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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 الساعات احملتسبة املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 (ينظر  -عملي -معتمدة )

 املستوى األول

 عملي 2نظري + 1 - مقرر اجباري أسس مناهج البحث العلمي 505-601-2
 ن2 - مقرر اجباري النظريّة البالغيّة في المعاني 505-602-2
 ن2 - مقرر اجباري قضايا األدب القديم 505-603-2
 ن2 - مقرر اجباري قضايا النّقد القديم 505-604-2
 ع 2+1 - مقرر اجباري عروض واإليقاع لا 505-605-2
 ع2ن +2 - مقرر اجباري املناهج السياقية يف النقد احلديث 505-606-3

 املستوى الثاين

 ن2 - مقرر اجباري قضايا األدب الحديث 505-607-2
 ن2 - مقرر اجباري المناهج النصيّة في النقد الحديث 505-608-2
 ن2 - مقرر اجباري البيانغية في البالنظرية ال 505-609-2
 ن2 - مقرر اجباري نظرية اإلعجاز البالغي 505-610-2
 ن2 - مقرر اجباري  فنون النثر األدبي 505-611-2
 ن2 - مقرر اجباري فقه اللغة 505-612-2

 املستوى الثالث

 ن2 - مقرر اجباري النظرية البالغية في البديع 505-613-2
 ن2 - مقرر اجباري  مناهج وطرق البحث في الفكر اإلسالمي 505-614-2
 ع2ن +2 - مقرر اجباري التفكري العلمي 505-615-3
 ع2ن+2 - مقرر اجباري  السرديات 505-616-3
 عملي 6 - مقرر اجباري  المشروع البحثي 505-699-6

 توى الرابعسامل

 ن2 - اجباري رر مق منهج البحث البالغي 505-617-2
 ع2ن+2 - مقرر اجباري تحليل الخطاب 505-618-3
 ن2 - مقرر اجباري نظريات القراءة والتلقّـي 505-619-2
 عملي6 - مقرر اجباري المشروع البحثي 505-699-6
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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4
 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 أسس مناهج البحث العلمي :اسم المقرر

 Principles of Scientific Research 

 505-601-2 :رمز المقرر
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 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ـ قسم الدراسات العليا :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1
 Principles of Scientific Research 2 -601-505أسس مناهج البحث العلمي 

 . عدد الساعات المعتمدة:2 .2
 ساعتان ) ساعة نظري + ساعتان عملي (  .3

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج)امج نر. الب3 .4
  والبالغة والنقد برنامج الماجستير في األدب  .5

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

 : الذي يعطى فيه المقرر الدراسي الدراسي. السنة أو المستوى 4 .6
 الفصل األول   .7
  )إن وجدت(: متطلبات السابقة لهذا المقررلا. 5 .8
 ال يوجد  .9
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .10
 ال يوجد  .11

 الرئيس للمؤسسة التعليمية: في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .12
 الحرم الجامعي بشطري الطالب والطالبات   .13
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 :(ق. نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطب8

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .أ
✓  

 % 90 النسبة:

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ب

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
✓  

 % 10 النسبة:

    

 - النسبة:  بالمراسلة .د

    

 - النسبة:  أخرى .ه

 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ب
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 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 العلمي .ية إعداد البحث جهأن يعرف الطالب من •

 علمية رصينة  .أن يطبق الطالب ما يتعلمه في إعداد بحوث  •

 أن يوظف التقنية الحديثة في المنهج العلمي . •

 أن يلتزم بأخالقيات البحث العلمي . •

 أن يمتلك مهارة التواصل مع الوسط العلمي لنقل نتائج بحوثه . •
 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  وير وتحسين طتل - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 توفير قواعد البيانات الدولية للباحثين . •

 ي ، ولعب األدوار .ـنتطوير إستراتيجيات التدريس : التعلم الذاتي ، والتعلم التعاو •

 ارير العلمية عن مناقشة الرسائل العلمية بالكلية .كتابة التق •

 متابعة الجديد في منهجية البحث العلمي في المنصات العلمية المتخصصة على شبكة المعلومات العالمية . •
 

 

 

 (. البرنامج دليل أو ريفية نشرة التعلامستخدمة في المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 عام للمقرر: وصف

بأسس البحث العلمي ، ومنهجية اختيار موضوع الرسالة العلمية وجمع يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب 

 المادة العلمية وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها وصياغتها ، بمنهج علمي دقيق مع االلتزام بأخالقيات البحث

 البحث .يع مراحل مجالعلمي في 
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 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 المفاهيم األساسية للبحث العلمي

 المعرفة  

 ...العلم

 ..التنبؤ

 .التفكير العلمي

 ..القضية

 ..المبدأ العلمي

 الفرض

 البديهة

 .القانون العلمي

 ..النظرية

 ..المشكلة

 ..المنهج

 الدراسات السابقة والمصادر والمراجع 

 ع (2ن+1)  2 1

 (ع2ن+1)  2 1 دوافع البحث العلمي وأهدافه وخصائصه  
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 (ع2ن+1)  2 1 المشكلة البحثية : شروطها ، ومصادرها ، ومنهجية صياغتها 

 (ع2ن+1)  2 1 الفرض العلمي وأسئلة البحث  

 (ع2ن+1)  2 1 السابقةتوصيف الدراسات 

 (ع2ن+1)  2 2 حثبلخطة ا

 (ع2ن+1)  2 2 أخالقيات البحث العلمي

 (ع2ن+1)  2 2 جمع المادة العلمية وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها

 (ع2ن+1)  2 2 المنهج والمنهجية

 (ع2ن+1)  2 1 توثيق المعلومات

 (ع2ن+1)  2 1 صياغة البحث 

 

   : المقرر وتوزيعهاإجمالي عدد ساعات  .2

 محاضرات 
دروس 

 ةافيضإ

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45  عملي 30 - - 3 ساعات التدريس الفعلية

 2  15 - - 2 الساعات المعتمدة
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 أسبوعياً: ال يوجد خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 

 

 قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع ت للمؤهال الوطني للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .4

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب التدريس يجيات تاضع استر :ثانيا

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

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 علمي وأخالقياتهالبحث ال معرفة أسس 1-1

معرفة منهجية اختيار المشكلة البحثية وجمع مادتها وتصنيف المادة 

 وتحليلها وتفسيرها وتوثيقها وصياغتها

 مناهج البحث العلميمعرفة 

 التعلم التعاوني

 حل المشكالت

 لعب األدوار

 الحوار العلمي

 التقويم المستمر

إعداد البحوث 

 والتقارير

 يتوظيف التقنية ف

 البحوث

1-2 

1-3 
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 المعرفيةالمهارات  2

 القدرة على تحديد المشكلة العلمية 2-1

 صياغة الفروض واألسئلة 

 والبرهنة والنقد واالستنتاجالتنظيم 

  

 طرح مشكالت للبحث عن حلول

 العصف الذهني

 التفكير الناقد

 المالحظة

 البحوث

 االختبارات

2-2 

2-3 

 ؤولية ستحمل المخصية والش تاالعالقمهارات  3

 القدرة على العمل ضمن فريق 3-1

 التحلي بالمسئولية 

 التعلم التعاوني

 حلقات النقاش

 المالحظة

تقويم الطلبة 

 لبعضهم

3-2 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 اآلخر يأالقدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين وتقبل الر 4-1

 توظيف التقنية الحديثة في البحث العلمي

 تقديم العروض المرئية

 استخدام المنهج اإلحصائي

 المستمرالتقويم 

 2-4 الواجبات المنزلية 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

  ال تنطبق ال تنطبق 5-1

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .5

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مامه م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 5 4 اقتراح مشكلة بحثية 1

 15 7 تقديم ورقة علمية مع عرض مرئي 2

 10 8 نقاش جماعي لقضية علمية 3

 5 10 اختبار تحريري 4

 5 13 اختبار شفوي 5

 60 16 اختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .د

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

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

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

 وتوجهاتهم.

 لتدريس.  من درجة في خدمة الجامعة في مجال ا هإعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحق (2

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

 متابعة رئيس القسم.  (4
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 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

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

 العلمي إضافة إلى االتصال التقليدي وجًها لوجه. وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد اإلفادة من
 
 ( ساعات اسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) 01  

 

 مصادر التعلّم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 م . 2002للثقافة .ي منوفـي ، القاهرة ، المجلس األعلى لعكيف تعد  رسالة دكتوراه . أمبرتو إيكو . ترجمة  ❖

 م 2007هـ / 1437منهجية البحث العلمي ، الدكتور كمال دشلي ، حماة ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  ،  ❖

 م .1978.التفكير العلمي ، فؤاد زكريا ، الكويت ، منشورات عالم المعرفة ،  ❖

 م .1963، دار النهضة العربيةالقاهرة ، العلمي،  ج البحثه، منا بدوي حمنعبد الر ❖

 م . 2006منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ، موريس إنجرس ، ترجمة مصطفى ماضي ، الجزائر ، دار القصبة ،  ❖

 م . 2006 منهج البحث في اللغة واألدب ، ال نسون ، وماييه  ،  ترجمة محمد مندور ، القاهرة ، المركز القومي للترجمة ، ❖

 .1978ومناهجه أحمد بدر ، وكالة المطبوعات، الكويت أصول البحث العلمي  ❖

 .1979البحث العلمي الحديث أحمد جمال الدين ظاهر ومحمد أحمد زيادة دار الشروق، جدة  ❖

 .1963فن البحث العلمي ، بيفردج و و.أ. ب،  ترجمة زكريا فهمي، دار النهضة العربية، القاهرة  ❖

 .1983، اإلسكندرية شباب الجامعةمؤسسة ، ين عناية سحغازي  :البحثمناهج  ❖

 .1963الحديث ومناهج البحث العلمي محمود قاسم المنطق ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة  ❖

 .2003منهج البحث العلمي  هاني يحيى نصري المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت  ❖
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 ملية رجاء وحيد دويدري  دار الفكر، دمشقته العه النظرية وممارساتاأساسي -البحث العلمي ❖
 

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

 مجلة البالغة تحليل الخطاب .  ❖

 مجلة فصول . ❖

 مجلة جذور ❖

 مجلة عالمات ❖

 المجالت العلمية المحكمة للجامعات العربية . ❖

 لم الفكر اع ❖

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
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 ةية اإللكترونيالمكتبة اللغو ❖

❖ 2665adarisweb.com/ar/files/http://www.m 

❖  
 

 المطلوبةالمرافق  .و

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

 :(، وغيرهازة الحاسب اآللي المتاحةتبرات، وعدد أجهالدراسية والمخ قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 . Data Showقاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض  ❖

 . Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب للطالباتقاعة دراسية  ❖
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
 

 نهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات الدولية بمكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية  ❖

 عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات . ❖
 

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

 بها(:
 

 

 
 

http://www.madarisweb.com/ar/files/2665
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1
 لدرس. تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف وقوف أستاذ المقرر على نقاط الضعف والقوة في قاعة ا

 .استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي  -

 .حوار علمي بين الطلبة وأستاذ المقرر حول المقرر وإستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح مبادرات للتطوير  - 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:وت أخرى لتقاستراتيجيا .2
 رر تقرير عضو هيئة التدريس عن المق -

 مناقشة التقرير في لجنة المناهج بالقسم وعرض المرئيات على مجلس القسم . -

 تقويم الزمالء بالقسم . -

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 الدورات التدريبية  .  -

  تبادل الخبرات.ل حلقات نقاشتنظيم  -

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث عن الحلولعقد لقاءات  - 

 

أعضاء ءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة راإج .4

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة
 

 ـ مناقشة الطالب في إجاباتهم .
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 للتأكد من أصالة البحوث العلمية .ح مساستخدام برمجيات ال -

 مناقشة الطالب في بحوثهم  -

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .5
 ت برامج مماثلة .االمقارنات المرجعية مع مقرر -

 استطالع آراء مختصين من جامعات اخرى . -

 ة .جدات المعرفلمتابعة مستتطوير محتوى المقرر  -

 

 

 

  

 أبوبكر أ.د : هاني فراج :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

 

 

 هـ  1439/  6/  9 التاريخ   
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 :  النظرية البالغية في المعانياسم المقرر

 Rhetorical Theory in  Al Maani 

 505-602-2     :رمز المقرر
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 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفخ تاري 

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

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

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

 ساعتان .. عدد الساعات المعتمدة: 2 .15

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

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

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

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

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

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .و
✓  

 %80 النسبة:

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .ز
✓  

 ٪ 10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح
✓  

 %5 النسبة:

    

 بالمراسلة .ط
✓  

 %5 نسبة:لا

    

  النسبة:  أخرى .ي

 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ث
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 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

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

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

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

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

 البالغة والمقاصد.

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

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

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

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

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

 .ـ مطالعة المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالمقرر  2ـ2

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

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

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

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

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

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

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

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

 بصيرورتها وتحوالتها.  

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

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

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

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

 6 3 : أصول النظرية البالغية في المعاني

 2 1 )أ( البالغة الشعرية

 )ب( البالغة والقرآن 

 )ج( البالغة والمقاصد
1 2 

 )د( البالغة واألسلوبية 

 ( البالغة واإلقناعـ)ه
1 2 

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

 2 1 )ب( في المدونة اللسانية وتحليل الخطاب

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

 16 8 : القضايا في النظرية البالغية

 2 1 ـ التقديم والتأخير ونقض المراتب1

 2 1 األفعال الكالميةـ الخبر واإلنشاء ونظرية 2

 2 1 ـ الحذف ونظرية االفتراض السابق3

 2 1 ـ االلتفات والعدول ودالالت االتساع4

 2 1 سبمجال التناـ الربط و5

 2 1 ـ اإليجاز وعالقته بالمضمر 6

 2 1 المنطوق واالقتضاءبـ اإلطناب وعالقته 7

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

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

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

 

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

 هاتدريس

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

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

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

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

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

 .لتعلممن مجاالت ا كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا وفقاً لمجاالتللمقرر  مخرجات التعلم

 مقررلل

 تقويمطرق ال

 المعرفة 1

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

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

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

الجمعي والنقاش 

 الجماعي

 المعرفيةالمهارات  2

 عايير المتعلقة بالتفكير األصوليالقدرة على استنباط األحكام والم 2-1

 بالنظرية البالغيةواللساني وعالقته 

 التوجيه العصف الذهني 

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

 تحوالتها األسلوبية والداللية.

 

التفكير البالغي في ميدان 

 الفعل والعقل البالغيين

 المالحظة والتصحيح

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

والشعري والنثري ومدى ارتباطه بأوجه االستدالل ومدارج الحجة في 

 النصوص .

االستنباط والنظر البالغي 

 في القياس

التقارير والعروض 

 العلمية

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

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

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

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

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

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

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

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

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .10

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

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

 %5 10،9 مقال علمي 2

 %5 12، 11 علميةتقرير  3

 %5 14، 13 عرض دراسات 4

 15 15 بحث 5
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 %60 16 اختبار 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ذ

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

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

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 عمال اإلرشاد. الرئيسي للقسم أل متابعة المرشد (6

 استبانات الطلبة.  (7

 إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة وإجراءات. (8

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

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

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

 

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

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

 م .1992هـ/1413

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

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

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

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

. 

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

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

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

 م.2010الثالثة 

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

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

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

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

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

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

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

 م .2005

 

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

 ـ مجلة البالغة وتحليل الخطاب .1

 البالغة والنقد األدبي . مجلةـ 2

 ـ مجلة اللغة الوظيفية 3

 . عالمات مجلةـ 4

 . المعرفة مجلة عالمـ 5

  . مجلة فصولـ 6

 .  مجلة عالم الفكرـ 7

 ة المحّكمة للجامعات وغيرها .المجالت العلميـ 8

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
http://b7oth.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308


 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

130 

 

 المطلوبةالمرافق  .أأ

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

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

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

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

 Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 

 

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

 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointـ برنامج عرض تقديمي للشرائح :  2

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

 بها(:
 

 طويره اسي وإجراءات تيم المقرر الدروتق .س

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .6
 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

131 

 

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

 الفصل الدراسي . ةـ استطالع آراء الطالب في نهاي2

 .ق تقويمه وتطويرهالمقرر واستراتيجيات تدريسه وطرموضوعات حول  رالمقر وأستاذ بجراء حوار علمي بين الطالإـ 3

 

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

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

 

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

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

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

 ـ تحفيز العروض الفعالة ألوراق العمل .4

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

  

  أ.د. هاني فراج أبوبكر :لبرنامجق امنسسم ا

    

  التوقيع:

 

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف املقرر الدرايس
 

 

 

 قضايا األدب القديم :اسم املقرر

 505603  :رمز املقرر
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 إسم المؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى هـ9/6/1439تاريخ التوصيف:  

 لعربية ـ قسم الدراسات العليا العربيةاللغة ا: كلية القسم /الكلية

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 505603  قضايا األدب القديم   : ورمزه الدراسي. اسم المقرر 1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3

 برنامج الماجستير في األدب والبالغة والنقد                            

 هذه البرامج(كل من إعداد قائمة ب )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً 

الفصل الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4

 األول

 اليوجد (:)إن وجدت . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5

 اليوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7

 الحرم الجامعي بشطري الطالب والطالبات .
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .ك

✓  
 ٪ 90 النسبة:

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ل

    

 اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .م

✓  
 ٪ 10 النسبة:

    

  النسبة:  بالمراسلة .ن

    

  النسبة:  أخرى .س

 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ح
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 ومفاهيمه ومصطلحاته . أهم قضايا األدب العربي القديمأن يعرف الطالب  •

 يدرك الطالب حركية المعنى وعالقاته في النص اإلبداعي  . نأ •

 آراء القدامى والمحدثين حول هذه القضايا ، ومناقشتها .أن يتعرف الطالب  إلى  •

 .أن يناقش الطالب القيم األدبية ومجاالتها المعرفية في نطاق الطبع والصنعة واالبتكار والمنزع واالنتحال •

 .الجة القضايا المطروحة العلماء وطرائق النظر في معأن يتعرف الطالب إلى مناهج  •

 .تلقيه، ومحاورة قضاياه واالستدالل علىها كيفيات، ودبيسب الطالب مهارات تحليل الخطاب األأن يكت •

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

 يدة في مجال الدراسة(.اجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجدأو مر

 اإلفادة من المكتبات اإللكترونية في مصادر التعلم لقضايا المقرر .ـ  1ـ2 •

 ـ مطالعة المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالمقرر . 2ـ2 •

 فها بما يناسب النمو المعرفي وثورة المعلومات .ـ التنوع في استعمال استراتيجيات التعلم وتوظي3ـ2 •

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

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

 ية والندوات والمحاضرات ذات الصلة .الحث على حضور مناقشات الرسائل العلم -2-6 •

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

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها الالمقرر الدراسي )مالحظة:  وصف .خ
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 وصف عام للمقرر:
ملة من القضايا التي تصقل قدرات الطالب في التعامل مع النصوص وكيفية تبين مقاصدها ومضامينها إلى معالجة جيهدف المقرر 

والبحث في دالالتها العميقة، إضافة إلى التعرف إلى المفاهيم العلمية والمصطلحات ذات الصلة، والقدرة على معالجتها وتحليلها 

النصوص اإلبداعية، والوقوف على أهم قضاياها المعرفية ، إضافة إلى تحفيز نة في أنسجة لمعاني الكامواستبصار حركة الدالالت وا

الطالب على محاورة النصوص وإعادة قراءتها ومناقشة اإلشكاالت المعرفية المتعلقة باألنواع األدبية والموقف النقدي حيالها ، إلى 

 لمقرر .  جانب حفز الطالب على إبداء الرأي في قضايا ا

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .11

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

المفاهيم األساسية لقضايا األدب القديم ومصطلحاتها ) االنتحال / الوضع / النقائض / الغزل 

 العذري / الشعوبية / الصعلكة / الغموض / الغرابة / الطرديات (

 الشعر القديم :أوالا : توثيق 

 حال من الجاهلية إلى العصر العباسي .نتاال 

 تحقيق الشعر ومشكلة التوثيق ) قراءة في الدواوين والمجاميع الشعرية ( . 

ا ( .  التداخل في نسبة النصوص ) الغزل العذري أنموذجا

 توثيق الشعر عند العلماء القدامى .  ة التصحيف .مشكل   الرواية الثانية .

 ة (.) من السياقية إلى النصوصيتوثيق الشعر عند المحدثين 

دراسات تطبيقية في توثيق النصوص ) المية الشنفرى ، قصيدة بانت سعاد ، معلقة عمرو 

 بن كلثوم ، المية السموءل ، المية عبديغوث بن وقاص الحارثي (.

       2          4 
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 :ظواهر شعرية عامة  :ثانيًا 
 الوقوف على األطالل .

 اإلسالم والشعر .

 غزل العذري ومشكلة التفسير .لا

 . (المعارضات ، النقائض ، التشطير  )التفاعل بين النصوص 

       2           4 

 :ظواهر شعرية خاصة 

 . (أوس بن حجر ورواته  )عبيدالشعر 

 الصعلكة .

از ، شعر الطرديات  )الغرابة في الشعر   . (عمرو بن أحمر الباهلي ، الرج 

 ت .الجدل في شعر الكمي

 الزهد عند أبي العتاهية .

 الموقف من األطالل عند أبي نواس .

 . (أبوتمام أنموذًجا  )الغموض الشعري ومشكلة المعنى 

 لزوم مااليلزم عند أبي العالء المعري .

 التجديد عند ابن سناء الملك .مشكلة 

 القدسيات .

       2          4 

 :بناء القصيدة 

 تفسير .مقدمة القصيدة ومشكلة ال

 مقدمة القصيدة والعالقات النصية .

 القصيدة القديمة بين الوحدة والتفكك .

       2           4 

 :الثقافة األجنبية وأثرها في األدب 

 الشعوبية .

 المجون .

 االقتباس .

 الرسائل الفنية .

       2           4 

 :المختارات الشعرية 

ام وأسئلة القراءة   عند أبي علي المرزوقي .حماسة أبي تم 

       2           4 
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  (الكشف عن األشباه والنظائر  )حماسة الخالديين 

 :عر شروح الش

  المآخذ على كتاب الفسرالبن جني

 . (مشكالت القراءة عند ابن جني ، انفتاح المعنى في أبيات المتنبي  )

       2           4 

 2           1        دراسات المستشرقين لألدب العربي

   

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .12

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ياً:أسبوعخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .13
 اليوجد       
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .14 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم، مع مالحظة أنه ال يعاً عملية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل م هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات تهاللمؤإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

معرفة أهم قضايا األدب العربي القديم ، بوصفها مدخاًل لدراسة األدب  1-1

. 

 الحوار والمناقشة

 التعلم التعاوني

 حلقات النقاش والمجموعة البحثية

 التقويم المستمر

إعداد البحوث 

 والتقارير

توظيف التقنية في 

 البحوث

التوجيه  العرض والتعلم الذاتي معرفة المنهجية في مقاربة كل قضية . 1-2

 والمالحظة

 العرض والتوجيه  المحاورة التعلم التعاوني معرفة آراء القدامى والمحدثين حول هذه القضايا ، ومناقشتها  1-3
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 المعرفيةالمهارات  2

التقارير والعرض  لناقدالتفكير ا القدرة على رصد قضايا مشابهة ومقاربتها . 2-1

 العلمي

البحوث  العصف الذهني القدرة على مناقشة اآلراء والموازنة بينها . 2-2

 واالختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 التقويم المستمر  التعلم الجمعي والتعاوني القدرة على العمل ضمن فريق 3-1

 الواجبات المنزلية  التفكير والحوار  التحلي بالمسؤولية 3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين وتقبل الرأي اآلخر . 4-1

 استطاعة التعامل مع وسائل التقنية الحديثة .

