 بيروت  ،يخ النقد األدبي عند العربطه احمد إبراهيم : تار

  1964القاهرة ،  ،أحمد أحمد بدوي : أسس النقد األدبي عند العرب

  1973 ،القاهرة  ،أحمد الشايب : أصول النقد العربي

  1948القاهرة ،  ،محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب

  1993عمان ، ، إحسان عباس : تاريخ النقد األدبي عند العرب

 م2007، رؤية إسالمية ، د. وليد قصاب -اهج النقد األدبي الحديث من

 م2008مناهج النقد االدبي الحديث ،ابراهيم السعافين وزمالؤه ، جامعة القدس المفتوحة ، 

 م 2009مدخل الى مناهج النقد األدب المعاصر ،سمير حجازي ،دار التوفيق ،

 م2007، بيروت ،  مناهج النقد المعاصر ، صالح فضل ،دار االندلس 

 م.2012،جسور للنشر والتوزيع  يوغليسقد االدبي ، يوسف مناهج الن
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 م .2011مناهج النقد االدبي ، نزار شاهين ، دار اطلس ،  

 .م .1983المذاهب النقدية ، ماهر حسن فهمي ، دار قطري بن الفجاءة ، 

 .م1966نهضة الشرق القاهرة،  ، سعد ظالم ، مكتبة  مناهج البحث األدبي دراسة تحليلية تطبيقية

 م. 2008األدب من الداخل جورج طرابيشي، دار الطليعة بيروت ، 

 م.2008عقدة اوديب في الرواية العربية ، جورج طرابيشي ، دار الطليعة بيروت ، 

 .1974، دار الثقافة، القاهرة،  لإسماعي: عز الدين عربيالاألسس الجمالية في النقد 

 م1985ناهجه / د / محمد زغلول سالملحديث / أصوله ، قضاياه ، مالنقد العربي ا

والنشر والتوزيع ، عّمان االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي : د . عبد القادر فيدوح ، دار صفاء للطباعة 

 م.1989، 

للثقافة ، القاهرة األعلى التحليل النفسي واألدب : تأليف جان بيلمان نويل ، ترجمة حسن المودن ، المجلس 

 م .1997، 

الثقافة السورية ، دمشق التحليل النفسي والثقافة : د . كارل أبراهام ، ترجمة وجيه أسعد ، منشورات وزارة 

 م .1998، 

 م .1987،  4التفسير النفسي لألدب : د .عّز الدين إسماعيل ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ط 

نموذجاً(، زين الدين المختاري  –الشعرية في نقد العقاد  فسي)سيكولوجية الصورةالمدخل إلى نظرية النقد الن

 م . 1998، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

محمد يوسف نجم ، دار الثقافة النقد األدبي ومدارسه الحديثة ، ستانلي هايمن، ترجمة د. إحسان عباس ، و د. 

 بيروت ،

 .2008، 1طلبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون، يه قانصو، بيروت . تاريخ األسطورة، تر: وج

 م1980،. 2. ط 2007، 1موجز تاريخ األسطورة، تر: أسامة إسبر، سورية، بدايات للطباعة والنشر، ط

  1986، 1العامة، طاألسطورة والمعنى، ليفي شتراوس تر: شاكر عبد الحميد، بغداد، دار الشؤون الثقافية 
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 د المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:الموا -قائمة  .2 

 جملة فصول
 جملة األدب العريب املعاصر

 مل املعرفةاجملة ع
  جملة عامل الفكر

 جملة عالمات
 جملة الكرمل

 الفيصل األدبية 
 جملة شعر 

 جملة اآلداب
 جملة األقالم العراقية

 صرجملة الفكر العريب املعا
 العلمية احملكمة يف اجلامعات العربيةاجملالت 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 محركات البحث في الشبكة.  -5

 تاريخ الدرس اللغوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة.  -6
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 واألسطوانات المدمجة:مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، مواد تعليمية أخرى . 4

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .ضض

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

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

لها لتكون قاعة   .22 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .23

كبوتية للطالب أن يصطحبوا ما لديهم من حواسيب، وهواتف ذكية، ويمكن استخدام الشبكة العن

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

اك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هن .24

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .لل

 ب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطال .مم

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .نن

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة. ــ 

 االستبانات. ــــ 

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات. ـــ 

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر. ــــ 

 قياس رضا الطالب عن المقرر. ــــ 

 قة تقديم المقرر. تقويم الطالب لطريــــ 



 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 

 

217 

 

 قويم الطالب ألستاذ المقرر. تــ   

 تقويم أثر هذه المادة عليهم.ــــ 

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر. ــــ 

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

 ستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األ .هه

 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  -19

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -20

 ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة.  -21

 ص . إجراءات تطوير التدريس:

 ين التعليم: عمليات تحس

 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

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

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

 آراء الخريجين.  .5

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

 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .وو

 و هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عض ❖

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

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.
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 خارجه، أو من مؤسسة أخرى.  تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو ❖

 ة األستاذ ومالحظاته على أعمال الطالب التي يقدمونها في أثناء الفصل الدراسي. متابع ❖

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

 اسي والتخطيط لتطويره:للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدرإجراءات التخطيط  -5

األدبي متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس  ▪

 . والنقدي والبالغي

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

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

من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين  األدبي والبالغي والنقديوج بالبحث الخر ▪

 . الدراسات األدبية والبالغية والنقديةجديدة تستجيب حاجات 

بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات  دبي والبالغي والنقديربط الدرس األ ▪

 العصر. 

طريقة تقديمه في ملف المقرر الذي يسلم للقسم مع اإلفادة مما يكتبه األستاذ عن المقرر و ▪

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

ومقترحات من الجهات العلمية،  في المجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء

كار من تفريغ استبانات وأرباب العمل، وقدامى الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أف

 الطلبة. 

 جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر.  ▪

 االنسجام مع عمليات التطوير في الجامعة في إطارها الزمني . ▪

 طط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:وصف  العمليات واخل -6
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تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ  عرض ما يصل من مقرتحات .1

 به، وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  .2

 االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة.  .3

 تماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية. االس .4

 قوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا. عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وت .5

 اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة. .6

 

 د الزهراينأ.د. صالح بن سعي اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ      
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 البينيةاألدب والدراسات  اسم املقرر:

Literature and Interdisciplinary studies0505755-2 

 0505755-2رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
  0505755-2األدب والدراسات البينية اسم املقرر الدراسي ورمزه:  -1

Literature and Interdisciplinary studies0505755-2 
 . ( ساعتان معتمداتناملعتمدة: ). عدد الساعات 2
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه  0505700. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

  .الرابعاملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6
 احلرم اجلامعي بشطري الطالب والطالباتمل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن7

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

 /100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .صص
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
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  النسبة:  أخرى تذكر .تت
 

 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. 

