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 2الصفحة 

 توصيف املقرر
 ه19/1/1437                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم:                اآلداب                              :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402309عرب  : رمزه                              أدب أطفال:         .اسم املقرر الدراسي1
 2  :.عدد الساعات املعتمدة2
 غة العربية: برانمج الليقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د / سعاد ابلطيور : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 امساملستوى اخل: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد   :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب / طالبات  . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              ول دراسية تقليدية    أ. فص
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 _  تعريف الطالبة مبفهوم أدب األطفال ونشأته . 

 _ حتديد اخلصائص الفنية ألدب األطفال .
 سرح وإنشاد ._ تعريف الطالبة ابألجناس األدبية املختلفة يف أدب األطفال من شعر وقص وم

 _ تعريف مبعايري أدب األطفال وعالقته املراحل العمرية .
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن يالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعد
 اجلديدة يف اجملال(.

 السبورة ، الكتاب ، عروض مرئية  ، مواقع إنرتنت .
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 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع مة املوضوعاتقائ

 2 1 مقدمة عن مفهوم أدب األطفال والعالقة بينه وبني الكبار
 8 4 أنواع أدب األطفال وأجناسه )شعر ، أانشيد ، مسرح ، قص ( وأساليبه

 2 1 أسس ومعايري أدب الطفال
 4 2 أشهر أعالم أدب األطفال

 6 4 تطبيقات لنصوص خمتارة
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم  

 املقرر
 املقرر طرق تقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر

 املعرفة 1.0
أن تعرف الطالبة أدب األطفال وتقارنه بينه وببني أدب  - 1.1

 الكبار
أن تعدد الطالبة أجناس أدب األطفال واخلصائص الفنية  -

 لكل منها

 اختبار حتريري إلقاء ومناقشة وحوار
 أسئلة شفهية

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
لكل  لسمات الفنية واجلماليةمهارة حتليل الص واستنتاج ا 2.1

 جنس أديب ، 
 إلقاء  ، حوار ، مناقشة 

 عروض مشاهدة
 استخدام احلاسوب

 كتابة حبث

 اختبار حتريري
 واجب منزيل

حبوث )عرض لنصوص  مع 
 حتليلها لغواي وادبيا (

 مهارة اإللقاء والتكلم بفصاحة ، 2.2
 التمييز بني القص واملسرح   ، وبني الشعر والنشيد

  

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حتكيم النقاش املناقشة مع الطالبات تنمية قدرة الطالبة العقلية واالستداللية  3.1
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 حسن اخلطاب مع اآلخرين
إدارة الطالبة حلوار عن األجناس املختلفة مع التطبيق  3.2

 لنصوص من عيون أدب األطفال
 حتكيم ورشة العمل ورشة عمل

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
تطبيق شرح املادة عن طريق  استخدام الربامج احلاسوبية ، استخدام االنرتنت 4.1

الربامج احلاسوبية املعينة على 
 فهم املادة

 حبوث
 

 واجبات
 استخدام املعاجم  4.2

 كتابة املقاالت والتقارير
 واجبات 

 ركية النفسيةاملهارات احل 5.0
* * * * * * 

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 أن يعرف الطالب الفرق بني أدب الطفال وادب الكبار 
 لطالب نصوصا خمتارة من أدب األطفالأن حيفظ ا

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (، خيمنيقيس، حيكم، يربر، يفسر

 أن يقارن الطالب بني القص واملسرح  وبني الشعر والنشيد
 أن يكتب الطالب شرحا  أدبيا للنص االديب

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 اي وأدبياأأن حيلل الطالب النص حتليال لغو 
 أن يوضح الطالب السمات الفنية لكل جنس اديب من ادب الطفال

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 أن يوضح الطالب شرحا جلنس أديب من خالل عرض مشاهد

، ، يعرض، يعطي مثاليوضح) املهارات النفس حركية
، ، ينتج يرسم، يفحصيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 ال يوجد

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 نهائيلنسبته من التقييم ا األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 

 30 6 اختبار حتريري فصلي  .1
 10 5 حبث  .2
 10 8 واجب  .3
 50 16 اختبار هنائي  .4
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* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(أعضاء 

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 : أدب األطفال / علي احلديدي.. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 
 (.)الدورايت العلمية، التقارير، اخل. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

يف أدب األطفال  /حممد الشنطي  ، أدب األطفال حممد حممود رضوان وامحد جنيب ،  القصة يف الرتبية عبد العزيز عبد اجمليد  ، أدب 
 األطفال / حممد اهلريف

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 دار الكتب والواثئق القومية –مجهوري مصر العربية وزارة الثقافة  –الطفل  جملة مركز توثيق وحبوث أدب

 
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.childrenliterature.com 
wwwadabatfal.com 

 ين ت املدجمة، والربامج اإللكرتو سطواانمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 برانمج حاسويب : اجلامع الكبري لكتب الرتاث ) شركة الرتاث (

 برانمج حاسويب : املكتبة الشاملة
 برانمج حاسويب :املوسوعة الشعرية

 
* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذ
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 طالبة 30قاعة دراسية :  

 ات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئي . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل به برامج علمية ،عارض املشاهدة

 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3

http://www.childrenliterature.com/
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 انرتنت ، برامج علمية ،مكتبة ألهم مراجع اللغة
* * * * * * 

 املقرر وعمليات التحسني:ز. تقومي 

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة قرات الواردة يف نظامالف ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .تدريس. عمليات حتسني ال3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

يح ح)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتص عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع مة رمسيااملقو  األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

كما   ،قرر يكون مناسبا للطالبحيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل امل. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  متطلبات تطبيق من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

 كل  ة. بعدلمراجعة الدوريبواسطتها اخضاع الربانمج ل يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -
. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل

ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
ثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق مت. (C-SPCCالكلية )
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 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج
غذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق اخلاصة ابلت واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )

 رأي ستطالعا ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب

 وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات ربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.اخلاص خب
 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .وتطبقها يف الربانمج

* * * * * * 
 :التوقيع سعاد ابلطيورد /  أعضاء هيئة التدريس:

  ه                                                                      1436/ 8/ 13متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402422 :رمزه                     األدب العريب يف املهجر:            .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( مادة )إذا كان املقرر يُقدَّمُ 
 : الدكتورة: عبري عبداللطيف اجلعفري . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 :  الثامن. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 : اليوجدهلذا املقرر )إن وجدت(. املتطلبات السابقة 6
 : اليوجداملتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: املئويةالنسبة               أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 ات: ال يوجدتعليق

 

 هداف:األ –ب 

 التعريف بنشأة األدب العريب يف املهجر األمريكي الشمايل واجلنويب وأهم أعالمه وفنونه الشعرية والنثرية .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
تخدام املتزايد للمواد س. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: اال2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.

 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام 
 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية

: اإلطالع على اجملالت الدورية املتخصصة يف حبوث األدب العريب احلديث ة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسةاالستفاد
 واألدب املهجري.

 متابعة نشاط املنتدايت األدبية املتخصصة على شبكة اإلنرتنت 
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 ربية اخلاصةمكتبة قسم اللغة الع-املكتبة العامة-احلاسوبيةالعلمية االستفادة من الربامج 
 استضافة علماء متخصصون يف جمال الدراسة.

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

خلصائص اليت دورها، ايقوم هذا املقرر على تعريف الطالب بظاهرة أدب املهجر، التعريف أبهم األعالم وأشهر اجلمعيات واجملالت األدبية و 
ميزت األدب املهجري عن األدب العريب يف موطنه، الوقوف على التجربة النقدية يف املهجر وأثرها، التعرف على خصائص األدب املهجري يف 

 لغته وأسلوبه من خالل النصوص اليت متت دراستها.

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ات التدريسساع عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التعرف على نشأة ظاهرة املهجر وأسباهبا وأثرها أدبيا واجتماعيا 

 4 2 التعريف أبهم األعالم وأشهر اجلمعيات واجملالت األدبية ودورها

 4 2 أخلصائص اليت ميزت األدب املهجري عن األدب العريب يف موطنه 

 14 7 اختيار نصوص لعدد من الشعراء والكتاب ودراستها 

 4 2 الوقوف على التجربة النقدية يف املهجر وأثرها

 2 1 اختيار كتاب ألحد أدابء املهجر والتعرف عليه " كتاب الغرابل " 

 2 1 التعرف على خصائص األدب املهجري يف لغته وأسلوبه من خالل النصوص 

* * * * * * 
 ات الدراسية لكل فصل دراسي()إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحد. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد الربوجكرت ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد الربوجكرت ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 ل أسبوع/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
1.1 

ب املهجري الشمايل واجلنويب ومعرفة أهم فنونه وأشهر التعرف على نشأة األد
 أعالمه

 .احملاضرات إلقاء
 احلوار.

 عروض مشاهدة.
 استخدام احلاسب اآليل.

دراسة نصوص خمتارة ُتطبق عليها 
مفردات املقرر وموضوعاته، انطالقا 

 .جمال دراستهمن النص، وصوال إىل 

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

 اختبار عملي على برامج احلاسوب.

 معرفة قيمة األدب املهجري بني اآلداب العربية ووجوه متيزه عنها  1.2

 معرفة خصائصه ومساته التجديدية 1.3
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يف  حبوثتكليف الطالب بكتابة: 
 .قوميها، وتجمال دراسته

 حبوث.

 املهارات االدراكية 2.0
 مهارة التطبيق. 

 مهارة التحليل.

 املقارنة. مهارة

 .االستنتاج مهارة

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة

 اإلحصاء. مهارة

 .واملدارسات املناقشة

 عروض مشاهدة.

دراسة نصوص خمتارة ُتطبق عليها 
 مفردات املقرر وموضوعاته

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

 اختبار عملي على برامج احلاسوب.

 حبوث.

 تعامل مع اآلخرين وحتمل املسئوليةمهارات ال 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل

 

 ورش عمل

 مناقشات بني الطلبة

 مدارسة )مسممنار(

 حتكيم: املدارسة )السمنار(

 حتكيم: مناقشات الطالب

 حتكيم: أدائهم يف ورشة العمل

 لتواصل وتقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات ا 4.0
 .استخدام الربامج احلاسوبية 4.1

 .املعاجماستخدام 

 .اإلنرتنتاستخدام 

 .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائل

تطبيق شرح املادة عن طريق الربامج 
 .احلاسوبية املعينة على فهم املادة

 .عروض مشاهدة

 ةحبوث وواجبات مقدمة بربامج حاسوبي
 .متخصصة

 ال توجد   املهارات احلركية النفسية 5.0
* * * * * * 

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 ألدب املهجري الشمايل واجلنويب ومعرفة أهم فنونه وأشهر أعالمهأ / التعرف على نشأة ا (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 ب / معرفة قيمة األدب املهجري بني اآلداب العربية ووجوه متيزه عنها 

 ج /  معرفة خصائصه ومساته التجديدية     
يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل

فرق، ي يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم،
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 مهارة التطبيق.

 مهارة التحليل.

 مهارة املقارنة.

 .االستنتاج مهارة

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة
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 اإلحصاء. مهارة
 ةوليؤ خرين وحتمل املسالتعامل مع اآلمهارات 

يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )
 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 حسن اخلطاب مع اآلخرين

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل
مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 

ح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، يوض) العددية
 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 .استخدام الربامج احلاسوبية

 .املعاجماستخدام 

 .اإلنرتنتاستخدام 

 .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائل
يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية

، ، ينتج يرسم، يفحصيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 
 (جيمع، جيرب، ويعيد بناءيبين، 

 ال توجد

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 %10 الرابع واجب منزيل   .1
 %30 السابع اختبار نصفي   .2
 %10 التاسع حبث   .3
 %50 هناية الفصل اختبار هنائي  .4

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أسبوع(أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل 

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 ـ إحسان عباس ، الشعر العريب يف املهجر .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 
 عم خفاجي ، قصة األدب املهجريـ حممد عبد املن )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 

   comwww.alfaseeh.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

http://www.alfaseeh.com/
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www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتجم فصول الدراسة، واملختربات بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: ح
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 قاعة دراسية )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 
 )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت . املصادر احملوسبة2
 
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 جراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل.ا

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
( اخلاصة مبفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية التدريس QMSمراقبة الفصول الدراسية ابستخدام الفقرات الواردة يف نظام إدارة اجلودة )

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSإدارة اجلودة ) )نظام

 .N( امللحق QMSتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ابستخدام النموذج الوارد يف نظام إدارة اجلودة )

 .. عمليات حتسني التدريس3
 املقارنة املعيارية الداخلية لتحديد أفضل املمارسات التدريسية. 

 األقران من أعضاء هيئة التدريس.مراقبة عملية التدريس من قبل 

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .دورية  لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر )نظام إدارة QMSة الوارد يف نظام إدارة اجلودة )تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدال
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSاجلودة )

http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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خلي، امجيع األعمال املقومة رمسيا ختضع لربوتوكوالت تقييم واضحة. تقوميات املقررات الدراسية واالمتحاانت ختضع لكال التقييمني الد
وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي )ابستخدام مستشارين خارجيني( قبل تقدميها للطالب للتطبيق. حيث حيقق ذلك ان حجم 
ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام النماذج الواردة يف 

(. مجيع مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية QMSإدارة اجلودة ) من نظام Hو  Gاملرفقات 
 ((. QMS ،C.5.8 (b)وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة )

ات حول األجوبة من أجل ضمان االتساق عرب املوضوع وذلك ابستخدام النماذج اجملهزة يتم التحقق من تطبيق االعتدال يف وضع العالم
(. قد أيخذ ذلك شكل أخذ عينات من كمية صغرية من العمل أو قد ميتد بشكل QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iيف امللحقني 

 (QMS C.5.9موسع وأكثر رمسية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة اجلودة )

 :إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها صف -5
عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي عملية مستمرة يتم بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد كل فصل دراسي يتم كتابة 

(. يف هناية العام الدراسي يتم كتابة التقرير C-SPCCالدراسية يف الكلية ) تقرير عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط
(. متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج C-SPCCالسنوي للربانمج ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )

ل جلنة للربانمج. ولتحقيق ذلك، فان أعضاء هيئة التدريس للربانمج ومن خالوتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال 
(، يسعون معا جلمع األدلة واملعلومات اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك C-SPCCاملناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )

الع رأي الطالب له وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه. استطاحلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج 
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلغناء  NCAAAأمهية خاصة وتستخدم اجلامعة مناذج  

( حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها APCRراسية )عملية مراجعة وحتسني الربانمج. وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الد
 تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات وتطبقها يف الربانمج.

* * * * * * 
 :التوقيع د. عبري عبد اللطيف اجلعفري  أعضاء هيئة التدريس:

  ه14/8/1436متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةس قسمرئي د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 اململكة العربية السعودية
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 رير:اتريخ التق                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402210عرب   :رمزه                                       األدب األموي       : .اسم املقرر الدراسي1
 2     :ات املعتمدة.عدد الساع2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 حممد عبدهللا أبومهالء . الدكتورة : مىن  : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 الرابع . : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402205  عرب :. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
  7402205عرب :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب .  يس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئ8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: ويةالنسبة املئ                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 مبىن كلية اآلداب نري مؤهل للدراسة فيه على مجيع املستوايت .

 هداف:األ –ب 

ة خصائص ومسات هذا العصر ، واليت تؤثر يف اجتاهات األدب وفنونه . ودراسة أهم الظواهر معرف .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 األدبية اليت برزت فيه ، وأهم األعالم املربزين على مستوى الشعر والنثر .

 التعرف على القضااي ألدبية يف عصر بين أمية
 التعريف أبعالم الشعر 

 التعريف أبعالم النثر
 ءاملوازنة بني األداب

 حتليل نصوص أدبية من األدب األموي
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. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2
تائج البحوث العلمية نعلى  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 ال توجد اجلديدة يف اجملال(.

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

ذا العصر، ودراسة هحتقيق ا ألهدف هذا املقرر فإن الطالب يدرس البيئات األدبية يف العصر األموي، والظواهر الشعرية، وأنواع النثر يف 
 نصوص أدبية ألعالم هذا العصر.

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2      1          إضاءة حول احلياة السياسية ، واالجتماعية ، واالقتصادية ،والثقافية .
 6      3         دراسة البيئات األدبية يف العصراألموي .

دراسة الظواهر الشعرية : ) شعر األحزاب السياسية ، النقائض ، الغزل العذري 
 والعفيف ( .وأهم أعالم الشعر.

       5                       10 

 4       2         دراسة أنواع النثر يف عصر بين أمية .
 8       4          دراسة نصوص أدبية ألعالم العصر األموي  .

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد دال يوج ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2    / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 .. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اتيجيات تدريس املقرراسرت  جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 :أن تعدد الطالبة العوامل املؤثرة يف عصر بين أمية . املعرفة 1.0
أن تتعرف الطالبة على بيئات األدب يف العصر األموي ، وأهم  1.1

 أعالمه ، وابرز ظواهره الشعرية والنثرية .
 إلقاء احملاضرات .

 احلوار .
 اختبار حتريري . 

 باشرة . أسئلة م
 حبوث . املدارسات والنقاش . أن توضح الطالبة خصائص العصر ومساته . 1.2
 :أن تستنتج الطالبة أثر البيئة يف األدب . املهارات االدراكية 2.0
أن تعقد الطالبة مقارنة بني الشعر يف صدر اإلسالم ، والشعر  2.1

 يف العصر األموي .
ورش عمل . احلوار 

نصوص  واملناقشة .دراسة
 واجبات منزلبة .
 أسئلة للنقاش .
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ابستخدام احلاسوب تطبق 
 فيها مفردات املقرر .

   أن حتلل الطالبة النصوص األدبية حتليال فنيا .  2.2
 : تنمية القدرة االستداللية والعقلية  مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
مدارسة )مسنار ( ، ورش  عند الطالبات . قيادة فريق العمل . 3.1

 عمل ، مناقشات .
 حتكيم : املدارسة .

حتكيم :مناقشات الطالبات 
حتكيم : آداء الطالبات يف 

 ورش العمل .
   حسن التعامل مع اآلخرين . 3.2
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
ارير التقاستخدام الربامج احلاسوبية ، واملعاجم ، وكتابة  4.1

 والرسائل واملقاالت .
تطبيق شرح املادة عن طريق 
الربامج احلاسوبية املعينة 

 على فهم املادة .

حبوث وواجبات مقدمة 
 بربامج حاسوبية متخصصة .

  عروض مشاهدة . استخدام اإلنرتنت . 4.2
تغري سلوك  والتجارب اإلنسانية اليت من شأهنا أن :تنمية اخلربات من خالل دراسة املواقف األدبية ، املهارات احلركية النفسية 5.0

اإلنسان وتفكريه ، وشحن اهلمم ، والتصدي ملواجهة مصاعب احلياة ، ومتطلباهتا بروح قوية ، وخلق الشخصية اإلسالمية 
 املتوازنة .

عرض  مواقف إنسانية ،  املناقشة احلرة .   5.1
 وجتارب من واقع احلياة .

  .احلوار اهلادف   5.2
* * * * * * 

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 أن تتعرف الطالبة على أهم خصائص األدب األموي . 

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 أن تقارن بني شعر هذا العصر وما بعده من العصور .
 

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 أن حتسن التحدث مع اآلخرين .
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مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 أن تفسر أسباب الظواهر األدبية .

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
، ، ينتج يرسم، يفحصيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 أن تنمي شخصيتها من خالل االطالع على التجارب اإلنسانية . 

* * * * * * 
 يم الطلبة خالل الفصل الدراسي. جدول مهام تقي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 %10 3 واجب منزيل   .1

 %30 7 امتحان نصفي   .2
 %5   10 حبث  .3
4.     

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، عدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت أُ 
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 التطور والتجديد يف الشعر األموي  . د / شوقي ضيف . .طلوبة. قائمة الكتب املقررة امل1
 يف الشعر األموي . د/ يوسف خليف . دراسات يف العصر األموي . د/  حممد عبدالقادر أمحد .                 

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 د/ عبدالقادر القط يف العصر األموي واإلسالمي . 

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 جملة فصول . جملة الرتاث . جملة علوم اللغة .

 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
 www.alwaraq.net الثقافية ، موقع أدب ملتقى رابطة الواحة 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 برانمج حاسويب : املكتبة الشاملة . املوسوعة الشعرية . اجلامع الكبري .

 و. املرافق املطلوبة:
 ي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات بنّي متطلبات املقرر الدراس

 طالبة . 30قاعة تسع)الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2

 حاسب آيل .

http://www.alwaraq.net/
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 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: خرى. مصادر أ3
 تفتقد كلية اآلداب لإلنرتنت ، والطابعة ، وآالت التصوير .

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1

 .الفصل نهاية في الطالب قبل للمقرر من تقييمي اجراء مسح
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2

عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 ء هيئة التدريس.من أعضا مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام إدارة QMSم إدارة الجودة )النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظا تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSالجودة )

لداخلي، التقييمين ا تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

ستوى حيث يحقق ذلك ان حجم وم. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)لي، تخضع الى تقييم خارجي وبشكل مثا

من  H و G الواردة في المرفقات النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى  جميع. (QMSنظام إدارة الجودة )

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من الحد المعياري األدنى

 في المجهزة النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل منحول األجوبة  في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

بشكل موسع وأكثر  يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك رسمية

 :ط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطي -5
كتابة  تمي دراسي فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 التقرير كتابة يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCكلية )عن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في ال تقرير

تمثل عملية كتابة التقريرين )تقرير البرنامج . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج

ل لجنة للبرنامج ومن خال التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، يقولتحق. وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCالمناهج والخطط الدراسية في الكلية )

 له أهمية الطالب رأي استطالع لطلبة وطريقة تطبيقه.ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه ل

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة

ديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم تح (APCRوينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية ) مراجعة وتحسين البرنامج.

 .وتطبقها في البرنامج وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات

 :التوقيع د / مىن حممد عبدهللا أبومهالءأعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا بن سعد احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اب                                            اآلد :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402312عرب  :رمزه                                      األدب األندلسي: .اسم املقرر الدراسي1
 ساعتان :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر امج( الذي.الربانمج )الرب 3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. أحالم عبدالعزيز عبداللطيف الوصيفر: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى السادس: ملستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو ا5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد:املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 لك فيصل ابألحساءجامعة امل -كلية اآلداب  . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 ة.رية واالجتماعيتعريف الطالبة ابألدب األندلسي أشكاله وأجناسه وأساليبه وقضاايه، وخصائصه اجلمالية والفك -
 اطالع الطالبة على العوامل املؤثرة يف أدب هذا العصر، وتعرفها على أبرز أدابئه وبيئاهتم. -
 دراسة النص دراسة بنيوية، وهيكله اللغوي واألسلويب، ودراسة أنراضه)مقاصده ومعانيه(. -
دلس ية، وفنونه املستحدثة اليت نذهتا طبيعة األنمتيز أصالة األدب األندلسي عن أدب املشرق، من خالل دراسة نصوصه الشعر  -

 اخلالبة، وجادت هبا قرحية الشاعر األندلسي.
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. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2
تائج البحوث العلمية على ن أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات 

 اجلديدة يف اجملال(.
 (POWERPOINTعرض احملاضرة بطريقة جالبة النتباه الطالبة بربانمج ال) -
 حتويل املقرر إىل مقرر الكرتوين. -
سات ن احملاضرة، مث مناقشتها مع الطالبات؛ إلشاعة روح املنافالتعليم التعاوين عن طريق عقد ورش عمل صغرية وقصرية لفقرة م -

 بني اجملموعات، والتحفيز على املشاركة والتفاعل.
 إرشاد الطالبة إىل املواقع اإللكرتونية املتعلقة ابألدب األندلسي، مثل: -

WWW.ANDALOUSARABICLITTERATURE.COM  
OMWWW.ADAB.C 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 أوال: التعريف ابألدب األندلسي
 اسم األندلس وحدوده اجلغرافية. -أ

 ي وعناصره.اجملتمع األندلس -ب
 الدايانت، اللغات ابألندلس. -ت

 ساعتان    أسبوع    

تطور األدب يف األندلس منذ عصر الوالة حىت عصر ملوك الطوائف،  -ث
 وعوامل ذلك التطور.

 ساعتان     أسبوع   

 أربع ساعات   أسبوعان   اثنيا: أنراض األدب األندلسي وخصائصه وقضاايه وأنراضه..
 ساليب.اثلثا: األشكال و األ

 املوشحات: نشأهتا، أوزاهنا، أنراضها، قيمتها. -أ
 األزجال: نشأهتا، أوزاهنا، أنراضها، قيمتها. -ب

 ساعتان  أسبوع 

 أربع ساعات   أسبوعان     رابعا: دراسة مناذج من أعالم الشعراء األندلسيني ابن زيدون.
 ساعتان     أسبوع       ابن خفاجة -

 س خصائصه واجتاهاته و أعالمه.خامسا: النثر الفين يف األندل
 ابن زيدون  -ابن حزم    

 ست ساعات ثالثة أسابيع   

 أربع ساعات   أسبوعان    سادسا: دراسة بنيوية لنصوص منتخبة من عيون األدب األندلسي
* * * * * * 

 
 
 

 سي()إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل درا. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

http://www.adab.com/
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 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

 * * * * ** 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 تقييم درجات أعمال احملاضرة والشرح ه.اله وقضاايأن تعرف الطالبة األدب األندلسي وأهم أشك - 1.1
 السنة إىل أجزاء فتح جمال النقاش أن تدرس الطالبة األدب األندلسي دراسة بنيوية.- 1.2
 املهارات االدراكية 2.0
 االهتمام ابملشاركات نقاش بني أفراد اجملموعة أن جتيب الطالبة على قضااي متنوعة يف األدب األندلسي - 2.1
 إبداء اآلراء حول اجلديد جمموعات صغرية تناقش أن تنمي الطالبة معرفتها ابملوضوعات اجلديدة يف األدب - 2.2
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 قراءة النصوص وحتليلها عرض األحباث ومناقشتها  مدارسة بعض قضااي األدب األندلسي - 3.1
 أسئلة شفهية القراءة املتعمقة وعات ابلتعاوندراسة أحد املوض - 3.2
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 تقييم الواجبات إحصاء الظواهر  الفنون املستحدثة اليت اخرتعها الشاعر األندلسي 4.1
 ورق العمل والعروضتقييم  استنباط األفكار وتوائمها مع البيئة اجلديدة ونزاعات أهلها وحاجاهتا 4.2
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 تقييم االختبارات القصرية إنشاد القصائد أبرز األدابء الذين ميثلون األدب األندلسي 5.1
 تقييم االختبارات الفصلية التعبري عن األنراض الذين مجعوا بني األصالة والتجديد وتفردوا خبصائصهم  5.2

* * * * * * 
 ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها صيغ مقرتحة

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة

 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب
 أن تعدد الطالبة األنراض الشعرية اليت انتشرت يف العصر األندلسية. -1
 ندلسي.أن تعرف الطالبة مسات العصر األ -2
 أن تكتب الطالبة أبرز شعراء العصر األندلسي. -3

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (حيكم، يربر، يفسر، خيمنيقيس، 

أن تشرح الطالبة العناصر البشرية اليت تؤلف اجملتمع األندلسي والدايانت -1
 واللغات السائدة.

 أن تلخص العوامل املؤثرة يف أدب هذا العصر.-2
أن تقارن بني الفنون املستحدثة اليت اخرتعها الشاعر األندلسي متوائم ا مع -3

 بيئته الفريدة.
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 أبرز األدابء الذين ميثلون األدب األندلسي.أن تفرق بني  -4
 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل

يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )
 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 حتكيم مناقشات الطالبات يف معرفة مسات العصر األندلسي.-1
 ا بني بعضهن.أن ختتار كل جمموعة قضية ملناقشته-2
 أن تستخدم العصف الذهين يف ورش العمل. -3

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

أن تقيم الطالبة ابختبارات يف مدى معرفتها لسمات وخصائص العصر  -1
 األندلسي.