التقويم والتوجيه  التفاعل الطالبي

 والمالحظة

4-2    

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   اليوجد 5-1

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .15
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تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 5 4 بحثيةلة اقتراح مشك 1

 15 7 تقديم ورقة علمية مع عرض مرئي 2

 10 8 نقاش جماعي لقضية علمية 3

 5 10 اختبار تحريري 4

 5 13 اختبار شفوي 5

 60 16 اختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ر

مع ) الخاص لكل طالبديمي لالستشارات واإلرشاد األكاوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ( ساعات أسبوعيًا 10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس  ) 

 تي:التدريس تقديمه للطالب وفق اآليجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4
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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

 لك نظام الجامعة. كتبية تعلن للطالب، كما ينص على ذويجب على األستاذ أن يخصص ساعات م

ن وجود فترة اتصال بالمرشد واحدة فأكثر، يقّدر أنها تأخذ ساعة واحدة إلى ثالث ساعات، كما يمكن ويتعيّ 

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

 

 لتعلّممصادر ا .بب
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .1
 م 1974طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، * .2
 م 1967هـ ـ  1387مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،  شرح ديوان الحماسة ، ابو علي أحمدالمرزوقي ، نشره أحمد أمين وعبدالسالم هارون ،* .3
والمخضرمين ، الخالديان ) أبوبكر محمد ، وأبو عثمان سعيد ( ، تحقيق د . السيد محمد يوسف ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية * .4

 م 1965القاهرة ، 
المانع ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بن ناصر ا: د. عبدالعزيز  قيقحلي بن معقل األزدي ، تأبي العباس أحمد بن ع ـفالمآخذ على شّراح ديوان أبي الطيب المتنبي ، تصني* .5

 م 2001هـ ـ  1422اإلسالمية ، 
 م 2006هـ ـ  1427،  ، الرياض قشر الفسر ، أبو سهل محمد بن الحسن الزوزني ، تحقيق : د . عبدالعزيز بن ناصر المانع ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية* .6
 م 1960لي ، عبدالحميد المسلوت ، دار القلم ، القاهرة ، نظرية االنتحال في الشعر الجاه* .7
 م 1998الرواية الثانية ، عبدالعزيز إبراهيم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، * .8
 م 1979، بغداد ،  شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين ، محمود عبدهللا الجادر ، دار الرسالة* .9

 م 1986جاهلي ، سعيد األيوبي ، مكتبة المعارف ، الرباط ، عناصر الوحدة والربط في الشعر ال* .10
 م 1964هـ /  1384شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه ، يحي الجبوري ، منشورات مكتبة النهضة ، بغداد ، * .11
 م 1996لثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، اإلسالم والشعر ، د . سامي مكي العاني ، المجلس الوطني ل* .12
 م .1979االسالمي واألموي ، د . عبدالقادر القط ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  في الشعر* .13
 *مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األول ، د . حسين عطوان ، دار المعارف بمصر ، د . ت .14
 م 1991اإلسكندرية ، ، . عثمان موافي ، دار المعرفة الجامعية  *التيارات األجنبية في الشعر العربي ، د .15
 م 1986*الشعوبية واألدب ) أبعاد ومضمونات ( ، د . خليل جفال ، دار النضال ، بيروت ،  .16
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 م 1989هـ ـ  1410الغموض في شعر أبي تمام ، د . السيد محمد ديب ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ، * .17
 م 1987سة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، رب ، حسين الواد ، المؤسالجمالية عند الع *المتنبي والتجربة .18
 م 1986واالبتكار في الشعر ، د . عبدالعزيز األهواني ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  ــمابن سناء الملك ومشكلة العق* .19
 م1979رحمن بدوي ، دار العلم للماليين، بيروت ، دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي ، د. عبدال* .20
 .م 2007هـ ـ  1428، دار جرير ، عّمان ،  بدالرحمنالشعر الجاهلي حصاد قرن ، د . عفيف ع* .21
22.  

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج  .23

 مجلة المورد

 مجلة دراسات أدبية

 ربيمجلة التراث الع

 مجلة فصول

 مجلة عالمات

 مجلة جذور

 مجلة حقول

 حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ) جامعة الكويت ( ، وماشابهها .

 عالم الفكر

 المجالت العلمية المحك مة للجامعات وغيرها .

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد .24
 /http://www.alukah.net  ـ شبكة األلوكة . 1

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

 /maktaba.org-https://alـ المكتبة الشاملة الحديثة .      3

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

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

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

 موسوعة الشعر العربي لجامعة أم القرى .ـ 8

❖ tkbe_Q-1d4PELUByMFvu8https://t.me/joinchat/B 

❖ 107https://www.rwaq.org/courses/isra 

❖ educ.com-https://www.new 

❖ http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 

❖ webster.com-http://www.merriam/ 

❖ www.wata.cc 

❖ archive.sakhrit.co/ 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 

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

 sa/download/details.aspx?id=-https://www.microsoft.com/ar08493ـ حزمة مايكروسوفت أوفيس:  2

 

❖  

❖ 1267404594&d=1&thumb=1&stc=74283.php?attachmentid=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment 

 PDFلقراءة كتب  Foxiit Readerبرنامج  ❖

 المكتبة الشاملة ❖

 لمكتبة اللغوية اإللكترونيةا ❖

❖ 2665http://www.madarisweb.com/ar/files/ 
 

https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://t.me/joinchat/B8PELUByMFvu4d1-tkbe_Q
https://www.rwaq.org/courses/isra107
https://www.new-educ.com/
http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.wata.cc/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=74283&stc=1&thumb=1&d=1267404594
http://www.madarisweb.com/ar/files/2665
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 المطلوبةالمرافق  .تت

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .7
 

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

 Data Showدة بجهاز عرض مزو ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 .استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي  -

 .حوار علمي بين الطلبة وأستاذ المقرر حول المقرر وإستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح مبادرات للتطوير  - 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .8
 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointـ برنامج عرض تقديمي للشرائح :  2

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .9

 بها(:
 

 تطويره يم المقرر الدراسي وإجراءات وتق .ش

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .11
  عند الطالب .على نقاط الضعف والقوة ؛ للوقوف تقييم في منتصف الفصل الدراسي الـ 1
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 الفصل الدراسي . ةـ استطالع آراء الطالب في نهاي2

 .ق تقويمه وتطويرهالمقرر واستراتيجيات تدريسه وطرعات ضوموحول  وأستاذ المقرر بجراء حوار علمي بين الطالإـ 3

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:يم واستراتيجيات أخرى لتق .12
 ـ تقرير المقرر الدراسي .1

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 ع الطالب .ـ عقد اللقاءات الدورية م1

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

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

 ـ تحفيز العروض الفعالة ألوراق العمل . 4

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل .14

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

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

 وأصالتها . ميةث العلالبحو مصداقيةللتأكد من القرائي مجيات المسح استخدام برـ 2

 .ة في التقارير والبحوث وأوراق العملماألفكار الجوهرية المقدفي ب مناقشة الطالـ 3

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .15
 بصفة دورية ؛ من أجل تطويره . مفردات المقررـ  متابعة المستجدات في 1
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 ازنات مرجعية مع مقررات البرامج المماثلة في الجامعات األخرى .قد موـ  ع2

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

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

 

 

  

 هاني فراج أبوبكر د.أ. :منسق البرنامجسم ا

    

  التوقيع:

 

 

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 قضايا النقد القديم اسم المقرر: 

 Issues in Traditional Criticism 

 505-604-2  رمز المقرر:
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 جامعة أم القرى اسم المؤسسة التعليمية: 9/6/1439 التوصيف:تاريخ  

 قسم الدراسات العليا -اللغة العربية  القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

  Issues in Traditional Criticism . اسم المقرر الدراسي ورمزه:  قضايا النقد األدبي 1 .1

2 -604-505 
 الساعات المعتمدة: ساعتان. عدد 2 .2
 ماجستير في األدب والبالغة والنقدم ضمنه المقرر الدراسي: . البرنامج )أو البرامج( الذي يقد3 .3

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الدراسي: الفصل األول. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر 4 .4
 يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:ال5 .5
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .6
. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الحرم الجامعي بشطري الطالب 7 .7

 والطالبات.
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 بع )اختر كل ما ينطبق(:. نمط الدراسة المت8

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .أ
✓  

 %90 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
✓  

 %10 النسبة:

    

  النسبة:  بالمراسلة .د

    

  النسبة:  أخرى .ه

 

 تعليقات:
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 األهداف .ب

 المفاهيم الواردة في المقررأن يتعرف الطالب الى جملة  -1

 واردة في المقررأن يتعرف الطالب الى ابعاد القضايا النقدية ال -2

 أن يناقش اراء النقاد المتعلقة بكل قضية من القضايا -3

أن يثار ذهن الطالب إليجاد روابط بين القديم والحديث في القضايا النقدية ووضعها ضمن منظومة  -4

 متماسك

 يدة حول القضايا النقدية القديمةأن يثير الطالب أسئلة جد  -5
 

 المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  

 .توفير قواعد البيانات ذات العالقة  -1

التنويع في استراتيجيات التدريس من مثل استخدام اسلوب حل المشكالت والتفكير الناقد  -2

 .التشاركيوالتعلم الذاتي والتعلم 

 .كتابة التقارير العلمية والبحوث القصيرة -3

 المتعلقة بقضايا النقد القديم متابعة الجديد في الدراسات النقدية -4

 فادة من التقنيات الحديثة .اإل -5

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

  الدراسة(.  
 

 

 (. لمستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامجمالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها اوصف المقرر الدراسي  . .ج
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 وصف عام للمقرر:

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بأبرز مفاهيم النقد القديم  والتعرف إلى أبعاد القضايا النقدية 

طها بالدراسات النقدية الحديثة حيثما يتوفر والوقوف على مصادرها االساسية ومناقشة مشموالتها ورب

 ارير علمية، وإثارة اسئلة جديدة واإلجابة عنها وكتابة تق ذلك

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

الخطاب النقدي القديم النشأة -التعريف بالمقرر وأهدافه 

 والسياق

1 2 

 الشعر -دبية األ –دب مفاهيم نقدية : األ
1 2 

 عبيد الشعر—الحوليات –الطبقة –لفحولة ا -الشاعر 
1 2 

 االنتحال -المنزع -االبتكار -الصنعة -دبية :الطبعقيم أ
1 2 

 الفهم واالفهام
1 2 

 الشعراء النقاد قضايا نقدية:
1 2 
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 (المعنى وتأليفه )النظم
1 2 

 الشعربناء االفق : عمود 
1 2 

 خرق االفق: الشعر المحدث
1 2 

-مضمرة: المفضلياتيات الالجمالالمختارات و

 الحماسة -صمعياتاأل

1 2 

 الشعر والدين
1 2 

 الصدق والكذب
1 2 

 (المصادر : التثاقف )نقد الشعر
1 2 

 منهاج البلغاء
1 2 

 دالئل االعجاز التذوق:
1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 موعالمج أخرى تطبيق 
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 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: اليوجد .3
 

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -

-  ً  مخرجات التعلم المستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومعثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة ثالثا

ر مخرجات تعلم تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقروطرق 

 في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقويم دريس للمقرراستراتيجيات الت مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 1

المالحظة  الحوار والمناقشة  معرفة المفاهيم النقدية ذات العالقة 1-1

 لتوجيهوا
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 تصحيح التقارير  التعلم الذاتي  معرفة ابعاد القضايا النقدية 1-2

عرض نتائج  التعلم التعاوني معرفة أسس االختيار في المختارات الشعرية 1-3

 النقاش الجماعي

 المهارات المعرفية 2

 المالحظة التفكير الناقد القدرة على طرح االسئلة 2-1

 االسئلة المباشرة اسلوب حل المشكالت بيات والسلبياتالقدرة علة كشف االيجا 2-2

 ادارة جلسة نقاشية الحوار المساهمة في حل المشكالت في قضية مشكلة 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

المالحظة  حلقات النقاش في المحاضرات القدرة عل ادارة نقاش وتحمل المسؤولية 3-1

 والتوجيه

 اعداد تقارير  المشاركة في الندوات المحلية على المشاركة فى الندوات العلمية درةالق 3-2

  المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4

 المالحظة الحوار القدرة على الحوار 4-1

  مناقشة الطلبه بعضهم لبغض تقبل الراي والرأي االخر 4-2

 (وجدت ركية )إنالمهارات النفسية الح 5

 المالحظة التحليل وبيان عناصر الجمال القدرة على تمثل النصوص االبداعي في مواطن االستشهاد 5-1

   القدرة على المشاركة الوجدانية للمبدعين  5-2
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

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

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 12-9-6-3  كتابة مقاالت 1

 %10 13 كتابة بحث قصير 2

 %5  8-4-2 عرض دراسات  3

  7-5-2 عرض مقاالته 4

 %15 10 االختبار 5

  على مدار الفصل ظة حالمال 6

 %60 16 نهائياالختبار ال 

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

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

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

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

 وتوجهاتهم.

 التدريس.   إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه من درجة في خدمة الجامعة في مجال (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.م القسم بما يت إحاطة مجلس (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، كما يمكن 

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

 

 مصادر التعلّم .ه

a.  الكتب المقررة المطلوبة: -قائمة  في –أدرج 

 

 1964 ابن قتيبة: الشعر و الشعراء ، بيروت ، 
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 عبد السالم محمد هارون ، بيروت الجاحظ : البيان و التبيين ، تحقيق

 1969د السالم محمد هارون ، بيروت ، بعالجاحظ : كتاب الحيوان ، تحقيق 

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

  1956ابن المعتز : طبقات الشعراء ، القاهرة ، 

 1956ابن طباطبا : عيار الشعر ، تحقيق طه الحاجري و زميله ، القاهرة ، 

 1956،  نديقدامه بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق بونيباكر ، ل

 أبو بكر الصولي : أخبار أبي تمام ، تحقيق خليل محمد عساكر و زميله ، بيروت

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

 القاهرة .  ،القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق أبى الفضل إبراهيم وزميله 

 . 1986أبو هالل العسكري : كتاب الصناعتين ، تحقيق علي محمد البجاوي وزميله ، بيروت ، 

 . 1991أبو علي المرزوقي : شرح حماسة أبى تمام ، تحقيق أحمد أمين وزميله ، بيروت ، 
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 . 1953ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة ، القاهرة ، 

 . 1984از ، تحقيق محمود محمد شاكر ، القاهرة . جععبد القاهر الجرجاني : دالئل اإل

  1954عبد القاهر الجرجاني : أسرار البالغة ، تحقيق هيلموت ريتر ، استانبول ، 

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

  1983هاب ، بيروت ، و لالقيرواني : رسائل االنتقاد ، تحقيق حسن حسني عبد ا شرفابن 

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

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

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

  1966بن الخوجة ، تونس ، راج األدباء ، تحقيق محمد الحبيب احازم القرطاجني : منهاج البلغاء وس

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

  1962ابن خلدون : المقدمة ، تحقيق علي عبد الواحد وافي ، القاهرة 
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 وت طه احمد إبراهيم : تاريخ النقد األدبي عند العرب ، بير 

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

  1973أحمد الشايب : أصول النقد العربي ، القاهرة ، 

  1948محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب ، القاهرة ، 

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

 

 ت العلمية والتقارير وغيرها(:د المرجعية األساسية )المجالالموا -في قائمة  –. أدرج 2 

 لة فصولمج

 عرفةملم الامجلة ع

 مجلة عالم الفكر 

 مجلة عالمات

 مجلة الفكر العربي المعاصر

 المجالت العلمية المحكمة في الجامعات العربية
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 رها:. أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغي3

 

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 
 2932/814tp://jordan.thebeehive.org/content/ht

http://www.aun.edu.eg/faculty_social_work/arabic/3adad_1.php 

http://www.aun.edu.eg/faculty_veterinary_medicine/vet 
earchblog.blogspot.comres-arabic-https://english 

https://lisanarabs.blogspot.com/ 

https://www.nccal.gov 

 

http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
https://lisanarabs.blogspot.com/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
http://www.aun.edu.eg/faculty_veterinary_medicine/vet
https://lisanarabs.blogspot.com/
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 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

 

htt://www.madarisweb.com/ar/files/2665 

 pdfلقراءة كتب foxiit Reader امجبرن

https://archive.org/download/0ISAUDMACFULL117-201509/01-SAUDMACFULL-117.rar 
 المكتبة الشاملة

 المكتبة اللغوية االلكترونية

 

 

 

 المرافق المطلوبة .و

القاعات أي عدد المقاعد داخل بي ن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 

 Data Showقاعات دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض  -

 Data Showهاز عرض عشرين طالبا مزودة بجقاعات دراسية للطالبات تتسع ل -

-  
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .2



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

164 

 

 نهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات بمكتبة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرقمية -

 عدد عشرين جهاز حاسوب آلي مرتبط بقواعد البيانات -
 

 اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:ثالً )حددها: م مصادر أخرى .3
 

 

 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1
 نقاط الضعف والقوة في قاعة الدرس تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف وقوف استاذ المقرر على  -

 استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي . -

اجراء حوار علمي بين الطلبة واستاذ المادة حول المقرر واستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح  -

 مبادرات للتطوير.
 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 و هيئة التدريس عن المقررر عضتقري -

 مناقشة التقرير في لجنة المناهج في القسم وعرض المرئيات على مجلس القسم. -

 تقويم الزمالء في القسم. -
 

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 الدورات التدريبية -

 لتبادل الخبراتتنظيم حلقات نقاش  -
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 عن حلول عقد لقاءات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث -

 استضافة اهل الخبرة واإلفادة من ملحوظاتهم -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .4

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

 :هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(
 مناقشة الطلبة في اجاباتهم -

 استخدام برمجيات المسح للتأكد من أصالة البحوث العلمية  -

 مناقشة الطلبة في تقاريرهم وبحوثهم . -

ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر ا .5  لدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ
 رى محلية وعربيةالمقابالت المرجعية مع مقررات برامج مماثلة في جامعات اخ -

 استطالع آراء المختصين في الجامعات االخرى -

 متابعة المستجدات في مفردات المقرر بغية تطويره -
 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر اسم منسق البرنامج:

    

 هـ9/6/1439 التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 اسم المقرر: العروض واإليقاع

 505-605-2المقرر:ز رم
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 جامعة أم القرى اسم المؤسسة التعليمية: 9/6/1439 تاريخ التوصيف: 

 قسم الدراسات العليا -اللغة العربية القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

 505-605-2. اسم المقرر الدراسي ورمزه: العروض واإليقاع  1 .8

 لمعتمدة: ساعتان. عدد الساعات ا2 .9

 والنقدماجستير في األدب والبالغة . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .10

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 ول. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الفصل األ4 .11

 السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد . المتطلبات5 .12

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:  ال يوجد6 .13

الحرم الجامعي بشطري  . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

 الطالب والطالبات .
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 ا ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل م8

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .و
✓  

 %90 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ز

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح
✓  

 %10 النسبة:

    

  النسبة:  بالمراسلة .ط

    

  النسبة:  أخرى .ي

 

 :تعليقات
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 األهداف .ث

 درج بعضها في وصف المقررلموالمفاهيم ذات العالقة أن يتعرف الطالب إلى ا -1

 أن يتعرف الطالب  إلى أسس التفكير العروضي عند الخليل بن احمد -2

 أن يتعرف الطالب إلى  البحور الشعرية وخصائصها الموسيقية الصافية منها والمركبة -3

شعر  -الشعر المرسل الرباعيات -أن يتعرف الطالب  إلى التحوالت الموسيقية من مثل ) الموشحات  -4

 ة (يلفعالت

الخلط  –المزج الموسيقي  -أن يتعرف الطالب إلى االنزياحات الموسيقية )معلقة عبيد بن االبرص -5

 الموسيقي

 أن يتعرف الطالب إلى القافية ومتعلقاتها والضرورات الشعرية. -6

 ان يتمكن الطالب من الوقوف على التجاوزات الموسيقية وتصنيفها. -7
 

 المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  -ا يتم تنفيذه -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 توفير قواعد البيانات الدولية للطلبة -

التعلم عن طريق لعب  -التعلم التعاوني –)التعلم الذاتي  تطوير استراتيجيات التدريس  -

 االدوار(

 متابعة الجديد في مجال الدرس الموسيقي للشعر العربي -

 قي للشعر العربيت الدرس الموسيعلى كل متعلقا لالطالعاستخدام تقنية المعلومات  -
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال  

  الدراسة(.  
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 ة أو دليل البرنامج(. )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفيوصف المقرر الدراسي  .ح

وصف عام للمقرر : يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بجملة المفاهيم ذات العالقة بموسيقى الشعر العربي 

فضال عن الوقوف على خصائص البحور ،  والوقوف على التفكير الموسيقي عند الخليل بن احمد الفراهيدي ، 

حوالت الموسيقية في الشعر العربي وما كان منها انزياحا موسيقيا الشعرية الصافية منها والمركبة ، وتمثل الت

 . لى النص الشعري .والتعرف إلى القافية مفهوما وأبعادا وخصوصيات موسيقية رائدةيضفي جماال ع
 

 

 تناولها:الموضوعات التي  ينبغي  .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 التعريف بالمقرر وأهدافه.

 –ة المفاهيم التالية: العروض الزحافات العلل اسدر

 الكتابة العروضية اقسام البيت وغيرها من المفاهيم

1 2 

اسس التفكير الموسيقي عند الخليل، الدوائر 

 التفعيالت وصورها -العروضية

1 2 
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 -المتقارب -البحور الشعرية الصافية: الكامل الرجز

 ........  الرمل–المتدارك 

1 2... 

البسيط –ور الشعرية المركبة: الطويل بحال

 الخفيف....

1 2 

-الشعر المرسل –التحوالت الموسيقية: الموشحات 

 شعر التفعيلة

1 2 

تعدد البحور في  -االنزياحات الموسيقية :معلقة عبيد

 انزياحات التفعيلة -الخلط–المزج  -القصيدة

1 2 

 2 1 القافية وأنواعها وعيوبها

 2 1 الضرورات الشعرية
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45  15   3 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 يوجد عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: ال .8
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واستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .9

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة أوالً  -

-  ً  التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق ثانيا

-  ً هدفة : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستثالثا

 يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال

 في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقويم يات التدريس للمقرراتيجاستر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 1

 المالحظة الذاتيالتعلم  معرفة المفاهيم ذات العالقة 1-1

 المناقشة المحاضرات معرفة اوزان البحور الشعرية 1-2

 اعداد التقارير التعلم التعاوني معرفة اسس التفكير الموسيقي عند الخليل بن احمد 1-3

 المهارات المعرفية 2

تقارير اعداد  طرح قضية التحوالت الموسيقية القدرة على تحديد االنزياحات الموسيقية 2-1

ومناقشتها امام 

 الطلبة
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االختبارات  طرح قضية االنزياحات الموسيقية التمييز بين الخلط والمزج الموسيقي 2-2

 القصيرة

المالحظة  التفكير الناقد القدرة على اصدار االحكام 2-3

 والتوجيه

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

طرح قضية على المجموعة  تكليف الطلبة بالعمل على شكل مجموعات 3-1

 لمناقشتها

عرض النتائج 

 ومناقشتها

مناقشة نتائج   اعداد اوراق عمل للمناقشة انتداب احدهم ناطقا باسم المجموعة 3-2

اوراق العمل 

 بشكل جماعي

  ت تقنية المعلومات والمهارات العدديةومهارا االتصالمهارات  4

 المالحظة الحوار تقبل الراي والرأي اآلخر 4-1

تقويم الطلبة   مناقشة آراء عدة في قضية واحدة 4-2

 لبعضهم

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 المالحظة انشاد الشعر تذوق النص الشعري وإنشاده 5-1

اعداد  معرفة الوزن من اللحن الشعري الموسيقا في النص التعبير عن جمالية 5-2

 تقارير

 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

175 

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

التقييم نسبته من 

 النهائي

 15  اعداد تقارير علمية صغيرة في قضية محدد 1

 10  اختبار تحريري 2

 10  المشاركات اليومي في التحضير والمناقشة 3

 5  اختبارات شفوي 4

 60  اختبار نهائي 5

6    

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ذ

شاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلر

 جد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتوا

 أسبوعيا( ساعات 10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) -1
 ق اآلتي:ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفيجري 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1
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يقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج، حسب رغباتهم  (2

 وتوجهاتهم.