 األهداف .ف
 هدف المقرر الرئيس: -1

معرفية متنوعة ، منها ما قات والروابط اليت جتمع الدراسات األدبية مبجاالت الوقوف على العال
ينتمي إىل جمال العلوم الطبيعية، ومنها ما ينتمي إىل جمال العلوم اإلنسانية مثل : علم النفس وعلم 

 االجتماع والفلسفة .

  

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث إشراك ـ 

 تناقش في القاعة. 

تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل ـ 

 مع الجهات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

ية في اإلنترنت، والخروج على النمط التقليدي توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر العلمـ 

 الذي يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

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

المعرفة وتنميتها، التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة ـ  

 ال تكرير ما قيل من قبل.

  مراجعة محتوى المقرر كّل عام، والتغيير في المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينه.ـ 
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 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ص

 للمقرر:وصف عام 
األدبية ابملعارف البينية ذات الصلة مثل علم اجتماع األدب  العالقة اليت تربط الدراساتيعاجل هذا املقرر 

املعارف الفلسفية واملنطقية وغريها من وعلم نفس األدب وعلوم االتصال واللسانيات والتداوليات 
أدبية ذات صلة يف  ، يقوم من خالهلا الطالب إبعداد مراجعاٍت لنصٍّ أو نصوصواجلدلية والكالمية 

، ، يف كل أسبوع، ويقّدمون ما لديهم يف القاعة ابملعارف البينيةاجلمالية  رؤيتها منهجها أو تشكيلها أو
  ء.ملناقشتها واحلوار حوهلا مع األستاذ والزمال

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .45
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 ية والعلوم اإلنسانيةـــــــــــــ مناهج الدراسات األدبية بني العلوم الطبيع
 4 2 ــــــــــ قراءة النص والنموذج اللساين

 4 2 ـــــــــ األدب وأنظمة التواصل
 2 1 ـــــــ األدب والنقد النفساين 

 2 1 ـــــــــ األدب وعلم االجتماع
 2 1 ـــــــــ قراءة النص ونظرايت علم النفس

 4 2 الظاهراتيةــــــــ الدراسات األدبية والفلسفة 
 2 1 ـــــــ األدب والفلسفة الوجودية

 2 1 ـــــــ األدب ونظرية احلدس
 2 1 ــــــــــــ القراءة ونظرية الوقع اجلمايل

 2 1 ــــــــــ القراءة ونظرية الذكاء االصطناعي
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .46
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

( مخس عشرة ساعة 15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .47
 يف األسبوع. 

 

 ت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال .48

 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

 الخاصة.   ومنطلقاته، وسماته
المحاضرة التي تعتمد 

أسلوب الحوار ومشاركة 

الطالب بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم 

من خالل الرصد، 

والتقويم، والمالحظة، 

وحركة تقدمه في 

 المقرر، ومشاركاته.

اطالع كاٍف على ممارسات بحثية مختلفة، ومراجعتها،  1-2

 وتقويمها ونقدها.
اث السريعة المرتبطة األبح

 بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 

من قدرة على النقاش 

والحوار مما يكشف 

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

األساسية التي درسها في هذا المقرر، من الموضوعات 

 وفي تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء بعض 

ضرات، وإدارة المحا

 القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

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

 عارف، وأفكار، وآراء.من م

 االختبارات الشفوية. أساليب التعلم المختلفة.

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

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
معرفته النظرية في سياقات علمية  أن يستطيع تطبيق 2-1

 جديدة غير متوقّعة.
إشراك الطالب في تقديم 

المقرر لزمالئه ، وأن ال 

يقتصر األسلوب على إلقاء 

 .األستاذ

المالحظة العامة من 

مشاركاته وحواره خالل 

في القاعة. وتقويم 

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

 قضايا في تخصصه.و
كتابة أبحاث أو تقارير أو 

ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على 

تطبيق ما درسه أو 

بعضه في هذا المقرر في 

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

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

الموضوعي للنصوص 

 ء واألفكار.واآلرا

تعرف قدرته على 

التمييز بين مناهج 

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

 بأسلوبه.

والمناقشة مع الحوار 

أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المالئم من هذه المناهج 

 في أعماله.
ه من أفكار جديدة ودمجها في معارفه تطوير ما يطلع علي 2-5

 الثابتة بعد اختبارها.

التعريف بالمهارات 

 اإلدراكية نظريًّا.

اختبار قدرته على تعرف 
مناهج الباحثين في 

أبحاثهم وإن لم ينصوا 

 عليها.
توظيف معارفه في تطبيق أساليب البحث والتحليل  2-6

 اإلبداعي الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

مارسة العملية لهذه الم

 المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين 

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.

التقويم المشترك من  

 ئة التدريس.أعضاء هي

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

 والمالحظة.
    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أن يكون لديه مبادرة في تحديد القضايا والمشكالت  3-1

 العلمية وعالجها.
استعمال أوعية النشر 

اإلليكتروني في تحصيل 

 مية. المادة العل
 

المالحظة العامة من 

خالل إنجازاته، 

ومشاركاته وحواره في 

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

 والفناء في اآلخرين.
تعريفه بطرائق التعامل مع 

 الجهات المعنية بتخصصه.
مشاركاته في وسائل 

 التواصل.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
االلتزام بالقيم  تنمية تحمل المسئولية كاملة عن عمله. 3-3

وتحمل المسئولية، والعمل 

 الجمعي.

تواصله مع المواقع ذات 

الصلة بتخصصه، 

 ومشاركته فيها.
القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل معهم بروح  3-4

 الفريق الواحد.

تعريفه بثقافة النشر، 

 وإجرائياتها.

تعرف مدى إفادته من 

التقنية المعاصرة، 

 وظهور هذا األثر في

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

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.

استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع شبكي 

خاص، وكل ما يتصل 

بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .

 

نشر تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

 األبحاث في تخصصه.
 

 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
أن يكون له تواصل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسسات  4-1

 وأعالم.
لتحقق من تحقق هلللذه  ا

المهارات لدى الطالب عند 

 التحاقه بالبرنامج.

المالحظلللة العلللاملللة من 

خلللللالل إنلللللجلللللازاتللللله، 

ره في ومشللاركاته وحوا

 القاعة.
تنوعة، ورسلللللللالته العلمية، مأن يبادل البيئة التقارير ال 4-2

واألبحاث، والعروض التقديمية، والمنشلللللورات العلمية، 

 والمحاضرات.

مملللارسلللللللللة بعض برامج 

اإلحصلللللللللللاء وبلللللراملللللج 

الحاسللللوب في جمع المادة 

 .وتحليلها ودرسها

 

مشلللللاركاته في وسلللللائل 

 التواصل.