 ث ا حول التجديد الفين يف األدب األندلسي.أن تقدم الطالبة حب -2
يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية

ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 
 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 أن تعرض الطالبة حماور املادة يف عروض إلكرتونية عند كل حماضرة.-1
 ن واجبات يف هناية كل وحدة.أن تؤدي الطالبة ما عليها م-2

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 %10 أسبوعان واجب منزيل  .1

 %30 سبعة  اختبار نصفي  .2
 %5 عشرة ويبحبث حاس  .3
 %5 اثنا عشر حبث  .4
 %10 أربعة عرض مرئي  .5
 %10 أربعة عرض شفوي  .6
 %10 أربعة مشروع فردي  .7
 %20 أربعة مشروع مجاعي  .8

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  كر الوقت الذي يتوقع أنذ ا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
األدب األندلسي  -3د.مصطفى الشكعة،-وفنونه األدب األندلسي موضوعاته -2د.جودت الركايب ، -يف األدب األندلسي -1

 د.أمحد هيكل.-من الفتح إىل سقوط اخلالفة
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

 د.مصطفى السيويف-د.منجد هبجت،مالمح التجديد يف النثر األندلسي-األدب األندلسي من الفتح حىت سقوط نرانطة
 رجيس بالشري )تعريب (إبراهيم الكيالين.–األدب العريب اتريخ 



 26الصفحة 

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 دراسة يف مصادر األدب األندلسي د.بسيم عبدالعظيم، يف األدب األندلسي د. حممد رضوان الداية.

 ثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.)م . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

www.andalouc 
literature.com 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 برانمج حاسويب: اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(

 برانمج حاسويب :املكتبة الشاملة.
 برانمج حاسويب :املوسوعة الشعرية.

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات بنّي متط
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 رض إلكرتونية.قاعة دراسية مزودة وجمهزة بشاشات ع

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 عارض مشاهدة. –حاسب آيل 

 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 ال يوجد.

 يات التحسني:ز. تقومي املقرر وعمل
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1

 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2

التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة ة يف نظامالفقرات الوارد ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -
 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية قارنةامل -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.andalouc/
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)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .رات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(االختبا

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ضعخت املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

كما   الب،ناسبا للطحيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون م. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))العتدال )نظام إدارة اجلودة متطلبات تطبيق التوازن وا من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو عملال من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

 كل  رية. بعدو بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -
. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل

ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
تابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق متثل عملية ك. (C-SPCCالكلية )

 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج
ق ة ويقومون بتقييم تلك احلقائاخلاصة ابلتغذية الراجع واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )

 رأي ستطالعا ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب

 وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج. اخلاص خبربة الطالب
 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .وتطبقها يف الربانمج

* * * * * * 
 :التوقيع الوصيفر د.أحالم عبدالعزيز هيئة التدريس: عضو

  ه14/8/1436 متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 ف املقررتوصي
 15 ير:تاريخ التقر                   جامعة الملك فيصل :المؤسسة التعليمية   

                               هـ1/1437/

اللغة العربية  :القسم اآلداب                                               الكلية/  

 

 :ومعلومات عامة عنه ،التعريف بالمقرر الدراسي -أ

     7402402: األدب في العصر الجاهلي) عرب(   ورمزه الدراسي .اسم المقرر1

:       ساعتان.عدد الساعات المعتمدة2  

: خاص ببرنامج اللغة العربيةيقدم ضمنه المقرر.البرنامج ) البرامج( الذي 3ُ  

إلشارة إلى ذلك، دون ذكر هذه ضمن برامج أخرى؛ نرجو ا مادة ً اختيارية ً عامة ً مُ )إذا كان المقرر يُقًد  

 البرامج(.

الدراسي : د/ إلهام بنت عبد العزيز الغنّـــام . اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر4  

الدراسي : المستوى الثالث . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر5  

اليوجد                 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(.6  

 اليوجد                   المتطلبات الحالية لهذا المقرر )إن وجدت(. 7

مبنى كلية اآلداب / طالبات :  مؤسسة التعليمية. مكان تدريس المقرر؛ إن لم يكن في المقر الرئيس لل8     

. نمط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(.9  

 

 %100          النسبة المئوية؟                   ( √  )         أ. فصول دراسية تقليدية      

 

         النسبة المئوية؟    )  (              ب. مدمج )تقليدي وإلكتروني(          

 

 النسبة المئوية؟                                                  ج. تعلم إلكتروني

            النسبة المئوية؟                (     )                المراسلة               د. 

 

          النسبة المئوية؟                 (    )                )مصادر تعلم (ز. اخرى 

 

 

 

 تعليقات:
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 االهداف: –ب 

ئيس لهذا المقرر؟.ما الهدف الر1  

 

 . حتديد الفرتة الزمنية للعصر اجلاهلي ، وطبيعة احلياة ومدى انعكاسها على األدب 
  تعريف الطالب بوسيلة حفظ الشعر اجلاهلي ، وأهم قضااي الشعر من رواية وتدوين ، قضية االنتحال ، املعلقات

 وأصحاهبا .
 اإلملام مبوضوعات الشعر اجلاهلي وأهم اخلصائص الفنية . 
 . حتليل النصوص األدبية وتذوقها واستنتاج مواطن اجلودة 
 . إكساب الطالب مهارة القراءة اجليدة للقصائد مع حسن اإللقاء 
 . عقد مقارنة بني قصيدتني من خالل اخلصائص املعنوية ، واأللفاظ والرتاكيب 

  لسان االستشهاد ؛ من أجل تقومي الحفظ مناذج شعرية ونثرية ) أمثال ، خطب ، سجع الكهان ( يف سياق االحتجاج و
 .      وتوسيع املخيلة

 

. صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن؛ من أجل تطوير المقرر الدراسي 2        

وتحسينه )مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة 

على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال(. ت في محتوى المقرر بناءً اإلنترنت، والتعديال  

 
التفكير. ومهارات التحليلية المهارات اكتساب مجال في الحديثة التطورات على بناءً  المقرر تحديث  ـ       

منتظم. بشكل المقرر تعلم لمصادر المستمر التحديثــ         

.أخرى جامعات في للمقرر مشابهة خطط على االطالع ــ        

.المساعدة الحاسوبية والبرامج المرئية كالعروض الحديثة التقنية وسائل استخدامـــ        

العامة . والمكتبة الدراسة، مجال في الجيدة اإلنترنت مواقع من االستفادةـ      . 

 

 

 في النشرة التعريفية أو الدليل(:ج. وصف المقرر ) مالحظة : ينبغي إرفاق الوصف العام باألنموذج المستخدم 

 . الموضوعات التي ينبغي تغطيتها.1

ساعات 

 التدريس

عدد 

 األسابيع

 قائمة الموضوعات

 وطريقة التقويمالتعريف بالمقرر, وبيان أهدافه, والمنهج المتبع,  1 2

نعكاس واوتحديد اإلطار الزمني لهذا العصر.( , )جاهليبكلمة البة مدخل عاّم لتعريف الط 1 2

  طبيعة حياتهم على األدب
 الرواية والتدوين , االنتحال , المعلقات وأصحابهادراسة أبرز قضايا األدب الجاهلي:  3 6
 موضوعات الشعر الجاهلي وأهم خصائصه : الخصائص المعنوية والتصويرية . 3 6
 األلفاظ والتراكيب , الخصائص البنائية 1 2
 المعلقتين تحليل مع لمعلقاتا شعراء من شاعرين سةادر 4 8
 صور النثر الفني : سجع الكهان , األمثال , الخطابة 2 4
 اجعة عامة للمقررمر 1 2
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 لكل فصل جمالي عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسيةإ. مكونات المقرر الدراسي )2 

  دراسي(

مصادر  المجموع

 المعلومات

عملي/ميداني

 /تدريبي

اضرةمح دروس خاصة مختبر   

16  
   

32 
ساعات 

 التدريس

32  
   

2 
الوحدة 

 الدراسية

 

 :   دروس خاصة/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوع. 3

 محاضرة من ساعتين .                                  

 

 س.جية التدري. نواتج تعلم المقرر باإلطار الوطني للمؤهالت، والمتوائمة مع أساليب التقويم وإستراتي4

إن نواتج تعلم المقرر وإستراتيجية تدريسه وطرق تقويمه يعملون جميعاً بشكل متوائم مترابطً وحدة ًواحدةً 

 تعبر بشكل كلي عن التوافق التام بين عناصرهم جميعاً. 

طرق تقويم 

 المقرر

مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت، ونواتج تعلم  استراتيجيات تدريس المقرر

لمقررا   

 

 1.0 المعرفة 

واجبات منزلية ، 

 أوراق عمل

المحاضرات ، النقاش 

 والحوار ، أوراق عمل .

 1.1 أن يعرف الطالب خصائص أدب العصر الجاهلي

 إلى الرجوع

 وعمل الدواوين

 الشاعر عن مقال

 تسميع ، وشعره

. شفهي  

 الشعرية النصوص قراءة

صحيحة بطريقة والنثرية  

عر المعلقات ، ونماذج من أن يحفظ نماذج من ش

 النثر الفني

1.2 

 2.0 المهارات االدراكية

تطبيقات الشرح  

 والتعليق . 

الرجوع إلى شروح 

المعلقات واختيار معلقة 

 ودراستها

 2.1 تحليل النصوص األدبية

اختبار تحريري 

( درجة20)  

القدرة على التحليل 

 واالستنتاج

 ، لفاظاأل ، الغرض)  قصيدتين بين مقارنة عقد

الشعرية( الموسيقى ، المعاني  

2.2 

خرين وتحمل المسئوليةمهارات التعامل مع اآل  3.0 
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 :المقترحةيم التقوطرق و تدريسالاستراتيجيات 

للمعطيات واالتجاهات والممارسات العلمية الراهنة فإن طرق التقويم المتعددة والمستمرة للتحقق من تعلم  وفقا

 ،المعتمد على اإلنترنت الطالب أداء، بما في ذلك نماذج أدوات التقييمأن تتضمن مجموعة واسعة من  الطالب يجب

. النوعي لتقييمي اف خاص فيد  بشكلي التقدير اللفظي. والتحليل ،والمقارنات المرجعية ،والذي يطبق التقدير اللفظي

، اليومي لنشاطاسجل  والقصيرة، الطويلة المقاالت ،ازملف االنج االمتحانات،: المختلفة يمالتقي ستراتيجياتاوتشمل 

الفيديو،  ليلتحا دلة المختبر،أ الحالة، دراسات المجالت، الملصقات، والجماعية، الفردية العروض ،التحليلية التقارير

 فيديوهات،لا الذاتي، الزمالء، التقييم تقييم ،، الخطابات، سجالت التعلمالمناقشات مخبرية،والجماعية ال تقاريرال

 المقابالت، عقود المناقشة، منتديات سومية،ر مخططات ، المؤشرات،جداولال الدرامية، العروض البيانية، الرسوم

  خريطة  المفاهيم. )التقدير الذاتي(، KWL بيانية، صحيفة  رسوم نية،ف أعمال مالحظات، ،وصفات عالجية ،التعلم

، واحتياجات الطالب الذي يدرس، المنهج مع كي تتماشىل ؛مختلفة تدريس استراتيجيات اختيار ينبغي

صغيرة، ال مجموعة العمل ،المناقشة، : المحاضرةما يلي التدريس طرقوتشمل  المقصودة. التعلم مخرجاتو

 ، المشاريع، المناقشات، لعبيةالمخبر المناقشاتصغيرة، األنشطة البحثية، ال المجموعاتو الكليةالعمل مجموعات 

اسعة و أنشطة ، العرض الفردي، العصف الذهني،الفكاهة، التلقيناسات الحالة، الضيوف المتحدثون، دراألدوار، 

 .لطالب)الميداني( لمتنوعة من التدريب العملي

 

التطبيقات داخل 

  القاعة

 3.1 تطوير المهارات النقدية السريعة  الحوار والمدارسة

تقييم للعرض من 

قِبل الطالبات ) كل 

مجموعة على 

 حدة (

التكليف الجماعي في اختيار 

ه ) نص وعرضه وتحليل

 شكالً ومضموناً (

القدرة على العمل ضمن مجموعة إلدارة الحوار 

 والعرض .

3.2 

 4.0 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية

 عرض شرائح

 

 

 

 

المناقشة والعرض  استخدام الحاسب اآللي في إعداد ورق العمل  

 وكتابة التعليق على النصوص

4.1 

حث في الشبكة العنكبوتية عن الدراسات الحديثة الب المدارسة والحوار  

 ألدب العصر الجاهلي

4.2 

 5.0 المهارات الحركية النفسية 

تقويم مهارة 

اإللقاء مع الضبط 

الصوتي 

والصرفي 

واإلعرابي لأللفاظ 

 والتراكيب .

استنهاض الشجاعة األدبية 

عند الطالب والتدريب على 

 اإللقاء المتقَن

ية بثقة أمام الطالبة مع قراءة النصوص األدب 

أسلوب اإللقاء الجيد ) تنّوع طبقات الصوت ، 

 تعابير الوجه ،إشارة اليدين (

5.1 
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 اإلرشاد الطالبي األكاديمي والدعم: .د

 

لذي )أذكر الوقت ا ،أُعدت لتقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب تدابير التيال

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض من كل أسبوع(. 

 ( ساعات موزعة في يومين .4معدل )  

 

 

 هـ. مصادر التعلم:

 

 

: ةالمطلوب ةالمقررقائمة الكتب   

( 5الجاهلي ـ خصائصه وفنونه ـ د. يحي الجبوري، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ) ـ الشعر       

م 1407/1986،  

.2004هـ / 1425( ، 1ـ شرح المعلقات السبع ، للزوزني ، مكتبة المعارف ،  بيروت ، ط )          

(.12ـ العصر الجاهلي ، د/ شوقي ضيف ، دار المعارف ،القاهرة ،ط )          

 

 بالمراجع األساسية للمواد )الدوريات العلمية، التقارير، الخ(.. قائمة 2

 رالشع مصادر،  أحمد أمين الشنقيطي .وأخبار شعرائها العشر المعلقات شرح لتبريزي،.ا السبع المعلقات شرح      

 . خليف يوسف. التاريخية وقيمتها الجاهلي

  

 ريات العلمية، التقارير ... الخ(.والمراجع الموصى بها )الدو ،ةالمقرر. قائمة بالكتب 3

  العرب معلقات طبانة، بدوي. القديم لشعرنا ثانية قراءة ناصف، مصطفى. العربي األدب تاريخ       

 ومذاهبه النثر ضيف، شوقي. الجاهلي الشعر من مختارات السطلي، عبدالحفيظ(. تاريخية نقدية دراسة)

 

، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، الخ(.قع الويبموا . قائمة بالمواد اإللكترونية )مثل:4  

  .والبرامج اإللكترونية ،كاالسطوانات المدمجة :مواد تعلم أخرى -5

 الشعرية،المكتبة الموسوعة الشاملة، الموسوعة ،(التراث شركة) التراث لكتب الكبير الجامع: )حاسوبي برنامج       

.الشاملة . 

http://www.moswarat.com/books 

 

 يم الطلبة خالل الفصل الدراسييق. جدول مهام ت5

نسبته من 

 التقييم النهائي

تبار،  مشروع مهمة التقييم )مثل: مقالة، اخ األسابيع المحددة له 

 جماعي، فحص،عرض شفوي، إلخ(

 

 2 عرض شرائح وتعليق الخامس %5

 3 مشروع جماعي السابع %10

نصفي ياختبارتحرير الثامن %25  4 

 5 تسميع شفوي الحادي عشر %10

 اختبار نهائي فترة االختبارات النهائية %50

 

6 
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http://www.adab.com 

WWW.JAHILIT ARABIC LITTERATURE.COM 

 

 

  

 و. المرافق المطلوبة:

 

)أي: عدد المقاعد داخل  المقرر الدراسي, بما في ذلك: حجم فصول الدراسة, والمختبراتبيّن متطلبات 
 حاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  الفصول الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة ال

 

 .، الخ(المعاملقاعات العروض /  ،المختبرات، )الفصول الدراسية . المباني1

( مزودة بجهاز عرض مرئي ) بروجكتر( وشاشة عرض ، لوح أبيض 40ــ قاعة مدرجات تسع لعدد )     

كرسي متحرك . مع أقالم فولوماستر  ، منصة خشبية للوقوف خلفها ووضع المادة العلمية مع  

   

( . 40ــ المكتبة ومصادر المعلومات بمقاعد ال تقل عن عدد )     

 

  

، السبورة الذكية، والبرمجيات، . المصادر المحوسبة )الصوتيات والمرئيات، عرض البيانات )داتا شو(2

  .لخ(إ

 جهاز عرض 

 . جهاز كمبيوتر أوالب توب متصل بنقطة اتصال 

 رة .القط صوتي للمدرجات الكبي 

 

 قائمة بها(: ذكرها، أو أرفقأ ،خاصة. مصادر أخرى )حددها، مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية 3

 . طبيعة المقرر نظري ال يحتاج إلى تجهيزات مختبرية 

 

 

 عمليات التحسين:م المقرر وويتقز. 
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس. .1

 من انةاستب وتدريبات، منزلية أنشطة مستمرة، تقويمية اختبارات مجموعات، اختبار فصلية، اختبارات     

 .االمقرر تقريرعن ،قررالم عن الطالب

 يس من قبل استاذ البرنامج/ القسمم عملية التدروياستراتيجيات أخرى لتق-2

 . عمليات تحسين التدريس. 3

http://www.adab.com/
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مقرر أو التخصص الدقيق ؛ لعرض خبرات وإمكانات وطرق ـ عقد ورش عمل دورية بين أساتذة ال

التدريس الحديثة للمقرر ، ومناقشة الدراسات الحديثة وإمكانية تطبيقها ، فهذا من شأنه تبادل الخبرات 

 بين مدرسي المقرر واالستفادة للتحسين والتطوير 

من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  عمليات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة  -4

مستقل، والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة 

 .أخرى(

ـــــام    هيئة التدريس عضو
ّ
 د/ إهلام بنت عبدالعزيز الغن

 هـ1437/ 15/1تاريخ امتام التقرير:                                                 إهلام         :التوقيع                    

 __________________________عميد / رئيس قسم د. عبداهلل احلقباني                                   املستلم:  

 _____ ____________________________التاريخ: _______________________________التوقيع:   
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

اجلودة واالعتماد  عمادة ضمان
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37الصفحة 

 

 

 

 

 

 
 توصيف املقرر

 هـ18/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 
 اللغة العربية القسم:                              اآلداب                :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402419عرب    :رمزه                                 املقارن ألدبا:      .اسم املقرر الدراسي1
 2   :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةه املقرريقدم ضمن .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د.خالد احلاج علي نور الدين: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الثامن: ه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى في5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :ينطبق(. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما 9

 %100: النسبة املئوية                 أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية            ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                         ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                               املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                                 خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 الباحث عدة عرفةوم املقارن األدب مناهج معرفةو  األخرى العاملية اآلداب مع التفاعل على القدرةمعرفة مفهوم األدب املقارن ونشاته ، و 

 ، والتعرف على األجناس األدبية يف ضوء دراسة األدب املقارن.املقارن األدب يف
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. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2
تائج البحوث العلمية على ن ، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت

 اجلديدة يف اجملال(.
 . إلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسةاالستفادة من مواقع او  التقنية احلديثة كالعروض املرئيةاستخدام وسائل 

 جري.اإلطالع على اجملالت الدورية املتخصصة يف حبوث األدب العريب احلديث واألدب امله

 متابعة نشاط املنتدايت األدبية املتخصصة على شبكة اإلنرتنت 

 مكتبة قسم اللغة العربية اخلاصة-املكتبة العامة-االستفادة من الربامج العلمية احلاسوبية

 استضافة علماء متخصصون يف جمال الدراسة.

 النشرة التعريفية أو الدليل(: )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 وانبثقت التارخيية النشأة بظروف ارتبطت مهمة مصطلحات املقارن، األدب مفهوم
 وغريها...الوسيط اإلرسال، التوازي، التبعية، االنغالق، االنفتاح، :عنها

2 4 

 فرنسا، يف املقارن لألدب التارخيية الوالدة إشكالية املقارن، لألدب التارخيية نشأةال
 السوفييت واالحتاد أمريكا يف النشأة الوالدة، عوامل

2 4 

 2 1  املقارن األدب يف الباحث عدة

 4 2 الساليف ،املنهج األمريكي املنهج الفرنسي، النهج املقارن، األدب مناهج

 ابألدب القدمي العريب األدب عالقة األخرى، ابآلداب القدمي عريبال األدب عالقة
 الرتوابدور شعر يف األندلسية املوشحات أتثري والفارسي، اليوانين

3 6 

 4 2 املقارن األدب ضوء يف األدبية األجناس

 6 3 املقارن األدب يف نصية تطبيقات

* * * * * * 
 عات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي()إمجايل عدد سا. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 3 طلبة متوقعة كل أسبوع/ ساعات تعلم إضافية للدروس خاصة. 3
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* * * * * * 
 
 

 .. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 احلوار.و  احملاضرات به املتعلقة واملصطلحات املقارن األدب مفهوم الطالب عرفي أن 1.1

 

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 

 هبا يتجهز أن جيب اليت العدة املقارن و األدب مناهج معرفة 1.2
 املقارن األدب يف الباحث

 
 املهارات االدراكية 2.0
 إلقاء احملاضرات. مهارة التحليل . 2.1

 وار.احل

 املناقشة واملدارسات.

 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.

 

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 واجبات منزلية.

اختبار عملي على برامج 
 احلاسوب.

 حبوث.

 بعض بني والتأثري التأثر مواطن استنتاج مهارة االستنتاج: 2.2
 األخرى اآلداب من وغريه العريب األدب يف النصوص

 مل مع اآلخرين وحتمل املسئوليةمهارات التعا 3.0
 ورش عمل حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 مناقشات بني الطلبة

 مدارسة )مسممنار(

 حتكيم: املدارسة )السمنار(

 حتكيم: مناقشات الطالب

 حتكيم: أدائهم يف ورشة العمل

 قيادة فريق العمل 3.2

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
تطبيق شرح املادة عن طريق  .استخدام الربامج احلاسوبية واإلنرتنت 4.1

 الربامج احلاسوبية املعينة على
 فهم املادة.

 عروض مشاهدة

حبوث وواجبات مقدمة بربامج 
 .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائلو  املعاجمستخدام ا 4.2 حاسوبية متخصصة.

 املهارات احلركية النفسية 5.0
 - - ال توجد 5.1
 - - ال توجد 5.2
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* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة

 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب
 هبا يتجهز أن جيب اليت لعدةا املقارن و األدب مناهج يتعرف الطالب على 

 .املقارن األدب يف الباحث

 
يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل

يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (س، حيكم، يربر، يفسر، خيمنيقي

 من وغريه العريب األدب يف النصوص بعض بني والتأثري التأثر أسباب يربر الطالب
 األخرى اآلداب

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 اآلداب املختلفة، من خالل معرفته أبمهية التواصل بني تلك يوضح العالقات بني
 اآلداب.

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 .الربامج احلاسوبية واإلنرتنتو   املعاجم يستخدم الطالب

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
، ، ينتج يرسم، يفحصيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 ال يوجد 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 يسبته من التقييم النهائن األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
  10 4 واجب منزيل  .1

  30 7 اختبار نصفي  .2

  5 10 حاسويب حبث  .3

  5 12 حبث  .4

  50 16 اختبار هنائي  .5

 100  اجملموع  .6

* * * * * * 
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 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، للطالب التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
  غنيمي هالل . األدب املقارن والتطبيق،حممد النظرية بني املقارن األدب .درويش أمحد

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

 منهجية دراسة املقارن، األدب مدارس علوش، سعيد

 املقارن األدب فضاءات الدودي، عيسى

 املقارن. األدب يف تطبيقية مقارابت محود، ماجدة

 املقارن األدب اخلطيب، حسام

 تطبيقية( ودراسة نظري )مدخل املقارن األدب عبود، عبده
 .الغريب االدب خفااي يف العريب األدب أثر الدين، عز يوسف

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 كتاب الغرابل ، ميخائيل نعيمة *

 اهيم عبد القادر املأذين* كتاب الديوان ، عباس حممود العقاد وإبر 

 * اجملالت الثقافية الدورية مثل جملة اهلالل املصرية ) قدميا وحديثا(
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 الكتب لتحميل املصطفى موقع

 األدبية املنتدايت

 االهتمام جمموعات

http: //www.ahfaseeh.com/vb/forumdisplay.php?f=30 
 .كرتونيةسطواانت املدجمة، والربامج اإللمواد تعلم أخرى: كاإل -5

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

ختربات، وعدد صول الدراسية وامل)أي: عدد املقاعد داخل الفبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30تسع )قاعة دراسية 

 ض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عر  . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل به الربامج العلمية.

 عارض املشاهدة
 إنرتنتخدمة 

 صة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا . مصادر أخرى3
* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .ات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجي-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 ( الخاصة بمفاهيمQMS)الجودة  إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة الجودة ) التدريس ومراقبة مراقبة

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .ع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(دورية  لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات م

( الخاص باالمتحانات QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSواالعمال المطلوبة في المقرر )نظام إدارة الجودة )

 تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

 مستشارين امباستخد)التقييمين الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي  تخضع لكال واالمتحانات

حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة . للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين
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 و G الواردة في المرفقات النماذج لة هذا العمل باستخدامكما يتم معاد خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

H ( من نظام إدارة الجودةQMS) .نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من  جميع

متطلبات تطبيق التوازن  من الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 ((. QMS، C.5.8 (b)) واالعتدال )نظام إدارة الجودة

ع الموضو عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في النماذج باستخدام وذلك

ارة نظام إد .عند اقتضاء ذلك أكثر رسميةبشكل موسع و يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ

 (QMS C.5.9) الجودة

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة  يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

عن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط  كتابة تقرير ميت دراسي فصل كل الدورية. بعد

جعته ويتم مرا السنوي للبرنامج التقرير كتابة يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCالدراسية في الكلية )

تمثل عملية كتابة التقريرين )تقرير . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) من

 فان أعضاء ،ذلك ولتحقيق. رنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامجالب

يسعون معا  (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس هيئة

يرات ائق ويقومون بعمل التغيالخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحق والمعلومات األدلة لجمع

 لطالبا رأي استطالع من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة وطريقة تطبيقه.