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

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

 ينص على ذلك نظام الجامعة.  عات مكتبية تعلن للطالب، كماويجب على األستاذ أن يخصص سا

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

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

 وجًها لوجه.
 

 

 ادر التعلّمصم .ي

a.  الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –أدرج 

 م.1952المصرية ، ط ، مكتبة االنجلو  إبراهيم انيس ،موسيقى الشعر،-
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شكري عياد ،موسيقى الشعر العربي ،مشروع دراسة علمية ،دار المعرفة ،القاهرة  -

 م .1978، 2، ط

مطبعة حكومة  رب،عبدهللا الطيب المجذوب ،المرشد الى فهم اشعار الع -

 م1989، 3الكويت،،ط

اليين ، بيروت كمال ابو ديب ، في البنية االيقاعية للشعر العربي ، دار العلم للم-

 2م ، ط1988،

ابو يعلى التنوخي ، القوافي ، تحقيق عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ، مصر -

 م1978،  2، ط

 : الحر والشعر الشطرين شعر في بيقوتط دراسة: وحديثه قديمه العربي الشعر موسيقى -

 1993: الطبعة دن،األر للنشر، الشروق دار ،علي الرضا عبد

 القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة، يونس  عليالشعر،  موسيقى في جديدة نظرة

 1993: لطبعةا
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2 

 1989لطبعة،ا دمشق الحصاد، دار ، الوجي حمنالر عبد: العربي الشعر في اإليقاع-

: الطبعة ،،األردن للنشر، اإلبداع دار ، ةست أبو سليمان : ي،العرب العروض نظرية في-

 1992 األولى

 متولي عبدالسميع نعمان: النثر وقصيدة الحر والشعر البيتي الشعر في العربي الشعر يقاع إ-  

 . 2013: الطبعة القاهرة للنشر، واإليمان العلم ردا ،

 لمكرمة مكة الجامعي، الطالب مكتبة درويش هللا عبد: والقافية العروض في دراسات-

 . 1987 الثالثة: الطبعة

 1998 األولى الطبعة،  القاهرة للنشر، الثقافية الدار ، حركات مصطفى: المؤلف -الشعر أوزان

 جاد محمد عزت: المؤلف -النثر قصيدة على إجرائية مقاربة. عربية نقدية نظرية: اإليقاعية

 .2002: الطبعة بيروت العربي، الفكر دار: الناشر

 

 القاهرة للنشر، غريب دار ك،كش أحمد: -الشعر إيقاع في للتجديد محاوالت -

 2004: الطبعة
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 العلمية، الكتب دار، عثمان بن حسن بن محمد: والقوافي العروض في الوافي المرشد- 

  األولى: الطبعة، بيروت

 للنشر، المعرفة بستان: عطية هللا عبد الهادي عبد: العربي الشعر موسيقى في التجديد مالمح-

 .2002: الطبعة، مصر

 للكتاب، العامة المصرية يئةاله ،يونس علي ي،العرب الشعر موسيقى في جديدة نظرية 

 1993: الطبعة، القاهرة

 2008: الطبعة، مصر للنشر، واإليمان العلم ،سالمان علوان محمد: الحداثة شعر في اإليقاع-

: الطبعة، مصر للكتاب، الهدى دار ،خضر سيد ، -العربية اللغة في اإليقاعي التكرار -

 1998 األولى

 

b. المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:المواد المرجعية األساسية  -ي قائمة ف – أدرج( 

 مجلة فصول

 مجلة علم العرفة

 مجلة عالم الفكر 

 مجلة عالمات
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 مجلة الفكر العربي المعاصر

 المجالت العلمية المحكمة في الجامعات العربية

 

c. ل االجتماعي وغيرها:أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواص 
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 

 

 
mresearchblog.blogspot.co-arabic-https://english 

https://lisanarabs.blogspot.com/ 

https://www.nccal.gov 

 

 

http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
https://lisanarabs.blogspot.com/
https://lisanarabs.blogspot.com/
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d.  مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:أدرج أي 

 الشاملةالمكتبة  -

 المكتبة اللغوية االلكترونية -

htt://www.madarisweb.com/ar/files/2665 

 pdfلقراءة كتب foxiit Readerبرنامج 

https://archive.org/download/0ISAUDMACFULL117-201509/01-

SAUDMACFULL-117.rar 
 

 

 المرافق المطلوبة .أأ

ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد بي ن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في 

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

 ات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاع .4
 

 Data Showقاعات دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض  -

 Data Showقاعات دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض  -

-  
 

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .5

 .الدولية بمكتبة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرقمية كلية لقواعد البياناتنهاية طرفية بكتبة ال -
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 عشرون جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات  -
 

 

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

 بها(:
 

 

 
 

  تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .س

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .6
 

 تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف وقوف استاذ المقرر على نقاط الضعف والقوة في قاعة الدرس  -

 استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي . -

قرر واستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح اجراء حوار علمي بين الطلبة واستاذ المادة حول الم

 رات للتطويرمباد

 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .7
 عن المقرر تقرير عضو هيئة التدريس -

 مناقشة التقرير في لجنة المناهج في القسم وعرض المرئيات على مجلس القسم. -
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 تقرير الزمالء بالقسم. -
 

 

 

 ءات تطوير التدريس:راإج .8

 الدورات التدريبية -

 الخبرات  تنظيم حلقات نقاش لتبادل -

 عقد لقاءات للطالب وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث عن الحلول. -
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .9

الواجبات مع أعضاء التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من هيئة تدريس مستقلين، و

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مناقشة الطلبة في إجاباتهم. -

 استخدام برمجيات المسح للتأكد من أصالة البحوث العلمية. -

 مناقشة الطلبة في بحوثهم. -

 

 

ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ال .10  مقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ
 المرجعية مع مقررات برامج مماثلة في جامعات اخرى محلية وعربيةالمقارنات  -

 استطالع آراء المختصين في الجامعات االخرى -

 متابعة المستجدات في مفردات المقرر بغية تطويره -
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 أ.د. هاني فراج أبوبكر اسم منسق البرنامج:

    

 التوقيع:

 

 هـ 9/6/1439 ريختاال
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 في النقد الحديث اسم المقرر: المناهج السياقية

 Contextual approaches in modern criticism 

 505-606-3 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 م القرىجامعة أ  اسم المؤسسة التعليمية: هـ9/6/1439 تاريخ التوصيف: 

 اللغة العربية / قسم الدراسات العليا القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 Contextual . اسم المقرر الدراسي ورمزه: المناهج السياقية في النقد الحديث1 .15
approaches in modern criticism 3-606-505 

 . عدد الساعات المعتمدة: ثالث ساعات /2 .16
 والبالغة والنقد البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: األدب. البرنامج )أو 3 .17

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الفصل االول4 .18
 )إن وجدت(: ال يوجدلهذا المقرر  . المتطلبات السابقة5 .19
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .20
. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الحرم الجامعي بشطري 7 .21

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

 

 ليديةتقالقاعات المحاضرات  .ك
✓  

 %90 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ل

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .م
✓  

 %10 النسبة:

    

  النسبة:  بالمراسلة .ن

    

  النسبة:  أخرى .س

 

 تعليقات:

 

 

 

 األهداف .ح
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 أن يتعرف الطالب الى جملة المفاهيم المتعلقة بمفردات المساق. -1

 عة النقد االدبي قبل ظهور المناهج السياقية.لب إلى طبييتعرف الطاأن  -2

 أن يتعرف الطالب الى المناهج السياقية من حيث المفهوم واالعالم والعناصر . -3

 ان يكتشف الطالب ايجابيات وسلبيات كل منهج من المناهج السياقية . -4

 ان يطبق الطالب المناهج السياقية . -5

 ة على المناهج السياقية.ية المعتمداسات النقدأن يناقش الطالب بعض الدر -6
 

 

 المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 توفير قواعد البيانات ذات العالقة بالمساق -

 لعب االدوار وغيرها –التعلم التعاوني –تطوير استراتيجيات التدريس : التعلم الذاتي  -

 القصيرة ذات العالقةالتقارير العلمية والبحوث كتابة  -

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات متابعة الجديد في الدراسات ذات العالقة  -

  في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

 

 تخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المسوصف المقرر الدراسي  .خ

وصف عام للمقرر: يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب  بجملة المفاهيم المتعلقة بالمناهج السياقية وإلى 

والوقوف على  نشأة كل منهج من  البيئة النقدية التي سبقت ظهور المناهج السياقية وأدت الى ظهورها ،

ل منهج من هذه المناهج بالكشف وجهات أعالمه ورحلته في النقد العربي الحديث ونقد كالمناهج السياقية وت

 عن إيجابياته وسلبياته.
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 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 –التاريخ الثقايف -:املؤلف النص والسياق - وأهدافهالتعريف بالمساق 
 جتماعياحمليط اال

1 3 

 التأثرية -الذوقية –النقد ما قبل املنهج : االنطباعية 
1 3 

 -تني -سانت بيف-االعالم وتوجهاهتم-املنهج التارخيي: النشأة
 برونتيري

1 3 

 النص الشعري والتاريخ يف الرتاث النقدي
1 3 

رحلة املنهج التارخيي للنقد احلديث: امحد ضيف قسطاكي احلمصي حممد 
 العقاد-امحد امني–طه حسني  -اخلالدي

1 3 

 نقد املنهج التارخيي
1 3 
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–نظرية االنعكاس  -املنهج االجتماعي: النشأة واالعالم واملرجعيات
 نظرية لوكاتش

1 3 

 –اقعية النقدية الو  -عناصر املنهج االجتماعي: الواقعية االشرتاكية
 االدب واجلمهور -االلتزام

1 3 

 –طه بدر   د العريب احلديث :عبداحملسنرحلة املنهج االجتماعي للنق
 حممود امني العامل-حسني مروة-عبدالعظيم اسيس

1 3 

 نقد املنهج االجتماعي
1 3 

 ادلر .-شارل مورو -املنهج النفسي :فرويد 
1 3 

 -حممد خلف هللا-رحلة املنهج اىل النقد العريب احلديث :امني اخلويل
 مصطفى سويف -شيجورج طرابي -عزالدين امساعيل–النويهي 

1 3 

 نقد املنهج النفسي
1 3 
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 املنهج االسطوري :يونغ واالمناط  العليا
1 3 

 مصطفى الشورى-على البطل –رحلة املنهج اىل النقد العريب احلديث 
1 3 

 نقد املنهج وهب رومية
1 3 

   

   

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 60  30   4 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات المعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: ال يوجد .13
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ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق ق .14 ياسها مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 واستراتيجيات تدريسها

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  تعلم المستهدفة.طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات ال: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب ثانيا

-  ً التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة : ضع طرق ثالثا

وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم 

 .في كل مجال من مجاالت التعلم

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 1

 اعداد التقارير التعلم الذاتي أن يتعرف إلى مفاهيم المناهج السياقية 1-1

 عرض الدراسات التعلم التعاوني ناهج السياقيةالمأن يتعرف الى ابعاد كل منهج من  1-2

 المالحظة الحوار أن يتعرف إلى رحلة المناهج السياقية في النقد األدبي الحديث 1-3

 المهارات المعرفية 2

 المالحظة طرح توجهات النقاد ومناقشتها القدرة على مناقشة توجهات النقاد 2-1
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 التقارير العصف الذهني وسلبيات النقدالبرهنة على ايجابيات  2-2

 البحوث التفكير الناقد االستنتاج  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

 المالحظة حلقات النقاش العمل ضمن الفريق 3-1

 تقويم الطلبه التعلم التعاوني ادارة الحوار 3-2

  المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4

 المالحظة الحوار التواصل مع االخرين وتقبل اآلراء 4-1

 اعداد التقارير استراتيجية التدريس االستقصائي توظيف التقنية الحديثة في البحث العلمي 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة  .15

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

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %5 مستمر المشاركة في قاعة الدرس 1



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

194 

 

 %15 10 اختبار فصلي 2

 %10  الدراساتاعداد التقارير وعرض  3

 %10 13 اعداد بحث صغير 4

5    

 %60 16 اختبار نهائي 6

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ر

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

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

 يمه للطالب وفق اآلتي:رتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديجري ت
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 لرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد. متابعة المرشد ا (6

 استبانات الطلبة.  (7
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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. 

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

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

 
 

 

 مصادر التعلّم .بب

  الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 

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

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

 م2008

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

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

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

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

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

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

 م.1966

 م. 2008األدب من الداخل جورج طرابيشي، دار الطليعة بيروت ،  -9

 م. 2008ج طرابيشي ، دار الطليعة بيروت ، عقدة اوديب في الرواية العربية ، جور -10



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

196 

 

 دار ، لماعيإس الدين عز:  ، عرٌض وتفسير ومقارنة بيالعر النقد في الجمالية األسس -11

 .1974 القاهرة، الثقافة،

 م1985سالم زغلول محمد/  د/  مناهجه ، قضاياه ، أصوله/  الحديث العربي النقد -12

 للطباعة صفاء دار ، فيدوح القادر عبد.  د:  العربي الشعر نقد في النفسي االتجاه -13

 .م1989 ، عّمان ، والتوزيع والنشر

 المجلس ، المودن حسن ترجمة ، نويل بيلمان جان تأليف:  واألدب النفسي التحليل -14

 . م1997 ، القاهرة ، للثقافة األعلى

 وزارة منشورات ، أسعد وجيه ترجمة ، أبراهام كارل.  د:  والثقافة النفسي التحليل -15

 . م1998 ، دمشق ، السورية الثقافة

 ، 4 ط ، القاهرة ، غريب مكتبة ، إسماعيل الدين عزّ . د:  لألدب النفسي التفسير- -16

 . م1987

 – العقاد نقد في الشعرية الصورة سيكولوجية)النفسي النقد نظرية إلى المدخل -17

 ً  .  م1998 ، دمشق ، العرب الكتاب اتحاد منشورات ، المختاري الدين زين ،(نموذجا

 محمد. د و ، عباس إحسان. د ترجمة ، هايمن ستانلي ، الحديثة ارسهومد األدبي النقد -18

 ، بيروت الثقافة دار ، نجم يوسف

 ناشرون، للعلوم العربية الدار لبنان،.  بيروت قانصو، وجيه: تر األسطورة، تاريخ  -19

 .2008، 1ط

 1ط والنشر، للطباعة بدايات سورية، إسبر، أسامة: تر األسطورة، تاريخ موجز -20

 م1980.، 2 ط .2007،
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 العربية المنظمة لبنان، الصمد، مصباح: تر ، مارسيل. ديتيان الميثولوجيا، اختالق ، -21

  .2008، 1ط للترجمة،

 العامة، الثقافية الشؤون دار بغداد، الحميد، عبد شاكر: تر ليفي شتراوس والمعنى، األسطورة

 1986، 1ط

 

 

 

 ة )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:المواد المرجعية األساسي -في قائمة  –. أدرج 2 

 

 

 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. أدرج المواد 3

 

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/ 

http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
http://mohamedrabeea.net/
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.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 

 

 

 ، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:الحاسوبيةمواد تعليمية أخرى مثل البرامج . أدرج أي 4

htt://www.madarisweb.com/ar/files/2665 

 pdfلقراءة كتب  foxiit Readerبرنامج 

https://archive.org/download/0ISAUDMACFULL117-201509/01-

SAUDMACFULL-117.rar 

 المكتبة الشاملة

 المكتبة اللغوية االلكترونية

 

 

 

https://lisanarabs.blogspot.com/
https://lisanarabs.blogspot.com/
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 المرافق المطلوبة .تت

تطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد بي ن م

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

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .7
 

 Data Showطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض قاعات دراسية لل -

 Data Showهاز عرض قاعات دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبا مزودة بج -

-  

-  
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .8
 عبدالعزيز الرقمية الملك عبدهللا بن ةنهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات بمكتب -

 عدد عشرين جهاز حاسوب آلي مرتبط بقواعد البيانات -
 

 

 

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

 بها(:
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 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ش

 ب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطال .11
 تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف وقوف استاذ المقرر على نقاط الضعف والقوة في قاعة الدرس  -

 استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي . -

اجراء حوار علمي بين الطلبة واستاذ المادة حول المقرر واستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح 

 ات للتطويرمبادر

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .12
 

 عن المقرر تقرير عضو هيئة التدريس -

 مناقشة التقرير في لجنة المناهج في القسم وعرض المرئيات على مجلس القسم. -

 تقرير الزمالء بالقسم. -
 

 إجراءات تطوير التدريس: .13

 دريبيةالدورات الت -

 نقاش لتبادل الخبرات تنظيم حلقات  -

 عقد لقاءات للطالب وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث عن الحلول. -
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .14

لواجبات مع االختبارات أو عينة من اأعضاء هيئة تدريس مستقلين ، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح 

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مناقشة الطلبة في إجاباتهم. - -

 استخدام برمجيات المسح للتأكد من أصالة البحوث العلمية. -

 مناقشة الطلبة في بحوثهم. -
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ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطوي .15  ره:صِّ
 مع مقررات برامج مماثلة في جامعات اخرى محلية وعربيةالمقارنات المرجعية  -

 استطالع آراء المختصين في الجامعات االخرى -

 متابعة المستجدات في مفردات المقرر بغية تطويره -

 

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر اسم منسق البرنامج:

    

 التوقيع:

 

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 سيتوصيف المقرر الدرا
 

 

 

 Modern Literature Issuesقضايا األدب الحديث  :اسم المقرر

 505-607ـ2 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ، الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 لومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومع .خ

 Modern Literature Issuesقضايا األدب الحديث : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .22
 505-607ـ2

 ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: 2 .23

 والبالغة والنقد األدب :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .24
 هذه البرامج(كل بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن هذا 

 الثاني  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .25
 ال يوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .26
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .27

الحرم الجامعي بشطري  س للمؤسسة التعليمية: الرئي في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .28

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

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .ع
✓  

 80 النسبة:

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .ف
✓  

 10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص
✓  

 10 النسبة:

    

  سبة:الن  بالمراسلة .ق

    

  النسبة:  أخرى .ر

 

 :تعليقات
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 األهداف .د

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 أن يعرف الطالب تحوالت األدب في العصر الحديث .1

 الخصائص الفنية لالتجاهات األدبية الحديثة .أن يدرك الطالب  .2

 أن يطبق ما تعلمه على النصوص األدبية الرفيعة . .3

 حث العلمي .أن يوظف التقنية في التعلم والب .4

 أن يتواصل مع زمالئه ومحيطه العلمي باقتدار . .5
 

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

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

 توفير قواعد البيانات الدولية للطلبة -

 (طريق لعب االدوار التعلم عن -التعلم التعاوني –تطوير استراتيجيات التدريس )التعلم الذاتي   -

 األدب الحديثمتابعة الجديد في  -

 األدبي الحديثاستخدام تقنية المعلومات لإلطالع على كل متعلقات الدرس  -

 

 

 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها الحظة: )مالالمقرر الدراسي  وصف .د

 عام للمقرر: وصف
رصد وتحليل ألبرز المدارس األدبية في األدب العربي الحديث من خالل الوقوف على سياقاتها الثقافية ورموزها وخصائصها الفنية 

 والموضوعية .
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 نبغي تناولها:الموضوعات التي  ي .16

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 عصر النهضةسياق تاريخي : الوضع الثقافي قبل 

 2 1 أبرز عوامل النهضة العربية الحديثة

 2 1 اإلبداع الشعري وتطوراته : مدرسة اإلحياء

 2 1 مظاهر التجديد عند مدرسة اإلحياء

 2 1 ـ مدرسة الديوان  الرومانسية العربية وروافدها

 4 2 أبولو ، المهجر

 4 2 قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر

 2 1 النثري : الخطابةاإلبداع 

 2 1 فن المقامة في العصر الحديث

 2 1 القصة القصيرة

 2 1 نصوص شعرية حديثة

 4 2 نصوص نثرية حديثة 
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .17

 محاضرات 
س درو

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .18
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .19 قياسها طرق ا مع واتساقهالوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق لتي تناسب اضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزممع مالحظة أنه ال ي، لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 المالحظة التعلم الذاتي معرفة المفاهيم ذات العالقة 1-1

 المناقشة المحاضرات المدارس األدبية الحديثةمعرفة  1-2

 البحوث اعداد التعلم التعاوني الخصائص الفنية والموضوعية لها معرفة  1-3

 المعرفيةالمهارات  2

 التعلم التعاوني خصائص كل مدرسةالقدرة على تحديد  2-1

 حل المشكالت

ر اعداد تقاري

ومناقشتها امام 

 الطلبة
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 لعب الدور

طرح قضية االنزياحات  النصوص األدبيةالتمييز بين  2-2

 الموسيقية

االختبارات 

 القصيرة

 الحوار

المالحظة  لعب الدور النقدية الموضوعية  القدرة على اصدار االحكام 2-3

 والتوجيه

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

طرح قضية على المجموعة  عاتمجموالعمل على شكل  3-1

 لمناقشتها

عرض النتائج 

 ومناقشتها

 المالحظة التعلم التعاوني التعامل مع الرأي المخالف 3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 الحوار لعب الدور توظيف التقنية في العروض 4-1

 المالحظة تقديم العروض يل النصوصاإلحصائية لتحلاستخدام األساليب  4-2

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .20

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 15  اعداد تقارير علمية صغيرة في قضية محدد 1

 10  اختبار تحريري 2

 10  المشاركات اليومي في التحضير والمناقشة 3

 5  اختبارات شفوي 4

 60  اختبار نهائي 5

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ز

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

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

 ( ساعات اسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) -1
 

 اء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعض
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 ءات.يتم من متابعة وإجراإحاطة مجلس القسم بما  (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، كما يمكن 

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

 

 مصادر التعلّم .ثث

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 

 في األدب العربي الحديث . الدكتور عمر الدسوقي . .1

 األدب العربي الحديث دراسة في شعره ونثره . .2

 األدب العربي الحديث سالم الحمداني . .3

 الحديث محمد صالح الشنطي .األدب العربي  .4

 دب العربي الحديث . مسعد عيد العطوي األ .5

 االتجاهات األدبية في العصر الحديث .6

 االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث سلمى الخضراء الجيوسي . .7
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 القصة العربية الحديثة سلمى الخضراء الجيوسي . .8

 دراسات في األدب العربي المعاصر . بشير العيسوي  .9

10.   