التعامل مع البيانات المحوسبة  أن يحسن بصورة مقبولة 4-3

العصر من مراسلة، وبحث، وإحصاء، وأساليب وتقنيات 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

تواصله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

الصلللللللة بتخصللللللصلللللله، 

 ومشاركته فيها.
أن يوّظف وسائل االتصال الحديثة في تواصله وتراسله  4-4

 ؤسسات العلمية.مع اآلخرين والم
تلللوظللليلللف بلللعلللض أجلللزاء 

 المقرر لهذه المهارات.

تعرف مللدى إفللادتلله من 

التقنيلللة المعلللاصلللللللرة، 

وظهور هلللذا األثر في 

 أعماله.
إلزام الطالب اسللللللتخدامها   4-5

 فيما يقدم من أعمال.

 

 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  5-1

 

 
 
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ

 ة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:هيئيجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء  

 نظام الجامعة ولوائحها. (17

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج،  (18

 حسب رغباتهم وتوجهاتهم.

 الدراسي:الطلبة خالل الفصل جدول مهام تقويم  .49

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

 مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 %5 العاشر .اختبار في نصف الفصل الدراسي )اختياري لألستاذ( 1

 %5 تحديده لألستاذ ، أو مشروع مجاعي.موضوعات المقرراحد من بحث أو مقالة في و 2

 %5 .طول الفصل الدراسي  مشاركة الطالب في الفصل وتقويم األستاذ لها . 3

4 
تقويم ما يقدمه الطالب من أفكار إبداعية في المقرر، وعمليات الرصد 

 والمالحظة.
 طوال الفصل الدراسي  

5% 

 %5 بعدهفما الثاني عشر  .اختبار شفهي 5

6 
ما يراه األستاذ من أنشطة التعلم التي يقوم بها الطالب خارج 

 الفصل

 طوال الفصل الدراسي  
5% 

األسبوع السادس عشر أو  .اختبار الفصل النهائي 7

 %70 السابع عشر



 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 

 

228 

 

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

 ية و ساعات اإلرشاد وأوقاتها  ووضعها في لوح على مكتب األستاذ. كتبتعيين الساعات الم (3

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 وإجراءات.إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة  (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، 

ل إلى االتصاكما يمكن اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة 

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .طط
 . الكتب املقررة املطلوبة:1

 1999ــــــ  النص :من القراءة إىل التنظري ، حممد مفتاح ، شركة النشر والتوزيع ، املدارس ، الدار البيضاء،

 1985البيضاء ، ــــــ يف مناهج الدراسات األدبية ، حسني الواد ، منشورات اجلامعة ، 

 2003ـــــ القراءة وتوليد املعاين ، تغيري عاداتنا القرائية ، محيد حلمداين ، املركز الثقايف العريب ، ــــــ

 2003، فرباير 290ـــــــــ سيكولوجية الذاكرة ، حممد قاسم عبدهللا ، سلسلة عامل املعرفة ، عدد: 

 1987لثقايف العريب، حممد مفتاح ،املركز ا ــــــــــ دينامية النص ) تنظري وإجناز(  ،

 2009ــــــــــ يف معرفة اخلطاب الشعري ، إمساعيل شكري، دار توبقال ، البيضاء، 

 2016ــــــ إمرباطورية التنافذ ، نظرية يف النسبية التأويلية ، إمساعيل شكري ، دار توبقال ، البيضاء، 
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 2010مفتاح، املركز الثقايف العريب ،  مبادئ ومسارات ، حممد ـــــــــــ مفاهيم موسعة لنظرية شعرية ،
 
 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -قائمة  .2 

 ــــــــــ جملة الفكر العريب املعاصر

 ـــــــــ جملة نوافذ ، النادي الثقايف جبدة

 ـــــــــ جملة فصول   ، اهليئة املصرية العامة للكتاب  

 ــ جملة دراسات سيميائية أدبية لسانية ، الدار البيضاءـــــــــ

 ـــــــــــــــ جملة فكر ونقد ، دار النشر املغربية 

 ــــــــــ جملة عالمات يف النقد ، اندي جدة

 جملة األدب العريب املعاصر

 مل املعرفةاجملة ع

  جملة عامل الفكر

 جملة الكرمل

 الفيصل األدبية 

 جملة شعر 

 اآلدابجملة 

 جملة األقالم العراقية

 جملة الفكر العريب املعاصر
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 جملة الفكر العريب املعاصر

 اجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات العربية

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3

 مكتبة امللك عبد هللا يف جامعة أم القرى. -1
 موقع الوراق. -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
 اجمللس العلمي.  -7

https://t.me/ioinchat/B8PELUByMFvu4dl-tkbe   
https://www.rwaq.org/courses/isra107 

https://www.new-educ.com http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 
/http://www.merriam-webster.com 

www.wata.cc 
/archive.sakhrit.co 
- https://archive.org/download/01SAUDMACEULL117_201509/01-SAUDMACFULL-

117.rar 
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=74283&stc=1&thumb=1

&d=1267404594 

                                                                                                 الشاملة املكتبة -

 اإللكرتونية املكتبة -
 املصطفى مكتبة -
 الغامدي ربيع حممد مكتبة -
- http://www.madarisweb.com/ar/files/2665 

 بكة، مثل املصطفى، واأللوكة.مواقع مكتبات أخرى على الش -6
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 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 مجموعة األوفيس.  -1

 المكتبة الشاملة.  -2

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 مكتبة التراث. -4

 المرافق المطلوبة .ظظ

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

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

لها لتكون قاعة   .25 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

ات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيان  .26

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

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

رها، أو أرفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذك .27

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .يي

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .ببب

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -71

 االستبانات.  -72

 حول المقررات. ورش عمل وحلقات نفاش  -73

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  -74
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 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -75

 تقويم الطالب لريقة تقديم المقرر.  -76

 تقويم الطالب ألستاذ المقرر.  -77

 تقويم أثر هذه المادة عليهم. -78

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -79

 في حال تنشيطه وتفعيله. ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة،  -80
 

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

 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  -22

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -23

 ح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة. ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحي -24

 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

 ها. مالحظات أعضاء هيئة التدريس بغرج اإلفادة من .3

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

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

قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة ــــ 

 أخرى.تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية 
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 تعيين عضو في مناقشة البحث التكميلي من داخل القسم أو خارجه، أو من مؤسسة أخرى. ـــــ 

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

 رأي عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررا يرتبط بمقر ر آخر. ـــــ 

 تدريس الجماعي للطالب، وتبادل اآلراء حولهم.  تقويم أعضاء هيئة الــــ 

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

األدبي متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس  ❖

 . وعالقته بالدراسات البينية

 ة ومناهج واتجاهات وغيرها. يت العصر من تقنالتوسع في توظيف معطيا ❖

 الحديث.  إدحال ما تسمح به الخطة في البرنامج الدراسي مما جّد في العصر ❖

من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة تستجيب  ألدبيبالبحث االخروج  ❖

 . ات البينية والنقدية المعاصرة ساحاجات الدر

 ستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر. بما ي دبيربط الدرس األ ❖

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

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

حات من الجهات العلمية، في المجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقتر

وأرباب العمل، وقدامى الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أفكار م تفريغ استبانات 

 اللبة. 

 عصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر. جلسات ال ❖

 االنسجام مع عمليات التطوير في الجامعة في إطارها الزمني . ❖

 دة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:وصف  العمليات واخلطط املع -6
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عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ  .1
 به، وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  .2
 االستعانة مبستشارين وخرباء يف املناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة.  .3
 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  .4
 عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا.  .5
 املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات املعتادة. اختاذ التوصيات والقرارات .6

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

 التوقيع:

 
 

    

 هـ10/3/1440 التاريخ      
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 توصيف مقرر دراسي
 

 الفكر النقدي اسم املقرر:

Critical thought 0505757-3 

 0505757-3 رمز املقرر:
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 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

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

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

 

 سي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدرا .ق
   0505757-3الفكر النقدي اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .14

Critical thought 0505757-3 
 ( ثالث وحدات معتمدة. 3عدد الساعات املعتمدة: ) .15
  يف األدب والبالغة والنقددكتوراه  0505700الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .16

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

 الرابع.السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .17
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد .18
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد  .19
 طري الطالب والطالباتاحلرم اجلامعي بش يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل .20

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 

 /100 النسبة:
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
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  النسبة:  أخرى تذكر .ظظ
 

 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. 

 األهداف .ك
 هدف املقرر الرئيس: -1

 ب أسس الفكر النقدي.أن يتعرف الطالـ 1

 التفكري النقدي واحلوارات الفكرية .ـ مساعدة الطالب على كيفية 2

 تكوين معارف نقدية متجددة عند الدارسني .ـ 3

 ـ متابعة ما جيد من تطورات والتعرف على كل جديد يف جماالت الفكر النقدي4

ري  ، وأن اكتسابه يعني على التفكري نقداي يعد الفكر النقدي فرعا جديدا من املنطق ، يسمى املنطق الالصو ـ 5
  وارات العامة ، فيساعد على حتليلها وتقييمها ومعاجلتها .يف احل

 إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:   -2

إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث  -23

 . تناقش في القاعة

تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع  -24

 الجهات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

لمية في اإلنترنت، والخروج على النمط التقليدي توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر الع -25

 الذي يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 توسيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر.  توجيه الطالب إلى -26
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التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعرفة وتنميتها، ال  -27

 تكرير ما قيل من قبل.

  جعة محتوى المقرر كّل عام، والتغيير في المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينه.مرا

 (. دليل الربانمج مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)ي وصف املقرر الدراس .ض

 وصف عام للمقرر:

لسفة وأصول اجلامعة بني الدرس النقدي والتحاجج والفالعالقة أسس التفكري النقدي و  يتناول هذا املقرر 
لسفة النقدية، وتطبيق ذلك على النصوص ، وكيفية املمارسة فاحلوار واألسئلة النقدية املتعلقة ابحملاورات ال

 وتفعيل األدوات النقدية يف جماهبة النصوص .النقدية 

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .50

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ـــــــــــــ الفكر النقدي : مفاهيم ومفاتيح
 ـــــــ التحاجج واحلوار1
 ــ الفلسفة أداة للحوارــــ2
 ـــــــــ فلسفة العلوم ونظرية املعرفة 3
 ـــــــ الفلسفة والسؤال 4

3 9 

 العلوم : النشأة والتأسيســـــــــــــــ فلسفة 
 ــــــــ من الوضعية إىل النقدية1
 ــــــــ النقد التحليلي اإليديولوجي2
 ـــــــ املنظور اإلنساين لفلسفة العلوم3

3 9 
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 ـــــــــ األسئلة النقدية املتعلقة ابلتحاجج واحلوار:
 ـــــ ما املوضوع1
 ــــــ ما النتيجة2
 املقدماتــــــ ما 3
 ــــــ ما بنية التحاجج4

3 9 

 ـــــــ  منطق االحتمال : 
 ــــــ مفهوم االحتمال1
 ــــــــ تفسري االحتمال2

2 6 

 ــــــــ أدوات التفكري النقدي:
 ــ النقد :ــــ1ـ1
 ـــــــ النقد مبعىن الفحص وبيان الداللة املعرفيةــ2ـ1
 التفنيدـــــــ النقد مبعىن 3ـــ 1
 ـــــــ النقد اقرتاح للبدائل4ــ 1
 ـــــــ التحليل :2
 ـــــــ التحليل إيضاح1ــ 2
 ــــــــ التحليل والتقسيم2ــ2
 ــــــــ التحليل والتمييز3ــ2
 

4 12 
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   عدد ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل  .51
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 45     3 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( ما ال يقل عن مخس15التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -عدد ساعات الدراسة  .52
 عشرة ساعة أسبوعيًّا ملدة فصل دراسّي كامل. 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .53

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي ريس املقرراسرتاتيجيات تد 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 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم من 

خالل الرصد، والتقويم، 

والمالحظة، وحركة 

دمه في المقرر، تق

 ومشاركاته.

اطالع كاٍف في نظريات تصحيح األخطاء وتطبيقاتها الراهنة  1-2

 التخصصية.   
األبحاث السريعة 

 المرتبطة بالمقرر .
استخراج ما لدى الطالب 

من قدرة على النقاش 

والحوار مما يكشف علمه 

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

األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي الموضوعات 

 تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

تقويم ما يقدمه الطالب 

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

 وأبحاث علمية .
 االختبارات التقليدية . والمناقشات . الحوار 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
مسلّمات علمية، ا لديه من تأثير الدراسات الحديثة على م 1-7

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.
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 طرق التقومي ريس املقرراسرتاتيجيات تد خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 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.

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

 وقضايا في  تخصصه.
كتابة أبحاث أو تقارير 

أو ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على تطبيق 

ما درسه أو بعضه في هذا 

 المقرر في بحٍث ما.
ديه قدرة على استدراك ما ينقصه من معلومات يكون لأن  2-3

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على التمييز 

بين مناهج الدراسة 

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

 بأسلوبه.

والمناقشة مع الحوار 

ذ المقرر وزمالء أستا

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المالئم من هذه المناهج 

 في أعماله.
تطوير ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في معارفه  2-5

 الثابتة بعد اختبارها.

التعريف بالمهارات 

 اإلدراكية نظريًّا.
اختبار قدرته على تعرف 
مناهج الباحثين في أبحاثهم 

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

 الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.

اختباره عمليّا بتعيين 

منهج واحد يجري عليه 

قضية دراسة أو بحثًا في 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

التقويم المشترك من  

 أعضاء هيئة التدريس.

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

 والمالحظة.
    
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

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

 وعالجها.
استعمال أوعية النشر 

اإلليكتروني في تحصيل 

 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.
ئق التعامل تعريفه بطرا

مع الجهات المعنية 

 بتخصصه.