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية

وينتج عن عملية مراقبة تقارير  ين البرنامج.المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحس

تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية  (APCRالبرامج والمقررات الدراسية )

 .وتطبقها في البرنامج تتبنى خطط اجراء التحسينات

* * * * * * 
 :التوقيع د.خالد احلاج علي نور الدين أعضاء هيئة التدريس:

  هـ13/8/1436متام التقرير:إيخ اتر 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 19/1/1437                               جامعة امللك فيصلليمية: املؤسسة التع

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402420 عرب :رمزه                                  السعودية يف األدب:     .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 )بكالريوس( : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د.مها علي املاجد: التدريس املسئول عن املقرر الدراسي. اسم عضو هيئة 4
 الثامن   : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد:املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 اجلامعي احلرم يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس املقرر؛ إن مل 8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 . احلاضر الوقت إىل العشرين القرن بداايت منذ ونثرا شعرا السعودي األدب حركة عن مشولية صورة تقدمي

. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2
تائج البحوث العلمية على ن اء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بن

 اجلديدة يف اجملال(.
 والكتاب كالسبورة  التعليم وسائل استخدام-
 .املرئية كالعروض  احلديثة التقنية وسائل استخدام-
 احلديث العريب األدب حبوث يف املتخصصة الدورية اجملالت على اإلطالع: الدراسة جمال يف اجليدة اإلنرتنت مواقع من االستفادة-
 .املهجري األدبو 
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  اإلنرتنت شبكة على املتخصصة األدبية املنتدايت نشاط متابعة-
 اخلاصة العربية اللغة قسم مكتبة-العامة املكتبة-احلاسوبية العلمية الربامج من االستفادة-
 .الدراسة جمال يف متخصصون علماء استضافة-

 ج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذ  ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2-1:أسبوعان السعودي لألدب والعقلية واالجتماعية السياسية احلياة
 2 3أسبوع :  وخصوصياته ، حده

 4 5-4: سبوعانأ فيه املؤثرة والداخلية اخلارجية العوامل
 2 6أسبوع :  والعاملي العريب لألدب مواكبته
 4 8-7: أسبوعان أعالمه ألبرز تراجم

 2 9أسبوع :  النصفي االختبار
 4 11-10: أسبوعان أنواعه وتطوره، نشأته:  السعودي النثر

 4 13-12: أسبوعان (.وحديثه قدميه) األحسائي األدب
 4 15-14:أسبوعان األحساء أدابء ألبرز ونثرية شعرية مناذج

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 ساعة 32   ساعات التدريس
 ورقات حبوث،

 العمل
 الطالب زايرة

 املكتبة

 معمل
 ،آيل حاسب

 مزود
 ابلربوجكرت

 16 ال يوجد

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية
* * * * * * 

 :/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
 اجلامعة خارج الطالب زمن من( 30) يقابلها الدراسي، الفصل يف ساعة(  30)

2 

* * * * * * 
 رر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املق4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 ألدبل والعقلية واالجتماعية السياسية احلياة على التعرف 1.1

 داخليةوال اخلارجية والعوامل وخصوصياته، ، وحده ،السعودي
 .احملاضرات إلقاء

 .احلوار
 .حتريري اختبار
 .مباشرة أسئلة
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 الوقوفو  والعاملي، العريب لألدب مواكبته ومدى فيه، املؤثرة
 من السعودي النثر على والتعرف أعالمه، تراجم أبرز على

 األدب على التعرف مث ، أنواعه وأبرز وتطوره، نشأته خالل
 ألبرز يةثر ون شعرية مناذج وأتمل ،(وحديثه قدميه) األحسائي

 .األحساء أدابء

 .واملدارسات املناقشة
 .عمل ورش

 .مشاهدة عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته
 :بكتابة الطالب تكليف
 دراسته، جمال يف حبوث

 وميهاوتق

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
 بني والتأثري الـتأثر مواطن بعض اكتشاف: التطبيق مهارة 2.1

 .  اآلداب من ونريه العريب األدب
 .التحليل مهارة
 .خمتلفة نصوص بني أدبية مقارانت عقد:املقارنة مهارة
 بعض نيب والتأثري التأثر مواطن استنتاج: االستنتاج مهارة

 .األخرى اآلداب من ونريه العريب األدب يف النصوص
 .بفصاحة والتكلم اإللقاء مهارة
 .اإلحصاء مهارة

 .احملاضرات إلقاء
 .احلوار

 .واملدارسات املناقشة
 .عمل ورش

 .مشاهدة عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص راسةد
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته
 :بكتابة الطالب تكليف
 دراسته، جمال يف حبوث

 .وتقوميها

 .حتريري اختبار
 .مباشرة أسئلة

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث

2.2    
 ع اآلخرين وحتمل املسئوليةمهارات التعامل م 3.0
 اآلخرين مع اخلطاب حسن 3.1

 الطالب لدى والعقلية االستداللية القدرة تنمية
 العمل فريق قيادة

 عمل ورش
 الطلبة بني مناقشات

نار) مدارسة  (مسمم

 (السمنار) املدارسة: حتكيم
 الطالب مناقشات: حتكيم
 لعملا ورشة يف أدائهم: حتكيم

3.2    
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 لتواصل وتقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات ا 4.0
 .احلاسوبية الربامج استخدام 4.1

 .املعاجم استخدام
 .اإلنرتنت استخدام

 .والتقارير واملقاالت الرسائل كتابة

 عن املادة شرح تطبيق
 احلاسوبية الربامج طريق
 .املادة فهم على املعينة

 .مشاهدة عروض

 مقدمة وواجبات حبوث
 .ةمتخصص ةحاسوبي بربامج

4.2    
 توجد ال املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال توجد ال توجد التوجد  5.1
5.2    

* * * * * * 
 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ائيه من التقييم النهنسبت األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 %10 2 منزيل واجب  .1

 %30 7 نصفي اختبار  .2
 % 5 10 حاسويب حبث  .3
 % 5  12 حبث  .4
 %50 16 هنائي اختبار  .5

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

ن يتواجد خالله الوقت الذي يتوقع أذكر ا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
  : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 أسبوعيا   ساعتان
 

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 .السعودي األدب يف القصة فن ، احلازمي منصور.  السعودية العربية اململكة يف األديب النثر الشامخ، حممد

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
. بيةالعر  اجلزيرة قلب يف ةاحلديث األدبية التيارات عبداجلبار، عبدهللا.  السعودية العربية اململكة يف األدبية احلركة ، أمني شيخ بكري
 السعودي األدب موسوعة.  اخلليج مبنطقة احلديث العريب الشعر تطور فهمي، حسن ماهر
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 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
-------------- 

 السبورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية،  . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
 .الثقافة جسد منتدايت موقع (1
 .ثقافية قامة أكادمييات موقع (2
 .العرب ديوان موقع (3
 .الوراق موقع (4
 .العربية القصيدة منتدى موقع (5
 العربية القصة موقع (6
 .األدبية األندية مواقع      (7 

 .يةسطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 .الشاملة املوسوعة CD) )  ممغنطة أقراص -
 .األدبية املوسوعةCD)  )  ممغنطة أقراص -
 .الشعرية املوسوعةCD)  )  ممغنطة أقراص -
 .املقرر أستاذ إعداد السعودية يف األدب مقرر حماضرات تقدمي عرض قرص -
 (الرتاث شركة) الرتاث لكتب الكبري اجلامع: حاسويب برانمج -
 الشاملة املكتبة: حاسويب برانمج -
 الشعرية املوسوعة: حاسويب برانمج -

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. املباين .1
 .العلمية الربامج أبهم مزودا آليا حاسواب 30 فيها طالبا،( 30) تسع دراسية قاعة

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 .العلمية الربامج به آيل حاسب
 املشاهدة عارض

 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 إنرتنت
 علمية برامج
 اللغة مراجع ألهم مكتبة

* * * * * * 
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 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .ب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطال-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) اقبةومر 

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

 
)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال اانتحواالمت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G ردة يف املرفقاتالوا النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات تطبيق االعتدال يتم التحقق من -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) ارة اجلودةنظام إد .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5
 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -

. (C-SPCCته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )عن املقرر ويتم مراجع كتابة تقرير  يتم دراسي فصل
ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
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لفاعلة للتطبيق دعامة امتثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية ال. (C-SPCCالكلية )
 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )
 رأي ستطالعا حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.ويقومون بعمل التغيريات من اجل 

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب
ملقررات تقارير الربامج وا وينتج عن عملية مراقبة اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )
 .وتطبقها يف الربانمج

 

 
* * * * * * 

 :التوقيع د. مها املاجد أعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم ايند. عبدهللا احلقب املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 يخ التقرير:اتر                                جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402205عرب  :رمزه                 األدب يف صدر اإلسالم:      .اسم املقرر الدراسي1
 2  :ة.عدد الساعات املعتمد2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
  الدكتورة عبري السهالوي : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
  املستوي الثالث: السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 5
 اليوجد : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
  ال يوجد:املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :تدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(. منط ال9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: بة املئويةالنس                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
تعريف الطالب مبفهوم األدب يف صدر اإلسالم وقضاايه ، وخصائص الشعر والنثر للعصر اإلسالمي 

  واللغة . وإطالعه على أثر اإلسالم يف األدب
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 يدة يف اجملال(.اجلد

 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام 
 .استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية
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  االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

نته وإعجازه القرآن الكرمي وبال، اإلسالم يف حياة العرب االجتماعية ،أثر اإلسالم يف األدب ، أثر اإلسالم يف اللغة أثر
يف عهد الرسول  الشعر – وقضاايه الشعر اإلسالمي، ، وأثره يف اللغة واألدب ، احلديث الشريف وأثره يف اللغة واألدب

 أشهر الشعراء املخضرمني.واخللفاء الراشدين،  صلى هللا عليه وسلم

 . املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها.1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمة عن عصر صدر اإلسالم ، وأثر اإلسالم يف حياة العرب 
 االجتماعية ،أثر اإلسالم يف األدب ، أثر اإلسالم يف اللغة

2 4 

  اللغة واألدب ، احلديثالقرآن الكرمي وبالنته وإعجازه ، وأثره يف
 الشريف وأثره يف اللغة واألدب

2 4 

 الكتابة يف صدر اإلسالم –النثر اإلسالمي 

 الشعر يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم –الشعر اإلسالمي  6 3

 الشعر يف عصر اخللفاء الراشدين ، أنراضه وألفاظه وأساليبه ومعانيه

 سالم )ضعف الشعر ، الدعوة ، املدحأبرز قضااي األدب يف صدر اإل
4 8 

 أشهر الشعراء املخضرمني

 صور من الشعر اإلسالمي
 دراسة نصوص شعرية ونثرية 10 5

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2  / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 املتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، و 4
 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 

 املعرفة 1.0
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أن يذكر الطالب القضااي األدبية يف العصر -1 1.1
 اإلسالم

 اختبار حتريري  إلقاء احملاضرات 

ن يعدد الطالب العوامل املؤثرة يف األدب يف أ -2 1.2
 العصر اإلسالمي 

 واجبات منزلية احلوار

أن يبني الطالب خصائص الشعر والنثر يف  -3 1.3
أن يوضح الطالب أسباب \العصر اإلسالمي 

 ضعف الشعر يف العصر اإلسالمي

  

 املهارات االدراكية 2.0

 . مهارة التطبيق 2.1
لل الطالب قصيدة حسان بن اثبت يف : أن حيمهارة التحليل

 مدح الرسول صلة هللا عليه وسلم. 

 .احملاضرات إلقاء
 

 اختبار حتريري.
 

:أن يقارن الطالب بني النثر يف العصر اجلاهلي املقارنة ةمهار  2.2
 والنثر يف العصر اإلسالمي.

  احلوار.
 واملدارسات املناقشة

 أسئلة مباشرة

 رين وحتمل املسئوليةمهارات التعامل مع اآلخ 3.0
 حتكيم املدارسة ) السمنار ( ورش عمل  تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب 3.1
 حتكيم : مناقشات الطالب  مناقشات بني الطالب قيادة فريق العمل 3.2
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
تطبيق شرح املادة عن طريق الربامج احلاسوبية املعينة على  .استخدام الربامج احلاسوبية 4.1

 فهم املادة
4.2 

 عروض مشاهدة املعاجم.استخدام 
حبوث وواجبات مقدمة 

 بربامج حاسوبية متخصصة
 ال يوجد املهارات احلركية النفسية 5.0

 
 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مهمة التقييم 
 % 10 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2

 % 5 10 حاسويب حبث  .3

 % 5 12 حبث  .4

 % 50 16 اختبار هنائي  .5
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* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، يت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري ال
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 .ة املطلوبة. قائمة الكتب املقرر 1
 مؤسسة الرسالة – 1998حيىي اجلبوري  –شعر املخضرمني وأثر اإلسالم فيه  -
 حيىي اجلبوري –الشعر اإلسالمي يف صدر اإلسالم  -
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 شوقي ضيف \سالمي عبد هللا احلامد العصر اإل \الشعر اإلسالمي يف صدر اإلسالم  -
  سامي مكي العاين \اإلسالم والشعر  -

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 جممع البحوث اإلسالمية  \جملة الدراسات اإلسالمية -1
 جملة عالمات  النادي األديب  الثقايف يف جدة . -2
 اململكة العربية السعودية. \اجمللة العربية  -3
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

                        http://www.adab.com 
              http://www.cultural.org.ae 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

 املطلوبة:و. املرافق 

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية 30( طالبا، فيها 30) تسعقاعة دراسية 

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل به الربامج العلمية.

 عارض املشاهدة
 خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية . مصادر أخرى3

 إنرتنت
 برامج علمية

 مكتبة ألهم مراجع اللغة

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.adab.com/
http://www.cultural.org.ae/
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 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .ى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسماسرتاتيجيات أخر -2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

في المقرر  ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبةQMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

ييمين التق تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

حقق ذلك ان حيث ي. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

ي الواردة ف النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

وى من الصرامة االكاديمية نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المست جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G المرفقات

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  مجهزة فيال

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 
 :ينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتس -5

 اسيدر فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم

تمثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة

 هيئة ن أعضاءفا ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCلمناهج والخطط الدراسية في الكلية )للبرنامج ومن خالل لجنة ا التدريس

بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة 

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم  NCAAAالجامعة نماذج   تستخدمو خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه.

وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات  نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

ها في وتطبق ية تتبنى خطط اجراء التحسيناتتحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذ (APCRالدراسية )

 .البرنامج

 :التوقيع د. عبري السهالوي أعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد هللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: تعريفال-أ

  7402408 : عربرمزه املتتابعة                                    األدب يف عصر الدول: .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( يُقدَُّم مادة)إذا كان املقرر 
 الصديق د. حممد عبد هللا: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 السابع املستوى: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 : ابقة هلذا املقرر )إن وجدت(. املتطلبات الس6
 :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 كلية اآلداب  –احلرم اجلامعي  . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: نسبة املئويةال             أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                              خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 أن يتعرف الطالب على الدويالت اليت نشأت بعد ضعف اخلالفة العباسية. .1

 أن يعرف الطالب احلركة العلمية والثقافية واألدبية يف هذه الدويالت. .2

 لظواهر الفنية واالجتاهات الشعرية والفكرية يف تلك العصور.أن يدرك الطالب ا .3

 السمات األسلوبية يف أدب عصر الدويالت  أن يفرق الطالب بني .4

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 تعريف الطالب ابألدب ومقوماته يف عصر الدويالت املتتابعة -
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 تعريف الطالب أبهم أعالمه وموضوعاته ومصادره. -

ام املتزايد للمواد ينه )مثال: االستخد. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتس2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.
 

 التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة  ر ج. وصف املقر

 تناوهلا: اليت ينبغي املوضوعات-1

 قائمة املوضوعات
عدد 
 ساعات التدريس األسابيع

 ساعتان ( األول1) مدخل يتمثل يف التعارف بني األستاذ وطالبه وذكر مفردات املادة تفصيال

 ساعتان ( الثاين1)   )السياسية واالجتماعية والفكرية( يف العصر اململوكياحلياة حملة عامة عن 

 ساعتان ( الثالث1) )السياسية واالجتماعية والفكرية( يف العصر العثمايناحلياة حملة عامة عن 

 ساعتان ( الرابع1) الشعر يف العصر اململوكي أنراضه ومميزاته

 ساعتان ( اخلامس1) بنية النص الشعري اململوكي اللغوية

 ساعتان ( السادس1) ةبنية النص الشعري اململوكي األسلوبي

 ساعتان ( السابع1) أبرز أعالم الشعراء يف العصر اململوكي ومناذج من شعرهم

 ساعتان ( الثامن1) النثر يف العصر اململوكي موضوعاته وذكر أبرز أعالمه

 ( التاسع1) اخلصائص األسلوبية يف النص النثري اململوكي وذكر أبرز أعالمه.

  
 ساعتان

 
 ( العاشر1)    صر العثماين أنراضه ومميزاته.الشعر يف الع

  
 ساعتان

 
 ( احلادي عشر1) بنية النص الشعري العثماين اللغوي.     

  
 ساعتان

 
 

 بنية النص الشعري العثماين األسلوبية.
 عشر ( الثاين1)

  
 ساعتان

 
 

 
 أبرز أعالم الشعراء يف العصر العثماين ومناذج من شعرهم.

 ( الثالث1)
 عشر

 
  

 ساعتان

 
 

( الرابع 1) النثريف العصر العثماين موضوعاته وذكر أبرز أعالمه.
 عشر

 
 

 ساعتان

 

 ( اخلامس1) اخلصائص األسلوبية يف النص النثري العثماين وذكر أبرز أعالمه.
 عشر 

 ساعتان

 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية
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* * * * * * 
 ساعات 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. 4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 باحلرو )العامة  احلياة عن موجزة ةأن يعرف الطالب حمل -1 1.1

 العصر الصليبية،
 اململوكي،العصرالعثماين،احلياةاالجتماعيةوالفكرية

 ...(.والثقافية
 الدول عصر يف الشعر فنأن يتعرف الطالب على  -2

 امة،أبرزالع األسلوبية وخصائصه أنراضه،مساته:)املتتابعة
 ...(.أعالمه

أن حيفظ الطالب بعض النصوص من األدب يف عصر -3
 الدويالت

 .احملاضرات إلقاء
 .احلوار

 .واملدارسة املناقشة
 .عمل ورش

 .مشاهدة عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته
: بكتابة الطالب تكليف
 دراسته، جمال يف حبوث

 .وتقوميها

 .حتريري اختبار
 .رةمباش أسئلة

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
أن حيلل الطالب مناذج من النصوص األدبية يف  -1 2.1

 عصر الدويالت.
 أن يقارن الطالب بني األساليب يف أدب عصر الدويالت.-2
أن يستنتج الطالب عناصر اجلمال الفين يف أدب عصر -3

 ت.الدويال
  .بفصاحة والتكلم اإللقاء مهارةأن يتقن الطالب -4
أن يفرق الطالب بني اخلصائص األسلوبية يف أدب عصر -5

 .الدويالت

 .احملاضرات إلقاء
 .احلوار

 .واملدارسة املناقشة
 .عمل ورش

 .مشاهدة عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته

 .حتريري اختبار
 .مباشرة أسئلة

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث
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: بكتابة الطالب تكليف
 دراسته، جمال يف حبوث

 وتقوميها
2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 اآلخرين مع اخلطاب حسن-1 3.1

 الطالب لدى والعقلية االستداللية القدرة تنمية-2
 العمل فريق قيادة-3

 عمل ورش
 الطلبة بني مناقشات

نار) مدارسة  (مسمم

 (السمنار) املدارسة: حتكيم
 الطالب مناقشات: حتكيم
 ورشة يف أدائهم: حتكيم
 العمل

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 .احلاسوبية الربامج تخداماس 4.1

 .املعاجم استخدام
 .اإلنرتنت استخدام

 .والتقارير واملقاالت الرسائل كتابة

 عن املادة شرح تطبيق
 احلاسوبية الربامج طريق
 .املادة فهم على املعينة

 .مشاهدة عروض

 مقدمة وواجبات حبوث
 .ةمتخصص حاسوبية بربامج

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
  ال توجد   5.1

 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 30 7 باراخت عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 % 10  2  منزيل واجب  .1

 % 30 7   نصفي اختبار  .2
 % 5 10   حاسويب حبث  .3
 % 5 12   حبث  .4
 % 50 16   هنائي اختبار  .5

 رشاد الطاليب األكادميي والدعم:اإل .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 ساعات يف األسبوع 6ت.: الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقرراأعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
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 حممد1، اجمللد 1الطبعة  2003الناشر: دار املدار اإلسالمية، اتريخ النشر:  العثماين، العهد يف العرب اتريخ يف دراسات بيات فاضل
 1998ريخ النشر الناشر : منشأة املعارف ، ات.اململوكي العصر يف بسالم: األد زنلول

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 ضيف. شوقي العراق، الشام، مصر، واإلمارات، الدول عصور.1
 .األيويب العصر يف األدب سالم: زنلول حممد ·2
 .اململوكي العصر يف األدب سالم: زنلول حممد ·3
 اململوكي. العصر يف األدب أمني، شيخ بكري ·4
    الشكعة مصطفى – احلمدانيني جمتمع يف الشعر فنون.5
 فروخ عمر-العريب األدب.6
 القلقشندي – األعشى صبح.7
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 املماليك. سالطني عصر سليم رزق حممد.1
 والعثماين. اململوكي النثر يف لعاتمطا أمني شيخ بكري.2
 .الصليبية احلروب عصر يف األدب:بدوي أمحد.3
 .االزدهار إىل االحندار من العريب األدب:الركايب جودت.4
 .املتتابعة الدول عصر يف األدب: احلمصي نعيم.5
 .واململوكي العثماين األدب:ابشا موسى.6
 لويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع ا . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 (الرتاث شركة) الرتاث لكتب الكبري اجلامع: حاسويب برانمج
 الشاملة املكتبة: حاسويب برانمج
 الشعرية املوسوعة: يبحاسو  برانمج

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 / املعامل، اخل(. )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض . املباين1
 .العلمية الربامج أبهم مزودا آليا حاسواب 30 فيها طالبا،( 30) تسع دراسية قاعة

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 .العلمية الربامج به آيل حاسب
 املشاهدة عارض
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 إنرتنت ها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حدد . مصادر أخرى3
 علمية برامج
 اللغة مراجع ألهم مكتبة

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pحق رقم واملل O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة  (QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)ارجي التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خ

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 حقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىنالت
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :ة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجع-5

 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -
. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل

ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام يةهنا يف
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متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق . (C-SPCCالكلية )
 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس ةهيئ فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )
 رأي ستطالعا ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب
 وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

 وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسيناتحتديد املمارسات اجليدة  (APCRالدراسية )
 وتطبقها يف الربانمج

 :التوقيع د. حممد عبدهللا الصديق أعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : رئيس قسمعميد / د عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 18/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم:   اآلداب                                           :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 302-7402عرب       :رمزه                                    )الشعر( 1األدب العّباسي :   .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 انمج اللغة العربيةبر    :يقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. يسن إبراهيم بشري                                 : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 السادس                         : ي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى األكادمي5
 7402-210عرب                                             : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 7402-210عرب                                                :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب/ قسم الطالبات . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: لنسبة املئويةا        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                               خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

  ا املقرر؟.ما اهلدف الرئيس هلذ1
  .الثقافية والعلميةالسياسية واالجتماعية و تعريف الطالب أبحوال هذا العصر  - 

 _ تعريف الطالب أبهمّم العوامل اليت أسهمت يف ازدهار الشعر العّباسي.
 .وخصائصه الفّنية الشعر العباسيأنراض تعريف الطالب أبهم  -
  شعرية.تعريف الطالب أببرز شعراء العصر واجتاهاهتم ال -
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 يف اجملال(. اجلديدة

 الكتب احلديثة اليت تقدم دراسات جديدة. -
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 .العروض املرئية -

 .مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة - 

 .احلاسوبيةالعلمية الربامج   -

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 رية.عرر على مفردات عديدة تتعّلق بطبيعة العصر العّباسي املمتّد وأحواله، وموضوعات شعره وخصائصه الفّنية، وأبرز شعرائه، واجتاهاهتم الشحيتوي هذا املق

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 الثقافية يف العصر العباسي.و  احلياة السياسية واالجتماعية والعقليةمدخل إىل 
 4 2  .الرتمجة حركةاحلركة العلمية و  ، خاصةالشعر العباسي اليت أسهمت يف ازدهارعوامل ال

 8 4 أهم األنراض الشعرية يف العصر العباسي.
 8 4 خصائص الشعر العباسي وأبرز اجتاهاته الفنية.

أبو  ،ار بن بردبشلعباسي البارزين أمثال: دراسة تطبيقية لقصائد خمتارة من شعر شعراء العصر ا
أبو ز، املتنيب، املعتابن  ،ابن الرومي ،البحرتي ،أبو متام ،العباس بن االحنف ،أبو نواس ،العتاهية

 . العالء املعري

4 8 

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى موعاجمل 
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 التدريس واسرتاتيجيةتعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي  . نواتج4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 .علميةلالثقافية واتعرف الطالب على طبيعة العصر العباسي يأن  1.1

 االجتاهات الشعرية يف العصر العباسي.أن يتعرف الطالب على أهم 

 أن يتعّرف الطالب على أبرز شعراء العصر.

 .نصوص شعرية عباسية خمتلفةأن يتعرف الطالب على 

  .احملاضرات إلقاء

  احلوار.

  املناقشة

 .املدارسات

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

 حبوث.
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1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
 حتليل النصوص الشعرية 2.1

 املقارنة بني النصوص الشعرية، 

 تنمية القدرات االستداللية واالستنباطية 

 والتمييز  مهارة املقارنة

 التحليل

 احلوار

 واملدارسات.  املناقشة
 تفعيل نظام السؤال واجلواب.

دراسة نصوص خمتارة ُتطبق عليها 
وموضوعاته، مفردات املقرر 

ال جمانطالقا من النص، وصوال إىل 
 .دراسته

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

 اختبار عملي على برامج احلاسوب.

 حبوث.

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين. 3.1

 الب.تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الط

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة

 .قيادة فريق العمل

 ورش عمل.

 مناقشات بني الطلبة.

تقسيم الطالب إىل جمموعات، 
تقوم كل جمموعة بطرح املادة 
العلمية يف اجلزئية اخلاصة هبا 

 ومناقشتها مع زمالئهم.

 حتكيم مناقشات الطالب

 حتكيم أدائهم يف ورشة العمل.

الب يف مالحظة مدى تعاون الط
 مجع املادة العلمية.

 اختيار منسق لكل جمموعة.

 توزيع املهام على الطالب.
3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 .املعاجماستخدام  4.1

 استخدام الربامج احلاسوبية

 استخدام االنرتنت

 .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائل

 ة العامة.املكتبدراسة تطبيقية يف 
 .عروض مشاهدة

 يف املعاجم األعالم.حبوث 
واجبات مقدمة بربامج حاسوبية 

 .متخصصة
 تقومي الرسائل واملقاالت والتقارير

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال توجد ال توجد  5.1

5.2    
 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، ل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مثمهمة التقييم 
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 %10 5 كتابة حبث  .1
 %30 7 اختبار نصفي  .2
 %10 10 واجب منزيل  .3
 %50 16 اختبار هنائي  .4

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، اء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعض
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أستاذ املقرر -

 ه. مصادر التعلم:

 .2004 ، الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف،16العصر العباسي )األول والثاين(، ط                      .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

  أنيس املقدسي، دار العلم للماليني.، أمراء الشعر العريب يف العصر العباس األول -1

 .1975اتريخ األدب العريب يف العصر العباسي األول، إبراهيم أبو خشب، دار الفكر العريب،  -2

 .الثاين، إبراهيم أبو خشب، دار الفكر العريب اتريخ األدب يف العصر العباسي -3

 التقارير ... اخل(.)الدورايت العلمية،  . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
األدب العباسي الرؤية  .جنيب حممد البهبييت اتريخ الشعر العريب حىت القرن الثاين اهلجري،، اتريخ الشعر العريب حىت القرن الثاين اهلجري عز الدين إمساعيل

 ، حممد الشنطي.العصر العباسي واألندلسي-يف األدب العريب القدمي .عز الدين إمساعيل والفن،
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. ة ابملواد اإللكرتونيةقائم .4

 

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

http://www.cultural.org.ae  

www.arabicpoems.com 

www.diwanalarab.com 

     ي اإللكرتونية .ملصطفاجلامع الكبري للكتب الرتاث ، املكتبة الشاملة ، املوسوعة الشعرية ، موقع الورّاق ، موقع اجملمع الثقايف، مكتبة ا
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل .5

 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.cultural.org.ae/
http://www.arabicpoems.com/
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 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مب
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 .ت، قاعات العروض / املعامل، اخل()الفصول الدراسية، املختربا املباين .1
 طالب 30قاعة دراسية  -
 عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات،  املصادر احملوسبة .2
 حاسب آيل به برامج علمية. -
 عارض مشاهدة. -
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى .3

 أنرتنت._ 
 _ خمتربات صوت.