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية اواد الالم -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 مجلة فصول

 مجلة األدب العربي المعاصر

 عرفةممجلة علم ال

  مجلة عالم الفكر

 مجلة عالمات

 مجلة الكرمل

 الفيصل األدبية 

 مجلة شعر 

 مجلة اآلداب

 مجلة األقالم العراقية

 العربي المعاصرمجلة الفكر 
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 لمحكمة في الجامعات العربيةالمجالت العلمية ا

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

http://mohamedrabeea.net/                                                 

 lisaanularab.blogspot.com 

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

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

https://lisanarabs.blogspot.com/ 

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

 

 

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

https://lisanarabs.blogspot.com/ 

https://www.nccal.gov 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 المكتبة الشاملة -
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 المكتبة اللغوية االلكترونية -

htt://www.madarisweb.com/ar/files/2665 

 pdf لقراءة كتبfoxiit Reader برنامج

https://archive.org/download/0ISAUDMACFULL117-201509/01-SAUDMACFULL-117.rar 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .جج

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:لعرض، والمعامل، وغيرهاوقاعات ا المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .10
 

 Data Show قاعات دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض -

 Data Showقاعات دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض  -

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .11
 

 .لكلية لقواعد البيانات الدولية بمكتبة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرقميةنهاية طرفية بكتبة ا -

 آلي مرتبط بقواعد البياناتعشرون جهاز حاسب  -
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كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .12

 قائمة بها(:
 

 ال يوجد 

 
 

 ات تطويره يم المقرر الدراسي وإجراءوتق .ص

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .16
 

  تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف وقوف استاذ المقرر على نقاط الضعف والقوة في قاعة الدرس -

 . استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي -

 لمادة حول المقرر واستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح مبادرات للتطويراجراء حوار علمي بين الطلبة واستاذ ا

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:وت أخرى لتقاستراتيجيا .17
 

 تقرير عضو هيئة التدريس عن المقرر -

 .مناقشة التقرير في لجنة المناهج في القسم وعرض المرئيات على مجلس القسم -
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 زمالء بالقسم.تقرير ال -

 

 إجراءات تطوير التدريس: .18
 الدورات التدريبية -

  لتبادل الخبراتتنظيم حلقات نقاش  -

 عقد لقاءات للطالب وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث عن الحلول. -

 

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .19

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دوريةٍ  ضاء هيئة تدريسأع

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 

 .مناقشة الطلبة في إجاباتهم -

 .لمسح للتأكد من أصالة البحوث العلميةاستخدام برمجيات ا -

 مناقشة الطلبة في بحوثهم. -

 

 لمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط لصِّ  .20
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  -المقارنات المرجعية مع مقررات برامج مماثلة في جامعات اخرى محلية وعربية 

 الجامعات االخرىاستطالع آراء المختصين في  - -

 متابعة المستجدات في مفردات المقرر بغية تطويره -

 

 

 

  

 د. هاني فراج أبوبكرأ. :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

 

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 المناهج النصية في النقد الحديث :اسم المقرر

 Textual Curriculum in Modern Criticism 

 505-608-2 :رمز المقرر
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 أم القرىجامعة   إسم المؤسسة التعليمية:  :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ـــــ قسم الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات  .ذ

 Textual Curriculum inالمناهج النصية  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .29
Modern Criticism 2-608-511 

  تانساع 2  . عدد الساعات المعتمدة: 2

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3
 دب والبالغة والنقدبرنامج الماجستير في األ 

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

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4

 ثانيال مستوىال
  )إن وجدت(: ات السابقة لهذا المقرر. المتطلب5

 ال يوجد
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6

 اليوجد
 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7

 الحرم الجامعي بشطري الطالب والطالبات
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  المحاضرات التقليديةقاعات  .ش

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ت

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .خ

    

  النسبة:  أخرى .ذ

 

 :تعليقات
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 األهداف .ر

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1
 ج النصيةــــ أن يعرف الطالب مرجعيات المناه

 النصية .ــــ أن يعرف الطالب اتجاهات  ومدارس  المناهج 

 ـــــ أن يكتسب الطالب المعارف والكفاءات التي تمكنه من القراءة والنقد.

 

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

 ترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. المعلومات أو مراجع اإلن

وحلقات   ــــ تطوير استراتيجيات التدريس : التعلم الذاتي ، والتعلم الحواري التفاعلي ،

 الحوار.

 التحليل النصي .متابعة الجديد في مناهج  ــــــ

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلعام بالطريقة نفسها ال المطلوب هنا وصفٌ )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ذ

 عام للمقرر: وصف

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأسس  ونظريات المناهج النصية وتطوراتها 

 التاريخية.
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 ينبغي تناولها:الموضوعات التي   .21

  نظري 2 عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ف إلى القارئ ) موت المؤلف عند بارت(ــــــ من المؤل

 

 نظرية 2 1

 نظرية 2 1 ــــــــ نظرية النص ) نص الكتابة ونص القراءة ( بارت

 (نظرية) 2 1 التناص والتناصية ) بارت كريستيفا ــــ ريفاتير( ــــ 

 (نظرية) 2 1 التعالي النصي )جيرار جنيت(ــــ  

 (نظرية) 2 1 دا( عرض ونقدالتفكيكية وقراء النص : دريـــــ  

 (نظرية) 2 1 التأويلية الفلسفية ) انجاردن ــــــــ جادامير(ـــــ  

 (نظرية) 2 1 التأويلية السيميائية ) أمبرتو إيكو(ــــــ 

 (نظرية) 2 1 ـــــــ إليوت( زريتشاردالنقد الجديد ) ـــــ  

 (نظرية ) 2 7 جمالية التلقي والجمالية الشكليةــــ  
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 ة التلقي واإليديولوجياجماليــــ  

 جمالية التلقي وتاريخ األدبــــ  

 جمالية التلقي ومفاهيم القراءة : القارئ عند إيزرـــــ 

 أفق االنتظار والمسافة الجمالية عند ياوســـ  

   ــ رحلة النظريات في النقد العربي الحديث ) بلمليح ـــ شكري المبخوت                                    

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .22

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30  -   2 ساعات التدريس الفعلية

 2  - ــ ــ 2 الساعات المعتمدة

 

ً خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .23  :أسبوعيا
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .24 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

-  ً  .المستهدفةات التعلم ومع مخرج و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال ياتاستراتيج لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 المناهج النصية ومرجعياتها النظريةمعرفة  1-1

 

 

 الحوار والتعلم التعاوني

 

 التقويم المستمر

إنجاز البحوث 

 والتقارير
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توظيف بعض األدوات واالليات الممارسة على  1-2

 المطبقة في المناهج النصية.

 التقويم المستمر العمل الجماعي

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1  

اكتساب مهارات وكفاءات الفهم والتفسير والتلقي 

 .باط الموظفة في المناهج النصية نواالست

 

 

 التفكير الناقد

 العمل الفردي والجماعي

 

البحوث 

 واالختبارات

2-2  

 القدرة على النقد والبرهنة

التمكن من توظيف الطرائق اإلجرائية للمناهج 

 ة في تحليل األعمال األدبية.النصي

 

 التفكير الناقد

  العمل الفردي والجماعي

 

 

  

البحوث 

 واالختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1    
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 التعلم التعاوني القدرة على العمل ضمن مجموعة

 حلقات الحوار

 التقويم الذاتي

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1  

 والتواصلالقدرة على الحوار 

 تحفيز الطالب على التعلم التفاعلي

 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر

مناقشة بعض اإلشكاليات والقضايا التي تطرحها  4-2

 المناهج النصية تنظيرا وإجراء

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 تقويم المستمرال 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .25
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تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 لنهائيا

1 

 

  اقتراح قضايا معرفية

4 5 

2 
 

 تقديم اوراق عمل

7 15 

3 
 

 نقاش وحوار جماعي

8 10 

4 
 

 اختبار تحريري

10 5 

5 
 

 اختبار شفوي

13 5 

6 
 

 اختبار نهائي

16 60 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .س
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مع ) الخاص لكل طالباد األكاديمي لالستشارات واإلرشوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ( ساعات أسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) .1

 ق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وف
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 ن متابعة وإجراءات.إحاطة مجلس القسم بما يتم م (8

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

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

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

 

 ادر التعلّممص .حح

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .1
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 2002ــــ جماليات التلقي : دراسة في نظريات التلقي، إسماعيل سامي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ،   

 2018ن ،ـــــ شعرية التلقي ـــ النص وتجاوب المتلقي في أدب المعري ـــ ، حميد سمير، اروقة ، منشورات نادي نجرا   

 1994البيضاء ، ركز الثقافي العربي، الدارـــــ التلقي والتأويل ، لحميداني حميد ، الم   

 2003البيضاء ،  ـــــ القراءة وتوليد الداللة ، لحميداني حميد ، المركز الثقافي العربين الدار   

 2001لعربي ، الدار البيضاء، ـــــ التلقي والتأويل : مقاربة نسقية ، محمد مفتاح، المركز الثقافي ا   

 2001سى بشرى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ـــــ نظرية التلقي ، مو   

 1993ـــــ نظرية التلقي ـــ إشكاالت وتطبيقات ـــ  مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الرباط ،    

 2000نطوان أبوزيد، المركز الثقافي العربي ، ـــــ القارئ في الحكاية ، أمبرتو إيكو ، ترجمة أ   

 1991د استجابة القارئ من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية ، تومبكنز جين ، ترجمة حسن ناظم ،  المجلس العلى للثقافة ،القاهرة ،ـــــ نق   

 زيز، دار المأمون ، دون تـــــ المعنى األدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ، وليم راي ، ترجمة يوئيل يوسف ع   

 2000للثقافة ، القاهرة ، على األكي من الثالثينات إلى الثمانينات ، فنسنت ليتش، ترجمة محمد يحيى ، المجلس ــــــ  النقد الدبي األمري   

 1994ـــــ نظرية التلقي ، روبرت هولب، ترجمة عزالدين إسماعيل، منشورات النادي األدبي جدة ،    

 2016/1437بيرت ياوس ، ترجمة رشيد بنحدو ، منشورات ضفاف واالختالف ،جمالية التلقي من اجل تأويل جديد للنص األدبي ، هانس رو ـــــ   

  

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

 ــــ مجلة البالغة وتحيل الخطاب .

 ــــــ مجلة فصول

 ـ مجلة جذورـــــ
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 ــــــ مجلة عالمات

 ـــــ عالم الفكر

 ـــــ المجلة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 1988ـــــ مجلة العرب والفكر العالمي ، 

 1992مجلة دراسات سيميائية ،

 

 

 

 

 االجتماعي وغيرها مواقع اإلنترنت ومواقع التواصلواإللكترونية  أدرج المواد.  3       .3

 http://www.landcivi.com/new_page_136.htmا

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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 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، واد تعليمية أخرى مثلمأي أدرج  .4

 

 

 ة                                                                                                ـــــ المكتبة الشامل

 ـــ المكتبة اإللكترونيةـ

 ــــ مكتبة المصطفى 

 بيع الغامديـــــ مكتبة محمد ر 

 
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .خخ

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:عرض، والمعامل، وغيرهاوقاعات ال المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .13
 

 . Data Showـــــ قاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض 

 . Data Showبجهاز عرض ـــــ قاعة دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبة مزودة 
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .14
 

 ة طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات الدولية بمكتب الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقميةـــــ نهاي

 ـــــ عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات.

 

 

 

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

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 مقرر الدراسي وإجراءات تطويره يم الوتق .ض

 فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص  .21
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 االستماع إلى آراء الطالب ومالحظاتهم واقتراحاتهمـــــــ 

 

 

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .22
 

 اسي من أجل الوقوف على جوانب القوة والضعف في طريقة التدريس.تقييم ذاتي في منتصف الفصل الدر

 ـــ تقويم الزمالء بالقسم 

 

 

 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .23
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 .التدريبيةـــــ الدورات 

 ـــــ تنظيم حلقات الحوار والنقاش ألجل تبادل الخبرات.

اإلكراهات والبحث عن حلول ـــــ عقد لقاءات بين الطالب واعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت و

 ومقترحات .

 

أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .24

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 إجاباتهم.شة الطالب في بحوثهم وفي ـــــ مناق

 ـــــ استخدام برمجيات البحث للتأكد من أصالة البحوث العلمية.
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 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .25
 

 ـــــ المقارنة المرجعية مع مقررات برامج مماثلة .

 من جامعات أخرى. ـــــ استطالع آراء مختصين

 ـــــ تطوير محتوى المقرر لمتابعة مستجدات المعرفة.

 

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

 

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

  النظرية البالغية في البيان  :اسم المقرر

 Theory  of Rhetoric in Al Bayan 

 505-609-2     :المقرررمز 
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 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

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

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 Theory  of Rhetoric in البياني النظرية البالغية ف: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .30
Al Bayan 2-609-505 

 ساعتان .. عدد الساعات المعتمدة: 2 .31

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .32
 )األدب والبالغة والنقد( برنامج الماجستير في                                               .33

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

 الثاني . مستوىالالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .34
 النظرية البالغية في المعاني. )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .35
 نظرية اإلعجاز البالغي .دت(: هذا المقرر )إن وجالمتزامنة مع . المتطلبات 6 .36

الحرم الجامعي بشطري الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .37

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

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .ض
 %80 النسبة:  ✓

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .ظ
✓  

 %10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .غ
✓  

 %5 النسبة:

    

 بالمراسلة .أأ
 %5 النسبة:  ✓

    

  النسبة:  أخرى .بب

 

 :تعليقات
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 األهداف .س

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 أن يتعرف الطالب إلى مفاهيم المقرر ومصطلحاته العلمية . ـ 1-8

 كيف كانت وجهاً لإلعجاز ؟ ـ أن يدرك الطالب أنماط الصورة البيانية، و 1-9

 ـ أن يتبين الطالب أصول التفكير البياني ومراحل تطوره . 1-10

 ـ أن يقف الطالب على أشكال الوظائف البيانية وعالقاتها . 1-11

 تثوير المعرفة وبناء عقل بياني في قضايا المقرر .ـ أن يقتدر الطالب على  1-12

 يفيات االستنباط والتذوق .ـ أن يتعرف الطالب إلى مناهج العلماء وطرائق النظر وك 1-13

 ـ أن يكتسب الطالب مهارات تحليل الصورة البيانية، وحسن تلقيها .  1-14

 ــ تطوير مهارات الطالب البحثية في مجالي البالغة والتواصل .   1-15

 .   ةربط قضايا البيان بالقيم التداولية المختلفة المتصلة بالثقافة العربيالطالب من خالل مجاالت جديدة أمام فتح ــ  1-16

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

  وى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحت
 م لقضايا المقرر .ـ  اإلفادة من المكتبات اإللكترونية في مصادر التعل1ـ2

 ـ مطالعة المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالمقرر . 2ـ2

 المعرفي وثورة المعلومات .ـ التنوع في استعمال استراتيجيات التعلم وتوظيفها بما يناسب النمو 3ـ2

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

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

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

 التدرب على كتابة التقرير العلمي والمقالة فيما يتعلق بقضايا المقرر .     -2-7
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 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: اسي المقرر الدر وصف .ر

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

البيانية والبحث في دالالتها العميقة، إضافة إلى التعرف إلى المفاهيم العلمية والمصطلحات ذات الصلة، وإثارة ومضامينها وأشكال صورها 

ني في تثوير المعارف وإعادة إنتاجها في ضوء القراءات المتجددة واألسئلة المعرفية المرهونة بفعل الخطابات البالغية، ومناقشة العقل البيا

 رورتها وتحوالتها.  اإلشكاالت المتعلقة بصي

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .26

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

،  هتنفيذه، ومصادر تلقيه ومراجع تبالمقرر وأهدافه المعرفية واإلدراكية، واستراتيجياالتعريف 

ـ المفاهيم والمصطلحات) وطرائق اكتساب مهاراته وتقويمه  طبقات،العالقات، ال ،لقرائنا بيان،الـ

   (معنى ومعنى المعنىالدالالت األلفاظ،  أصل الوضع، المجاز،والحقيقية 
1 2 

 6 3 :تفكير البياني أصول ال

 2 1 من أبي عبيدة إلى ابن قتيبة)أ( 

 2 1  من الجاحظ إلى عبدالقاهر )ب(

 في المدونة األصولية( ج)

  )د( في المدونة اللسانية
1 2 
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 6 3 :الغية والوظائف البيانية بالنظرية ال

 2 1 الفهم واإلفهامأ( )

 2 1 التأثير واإلقناع)ب( 

 2 1 .والتداولالتواصل )ج( 

 16 8 :البيانية القضايا 

 2 1 صورة والبيانـ ال1

 2 1 تمثيل ومنهاج النظر في التراث والمعاصرةـ ال2

 4 2 تشبيه وعالقات التشابه واالختالفـ ال3

 4 2 عارة ونظريات ) النقل واالستبدال ، التفاعلية ، التداولية ، اإلدراكية(االستـ 4

 2 1 مجاز وعالقاته  ـ ال5

 2 1 كناية ودالالت المجاورة والقرب والبعدـ  ال6
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .27

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 2 دريس الفعليةساعات الت
    

30 

     2 الساعات المعتمدة
2 

 

 أسبوعياً: ال يوجدخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .28
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .29 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات
 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالتالي مجاالت مخرجات التعلم الجدول  يحدد

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

-  ً  .المستهدفة ومع مخرجات التعلم وتتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

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

 .ت التعلممن مجاال كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم

 مقررلل

 تقويمطرق ال

 المعرفة 1

 ظة والتوجيهالمالح الحوار والمناقشة  معرفة مفاهيم النظرية البالغية في البيان ومصطلحاتها  1-1

 تصحيح التقارير العرض والتعلم الذاتي معرفة أصول التفكير البياني 1-2

 ـ معرفة العلوم البينية المتعلقة بالنظرية البالغية في البيان . 1-3

المتنوعة ) الفهم واإلفهام والتأثير واإلقناع ـ ممارسة الوظائف البيانية 

 والتواصل والتداول ( .

عرض نتائج الحوار  تعاونيالتعلم الجمعي وال

الجمعي والنقاش 

 الجماعي

 المعرفيةالمهارات  2

 التوجيه العصف الذهني  القدرة على استنباط الدالالت والمعاني الثواني  2-1

 .تحليل الصورة البيانيةاكتساب مهارات التذوق في  2-2

 

التفكير البالغي في ميدان 

 الفعل والعقل البالغيين

 حيحالمالحظة والتص

الوظائف البيانية وبيان أثرها في نشاط السياق وتفاعل  القدرة على رصد 2-3

  الدالالت وثرائها .

االستنباط والنظر البالغي 

 في القياس

التقارير والعروض 

 العلمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة ارالتفكير والحو  الحوار والنقاش واالستدالل  القدرة على 3-1
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 التوجيه التفاعل الطالبي  المشاركات العلمية وتحمل المسؤولية قدرة علىال 3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

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

 التوجيه العصف الذهني ر في اآلخرالقدرة على التواصل التقني والتأثي 4-2

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

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

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

 

 الل الفصل الدراسي:خ ةبالطل يمتقو مهامجدول  .30

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

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

 %5 10،9 مقال علمي 2

 %5 12، 11 تقرير علمية 3

 %5 14، 13 عرض دراسات 4

 15 15 بحث 5

 %60 16 اختبار 6
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 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ش

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

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

 ق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وف
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 شاد. متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلر (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، كما يمكن 

 ل التقليدي وجًها لوجه.فادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصااإل
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 مصادر التعلّم .دد
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

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

 م .1991هـ/1412

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

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

 . 1966 ،تونس  ،تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة  ،اجني حازم القرط :منهاج البلغاء وسراج األدباءـ  3

في تحقيق االستعارات : أحمد مصطفى الطُّرودي التونسي ، تحقيق: د. محمد رمضان الجْربى، مكتبة اآلداب ، القاهرة  ـ جامع العبارات4

 م . 2010هـ / 1431، الطبعة األولى ، 

 . م2015حمد أرحيلة، دار كنوز المعرفة العلمية ، الطبعة األولى الغارة الهلينية والبيان العربي : د. عباس أـ 5

، الطبعة الثالثة ،  بريوت رة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي : د. جابر عصفور، املركز الثقايف العريب،الصو ـ 6
.م1995  

 م.1999البيضاء ، المغرب ، الطبعة األولى ـ البالغة العربية أصولها وامتداداتها : د. محمد العمري ، إفريقيا الشرق، الدار 7

 م .1984ظ : د. إدريس بلمليح ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة األولى ، ـ الرؤية البيانية عند الجاح8

 . م2015ـ الغارة الهلِّّينية والبيان العربي : د. عباس أرحيلة ، دار كنوز المعرفة العلمية ، الطبعة األولى ، 9

صدية في مواجهة االعتباطية": د. عزوز بن عمر الشوالي، ـ نظام اللسان ومنهج البيان في تحليل الخطاب الشرعي اإلسالمي" الق10

 م .2017بالقيروان ، الطبعة األولى  اإلسالميةمركز الدراسات 

 م .1980هـ/1400ة ، الطبعة الثانية ـ التصوير البياني ، دراسة تحليلية لمسائل البيان: د. محمد أبوموسى ، مكتبة وهب11
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ألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين : د.الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر ـ النظريات اللسانية والبالغية وا12

. 