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.
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 طرق التقومي ريس املقرراسرتاتيجيات تد خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تنمية االلتزام بالقيم  تحمل المسئولية كاملة عن عمله. 3-3

وتحمل المسئولية، 

 والعمل الجمعي.

تواصله مع المواقع ذات 

الصلة بتخصصه، 

 ومشاركته فيها.
الفريق القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل معهم بروح  3-4

 الواحد.
تعريفه بثقافة النشر، 

 وإجرائياتها.
تعرف مدى إفادته من 

التقنية المعاصرة، 

وظهور هذا األثر في 

 أعماله.
األحكام أن يلتزم فيم البحث العلمية والخلقية في إصدار  3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

ن بريد المعلومات م

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .

 

تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

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

 وأعالم.
من تحقق هذه  التحقق

المهارات لدى الطالب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظة العامة من خالل 

ته  كا ته، ومشلللللللار جازا إن

 وحواره في القاعة.
تنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة، مأن يبللادل البيئللة التقللارير ال 4-2

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

 والمحاضرات.

ممارسة بعض برامج 

حصاء وبرامج اإل

الحاسوب في جمع 

المادة وتحليلها 

 .ودرسها

 

مشللللللاركاته في وسللللللائل 

 التواصل.

أن يحسلللن بصلللورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسلللبة  4-3

العصللر من مراسلللة، وبحث، وإحصللاء، وأسللاليب وتقنيات 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

ع ذات تواصللللله مع المواق الممارسة العملية لها.

لة بتخصللللللصللللللله،  الصلللللل

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

 اآلخرين والمؤسسات العلمية.
توظيف بعض أجزاء 

 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

 قدم من أعمال.فيما ي
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 طرق التقومي ريس املقرراسرتاتيجيات تد خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا 5

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  5-1

 

 
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع

 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي: 
 نظام الجامعة ولوائحها. (19

مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج، يقوم  (20

 حسب رغباتهم وتوجهاتهم.

 الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل  .54

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

لنهائي، ويفضل )يلزم األستاذ االختبار اتقديم شفهي، مالحظة......الخ( 

 (%100االستغناء عن النصفي، ويختار من الباقي ما يكمل 

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 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  اركة الطالب في الفصل وتقويم األستاذ لها .مش 3

4 
المقرر، وعمليات الرصد تقويم ما يقدمه الطالب من أفكار إبداعية في 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  

الثاني عشر فما  .اختبار شفهي 5

 %5 بعده

 %5 طوال الفصل الدراسي   لطالب خارج الفصلما يراه األستاذ من أنشطة التعلم التي يقوم بها ا 6

األسبوع السادس عشر أو  .اختبار الفصل النهائي 7

 السابع عشر
70% 
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 إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه من درجة في خدمة الجامعة في مجال التدريس.   (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

 إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة وإجراءات. (8

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

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

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

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .عع

 طلوبة:. أدرج الكتب املقررة امل1

 2008 البيضاء، ،الدار العريب الثقايف املركز ، الرمحن عبد طه ، والرتمجة الفلسفة ، الفلسفة فقه ــــــ  ــ

 2008 ، البيضاء الدار ، العريب الثقايف املركز ، الرمحن عبد طه ن الفلسفي القول ، الفلسفة فقه ــ   

 2006 ، البيضاء الدار ، العريب الثقايف املركز ، لرمحنا عبد طه ، الفلسفي االختالف يف العريب احلق ــ   

 2012 ، البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز ، الرمحن عبد طه ، العمل سؤال ــ   

 1991 ن البيضاء ،الدار توبقال دار ، الصفا وفؤاد سحبان احلسني ترمجة شاملرزن آالن ، العلم نظرايت ــ   
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 2007 ، 343 ع املعرفة عامل ، متياس حنا ميشيل ترمجة ، لسري . ر جون ، العقل ــ   

 1978، 3ع ، املعرفة عامل ، زكراي فؤاد ، العلمي التفكري ــ   

 2011 ، بريوت ، للرتمجة العربية املنظمة سليمان، جورج ترمجة ، تورين آالن اليوم، عامل لفهم جديدة براديغما ــ   

 2001 للكتاب، املصرية العامة اهليئة ، جالل شوقي ترمجة رينتون،ب كرين  ، احلديث العقل تشكيل ــ   

 2015ــــــــ التفكري النقدي مدخل يف طبيعة احملاجة وأنواعها ، عمرو صاحل يس ، الشبكة العربية لألحباث والنشر ، بريوت،  

ابد اجلابري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، حممد عــــــــ مدخل إىل فلسفة العلوم : العقالنية املعاصرة وتطور الفكر العلمي، 
 2006بريوت، 

 2009ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ، عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين ، دار القلم ، دمشق ،ـــــــــــــ    

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

 لة الفكر العريب املعاصرــــــــــ جم

 ـــــــــ جملة نوافذ ، النادي الثقايف جبدة

 ـــــــــ جملة فصول   ، اهليئة املصرية العامة للكتاب  

 ـــــــــــ جملة دراسات سيميائية أدبية لسانية ، الدار البيضاء

 ـــــــــــــــ جملة فكر ونقد ، دار النشر املغربية 

 مات يف النقد ، اندي جدةــــــــــ جملة عال

 يم واملناهج الفلسفيةـــــــــ املناظرة ، جملة فصلية تعىن ابملفاه

 جملة األدب العريب املعاصر
 مل املعرفةاجملة ع
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  جملة عامل الفكر
 جملة عالمات
 جملة الكرمل

 الفيصل األدبية 
 جملة شعر 

 جملة اآلداب
 جملة األقالم العراقية
 املعاصرجملة الفكر العريب 

 اجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات العربية

 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد 3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. .1

 موقع الوراق. .2

 موقع الفصيح.   .3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. .4

 محركات البحث في الشبكة.  .5

 للغوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة. تاريخ الدرس ا .6

 المجلس العلمي.  .7

 المكتبة الشاملة، و مكتبة التراث. مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة، و .8

علم اللغة الحاسوبي وحوسبة القرآن الكريم ، د ـ محمد سالم سعد هللا كلية اآلداب ، جامعة الموصل  .9

 الشبكة.بحث على 

للسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية " جهود ونتائج/ عبد الرحمن حسن توظيف ا .10

 العارف جامعة أم القرى/ بحث على الشبكة.