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:
 .صول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احل-1
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل. _

 _ تقرير عن املقرر. 
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
( اخلاصة مبفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية التدريس )نظام QMSنظام إدارة اجلودة ) مراقبة الفصول الدراسية ابستخدام الفقرات الواردة يف_ 

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSإدارة اجلودة )

 .N( امللحق QMS_ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ابستخدام النموذج الوارد يف نظام إدارة اجلودة )

 .. عمليات حتسني التدريس3
 ارنة املعيارية الداخلية لتحديد أفضل املمارسات التدريسية. _ املق

 _ مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس.
  التحقق من معايري إجناز الطالب عمليات-4
 .نة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس مستقلتدقيق تصحيح عي_  
 .بصورة دورية  لتصحيح االختباراتالتبادل _  
 .عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى_  

 االستعانة مبدرسني خارجيني الختبار الطالب بشكل مفاجئ_ 
 :إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها صف-5

ابة اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد كل فصل دراسي يتم كتعملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي عملية مستمرة يتم بواسطتها      
(. يف هناية العام الدراسي يتم كتابة التقرير السنوي C-SPCCتقرير عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )

(. متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( C-SPCCكلية )للربانمج ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف ال
لدراسية ا سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج. ولتحقيق ذلك، فان أعضاء هيئة التدريس للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط

ومات اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من (، يسعون معا جلمع األدلة واملعلC-SPCCيف الكلية )
اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه. استطالع رأي الطالب له أمهية خاصة وتستخدم اجلامعة مناذج  
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NCAAA  ن عملية ذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج. وينتج عاخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منو
 ( حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراءAPCRمراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية )

 التحسينات وتطبقها يف الربانمج.

* * * * * * 
 :التوقيع د. يسن إبراهيم بشري  ئة التدريس:أعضاء هي

  1437/ 18/1السبت  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد هللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه 1437/  1/ 19                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

  7402313:رمزه                                    الشعر العريب احلديث  :   .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 شارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإل )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 أ.د / عامر بن املختار احللواين: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 السادس: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 اليوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 اليوجد :ية هلذا املقرر )إن وجدت(املتطلبات احلال 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 ذا املقرر؟.ما اهلدف الرئيس هل1
 التعرف على االجتاهات الفنية للنصوص الشعرية يف العصر احلديث .

 تذّوق النص من خالل القراءة الصحيحة للنص)العمودي أو التفعيلي(.

 تنمية ملكة النقد املوضوعي،من خالل الوقوف عند مواطن القوة والضعف يف النص.    
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مواد لراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد لل. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت ا2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.

 ف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوص ج. وصف املقرر

 مقرر الشعر العريب احلديث يهتم ابلتعريف ابلشعر العريب احلديث بدراسة خصائصه الفنية وموضوعاته وأهّم املدارس الشعرية .

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 األسبوع األّول خل إىل الشعر العريب احلديث: عوامل النهضة يف القرن التاسع عشرمد-1
الشعر العريب يف ضوء فرتة اإلحياء:خصائصه الفنية وقضاايه األساسية: البارودي/ -2

 أمحد شوقي...
الشعر الرومانسي يف فرتة ما بني احلربني: مدرسة الديوان وشعر املهجر ومجاعة  -3

 أبولو.

 2 بوع الثايناألس

 2 األسبوع الثالث مدرسة الديوان: مظاهر التجديد يف شعرهم فنيا ومضمونيا -4
ل جربان خلي شعراء املهجر: مظاهر التجديد يف شعرهم فنيا ومضمونيا: جربان -5

 / إيليا أبو ماضي...
 2 األسبوع الرابع

ه / أبو مود طشعراء أبولو: مظاهر التجديد يف شعرهم فنيا ومضمونيا: علي حم -6
 القاسم الشايب...

  

 القصيدة العمودية ذات املضمون احلداثي. -الشعر احلديث: أنواعه:  -7
 قصيدة التفعيلة- 

 قصيدة النثر-                                  
 ألقصودة...........) مع تطبيقات(ا-                                   

 األسوع اخلامس
 

2 

 يات الشعر احلديث: تقن -8
 السطر الشعري-                                 
 اجلملة الشعرية-                                 
 ظاهرة املزج بني البحور-                                 
 التشكيل اإليقاعي-                                 
 املدى التفعيلي-                                 
 التشكيل التخييلي-                                 
 تنوّع احلركة-                                 
 تعدد األزمنة... ) مع تطبيقات(-                                 

 2 األسبوع السادس

 أنواع القافية يف الشعر احلديث: -9
 القافية املتتابعة-                                  

 2 األسبوع الثامن



 76الصفحة 

 القافية املتناوبة-                                  
 القافية املتقاطعة-                                  
 القافية املهملة.... )مع تطبيقات(-                                 

 ظاهرة التدوير يف الشعر احلديث: -10
 التدوير العروضي-                                  

 التدوير النحوي أو الرتكييب... )مع تطبيقات(-                                  

 2 األسبوع التاسع

 2 األسبوع العاشر االمتحان الفصلي -11
 الصمت يف الشعر احلديث:  -12

 أنواعه-                                    
 تشّكالته-                                    

 وظائفه-                                    
 بالنته.... )مع تطبيقات(-                                    

 2 األسبوع الثاين عشر

 قضااي الشعر احلديث: -13
 قضااي إنسانية-                                   

 قضااي قومية-                                   
 قضااي وطنية-                                     
 قضااي اجتماعية-                                     
 قضااي وجودية -                                     
 قضااي فكرية-                                     

 قضيا نقدية-                                     
 قضيا إبداعية... )مع تطبيقات(-                                      

 2 األسبوع الثالث عشر

 الشعر احلديث يف ضوء بعض املناهج احلديثة: -14
 املنهج األسلويب-                                       

 املنهج السيميائي-                                       
 املنوال احلجاجي-                                       

 2 األسبوع الرابع عشر

تدريب الطالب على مقاربة النص الشعري احلديث يف ضوء بعض املناهج  -15
 النقدية احلديثة.

األسبوع اخلامس 
 عشر

2 

   
* * * * * * 

 يل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي()إمجا. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
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 2 م إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوع/ ساعات تعلدروس خاصة. 3
* * * * * * 

 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
معرفة الشعر اإلحيائي: مفهومه، أنراضه، خصائصه الفنية.أهم أعالم الشعر اإلحيائي: البارودي/ أمحد شوقي: -1 :املعرفة 1.0

التقليد، التجديد يف املوضوعات اىلشعرية: الشعر السياسي، الشعر االجتماعي، الشعر التارخيي، شعر األطفال والشعر 
 التعليمي، الشعر املسرحي.

 مه وخصائصه الفنية: مفهوم اخليال يف الشعر الرومانسي الغريب، مفهوم الوحدة العضوية.الشعر الرومانسي: مفهو -2
مجاعة الديوان: تسميتها/ أعضاؤها ) العقاد، املازين، عبد الرمحن شكري(، تنظرياهتم النقدية، مالمح الرومانسية يف  -3

 شعرهم، مظاهر التقليد يف شعرهم، مناذج من شعرهم.
باب التسمية، عوامل اهلجرة، أهم أعالمه/التجديد يف شعرهم) التجديد يف املوضوعات ومسات شعر املهجر: أس -4

الرومانسية فيها، اخليال والصورة، الشعر القصصي، املطّوالت الشعرية، شعر املرأة، التعبري عن الذات،الوحدة العضوية/ 
 مناذج من شعرهم: جربان/ إيليا أبو ماضي...(

سبب التسمية، املوقف النقدي والشعري/ أهّم األعالم، التجديد يف شعرهم) التجديد يف املوضوعات شعر مدرسة أبولو:  -5
ومسات الرومانسية فيها، اخليال والصورة، الشعر القصصي، املطّوالت الشعرية، التوظيف الرمزي، توظيف األسطورة: أمحد 

 زكي أبو شادي، علي حممود طه/ أبو القاسم الشايب(
ديث املعاصر: أنواعه، تقنياته/ أنواع قوفيه، ظاهرة التدوير فيه/ ظاهرة الصمت: آلياهتا وأبعادها التأويلية/ الشعر احل-6

 قضاايه الرئيسية.
 

2.0 
: القدرة على مقاربة النصوص الشعرية العربية يف الفرتة موضوع الدراسة مقاربة علمية يف ضوء آليات املهارات االدراكية

 املناهج احلديثة.
 رفة وجوه التالقي واالختالف بني املدارس الشعرية موضوع الدراسة.مع

 تنمية أدوات التفكري والتحليل لدى الطلبة من خالل إاثرة التساؤالت املستمّرة.
 القدرة على إعمال العقل وتكوين الرأي واملالحظة واحملاّجة.

وإاتحة  دة من التعلم الذايت وتعزيز الثقة ابلنفس وإبداء الرأي: حماولة االستفامهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 الفرصة لآلخرين لالستفادة من املصادر املتاحة يف املكتبة.

 هجيا.القدرة على تقدمي تقارير كتابية متسلسلة فكراي ومرتابطة من :مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 حيحة دون أخطاء إمالئية وحنوية.القدرة على الكتابة الص

 القدرة على كتابة مقال سليم دون أخطاء، واإلحالة النقدية على املراجع اليت متّ الرجوع إليها.
 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات احلسابية.

 ال يوجد:           املهارات احلركية النفسية 5.0
 * * * ** * 

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها:
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
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يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 معرفة الطالب آبليات مقاربة النص الشعري احلديث
 تعرفه على خطوات حتليل النص الشعري

 حفظه بعض األبيات من الشعر العريب العريب احلديث.
يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل

يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (كم، يربر، يفسر، خيمنيقيس، حي

 قدرته على تلخيص كتاب نقدي حول الشعر العريب احلديث
 إقداره على فهم آلية املقارنة العلمية بني شاعرين أو اجتاهني شعريني خمتلفني.

 تدريبه على بناء نظام نقدي متماسك يربر فيه اختياراته الفكرية.
 قاء.إكسابه مهارة التحليل واملقارنة واالستنتاج واإلل

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

إقداره على إلقاء احملاضرات واحلوار  واملناقشة واملدارسات وإقامة ورش عمل، 
 وكيفية طرح السؤال.

 املهاراتمهارات التواصل وتقنية املعلومات و 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 إقداره على إجناز بعض االختبارات العملية على برامج احلاسوب.

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (بناء يبين، جيمع، جيرب، ويعيد

 اليوجد

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 %20 3 واجب منزيل  .1

 %30 10 اختبار نصفي  .2
 %10 12 إجناز حبث  .3
 %40 16 ئياختبار هنا  .4

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 املعلن من قبل أساتذة املقررات. : الساعات املكتبية وفقا  للجدولأعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 إبراهيم خليل، مدخت لدراسة الشعر العريب احلديث

 2009توفيق بّكار، شعراّيت عربية، دار اجلنوب للنشر، تونس، 
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 هالطاهر أمحد مكي، الشعر العريب املعاصر، روائعه ومدخل لقراءت
 عبد القادر القط، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر 

 أنس داود، شعر املهجر
 2008مجاعي، كتاب يف الصمت، جامعة صفاقس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس،  

 إيليا حاوي، الرومانسية يف الشعر الغريب والعريب
 لمية، التقارير، اخل(.)الدورايت الع. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

 نسيب نشاوي، مدخل إىل دراسة املدارس األدبية يف الشعر املعاصر
 عبد القادر القط، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر

 عز الدين إمساعيل، الشعر املعاصر قضاايه وظواهره الفنية والعضوية
 2009توفيق بكار، شعرايت عربية، دار اجلنوب للنشر، تونس، 

 حممد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبية
 حممد اهلادي الطرابلسي، خصائص الألسلوب يف الشوقيات

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 
 ة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبور  . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 سبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، ال . املصادر احملوسبة2
 (:ها، أو أرفق قائمة هبا)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكر  . مصادر أخرى3

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -
 .ليات حتسني التدريس. عم3
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 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -
ة دورية  لتصحيح ر )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصو  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  لطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من ا. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من يناتع أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

  يتم دراسي فصل لك  اع الربانمج للمراجعة الدورية. بعدبواسطتها اخض يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي
 كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير

متثل عملية كتابة التقريرين . (C-SPCCة )قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلي ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير
 التدريس هيئة عضاءفان أ ذلك، ولتحقيق. )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية  تواملعلوما األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة 

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.
ية وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراس املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

(APCR) تطبقها يف الربانمجو  حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات 

 :التوقيع                عامر احللواين أ.د/ أعضاء هيئة التدريس:
  2015 – 5 -31هـ  / 1436/ 13/7األحد، متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم                د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ:                :التوقيع
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
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 توصيف املقرر
 ه 1437/  1/  19 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 عربيةاللغة ال القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402423عرب  :رمزه                                     املذاهب األدبية:  .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( يُقدَُّم مادة)إذا كان املقرر 
 عبد القادر احلسون: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الثامن: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 : ذا املقرر )إن وجدت(. املتطلبات السابقة هل6
 :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب طالب / طالبات . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: بة املئويةالنس              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
  ليقات: ال يوجدتع

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 التعّرف على مفهوم املذهب األديب -
 إدراك التطور التارخيي للمذاهب األدبية -
 التعّرف على االختالفات القائمة بني املذاهب األدبية احلديثة -
 التعريف أبعالم املذاهب األدبية  -
 ب من املذاهب األدبيةالتعريف ابلنظرية اليت ختّص كّل مذه -
 العريب األدب يف الوقوف على أتثري املذاهب األدبية احلديثة  -

 . صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه2
 متابعة ما يستجّد من أحباث حول املذاهب األدبية -
 دات العلميةتعديل حمتوى املقرر مبا يتماشى مع املستج -
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 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .يهتم املقّرر ابملذاهب األدبية احلديثة، فييتبع أصوهلا الغربية ويعرف أبعالمها ويشرح نظرايهتا ويدرس أثرها يف األدب العريب احلديث

 .ينبغي تغطيتها. املوضوعات اليت 1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 األديب املذهب مفهوم

 4 2 وخصائصها نشأهتا الكالسيكية

 4 2 هبا العرب األدابء وأتثر وخصائصها نشأهتا الرومانسية

 4 2 النقدية الواقعية االشرتاكية، الواقعية

 4 2 وخصائصها نشأهتا الرمزية

 4 2 وخصائصها شأهتان الوجودية

 4 2  وخصائصها نشأهتا الربانسية

 4 2  وخصائصها نشأهتا السرايلية

 2 1 أثر املذاهب األدبية املختلفة يف األدب العريب احلديث واملعاصر

 
 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب /ميداين/تدرييبعملي أخرى اجملموع 

 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

 
* * * * * * 
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 .(1)طار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإل4
 

جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم  
 املقرر

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر

 ةياملعرف 1.0
واجبات  مباشرةأسئلة  المباشر الحوارو المحاضرات األدبية المذاهب الطالب يعرف أن 1.1

 .منزلية

واجبات  أسئلة مباشرة المباشر الحوارو المحاضرات األدبية المذاهب من مذهب كل خصائص يعرف أن 2.1

 .منزلية

واجبات  أسئلة مباشرة المباشر الحوارو المحاضرات األدبية المذاهب أعالم أبرز يعرف أن 3.1

 .منزلية

 املهارات االدراكية 2.0
 وبحوث اختبار تحريري المباشر الحوارو المحاضرات   المذاهب هذه أصول يحلل أن :يلمهارة التحل 2.1

 وبحوث اختبار تحريري المباشر الحوارو المحاضرات .المذاهب هذه بين يقارن أن :مهارة المقارنة 2.2

 حوثوب اختبار تحريري المباشر الحوارو المحاضرات كل مذهب. خصائص يستخلص: مهارة االستنتاج .32

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 تحكيم: مناقشات الطالب مناقشات بين الطلبةو ورش عمل حسن الخطاب مع اآلخرين 3.1

 وآدائهم في ورشة العمل

 تحكيم: مناقشات الطالب مناقشات بين الطلبةو ورش عمل تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب 3.2

 م في ورشة العملوآدائه
 تحكيم: مناقشات الطالب ورش عمل ومناقشات بين الطلبة قيادة فريق العمل 3.3

 وآدائهم في ورشة العمل
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 حتكيم البحوث إجناز حبوث حاسوبية يبحث عن أصول املذاهب األدبية وتفرعاهتا 4.1
 حتكيم البحوث إجناز حبوث حاسوبية هب من املذاهب الدبيةيقيم كل مذ 4.2
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 حتكيم التواصل الشفوي تواصل شفوي يعرض حبث مقارنة بني أديبني 5.1
 حتكيم التواصل الشفوي تواصل شفوي يعطي أمثلة عن التشايه واالختالف بني املذاهب األدبية 5.2

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي . جدول مهام تقييم5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 % 10 2 واجب منزيل  .5

                                                           

 اسرتاتيجيات التدريس وطرق التقومي املقرتحة:( 1)
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 % 30 7 اختبار نصفي  .1
 % 5 10 حاسويب حبث  .2
 % 5 12 حبث  .3
 % 50 16 اختبار هنائي  .4

 األكادميي والدعم: اإلرشاد الطاليب .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 التعلم: ه. مصادر

 ومذاهبه األدب مندور، حممد  - .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1

 احلديث األديب النقد ، هالل ننيم حممد -                                     
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

  اإلسالمية البحوث جممع \ اإلسالمية الدراسات جملة -                                
  جدة يف الثقايف  األديب النادي  عالمات جملة -                                
 .السعودية العربية اململكة \ العربية اجمللة -                                

 لعلمية، التقارير ... اخل(.)الدورايت ا . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 .القاهرة مصر، مكتبة العبثية، إىل الكالسيكية من األدبية املذاهب رانب، نبيل -            

 بغداد العامة، الثقافية الشؤون دار األدبية، املذاهب التكرييت، انصف مجيل -            

 .الكويت املعرفة، عامل والغربيني، ربالع عند والنقدية األدبية املذاهب عياد، شكري -           

 .عويدات منشورات أنطونيوس، فريد :ترمجة فرنسا، يف الكربى األدبية املذاهب تيغيم، فان فيليب -           

 .الغرب لدى األدبية املذاهب األصفر، الرزاق عبد -            

 الم االجتماعية، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االع . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
www.alfaseeh.com  

www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

 1959 وسبتمرب، وأنسطس يوليو ع اجمللة، ، ية ....سرايلوال والرومانتيكية الكالسيكية شعر عن مقاالت            

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب:  -
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب:  -

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 .املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب:  -
 .الكتب لتحميل املصطفى موقع -
 .الوراق موقع -
 .األدبية املنتدايت -
 االهتمام جمموعات -

http:              //www.ahfaseeh.com/vb/forumdisplay.php?f=30 

 و. املرافق املطلوبة:

دد ، وع)أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30تسع )قاعة دراسية  -
 بورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، الس . املصادر احملوسبة2
 حاسب آلي به البرامج العلمية.  -

 عارض املشاهدة -
 صة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا . مصادر أخرى3

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .فعالية التدريس اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSلية التدريس )نظام إدارة اجلودة )عم ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. عملية التدريس من قبل األقرانمراقبة  -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة )النموذج  تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )
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 ع لكالختض تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G رفقاتالواردة يف امل النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات عتداليتم التحقق من تطبيق اال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) ةنظام إدارة اجلود .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -
. (C-SPCCجلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )عن املقرر ويتم مراجعته من قبل  كتابة تقرير  يتم دراسي فصل

ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
لة للتطبيق عمتثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفا. (C-SPCCالكلية )

 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج
اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )

 رأي ستطالعا ات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرج
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب

واملقررات  ربامجوينتج عن عملية مراقبة تقارير ال اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.
 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .وتطبقها يف الربانمج

 ابــــــــــــــــــــــحسوــــــــــــــــــــــــــــــــــن :التوقيع عبد القادر احلسون أعضاء هيئة التدريس:
  8/1436/ 13متام التقرير:إ اتريخ

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد القادر احلسوند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلية: املؤسسة التعليم

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402305عرب  :رمزه        النثر العباسي:    .اسم املقرر الدراسي1
 ساعتان :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اجباري   اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. عثمان حممد عثمان احلاج كنه: عن املقرر الدراسي. اسم عضو هيئة التدريس املسئول 4
 املستوى اخلامس: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 عرب7402304: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 عرب7402304 :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مباين كلية اآلداب )طالب/طالبات( ر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس املقر 8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       وينج. تعلم إلكرت 
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
  العريب والعباسي.تعريف الطالب مبفهوم النثر 
 .تعريف الطالب ابلفنون النثرية يف العصر العباسي 
 .تعريف الطالب خصائص النثر العباسي 
 .تعريف الطالب أبعالم النثر العباسي 

. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2
ملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  على نتائج البحوث العلمية وا

 اجلديدة يف اجملال(.
 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية. 
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 ألدب العباسي االدورية املتخصصة يف حبوث  : االطالع على اجملالتاالستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة
 .بصفة عامة والنثر العباسي بصفة خاصة

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

بيان أثر ذلك كله يف  ، و لعصر العباسيامقدمة عن احلياة السياسية واالجتماعية مع الرتكيز على احلياة العقلية يف يشتمل على 
راجم ألبرز كتاب دراسة ت، و دراسة تطبيقية منهدراسة مناذج  معالتجديد يف موضوعاته و  فنون النثرتطور النثر، دراسة ازدهار 

 .هذا العصر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

رف بني األستاذ وطالبه وعرض املقرر بتفاصيله على الطالب مع مدخل يشمل التعا
 .ذكر أهم مصادر ومراجع املقرر اليت يعتمد عليها الطالب

 ساعتان 1

ن م حملة عن احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية للعصر العباسي يف خمتلف مراحله:
 .النشأة إىل وقت ا لزوال واالنداثر

 ساعات 4 2

 ساعتان 1 قضاايه.نشأته وأنواعه وأساليبه و  تعرف الطالب ابلنثر العريب القدمي: مقدمة نظرية
 وتطورهازدهاره  ،أساليبه، أشكاله، مقدمة نظرية تعرف الطالب ابلنثر العباسي: نشأته

 قضاايه.و 
 ساعتان 1

 دراسة الفنون النثرية املختلفة يف العصر العباسي مع الرتكيز على:
 .ساعتان 1 اخلطابة ومناذج 
 .ساعتان 1 الرسائل ومناذج 
 .ساعتان 1 املقامات ومناذج 
 .ساعتان 1 الكتابة الفنية ومناذج 

 دراسة أعالم النثر يف العصر العباسي مع الرتكيز على:
 .ساعتان 1 ابن املقفع 
 .ساعتان 1 اجلاحظ 
 .ساعتان 1 بديع الزمان اهلمذاين 
 .ساعتان 1 احلريري 
 ساعتان 1  كاتبال عبد احلميد 
 .ساعتان 1 ابن العميد 

 ساعتان 1 مراجعة شاملة.
 
 
 

* * * * * * 
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 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعتان / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 سرتاتيجية التدريسا. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي و 4
 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر ت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقررجماال 

 املعرفة 1.0
ز دراسة تراجم ألبر و أن يتعرف الطالب على النثر العباسي ومناذجه،  1.1

 .ابتّ كُ ال
االختبارات  احلوار والنقاش

والبحوث 
 واملناقشة.

  احلوار والنقاش سي ويتعرف على خصائص كل فن نثري.أن يعدد فنون النثر العبا 1.2
 املهارات االدراكية 2.0
 تقييم البحوث اإللقاء واحلوار والنقاش ي.واستيعاب خصائص واجتاهات النثر العباس النص واستنتاج حتليلمهارة  2.1
 ةاملتابعة واملالحظ احلوار والنقاش واالستماع .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة 2.2
 تقييم البحوث تطبيق على احلاسوب والتطبيق. اإلحصاء مهارة 2.3
2.4    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
تقييم البحوث  احلوار والنقاش واالستماع القدرة على احلوار واخلطابة البليغة. 3.1

 واملناقشة
تقييم البحوث  احلوار والنقاش واالستماع القدرة على االقناع ابحلجج واالدلة والرباهني. 3.2

 واملناقشة
 –تقييم البحوث  عملي اتقان كتابة الرسائل 3.3

 تصحيح الكتابة
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
شرح املادة عن طريق الربامج احلاسوبية املعينة على فهم  يقدر الطالب على 4.1

 املادة
 شةاملناق البحوث

 املناقشة البحوث يوضح الطالب املعلومات اخلاصة ابملادة عن طريق امللفات االلكرتونية. 4.2
 املهارات احلركية النفسية 5.0
   اليوجد 5.1
5.2    

* * * * * * 
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 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

سمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، يعدد، ي) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

ان يتعرف الطالب على النثر العباسي من خالل دراسة نشأته وخصائصه وانراضه 
 وفنونه وجهود اعالمه.

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
، قيقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفر 

ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

يستطيع الطالب ان يشرح وحيلل النص النثري ويستخلص القيم الفنية للنص 
 نثري.

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، يشري)

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 يستطيع الطالب أن يناقش وحياور بطريقة علمية وحضارية ومقنعة للطرف اآلخر.
 أن خيتار احلجج والرباهني اليت تناسب املقام واملقال.

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، يوضح) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

يستطيع الطالب أن يبحث عن املعلومة من خالل التقنية احلديثة، ويستفيد منها 
 وحيكم عليها.

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يعيد بناءيبين، جيمع، جيرب، و 

 اليوجد.

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 نسبته من التقييم النهائي األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 % 5 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2
 % 10 10 حبث  .3
 % 5 12 النقاشاملشاركة و   .4
 % 50 وفقا للتقومي الدراسي اختبار هنائي  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 .الكلية: الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل ع(أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبو 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
  /م.2011هاشم صاحل مناع: األدب  العباسي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع؛ الكويت، الطبعة األوىل 
 :م.2004؛ 16دار املعارف؛ مصر، الطبعة اسي األول، الناشر العصر العباتريخ االدب العريب،  شوقي ضيف 
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 :م.2001؛ 12اسي الثاين، الناشر دار املعارف؛ مصر، الطبعة العصر العباتريخ االدب العريب،  شوقي ضيف 
 ،م..1971/ 6ط؛ املعارف دارالقاهرة؛  ،العريب النثر يف ومذاهبه الفن شوقي ضيف  
 :1957، 2كتبة التجارية الكربى، مصر، الطبعة ، املالنثر الفين يف القرن الرابع اهلجري زكي مبارك. 
   ،شرح سلوسرتي دساسى، )د.ت(.كتاب املقاماتحممد القسم ين علي احلريري / 

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
  جممع البحوث اإلسالمية  \جملة الدراسات اإلسالمية 
 الثقايف يف جدة .  جملة عالمات  النادي األديب 
 3  اململكة العربية السعودية. \اجمللة العربية 

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 كل اجملالت العلمية األكادميية املتخصص.  
 الرسائل اجلامعية املخطوطة واملنشورة. 

 .ت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةسطواانمواد تعلم أخرى: كاإل -5
  :اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب 
  :املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب 
  :املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب. 
 الكتب لتحميل املصطفى موقع. 

 و. املرافق املطلوبة:
، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتسة، واملختربات بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدرا

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.
 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1

 طالب 40فصول دراسية سعة 
 داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت ) . املصادر احملوسبة2

 حاسوب. –جهاز العرض األمامي 
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3

 التوجد
 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .ص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو -1
 .الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة
 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة اجلودة )

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة
 .من أعضاء هيئة التدريس لية التدريس من قبل األقرانمراقبة عم

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 دورية  لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر )نظام QMSلداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة )النموذج ا تطبيق
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSإدارة اجلودة )

التقييمني الداخلي،  كالل ختضع واالمتحاانت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع
يث حيقق ذلك ان حجم ح. للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

الواردة يف  جالنماذ  كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام  ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،
مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G رفقاتامل

 QMS، C.5.8)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
(b) .)) 

 النماذج دامابستخ املوضوع وذلك عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات عتداليتم التحقق من تطبيق اال
 ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5

  يتم دراسي فصل لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي
  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCجلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )عن املقرر ويتم مراجعته من قبل  كتابة تقرير

متثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة
 التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. علة للتطبيق الفعال للربانمجالتقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفا
اخلاصة ابلتغذية  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )

قدميه للطلبة وطريقة ات التعلم للربانمج وطريقة تالراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرج
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.

امج واملقررات الدراسية رب وينتج عن عملية مراقبة تقارير ال منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.
(APCR) تطبقها يف الربانمجو  حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات. 