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

واللسانية: محمد طروس، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى النظرية الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية ـ  14

 م .2005

 م.1965الصور البيانية بين النظرية والتطبيق: حفني محمد شرف، دار نهضة مصر،  -15

 

 

 

 :(وغيرها والتقارير لمجالت العلميةا) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 البالغة وتحليل الخطاب .ـ مجلة 1

 البالغة والنقد األدبي . مجلةـ 2

 ـ مجلة اللغة الوظيفية 3

 . عالمات مجلةـ 4

 . مجلة عالم المعرفةـ 5

  . مجلة فصولـ 6
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 .  مجلة عالم الفكرـ 7

 المجالت العلمية المحّكمة للجامعات وغيرها .ـ 8

 اآلداب والعلوم االجتماعية . ـ حوليات9

 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

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

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

 /maktaba.org-https://alـ المكتبة الشاملة الحديثة .      3

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

 /http://waqfeya.comمكتبة الوقفية .    ـ ال5

 ae/pages/eLibrary.aspx-ites/MCYCDVar/arhttps://mckd.gov.ae/sـ المكتبة اإللكترونية .    6

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxمية السعودية .    ـ المكتبة الرق7

 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
http://b7oth.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

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

 sa/download/details.aspx?id=-soft.com/arhttps://www.micro49308ـ حزمة مايكروسوفت أوفيس:  2

 

 

 

 ةالمطلوبالمرافق  .ذذ

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .16

 Data Showت دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض قاعاـ  1

 Data Showاز عرض مزودة بجه ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .17
 

 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointي للشرائح :  ـ برنامج عرض تقديم2

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .18

 قائمة بها(:

https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ط

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .26
 

  عند الطالب .على نقاط الضعف والقوة ؛ للوقوف ي منتصف الفصل الدراسي تقييم فالـ 1

 الفصل الدراسي . ةـ استطالع آراء الطالب في نهاي2

 .ق تقويمه وتطويرهالمقرر واستراتيجيات تدريسه وطرموضوعات حول  وأستاذ المقرر بجراء حوار علمي بين الطالإـ 3

 

 القسم:يس من قبل األستاذ أو يم عملية التدرواستراتيجيات أخرى لتق .27
 ـ تقرير المقرر الدراسي .1

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

 إجراءات تطوير التدريس: .28
 ـ عقد اللقاءات الدورية مع الطالب .1

 عال .ـ تدريب الطالب على تقديم العروض وتنمية مهاراتهم في اإللقاء والنقد واالتصال الف2

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

 ـ تحفيز العروض الفعالة ألوراق العمل .4
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إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .29

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

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

 وأصالتها . البحوث العلمية مصداقيةللتأكد من القرائي استخدام برمجيات المسح ـ 2

 .ق العملاألفكار الجوهرية المقدمة في التقارير والبحوث وأورافي ب مناقشة الطالـ 3

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .30
 بصفة دورية ؛ من أجل تطويره . ت في مفردات المقررـ  متابعة المستجدا1

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

 جامعات المحلية والعربية حول تخطيط المقررات وتطويرها .ـ استشارة المختصين في ال3

 لمقررات وكيفيات تطويرها .ـ عقد لقاءات حولية ألساتذة القسم وعرض مرئياتهم حول جدوى ا4

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

 

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 نظرية اإلعجاز البالغي  :اسم المقرر

 Theory of miraculous rhetorical 

 505-610-2     :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

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

 

 عريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالت .ش

 Theory of miraculous نظرية اإلعجاز البالغي.: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .38
rhetorical  2-610-505  

 ساعتان .. عدد الساعات المعتمدة: 2 .39

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .40
 والبالغة والنقد األدببرنامج الماجستير في                                               .41

  هذه البرامج(كل ذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن ه

 الفصل الثاني .الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .42
 النظرية البالغية في المعاني . جدت(:)إن و . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .43
 النظرية البالغية في البيان هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .44

الحرم الجامعي بشطري الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .45

 الطالب والطالبات .
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 طبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ين8

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .جج
 %80 النسبة:  ✓

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .دد
✓  

 %10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .هه
✓  

 %5 النسبة:

    

 بالمراسلة .وو
 %5 النسبة:  ✓

    

  النسبة:  أخرى .زز

 

 :تعليقات

 

 

 

 

 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

256 

 

 

 األهداف .ص

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 الب إلى مفاهيم المقرر ومصطلحاته العلمية .أن يتعرف الط ـ 1-17

 ـ أن يدرك الطالب أنماط اإلعجاز ومستوياته ؟  1-18

 ـ أن يتبين الطالب نظرية اإلعجاز وصلتها بالنظريات األخرى . 1-19

 ـ أن يقف الطالب على وجوه اإلعجاز والعالقات ذات الصلة . 1-20

 عجاز والقدرة على تغليب األرجح في وجوه النظر.بالغي حول اإلـ أن يقتدر الطالب على إعادة قراءة الموروث ال 1-21

 ـ أن يتعرف الطالب إلى مناهج العلماء وطرائق النظر وكيفيات االستنباط والتذوق . 1-22

 ـ أن يكتسب الطالب مهارات التحليل والتطبيق على النماذج القرآنية، وبيان وجه اإلعجاز الكامن فيها .  1-23

 مارسة النصية وإدراك الصلة بين اإلعجاز البالغي وغيره من الوجوه .  لبحثية في المــ تطوير مهارات الطالب ا 1-24

  اإلعجاز بالمعطيات المعرفية المعاصرة .ربط قضايا الطالب من خالل فتح مجاالت جديدة أمام ــ  1-25

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

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

 والمعرفية ذات الصلة بالمقرر .ـ مطالعة المستجدات العلمية  2ـ2

 تيجيات التعلم وتوظيفها بما يناسب النمو المعرفي وثورة المعلومات .ـ التنوع في استعمال استرا3ـ2

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

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

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

 التدرب على كتابة التقرير العلمي والمقالة فيما يتعلق بقضايا المقرر .     -2-7
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 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أونفسها الالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ز

 لمقرر:عام ل وصف
يعالج مقرر نظرية اإلعجاز البالغي جملة من القضايا التي تصقل قدرات الطالب في التعامل مع النصوص وكيفية تبين مقاصدها 

ومضامينها ووجوه اإلعجاز فيها ومناهج العلماء قديماً وحديثاً، إضافة إلى التعرف إلى المفاهيم العلمية والمصطلحات ذات الصلة، ومدى 

غي بالوجوه األخرى  ومراجعة النظر في مناهج القدماء في ترجيحهم للوجوه المختارة، وتدريب الطالب على التعامل از البالعالقة اإلعج

مع النصوص واستنباط وجوه اإلعجاز البالغي وفق عالقاتها السياقية والداللية، والوقوف على قضية النظم ؛ كونها بؤرة الدراسات 

  اإلعجازية ومركزها العميق .

 

 وضوعات التي  ينبغي تناولها:الم .31

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

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

الصرفة،  لمعجزة،ا ــ المفاهيم والمصطلحات )اإلعجاز، وطرائق اكتساب مهاراته وتقويمه

   (البرهان، الدليل، االستدالل  الحجة، االعتراض، ،التحدي
1 2 

 8 4 :مناهج البحث في اإلعجاز

 6 3 مناهج التراثيين ) الرماني ـ الخطابي ـ الباقالني ـ الجرجاني()أ( 

 2 1  مناهج المحدثين ) الرافعي ـ دراز ( )ب(

 6 3 نظرية اإلعجاز البالغي وصلتها بالنظريات األخرى
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 2 1 جاز التشريعياإلع )أ(

 2 1 )ب( اإلعجاز والتناسب

 2 1 )ج( الصرفة

 14 7 :قضايا اإلعجاز 

 2 1 اإلعجاز واألبنية الحجاجية ووجوه االستداللأ( )

 2 1 والحجج القرآنية ) البرهانية ـ الجدلية (اإلعجاز )ب( 

 2 1 اإلعجاز والنغم )ج( 

 2 1 )د( المتشابه اللفظي

 2 1 نية ووجوه إعجازها ومنطلقاتها الحجاجية )هـ( القصة القرآ

 2 1 )و( الفاصلة القرآنية وبالغة الوقف واالبتداء 

 2 1 )ز( اإلعجاز والداللة
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   : المقرر وتوزيعهاإجمالي عدد ساعات  .32

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 ت المعتمدةالساعا

 

 أسبوعياً: ال يوجدخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .33
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .34 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت لخمسةاالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا وفقاً لمجاالتللمقرر  مخرجات التعلم

 مقررلل

 تقويمطرق ال

 المعرفة 1

 المالحظة والتوجيه الحوار والمناقشة  ومصطلحاتها  اإلعجاز البالغيمعرفة مفاهيم نظرية  1-1

 تصحيح التقارير العرض والتعلم الذاتي حث في اإلعجازمعرفة مناهج الب 1-2

 معرفة العلوم البينية المتعلقة بنظرية اإلعجاز البالغي .ـ  1-3

 ـ معرفة النظريات األخرى ذات الصلة بقضايا اإلعجاز.

عرض نتائج الحوار  التعلم الجمعي والتعاوني

الجمعي والنقاش 

 الجماعي

 المعرفيةالمهارات  2

 التوجيه العصف الذهني  رة على استنباط الحجة ووجوه االستدالل في النصوص .القد 2-1

 .اكتساب مهارات التذوق في تحليل وجوه اإلعجاز  2-2

 

 المالحظة والتصحيح التفكير والحوار

 قراءة النظم القرآني وآلياته الحجاجية .القدرة على  2-3

  ي والنقدي عند العرب.القدرة على تبين أثر اإلعجاز في التفكير البالغ

البالغي االستنباط والنظر 

 في القياس

التقارير والعروض 

 العلمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة التفكير والحوار  الحوار والنقاش واالستدالل  القدرة على 3-1
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 التوجيه طالبيالتفاعل ال  المشاركات العلمية وتحمل المسؤولية قدرة علىال 3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

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

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

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

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

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

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .35

 خطابة، ،كتابة مقال ،شروع جماعي: اختبار، ممثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

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

 %5 10،9 مقال علمي 2

 %5 12، 11 تقرير علمية 3

 %5 14، 13 عرض دراسات 4

 15 15 بحث 5

 %60 16 اختبار 6
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 همدعماألكاديمي للطالب وشاد اإلر .ص

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

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

 ن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّ 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 ابعة وإجراءات.يتم من متإحاطة مجلس القسم بما  (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، كما يمكن 

 ضافة إلى االتصال التقليدي وجًها لوجه.العلمي إ اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد
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 مصادر التعلّم .رر
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

ـ دالئل اإلعجاز : عبدالقاهر الجرجاني ، قرأه وعلَّق عليه محمود محمد شاكر، دار المدني ، مطبعة المدني ، جدة ، الطبعة الثالثة ، 1

 م .1992هـ/1413

ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز : يحيى بن حمزة العلوي ، تحقيق : د. عبدالحميد هنداوي، المكتبة العصرية  ـ الطراز المتضمن2

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

وت ، لبنان ، الطبعة األولى مد عمار، دار الفكر المعاصر ، بيرـ  نظرية اإلعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم: د. أحمد سيد مح3

 م .1998

 م . 1988ـ فكرة النظم بين وجوه اإلعجاز : د. فتحي أحمد عامر، منشأة المعارف ، اإلسكندرية، 4

 . م1977هـ/1397النبأ العظيم : د. محمد عبدهللا دراز، دار القلم، الكويت ، الطبعة الرابعة، ـ 5

صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان الطبعة الثانية.القرآن والبالغة النبوية : مصطفى إعجاز ـ 6  

 م .1998هـ/1418ـ نظريات اإلعجاز القرآني : د. أحمد رحماني، مكتبة وهبة ، القاهرة، الطبعة األولى، 7

 ، الطبعة الثانية .ـ اإلعجاز البياني : د. بنت الشاطئ )عائشة عبدالرحمن( ، دار المعارف8

 م .1974دراسات السابقين: عبدالكريم الخطيب، دار الفكر العربي،  ـ اإلعجاز في9

 م .1984هـ/1405ـ اإلعجاز البالغي: د. محمد أبوموسى ، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، 10

مد، ومحمد زغلول قها وعلق عليها: محمد خلف هللا أحالجرجاني: حق وعبد القاهرـ ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي 11

 سالم، دار المعارف ، القاهرة . 

 ـ مفهوم اإلعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري: د. أحمد جمال العمري، دار المعارف )د.ت( .12
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عمان،  حمدي، دار الفكر للنشر والتوزيع، ـ نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز : الفخر الرازي، تحقيق، د. إبراهيم السامرائي وبركات13

 م .1985

 م.1987ـ  الظاهرة القرآنية : مالك بن نبي ، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الرابعة 14

 البرهان في وجوه البيان : ابن وهب الكاتب، تحقيق : محمد العزازي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .  -15

 م.2014ن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، الطبعة الخامسة جديد علم الكالم : د. طه عبدالرحمـ في أصول الحوار وت16

ـ ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية عشرة، 17

 م .2011هـ/1432

 م 2001دهللا صولة، دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،خالل أهم خصائصه األسلوبية: د. عبـ الحجاج في القرآن من 18

 

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

 

 ـ مجلة البالغة وتحليل الخطاب .1

 البالغة والنقد األدبي . مجلةـ 2

 ـ مجلة اللغة الوظيفية 3

 . عالمات مجلةـ 4

 . جلة عالم المعرفةمـ 5

  . مجلة فصولـ 6
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 .  مجلة عالم الفكرـ 7

 المجالت العلمية المحّكمة للجامعات وغيرها .ـ 8

 ـ حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية .9

 

 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  أدرج المواد. 3

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

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

 /maktaba.org-https://alلمكتبة الشاملة الحديثة .      ـ ا3

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

 /ya.comhttp://waqfeـ المكتبة الوقفية .    5

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

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

 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، يمية أخرى مثلمواد تعلأي أدرج . 4

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

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
http://b7oth.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
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 sa/download/details.aspx?id=-https://www.microsoft.com/ar08493ـ حزمة مايكروسوفت أوفيس:  2

 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .زز

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

 :(، وغيرهالحاسب اآللي المتاحةالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة ا قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .19

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

 Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات) تقنية مصادر  .20
 

 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointـ برنامج عرض تقديمي للشرائح :  2

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .21

 قائمة بها(:
 

https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
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 رر الدراسي وإجراءات تطويره يم المقوتق .ظ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .31
 

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

 الفصل الدراسي . ةـ استطالع آراء الطالب في نهاي2

 .ق تقويمه وتطويرهالمقرر واستراتيجيات تدريسه وطرموضوعات حول  وأستاذ المقرر ببين الطالجراء حوار علمي إـ 3

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .32
 ـ تقرير المقرر الدراسي .1

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

 

 تطوير التدريس:إجراءات  .33
 عقد اللقاءات الدورية مع الطالب . ـ1

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

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

 ـ تحفيز العروض الفعالة ألوراق العمل .4
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يير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة ءات التحقق من معاإجرا .34

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

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

 وأصالتها . البحوث العلمية مصداقيةلتأكد من لالقرائي استخدام برمجيات المسح ـ 2

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

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .35
 من أجل تطويره . بصفة دورية ؛ المستجدات في مفردات المقررـ  متابعة 1

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

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

 ل جدوى المقررات وكيفيات تطويرها .ـ عقد لقاءات حولية ألساتذة القسم وعرض مرئياتهم حو4

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

 

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 فنون النثر األدبي :اسم المقرر

 Arts of literary prose  

 505-611-2:رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  عليمية:المؤسسة الت اسم هـ1349صفر  :التوصيفتاريخ  

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

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

  Arts of literary prose 2فنون النثر األدبي : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .46
  2-611-505 

 ن ( ساعتا2)  . عدد الساعات المعتمدة: 2 .47

 اللغة العربية وآدابها: :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .48
 األدب والبالغة والنقدبرنامج الماجستير في 

  ني: المستوى الثاالذي يعطى فيه المقرر الدراسي الدراسي. السنة أو المستوى 4 .49
 جد () ال يو     )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .50
 ) ال يوجد (  هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .51

الحرم الجامعي بشطري   الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .52

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

 

 %90 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .حح

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .طط

    

 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .يي

    

  النسبة:  بالمراسلة .كك

    

  النسبة:  أخرى .لل

 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ط
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 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 .ــ أن يتعرف الطالب على فنون النثر العربي نشأة وجنسا ونوعا  1

 .ــ أن يطلع على بعض النماذج النثرية الغربية التي تأثر بها النثر العربي الحديث  2

 .ــ أن يتعرف على بعض العناصر والتقنيات الفنية التي تتكون منها شعرية النثر  3

 .ــ أن يتعرف على بعض المناهج وطرق تحليلها لجنس النثر  4

 .ة والوقوف على بنياتها التكوينية يــ أن يكتسب القدرة على تحليل النصوص النثر 5

شعر غير  /ــ أن يتعرف على نظرية تداخل األجناس القائمة على خرق النمط ، حيث تصبح ثنائية نثر  6

 . حادة 

 

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

 اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع

 االطالع المستمر على كل جديد في الحقل المعرفي لفنون النثر. •

 إنشاء قاعدة بيانات واسعة للمصادر والمراجع األساسية في النثر. •

 قاشية تعقد كل عام.ات التدريس في المقرر من خالل حلقات نيالتقييم السنوي الستراتيج •

 استطالع آراء الطالب في محتوى المقرر وطرق تدريسه واستراتيجياته. •
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 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .س

 عام للمقرر: وصف

المختلفة قديما وحديثا من خالل البدء بالحديث عن أثر يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بفنون النثر 

القرآن في الفنون النثرية، ثم محاولة وضع تصور لهذه الفنون يقسمها إلى فنون نثرية إقناعية، وفنون 

 ونثر مقامات ونثر تحليلي.سردية، وفنون إيقاعية، ونثر ذاتي ، 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .36

 ساعات التدريس  دد األسابيعع قائمة الموضوعات

 .ــ مقدمة عن جنس النثر نشأة وتكوينا 

 .ــ القرآن الكريم وأثره في نشأة النثر العربي 

1 

 
2 

 2 1 ــ القصة القرآنية وأساليبها النثرية   
 :ــ النثر اإلقناعي 

 .نصوص وشواهد : ــ الخطابة العربية وبالغة الحجاج  1

 .نصوص وشواهد : وار ــ المناظرة وأدبية الح 2

2 4 

 6 12 
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 :النثر السردي 

" من خالل كتاب ) األشكال والوظائف : ــ جنس الخبر والطرفة  1
 (.                                                    لعبد األمير علي مهنا  "   والملوك الخلفاءطرائف 

 .ــ األسلوب القصصي من خالل بخالء الجاحظ  2

 .ة الخرافية من خالل كليلة ودمنة ــ الحكاي 3

 :ــ أدبية الرحلة  4

 .نماذج من رحلة ابن جبير  /المكونات األدبية  /النشأة والبداية 

 .من خالل التوابع والزوابع ( التخيل وتقنياته ) ــ الرحلة الخيالية  5

 :النثر اإليقاعي 

 . ( نماذج من مقامات الحريري والهمذاني ) ــ جنس المقامات  1

 
 2 1 ( األيام لطه حسين ( ) أدب السيرة الذاتية ) النثر الذاتي 
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 : النثر التحليلي 

 ( المقالة ) ـــ األشكال النثرية الحديثة وعالقتها باألدب الغربي  1
1 2 

 2 1 ـــ قصيدة النثر وإشكالية التجنيس  2
 2 1 ( لنماذج ا /التقنيات  /األشكال  /المفهوم  ) ــ النص التفسيري  3
 2 1 ( النماذج  /األشكال  /المفهوم ) اإللكتروني  /ــ النص اإلعالمي  4
   

 30 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي 
 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .37

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

     2 يس الفعليةساعات التدر
30 

     2 الساعات المعتمدة
2 

 

 أسبوعياً: ال يوجدخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .38
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ً لمجاالت اإلطارخرجات التعلم م .39 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالتالي مجاالت مخرجات التعلم الجدول  يحدد

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

-  ً  .المستهدفةم ومع مخرجات التعل و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

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

  .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 إعداد التقارير مشكالت ومحاولة حلهاطرح  معرفة التصور النظري لألجناس األدبية 1-1

 توظيف التقنيات الحوار العلمي معرفة أثر القرآن الكريم في فن النثر 2ـ1

مناظرات علمية حول موضوعات  معرفة الفن السردي وأنواعه المختلفة 3ـ1

 النثر

االختبارات 

 الشفوية
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االختبارات  األدوارتبادل  معرفة فنون النثر اإليقاعي والذاتي والتحليلي 1-4

 التحريرية

 المعرفيةت المهارا 2

تقويم الطالب  العصف الذهني القدرة على تمييز فنون السرد المختلفة 2-1

 لبعضهم

االختبارات  التفكير الناقد التمييز بين النصوص الجيدة والرديئة 2-2

 بأنواعها المختلفة

  استخدام وسائل الحجاج النصوصالقدرة على تعليل األحكام النقدية على  2-3

 ؤولية ستحمل المقات الشخصية والعالمهارات  3

طرح موضوعات  حلقات النقاش العمل ضمن فريق 3-1

 للبحث المشترك

توزيع األدوار  التعلم التعاوني التحلي بالمسؤولية 2ـ3

 بين الطالب

  العدديةتقنية المعلومات والمهارات مهارات االتصال ومهارات  4

تقييم الطالب  اقتراح مناظرات تقبل الرأي اآلخرالقدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين و 4-1

 لبعضهم

4-2  

 توظيف التقنية الحديثة في البحث العلمي

تقييم أستاذ المقرر  تقديم عروض مرئية

 للطالب
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 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

  ال تنطبق ال تنطبق 5-1

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .40
تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 5 4 تقديم تقرير عن كتاب في فنون النثر 1

 10 6 اختبار فصلي 2

 10 9 تقديم عرض شفوي لموضوع نثري 3

 15 11 ة علمية تحتوي على فرضية ومشكلة بحثيةتقديم ورق 4

 60 16 اختبار نهائي 5

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ض
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مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ( ساعات اسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) 01

 ريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التد
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 مها األستاذ عن اإلرشاد. التقارير الفصلية التي يقدّ  (5

 لرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد. متابعة المرشد ا (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 فأكثر، يقّدر أنها تأخذ ساعة واحدة إلى ثالث ساعات، كما يمكن  ويتعيّن وجود فترة اتصال بالمرشد

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

 

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

 البخالء: للجاحظ -

 مقامات الحريري -

 لنثر الفني في القرن الرابع الهجري: زكي مباركا -

 جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت -

 جمهرة رسائل العرب: أحمد زكي صفوت -

 2011 -دار جرير للنشر والتوزيع -العباسي: محمود عبد الرحيم صالحفنون النثر في األدب  -

 -القاهرة -تراثالمكتبة األزهرية لل -فنون النثر في العصر العباسي: أحمد أمين مصطفى -

1996 

 العراق -فنون النثر العربي الحديث: عمر أحمد توفيق -

 األنواع النثرية في األدب العربي المعاصر: سيد البحراوي -

 مذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيفالفن و -

 الرحلة في األدب العربي: شعيب حليفي -
 

 

 :(وغيرها والتقارير ميةالمجالت العل) المواد المرجعية األساسية –في قائمة  –أدرج  .2

 مجلة فصول: القاهرة -

 مجلة عالمات: جدة -

 مجلة عالم الفكر: الكويت -

 مجلة جذور: جدة -

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
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 مجة:األسطوانات المدو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 

❖ tkbe_Q-1d4PELUByMFvu8https://t.me/joinchat/B 

❖ 107https://www.rwaq.org/courses/isra 

❖ comeduc.-whttps://www.ne 

❖ http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 

❖ webster.com-http://www.merriam/ 

❖ www.wata.cc 
 

 

 المطلوبةالمرافق  .شش

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .22

 . Data Showرين طالبا مزودة بجهاز عرض ة للطالب تتسع لعشقاعة دراسي -

 . Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب للطالباتقاعة دراسية  -
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .23

 د العزيز الرقمية نهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات الدولية بمكتبة الملك عبد هللا بن عب -

 عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات . -
 

كرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .24

 أرفق قائمة بها(:

https://t.me/joinchat/B8PELUByMFvu4d1-tkbe_Q
https://www.rwaq.org/courses/isra107
https://www.new-educ.com/
http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.wata.cc/
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ع

 بخصوص فعالية التدريس: استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب .36
 اعتماد تقنية التقويم عند نهاية كل حصة الختبار مدى استيعاب الطالب للمادة المعرفية . -

 .استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي  -

أستاذ المقرر حول المقرر وإستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح حوار علمي بين الطلبة و -

 .مبادرات للتطوير 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .37
 تقرير عضو هيئة التدريس عن المقرر  -

 مناقشة التقرير في لجنة المناهج بالقسم وعرض المرئيات على مجلس القسم . -

 تقويم الزمالء بالقسم . -

 إجراءات تطوير التدريس: .38
 ة يشعرون بأنهم مشاركون في العملية التعليمية اعتماد الشكل الدائري لحلقة الدرس لجعل الطلب -

 الدورات التدريبية  .  -

  تبادل الخبرات.ل حلقات نقاشتنظيم  -

 الحلولللطالب وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث عن عقد لقاءات - -
 

 : إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .39
 مناقشة الطالب في بحوثهم. -

 إجاباتهم في االختبار الفصلي.مناقشة الطالب في  -
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 التحقق من أمانة الطالب العلمية في النقل. -

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .40
 المقارنات المرجعية مع مقررت برامج مماثلة . -

 استطالع آراء مختصين من جامعات اخرى . -

 ابعة مستجدات المعرفة .تطوير محتوى المقرر لمت -

 

  

  أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

 

 هـ15/2/1439 التاريخ
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 الدراسيتوصيف المقرر 
 

 

 

 Philologyفقه اللغة  :اسم المقرر

 505-612-2 :رمز المقرر
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 جامعة أم القرى عليمية:المؤسسة الت اسم 9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 كلية اللغة العربية ـ قسم الدراسات العليا :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ

 Philology  2-612-505فقه اللغة : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .53

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .54

 ب والبالغة والنقداألد :ه المقرر الدراسيالذي يقدم ضمن (أو البرامج). البرنامج 3 .55
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 الثانيالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسية أو المستوى . السن4 .56
 ال يوجد  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .57
 مقررات في األدب والبالغة والنقد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع  . المتطلبات6 .58

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .59
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .مم
✓  

 70 النسبة:

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .نن
✓  

 10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .سس
✓  

 20 النسبة:

    

  النسبة:  بالمراسلة .عع

    

  النسبة:  أخرى .فف

 

 :تعليقات
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 األهداف .ع

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 _ أن يعرف خصائص اللغة العربية ومزاياها . 