 اللسانيات الحاسوبية ، مقال في النت، سامح األنصاري .  .11

ري لغويا، كاة الدماغ البشاللغة العربية والحاسوب )قراءة سريعة في الهندسة اللسانية( مقاربة محا .12

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

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي. -3

 المرافق المطلوبة .غغ

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

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

لها لتكون قاعة   .28 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

ن مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمك  .29

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

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

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

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 لمقرر الدراسي وإجراءات تطويره تقويم ا .ججج

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .خخخ

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  -81

 االستبانات.  -82

 ورش عمل وحلقات نقاش حول المقررات.  -83
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 قرر. تقويم مدى تفاعل الطالب مع الم -84

 قياس رضا الطالب عن المقرر.  -85

 تقويم الطالب لطريقة تقديم المقرر.  -86

 م الطالب ألستاذ المقرر. تقوي -87

 تقويم أثر هذه المادة عليهم. -88

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  -89

 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  -90
 

 

 ى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخر .ددد

 تكوين لجان لدراسة ما يقّدم للقسم من مقترحات وأفكار من المصادر المختلفة.  -25

 اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة.  -26

 ما يجري في االمتحانات من وضع أسئلة وتصحيح، وإخراج النتائج، وأوراق اإلجابة.  -27

 جراءات تطوير التدريس:ص . إ

 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 زمالئهم، والحوار يس، من خالل طرح تجاربهتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدر .4

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

 آراء الخريجين.  .5

 آراء الجهات المستفيدة من الخريجين ، وأرباب العمل.- .6
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 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب: .ذذذ

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

قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة  ▪

 تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

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

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

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

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

 . لنقديمتابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في الدرس ا ❖

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

 ر الحديث.  في العصإدخال ما تسمح به الخطة في البرنامج الدراسي مما جدّ  ❖

من إطاره التقليدي، وصورته النمطية إلى ميادين جديدة تستجيب  الفكر النقديالخروج  ❖

 . ة ومعارفها البينيةالنقدي اتساحاجات الدر

 بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر.  النقديربط الدرس  ❖

مقرر الذي يسلم للقسم مع اإلفادة مما يكتبه األستاذ عن المقرر وطريقة تقديمه في ملف ال ❖

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

المجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من الجهات العلمية، وأرباب 

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

 جلسات العصف الذهني التي يقوم بها القسم من أجل تطوير المقرر.  ❖

 االنسجام مع عمليات التطوير في الجامعة في إطارها الزمني . ❖
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 املقرر والتخطيط للتحسني:وصف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة  -6

ملقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إمكانية األخذ به، عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ ا .1
 وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  .2
 ناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة. االستعانة مبستشارين وخرباء يف امل .3
 ب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية. االستماع ملا يبديه الطال .4
 عرض ما يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا.  .5
 ت املعتادة.اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءا ـ6

 

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

 قيع:التو
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 حتليل اخلطاباسم املقرر: 
Discourse analysis 0505759-3 

 0505759-3رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 ...............................    ية اللغة العربية                                                            قســــم الدراسات العلياكل

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ل
  0505759-3حتليل اخلطاب . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

Discourse analysis 0505759-3 
 

 .عملي( 2نظري +2ثالث ساعات معتمدة )( 3. عدد الساعات املعتمدة: )2
 يف األدب والبالغة والنقددكتوراه  0505700. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 . رابعال ستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:. السنة أو امل4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6
 ري الطالب والطالباتاحلرم اجلامعي بشط. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

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

 /100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .غغ
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
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  النسبة:  أخرى تذكر .ددد
 

 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. 

 األهداف .م
 هدف املقرر الرئيس: -1

 اخلطاب حتليل على نظرايت  الطالب لعطي أن ــــ

 .وأنواعه اباخلط أمناط الطالب يعرف أن ــــ

 والتفسري اليت اكتسبها يف مرحلة املاجستري الفهم مهارات يعمق أن ــــ

 .وآلياته اخلطاب حتليل يف يعمق مكتسباته أن ـــــ

 تشجيع الطالب على النقد العلمي املؤّصل املبين على الدليل واملنطق.ــــ ــ

  إيجاز الخطط التي  يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر:  -2

إشراك الطالب في تقديم المقرر بأوراق عمل أو ملّخصات يلقونها على زمالئهم، وأبحاث  -28

 تناقش في القاعة. 

تشجيعهم على توظيف معطيات العصر وتقنياته في الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع  -29

 الجهات العلمية واألفراد من باحثين وعلماء. 

لعلمية في اإلنترنت، والخروج على النمط التقليدي توجيه الطالب إلى اإلفادة من المصادر ا -30

 الذي يجعل الكتاب المصدر الوحيد. 

 سيع أفقه بمتابعة الجديد مما يكتب عن محتوى المقرر. توجيه الطالب إلى تو -31

التأكيد من خالل المقرر أن دور الدراسات العليا اإلسهام في صناعة المعرفة وتنميتها، ال  -32

 تكرير ما قيل من قبل.



 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 

 

254 

 

  راجعة محتوى المقرر كّل عام، والتغيير في المحتوى أو بعضه، أو تطويره، وتحسينه.م
 (. دليل الربانمج مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)وصف املقرر الدراسي  .ط

 وصف عام للمقرر: 
 التواصل وبطرق وتفسريه، اخلطاب فهم يف ومناهجها اخلطاب ليلحت نظرايت أبسس الطالب تعريف إىل املقرر هذا يهدف
 .الشفوي واحلوار

،  السيميائية يف التعامل مع موجهات اخلطاب وأتويلهاللسانية واألسلوبية و يتناول هذا املقرر التوجهات و 
  كما يدرس أبرز أعالم هذه التوجهات، وشيًئا من آرائهم.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .55
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 للتفكري والتحليل ) مدرسة بورروايل(ـــــــــــــ املنطق فنا 
 ـــــــــــــــ اللسانيات وداللة النصوص:

 ؟ــــــــ ما النص1
 ـــــــ ما اخلطاب؟2
 ــــــــ لسانيات النصوص : الغرض واألهداف3

2 6 

 6 2 ئيات ونظرية النصــــــــ السيميا 
 6 2 ـــــــ  التناص وتوسيع مفهوم النص 

 ــــــــ البالغة والتأويل: استعارات النص منوذجا
 ــــــــ االستعارة والداللة املعجمية
 ــــــــــ االستعارة والداللة التأويلية

3 9 

 ـــــــ املوضوعاتية ) التيمة( وحمور النص :
 النصـــ املعجم ومقصدية 1ـ

 املوسوعةـــــــ 2
 ــــــ احملور/ التشاكل3

2 6 

 6 2 واخلطاابت املتنوعةمناذج تطبيقية على النصوص 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .56
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 45     3 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

( ساعة اثنتا عشرة 12التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ) -ساعات الدراسة عدد  .57
 ساعة أسبوعيًّا.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .58
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييملثاً اث -

 جماالت التعلم.  كل جمال منعملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف

 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 

أسلوب الحوار 

ومشاركة الطالب 

بإيجابية في اإلعداد 

 والحوار .

التقويم المستمر، ويتم 

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 

والحوار مما يكشف 

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

األساسية التي درسها في هذا المقرر، وفي الموضوعات 

 تخصصه بعاّمة.

تكليف الطالب بإلقاء 

بعض المحاضرات، 

 وإدارة القاعة.