 :التوقيع د. عثمان حممد عثمان احلاج كنه أعضاء هيئة التدريس:
  ه1436ذو القعدة  15 متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم د هللا بن سعد احلقباينعبد.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 هــ 19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402403رب ع : رمزه                             ) النثر العريب احلديث (: .اسم املقرر الدراسي1
 ساعتان  2 : .عدد الساعات املعتمدة2
 ) بكالوريوس اآلداب يف اللغة العربّية (  : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 شهري أمحد دكروري :  . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 الّسابع :  . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402313عرب  : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 اليوجد:  املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 ) احلرم اجلامعي ( جبامعة امللك فيصل  : مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. 8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: ويةالنسبة املئ        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 هداف:األ –ب 

 ؟ .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر1
 ة والثَّقافية والّتذوقّية واملهارية . سيأيت تفصيلها يف سياقها . لة من األهداف املعرفيمج -
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن بكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو ش
استخدام بعض وسائل التقنية كالعارض املرئي  – 2استخدام وسائل التعليم الضرورية كالسبورة والكتاب .  – 1 اجلديدة يف اجملال(.

 دام بعض الدورايت يف الدرس . استخ – 4استخدام بعض مواقع االنرتنت املعرفية جمال الدراسة .  – 3. 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 2 1 عوامل النهضة الثقافية العربية احلديثة  – 1
 4  2 أثر النهضة الثقافية يف األدب النثري احلديث  – 2
 4 2 مدارس النثر العريب  – 3
 8 4 اجتاهات النثر العريب وخصائصه وأبرز رجاالته  – 4
قصة اخلطابة واملقامة والرسالة والفنون النثر األديب ) بني القدمي واحلديث (  – 5

 والرواية واملسرحية والرتمجة 
6 12 

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 الوحدة الدراسية

 ** * * * * 
 مخس ساعات  5 ) مكتبية (  / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 االختبار التحريري  احملاضرات/عمل البحوث عوامل النهضة األدبية النثرية ومدارسها ورجاالهتا 1.1
 االختبار التحريري / الواجباتاحملاضرات  اجتاهات النثر العريب احلديث وخصائصه وفنونه 1.2
 يةاملهارات االدراك 2.0
 األسئلة / واالختبارات احملاضرات / املناقشات إتقان مهارة التطبيق ومهارة التحليل ومهارة املقارنة  2.1
 األسئلة / واالختبارات احملاضرات / املناقشات إتقان مهارة االستنتاج واحملادثة ) إلقاء  وتكلُّم ا ( 2.2
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 األسئلة / واالختبارات احملاضرات / املناقشات احلث على قيادة الفريق اجلماعي العملي  - 3.1
 األسئلة / واالختبارات احملاضرات / املناقشات حسن خماطبة اآلخرين  - 3.2
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 املسابقات / واملناقشات  ت التطبيقيةاحملاضرا استخدام برامج احلاسوب اآليل  - 4.1
 املسابقات / واملناقشات احملاضرات التطبيقية استخدام االنرتنت  - 4.2
 ال يوجد  املهارات احلركية النفسية 5.0

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

يعرف، خيطط، يذكر، يعدد، يسمي، يسجل، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

أن يذكر اجتاهات ذلك  - 2أن يعرف الطالب كيفية هنضة النثر احلديث .  -1
 أن خيطط لبناء توجهات نثرية معرفية جديدة  - 3النثر . 
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يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
فرق، م بيانيا، يقسم، ييقارن، يوضح أوجه االختالف، يرس

ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

أن ينشئ موقف ا  – 2أن يفّرق بني املهارتني : ) التطبيقية والتحليلية ( .  – 1
أن يقارب  - 4ء الفنون النثرية القدمية واجلديدة . أن يعيد استقرا – 3لذاته . 

الطالب أو الطالبة بني الّنصّم النثري ونظريه الّشعرّي . أن يستنطق الطالب أو 
 الطالبة أبعاد النثر األديّب احلديث جبملة رجاالته واجّتاهاته ونتائجه . 

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، يشري، حيكم، خيتار)

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

أن يبين وشائج قرىب  – 2أن يقيم عالقة علمية موضوعية مع اآلخرين .  – 1
 أن يلهج مبنطق التعاون . – 3بني الفريق اجلمعي والدرس األديب النثرّي . 

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
ضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، يو ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 أن يبحث عن تصورات النثر العريّب ومستجداته العلمية .  – 1
أن يقيم جسورا علمية تواصلية بني النثر العريب احلديث والتقنيات احلديثة  – 2

  . 
يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية

ص، ، ينتج يرسم، يفحظف، يشغل، يعدّ يؤدي، ميثل، يو 
 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 ال  يوجد

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
  % 4  األسبوع الثاين  زيل األول الواجب املن  .1

 % 4 األسبوع الرابع  االختبار القصري   .2
   % 4 األسبوع السادس التقرير البحثي املصغر   .3
 % 35 األسبوع الثامن  االختبار النصفي  .4
 % 3 األسبوع األخري  احلضور وااللتزام   .5
 % 50 بعد احملاضرات  االختبار النهائي   .6

 األكادميي والدعم: اإلرشاد الطاليب .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 التعلم: ه. مصادر

: النثر الفيّن : دكتور : شوقي ضيف . األدب وفنونه : دكتور : عز الدين إمساعيل . األدب العريب  . قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 احلديث ) القسم الثاين : النثر ( : دكتور : حممد الشنطي 

 الدورايت النثرية . )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
د هيكل تطور األدب احلديث : دكتور : أمح - )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 اجتاهات الرواية العربية املعاصرة : دكتور : السعيد الورقي . –. 
 وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب،  . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
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 wwwalfaseeh.com 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

Wwwalwaraq.net 
* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

ربات، وعدد داخل الفصول الدراسية واملخت )أي: عدد املقاعدبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 قاعة دراسية تسع لثالثني طالب ا .  )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. املباين .1
 ، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل لربامج األدب  +  عارضة الشاشة  -
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 االنرتنت + املكتبة املرجعية  -

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .ذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغ-1
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
م مراقبة التدريس ( اخلاصة مبفاهيQMSمراقبة الفصول الدراسية ابستخدام الفقرات الواردة يف نظام إدارة اجلودة ) -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSومراقبة عملية التدريس )نظام إدارة اجلودة )

 .N( امللحق QMSتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ابستخدام النموذج الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 ارسات التدريسية. املقارنة املعيارية الداخلية لتحديد أفضل املم -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .مؤسسة أخرى(االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من 

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSتطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

ضع لكال ات الدراسية واالمتحاانت ختمجيع األعمال املقومة رمسيا ختضع لربوتوكوالت تقييم واضحة. تقوميات املقرر  -
التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي )ابستخدام مستشارين خارجيني( قبل تقدميها للطالب 

للتطبيق. حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب، كما 
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(. مجيع مناذج QMSمن نظام إدارة اجلودة ) Hو  Gتخدام النماذج الواردة يف املرفقات يتم معادلة هذا العمل ابس
التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن 

 ((. QMS ،C.5.8 (b)من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال يف وضع العالمات حول األجوبة من أجل ضمان االتساق عرب املوضوع وذلك ابستخدام  -
(. قد أيخذ ذلك شكل أخذ عينات من كمية صغرية QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iالنماذج اجملهزة يف امللحقني 

 (QMS C.5.9قتضاء ذلك. نظام إدارة اجلودة )من العمل أو قد ميتد بشكل موسع وأكثر رمسية عند ا
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي عملية مستمرة يتم بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد كل  -
(. C-SPCCاملقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )فصل دراسي يتم كتابة تقرير عن 

يف هناية العام الدراسي يتم كتابة التقرير السنوي للربانمج ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف 
لة للتطبيق رر( سوية عملية الدعامة الفاع(. متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقC-SPCCالكلية )

الفعال للربانمج. ولتحقيق ذلك، فان أعضاء هيئة التدريس للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف 
(، يسعون معا جلمع األدلة واملعلومات اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق C-SPCCالكلية )

التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه. استطالع رأي ويقومون بعمل 
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAالطالب له أمهية خاصة وتستخدم اجلامعة مناذج  

ت ج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررااخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج. وينت
( حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات APCRالدراسية )

 وتطبقها يف الربانمج.

* * * * * * 
 شهري دكروري  :التوقيع دكتور : شهري أمحد دكروري  أعضاء هيئة التدريس:

  ام التقرير:متإاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               ك فيصلجامعة امللاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402308      عرب       :رمزه                            منهج األدب اإلسالمي      : .اسم املقرر الدراسي1
 2                                         :.عدد الساعات املعتمدة2
 برانمج اللغة العربية          : يقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة  )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 الدكتور/   خالد اخلويل           : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى اخلامس     : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 التوجد                         : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 التوجد                            :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي  . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: ئويةالنسبة امل                             خرى  أز. 
 ال يوجد                          تعليقات: 

 

 هداف:األ –ب 

،وموقف اإلسالم من الشعر ، و أن  مفهوم األدب اإلسالمي وأنراضه وقضاايهمن معرفة  الطالب  متكني -1 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1 -
 النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقرض الشعر

 عالم األدب اإلسالمي.أبالطالب  تعريف-2                                                      

 ..فهوم االلتزام يف األدبملالطالب  معرفة -3                                                      
  

دام املتزايد )مثال: االستخ . صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه2
لى نتائج البحوث ع للمواد واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 .وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام  -1 العلمية اجلديدة يف اجملال(.
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 .ض املرئيةاستخدام وسائل التقنية احلديثة كالعرو  -2

 .االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة -3

 .مكتبة قسم اللغة العربية اخلاصة-املكتبة العامة-احلاسوبيةالعلمية االستفادة من الربامج  -4

 .استضافة علماء متخصصون يف جمال الدراسة -5
 

 املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج  ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 قضية اإلسالم والشعر. ، التعريف مباهية األدب اإلسالمي
 6 3 .وجماالته ، وخصائصه  ،ناايت األدب اإلسالمي

 4 2 .قضية االلتزام يف األدب اإلسالمي
 2 1 االختبار النصفي.

 4 2 . ب املختلفةدانتخاب نصوص شعرية متثل األدب اإلسالمي من عصور األ
 4 2 .تعريف الطالب ابلقصة اإلسالمية وأمهيتها ومناذج منها 

 2 1 .تعريف الطالب ابملسرحية اإلسالمية وأمهيتها ومناذج منها 
 2 1 .لعربيةدراسة نصوص إسالمية مرتمجة عن نري اللغة ا

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد  يوجدال ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعة          3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر ملقررعلم اجماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج ت 
 املعرفة 1.0
1.1 

عرف الطالب مفهوم منهج األدب اإلسالمي وخصائصه أن ي -
 الشكلية والفكرية.

 .احملاضرات إلقاء

 ر.احلوا

 .واملدارسات املناقشة

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.
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 دراسة أبرز موضوعات األدب اإلسالمي .أن يستطيع  -

 أن حيفظ الطالب نصوصا خمتارة من األدب اإلسالمي -

 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.

 استخدام احلاسب اآليل.

دراسة نصوص خمتارة ُتطبق 
عليها مفردات املقرر 

وموضوعاته، انطالقا من النص، 
 .جمال دراستهوصوال إىل 

 عالقة األدب اإلسالمي بقضية االلتزام.أن يعرف  - 1.2

موقف اإلسالم من األدب عن طريق القرآن الكرمي  لطالبأن يعرف ا -
 آراء علماء املسلمني -السنة النبوية املطهرة –

ث يف حبب بكتابة لتكليف الطا
 .، وتقوميهجمال دراسته

 

 املهارات االدراكية 2.0
 مهارة التطبيق. 2.1

 

 مهارة التحليل.

 

 

 مهارة املقارنة.

 

 

 .االستنتاج مهارة

 

 

 

 

 .قاء والتكلم بفصاحةاإلل مهارة

 .احملاضرات يقأن يل -

 .احوار أن يقيم  -

ات املناقشأن ينشىء -
 .واملدارسات

 ورش عمل.أن يعد  -

 عروض مشاهدة.أن يعد -

 استخدامأن يوضح كيفية  -
 احلاسب اآليل.

خمتارة  انصوص أن حيلل -
ُتطبق عليها مفردات املقرر 

وموضوعاته، انطالقا من 
جمال النص، وصوال إىل 

 .دراسته

وث حبيف الطالب بكتابة: تكل
 ، وتقوميهايف جمال دراسته

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

اختبار عملي على برامج 
 احلاسوب.

 حبوث.

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 مهارة اإللقاء والتكلم بفصاحة 3.1

 حسن اخلطاب مع اآلخرين

 
 طالب املناقشة مع ال
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يف  حتكيم أدائهم/ حتكيم النقاش 
 ورشة العمل

 حتكيم ورشة العمل ورشة عمل  إدارة الطالب للحوار عن مفهوم األدب اإلسالمي 3.2
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 .ستخدام الربامج احلاسوبيةأن ي - 4.1

 .املعاجمستخدام أن ي -

 .نتاإلنرت ستخدام أن ي -

تطبيق شرح املادة عن طريق 
الربامج احلاسوبية املعينة على 

 .فهم املادة

 .عروض مشاهدة

 

 واجبات  واملقاالت والتقارير كتابة الرسائلأن يفسر  - 4.2
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 التوجد التوجد التوجد 5.1

* * * * * * 
 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 

 % 10 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2

 % 5 10 حاسويب حبث  .3

 % 5 12 حبث  .4

 % 50 16 اختبار هنائي  .5

    100  اجملموع  .6

 ي والدعم:اإلرشاد الطاليب األكادمي .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 م2012،دار األدب اإلسالمي،الطبعة العاشرة،مصر ،إسالمي يف األدب والنقد مذهبحنو /عبد الرمحن رأفت الباشا 

د.عدانن         . 1996، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ،األدب اإلسالمي: مساته وأصوله /حممد حسن بريغش .. قائمة ابملراجع األساسية للمواد2
عبد الباسط د/                               .هـ 1407دار النحوي للطباعة والتوزيع، الطبعة الثانية، ،األدب اإلسالمي: إنسانيته وعامليته،علي رضا النحوي

                                                م.1985دار املنارة للنشر، جدة، الطبعة األوىل سنة ، مقدمة يف نظرية األدب اإلسالمي /بدر
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 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 جملة األدب اإلسالمي،  ندوة األدب اإلسالمي السنوية

 (.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

www.islamic literature.com    
 اث(اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرت برانمج حاسويب:             .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

تربات، وعدد لفصول الدراسية واملخ)أي: عدد املقاعد داخل ابنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30تسع )قاعة دراسية 

 عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات،  . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل به الربامج العلمية.

 عارض املشاهدة
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3

 إنرتنت

 برامج علمية

 مكتبة ألهم مراجع اللغة

 التحسني:ز. تقومي املقرر وعمليات 

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 استبانة من الطالب عن املادة.

 .تقرير عن املادة

 .لقاء صحفي
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2

 حضور زميل إىل احملاضرات .

 تبادل تصحيح األوراق
 .. عمليات حتسني التدريس3

 قررتبادل الزايرات بني مدرسي امل

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/


 107الصفحة 

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 نة مبدرسني خارجيني الختبار الطالب بشكل مفاجئاالستعا
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5

 تقومي املخرجات.

 .التحقق من حاجات سوق العمل
* * * * * * 

 خالد اخلويل:التوقيع د/خالد طلعت اخلويلأعضاء هيئة التدريس:
  ه17/1/1437تقرير:متام الإاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع

 
  



 108الصفحة 

 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 صيف املقرراتتو
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر
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 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               لك فيصلجامعة املاملؤسسة التعليمية: 
 ربيةالع للغةا القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402425 :رمزه                                       حبث يف األدب :.اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 داب يف اللغة العربيةاآلبكالوريوس 

 د. حممد العريب اجلالصي: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الثامن: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402214عرب: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 دال يوج :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       لكرتوينج. تعلم إ
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 البحث العلمي معرفة ومنهجا تكوين طالب قادر على 

. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2
حوث العلمية تائج البعلى ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 طة.مقدمة تعرف مبناهج البحث واختيار املوضوع ووضع اخل
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 2 1 توزيع عناوين البحوث يف ومناقشتها
 6 3 تقدمي خطة البحث ومناقشتها

 14 7 استالم البحوث ومناقشتها

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 ع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة م4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
   املعرفة 1.1
 مساع وتصويب تدريب الصحيحةالقراءة  1.2

 قياس الذكاء                                   تلقني                                                                حتصيل معارف دقيقة وغزيرة 2.0

   املهارات االدراكية 2.1
 فهم الرأي تعويد الطالب على التفكري املنطقي فهم العبارة، واملناقشة 2.2

 إدراك الفحوى                     قياس الذكاء                                                                                         حتليل املعطيات 3.0

   مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.1
 القدرة على إدارة حوار حوار املناقشة 3.2

 احرتام رأي الغري 4.0

   مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.1
 القدرة على إدارة حوار حوار إقناع احملاور 4.2

 استدالل بناء بناء تصّور                                                                                                         اسرتسال منطقي 5.0

   املهارات احلركية النفسية 5.1
 االستيعاب الرتكيز االنتباه 5.2

 االستيعاب الفهم التمّثل العميق 

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
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يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 

ص، يكتب، يقدر، يشرح، يلخ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 أن يتعرف الطالب على مقدمة نظرية حول البحث اللغوي عند العرب -

  أن يتناول أهم اجملاالت اليت ألف فيها العرب من علوم اللغة . -

  .أن يتعرف إىل طريقة التعامل مع الكتب القدمية  - 

 أن يلم الطالب بفكرة موجزة عن ابرز القضااي النقدية   - 

 أن يتعّرف على مصادر األدب - 

 أساليب البحث العلمي أن يتعرف الطالب علىـ 
 ةوليؤ خرين وحتمل املساآلمهارات التعامل مع 

يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )
 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 .أن يقرأ قراءة حتليلية يف جمموعة من كتب الرتاث األديب والبالغي 

 .أن يتدرب الطالب على فهم واستيعاب الغامض -

 حتليل نصوص: جاهلية، وإسالمية، وأموية.-

 مييز األساليب البالغية  أن -

 حيث الدوافع واملؤثرات يبحث بعض القضااي األدبية من أن - 

 املشكالت. أن يكتشف الطالب ـ 

 على اسرتجاع املعلومات. أن ميتلك الطالب القدرة ـ 

 القدرة على التقوميأن ميتلك الطالب  ـ   
مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 

حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل،  يوضح،) العددية
 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 حماضرات يف منهجية البحث والكتابة العلمية. -

يقوم الطالب ابختيار موضوع حبثه يف )األدب( ويكتب خطته، مث يستكمل بقية خطوات البحث إىل أن خيرج يف صورته  -
 النهائية.

 شرف املباشر على حبث الطالب.تتم مجيع خطوات البحث مبساعدة وتوجيه امل -

يستحسن أال يزيد عدد الطالب للمشرف الواحد على عشرة حىت يتمكن من متابعتهم، وإرشادهم  -
 بصورة جيدة.

 يفضل أن جتهز القاعة الدراسية أبمهات املراجع واملصادر، والربامج احلاسوبية العلمية، واإلنرتنت -
ثال، طي ميوضح، يعرض، يع) املهارات النفس حركية

، ، ينتج يرسم، يفحصيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 
 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 استخدام الربامج احلاسوبية.

 .استخدام املعاجم

 .استخدام اإلنرتنت

 .كتابة الرسائل واملقاالت والتقارير
* * * * * * 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مهمة التقييم 

 % 50 ممتد منهجه يف البحث 
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 % 25 ممتد األسلوب العلمي  .1

 %10 ممتد الكتابة اإلمالئية  .2

 % 10 ممتد عربةالكتابة امل  .3

 % 5 ممتد عالمات الرتقيم  .4

* * * * * * 

 اد الطاليب األكادميي والدعم:اإلرش .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ساعتان أسبوعيا  
* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 العبيكان  -الرشد -انشرون –مكتبة الرشد  -الطبعة التاسعة  –كتابة البحث العلمي، صياغة جديدة، د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 

 ، التقارير، اخل(.)الدورايت العلمية. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
ل اجملذوب، منهج البحث ايب، منهج البحث األديب يف الرسائل اجلامعية. طالإميل يعقوب، كيف تكتب حبثا أو منهجية البحث. أمحد بدر، أصول البحث العلمّي ومناهجه. لطاهر علي جواد، منهج البحث األديب. جودت الرك

 وث العلمية للطالب اجلامعيني. أمحد شليب، كيف تكتب حبثا أو رسالة. شوقي ضيف، البحث األديب. حسن خضريي، كيف تكتب حبثاوإعداده )دراسة منهجية(. ثراي ملحس، منهج البح
 
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 ناسبة للموضوع الذي خيتاره الطالباملراجع امل
 
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. واد اإللكرتونية. قائمة ابمل4
 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

 
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
islamport.com/w/amm/Web/3817/1.htm) 5k 

 
* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 ربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(.)الفصول الدراسية، املخت املباين .1

http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 برانمج حاسويب: اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(
 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة

 برانمج حاسويب: املوسوعة الشعرية .1
 
 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 

 برانمج حاسويب: اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(
 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة

 برانمج حاسويب: املوسوعة الشعرية
 

 التحقق من حاجات سوق العمل.

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .ة التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالي-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSتدريس )نظام إدارة اجلودة )عملية ال ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. التدريس من قبل األقران مراقبة عملية -

 
)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة )النموذج الدا تطبيق -

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 الختضع لك تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
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مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G اتالواردة يف املرفق النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام
 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات اليتم التحقق من تطبيق االعتد -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5
 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -

. (C-SPCCة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلن كتابة تقرير  يتم دراسي فصل
ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف

لتطبيق ل متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة. (C-SPCCالكلية )
 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )
 رأي ستطالعا التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات 

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب
ج واملقررات موينتج عن عملية مراقبة تقارير الربا اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )
 .وتطبقها يف الربانمج

 

 

 . تقومي املقرر وعمليات التحسني:

* * * * * * 
 :التوقيع أعضاء هيئة التدريس:

   متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم احلقباي د. عبدهللا املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402410 :رمزه                   حبث يف البالغة والنقد  :           .اسم املقرر الدراسي1
 1 :عات املعتمدة.عدد السا2
  : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 بداحلميد اجلنديالدكتورة : عائشة ع: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 السابع: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402214عرب: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي ية:. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليم8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 .تزويد الطالب من احلصيلة العلمية عن طريق البحث. الطالب خلوض جتربة املناقشة العلمية للبحوث

 التدريب على خمتلف أوجه إعداد البحث. والتدريب على الكتابة العلمية. تنمية ملكة احلوار والتحليل واالستنتاج.

. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد 2
لى نتائج البحوث ع لوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  للمواد واملراجع اليت تعتمد على تكنو 

 استخدام وسائل التعليم كالسبورة والكتاب العلمية اجلديدة يف اجملال(.

 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية

 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة
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 العامةاملكتبة 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 مقدمة تعرف مبناهج البحث واختيار املوضوع ووضع اخلطة
 2 1 حوث يف ومناقشتهاتوزيع عناوين الب

 6 3 تقدمي خطة البحث ومناقشتها
 14 7 استالم البحوث ومناقشتها

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد الربوجكرت ال يوجد  يوجدال 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد الربوجكرت ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 وإسرتاتيجية التدريس . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
مقدمة مكثفة عن: أصول البحث العلمي وتقنياته، طريقة إعداد خطة البحث  1.1

ل كتابة وثيقها، مراحومراحل تنفيذها، طرائق تنظيم احلصول على املعلومات وت
 البحث العلمي، التعرف على أهم مصادر البالغة والنقد.

 احملاضرات
 العروض

 االختبارات
 التقومي الذايت

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
تدريب الطالب على أصول البحث املنهجي والتعامل مع املصادر واملراجع املختلفة  2.1

 وطرائق االستفادة منهما.
 لطالب بكتابة: حبوث يف جمال دراسته، وتقوميها.تكليف ا

 احملاضرات
 تقسيم الطالبات جملموعات

 العروض

 التقومي الذايت

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 شات الطالبقيادة فريق العمل حتكيم: مناق

 التقومي املستمر احملاضرات
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 البحوثحتكيم: أدائهم يف 
3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 استخدام الربامج احلاسوبية. 4.1

 .استخدام املعاجم

 .استخدام اإلنرتنت

 عروض مشاهدة

 حبوث وواجبات مقدمة بربامج حاسوبية متخصصة.

 العروض
 عملورش 

 االختبارات

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 % 50 ممتد منهجه يف البحث  .1

 %30 ممتد األسلوب العلمي  .2

 %15 ممتد يةالكتابة اإلمالئ  .3

 % 5 ممتد الكتابة املعربة  .4

 % 5 ممتد عالمات الرتقيم  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.من كل أسبوع(أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض 

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

  -الرشد -انشرون –د مكتبة الرش -الطبعة التاسعة  –كتابة البحث العلمي، صياغة جديدة، د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان   .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 بيكان.الع
ائل اجلامعية. الطاهر علي جواد، منهج البحث األديب. جودت الركايب، منهج البحث األديب يف الرس )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

ي،  امعيني. أمحد شليب، كيف تكتب حبثا أو رسالة. شوقي ضيف، البحث األديب. حسن خضري طالل اجملذوب، منهج البحث وإعداده )دراسة منهجية(. ثراي ملحس، منهج البحوث العلمية للطالب اجل
 كيف تكتب حبثا.

 املراجع السابقة نفسها )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
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   www.alfaseeh.comالعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل ا . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
islamport.com/w/amm/Web/3817/1.htm) 5k              

 برانمج حاسويب: اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث( .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة
 برانمج حاسويب: املوسوعة الشعرية

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملختربات، واملختربات بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 ( طالبا30قاعة دراسية تسع ) )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 سبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)داات شو(، ال)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت  . املصادر احملوسبة2
 إنرتنت )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3

 برامج علمية

 مكتبة ألهم مراجع اللغة

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .الب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الط-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من جراء مسحإ

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) مراقبةو 
 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -
 من أعضاء هيئة التدريس. اقبة عملية التدريس من قبل األقرانمر  -

  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -

 (.Jوامللحق  I وامللحق H( امللحق QMSاملقرر )نظام إدارة اجلودة )
التقييمني  ضع لكالخت واالمتحاانت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -

حيث . للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 
العمل  كما يتم معادلة هذا  العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،حيقق ذلك ان حجم ومستوى 

مناذج التحقق جيب معاملتها  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج ابستخدام

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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ات تطبيق التوازن متطلب من املعياري األدىن وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد
 ((. QMS، C.5.8 (b))واالعتدال )نظام إدارة اجلودة 

 ستخداماب املوضوع وذلك عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ دق. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5

  يتم دراسي فصل لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم تمرةمس عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي
  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير

متثل عملية كتابة . (C-SPCCطط الدراسية يف الكلية )قبل جلنة املناهج واخل ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة
 التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية  واملعلومات األدلة جلمعيسعون معا  (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة 

لمقررات وتقييم اخلاصة ابلتقييم الطاليب ل NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.
ات الدراسية وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقرر  منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

(APCR) تطبقها يف الربانمجو  حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات. 