 أن يفهم اتجاهات البحث في فقه اللغة قديما وحديثا -

 الطاقة اللغوية في النصوص األدبية أن يكشف عن  -

 أن يستثمر التقنية في تحليل لغة النصوص والخطابات . -

 النظريات العلمية المختلفة .أن يميز بين  -

 أن يمتلك مهارة التواصل مع محيطه العلمي . -
 

زايد لتقنية )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

 . توفير قواعد البيانات الدولية للباحثين •

 . تطوير إستراتيجيات التدريس : التعلم الذاتي ، والتعلم التعاونـي ، ولعب األدوار •

 . عن مناقشة الرسائل العلمية بالكلية كتابة التقارير العلمية •

 متابعة الجديد في منهجية البحث العلمي في المنصات العلمية المتخصصة على شبكة المعلومات العالمية 
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 (. البرنامج دليل التعريفية أومستخدمة في النشرة المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ش

 ام للمقرر:ع وصف
يف هذه المعارف في تحليل النصوص وظيهدف المقرر إلى تعريف الطالب بفقه اللغة وقضاياها ونظرياتها ومنهجيات التأليف فيها ، وت

 األدبية .

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .41

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 المفاهيم والمصطلحات

 4 2 للغوي : الوصفي ـ التاريخي ـ المقارن ـ التقابلي ، مناهج البحث ا

 2 1 فقه اللغة والعلوم األخرى : الشريعة ، األدب ، البالغة والنقد ، اقتصاد المعرفة ـ التقنية 

 2 1 نظريات نشأة اللغة : التوقيف ـ المواضعة ـ المحاكاة ـ الغريزة .

 4 2 نظريات تصنيف اللغات

 2 1 لعربية .اللغة واللهجات ا

 4 2 صفات الحروف ومخارجها

 4 2 لغويةقضايا 

 6 3 فقه اللغة وتحليل النصوص
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .42

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفردياسة / درالساعات عدد  .43
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .44 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات
 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت ات التعلممخرج م

 المعرفة 1

 المحاضرات  في فقه اللغةمعرفة أسس البحث العلمي  1-1

 التعلم التعاوني

 حل المشكالت

 لعب األدوار

 التقويم المستمر

إعداد البحوث 

 والتقارير

التقنية توظيف 

 وثفي البح

 النظريات اللغوية معرفة  1-2

 معرفة مصطلحات العلم ومفاهيمه وقضاياه الكبرى 1-3

 المعرفيةالمهارات  2

 طرح مشكالت للبحث عن حلول اتجاهات البحث اللغوي القدرة على تحديد  2-1

 العصف الذهني

 التفكير الناقد

 المالحظة

 البحوث

 االختبارات

 ةصياغة الفروض واألسئل  2-2

 التنظيم والبرهنة والنقد واالستنتاج 2-3

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 التعلم التعاوني القدرة على العمل ضمن فريق 3-1

 حلقات النقاش

 المالحظة

تقويم الطلبة 

 لبعضهم

 التحلي بالمسئولية  3-2
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  العددية تقنية المعلومات والمهاراتمهارات االتصال ومهارات  4

 تقديم العروض المرئية القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين وتقبل الرأي اآلخر 4-1

 استخدام المنهج اإلحصائي

 التقويم المستمر

 توظيف التقنية الحديثة في البحث العلمي 2-4 الواجبات المنزلية

 (وجدت إن) الحركيةالنفسية مهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .45

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 5 4 مشكلة بحثيةاقتراح  1

 15 7 تقديم ورقة علمية مع عرض مرئي 2

 10 8 نقاش جماعي لقضية علمية 3

 5 10 اختبار تحريري 4

 5 13 اختبار شفوي 5

 60 16  اختبار نهائي 6
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 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ط

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

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

 ( ساعات اسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) 01

 التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 سم. متابعة رئيس الق (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، كما يمكن 

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

 :بةالكتب المقررة المطلو -في قائمة  –أدرج . 1

 

 فقه اللغة وسر العربية . الثعالبي . تحقيق عبدالرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي . .1

 الخصائص البن جني ، تحقيق محمد النجار . دار النهضة ، القاهرة . .2

 الداللة أحمد مختار عمر .علم  .3

 الصاحبي ، ابن فارس ، تحقيق سيد صقر . .4

 . فقه اللغة المقارن . إبراهيم السامرائي .5

 فقه اللغة وخصائصها أميل بديع يعقوب  .6

 في المعجم العربية أمين فاخر . .7

 فصول في فقه اللغة رمضان عبد التواب  .8

 من أسرار اللغة إبراهيم أنيس .9

 عبده الراجحي . فقه اللغة في كتب العربية .10

 مقدمة لدراسة فقه اللغة د. محمد أحمد أبو الفرج .11

 . 1ج تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي .12

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

  . مجلة البالغة تحليل الخطاب 

 . مجلة فصول 

 مجلة جذور 

 عالماتمجلة  
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 . المجالت العلمية المحكمة للجامعات العربية 

 عالم الفكر 

 مجلة الدراسات اللغوية

 لغوية مجالت المجامع ال

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

 http://www.landcivi.com/new_page_136.htm 

 https://t.me/joinchat/B8PELUByMFvu4d1-tkbe_Q 

 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/ 

http://www.wata.cc/
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 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 موسوعة الشعر العربية

 الموسوعة الشاملة

 لتحليل اإلحصائي .برامج ا

 مواقع تصميم فن األنفوجرافيك .

 

 

 المطلوبةالمرافق  .ضض

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وت المحاضرات، المباني )قاعا .25
 . Data Show قاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض 

 . Data Showقاعة دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبة مزودة بجهاز عرض  

 

 

 :وغيرها( ياتوالبرمج ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .26
 

  نهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات الدولية بمكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية 
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 عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات . 

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .27

 ا(:قائمة به
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .غ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .41
 

  .تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف وقوف أستاذ المقرر على نقاط الضعف والقوة في قاعة الدرس

 . استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي -

 بين الطلبة وأستاذ المقرر حول المقرر وإستراتيجيات تدريسه وطريقة التقويم وطرح مبادرات للتطوير . حوار علمي - 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .42
 

  تقرير عضو هيئة التدريس عن المقرر -



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

297 

 

 . مرئيات على مجلس القسمالمناقشة التقرير في لجنة المناهج بالقسم وعرض  -

 تقويم الزمالء بالقسم . -

 

 إجراءات تطوير التدريس: .43
44.  

  .  الدورات التدريبية -

  .تنظيم حلقات نقاش لتبادل الخبرات -

 عقد لقاءات للطالب وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث عن الحلول - 

 

 

دقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: ت .45

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 

 . مناقشة الطالب في إجاباتهم

 . استخدام برمجيات المسح للتأكد من أصالة البحوث العلمية -

 الطالب في بحوثهممناقشة  -
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 الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر صِّ  .46
 

 .مماثلةت برامج االمقارنات المرجعية مع مقرر -

 .خرىأاستطالع آراء مختصين من جامعات  -

 تطوير محتوى المقرر لمتابعة مستجدات المعرفة . -

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

  

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 النظرية البالغية في البديع  :اسم المقرر

 The rhetorical theory in Al Badiae 

 505-613-2     :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

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

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 The rhetorical theoryالنظرية البالغية في البديع : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .60
in Al Badiae 2-613-505 

 ساعتان .اعات المعتمدة: . عدد الس2 .61

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .62
 ب والبالغة والنقداألدبرنامج الماجستير في                                               .63

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

 الفصل الثالث .الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسيالسنة أو المستوى  .4 .64
النظرية البالغية في و،النظرية البالغية في المعاني  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .65

 البيان.
 هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .66

الحرم الجامعي بشطري الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .67

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

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .صص
 %80 النسبة:  ✓

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .قق
✓  

 %10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .رر
✓  

 %5 النسبة:

    

 بالمراسلة .شش
 %5 النسبة:  ✓

    

  النسبة:  أخرى .تت

 

 :تعليقات
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 األهداف.ف

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ـ مطالعة المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالمقرر . 2ـ2

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

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

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

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

 التدرب على كتابة التقرير العلمي والمقالة فيما يتعلق بقضايا المقرر .     -2-7
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 (. البرنامج لدلي مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ص

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

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

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

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

 رتها وتحوالتها.  والتداولية وغيرهما، ومناقشة اإلشكاالت المتعلقة بصيرو

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .46

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

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

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

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

 8 4 :المنهج البديعي ومعيار القيمة في التراث والمعاصرة

 2 1 ابن المعتز)أ( 

 2 1  عبدالقاهر )ب(

 الخطيب( ج)

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

 )و( مبدأ التحسين والتكوين
1 2 

 6 3 :البديع واللسانيات النصية 

 2 1 الترابط ومعايير النصيةأ( )

 2 1 من الشكل إلى الوظيفة)ب( 

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

 14 7 :البديعية القضايا 

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

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

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

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

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

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

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

 

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

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

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

 .ت التعلممن مجاال كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

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

 مقررلل

 تقويمطرق ال

 المعرفة 1

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

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

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

ممارسة الوظائف البديعية المتنوعة ) التحسين اللفظي وسبك النص، ـ 

التحسين المعنوي وحبك النص، ومعرفة العالقة بين البديع والدرس 

 اللساني والتداولي .

عرض نتائج الحوار  التعلم الجمعي والتعاوني

ش الجمعي والنقا

 الجماعي

 المعرفيةالمهارات  2

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

 .اكتساب مهارات التذوق في تحليل الوجوه البديعية 2-2

 

 المالحظة والتصحيح التفكير والحوار



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

307 

 

إنتاج  ربط المعايير النصية بالمعطيات البديعية وأثرها فيالقدرة على  2-3

  الداللة.

االستنباط والنظر البالغي 

 القياسفي 

التقارير والعروض 

 العلمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة التفكير والحوار  الحوار والنقاش واالستدالل  القدرة على 3-1

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

  المعلومات والمهارات العدديةتقنية مهارات االتصال ومهارات  4

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

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

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

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

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

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .50

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

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

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

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

 %5 14، 13 عرض دراسات 4

 15 15 بحث 5

 %60 16 اختبار 6

 

 همدعمألكاديمي للطالب واإلرشاد ا .ظ

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

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

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

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 وإجراءات.يتم من متابعة إحاطة مجلس القسم بما  (8
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 ويجب على األستاذ أن يخصص ساعات مكتبية تعلن للطالب، كما ينص على ذلك نظام الجامعة. 

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

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

 

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

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

 م .1991هـ/1412

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 م .2010هـ/1431

 

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

 

 ـ مجلة البالغة وتحليل الخطاب .1

 البالغة والنقد األدبي . مجلةـ 2

 ـ مجلة اللغة الوظيفية 3

 . عالمات مجلةـ 4

 . رفةمجلة عالم المعـ 5

  . مجلة فصولـ 6

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

 ـ حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية .9

 

 

 

 :االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل واإللكترونية  أدرج المواد. 3

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
http://b7oth.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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 /reader.ar.softonic.com-https://adobeـ برنامج أدوبي ريدر 1

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

 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .ظظ

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

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

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

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

 Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 

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

 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointـ برنامج عرض تقديمي للشرائح :  2

 

https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
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كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .30

 قائمة بها(:
 

 وإجراءات تطويره يم المقرر الدراسي وتق.ف

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

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

 الفصل الدراسي . ةـ استطالع آراء الطالب في نهاي2

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

 

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

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :برنامجمنسق السم ا

    

 التوقيع:

  

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مناهج وطرق البحث في الفكر اإلسالمي :اسم المقرر

 Methods and methods of research in Islamic thought 

 505-614-2 :المقرررمز 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ـــــ قسم الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 وطرق البحث في الفكر اإلسالميمناهج  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .68

Methods and methods of research in Islamic thought        2-

614-505 
  تانساع 2  . عدد الساعات المعتمدة: 2 .69

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .70
 والبالغة والنقد األدببرنامج الماجستير في   .71
72.  

 البرامج(هذه كل م في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عا

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .73

 الثالث المستوى .74
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .75
 ال يوجد .76
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 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .77

 اليوجد .78
 ليمية: الرئيس للمؤسسة التع في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .79

 الحرم الجامعي بشطري الطالب والطالبات .80
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ثث

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .خخ

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ذذ
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ضض

    

  النسبة:  رىأخ .ظظ

 

 :تعليقات
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 األهداف .ك

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -3
 ــــ أن يعرف الطالب أسس البحث في الفكر اإلسالمي

 التراث اإلسالمي..،ــــ أن يعرف الطالب االتجاهات الفكرية في 

 ـــــ أن يعرف الطالب أنواع المناهج التي أسسها المفكرون المسلمون

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - تم تنفيذهاي - بإيجاز أي خطط اذكر -4

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

وحلقات   ــــ تطوير استراتيجيات التدريس : التعلم الذاتي ، والتعلم الحواري التفاعلي ،

 حوار.ال

البحث في التراث اإلسالمي وربطها بمناهج البحث االطالع على مناهج وطرق  ــــــ

 الحديثة .

 

 

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

 عام للمقرر: وصف
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قامت عليها مناهج باألسس النظرية والفكرية التي  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب

 وطرق البحث عند المفكرين المسلمين في التراث اإلسالمي.

 

 ع(2ن+1) 2

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .51

  ساعتان نظري عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ــــ المعرفة.مفكر فيه ــــ العلم  مفاهيم نظرية : الفكر ـــ المفكر فيه والالــــــ 

 اإلطار المرجعي للفكر اإلسالمي.ــــــ 

 

 نظرية 2 1

 موقف العلماء المسلمين من المنطق األرسطيــــــــ 

 ـــــــ نقد المنطق األرسطي عند ابن تيمية.

 ـــــــ نقد نظرية االستدالالت األرسطية عند ابن تيمية.

 ـــــــ نقد مبحث القضايا.

 نظرية 2 4

 (نظرية) 2 4 حث االستدالل اإلسالمية:مبا  ــــ 
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 ــ القياس ـــ االستقراء ــــ التمثيل.1

 ـــ قياس الغائب على الشاهد.2

 ـــ مذاهب المسلمين في العلة.3

 والتقسيم. ـــ السبر4

 ــــ االستدالل بالمتفق عليه على المختلف فيه.5

 ــــ المناهج العلمية العامة : 

 ي.ـــــ المنهج االستنباط1

 ـــــ المنهج االستقرائي.2

 

 االستردادي ) التاريخي( . ــ المنهج 3

 ـــ المنهج الجدلي.4

 (نظرية) 2 5
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .52

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30  -   2 ساعات التدريس الفعلية

 2  - ــ ــ 2 دةالساعات المعتم

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .53
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .54 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات
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 دة في اإلطار الوطني للمؤهالتالوار الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم، مع مالحظة أنه ال يلية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عم هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 

 

 Curriculum Mapمنهج املقرر خريطة 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

األسس النظرية لمناهج البحث عند المفكرين معرفة  1-1

 المسلمين

 

 

 الحوار والتعلم التعاوني

 

 التقويم المستمر

إنجاز البحوث 

 تقاريروال
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قراءة وفهم النصوص في مصادر الممارسة على  1-2

 التراث اإلسالمي.

 التقويم المستمر العمل الجماعي

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1  

اكتساب مهارات وكفاءات الفهم والتفسير 

 . واالستنباط

 

 

 التفكير الناقد

 العمل الفردي والجماعي

 

البحوث 

 واالختبارات

2-2  

 والتأويل. على النقد والبرهنةالقدرة 

 

 

 التفكير الناقد

  العمل الفردي والجماعي

 

 

  

البحوث 

 واالختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1    
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 التعلم التعاوني القدرة على العمل ضمن مجموعة

 حلقات الحوار

 التقويم الذاتي

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةت مهارااالتصال ومهارات  4

4-1  

 القدرة على الحوار والتواصل

 تحفيز الطالب على التعلم التفاعلي

 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر

مناقشة بعض اإلشكاليات والقضايا التي تطرحها  4-2

 المناهج في التراث اإلسالمي .

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 الفصل الدراسي:خالل  ةبالطل يمتقو مهامجدول  .55
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تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

 يمينسبته من التق

 النهائي

1 

 

  اقتراح قضايا معرفية

4 5 

2 
 

 تقديم اوراق عمل

7 15 

3 
 

 نقاش وحوار جماعي

8 10 

4 
 

 اختبار تحريري

10 5 

5 
 

 اختبار شفوي

13 5 

6 
 

 اختبار نهائي

16 60 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ع
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مع ) الخاص لكل طالبرشاد األكاديمي لالستشارات واإلوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ( ساعات أسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) .2

 وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

 ها  ووضعها في لوح على مكتب األستاذ. تعيين الساعات المكتبية وساعات اإلرشاد وأوقات (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

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

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

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

 

 مصادر التعلّم .عع

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .5
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 ــــ  تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ، مصطفى عبد الرازق .   

 ـــــ  نقض المنطق ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ، صححه محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ، القاهرة.   

 م ، علي سامي النشار ، دار المعارف ، القاهرة.ـــــ  مناهج البحث عند مفكري اإلسال   

 .1980،  2ـــــ  تاريخ الجدل ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي، ط   

 والترجمة والنشر . للتأليفـــــ  كشف اصطالحات الفنون ، محمد علي التهانوي ، تحقيق لطفي عبد البديع ، المؤسسة المصرية العامة    

 . 1987اء ، بيضال ول الحوار وتجديد علم الكالم ، طه عبد الرحمن ، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع ، الدارــــــ  في اص   

 . 1989مل الديني وتجديد العقل ، طه عبد الرحمن ، شركة بابل ، الرباط، ـــــــ  الع   

 . 1995في العربي ، بيروت ، ــــــــ  تجديد المنهج في تقويم التراث ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقا  

 .1991ية ، حمو النقاري ، والدة ، الدار البيضاء ، ــــــــ  المنهجية األصولية والمنطق اليوناني من خالل أبي حامد الغزالي وتقي الدين ابن تيم  

 .2005، دار المان ، الرباط ،ــــــــ  منطق الكالم من المنطق الجدلي الفلسفي غلى المنطق الحجاجي األصولي ، حمو النقاري   

 .1984ــــــــ  تكوين العقل العربي ، محمد عابد الجابري ، دار الطليعة ، بيروت ،  

 .2011ـ  ضوابط المعرفة ، عبد الرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم ن دمشق ، ـــــــ  

 

 :(وغيرها اريروالتق المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج  .6

 ــــ مجلة البالغة وتحيل الخطاب .

 

 ـــــ عالم الفكر

 ـــــ المجلة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 1988ـــــ مجلة العرب والفكر العالمي ، 
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 1992ـــــ مجلة دراسات سيميائية ، 

 

 

 

رهالتواصل االجتماعي وغي مواقع اإلنترنت ومواقعواإللكترونية  أدرج المواد .7    

http://www.landcivi.com/new_page_136.htm 

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 

       األسطوانات المدمجة:و      يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي  أدرج   .8

 

 ة                                                                                                ـــــ المكتبة الشامل

 ـــــ المكتبة اإللكترونية 

 ـــــ مكتبة المصطفى

 ـــ مكتبة محمد ربيع الغامديــ
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 المطلوبةالمرافق  .غغ

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها ات،المختبروالمباني )قاعات المحاضرات،  .31
 

 . Data Showـــــ قاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض 

 . Data Showبجهاز عرض ـــــ قاعة دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبة مزودة 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .32
 

 لقواعد البيانات الدولية بمكتب الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقميةـــــ نهاية طرفية بمكتبة الكلية 

 ـــــ عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات.

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .33

 قائمة بها(:
 

 م المقرر الدراسي وإجراءات تطويره يوتق .ق

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .52
 االستماع إلى آراء الطالب ومالحظاتهم واقتراحاتهمـــــــ 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

330 

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .53
 

 راسي من أجل الوقوف على جوانب القوة والضعف في طريقة التدريس.الفصل الدتقييم ذاتي في منتصف 

 ـــ تقويم الزمالء بالقسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .54

 .التدريبيةـــــ الدورات 

 ـــــ تنظيم حلقات الحوار والنقاش ألجل تبادل الخبرات.

اهات والبحث عن حلول المشكالت واإلكرـــــ عقد لقاءات بين الطالب واعضاء هيئة التدريس لطرح 

 ومقترحات .

 

أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .55

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 طالب في بحوثهم وفي إجاباتهم.ـــــ مناقشة ال
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 ـــــ استخدام برمجيات البحث للتأكد من أصالة البحوث العلمية.

 والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي صِّ  .56
 

 ـــــ المقارنة المرجعية مع مقررات برامج مماثلة .

 ات أخرى.ـــــ استطالع آراء مختصين من جامع

 ـــــ تطوير محتوى المقرر لمتابعة مستجدات المعرفة.

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

  

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التفكير العلمي :اسم المقرر

 Scientific thinking 

 505-615-3 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: هـ9/6/1439  :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ـــــ قسم الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل

  Scientific thinkingالتفكير العلمي  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .81
3-615-511 

  ساعات ) ساعتان نظري + ساعتان عملي (  3  . عدد الساعات المعتمدة: 2 .82

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .83
 والبالغة والنقد األدببرنامج الماجستير في   .84
85.  

 البرامج( هذهكل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 لثالمستوى الثاالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .86

87.   

  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .88
 ال يوجد .89
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 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .90

 يوجد ال .91
 لتعليمية: الرئيس للمؤسسة ا في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .92

 الحرم الجامعي بشطري الطالب والطالبات .93
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .غغ

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .أأأ

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ببب
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ججج

    

  النسبة:  أخرى .ددد

 

 :تعليقات
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 األهداف .م

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -5
 ــــ أن يعرف الطالب أسس ومبادئ التفكير العلمي.

 أن يمتلك الطالب مهارة النقد والتحليل الموضوعي والعلمي.ــــ 

 ــــ أن يلتزم بأخالقية البحث العلمي.

 وأبحاثه .اكتسبه من قواعد ومبادئ في تحليله ــــ أن يوظف ما 

 

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -6

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

م الذاتي ، التعلم الحواري ــــ تطوير استراتيجيات التدريس وطرق التحليل : التعل

 وحلقات الحوار، القدرة على النقد والتحليل .  التفاعلي ،

 متابعة الجديد في نظريات العلم والتفكير العلمي . ــــــ
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 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ط

 عام للمقرر: صفو

قواعد وآليات التفكير العلمي يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب كيفية النقد والتحليل وفق 

 الموضوعي.

 

 ع(2ن+1) 2

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .56

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
) 2ساعات التدري

 س ع(2ن+2

 علم. فة العلم ــــ العلم/ الالمفاهيم نظرية : العلم ـــ الفلسفة ـــ فلســــــ 

 

 2نظرية +  2 1

 عملي

 العلمي :ـــ المنهج 1

 ـــ الوظائف المنهجية : ) الوصف ــ التفسير ــ التنبؤ ــ التحكم( .

 ـــ المسلمات : ) الحتمية ــ الحقيقة ــ الموضوعية (.

 ـــ أدوات المنهج العلمي : ) المالحظة والتجربة (.

 عملي 2+  نظرية 2 5
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جية : ) الوقائع ــ المفهومات ــ الفروض ــ القوانين ــ ـــ األبنية المنه

 النظريات(.

 مهارات التفكير العلمي :   ـــ2

 ـــ مهارات التصنيف

 ـــ المقارنة

 ـــ البدائل والخيارات

 ـــ االستنتاج

 ـــ التوقع

 ـــ التحليل

 ـــ التقويم.