يقدمه الطالب  تقويم ما

من أعمال فصلية، 

وممارسات عملية، 

 وأبحاث علمية .
 االختبارات التقليدية . الحوار والمناقشات . معرفة كافية بكيفية تكون المعارف الحديثة وتطبيقاتها. 1-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
معرفـــــة كافــــية أو مناســــبة لما يرتبط بهذا المقرر من  1-5

 معارف، وأفكار، وآراء.

 االختبارات الشفوية. لتعلم المختلفة.أساليب ا

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

 وكيف يوفّق بينها وكيف يتعامل معها.

  

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

 جديدة غير متوقّعة.
إشراك الطالب في تقديم 

المقرر لزمالئه ، وأن ال 

يقتصر األسلوب على 

 .إلقاء األستاذ

المالحظة العامة من 

مشاركاته وحواره خالل 

في القاعة. وتقويم 

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

 وقضايا في تخصصه.
و تقارير كتابة أبحاث أ

أو ملخصات مرتبطة 

 بموضوعات المقر ر.

اختبار قدرته على 

تطبيق ما درسه أو 

بعضه في هذا المقرر في 

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

 إلصدار أحكام مقبولة.
ممارسة النقد العلمي 

الموضوعي للنصوص 

 واآلراء واألفكار.

تعرف قدرته على 

تمييز بين مناهج ال

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

 بأسلوبه.

والمناقشة مع الحوار 

أستاذ المقرر وزمالء 

 الدراسة.

تقويم قدرته على اختيار 

المالئم من هذه المناهج 

 في أعماله.
ارفه تطوير ما يطلع عليه من أفكار جديدة ودمجها في مع 2-5

 الثابتة بعد اختبارها.

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

 الستنباط نتائج ومقترحات في تخصصه.

الممارسة العملية لهذه 

 المهارات.
اختباره عمليّا بتعيين 

منهج واحد يجري عليه 

قضية دراسة أو بحثًا في 

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

أبحاث علمية تؤّدي إلى إضافة مهّمة، وفق  ومشاريع أو

 األعراف البحثية.

التقويم المشترك من  

 أعضاء هيئة التدريس.

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

 والمالحظة.
    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3



 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 

 

257 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يكون لديه مبادرة في تحديد القضايا والمشكالت العلمية  3-1

 وعالجها.
استعمال أوعية النشر 

اإلليكتروني في تحصيل 

 المادة العلمية. 
 

المالحظة العامة من 

ل إنجازاته، خال

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.

مشاركاته في وسائل 

 التواصل.

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

لية، وتحمل المسئو

 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.
األحكام بحث العلمية والخلقية في إصدار أن يلتزم فيم ال 3-5

 المختلفة، وإن كانت المواقف صعبة ومحرجة.
استعمال التقنية في 

االتصال وتحصيل 

المعلومات من بريد 

إليكتروني، وموقع 

شبكي خاص، وكل ما 

يتصل بالشبكة العالمية 

 )اإلنترنت( .

 

تعريفه بمراكز وقنوات   6=3

نشر األبحاث في 

 تخصصه.

 

 المعلومات والمهارات العدديةرات االتصال ومهارات تقنية مها 4
أن يكون له تواصلللل جيّد مع البيئة العلمية من مؤسلللسلللات  4-1

 وأعالم.
التحقق من تحقق هذه 

المهارات لدى الطالب 

 عند التحاقه بالبرنامج.

المالحظلللة العلللاملللة من 

خلللللالل إنلللللجلللللازاتللللله، 

ومشللاركاته وحواره في 

 القاعة.
تنوعللة، ورسلللللللالتلله العلميللة، ملبيئللة التقللارير الأن يبللادل ا 4-2

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

 والمحاضرات.

ممارسللللللة بعض برامج 

اإلحصلللللللللاء وبللللرامللللج 

الحلللاسلللللللوب في جمع 

اللللملللادة وتلللحللللللليلللللللهلللا 

 .ودرسها
 

مشلللللاركاته في وسلللللائل 

 التواصل.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يحسلللن بصلللورة مقبولة التعامل مع البيانات المحوسلللبة 4-3

العصللر من مراسلللة، وبحث، وإحصللاء، وأسللاليب وتقنيات 

 الوصول للمادة العلمية والحصول عليها.

تواصله مع المواقع ذات  الممارسة العملية لها.

الصلللللللة بتخصللللللصلللللله، 

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

 اآلخرين والمؤسسات العلمية.
ء تللوظلليللف بللعللض أجللزا

 المقرر لهذه المهارات.

تعرف مللدى إفللادتلله من 

التقنيلللة المعلللاصلللللللرة، 

وظهور هلللذا األثر في 

 أعماله.
إلزام الطالب استخدامها   4-5

 فيما يقدم من أعمال.

 

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

 
 

 
 

 الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل  .59

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

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

 (%100االستغناء عن النصفي، ويختار من الباقي ما يكمل 

نسبته من  األسبوع المحدد لتسليمه

التقييم 

 النهائي

 %5 العاشر .لفصل الدراسي )اختياري لألستاذ(اختبار في نصف ا 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 
المقرر، وعمليات الرصد تقويم ما يقدمه الطالب من أفكار إبداعية في 

 والمالحظة.
طوال الفصل 

 %5 الدراسي  

الثاني عشر فما  .اختبار شفهي 5

 %5 بعده

 %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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 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب  .غ

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

 نظام الجامعة ولوائحها. (21

يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج،  (22

 حسب رغباتهم وتوجهاتهم.

 رجة في خدمة الجامعة في مجال التدريس.  إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه من د (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

 انات الطلبة. استب (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، 

ل ل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصاكما يمكن اإلفادة من وسائ

 التقليدي وجًها لوجه. 

 مصادر التعّلم .فف
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . 2008 ، احلوار دار خريي، الواحد عبد ترمجة ، زفارت جوست الداللية، والبنيات الرتكيبية البنيات ـــ

 .سعود امللك جامعة نشر الرتيكي، منري. د  الزليطين لطفي حممد وتعليق ترمجة ، بول ج   اونبر  ب ج ، اخلطاب حتليل ــــ
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 الوطين املركز سيناترا، دار صمود، محادي ــ القادراملهريي عبد ترمجة منغنو، دومنيك ــ شارودو ابتريك ، اخلطاب حتليل معجم ـــــ
 .2008 تونس ، للرتمجة

 . 2009 ، التكوين دار الشرقاوي، الكبري عبد ترمجة ، ابرت روالن ، النصي التحليل ــــ

 .2010، املغرب ، توبقال دار ، اخلطاب غدريس ترمجة ، راستيي فرانسوا ، وعلومه النص فنون ــــ

 .2010 ، اجلديد الكتاب دار بنكراد، سعيد ترمجة ، فونتنيي جاك ــ غرمياس أجلريداس ، األهواء سيميائيات ــــ