 ** * * * * 
 :التوقيع د. عائشة عبداحلميد اجلندي أعضاء هيئة التدريس:

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد هللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 ربيةالع للغةا القسم: اآلداب                                             :الكلية

 امة عنه:التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات ع -أ

 7402312عرب  :رمزه                                       قراءة يف كتب األدب والبالنة :.اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عامة ضمن  )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 داب يف اللغة العربيةاآلبكالوريوس 

  حممد عمر العريب اجلالصي :. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الّسابع: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . املتطلبات6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 تدريب الطالب على مناهج البحث العلمي الدقيق.1
 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن ة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبك
 اجلديدة يف اجملال(.
 كالسبورة والكتابالتقليدية   استخدام وسائل التعليم 

 العروض املرئية ات احلديثة مثلاستخدام وسائل التقني
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 اإلنرتنت  شبكةمن  إثراء البحث

 االستفادة من الربامج احلاسوبية

 املكتبة العامةد ارتيا

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 يعرف ابملؤلفات الرتاثية يف األدب والبالنة وحيلل نصوصا خمتارة منها. مقرر قراءة يف كتب األدب والالنة

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع ملوضوعاتقائمة ا

 2 1 األهداف رسم تعريف الطالب مبحتوى املقرر ، و 
 4 2،3 اإلفادة منهاطريقة و ، مؤلفيهاالتعريف ابملؤلفات الرتاثية، و 

 6 4،5،6 حتديد منهجيات التعامل مع النصوص
 2 7 حتليل نصوص من كتب الرتاث 

تها يف قاعة الدرس ، وتكليف الطالب بتصحيح األخطاء الواردة فيها جمموعة من حبوث الطلبة ومناقش تدارس
 12 8،9،10،11،12،13 ، من حيث املنهجية والتوثيق

 14 2 

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة س خاصةدرو  خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 وائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملت4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 مساع وتصويب تدريب الصحيحةالقراءة  1.1

 غرس املعلومات تلقني حتصيل معارف دقيقة وغزيرة 1.2

 رات االدراكيةاملها 2.0
 فهم الرأي تعويد الطالب على التفكري املنطقي فهم العبارة، واملناقشة 2.1

 قياس الذكاء إدراك الفحوى حتليل املعطيات 2.2

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
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 القدرة على إدارة حوار حوار املناقشة 3.1

 إدارة حوارالقدرة على  حوار احرتام رأي الغري 3.2

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 القدرة على إدارة حوار حوار إقناع احملاور 4.1

 بناء تصّور اسرتسال منطقي بناء نسق منطقي 4.2

 املهارات احلركية النفسية 5.0

 االستيعاب الرتكيز االنتباه 5.1

 االستيعاب الفهم التمّثل العميق 5.2

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة

 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب
  .عن ابرز القضااي النقدية ةأن يلم الطالب بفكرة موجز  -

 .صادر األدبأن يتعّرف على م - 
 أن يتعرف الطالب على   مقدمة نظرية حول البحث اللغوي عند العرب -

 أن يتناول أهم اجملاالت اليت ألف فيها العرب من علوم اللغة . - 

 يأن يقرأ قراءة حتليلية يف جمموعة من كتب الرتاث األديب والبالغ-
يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق،  يقارن، يوضح

ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 معرفة أساليب البحث العلمي. أن ميتلك الطالب القدرة على

 اسرتجاع املعلومات. أن ميتلك الطالب القدرة على ـ

 البعد التارخيي يف النص. الطالب  يكتشفأن  -

  .أن يتعرف إىل طريقة التعامل مع الكتب القدمية  -  

  نصوص: جاهلية، وإسالمية، وأموية. أن حيلل الطالب-

 مييز األساليب البالغية  أن -

 .تيبحث بعض القضااي األدبية من حيث الدوافع واملؤثرا أن -
 ةوليؤ خرين وحتمل املسالتعامل مع اآلمهارات 

يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )
 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

  على التقومي .  أن ميتلك الطالب القدرة علىـ 

 ة بني النصوصقارنامل أن ميتلك الطالب القدرة على - 

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) لعدديةا

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 مبعيار نقدي .  الطالب  حيكمأن  -

  .أن يتدرب الطالب على فهم واستيعاب الغامض -  

 حسن اخلطاب مع اآلخرين

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل
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يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
، ، ينتج يرسم، يفحصيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 إحساسه مبقاصد األدب   الطالب  ينمي أن-

 األسلوب البالغي الطالب  يتذوقأن  -

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، لة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مثل: مقامهمة التقييم 
 % 25 ممتد القراءة املعربة  .1

 % 10 ممتد الوقوف احلسن  .2

 %25 ممتد فهم العبارة، واملناقشة  .3

 % 20 ممتد األحكام العلمية  .4

 % 20 ممتد حبث  .5

* * * * * * 

 كادميي والدعم:اإلرشاد الطاليب األ .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 البالغة تطور واتريخ، شوقي ضيف، دار املعارف، مصر )د.ت(. -
 م1989هـ / 1409يف البالغة العربية، علم البيان، حممد مصطفى هدارة، دار العلوم العربية، بريوت، لبنان،  -

 أعصرا  خمتلفة( األغاين، األصبهاين. )انتقاء جمموعة من الشعراء ميثلون
 
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 
 اخل(. )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 بري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: اجلامع الك
 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة

 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 فصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(.)ال املباين .1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية 30( طالبا، فيها 30قاعة دراسية تسع ) .2
 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. املصادر احملوسبة .3

 حاسب آيل به الربامج العلمية.

 عارض املشاهدة .1
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى .2

 إنرتنت

 برامج علمية

 مكتبة ألهم مراجع اللغة .1

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس.-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من سحاجراء م

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالجودة ) التدريس )نظام إدارة

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 . عمليات حتسني التدريس.3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. نمراقبة عملية التدريس من قبل األقرا

عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  -4
 االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSرد في نظام إدارة الجودة )النموذج الداخلي لضمان العدالة الوا تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

لتقييمين ا تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

يث يحقق ذلك ان ح. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي الداخلي، 

اردة الو النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة  جميع. (QMSالجودة ) من نظام إدارة H و G في المرفقات

 ،QMS)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

C.5.8 (b) .)) 
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 اذجالنم باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل األجوبة من حول في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 ات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها:صف إجراء -5
 فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 العام نهاية في. (C-SPCCسية في الكلية )عن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدرا كتابة تقرير يتم دراسي

تمثل . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة يتم الدراسي

فان  ذلك، تحقيقول. مجعملية كتابة التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنا

 األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس هيئة أعضاء

الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم  والمعلومات

 NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه. تقديمه للطلبة للبرنامج وطريقة

ينتج عن و الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية  (APCR)عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية 

 .وتطبقها في البرنامج تتبنى خطط اجراء التحسينات
 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس.-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 ات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.اسرتاتيجي-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 . عمليات حتسني التدريس.3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح عمليات التحقق من معايري إجناز  -4
 االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.

مطلوبة في المقرر ( الخاص باالمتحانات واالعمال الQMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

لتقييمين ا تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

يث يحقق ذلك ان ح. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( نخارجيي مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

اردة الو النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

المستوى من الصرامة  نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G في المرفقات

 ،QMS)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

C.5.8 (b) .)) 

 اذجالنم باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 ل حتسينها:صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسب -5
 فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم دراسي

تمثل . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج تقريرال كتابة يتم الدراسي

فان  ذلك، تحقيقول. عملية كتابة التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

 األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية )للبرنامج ومن خالل ل التدريس هيئة أعضاء

الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم  والمعلومات

 NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم اصةخ له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه. للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة

ينتج عن و الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.
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تنفيذية تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة  (APCRعملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية )

 .وتطبقها في البرنامج تتبنى خطط اجراء التحسينات
 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس.-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 . عمليات حتسني التدريس.3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

ة  لتصحيح مستقل، والتبادل بصورة دوريعمليات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس   -4
 االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

لتقييمين ا تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

يث يحقق ذلك ان ح. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

اردة الو النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام لعمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،حجم ومستوى ا

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة  جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G في المرفقات

 ،QMS)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من المعياري األدنىاالكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد 

C.5.8 (b) .)) 

 اذجالنم باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها: -5
 فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مرةمست عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم دراسي

تمثل . (C-SPCCطط الدراسية في الكلية )قبل لجنة المناهج والخ ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة يتم الدراسي

فان  ذلك، تحقيقول. عملية كتابة التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

 األدلة جمعيسعون معا ل (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس هيئة أعضاء

الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم  والمعلومات

 NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه. للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة

ينتج عن و مقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.الخاصة بالتقييم الطالبي لل

تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية  (APCRعملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية )

 .وتطبقها في البرنامج تتبنى خطط اجراء التحسينات
 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس.-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) رةإدا الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 . عمليات حتسني التدريس.3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية ةالمعياري المقارنة
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 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  -4
 الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.االختبارات، أو عينة من 

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

لتقييمين ا تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة قييمت لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

يث يحقق ذلك ان ح. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

اردة الو النماذج ا يتم معادلة هذا العمل باستخدامكم حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة  جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G في المرفقات

 ،QMS)ارة الجودة متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إد من االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

C.5.8 (b) .)) 

 اذجالنم باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك شكل موسع وأكثر رسميةب

 صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها: -5
 لفص كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم دراسي

تمثل . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة يتم الدراسي

فان  ذلك، تحقيقول. )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامجعملية كتابة التقريرين 

 األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس هيئة أعضاء

م تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقيي والمعلومات

 NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه. للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة

ينتج عن و راجعة وتحسين البرنامج.الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية م

تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية  (APCRعملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية )

 .وتطبقها في البرنامج تتبنى خطط اجراء التحسينات
 

 لية التدريس.اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعا-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.-2
 عملية التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 . عمليات حتسني التدريس.3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. لتدريس من قبل األقرانمراقبة عملية ا

عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  -4
 االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة )النموذج الداخل تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

لتقييمين ا تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

يث يحقق ذلك ان ح. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

اردة الو النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة  جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G في المرفقات

 ،QMS)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

C.5.8 (b) .)) 



 130الصفحة 

 اذجالنم باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها: -5
 فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 العام نهاية في. (C-SPCCالمناهج والخطط الدراسية في الكلية )عن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة  كتابة تقرير يتم دراسي

تمثل . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة يتم الدراسي

فان  ذلك، تحقيقول. لتطبيق الفعال للبرنامجعملية كتابة التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة ل

 األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس هيئة أعضاء

علم تالخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات ال والمعلومات

 NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه. للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة

ينتج عن و الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية  (APCRوالمقررات الدراسية ) عملية مراقبة تقارير البرامج

 .وتطبقها في البرنامج تتبنى خطط اجراء التحسينات
 

* * * * * * 
 :التوقيع حممد العريب اجلالصي أعضاء هيئة التدريس:

   متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةقسم رئيس د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 رير:اتريخ التق                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402417 :رمزه                  قضااي يف األدب والبالغة والنقد:                     .اسم املقرر الدراسي1
 2 :الساعات املعتمدة.عدد 2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 اجلندي الدكتورة: عائشة: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 الثامن : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 اليوجد : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 اليوجد:املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 امعي احلرم اجل. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

ويكتشف مواطن اللحن يف  ،أن يستخدم الفصحى تكلما وقراءة وكتابة تعريف الطالب أببرز القضااي األدبية والنقدية القدمية واحلديثة. .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 أن يتمكن من مناقشة القضااي األدبية والنقدية. .الكالم. تنمية ملكة احلوار والتحليل واالستنتاج

 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد 2

لى نتائج البحوث ع د على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  للمواد واملراجع اليت تعتم
 استخدام وسائل التعليم كالسبورة والكتاب العلمية اجلديدة يف اجملال(.

 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية
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 املكتبة العامة . ةاالستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراس

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 ،يقوم هذا املقرر على قضية النظم، التعريف ابللفظ واملعىن، وعمود الشعر واجملاز اللغوي ف الدرس البالني، واألسطورة يف األدب العريب
 تكلف ومذهب األدابء، واإلعجاز البياين للقرآن ودراسة األساليب البالنية.والصنعة وال

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 4 2 التعريف بقضية النظم .
 4 2 التعريف اللفظ واملعىن .

 4 2 عمود الشعر يف ميزان النقد األديب .
 4 2 ي يف الدرس البالغي .اجملاز اللغو 

 4 2 األسطورة يف األدب العريب .
 4 2 الصنعة والتكلف ومذهب األدابء .

 6 3 اإلعجاز البياين للقران  . ودراسة األساليب البالغية .
 2 1 االختبار 

* * * * * * 
 دراسي( )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد الربوجكرت ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد الربوجكرت ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

 * * * ** * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 لبحث اللغوي عند العربأن يتعرف الطالب على   مقدمة نظرية حول ا 1.1

 أن يتناول أهم اجملاالت اليت ألف فيها العرب من علوم اللغة . - 

  ..أن يقرأ قراءة حتليلية يف جمموعة من كتب الرتاث األديب والبالغي -

  .أن يلم الطالب بفكرة موجزة عن ابرز القضااي النقدية -

 أن يتعّرف على مصادر األدب -

  ص منيقوم القسم ابختيار نصو -
كتبم األدب والبالغة والنقد، 

 وُيستحسن جتديدها من حني آلخر.

يقوم الطالب بضبط النصوص  -
ابلشكل التام، مث تقرأ وتتم 

مناقشتها، وبيان ما فيها من أحكام، 
وما عليها من نقد وترجيح 

 وتصحيح.

 املناقشة والتحليل واالستنتاجتقومي 

 البحث
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ُيكلّمف األستاُذ الطالَب بكتابةم  -
حبوث يف مسائل تلك النصوص، 

ملادة مبراجعتها حنوا  ويقوم أستاذ ا
وصرفا  وإمالء وأسلواب  ومنهجا ، 

وإطالع الطالب على ما يظهر فيها 
 من أخطاء ومناقشتها.

يفضل أن جتهز القاعة الدراسية  -
أبمهات املراجع واملصادر، والربامج 

 احلاسوبية العلمية، واإلنرتنت.
 الدراكيةاملهارات ا 2.0
 اكتشاف املشكالت. أن ميتلك الطالب القدرة على 2.1

 معرفة أساليب البحث العلمي. أن ميتلك الطالب القدرة علىـ 

 اسرتجاع املعلومات. أن ميتلك الطالب القدرة على ـ

  على التقومي .  أن ميتلك الطالب القدرة علىـ  

 ،صة بني النصو قارنامل أن ميتلك الطالب القدرة على - 

 البعد التارخيي يف النص. الطالب  يكتشفأن  -

 إحساسه مبقاصد األدب   الطالب  ينمي أن- 

 األسلوب البالغي  الطالب  يتذوقأن  -

 مبعيار نقدي .  الطالب  حيكمأن  -

  .أن يتدرب الطالب على فهم واستيعاب الغامض -  

  .أن يتعرف إىل طريقة التعامل مع الكتب القدمية  -  

  نصوص: جاهلية، وإسالمية، وأموية. حيلل الطالبأن -

 مييز األساليب البالغية  أن -

 .تيبحث بعض القضااي األدبية من حيث الدوافع واملؤثرا أن -

يقوم القسم ابختيار نصوص من  -
كتبم األدب والبالغة والنقد، 

 وُيستحسن جتديدها من حني آلخر.

يقوم الطالب بضبط النصوص  -
مث تقرأ وتتم ابلشكل التام، 

مناقشتها، وبيان ما فيها من أحكام، 
وما عليها من نقد وترجيح 

 وتصحيح.

ُيكلّمف األستاُذ الطالَب بكتابةم  -
حبوث يف مسائل تلك النصوص، 
ويقوم أستاذ املادة مبراجعتها حنوا  
وصرفا  وإمالء وأسلواب  ومنهجا ، 

وإطالع الطالب على ما يظهر فيها 
 .من أخطاء ومناقشتها

يفضل أن جتهز القاعة الدراسية  -
أبمهات املراجع واملصادر، والربامج 

 احلاسوبية العلمية، واإلنرتنت.

 املناقشة والتحليل واالستنتاجتقومي 

 البحثتقومي 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 الطالبتنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى 

 قيادة فريق العمل

 ورش عمل

 مناقشات بني الطلبة

 مدارسة )مسممنار(

 حتكيم: املدارسة )السمنار(

 حتكيم: مناقشات الطالب

 حتكيم: أدائهم يف ورشة العمل
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 استخدام الربامج احلاسوبية. 4.1

 .استخدام املعاجم

 .اإلنرتنتاستخدام 

 .كتابة الرسائل واملقاالت والتقارير

تطبيق شرح املادة عن طريق الربامج 
 احلاسوبية املعينة على فهم املادة.

 .عروض مشاهدة

حبوث وواجبات مقدمة بربامج حاسوبية 
 متخصصة.
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* * * * * * 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، بار، مشروع مجاعي، فحص)مثل: مقالة، اختمهمة التقييم 

 % 30 ممتد القضااي  .1

 %10 ممتد املناقشة والتحليل واالستنتاج  .2

 %10 ممتد البحث  .3

 %50  اختبار هنائي   .4
* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)،  أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

دمشق،  -رية النظم وقيمتها العلمية يف الدراسات اللغوية عند عبد القاهر اجلرجاين. وليد حممد مراد، دار الفكرنظ .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1 -
 م. )الفصالن: الثالث والرابع من الكتاب(1983 -هـ1403، 1ط

 البالغة القرآنية، د. أمحد درويش، د. عزة جدوع. -

 دار آفاق للنشر. قضية عمود الشعر، يف النقد العريب القدمي، وليد قصاب، -

 .عبدالعظيم املطعن ،اجملاز: عرض ونقد وحتليل -

 م.1999األسطورة يف الشعر العريب، يوسف حالوي، دار احلداثة للطباعة والنشر، 
لعظيم املطعين، اجملاز: اطارق النعمان، مفاهيم اجملاز بني البالغة والتفكيك. عبد )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

 عرض ونقد وحتليل. وليد حممد مراد، نظرية النظم وقيمتها العلمية يف الدراسات اللغوية. ريتشاردز، معىن املعىن، )مرتجم(.
 ملراجع السابقة نفسهاة، التقارير ... اخل(.)الدورايت العلمي . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. واد اإللكرتونية. قائمة ابمل4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةأخرى: كاإلمواد تعلم  -5

 برانمج حاسويب: اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(
 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة
 برانمج حاسويب: املوسوعة الشعرية

 و. املرافق املطلوبة:
، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتات بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملخترب 

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.
 ( طالبا،30قاعة دراسية تسع ) )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 سبورة الذكية، والربجميات، إخل(.، ال)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو( . املصادر احملوسبة2
 صة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا . مصادر أخرى3

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1

 .الفصل نهاية في الطالب قبل نتقييمي للمقرر م اجراء مسح
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2

عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  Oحق رقم ( الملQMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 تدريس.من أعضاء هيئة ال مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSلجودة )النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة ا تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

ييمين التق تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

حقق ذلك ان حيث ي. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الى تقييم خارجي الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع 

ي الواردة ف النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية  عجمي. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G المرفقات

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق انضم أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 :الية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فع -5
 اسيدر فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم

تمثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة

 هيئة ن أعضاءاف ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس

بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة 

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع يقة تطبيقه.وطر

وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات  نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

ها في وتطبق رسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسيناتتحديد المما (APCRالدراسية )

 .البرنامج

 :التوقيع د.عائشة عبداحلميد احلنديأعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

دة واالعتماد عمادة ضمان اجلو
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر
 ه19/1/1437اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم:                اآلداب                              :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402306عرب  :رمزه                                  1نصوص أدبية:     .اسم املقرر الدراسي1
 2                        :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةضمنه املقرريقدم  .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. عادل عثمان اهلادي حممد: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
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 املستوى اخلامس  : فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى 5
 مقرر األدب اجلاهلي ـ واألدب يف صدر اإلسالم والشعر العباسي              : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6

     
 ال يوجد        :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب     قر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف امل8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: نسبة املئويةال                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 ة ونثريةـ تعريف الطالب بنصوص خمتارة من عيون األدب العريب شعري

 ـ تعريف الطالب ابخلصائص الفنية لألدب العريب يف عصوره األوىل
ـ تعريف الطالب ابألجناس األدبية املختلفة يف األدب العريب احلديث مثل القصة والرواية واملسرحية إىل جانب القصيدة احلديثة 

 وخصائصها
 ـ تدريب الطالب على حتليل النصوص وتذوقها

 قارنة النصوص وحتليلها وموازنتها ـ تدريب الطالب على م
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

ئج البحوث العلمية تاعلى ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.

 املعيارية ملقارنةا ـ العروض التقدميية ـ والعروض املرئية ـ السمنارات اليت تساعد على مساع نقاش الطالب وآرائهم حول النص الدراسي
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية

 التدريس.من أعضاء هيئة  مراقبة عملية التدريس من قبل األقران
 ـ  

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 وطرتئق تحليلها.وروافدها النصوص مصادر حول مقدمة
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: األدبي النص في وتطورها الفنية الخصائص تُبرز مختارة يدةج أدبية نصوص .

 جاهلية نصوص

4 8 

 8 4 وأموية إسالمية نصوص

 8 4 نصوص أندلسية ونصوص من العصر األيوبي والمملوكي والعثماني

 4 2 مناقشة األنشطة الطالبية وتقوميها
* * * * * * 

 ريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي()إمجايل عدد ساعات التد. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات 3 قعة كل أسبوع/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متو دروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
، وأهم نصوصعلى أبرز ال الطالب أن يتعرف  -1 1.1

 .ومصادرها روافدها
آليات حتليل النصوص على  أن يتعرف الطالب  -2

 .اوطرائقه
أن حيفظ الطالب النصوص املقررة؛ من أجل استقامة ـ 3

 لسانه، وتوسيع خميلته.
ــــ أن يكتب الطالب نقدا  موضوعيا أو يعيد تقييم مقاالت  4ـ

 ى خمتلفةأدبية حتدثت عن نصوص أدبية برؤ 
ـ أن يعيد الطالب دراسة وتقييم النصوص القدمية وفق مناهج 5

 الدرس األديب املختلفة قدميها وحديثها

 احملاضرات
، عروض مشاهدة ومساع ،  

 حوارات ،
 مسنارات 

 نقاش 
 العمل جمموعات 

 الصغرية
 على  نقاش

مستوى طلبة 
 يف الصف او

 صغرية  جماميع
 ورش عملـ 

 االمتحاانت 
 لطويلةا املقاالت 

 والقصرية
 على الدخول 

 الكتب
 حتليلية تقارير 
 الفردية العروض 

 واجلماعية
. 

يُكلّمف األستاُذ الطالَب  -
ية بكتابةم حتليالت أدبية وبالن

لنصوص خمتارة نري ما أخذه، 
ويقوم أستاذ املادة مبراجعتها 
حنوا  وصرفا  وإمالء وأسلواب ، 
وإطالع الطالب على ما 
 يظهر فيها من أخطاء

 ومناقشتها.
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 احلوار.ـ 
 املناقشة واملدارسات.-
 

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
أن يقدر الطالب على التحليل وإعادة التقييم للنصوص ـ  2.1

 .  األدبية
أن يقارن الطالب بني النصوص على رؤى علمية منهجية  - 

 حديثة
 البعد التارخيي يف النص. الطالب  يكتشفأن  -
 إحساسه مبقاصد األدب   طالب ال ينمي أن- 

 األسلوب البالني  الطالب  يتذوقأن  -
 . سليممبعيار نقدي  قيم الطالب النصوص يأن  -
  .أن يتدرب الطالب على فهم واستيعاب الغامض -  

على طرائق حتليل النصوص وفق املناهج أن يتعرف  -  
  . املختلفة القدمية واحلديثة

 القضااي األدبية من حيث فهم من قدرته على  يطور أن  --
 ت.الدوافع واملؤثرا

إسرتاتيجيات التدريس 
املستخدمة لتنمية تلك 

 املهارات
 

 ـ احملاضرات
 ـ حلقات النقاش 

ـ السمنارات مبشاركة 
 الطالب

 إلقاء وتصحيح وتقومي حيث
عن طريق  يرصد األستاذ

جوانب إلقاء النصوص 
الضعف يف الطالب ويعمل 

 يقعلى تقويتها عن طر 
 نصوص إضافية تعّد بعناية.

ُيكلّمف األستاُذ الطالَب  -
بكتابةم حتليالت أدبية 
وبالنية لنصوص خمتارة نري 
ما أخذه، ويقوم أستاذ املادة 
مبراجعتها حنوا  وصرفا  وإمالء 
وأسلواب ، وإطالع الطالب 
على ما يظهر فيها من 

 أخطاء ومناقشتها.
  

 اختبارات حتريرية وشفوية
 منزلية ـ واجبات 

ـ كتابة مقاالت حبثية 
 ومناقشتها

- 
يفضل أن جتهز القاعة  -

الدراسية أبمهات املراجع 
واملصادر، والربامج احلاسوبية 

 العلمية، واإلنرتنت.
 احلوار.-
 املناقشة واملدارسات.-
 ورش عمل.-
 عروض مشاهدة.-
 استخدام احلاسب اآليل.-
 

2.2    
 مل املسئوليةمهارات التعامل مع اآلخرين وحت 3.0
 ـ أن حيكم االختيار ومناقشة الرأي اآلخر1 3.1

ـ أن يضيف جديدا مفيدا يف جمال حبثه ودرسه عند مناقشاته 2
 العلمية

 ـ أن جييد التربير آلرائه وفق رؤية علمية ونقدية صحيحة3

احملاضرات،عروض 
 مشاهدة،مسنارات وحوارات

 ورش عمل
 مناقشات بني الطلبة

نار(  مدارسة )مسمم
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 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالبـ 4
 ق العملقيادة فريـ أن ميتلك القدرة على 5

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 ـ استخدام الربامج احلاسوبية1 4.1

ـ أن يضيف جديدا مفيدا يف جمال حبثه ودرسه عند مناقشاته 2
 ا من مواقع البحثالعلمية مستفيد

 ـ أن جييد التربير آلرائه وفق رؤية علمية ونقدية صحيحة3
 

 ـ انرتنت
 ـ عروض مشاهدة

ـ تطبيق شرح املادة عن طريق 
 الربامج احلاسوبية

 

 املهارات احلركية النفسية 5.0
   ال يوجد 5.1

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصم مهمة التقيي
 %5 10،  4 فحص شفوي  .1

 %10 8 مقال حبثي وتتم مناقشته ) الدرجة مناصفة بني الكتابة واملناقشة (  .2
 %30 7 اختبار نصفي  .3
 %5  9 ذ (طالب بوجود األستامسنار ملناقشة بعض قضااي املقرر ) يقدمه ال  .4
 %50 16 اختبار هنائي حتريري  .5
   توضع االختبارات لتقيس كفاايت الطالب على النحو التايل لـ:  .6
 % 40 - حتليل النصوص  .7

 % 20 - منهجية التحليل  .8

 % 20 - حفظ النصوص  .9

 % 20 - حبوث حتليلية  .10

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

 ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب التدابري اليت
 .الساعات املكتبية املعلنة للطالب من قبل أستاذ املقرر

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 1425عة الثانية، ، مكتبة الرشد، الطبالنصوص املختارة مع تطبيقات وحتليالت لغوية نقدية متنوعة، د. وفاء بنت عارف تقي الدين

 م.2005/ ه
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 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
احلصري، زهر اآلداب ومثر الباب. اجلاحظ، البيان والتبني. أبو علي القايل، األمايل. القلقشندي، صبح األعشى. ابن عبدربه، العقد 

ة أشعار العرب. املربد، الكامل. ابن قتيبة، عيون األخبار. األصمعيات، املُعلَّقات، ودواوين الشعراء. إيليا حاوي، الفريد. القرشي، جهر 
حتليل نصوص من األدب العريب من العصر اجلاهلي حىت العصر احلديث. أمحد علي حممد، حتليل نصوص من األدب العباسي. كمال 

 املؤلفني: ميىن العيد، خالدة سعيد، حممد بنيسأبو ديب، جدلية اخلفاء والتجلي. وكتب 
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 املراجع السابقة 
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 لرتاث(برانمج حاسويب: اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة ا

 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة
 برانمج حاسويب: املوسوعة الشعرية

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 ..إخل(.أجهزة احلاسب اآليل املتاحة.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30قاعة دراسية تسع )

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 اسب آيل به الربامج العلمية.ح

 عارض املشاهدة
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 نرتنتا

 برامج علمية
 كتب األدبمكتبة ألهم مراجع  

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .طالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال-1
 استبانة من الطالب عن املادة.