 

 2+  (نظرية) 2 5

 عملي
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   : دد ساعات المقرر وتوزيعهاإجمالي ع .57

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 60  15   4 ساعات التدريس الفعلية

 3   ــ ــ 3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .58
 

 

ً لمجاالت اإلطار للمقررمخرجات التعلم  .59 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةلم في مجاالت التعحسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

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

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

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم، مع مالحظة أنه ال يلية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عم هادريسواستراتيجيات ت تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 قويمتطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 أسس وقواعد التفكير العلميمعرفة  1-1

 

 

 الحوار والتعلم التعاوني

 

 التقويم المستمر

إنجاز البحوث 

 والتقارير

 التقويم المستمر العمل الجماعي القراءة النقديةالممارسة على  1-2

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1  

اكتساب مهارات وكفاءات الفهم والتفسير 

 والنقد والتحليل الموضوعي . االستنباطو

 

 

 التفكير الناقد

 العمل الفردي والجماعي

 

البحوث 

 واالختبارات
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2-2  

 والتأويل. القدرة على النقد والبرهنة

 

 

 التفكير الناقد

  العمل الفردي والجماعي

 

 

  

البحوث 

 واالختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1  

 القدرة على العمل ضمن مجموعة

 

 التعلم التعاوني

 حلقات الحوار

 

 التقويم الذاتي

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1  

 القدرة على الحوار والتواصل

 التفاعليتحفيز الطالب على التعلم 

 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 رالتقويم المستم
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التدريب على اكتساب بعض مهارات التفكير العلمي  4-2

. 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 الدراسي:خالل الفصل  ةبالطل يمتقو مهامجدول  .60

تقديم شفهي،  خطابة، ،بة مقالكتا ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

1 

 

  اقتراح قضايا معرفية

4 5 

2 
 

 تقديم اوراق عمل

7 15 

3  8 10 
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 نقاش وحوار جماعي

4 
 

 تحريرياختبار 

10 5 

5 
 

 اختبار شفوي

13 5 

6 
 

 اختبار نهائي

16 60 

 

 همدعميمي للطالب واإلرشاد األكاد .غ

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

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

  أسبوعيا ( ساعات10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس )ـ   1

 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:
 ولوائحها.نظام الجامعة  (1

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

 وتوجهاتهم.

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

 تب األستاذ. تعيين الساعات المكتبية وساعات اإلرشاد وأوقاتها  ووضعها في لوح على مك (3
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 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 بانات الطلبة. است (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، كما يمكن 

 ل التقليدي وجًها لوجه.ئل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصااإلفادة من وسا

 

 مصادر التعلّم .فف

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .9
 2008ــ فقه الفلسفة ، الفلسفة والترجمة ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،    

 2008سفة ، القول الفلسفي ن طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ــ فقه الفل   

 2006ــ الحق العربي في االختالف الفلسفي ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،    

 2012، الدار البيضاء ــ سؤال العمل ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي،    

 1991ــ نظريات العلم ، آالن شالمرزن ترجمة الحسين سحبان وفؤاد الصفا ، دار توبقال ،الدار البيضاء ن    

 2007،  343ــ العقل ، جون ر. سيرل ، ترجمة ميشيل حنا متياس ، عالم المعرفة ع    

 1978، 3ــ التفكير العلمي ، فؤاد زكريا ، عالم المعرفة ، ع   
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 2011غما جديدة لفهم عالم اليوم، آالن تورين ، ترجمة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، ــ برادي   

 2001ــ تشكيل العقل الحديث ، كرين برينتون، ترجمة شوقي جالل ، الهيئة العامة المصرية للكتاب،    

 كلية اآلداب والعلوم االنسانية ، الرباط يفوت، منشورات ــ مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر، سالم   

 1984محمد وقيدي، مكتبة المعارف الرباط ، ة المعرفة عند غاستون باشالر،فــ فلس   

 1992، 168ــ بنية الثورات العلمية ، توماس كون، ترجمة شوقي جالل، عالم المعرفة، ع   

 2005، 312عالم المعرفة ، ع مة شوقي جالل ،ــ جغرافية الفكر، ريتشارد إي نيسبت، ترج   

 1999، 245ــ ضرورة العلم، ماكس بيروتز، ترجمة وائل أتاسي، عالم المعرفة ، ع   

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج  .10

 عالم الفكرـــ 

 ــــ عالم المعرفة

 لعلومالعربية للتربية والثقافة واـــــ المجلة 

 1988ـــــ مجلة العرب والفكر العالمي ، 

 1992ـــــ مجلة دراسات سيميائية ، 

 

 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد .11
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 المطلوبةالمرافق  .قق

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وباني )قاعات المحاضرات، الم .34
 

 . Data Showـــــ قاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض 

 . Data Showبجهاز عرض ـــــ قاعة دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبة مزودة 

 

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،وحات الذكيةاللو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .35
 

 ـــــ نهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات الدولية بمكتب الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية

 ـــــ عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات.
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كرها، أو أرفق فاذ، حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .36

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ك

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .57
 االستماع إلى آراء الطالب ومالحظاتهم واقتراحاتهمـــــــ 

 

 

 

 

 اذ أو القسم:يم عملية التدريس من قبل األستواستراتيجيات أخرى لتق .58
 

 تقييم ذاتي في منتصف الفصل الدراسي من أجل الوقوف على جوانب القوة والضعف في طريقة التدريس.
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 ـــ تقويم الزمالء بالقسم 

 

 

 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .59
 

 .التدريبيةـــــ الدورات 

 الحوار والنقاش ألجل تبادل الخبرات.ـــــ تنظيم حلقات 

ن الطالب واعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت واإلكراهات والبحث عن حلول ـــــ عقد لقاءات بي

 ومقترحات .

أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .60

 عضاء هيئةألتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دوريةٍ  هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 ـــــ مناقشة الطالب في بحوثهم وفي إجاباتهم.
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 ـ استخدام برمجيات البحث للتأكد من أصالة البحوث العلمية.ــــ

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .61
 

 برامج مماثلة .ـــــ المقارنة المرجعية مع مقررات 

 ـــــ استطالع آراء مختصين من جامعات أخرى.

 المقرر لمتابعة مستجدات المعرفة.ـــــ تطوير محتوى 

 

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

  

 هـ9/6/1439 التاريخ

 

 

       



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

350 

 

 
 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 Narratologyالسرديات  :اسم المقرر

 505-616-3 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى  المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 Narratology  3-616-505ديات السر: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .94

 ثالث ساعات )ساعتان نظري، ساعة عملي( . عدد الساعات المعتمدة: 2 .95

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .96

 والبالغة والنقد األدببرنامج الماجستير في 

  الثالثالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .97
 ال يوجد )إن وجدت(: السابقة لهذا المقرر. المتطلبات 5 .98
 ال يوجد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .99

الحرم الجامعي بشطري الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .100

 الطالب والطالبات
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 بق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينط8

 

 %90 النسبة: √ المحاضرات التقليديةقاعات  .ههه

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ووو

    

 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ززز

    

  النسبة:  بالمراسلة .ححح

    

  النسبة:  أخرى .ططط

 

 :تعليقات

 

 

 

 

 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

353 

 

 األهداف .ه

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 النظريات في حقل السرديات. أن يعرف الطالب أهم •

 أن يستطيع التمييز بين األنواع السردية المختلفة. •

 أن يكون قادرا على تحليل النصوص السردية. •

 أن يكون قادرا على التواصل مع المجتمع العلمي. •

 .أن يوظف إمكانات الشبكة العنكبوتية في خدمة حقل السرديات •
 

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

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

 متابعة الجديد في حقل السرديات. •

 تطوير أساليب التدريس واقتراح أساليب جديدة. •

 راجع والمصادر السردية النظرية والتطبيقية.اعدة بيانات للمتوفير ق •

 تدريب الطالب على التفاعل اإليجابي مع الشبكة العنكبوتية. •
 

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

 عام للمقرر: وصف

الطالب بأهم النظريات السردية، وتطبيقها على النصوص السردية القديمة المقرر إلى تعريف يهدف هذا 

والحديثة، ويركز على التقنيات السردية مثل الشخصية والزمان والمكان والوصف والحوار، ويحاول فهم 

 فة.التطورات التي طرأت على هذه التقنيات. كما يحاول التمييز بين األنواع السردية المختل
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 لتي  ينبغي تناولها:الموضوعات ا .61

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة في نظريات الرواية:

 مدخل عام -

 رأي هيجل -

 النظريات القديمة في السرد -
 إسهام الشكالنيين الروس: فالديمير بروب    -      

 ع(4ن+ 4) 6 2

 ع(2ن+ 2) 3 1 نظريالسارد داخل النص، مدخل وجهة النظر داخل النص السردي: أنماط 

 تطبيقات على وجهة النظر:

 السرد بضمير األنا. -

 السرد بضمير الغائب. -
 طرق التشكيل، الوظيفة، التأثير

 ع(2ن+ 2) 3 1

مدخل نظري لدراسة الشخصية الروائية من الزاوية الشكالنية، البنيوية، السوسيولوجية: تكوينها، 

 ية، والتطبيق على نصوص سردوظائفها، مرجعياتها

 ع(4ن+ 4) 6 2

 ع(4ن+ 4) 6  2 الزمن: بنيته وآثاره السردية عند البنيويين والسوسيولوجيين: والتطبيق على نصوص سردية

المكان الروائي" طرق تشكيله وإدراكه في نظريات السرد القديمة والجديدة. والتطبيق على 

 نصوص سردية

 ع(4ن+ 4) 6 2

 ع(4ن+ 4) 6 2 السردية، والتطبيق على نصوص سردية مختلفة الحبكة: أنماطها ومساراتها في النصوص

 ع(2ن+ 2) 3  1 صوت المؤلف داخل النص، والتمييز بينه وبين السارد
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رؤية العالم في النص السردي: باختين وصراع الرؤى األيديولوجية، لوسيان جولدمان والتركيز 

 والتطبيق على نصوص سردية.على اللغة، 

 ع(4ن+ 4) 6 2

 

   : مالي عدد ساعات المقرر وتوزيعهاإج .62

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45  15   4 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً: ال يوجدخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .63
 

 

ً لمجاالت اإلطارعلم مخرجات الت .64 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات
 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةجاالت التعلم في محسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

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

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

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

 .ت التعلممن مجاال كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 التقويم المستمر التعلم التعاوني معرفة المفاهيم األساسية في السرديات 1-1

إعداد األبحاث  الحوار العلمي السردية المختلفة.معرفة األنواع  1-2

 والتقارير

توظيف التقنيات  حل المشكالت معرفة التطورات التي لحقت بحقل السرديات 1-3

 حثالحديثة في الب

 المعرفيةالمهارات  2

 المالحظة طرح مشكالت في التحليل السردي القدرة على تحليل نص سردي 2-1

 األبحاث التفكير الناقد تمييز النصوص الجيدة من الرديئةالقدرة على  2-2

 االختبارات العصف الذهني القدرة على اختيار التصور النظري المالئم لكل نص سردي 2-3

 ؤولية ستحمل المالقات الشخصية والعمهارات  3

 المالحظة التعلم التعاوني القدرة على العمل ضمن فريق 3-1

التقويم المتبادل  حلقات النقاش بالمسؤوليةالتحلي  3-2

 بين الطالب

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
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توظيف التقنيات الحديثة القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين، و 4-1

 في البحث

 التقويم المستمر تقديم العروض المرئية

 الواجبات المنزلية  تقبل الرأي اآلخر 4-2

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

  ال تنطبق ال تنطبق 5-1

5-2    

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .65

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

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 5 4   تقديم عرض شفوي في قضية سردية   1

 10 6 وتمييز السارد فيه  اختيار نص سردي 2

 10 8 اختبار فصلي 3

 5 10 مناظرة علمية حول نص سردي 4

 10 13 تقديم تقرير عن نص سردي كامل 5

 60 16 اختبار نهائي 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و.ف
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مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ( ساعات أسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس )

 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

نامج، حسب رغباتهم س القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البريقوم مجل (2

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 عن اإلرشاد.  التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ (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. 

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

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

 
 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

359 

 

 مصادر التعلّم .كك

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 

 -ترجمة: أحمد خليل عرادات، علي بن أحمد الغامدي -معة الملك سعودمنشورات جا -بالغة الفن القصصي: واين بوث -

1994 

 1992 -كتاب المغربمنشورات اتحاد  -طرائق تحليل السرد األدبي: رولن بارت وآخرون -

 -النادي األدبي بجدة -ترجمة: أبو بكر باقادر، أحمد عبد الرحيم نصر -مورفولوجيا الحكاية الخرافية: فالديمير بروب -

1989 

 1981 -سوريا -منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي -ترجمة: محي الدين صبحي -نظرية الرواية: جون هالبرين -

 لوكاش الرواية التاريخية: جورج -

 1998 -القاهرة -نظريات السرد الحديثة: واالس مارتن، ترجمة: حياة قاسم، المجلس األعلى للثقافة -

 2003 -الجزائر -منشورات االختالف -حمد معتصمخطاب الحكاية: جيرار جينيت، ترجمة م -

 1987 -دار األمان -الرباط -ترجمة: محمد برادة -الخطاب الروائي ميخائيل باختين -

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

 

 القاهرة -مجلة فصول -

 جدة -مجلة عالمات -

 ، الجامعة األمريكيةالقاهرة -مجلة ألف -

 الكويت -مجلة عالم الفكر -

 :وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي واإللكترونية  أدرج المواد. 3

- www.wikipedia.com 

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

- www.arabicstory.com 

http://www.wikipedia.com/
https://www.rwaq.org/courses/isra107
http://www.arabicstory.com/
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- www.narrative.com 
 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

- .rar117-SAUDMACFULL-01/201509_117SAUDMACFULL01https://archive.org/download/ 

- 1267404594&d=1&thumb=1&stc=74283hdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=http://www.ahlal 

 PDFلقراءة كتب  Foxiit Readerبرنامج  -

 المكتبة الشاملة -

 المكتبة اللغوية اإللكترونية -

- 2665adarisweb.com/ar/files/http://www.m 

-  
 

 

 المطلوبةالمرافق  .لل

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

 :(، وغيرهامختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة الدراسية وال قاعاتداخل ال

 (:غيرهاوقاعات العرض، والمعامل، و المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  -
 Data Show قاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهز عرض -

 

 . Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب للطالباتقاعة دراسية  -
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،الذكيةاللوحات و ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .37
 دولية بمكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية نهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات ال -

 عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات . -

-  

http://www.narrative.com/
https://archive.org/download/01SAUDMACFULL117_201509/01-SAUDMACFULL-117.rar
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=74283&stc=1&thumb=1&d=1267404594
http://www.madarisweb.com/ar/files/2665
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ق كرها، أو أرففاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .38

 ال يوجد قائمة بها(:
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ل

 ت الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيا .62

تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف وقوف أستاذ المقرر على نقاط الضعف والقوة في  •

 قاعة الدرس. 

 .استطالع آراء الطالب في نهاية الفصل الدراسي  •

دريسه وطريقة التقويم حوار علمي بين الطلبة وأستاذ المقرر حول المقرر وإستراتيجيات ت •

 . وطرح مبادرات للتطوير

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .63
 

 تقرير عضو هيئة التدريس عن المقرر  •

 مناقشة التقرير في لجنة المناهج بالقسم وعرض المرئيات على مجلس القسم . •

 تقويم الزمالء بالقسم . •

 س:إجراءات تطوير التدري .64
 الدورات التدريبية  .  •

  تبادل الخبرات.ل حلقات نقاشتنظيم  •

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت والبحث عن الحلولعقد لقاءات  •
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .65

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
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 مناقشة الطالب في إجاباتهم. •

 المسح للتأكد من أصالة البحوث العلميةاستخدام برمجيات  •

 مناقشة الطالب في بحوثهم. •

 خطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتصِّ  .66
 

 المقارنات المرجعية مع مقررت برامج مماثلة . •

 استطالع آراء مختصين من جامعات أخرى . •

 لمتابعة مستجدات المعرفة .تطوير محتوى المقرر  •
 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

  

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 اسيتوصيف المقرر الدر
 

 

 

 منهج البحث البالغي  :اسم المقرر

 Rhetoric Research Methods 

 505-617-2     :رمز المقرر

 

 

 

 

 

 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

364 

 

 توصيف مقرر دراسينموذج 

 

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

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

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .و

 Rhetoric Researchمنهج البحث البالغي : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .101
Methods  2-617-505 

 ساعتان .. عدد الساعات المعتمدة: 2 .102

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .103
 ب والبالغة والنقداألدبرنامج الماجستير في                                               .104

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

 . رابعالمستوى الالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .105
، والنظرية البالغية في  البالغية في المعاني النظرية )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .106

 . اإلعجاز البالغي البيان ، والنظرية البالغية في البديع ، ونظرية
 تحليل الخطاب هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .107

ي الحرم الجامعي بشطرالرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .108

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

 

 التقليديةقاعات المحاضرات  .ييي
 %80 النسبة:  ✓

 

   

 كترونيلالتعليم اإل .ككك
✓  

 %10 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .للل
✓  

 %5 النسبة:

    

 بالمراسلة .ممم
 %5 النسبة:  ✓

    

  النسبة:  أخرى .ننن

 

 :تتعليقا
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 األهداف .ي

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 أن يتعرف الطالب إلى مفاهيم المقرر ومصطلحاته العلمية . ـ 1-35

 ـ أن يدرك الطالب مجاالت البحث البالغي وأهدافه .  1-36

 ـ أن يتبين الطالب أدوات المنهج في البحث البالغي وإجراءاته النظرية والتطبيقية . 1-37

 لبالغي .دماء والمحدثين ويستبين سبلهم في مجال البحث اـ أن يقف الطالب على مناهج الق 1-38

 ـ أن يقتدر الطالب على إعادة قراءة الموروث البالغي وفق مناهج البحث البالغي وطرائق تلقيه. 1-39

 ـ أن يتعرف الطالب إلى ضوابط مناهج البحث البالغي قديماً وحديثاً . 1-40

 في ضوء المناهج المعتمدة . ـ أن يكتسب الطالب مهارات التحليل والتطبيق والتذوق  1-41

1-42  

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

  ي مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة ف
 كترونية في مصادر التعلم لقضايا المقرر .ـ  اإلفادة من المكتبات اإلل1ـ2

 ـ مطالعة المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالمقرر . 2ـ2

 ـ التنوع في استعمال استراتيجيات التعلم وتوظيفها بما يناسب النمو المعرفي وثورة المعلومات .3ـ2

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

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

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

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

 عام للمقرر: وصف
ايا التي تصقل قدرات الطالب في التعامل مع النصوص وكيفية تبين مقاصدها يعالج مقرر نظرية اإلعجاز البالغي جملة من القض

ينها ووجوه اإلعجاز فيها ومناهج العلماء قديماً وحديثاً، إضافة إلى التعرف إلى المفاهيم العلمية والمصطلحات ذات الصلة، ومدى ومضام

قدماء في ترجيحهم للوجوه المختارة، وتدريب الطالب على التعامل عالقة اإلعجاز البالغي بالوجوه األخرى  ومراجعة النظر في مناهج ال

تنباط وجوه اإلعجاز البالغي وفق عالقاتها السياقية والداللية، والوقوف على قضية النظم ؛ كونها بؤرة الدراسات مع النصوص واس

 اإلعجازية ومركزها العميق . 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .66

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

،  هتنفيذه، ومصادر تلقيه ومراجع تواستراتيجيا التعريف بالمقرر وأهدافه المعرفية واإلدراكية،

المنهجية،  لمنهاج،ا ــ المفاهيم والمصطلحات )المنهج، وطرائق اكتساب مهاراته وتقويمه

   (الطريقة  التصنيف، البحث، اإلجراء،
1 2 

 14 7 مناهج البحث في البالغة:

 6 3 يف الرضي(المنهج التجميعي ) أبو هالل العسكري ـ ابن المعتز ـ الشر)أ( 

 2 1 المنهج الذوقي ) عبدالقاهر الجرجاني ( )ب(

 2 1 )ج( المنهج التقعيدي ) السكاكي (

 2 1 المنهج األسلوبي ) حازم القرطاجني ( )أ(
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 2 1 االستداللي)ب( المنهج 

 8 4 منهج البحث البالغي التداولي

 2 1 البالغة والتخييلأ( )

 2 1 البالغة واإلقناع)ب( 

 2 1 البالغة والتواصل( )ج

 2 1 )د( البالغة والتداولية

 6 3 تطبيقات منهجية

 2 1 )أ( في البالغة القرآنية

 2 1 )ب( في البالغة الشعرية

 2 1 النادرة ـ المقامة ـ الرسالة ـ الخطبة ـ القصة ()ج( في بالغة النثر ) 
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .67

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً: ال يوجدخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .68
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .69 قياسها طرق اقها مع واتسالوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم

 مقررلل

 تقويمطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
 حث البالغي ومصطلحاته معرفة مفاهيم منهج الب

 المالحظة والتوجيه الحوار والمناقشة 

1-2 
 البحث في البالغة والتداولمعرفة مناهج 

 تصحيح التقارير العرض والتعلم الذاتي

1-3 
ـ معرفة العلوم البينية المتعلقة بمناهج البحث البالغي) علم األصول ـ 

 علم اللسانيات ـ التداوليات ـ األسلوبيات ( .

 عرفة األدوات المنهج وإجراءاته النظرية والتطبيقية .ـ م

عرض نتائج الحوار  والتعاونيالتعلم الجمعي 

الجمعي والنقاش 

 الجماعي

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
القدرة على إعمال االستنباط  وتوظيف االستدالل في النصوص وفق 

 مناهج البحث البالغي .

 التوجيه العصف الذهني 

2-2 
 .مهارات التذوق والتحليل اكتساب 

 والتصحيحالمالحظة  التفكير والحوار

2-3 
 ربط البالغة بالتخييل واإلقناع والتواصل والتداول .القدرة على 

االستنباط والنظر البالغي 

 في القياس

التقارير والعروض 

 العلمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة التفكير والحوار  قاش واالستدالل الحوار والن القدرة على 3-1
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 التوجيه التفاعل الطالبي  المشاركات العلمية وتحمل المسؤولية قدرة علىال 3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

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

 التوجيه العصف الذهني درة على التواصل التقني والتأثير في اآلخرالق 4-2

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 المالحظة التفكير البالغي القدرة على توظيف التعبير البديعي في نشاط السياق 5-1

 المتابعة ستكشافالتأمل واال القدرة على التفاعل الوجداني والشعوري مع النصوص وإبداع دالالتها 5-2

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .70

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

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

 %5 10،9 مقال علمي 2

 %5 12، 11 علميةتقرير  3

 %5 14، 13 عرض دراسات 4

 15 15 بحث 5

 %60 16 اختبار 6



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

372 

 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ق

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

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

 يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

اتهم البرنامج، حسب رغبيقوم مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في  (2

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 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. 