 .2013 ، بريوت العربية، الوحدة دراسات مركز امساعيل، حاج حيدر ترمجة راسل، برتراند ، والصدق املعىن يف حبث ــــ

 .2008 بريوت، ، العربية الوحدة دراسات مركز خاطر، ريتا ترمجة ، أوريكيوين كريبرات  كاترين  ، املضمر ـــــ

 .1995 الثقايف، املركز ،اخلطايب حممد النص، انسجام إىل مدخل: النص لسانيات ــــــ

 .1993 الثقايف، املركز الزاند، األزهر النص، نسيج ــــ

 .2010 البيضاء، الدار ، العريب الثقايف املركز مفتاح، حممد واقعي، أتويل حنو معامل املفاهيم ـــ

 . 2009 ، بريوت، ـــــــــ القصدية حبث يف فلسفة العقل ، جون سريل، ترمجة أمحد األنصاري، دار الكتاب العريب

 
 

 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -قائمة  .2 

 جملة فصول
 جملة األدب العريب املعاصر

 مل املعرفةاجملة ع
  جملة عامل الفكر

 جملة عالمات
 جملة الكرمل

 الفيصل األدبية 
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 جملة شعر 
 جملة اآلداب

 جملة األقالم العراقية
 لة الفكر العريب املعاصرجم

 اجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات العربية
 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .3

 مكتبة الملك عبد هللا في جامعة أم القرى. -1

 موقع الوراق. -2

 موقع الفصيح.   -3

 موقع أ.د. محمد سعيد ربيع. -4

 البحث في الشبكة.  محركات -5

 تاريخ الدرس اللغوي/ محمد داود/ موقعه على الشبكة.  -6

 المجلس العلمي.  -6

والمكتبة الشاملة، ومكتبة  مواقع مكتبات أخرى على الشبكة، مثل المصطفى، واأللوكة،    -7

 التراث.

https://t.me/ioinchat/B8PELUByMFvu4dl-tkbe   

https://www.rwaq.org/courses/isra107 

https://www.new-educ.com http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 

/http://www.merriam-webster.com 

www.wata.cc 

/archive.sakhrit.co 
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-
 https://archive.org/download/01SAUDMACEULL117_201509/

01-SAUDMACFULL-117.rar 

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmenti
d=74283&stc=1&thumb=1&d=1267404594 

                                                                                                 الشاملة املكتبة -

 اإللكرتونية املكتبة -

 املصطفى مكتبة -

 الغامدي ربيع حممد مكتبة -

- http://www.madarisweb.com/ar/files/2665 
 

 

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

 مجموعة األوفيس.  -1

 موسوعة الشعر العربي.  -3

 المرافق المطلوبة .قق

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

 لدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:المقاعد داخل القاعات ا
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لها لتكون قاعة   .31 قاعة محاضرات، تستوعب عشرين طالبًا، وتكون هذه القاعة مجّهزة بما يؤّهِّ

 دراسية.

مصادر ووسائل تقنية كأدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها، ويمكن   .32

تية ا ما لديهم من حواسيب، وهواتف ذكية، ويمكن استخدام الشبكة العنكبوللطالب أن يصطحبو

 الجامعية، واإلفادة من البرمجيات المتوفرة لدى الجامعة.

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .33

  ال ينطبق.قائمة بها(: 

 اءات تطويره تقويم المقرر الدراسي وإجر .ررر

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  .سسس

 استطالع آراء الطالب بالطرق المختلفة.  •

 االستبانات.  •

 ورش عمل وحلقات نفاش حول المقررات.  •

 تقويم مدى تفاعل الطالب مع المقرر.  •

 الب عن المقرر. قياس رضا الط •

 تقويم الطالب لريقة تقديم المقرر.  •

 الطالب ألستاذ المقرر.  تقويم •

 تقويم أثر هذه المادة عليهم. •

 ما يبديه الطالب في أوراق اإلجابة من مشاعر.  •
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 ما يكتب في صفحة التقويمات في موقع الجامعة، في حال تنشيطه وتفعيله.  •

 

 يس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدر .ششش

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

o  .اإلفادة مما يكتب في موقع الجامعة من تقويم لألساتذة 

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

 :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 زمالئهم، بهتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، من خالل طرح تجار .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: .صصص

 ات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. فحص التصحيح أو الدرج •
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قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو  •

 هيئة تدريس آخر لنفس المقرر من مؤسسة تعليمية أخرى.

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

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

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

 المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:  للمراجعة الدورية لمدى فعاليةإجراءات التخطيط  -5

تحليل متابعة ما يجد من دراسات ومناهج واتجاهات ونظريات وتطبيقات جديدة في  ▪

 . الخطاب

 ة ومناهج واتجاهات وغيرها. يالتوسع في توظيف معطيات العصر من تقن ▪

 الحديث.  جّد في العصرإدحال ما تسمح به الخطة في البرنامج الدراسي مما  ▪

الدرس األدبي والنقدي إلى ميادين جديدة تستجيب حاجات  نظريات تحليل الخطاببالخروج  ▪

 . والبالغي

 بما يستحق من أمور تفرضها التقنية ومعطيات العصر.  نظريات تحليل الخطاب ربط  ▪

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

مما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من أصحاب الخبرة نتائج االختبار. و

في المجال. ومما يحصل عليه القسم من أفكار وآراء ومقترحات من الجهات العلمية، 

الخريجين . ومما يحصل عليه القسم من أفكار م تفريغ استبانات وأرباب العمل، وقدامى 

 اللبة. 

 لقسم من أجل تطوير المقرر. جلسات العصف الذهني التي يقوم بها ا ▪

 االنسجام مع عمليات التطوير في الجامعة في إطارها الزمني . .9
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 املقرر والتخطيط للتحسني:وصف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة  -6

كانية األخذ عرض ما يصل من مقرتحات تطويرية على أستاذ املقرر الستطالع رأيه، وتقومي املقرتح، وبيان إم .1
 به، وأنه ال يفي به شيء يف املقررات األخرى. 

 تكوين جلان للنظر ودراسة ما يصل إليها من مقرتحات، وآراء.  .2
 ناهج من خارج القسم، أو من خارج املؤسسة. االستعانة مبستشارين وخرباء يف امل .3
 االستماع ملا يبديه الطالب واخلرجيون من آراء ومقرتحات تطويرية.  .4
 يصل من مقرتحات وآراء وتوصيات على جملس القسم لدراستها وتقوميها، واختاذ ما يلزم حياهلا.  عرض ما .5
 ملعتادة.اختاذ التوصيات والقرارات املناسبة للتطوير حسب اإلجراءات ا .6

 

 أ.د. صالح بن سعيد الزهراين اسم منسق البرنامج:

  التوقيع:

 

 هـ10/3/1440 التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعة أم القرى

  كلية اللغة العربية

  البالغة والنقديف  الدكتوراهمسار 

  األدبيف  الدكتوراهمسار 

 