 .تقرير عن املادة

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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  الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح ـ 
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2

 إىل احملاضرات . من ذوي االختصاص حضور زميل
  األوراق ـ تبادل تصحيح

عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة
 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة اجلودة )

 .N ( امللحقQMS) اجلودة رةإدا الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم
 .. عمليات حتسني التدريس3

 تبادل الزايرات بني مدرسي املقرر
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس مراقبة عملية التدريس من قبل األقران
يح تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصح )مثل: تدقيق عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
 االختبارات املفاجئة من قبل أستاذ املقرر أو من أحد زمالئه يف التخصص

 :ة للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدوري -5
النموذج الداخلي  طبيقت مقارنة نتائج الطالب يف املقرر يف عدد من الفصول الدراسية  . متابعة تنويع وجتديد اسرتاتيجيات التدريس

( QMSرة اجلودة )( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر )نظام إداQMSلضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة )
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  Hامللحق 

* * * * * * 
 :التوقيع د. عادل عثمان اهلادي: أعضاء هيئة التدريس

  ه19/1/1437متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد هللا بن فارس احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 ياألكادمي

DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية سم:الق اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402405 عرب :رمزه                               2نصوص أدبية:     .اسم املقرر الدراسي1
 2                        :.عدد الساعات املعتمدة2
 لغة العربية: برانمج اليقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
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 د. عادل عثمان اهلادي حممد: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى اخلامس  : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 مقرر األدب اجلاهلي ـ واألدب يف صدر اإلسالم والشعر العباسي              : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6

     
 ال يوجد        :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب     عليمية:. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة الت8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             ملراسلة ا د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 ـ تعريف الطالب بنصوص خمتارة من عيون األدب العريب شعرية ونثرية

 ب ابخلصائص الفنية لألدب العريب يف عصوره األوىلـ تعريف الطال
ـ تعريف الطالب ابألجناس األدبية املختلفة يف األدب العريب احلديث مثل القصة والرواية واملسرحية إىل جانب القصيدة احلديثة 

 وخصائصها
 ـ تدريب الطالب على حتليل النصوص وتذوقها

 وموازنتها ـ تدريب الطالب على مقارنة النصوص وحتليلها 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 يدة يف اجملال(.اجلد

 ـ العروض التقدميية ـ والعروض املرئية ـ السمنارات اليت تساعد على مساع نقاش الطالب وآرائهم حول النص الدراسي

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع ائمة املوضوعاتق

 2 1 وطرتئق تحليلها.وروافدها النصوص مصادر حول مقدمة

: األدبي النص في وتطورها الفنية الخصائص تُبرز مختارة جيدة أدبية نصوص .

 جاهلية نصوص

4 8 
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 8 4 وأموية إسالمية نصوص

 8 4 عثمانينصوص أندلسية ونصوص من العصر األيوبي والمملوكي وال

 4 2 مناقشة األنشطة الطالبية وتقوميها
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر طار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقررجماالت تعلم اإل 
 املعرفة 1.0
 افدهارو ، وأهم نصوصعلى أبرز ال أن يتعرف الطالب  -3 1.1

 .ومصادرها
آليات حتليل النصوص على  أن يتعرف الطالب  -4

 .اوطرائقه
سانه، لأن حيفظ الطالب النصوص املقررة؛ من أجل استقامة ـ 3

 وتوسيع خميلته.
ــــ أن يكتب الطالب نقدا  موضوعيا أو يعيد تقييم مقاالت  4ـ

 أدبية حتدثت عن نصوص أدبية برؤى خمتلفة
ـ أن يعيد الطالب دراسة وتقييم النصوص القدمية وفق مناهج 5

 الدرس األديب املختلفة قدميها وحديثها

احملاضرات ، عروض 
مشاهدة ومساع ، حوارات ، 

 راتمسنا

ة يقوم األستاذ مبناقش
، والتدريب على النصوص

حتليلها، مع بيان أهم ما فيها 
من قضااي أدبية أو بالنية، 
ويراعى يف النصوص املختارة: 
أن تغطي أنلب القضااي 
األدبية، واألحكام البالنية 
اليت درسها الطالب، مث خُيتار 
له نصوٌص يقوم بضبطها، 

 ا،وحتليلها حتليال أدبيا بالني
 وتتم مناقشتها.

عن طريق  يرصد األستاذ -
جوانب  إلقاء احملاضرات

الضعف يف الطالب ويعمل 
على تقويتها عن طريق 

 نصوص إضافية تعّد بعناية.
ُيكلّمف األستاُذ الطالَب  -

ية بكتابةم حتليالت أدبية وبالن
لنصوص خمتارة نري ما أخذه، 
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ويقوم أستاذ املادة مبراجعتها 
، الء وأسلواب  حنوا  وصرفا  وإم

وإطالع الطالب على ما 
يظهر فيها من أخطاء 

 ومناقشتها.
 احلوار.ـ 

 املناقشة واملدارسات.-
 . ورش عمل-
 

 املهارات االدراكية 2.0
أن يقدر الطالب على التحليل وإعادة التقييم للنصوص ـ  2.1

 .  األدبية
أن يقارن الطالب بني النصوص على رؤى علمية منهجية  - 

 حديثة
 البعد التارخيي يف النص. الطالب  يكتشفأن  -
 إحساسه مبقاصد األدب   الطالب  ينمي أن- 

 األسلوب البالني  الطالب  يتذوقأن  -
 . سليممبعيار نقدي  قيم الطالب النصوص يأن  -
  .أن يتدرب الطالب على فهم واستيعاب الغامض -  

 جعلى طرائق حتليل النصوص وفق املناهأن يتعرف  -  
  . املختلفة القدمية واحلديثة

 القضااي األدبية من حيث من قدرته على فهم  يطور أن  --
 ت.الدوافع واملؤثرا

إسرتاتيجيات التدريس 
املستخدمة لتنمية تلك 

 املهارات
 

 اختبارات حتريرية وشفوية
 ـ واجبات منزلية 

ـ كتابة مقاالت حبثية 
 ومناقشتها

إلقاء وتصحيح وتقومي -
عن  األستاذيرصد  حيث

 جوانبالنصوص طريق إلقاء 
الضعف يف الطالب ويعمل 
على تقويتها عن طريق 

 نصوص إضافية تعّد بعناية.
ُيكلّمف األستاُذ الطالَب  -

ية بكتابةم حتليالت أدبية وبالن
لنصوص خمتارة نري ما أخذه، 
ويقوم أستاذ املادة مبراجعتها 
حنوا  وصرفا  وإمالء وأسلواب ، 

ب على ما وإطالع الطال
يظهر فيها من أخطاء 

 ومناقشتها.
يفضل أن جتهز القاعة  -

الدراسية أبمهات املراجع 
واملصادر، والربامج احلاسوبية 

 العلمية، واإلنرتنت.
 احلوار.-
 املناقشة واملدارسات.-
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 ورش عمل.-
 عروض مشاهدة.-
 استخدام احلاسب اآليل.-
 

2.2    
 ل املسئوليةمهارات التعامل مع اآلخرين وحتم 3.0
 ـ أن حيكم االختيار ومناقشة الرأي اآلخر1 3.1

ـ أن يضيف جديدا مفيدا يف جمال حبثه ودرسه عند مناقشاته 2
 العلمية

 ـ أن جييد التربير آلرائه وفق رؤية علمية ونقدية صحيحة3
 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالبـ 4
 العملقيادة فريق ـ أن ميتلك القدرة على 5

احملاضرات،عروض 
 مشاهدة،مسنارات وحوارات

 ورش عمل
 مناقشات بني الطلبة

نار(  مدارسة )مسمم

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 ـ استخدام الربامج احلاسوبية1 4.1

ـ أن يضيف جديدا مفيدا يف جمال حبثه ودرسه عند مناقشاته 2
 من مواقع البحثالعلمية مستفيدا 

 ـ أن جييد التربير آلرائه وفق رؤية علمية ونقدية صحيحة3
 

 ـ انرتنت
 ـ عروض مشاهدة

ـ تطبيق شرح املادة عن طريق 
 الربامج احلاسوبية

 

 املهارات احلركية النفسية 5.0
   ال يوجد 5.1

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 %5 10، 7،  4 فحص شفوي  .1

 %10 8 مقال حبثي وتتم مناقشته ) الدرجة مناصفة بني الكتابة واملناقشة (  .2
 %30 7 اختبار نصفي  .3
 %5  9 ( لطالب بوجود األستاذمسنار ملناقشة بعض قضااي املقرر ) يقدمه ا  .4
 %50 16 اختبار هنائي حتريري  .5
6.     
   توضع االختبارات لتقيس كفاايت الطالب على النحو التايل لـ:  .7
 % 40 - حتليل النصوص  .8

 % 20 - منهجية التحليل  .9
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 % 20 - حفظ النصوص 

 % 20 - حبوث حتليلية 

* * * * * * 

 دعم:اإلرشاد الطاليب األكادميي وال .د

 )، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 .الساعات املكتبية املعلنة للطالب من قبل أستاذ املقرر

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 1425، تنوعة، د. وفاء بنت عارف تقي الدين، مكتبة الرشد، الطبعة الثانيةالنصوص املختارة مع تطبيقات وحتليالت لغوية نقدية م

 م.2005/ ه
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

بدربه، العقد عاحلصري، زهر اآلداب ومثر الباب. اجلاحظ، البيان والتبني. أبو علي القايل، األمايل. القلقشندي، صبح األعشى. ابن 
، يالفريد. القرشي، جهرة أشعار العرب. املربد، الكامل. ابن قتيبة، عيون األخبار. األصمعيات، املُعلَّقات، ودواوين الشعراء. إيليا حاو 

حتليل نصوص من األدب العريب من العصر اجلاهلي حىت العصر احلديث. أمحد علي حممد، حتليل نصوص من األدب العباسي. كمال 
 ديب، جدلية اخلفاء والتجلي. وكتب املؤلفني: ميىن العيد، خالدة سعيد، حممد بنيس أبو
 املراجع السابقة ايت العلمية، التقارير ... اخل(.)الدور  . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 ورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السب . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 جلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: ا

 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة
 برانمج حاسويب: املوسوعة الشعرية

 و. املرافق املطلوبة:
، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 

 حلاسب اآليل املتاحة...إخل(.أجهزة ا
 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1

 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30قاعة دراسية تسع )
 والربجميات، إخل(. )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، . املصادر احملوسبة2

 حاسب آيل به الربامج العلمية.

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 عارض املشاهدة
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 نرتنتا

 برامج علمية
 كتب األدبمكتبة ألهم مراجع  

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:
 .لتغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على ا-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسحـ 
 استبانة من الطالب عن املادة.ـ 
 تقرير عن املادةـ 

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 اضرات .إىل احمل من ذوي االختصاص حضور زميل

 ـ تبادل تصحيح األوراق
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة
 من أعضاء هيئة التدريس مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

 ـ تبادل الزايرات بني أعضاء هيئة التدريس
)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
 ـ اختبار مفاجئ من قبل أستاذ املقرر أو أحد زمالئه من ذوي التخصص

 :ة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجع -5
 مقارنة نتائج الطالب يف املقرر يف عدد من الفصول الدراسية  . متابعة تنويع وجتديد اسرتاتيجيات التدريس

ام نظ( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر )QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSإدارة اجلودة )

  
* * * * * * 

 :التوقيع د. عادل عثمان اهلاديأعضاء هيئة التدريس:
  ه19/1/1437متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد هللا بن فارس احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
  اتريخ التقرير:                               ك فيصلجامعة امللاملؤسسة التعليمية: 

 ه19/1/1437
 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402213عرب :رمزه                                      1التطبيقات النحوية والصرفية: .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د.عبدالفتاح حممد عبوش: عن املقرر الدراسي ؤولتدريس املس. اسم عضو هيئة ال4
 املستوى الرابع: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 عرب 7402209 عرب ـــ7402208عرب ـــ  7402203عرب ـــ  7402202: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 عرب 7402209 عرب ـــ7402208عرب ـــ  7402203 عرب ـــ 7402202 :هلذا املقرر )إن وجدت(املتطلبات احلالية  7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: املئوية النسبة              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                      ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                            املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                              خرى  أز. 
 ات: ال يوجدتعليق

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
يف املستوايت السابقة وذلك من خالل نصوص معتربة من التاريخ اللغوي للغتنا  1وصرف 2وحنو 1أن يتعلم الطالب تطبيق ما أخذه من املوضوعات النحوية والصرفية يف حنو 

 تحليل واإلعراب لتلك النصوص وكل ذلك خدمة لتحصيله على مهارة التحدث ابلفصحى لغة القرآن الكرمي.العربية، فضال عن ذلك أن يصبح لدى الطالب ملكة ال
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء   واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات
 اجلديدة يف اجملال(.

إطالع من مث ميكن تعزيز ذلك عن طريق و  يطلع الطالب على كتب الرتاث اليت ختتص ابلتطبيقات النحوية والصرفية إلثراء الفكر املعريف لديه وتنمية املهارات اللغوية التطبيقية، أن
وضوعات حنوية وصرفية مبثل هكذا مالطالب على املواقع اللغوية على شبكة املعلومات اليت هتتم مبثل هذه األمور. أو حض الطالب على استعمال األقراص املدجمة اليت تعتين 

   تطبيقية لتعزيز ملكته اللغوية. 
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 ستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج امل ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

هتيئة الطالب للمنهج ومتطلبات النجاح فيه واستعراض حمتواه معهم وبيان ما هلم من حقوق وما عليهم من 
 واجبات .

1 2 

اليت يراد و  وصرفيا مبا يغطي األبواب النحوية والصرفية اليت درسها الطالب حتليل نص من القرآن الكرمي حنواي
 التطبيق عليها

2 4 

 درسها صلى هللا عليه وسلم حنواي وصرفيا مبا يغطي األبواب النحوية والصرفية اليت –حتليل نص من أحاديث النيب 
 واليت يراد التطبيق عليها الطالب

2 4 

اليت يراد و  عريب حنواي وصرفيا مبا يغطي األبواب النحوية والصرفية اليت درسها الطالبحتليل نص من عيون النثر ال
 التطبيق عليها

2 4 

 2 1 االختبار التحريري النصفي
حتليل نص من عيون الشعر العريب القدمي حنواي وصرفيا مبا يغطي األبواب النحوية والصرفية اليت درسها الطالب 

 .واليت يراد التطبيق عليها
2 4 

مناقشة نص لغوي مصور طُلب من الطالب مسبقا تشكيله وحتليله كواجب منزيل ومناقشة ما مت تكليفهم به من 
 واجبات أو أحباث أو مقاالت مع الرتكيز على إجيابيات هذه األعمال وسلبياهتا.

1 2 

ية اليت درسها الطالب والصرفحتليل نص من عيون الشعر العريب احلديث حنواي وصرفيا مبا يغطي األبواب النحوية 
 .واليت يراد التطبيق عليها

2 4 

لقاء مفتوح مع الطالب لإلجابة عن تساؤالهتم وشرح أهم األبواب النحوية والصرفية اليت بدا من خالل التطبيق 
 أهنا حتتاج ملزيد بيان

1 2 

 2 1 االختبار النهائي
* * * * * * 

 ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي( )إمجايل عدد. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 ية للطلبة متوقعة كل أسبوع/ ساعات تعلم إضافدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 

 املعرفة 1.0
1.1 

رب املقرر امليدان التطبيقي جململ املعارف اليت اكتسبها الطالب يف املقررات يعت
 اآلتية:

اإلعراب  –املعرب واملبين   -: الكالم وما يتألف منه (، وهي أبواب1حنو )
 النكرة واملعرفة وأنواع املعارف . –اإلعراب املقدر  –األصلي والفرعي 
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 (ليســ)ـاحلروف املشبهة ب –ن وأخواهتا كا  –، وهي أبواب: املبتدأ واخلرب (2حنو )
ن ظ -ال النافية للجنس  –إن وأخواهتا  –أفعال املقاربة والرجاء والشروع  –

 أعلم وأرى . –وأخواهتا 

 – (تصريف األفعال )اجملرد واملزيد –: امليزان الصريف (، وهي أبواب1الصرف )
 -األمرضي واملضارع و املبين للمعلوم واملبين للمجهول املا –الصحيح واملعتل 

 .(معاين صيغ األفعال –إسناد األفعال إىل الضمائر 

 .  هذه األبواب من خالل نصوص خمتارةوذلك من خالل التطبيق على 
1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
 . مهارة التطبيق 2.1

 .مهارة التحليل

 .مهارة املقارنة

 مهارة االستنتاج.

 .احةاإللقاء والتكلم بفص مهارة

 اإلحصاء. مهارة

  

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل

  

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 .سوبيةاستخدام الربامج احلا 4.1

 .املعاجماستخدام 

 .اإلنرتنتاستخدام 

 .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائل

  

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
   ال توجد 5.1

 )صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

ر، ، يذكيعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب
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يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (حيكم، يربر، يفسر، خيمن يقيس،

 . مهارة التطبيق

 .مهارة التحليل

 .مهارة املقارنة

 مهارة االستنتاج.

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة

 اإلحصاء. مهارة
 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل

يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )
 (بيقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكت

 حسن اخلطاب مع اآلخرين

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل
مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 

يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية
 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 .استخدام الربامج احلاسوبية

 .املعاجماستخدام 

 .نرتنتاإلاستخدام 

 .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائل
يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية

، ، ينتج يرسم، يفحصيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 
 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 ال توجد

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، ة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مثل: مقالمهمة التقييم 
 % 10 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2

 % 5 10 )تطبيق حنوي( حبث  .3

 % 5 12 )تطبيق صريف( حبث  .4

 % 50 16 اختبار هنائي  .5

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، لتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبا
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 
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 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 املنجد يف النحو والصرف واإلعراب، أمحد قبّمش. -
 ــــ تطبيقات حنويَّة وبالغيَّة، د. عبد العال سامل مكرم.       

 ه(285ـــ الكامل يف اللغة واألدب حملمد بن يزيد املربد )
 رير، اخل(.)الدورايت العلمية، التقا. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

بيق النحوي للدكتور عبده الراجحي ، التطربه ، مجهرة أشعار العرب للقرشي البيان والتبيني للجاحظ ، األمايل أليب علي القايل ، صبح األعشى للقلقشندي ، العقد الفريد البن عبد
 .ل يف اللغة واألدب للمربد، الكامصمعيات، املعلقات، أمين عبد الغين، الصرف الكايف، الكامل، املربد، ابن قتيبة، عيون األخبار،األ، التطبيق الصريف للدكتور عبده الراجحي

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
يق النحوي للدكتور عبده الراجحي ، التطبربه ، مجهرة أشعار العرب للقرشي بدالبيان والتبيني للجاحظ ، األمايل أليب علي القايل ، صبح األعشى للقلقشندي، العقد الفريد البن ع

 .ل يف اللغة واألدب، الكام، الكامل، املربد، ابن قتيبة، عيون األخبار،األصمعيات، املعلقات، أمين عبد الغين، الصرف الكايف، التطبيق الصريف للدكتور عبده الراجحي
 مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.) . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 
http://www.neelwafurat.com            

http://www.waqfeya.com 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 

 .املوسوعة الشعريةج حاسويب: برانم
 الكتب لتحميل املصطفى موقع

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 راسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(.)الفصول الد املباين .1
 ا أبهم الربامج العلمية.حاسواب آليا مزود   30( طالبا، فيها 30تسع )قاعة دراسية 

 
 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. املصادر احملوسبة .2

 حاسب آيل به الربامج العلمية.

 املشاهدة عارض
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى .3

 . مكتبة ألهم مراجع اللغة، برامج علمية، إنرتنت

* * * * * * 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.neelwafurat.com/
http://www.waqfeya.com/
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 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .يساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدر -1
 .توجيهيلقاء ، تقرير عن املادة، استبانة من الطالب عن املادة

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 .تبادل الزايرات العلمية بني مدرسي املقرر الواحد+ حضور زميل إىل احملاضرات 

 .. عمليات حتسني التدريس3
 .بني مدرسي املقرر الواحد تبادل الزايرات العلمية

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 .ب بشكل مفاجئاالستعانة مبدرسني خارجيني الختبار الطال
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5

 تقومي املخرجات.

 .التحقق من حاجات سوق العمل

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة.

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري.

 قرر ملواكبة ما يستجد.حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابمل 

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي طالب املقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني املقرر وتطويره. 
 

* * * * * * 
 ******:التوقيع د.عبدالفتاح حممد عبوش هيئة التدريس: أعضاء
  ه17/1/1437 متام التقرير:إاتريخ 

 عبدهللا احلقباين د. : رئيس قسم د.عبدهللا احلقباين املستلم:
 ........................التاريخ: .......................:التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  
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 العربية اللغة :القسم                                             اآلداب :الكلية

 :عنه عامة ومعلومات الدراسي، بالمقرر التعريف -أ

 7402316عرب :رمزه                (2والصرفية ) النحوية التطبيقات:    الدراسي المقرر اسم.1

 30 :المعتمدة الساعات عدد.2

 العربية اللغة برنامج: المقرر ضمنه يقدم الذي( البرامج) البرنامج.3
 (البرامج هذه ذكر دون ذلك، إلى اإلشارة نرجو أخرى؛ برامج ضمن عامة اختيارية مادة يُقد مُ  المقرر كان إذا)

 عصام الخطيب. د: الدراسي المقرر عن المسئول التدريس هيئة عضو سما. 4

 البكالوريوس: الدراسي المقرر فيه يعطى الذي األكاديمي المستوى أو السنة. 5
 7402210عرب 7402302عرب 7402301، عرب7402213عرب : (وجدت إن) المقرر لهذا السابقة المتطلبات. 6

 7402210عرب 7402302عرب 7402301، عرب7402213ربع     :(وجدت إن) ررالمق لهذا الحالية المتطلبات 7

 :التعليمية للمؤسسة الرئيس المقر في يكن لم إن المقرر؛ تدريس مكان. 8

 :(ينطبق ما كل على عالمة ضع) التدريس نمط. 9

 %100: المئوية النسبة                  تقليدية دراسية فصول. أ

 %0: المئوية النسبة        (إلكترونيو تقليدي) مدمج. ب

 %0: المئوية النسبة                       إلكتروني تعلم. ج

 %0: المئوية النسبة                              المراسلة .د

 %0: المئوية النسبة                               خرىأ. ز

 يوجد ال: تعليقات

 

 :هدافاأل – ب

  المقرر؟ لهذا الرئيس الهدف ما.1
 .أن يستخدم الفصحى تكلما وقراءة وكتابة -

 يكتشف مواطن اللحن يف الكالم.أن  -
 أن يطبق الطالب على املعلومات النحوية والصرفية اليت درسها فيما سبق.  -

 أن يكتسب مهارة التحليل اللغوي. -

 على أشهر كتب الرتاث العريب. أن يطلع -

 رة مقاربة الّنصوص وحتليلها حتليال حنواي وصرفيا ولغواي.الطّالب من مها نتمكأن ي -

 تطوير فكره للتحليل والتعليل والرتجيح. -

 :مثال) وتحسينه الدراسي المقرر تطوير أجل من الراهن؛ الوقت في تنفيذها يتم خطط أية باختصار صف. 2
 يف والتعديالت اإلنترنت، شبكة أو تالمعلوما تكنولوجيا على تعتمد التي والمراجع للمواد المتزايد االستخدام
 (.المجال في الجديدة العلمية البحوث نتائج على بناءً  المقرر محتوى

 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام  -
 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية -
 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة -

 احلاسوبيةلعلمية ااالستفادة من الربامج  -
 املكتبة العامة -

 االنفتاح على بنوك املعلومات واملصطلحات -
 االطالع على البحوث ذات االهتمام ابللغات األخرى -
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 :(الدليل أو التعريفية النشرة في المستخدم باألنموذج العام الوصف إرفاق ينبغي: مالحظة) المقرر وصف. ج

 .تغطيتها ينبغي التي الموضوعات. 1
 التدريس ساعات األسابيع عدد الموضوعات قائمة

 2 1 التعارف بني األستاذ و الطالب مع التعريف ابملادة وطريقة تدريسها.

 2 1 أمهية التطبيق النحوي والصريف ، ودوره يف تركيز القواعد عند الطالب.

 4 2 مناذج من التاريخ يف ممارسة النحاة والصرفيني يف التطبيق النحوي والصريف

وص من القرآن الكرمي واحلديث الشريف وجيد كالم العرب شعرا  ونثرا  تناقش ويتدرب على إعراهبا وبيان نص
 أهم ما فيها من قواعد حنوية وصرفية

4 8 

 4 2 مناقشة حبوث طلبت من الطالب يف مواضيع النحو والصرف املتنوعة 

 6 3 اعد متنوعة يف النحو والصرفتقدمي الطالب مناذج فصيحة من الكلمات املرجتلة تشتمل على قو 

 4 2 الرتكيز على تقوية جوانب الضعف عند الطالب.

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد جدال يو  30 ساعات التدريس
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 .لتدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية ا4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
نصوص من: القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، ونثر العرب وشعرهم، ابإلضافة إىل  1.1

(، )النحو 1نحو نصوص حديثة مناسبة يطبق عليها الطالب ما أخذه يف املواد: )ال
 (.2(، )الصرف 1(، )الصرف 4(، )النحو 3(، )النحو 2

يقوم القسم ابختيار نصوص من 
القرآن الكرمي واحلديث الشريف 

-وجيّمد كالم العرب شعرا  ونثرا  
وُيستحسن أال تكون النصوص 

املختارة اثبتة لعّدة فصول دراسية، 
-بل يفضل جتديدها من حني آلخر

مبناقشتها، ، مث يقوم األستاذ 
والتدريب على إعراهبا، مع بيان أهم 

ما فيها من قواعَد حنويٍة وصرفية، 
ويُراعى يف النصوص املختارة: أن 

تغطي أغلب القواعد النحوية 
والصرفية اليت درسها الطالب. وأن 

تكون أساليب التطبيق متنوعة، 

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 .اجبات منزليةو

اختبار عملي على برامج 

 الحاسوبية في مجال المعاجم.

 بحوث.
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حبيث ال يُقتصر على أسلوب واحد 
 يتكرر يف كل حماضرة. مث خيتار له

نصوص أخرى يقوم بضبطها 
 ابلشكل التام وتتم مناقشتها.

يرصد األستاذ جوانب الضعف يف  -
الطالب ويعمل على تقويتها عن 
 طريق نصوص إضافية تعّد بعناية.

ُيكلّمف األستاُذ الطالَب بكتابةم  -
حبوث يف مسائل )حنوية أو صرفية( 

خالفية، ويقوم أستاذ املادة مبراجعتها 
إمالء وأسلواب ، وإطالع حنوا  وصرفا  و 

الطالب على ما يظهر فيها من 
 أخطاء ومناقشتها.

أن يستخرج الطالب معاين  -
الكلمات من املعاجم املتعددة 

 واملتنوعة.

يفضل أن جتهز القاعة الدراسية  -
أبمهات املراجع واملصادر، والربامج 

 .احلاسوبية العلمية، واإلنرتنت
 املهارات االدراكية 2.0
 مهارة التطبيق. 2.1

 مهارة التحليل.

 مهارة املقارنة.

 .االستنتاج مهارة

 .احلل بطرق إبداعية مهارة

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة

 اإلحصاء. مهارة

 .احملاضرات إلقاء

 احلوار.

 .واملدارسات املناقشة

 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.

 استخدام احلاسب اآليل.

يف  حبوثتكليف الطالب بكتابة: 
 .، وتقوميهاجمال دراسته

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

اختبار عملي على البرامج 

 الحاسوبية المعجمية.

 بحوث.

 ةمهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولي 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل.