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

 ل التقليدي وجًها لوجه.اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصا
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 مصادر التعلّم .مم
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 م .1982الجاحظ للنشر ، بغداد ، العراق ، طبعة  ـ البحث البالغي عند العرب: د. أحمد مطلوب، منشورات دار1

 م .1997والنشر والتوزيع، القاهرة ، الطبعة األولى، ـ منهج البحث البالغي : د. عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة 2

 م .2007هـ/1428رى، ـ  مناهج التحليل البالغي عند علماء اإلعجاز : د. عبدهللا بانقيب ، كلية اللغة العربية ، جامعة أم الق3

 م . 1987طبعة األولى، ـ مناهج البحث البالغي في الدراسات العربية: د. عبدالسالم عبدالحفيظ، دار الفكر العربي، ال4

 . م2012تجديد المنهج في تقويم التراث : د. طه عبدالرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار ا لبيضاء ، المغرب، الطبعة الرابعة، ـ 5

ناهج البحث البالغي عند العلماء العرب حىت القرن الثامن اهلجري، دراسة يف األسس املعرفية: د. عماد حممد مـ 6
م .2013دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ، حممود،   

 م .2006ـ االستدالل البالغي : د. شكري المبخوت ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة األولى ، 7

 م .2005 غة الجديدة بين التخييل والتداول : د. محمد العمري ، إفريقيا الشرق ، المغرب، الطبعة الثانيةـ البال8

ب اإلقناعي في البالغة العربية ) بالغة الخطاب اإلقناعي نحو تصور نسقي لبالغة الخطاب(: د. حسن المودن، دار كنوز ـ الخطا9

 م .2014هـ/1435بعة األولى ، المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الط

عربية للفكر واإلبداع، بيروت، لبنان، الطبعة ـ سؤال المنهج في أفق التأسيس ألنموذج فكري جديد : د. طه عبدالرحمن ، المؤسسة ال10

 م .2015األولى 

 م.2018الطبعة األولى ،  ـ قواعد الحوار؛ مقاربة بالغية تطبيقية : د. عبدهللا علمي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن،11

للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى،  ـ بالغة اإلقناع دراسة نظرية وتطبيقية: د. عبدالعالي قادا، دار كنوز المعرفة العلمية12

 م .2016هـ/1437
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 م.2015ن، الطبعة األولى ، ـ التأصيل للحوار والجدال والحجاج إسالمياً : د. إحسان عبدالمنعم، عالم الكتب الحديث، إربد، األرد13

شر المعرفة، ، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، ـ الحجاج والتفكير النقدي ؛ مقاربة منطقية معرفية نقدية : د. عليوي أباسيدي، دار ن14

 م.2014طبعة 

رفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، جية لتحايا الخطابات : د. محمد مشبال ، دار كنوز المعاـ في بالغة الحجاج؛ نحو مقاربة بالغية حج15

 م .2017هـ/1438الطبعة األولى، 

ة العربية : د. محمد بازي، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ـ صناعة الخطاب ؛ األنساق العميقة للتأويلي16

 م .2015هـ/1436األولى، 

، فرجينيا ، رندن، ه، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، مقدمات في المنهجية اإلسالمية : فتحي حسن ملكاويـ منهجية التكامل المعرفي17

 هـ .1437الواليات المتحدة األمريكية، الطبعة الثانية ، 

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

 ـ مجلة البالغة وتحليل الخطاب .1

 البالغة والنقد األدبي . مجلةـ 2

 ـ مجلة اللغة الوظيفية 3

 . عالمات مجلةـ 4

 . مجلة عالم المعرفةـ 5

  . مجلة فصولـ 6

 .  مجلة عالم الفكرـ 7

 المجالت العلمية المحّكمة للجامعات وغيرها .ـ 8
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 وليات اآلداب والعلوم االجتماعية .ـ ح9

 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  أدرج المواد. 3

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

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

 /maktaba.org-https://alلمكتبة الشاملة الحديثة .      ـ ا3

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

 /ya.comhttp://waqfeالمكتبة الوقفية .    ـ 5

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

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxرقمية السعودية .    ـ المكتبة ال7

 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

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

 sa/download/details.aspx?id=-https://www.microsoft.com/ar08493ـ حزمة مايكروسوفت أوفيس:  2

 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.m-a-arabia.com/site/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
http://b7oth.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
http://waqfeya.com/
https://mckd.gov.ae/sites/MCYCDVar/ar-ae/pages/eLibrary.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://adobe-reader.ar.softonic.com/
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
https://www.microsoft.com/ar-sa/download/details.aspx?id=49308
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 بةالمطلوالمرافق  .نن

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .39

 Data Showات دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض قاعـ  1

 Data Showمزودة بجهاز عرض  ةتتسع لعشرين طالب طالباتقاعات دراسية للـ 2

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .40
 

 Smart Boardـ السبورة الذكية .   1

 Microsoft PowerPointيمي للشرائح :  ـ برنامج عرض تقد2

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .41

 قائمة بها(:
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .م

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .67
 

  عند الطالب .على نقاط الضعف والقوة ؛ للوقوف م في منتصف الفصل الدراسي تقييالـ 1
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 الفصل الدراسي . ةـ استطالع آراء الطالب في نهاي2

 .ق تقويمه وتطويرهالمقرر واستراتيجيات تدريسه وطرموضوعات حول  وأستاذ المقرر ببين الطالجراء حوار علمي إـ 3

 

 تدريس من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية الواستراتيجيات أخرى لتق .68
 ـ تقرير المقرر الدراسي .1

 ـ تقويم مخرجات التعلم في المقرر .2

 ـ تقويم الزمالء في القسم .3

 

 تطوير التدريس:إجراءات  .69
 ـ عقد اللقاءات الدورية مع الطالب .1

 الفعال . ـ تدريب الطالب على تقديم العروض وتنمية مهاراتهم في اإللقاء والنقد واالتصال2

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

 ـ تحفيز العروض الفعالة ألوراق العمل .4

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .70

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

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

 وأصالتها . البحوث العلمية مصداقيةللتأكد من القرائي مجيات المسح استخدام برـ 2
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 .أوراق العملاألفكار الجوهرية المقدمة في التقارير والبحوث وفي ب مناقشة الطالـ 3

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .71
 بصفة دورية ؛ من أجل تطويره . المستجدات في مفردات المقررـ  متابعة 1

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

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

 ل جدوى المقررات وكيفيات تطويرها .ـ عقد لقاءات حولية ألساتذة القسم وعرض مرئياتهم حو4

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

  

 هـ9/6/1439 التاريخ
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 دراسيتوصيف المقرر ال
 

 

 

 تحليل الخطاب :اسم المقرر

 Discourse Analysis 

 505-618-3 :رمز المقرر
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 دراسينموذج توصيف مقرر 

 

 جامعة أم القرى  المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ـــــ قسم الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي  .أأ

-Discourse Analysis  3-618 تحليل الخطاب : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

505 
 ساعات  3  . عدد الساعات المعتمدة: 2

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3
 ب والبالغة والنقداألدبرنامج الماجستير في              

 
 هذه البرامج(كل رر عام في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مق

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4

 الرابع لمستوى ا                                                   
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5
 ال يوجد                                                                   
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6

 يوجد ال                                                     
 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7

 طري الطالب والطالباتالحرم الجامعي بش



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

381 

 

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

 

 %80 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة

    

  النسبة:  أخرى

 

 :تعليقات
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 األهداف .بب

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -7
 ــــ أن يعرف الطالب نظريات تحليل الخطاب

 ــــ أن يعرف الطالب أنماط الخطاب وأنواعه.

 ــــ أن يكتسب مهارات الفهم والتفسير.،

 وآلياته.ـــــ أن يكتسب أدوات تحليل الخطاب 

 

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية رر الدراسي . المق لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -8

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

وحلقات   تعلم الحواري التفاعلي ،ــــ تطوير استراتيجيات التدريس : التعلم الذاتي ، وال

 الحوار.

  ريات تحليل الخطاب ومناهجه.متابعة الجديد في نظ ــــــ

 

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .غ



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

383 

 

 عام للمقرر: وصف

تعريف الطالب بأسس نظريات تحليل الخطاب ومناهجها في فهم يهدف هذا المقرر إلى 

 ق التواصل و الحوار الشفوي.الخطاب وتفسيره، وبطر

 

 ع(2ن+1) 2

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .71

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
) 3ساعات التدري

 س ع(2ن+2

 مفاهيم نظرية:

 ــــ نظرية النص.

 الخطاب.ــــ نظرية تحليل 

 ع(2ن+2) 3 1

 وظائف اللغة

 ية(الشفاهية ـــ الكتاب 0اللغة المحكية واللغة الشفوية 

 ع(2ن+2) 3 1

 ع(2ن+2) 3 1 السياق وعملية الفهم

 ع(2ن+2) 3 1 المقصدية
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 ع(2ن+2) 3 1 سياق المقام ) عالم الخطاب والمرجع الخارجي(

 ع(2ن+2) 3 1 السياق النصي

 وتمثيل مضمون الخطابــ الموضوع 

 ـــ المفاهيم : الموضوع ، الجمل ، الخطاب

 ــــ بنية الخطاب والتصور الذهني

 ـــ الفكرة/ المحور

 ـــ العناوين وصياغة النص

 ع(2ن+2) 3 4

 ـــ التماسك النصي:

 اإلحالة الداخلية 

 الضمائر 

 ع(2ن+2) 3 3

 ـــ التماسك المعنوي ) معرفة العالم(

 التحليل نزوال وصعوداـــ 

 ــــ طرق تصوير المعلومات

 ع(2ن+2) 3 3
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .72

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45  15   4 ساعات التدريس الفعلية
 3   ــ ــ 3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) الفرديالتعلم دراسة / الساعات عدد  .73
 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .74 قياسها طرق واتساقها مع لمؤهالت الوطني ل للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم، مع مالحظة أنه ال يتعليم متكاملةلتشكل معاً عملية تعلم و هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .ت التعلممن مجاال كل مجال في
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 يات الخطاب ومناهجه وانماطهمعرفة نظر 1-1

 

 

 الحوار والتعلم التعاوني

 

 التقويم المستمر

البحوث إنجاز 

 والتقارير

 التقويم المستمر العمل الجماعي الممارسة على القراءة والفهم والتفسير 1-2

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1  

 القدرة على اإلنشاء والحوار وإنتاج الخطابات

 

 

 اقدالتفكير الن

 العمل الفردي والجماعي

 

البحوث 

 واالختبارات

2-2    
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 التفكير الناقد والتفسير والنقد والبرهنةالقدرة على الفهم 

  العمل الفردي والجماعي

 

  

البحوث 

 واالختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1  

 القدرة على العمل ضمن مجموعة

 

 نيالتعلم التعاو

 حلقات الحوار

 

 التقويم الذاتي

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1  

 

 القدرة على الحوار والتواصل

 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر

إنتاج الخطابات وتشييد الموضوعات وبناؤها كتابة  4-2

 ومشافهة

دية القيام بتجارب فر

 وجماعية

 التقويم المستمر 
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 (وجدت إن) الحركيةالنفسية مهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .75
تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم يبته من التقنس

 النهائي

1 

 

  معرفيةاقتراح قضايا 

4 5 

2 
 

 تقديم اوراق عمل

7 15 

3 
 

 نقاش وحوار جماعي

8 10 

4  10 5 



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

389 

 

 اختبار تحريري

5 
 

 اختبار شفوي

13 5 

6 
 

 اختبار نهائي

16 60 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ك

مع ) الخاص لكل طالبالستشارات واإلرشاد األكاديمي لوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ( ساعات أسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس )

 تقديمه للطالب وفق اآلتي:التدريس يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5
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 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 ن متابعة وإجراءات.إحاطة مجلس القسم بما يتم م (8

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

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

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

 

 مصادر التعلّم .هه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .13

 2008البنيات التركيبية والبنيات الداللية، جوست زفارت ، ترجمة عبد الواحد خيري، دار الحوار ،  ـــ

 ي، نشر جامعة الملك سعود.ــــ تحليل الخطاب ، ج ب براون   ج بول ، ترجمة وتعليق محمد لطفي الزليطني  د. منير التريك    

منيك منغنو، ترجمة عبد القادرالمهيري ــ حمادي صمود، دار سيناترا، المركز ـــــ معجم تحليل الخطاب ، باتريك شارودو ــ دو   

 .2008الوطني للترجمة ، تونس 

 2009دار التكوين ،  ــــ التحليل النصي ، روالن بارت ، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي،   

 .2010ل ، المغرب ،ــــ فنون النص وعلومه ، فرانسوا راستيي ، ترجمة غدريس الخطاب ، دار توبقا   

 .2010ــــ سيميائيات األهواء ، ألجيرداس غريماس ــ جاك فونتنيي ، ترجمة سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديد ،    

 .2013اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،  ــــ بحث في المعنى والصدق ، برتراند راسل، ترجمة حيدر حاج   
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 .2008رين كيربرات أوريكيوني ، ترجمة ريتا خاطر، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ـــــ المضمر ، كات   

 .1995ــــــ لسانيات النص: مدخل إلى انسجام النص، محمد الخطابي، المركز الثقافي،   

 .1993ألزهر الزناد، المركز الثقافي، ــــ نسيج النص، ا  

 .2010، البيضاء محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي ، الدار ـــ المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي،  

 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج  .14

 ــــ مجلة البالغة وتحيل الخطاب .

 ة فصولــــــ مجل

 ــــــ مجلة جذور

 ــــــ مجلة عالمات

 ـــــ عالم الفكر

 المجلة العربية للتربية والثقافة والعلومـــــ 

 

 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد .15

                                      http://www.landcivi.com/new_page_136.ht 

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

 

   

     

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج الحاسوبية، البرامج مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج  .16

 

 

 ة                                                                                                ـــــ المكتبة الشامل

 ـــــ المكتبة اإللكترونية          

 ـــــ مكتبة المصطفى

 مديـــــ مكتبة محمد ربيع الغا          

 
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .وو



 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

393 

 

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:معامل، وغيرهاوقاعات العرض، وال المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .42
 

 . Data Showة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض ـــــ قاع

 . Data Showبجهاز عرض ـــــ قاعة دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبة مزودة 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .43
 

 البيانات الدولية بمكتب الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقميةتبة الكلية لقواعد ـــــ نهاية طرفية بمك

 ـــــ عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات.

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .44

 قائمة بها(:
 
 

 راءات تطويره يم المقرر الدراسي وإجوتق .ن

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .72
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .73
 

 طريقة التدريس.تقييم ذاتي في منتصف الفصل الدراسي من أجل الوقوف على جوانب القوة والضعف في 

 

 ع إلى آراء الطالب ومالحظاتهم واقتراحاتهم.ـــــ االستما

 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .74
 

 .التدريبيةـــــ الدورات 

 ـــــ تنظيم حلقات الحوار والنقاش ألجل تبادل الخبرات.

واإلكراهات والبحث عن حلول ـــــ عقد لقاءات بين الطالب واعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت 

 ومقترحات .
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أعضاء التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات  .75

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ة الطالب في بحوثهم وفي إجاباتهم.ـــــ مناقش

 برمجيات البحث للتأكد من أصالة البحوث العلمية. ـــــ استخدام

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّ  .76

 ـــــ المقارنة المرجعية مع مقررات برامج مماثلة .

 امعات أخرى.ـــــ استطالع آراء مختصين من ج

 ستجدات المعرفة.ـــــ تطوير محتوى المقرر لمتابعة م

 

 
  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    

 التوقيع:

  

 هـ9/6/1439   التاريخ
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 نظريات القراءة والتلقي :اسم المقرر

 Theories of Reading and Reception 

 505-619-2 :رمز المقرر
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 دراسينموذج توصيف مقرر 

 

 جامعة أم القرى  المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ـــــ قسم الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت

 Theories نظريات القراءة والتلقي : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .109
of Reading and Reception 2-619-505 

  تانساع 2  . عدد الساعات المعتمدة: 2

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

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

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسيى . السنة أو المستو4

 الرابع المستوى
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5
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 ال يوجد
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6

 يوجد ال
 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7

 الطالب والطالبات الحرم الجامعي بشطري
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .سسس

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ععع

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ففف
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .صصص

    

  النسبة:  أخرى .ققق
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 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ثث

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -9
 ــــ أن يعرف الطالب نظريات القراءة والتلقي

 ــــ أن يعرف الطالب اتجاهات نظريات القراءة ومدارسها..،

 تمكنه من القراءة والنقد.ـــــ أن يكتسب الطالب المعارف والكفاءات التي 

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية قرر الدراسي . الم لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -10

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

وحلقات   التعلم الذاتي ، والتعلم الحواري التفاعلي ،ــــ تطوير استراتيجيات التدريس : 

 الحوار.

  ظريات القراءة والتلقي.متابعة الجديد في ن ــــــ
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 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ف

 عام للمقرر: وصف

المقرر إلى تعريف الطالب بأسس نظريات القراءة ومناهجها في تلقي النصوص  يهدف هذا 

 فهما وتفسيرا وتذوقا.

 

 

 ع(2ن+1) 2

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .76

 ساعتان نظري عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ــــــ من المؤلف إلى القارئ ) موت المؤلف عند بارت(

 

 نظرية 2 1

 نظرية 2 1 نظرية النص ) نص الكتابة ونص القراءة ( بارتــــــــ 

 (نظرية) 2 1 ريفاتير( التناص والتناصية ) بارت كريستيفا ــــ ــــ 

 (نظرية) 2 1 التعالي النصي )جيرار جنيت(ــــ  

 (نظرية) 2 1 التفكيكية وقراء النص : دريدا( عرض ونقدـــــ  

 (نظرية) 2 1 الفلسفية ) انجاردن ــــــــ جادامير(التأويلية ـــــ  
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 (نظرية) 2 1 التأويلية السيميائية ) أمبرتو إيكو(ــــــ 

 (نظرية) 2 1 ـــــــ إليوت( زالنقد الجديد ) ريتشاردـ ــــ 

 جمالية التلقي والجمالية الشكليةــــ  

 جمالية التلقي واإليديولوجياــــ  

 التلقي وتاريخ األدبجمالية ــــ  

 جمالية التلقي ومفاهيم القراءة : القارئ عند إيزرـــــ 

 أفق االنتظار والمسافة الجمالية عند ياوســـ  

 ــ رحلة النظريات في النقد العربي الحديث ) بلمليح ـــ شكري المبخوت 

                                             

 (نظرية ) 2 7

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .77

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30  -   2 ساعات التدريس الفعلية
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 2     2 الساعات المعتمدة

 

 

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .78
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .79 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

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

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا وفقاً لمجاالتللمقرر  مخرجات التعلم م
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 المعرفة 1

 هاتهااالتلقي ومدارسها واتجمعرفة نظريات  1-1

 

 

 الحوار والتعلم التعاوني

 

 التقويم المستمر

إنجاز البحوث 

 روالتقاري

منهج القراءة والتلقي  فهما ونقدا الممارسة على  1-2

 وتجاوبا

 التقويم المستمر العمل الجماعي

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1  

اكتساب مهارات وكفاءات الفهم والتفسير والتلقي 

 . واالستنباط

 

 

 التفكير الناقد

 العمل الفردي والجماعي

 

البحوث 

 واالختبارات

2-2  

 على النقد والبرهنةالقدرة 

 

 التفكير الناقد

  العمل الفردي والجماعي
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اإلجرائية لنظريات التمكن من توظيف الطرائق 

 التلقي في تحليل األعمال األدبية.

البحوث  

 واالختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1  

 القدرة على العمل ضمن مجموعة

 

 نيالتعلم التعاو

 حلقات الحوار

 

 التقويم الذاتي

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1  

 القدرة على الحوار والتواصل

 تحفيز الطالب على التعلم التفاعلي

 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر

رحها مناقشة بعض اإلشكاليات والقضايا التي تط 4-2

 وإجراءنظريات القراءة والتلقي تنظيرا 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر 
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 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .80

تقديم شفهي،  ابة،خط ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

1 

 

  اقتراح قضايا معرفية

4 5 

2 
 

 تقديم اوراق عمل

7 15 

3 
 

 نقاش وحوار جماعي

8 10 

4  10 5 
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 اختبار تحريري

5 
 

 اختبار شفوي

13 5 

6 
 

 اختبار نهائي

16 60 

 

 همدعمواإلرشاد األكاديمي للطالب  .ل

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

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

 ( ساعات أسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس )

 ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب وفق اآلتي:يجري 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

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

 وتوجهاتهم.

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

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

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5
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 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 ن متابعة وإجراءات.إحاطة مجلس القسم بما يتم م (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، كما يمكن 

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

 

 مصادر التعلّم .يي

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .17

 2002ــــ جماليات التلقي : دراسة في نظريات التلقي، إسماعيل سامي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ،   

 2018لنص وتجاوب المتلقي في أدب المعري ـــ ، حميد سمير، اروقة ، منشورات نادي نجران ،ـــــ شعرية التلقي ـــ ا   

 1994البيضاء ، ركز الثقافي العربي، الدارـــــ التلقي والتأويل ، لحميداني حميد ، الم   

 2003، البيضاء  ـــــ القراءة وتوليد الداللة ، لحميداني حميد ، المركز الثقافي العربين الدار   

 2001ـــــ التلقي والتأويل : مقاربة نسقية ، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،    

 2001موسى بشرى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ـــــ نظرية التلقي ،    

 1993اإلنسانية ، الرباط ،  ـــــ نظرية التلقي ـــ إشكاالت وتطبيقات ـــ  مجلة كلية اآلداب والعلوم   

 2000ـــــ القارئ في الحكاية ، أمبرتو إيكو ، ترجمة أنطوان أبوزيد، المركز الثقافي العربي ،    
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 1991للثقافة ،القاهرة ، علىاألنقد استجابة القارئ من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية ، تومبكنز جين ، ترجمة حسن ناظم ،  المجلس ـــــ    

 ـــ المعنى األدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ، وليم راي ، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار المأمون ، دون تــ   

 2000ريكي من الثالثينات إلى الثمانينات ، فنسنت ليتش، ترجمة محمد يحيى ، المجلس العلى للثقافة ، القاهرة ، ــــــ  النقد الدبي األم   

 1994روبرت هولب، ترجمة عزالدين إسماعيل، منشورات النادي األدبي جدة ،  ـــــ نظرية التلقي ،   

 2016/1437روبيرت ياوس ، ترجمة رشيد بنحدو ، منشورات ضفاف واالختالف ،ـــــ جمالية التلقي من اجل تأويل جديد للنص األدبي ، هانس    

  

 :(وغيرها والتقارير يةالمجالت العلم) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج  .18

 ــــ مجلة البالغة وتحيل الخطاب .

 ــــــ مجلة فصول

 ــــــ مجلة جذور

 ــــــ مجلة عالمات

 ـــــ عالم الفكر

 ـــــ المجلة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 1988ـــــ مجلة العرب والفكر العالمي ، 

 1992ـــــ مجلة دراسات سيميائية ، 

 

 

 

 

ا :ومواقع التواصل االجتماعي وغيره مواقع اإلنترنتواإللكترونية  أدرج المواد . 3       .19  

http://www.landcivi.com/new_page_136.htm 
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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 

 

 

   

   

     

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج  .20

 

 

                        ة                                                                         ـــــ المكتبة الشامل

 ـــ المكتبة اإللكترونية

 ـــــ مكتبة المصطفى

 ـــــ مكتبة محمد ربيع الغامدي          
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 المطلوبةالمرافق  .أأأ

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

 :(، وغيرهابرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحةالدراسية والمخت قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .45
 

 . Data Showـــــ قاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض 

 . Data Showبجهاز عرض ـــــ قاعة دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبة مزودة 

 

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .46
 

 ـــــ نهاية طرفية بمكتبة الكلية لقواعد البيانات الدولية بمكتب الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية

 ـــــ عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات.
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كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : دهامصادر أخرى )حد .47

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ه

 فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص  .77
 االستماع إلى آراء الطالب ومالحظاتهم واقتراحاتهمـــــــ 

 

 

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .78
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 تقييم ذاتي في منتصف الفصل الدراسي من أجل الوقوف على جوانب القوة والضعف في طريقة التدريس.

 ـــ تقويم الزمالء بالقسم 

 

 

 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .79
 

 .التدريبيةـــــ الدورات 

 حوار والنقاش ألجل تبادل الخبرات.ـــــ تنظيم حلقات ال

ـــــ عقد لقاءات بين الطالب واعضاء هيئة التدريس لطرح المشكالت واإلكراهات والبحث عن حلول 

 ومقترحات .
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أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .80

 أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  صورة دوريةٍ مستقلين، والتبادل ب هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 ـــــ مناقشة الطالب في بحوثهم وفي إجاباتهم.

 ـ استخدام برمجيات البحث للتأكد من أصالة البحوث العلمية.ــــ

 والتخطيط لتطويره: ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسيصِّ  .81
 

 ـــــ المقارنة المرجعية مع مقررات برامج مماثلة .

 ـــــ استطالع آراء مختصين من جامعات أخرى.

 لمتابعة مستجدات المعرفة. ـــــ تطوير محتوى المقرر

 

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا

    