 ورش عمل

القيام ببحوث فردية وجماعية 

وعرضها ومناقشتها أمام 

 الطلبة

 مدارسة )ِسِمنار(

 تحكيم: المدارسة )السمنار(

 تحكيم: مناقشات الطالب

 تحكيم: أدائهم في ورشة العمل

 ارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العدديةمه 4.0
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 .استخدام البرامج الحاسوبية 4.1

 .المعاجماستخدام 

 .اإلنترنتاستخدام 

 .والمقاالت والتقارير كتابة الرسائل

تطبيق شرح المادة عن 

طريق البرامج الحاسوبية 

 .المعينة على فهم المادة

 .عروض مشاهدة

بحوث وواجبات مقدمة ببرامج 
 .حاسوبية متخصصة

 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال توجد ال توجد ال توجد 5.1

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها:
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

 املعرفة
ضافة نصوص من: القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، ونثر العرب وشعرهم، ابإلالتطبيق من خالل أن يعرف 

(، 3(، )النحو 2(، )النحو 1إىل نصوص حديثة مناسبة يطبق عليها الطالب ما أخذه يف املواد: )النحو 
 (.2(، )الصرف 1(، )الصرف 4)النحو 

 ، ويلقي ويتكلم بفصاحةبطرق إبداعيةأن يطبق، وحيلل، ويقارن، ويستنتج، وحيل  دراكيةاملهارات اإل

 ةوليؤ املسخرين وحتمل مهارات التعامل مع اآل

 سن اخلطاب مع اآلخرينأن حي

 االستداللية والعقلية لدى الطالب أن ينمي قدرته

 فريق العمل.أن يقود 

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
 العددية

 .م البرامج الحاسوبيةستخدأن ي

 .المعاجمم ستخدأن ي

 .اإلنترنتم ستخدأن 

 أن يكتب الرسائل والمقاالت والتقارير 

 أن يحصي. 
 ال توجد املهارات النفس حركية

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له مهمة التقييم
 % 10 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2

 % 5 10 حبث حاسويب  .3

 % 5 12 حبث كتايب  .4

 % 50 16 اختبار نهائي  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

 ، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.

* * * * * * 
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 ه. مصادر التعلم:

  :. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1

 عبده الراجحي، التطبيق النحوي، التطبيق الصريف. أمين عبدالغين، الصرف الكايف.،  ص خمتارة من القسمنصو 

 . قائمة ابملراجع األساسية للمواد2

هرة أشعار العرب. املربد، د. القرشي، جياحلصري، زهر اآلداب ومثر الباب. اجلاحظ، البيان والتبني. أبو علي القايل، األمايل. القلقشندي، صبح األعشى. ابن عبدربه، العقد الفر 
علَّقات، عبده الراجحي، التطبيق النحوي، التطبيق الصريف. أمين عبدالغين، الصرف ا

ُ
 لكايفالكامل. ابن قتيبة، عيون األخبار. األصمعيات، امل

  :. قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
لبيان والتبني. أبو علي القايل، األمايل. القلقشندي، صبح األعشى. ابن عبدربه، العقد الفريد. القرشي، جهرة أشعار العرب. املربد، احلصري، زهر اآلداب ومثر الباب. اجلاحظ، ا

علَّقات، عبده الراجحي، التطبيق النحوي، التطبيق الصريف. أمين عبدالغين، الصرف ا
ُ
 لكايفالكامل. ابن قتيبة، عيون األخبار. األصمعيات، امل

  :. قائمة ابملواد اإللكرتونية4
www.alfaseeh.com  

www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 مواد تعلم أخرى:  -5
 ث )شركة الرتاث(اجلامع الكبري لكتب الرتابرانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 خل(.أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إ

 : فصل دراسي . املباين1
 .(عرض البياانت )داات شو :. املصادر احملوسبة2
 ال حاجة هلا . مصادر أخرى3

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من جراء مسحإ

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

  (Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة
 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -
  ق من معايري إجناز الطالبعمليات التحق -4

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSاملقرر )نظام إدارة اجلودة )

التقييمني  ضع لكالخت واالمتحاانت قوميات املقررات الدراسيةت. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
حيث . للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ذا العمل هكما يتم معادلة   حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،
مناذج التحقق جيب معاملتها  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج ابستخدام

ات تطبيق التوازن متطلب من وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))واالعتدال )نظام إدارة اجلودة 

 ستخداماب املوضوع وذلك عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك ر رمسيةبشكل موسع وأكث ميتد قد أو العمل من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5

  يتم دراسي فصل لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي
  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) تابة تقريرك

متثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة
 التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. مج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمجالتقريرين )تقرير الربان

اخلاصة ابلتغذية  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
ة وطريقة ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلب الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.
ات الدراسية وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقرر  الربانمج.منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني 

(APCR) تطبقها يف الربانمجو  حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات. 

* * * * * * 
 :التوقيع د. عصام اخلطيب أعضاء هيئة التدريس:

   ر:متام التقريإاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 العربيةاللغة   القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402409عرب   :رمزه             Research in LANGUAGEاللغة     حبث يف :   .اسم املقرر الدراسي1

 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 العربيةاللغة  : برانمج يقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 مادة اختيارية اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. حسام "حممد عزمي" عبد الرمحن العفوري : املسئول عن املقرر الدراسي . اسم عضو هيئة التدريس4
 السابعالمستوى  : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 عرب 7402214 : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال توجد           :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب/ طالب/ طالبات   . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: سبة املئويةالن        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 قرر؟.ما اهلدف الرئيس هلذا امل1
 كتابة حبث علمي يف أحد مواضيع اللغة   -1
 تدريب الطالب على التعامل مع املصادر واملراجع املختلفة وطرائق االستفادة منها-2
 تدريب الطالب على طرائق التوثيق يف البحث العلمي -3
 تدريب الطالب على أصول البحث العلمي املنهجي  -4
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 يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد . صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.
 فادة من املصادر واملراجع مبا خيدم حبثهتدريب الطالب على طرائق اإل -1
 ع شبكة االنرتنت عند كتابة البحثإتقان الطالب لطرائق التعامل م -2

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة املوضوعات

أصول البحث العلمي وتقنياته، وطريقة إعداد خطة البحث  مقدمة مكثفة عن:
ومراحل تنفيذها، وكيفية احلصول على املعلومات وتوثيقها، واإلشارة إىل أهم 

 .، وتوجيه الطالب الختيار موضوع البحثاللغةمصادر 

1 2 

ه، وطريقة إعداد خطة البحث أصول البحث العلمي وتقنيات مقدمة مكثفة عن:
ومراحل تنفيذها، وكيفية احلصول على املعلومات وتوثيقها، واإلشارة إىل أهم 

 .، وتوجيه الطالب الختيار موضوع البحثاللغةمصادر 

2 2 

 2 3 وضوع ومناقشة األفكار العامة له.اختيار امل
 2 4 .كتابة اخلطة ومناقشتها وتعديلها وفق موضوع البحث

 2 5 .اخلطة ومناقشتها وتعديلها وفق موضوع البحثكتابة 

 2 6 .كتابة البحث

 2 7 .كتابة البحث

 2 8 .كتابة البحث

 2 9 .كتابة البحث

 2 10 .كتابة البحث

األحباث على أساس األصول العلمية لكتابة البحث اليت مت توضيحها،  مناقشة
 .وإجراء التعديالت املطلوبة

11 2 

لى أساس األصول العلمية لكتابة البحث اليت مت توضيحها، األحباث ع مناقشة
 .وإجراء التعديالت املطلوبة

12 2 

األحباث على أساس األصول العلمية لكتابة البحث اليت مت توضيحها،  مناقشة
 .وإجراء التعديالت املطلوبة

13 2 

 األحباث على أساس األصول العلمية لكتابة البحث اليت مت توضيحها، مناقشة
 .وإجراء التعديالت املطلوبة

14 2 
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األحباث على أساس األصول العلمية لكتابة البحث اليت مت توضيحها،  مناقشة
 .وإجراء التعديالت املطلوبة

15 2 

استالم األحباث ومناقشتها على أساس األصول العلمية لكتابة البحث اليت مت 
 .توضيحها، وإجراء التعديالت املطلوبة

16  

 
 * * * ** * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر ملقررااسرتاتيجيات تدريس  جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 الكتب على الدخول القراءة يف كتب اللغة تزويد الطالب من احلصيلة العلمية عن طريق البحث 1.1

 حتليلية تقارير
 

زايرة املكتبة واملواقع  تعريف الطالب أبهم أعالم اللغة  العريب وأهم مؤلفاهتم 1.2
 اإللكرتونية

 ترايقي مالحظات
 

 ملهارات االدراكيةا 2.0
توجيه الطالب لإلفادة من  كتابة البحث العلمي املبين على أسس علمية 2.1

األحباث السابقة يف كتابة 
 البحث

 حتليلية تقارير
 إجراء تعديالت

حماضرة عن طريقة تعامل  يقيم الطالب ما يقرأ وفق أسس ومعايري علمية 2.2
 الطالب مع ما يقرأ

 ةيواجلماع الفردية العروض

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 اجملموعة تقارير البحث يف املصادر واملراجع حياول الطالب أن يضيف فكرة جديدة يف حبثه ما أمكن 3.1

 
طرح فكرة لغوية بني  تنمية القدرة التحليلية لدى الطالب 3.2

الطالب وإجراء احلوار 
 العلمي بينهم

 عروض تقدمي
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 هارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العدديةم 4.0
حوار عن أمهية احلاسوب  تنمية قدرة الطالب على البحث يف وسائل املعرفة املختلفة 4.1

وبراجمه يف خدمة البحث 
 العلمي

عرض بعض الطالب ألحباثهم 
من خالل الشرائح 

 اإللكرتونية
اليت  احلاسوبية إبراز مواهب الطالب يف التعامل مع الربامج 4.2

 ختدم حبثهم
تكليف أحد الطالب بتقدمي 
فكرة ما يف احلاسوب ختدم 

 البحث العلمي.
 

 حوار
 مناقشة

 تعديالت

 املهارات احلركية النفسية 5.0
 بيان أمهية البحث العلمي يف تنمية حب الطالب لرتاثه اللغوي واالعتزاز به 5.1

 اللغة  ودوره يف احملافظة على
 هوية اللغة  

 أسئلة

جعل الطالب يتحدثون  انعكاس ما تعلمه الطالب من املقرر على أدائه اللغوي 5.2
 ابلفصحى ما أمكن

 مناقشة

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة

 (، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتبيصف، حيفظ
 يسجل الطالب أهم املصادر يف علم اللغة   -1
 يسمي أهم املسائل اللغوية اليت وقع فيها اخلالف -2
 يتعرف على أساليب كتابة البحث العلمي -3
 يضع خطة لبحث يف اللغة  -4

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يفرق،  انيا، يقسم،يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بي

ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 يلخص الطالب ما يقرأ يف فكرة ختدم حبثه -1
 حيلل ما يقرأه إلظهار فكرته يف البحث -2
 ه مبا خيدم فكرته يف البحثيقيم آراء اآلخرين عند كتابة حبث -3
 يرجح الرأي الذي تبناه وفق املعايري العلمية يف حبثه -4

 
 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل

يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )
 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 يستخدم الطالب أساليب التوثيق الصحيحة عند كتابة البحث -1
 خيتار من بني الكتب اللغوية ما يفيد حبثه -2
 يسأل املختصني يف اللغة  عن موضوع حبثه -3
 يربر سبب اختيار موضوعه عند كتابة البحث -4

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 جع عن معلومات ختدم حبثهيبحث يف أكثر من مصدر ومر  -1
 يقيم آراء من كتبوا يف موضوعه -2
 يوضح الفائدة اليت ميكن أن يضيفها حبثه -3
 حيكم على أعمال اآلخرين أبسلوب علمي مبين على األدلة والرباهني -4
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يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (جيرب، ويعيد بناء يبين، جيمع،

 يوظف ما تعلمه من حبثه يف أدائه اللغوي  -1
 كل فكرة حصل عليها يف حبثه حىت يستفيد يف حياته األكادميية  جيمع -2

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ حملددة لهاألسابيع ا عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 25 5،4،3 اختيار عنوان البحث وكتابة اخلطة  .1

 50 10،9،8،7،6 كتابة البحث  .2
 25 15،14،13،12،11 مناقشة البحث وإجراء التعديالت  .3

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، تشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالس
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 الساعات املكتبة -1
 اإلمييل -2
 اجلوال عند الضرورة -3
 عة على "الواتس" ألسئلة الطالب حىت تعم الفائدة للجميع وسائل التواصل االجتماعي كإنشاء جممو  -4

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 .2005، مكتبة الرشد -التاسعة الطبعة  –كتابة البحث العلمي، صيانة جديدة، د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 

 علمية، التقارير، اخل(.)الدورايت ال. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 أمحد بدر، أصول البحث العلمي و مناهجه  -

 طالل اجملذوب، منهج البحث و إعداده ) دراسة منهجية(  -

 منهج البحوث العلمية للطالب اجلامعني .إميل يعقوب، كيف تكتب حبثا   ثراي ملحس، -
 ، التقارير ... اخل(.)الدورايت العلمية . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 اجملالت احملكمة اليت تصدر عن اجلامعات -
 اجملالت احملكمة اليت تصدر عن اجملامع اللغوية -

 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. قائمة ابملواد اإللكرتونية .4
www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 

 .املوسوعة الشعريةسويب: برانمج حا

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 

 عروض / املعامل، اخل(.)الفصول الدراسية، املختربات، قاعات ال . املباين1
 قاعات واسعة . -
 حجرات احملاضرات يراعى فيها النظافة، والتكييف . -

  ا  يف هذا املقررطالب 15أن ال يزيد الطالب يف القاعة عن  -

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 ذكية .تركيب السبورات ال -

 توفري أوفر هيد بروجيكتور ) العارض الرأسي (  لعرض املادة العلمية  -

 إنرتنت -
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 مكتبة ألهم مصادر اللغة  -

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .صول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احل-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة الخاصة بمفاهيم( QMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل دلتحدي الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .تدريس من مؤسسة أخرى( االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

ييمين التق تخضع لكال واالمتحانات مات المقررات الدراسيةتقوي. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

حقق ذلك ان حيث ي. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 
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ي الواردة ف النماذج العمل باستخدام كما يتم معادلة هذا حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية  جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G المرفقات

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك سميةبشكل موسع وأكثر ر

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
 اسيدر فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ة تقريركتاب يتم

تمثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة

 هيئة ن أعضاءفا ذلك، ولتحقيق. وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامجالتقريرين )تقرير البرنامج 

الخاصة  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس

قومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق وي

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه.

وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات  رنامج.نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين الب

قها في وتطب تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .البرنامج

* * * * * * 
 :التوقيع د.حسام العفوريأعضاء هيئة التدريس:

   اتريخ إمتام التقرير:
 العربيةاللغة  : رئيس قسم اينقباحل  بن سعدهللا املستلم: د. عبد

 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 هـ16/1/1437 اتريخ التقرير:                               صلجامعة امللك فياملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402-424عرب  :رمزه                                     حبث يف النحو :  .اسم املقرر الدراسي1
 1 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د.مراد البياري: املقرر الدراسي . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن4
 8: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402-214: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 ب ،طالباتطال –كلية اآلداب   –جامعة امللك فيصل  ة التعليمية:. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسس8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 يف ميدان النحو العريبتدريب الطالب على أصول البحث العلمي املنهجي -1
 تدريب الطالب على التعامل مع املصادر واملراجع املختلفة يف النحو وطرائق االستفادة منها، وتقيمها-2
 تدريب الطالب على طرائق التوثيق يف البحث العلمي  -3
  له.ية،  حماوال  أن يقدم رأاي  يكتب الطالب حبثا  علميا  يف أحد مواضيع  علم النحو،خاليا  من األخطاء املنهجية، واللغو  -4
 اإلفادة ما أمكن من الربامج احلاسوبية اليت ختدم حبثه -5
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن كة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شب
 اجلديدة يف اجملال(.
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 عروض مرئية لبعض األحباث العلمية لإلفادة منها -1
 مكتبة -2
 مواقع انرتنت -3

 دليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو ال ج. وصف املقرر

يرمي هذا املقرر إىل تدريب الطالب على أساليب كتابة البحث العلمي، ليكتب حبثا  يف النحو مبنيا  على أسس كتابة البحث العلمي، 
 حماوال  اإلفادة من مصادر املعرفة املختلفة.

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ثفة عن:أصول البحث العلمي وتقنياته، وطريقة إعداد خطة البحث مقدمة مك
ومراحل تنفيذها، وكيفية احلصول على املعلومات وتوثيقها ، واإلشارة إىل أهم 

 مصادر النحو، وتوجيه الطالب الختيار موضوع البحث

2 2 

 2 2 اختيار املوضوع ومناقشة األفكار العامة له 
 2 2 لها وفق موضوع البحثكتابة اخلطة ومناقشتها وتعدي

 5 5 كتابة البحث
استالم األحباث ومناقشتها على أساس األصول العلمية لكتابة البحث اليت مت 

 توضيحها، وإجراء التعديالت املطلوبة
5 5 

 
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى موعاجمل 

 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 16 ساعات التدريس
 1 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعتان / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 لم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تع4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 أسئلة لقراءة يف كتب النحوا تزويد الطالب من احلصيلة املعرفية لكتابة البحث العلمي 1.1

 مناقشة
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تعريف الطالب أبهم أعالم النحو العريب وأهم مؤلفاهتم  1.2
 واإلفادة منها يف حبثه

زايرة املكتبة واملواقع 
 اإللكرتونية

 واجبات
 

 املهارات االدراكية 2.0
كتابة البحث العلمي املبين على أسس كتابة البحث من توثيق،  2.1

 األسس واقتباس ونريها من
توجيه الطالب لإلفادة من 
األحباث املنشورة يف اجملالت 

 لكتابة حبثه

 مناقشة الطالب
 إجراء تعديالت

حماضرة عن طريقة تعامل  يقيم الطالب ما يقرأ وفق أسس ومعايري علمية 2.2
 الطالب مع ما يقرأ

 مناقشة
 واجبات

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 مناقشة البحث يف املصادر واملراجع ل الطالب أن يضيف فكرة جديدة يف حبثه ما أمكنحياو  3.1
طرح فكرة حنوية بني  تنمية القدرة التحليلية لدى الطالب 3.2

الطالب وإجراء احلوار 
 العلمي بينهم

 تعديالت 
 مناقشة

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
حوار عن أمهية احلاسوب  الطالب على البحث يف وسائل املعرفة املختلفةتنمية قدرة  4.1

وبراجمه يف خدمة البحث 
 العلمي

عرض بعض الطالب ألحباثهم 
من خالل الشرائح 

 اإللكرتونية
إبراز مواهب الطالب يف التعامل مع الربامج احلاسوبية اليت  4.2

 ختدم حبثهم
تكليف أحد الطالب بتقدمي 

م اسوب ختدفكرة ما يف احل
 البحث العلمي

 حوار
 مناقشة

 تعديالت
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 بيان أمهية البحث العلمي يف تنمية حب الطالب لرتاثه النحوي واالعتزاز به 5.1

النحو ودوره يف احملافظة 
 على هوية اللغة العربية

 أسئلة

جعل الطالب يتحدثون  انعكاس ما تعلمه الطالب من املقرر على أدائه اللغوي 5.2
 ابلفصحى ما أمكن

 مناقشة

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 25 5،4،3 اختيار عنوان البحث وكتابة اخلطة  .1

 50 10،9،8،7،6 كتابة البحث  .2
 25 15،14،13،12،11 مناقشة البحث وإجراء التعديالت  .3

* * * * * * 
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 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع( أعضاء

 الساعات املكتبة -5
 اإلمييل -6
 اجلوال عند الضرورة -7
 وسائل التواصل االجتماعي كإنشاء جمموعة على "الواتس" ألسئلة الطالب حىت تعم الفائدة للجميع  -8

* * * * * * 

 لتعلم:. مصادر اهـ

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
  -الرشد -شرونان –مكتبة الرشد  -الطبعة التاسعة  –كتابة البحث العلمي، صيانة جديدة، د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -

 العبيكان
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 ث العلمي و مناهجه أمحد بدر، أصول البح -

 طالل اجملذوب، منهج البحث و إعداده ) دراسة منهجية(  -

 ثراي ملحس،منهج البحوث العلمية للطالب اجلامعني .إميل يعقوب، كيف تكتب حبثا   -
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 صدر عن اجلامعاتاجملالت احملكمة اليت ت -
 اجملالت احملكمة اليت تصدر عن اجملامع اللغوية -
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. قائمة ابملواد اإللكرتونية-4

www.alfaseeh.com 
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 .املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

 ة:و. املرافق املطلوب

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 قاعات واسعة . -

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 اضرات يراعى فيها النظافة، والتكييف .حجرات احمل -

  ا  يف هذا املقررطالب 15أن ال يزيد الطالب يف القاعة عن  -

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 تركيب السبورات الذكية . -

 رأسي (  لعرض املادة العلميةتوفري أوفر هيد بروجيكتور ) العارض ال  -

 إنرتنت -
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 مكتبة ألهم مصادر النحو -

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .ة التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالي-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSتدريس )نظام إدارة اجلودة )عملية ال ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. التدريس من قبل األقرانمراقبة عملية  -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة )النموذج الداخل تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من
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 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -
. (C-SPCCملناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة ا كتابة تقرير  يتم دراسي فصل

ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
طبيق تمتثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة لل. (C-SPCCالكلية )

 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج
اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )

 رأي ستطالعا علم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات الت
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب

املقررات و وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج  اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.
 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .وتطبقها يف الربانمج

 
* * * * * * 

 
 :التوقيع د.مراد البياريأعضاء هيئة التدريس:

  هـ19/1/1437متام التقرير:إاتريخ 
 : د.عبد هللا احلقبايناللغة العربية يس قسمرئ عبد القادر حسوند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
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 األكادميي
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402411عرب :رمزه                       قراءة يف كتب النحو واللغة :                .اسم املقرر الدراسي1
 2   :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 دكتور بثينة أيوب: دراسي. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر ال4
 7: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 اليوجد:املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 :. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

ان تتقوي  صلة الطالب ابلرتاث اللغوى وكيفية التعامل مع هذا الرتاث وان يتمكن من االملام ابالحكام .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 واللغويه املقررة مع اطالعه علي اشهر اعالم الفكر النحوي واللغوي وااثرهم النحويه 

 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، 
 اجلديدة يف اجملال(.

استعمال عروض الشرائح عند حتليل وشرح النصوص املقررة واستخدام برامج الصور لعرض مناذج من الكتب الرتاثية  واالطالع علي 
 اللغةاملراجع احلديثة الشارحة ملناهج املؤلفني القدماء يف علوم النحو و 
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 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 مقرر قراءة يف كتب النحو واللغة يدرس بعض كتب النحو واللغة من الرتاث ويتوقف من خالهلا على مسائل لغوية دقيقة. 

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع وضوعاتقائمة امل

التعرف علي حمتوى املقرر وأهدافه  وتوضيح قواعد احملاضرة وتوزيع الدراجات  مع 
مقدمة حول البحث اللغوي عند العرب واهم اجملاالت اليت الف فيها العرب من 

 علوم اللغة 

1 2 

 2 1 ابب االم اليت لالستغاثة واليت لالضافة
 2 1 ابب فعل

 2 1 النسب ايل املضاف  النسب ايل العلم املضاف والنسب  نري املضاف ابب
 2 1 ابب ما جيوز فيه يفعل فيما فعل مفتوح العني 

 2 1 ابب من اايت القران الكرمي 
 2 1 ابب احاديث منتقاة

 2 1 مسالة يف قوله تعاىل  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
 2 1 ياختبار منتصف الفصل الدراس
 2 1 ابب ما وقع يف الكالم كاالمياء

 2 1 ابب يف اختصار اخلطب والتحميد واملواعظ 
 2 1 ابب يف قول الفرزدق حني تعلق ابستار الكعبة
 2 1 ابب يف رجل من رجاز بين متيم يف وقعة اجلفرة

 2 1 ابب اقوال  يف اجملالس واجللساء 
 2 1 ابب للحسن البصري يف املواعظ

 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(كوانت املقرر الدراسي . م2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

اسرتاتيجيات  جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 تدريس املقرر

 طرق تقومي املقرر
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  مناقشات واحباث نظرية حول البحث اللغوي عند العرب                               احملاضرة  املعرفة 1.0
  

أن يتعرف الطالب على   مقدمة نظرية حول البحث اللغوي عند  - 1.1
 العرب

 أن يتناول أهم اجملاالت اليت ألف فيها العرب من علوم اللغة . - 
 . .يقرأ قراءة حتليلية يف جمموعة من كتب الرتاث األديب والبالني  أن-
 . أن يلم الطالب بفكرة موجزة عن ابرز القضااي النقدية -
 أن يتعّرف على مصادر األدب - 

يقوم القسم ابختيار -
نصوص من كتبم األدب 

والبالغة والنقد، 
وُيستحسن جتديدها من 

 حني آلخر.

يقوم الطالب بضبط  -
وص ابلشكل التام، مث النص

تقرأ وتتم مناقشتها، وبيان 
ما فيها من أحكام، وما 

عليها من نقد وترجيح 
 وتصحيح.

ُيكلّمف األستاُذ الطالَب  -
بكتابةم حبوث يف مسائل 

تلك النصوص، ويقوم 
أستاذ املادة مبراجعتها حنوا  

وصرفا  وإمالء وأسلواب  
ومنهجا ، وإطالع الطالب 

ن على ما يظهر فيها م
 أخطاء ومناقشتها.

يفضل أن جتهز القاعة  -
الدراسية أبمهات املراجع 
واملصادر، والربامج 
احلاسوبية العلمية، 

 واإلنرتنت.

 

1.2    
 ان يكون  للطالب القدره علي عمل األحباث                اختبارات فصلية وهنائية املهارات االدراكية 2.0
 اكتشاف املشكالت. أن ميتلك الطالب القدرة على 2.1

 معرفة أساليب البحث العلمي. أن ميتلك الطالب القدرة علىـ 

 اسرتجاع املعلومات. أن ميتلك الطالب القدرة على ـ

  على التقومي .  أن ميتلك الطالب القدرة علىـ  

 ،ة بني النصوصقارنامل أن ميتلك الطالب القدرة على - 

 لنص.البعد التارخيي يف ا الطالب  يكتشفأن  -

يقوم القسم ابختيار 
نصوص من كتبم األدب 

والبالغة والنقد، 
وُيستحسن جتديدها من 

 حني آلخر.

يقوم الطالب بضبط  -
النصوص ابلشكل التام، مث 
تقرأ وتتم مناقشتها، وبيان 

كام، وما ما فيها من أح

القراءة 
 املعربة

 % 25 ممتد

الوقوف 
 احلسن

 % 10 ممتد

فهم العبارة، 
 واملناقشة

 %25 ممتد

األحكام 
 العلمية

 % 20 ممتد
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 إحساسه مبقاصد األدب   الطالب  ينمي أن- 

 األسلوب البالغي  الطالب  يتذوقأن  -

 مبعيار نقدي .  الطالب  حيكمأن  -

  .أن يتدرب الطالب على فهم واستيعاب الغامض -  

  .أن يتعرف إىل طريقة التعامل مع الكتب القدمية  -  

  ة.نصوص: جاهلية، وإسالمية، وأموي أن حيلل الطالب-

 مييز األساليب البالغية  أن -

 .تيبحث بعض القضااي األدبية من حيث الدوافع واملؤثرا أن -

عليها من نقد وترجيح 
 وتصحيح.

ُيكلّمف األستاُذ الطالَب  -
بكتابةم حبوث يف مسائل 

تلك النصوص، ويقوم 
أستاذ املادة مبراجعتها حنوا  

وصرفا  وإمالء وأسلواب  
ومنهجا ، وإطالع الطالب 

على ما يظهر فيها من 
 أخطاء ومناقشتها.

يفضل أن جتهز القاعة  -
راجع الدراسية أبمهات امل

واملصادر، والربامج 
احلاسوبية العلمية، 

 واإلنرتنت.

 % 20 ممتد حبث

 

2.2    
 اآلراء  اختاذ القرار  تبادل مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل

 ورش عمل

 مناقشات بني الطلبة

 مدارسة )مسممنار(

 حتكيم: املدارسة )السمنار(

 حتكيم: مناقشات الطالب

 هم يف ورشة العملؤ حتكيم: أدا
3.2    
 علومات واملهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية امل 4.0
4.1    
 املهارات احلركية النفسية 5.0

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 5 6ايل   2 واجب منزيل   .1

 5 10ايل  4 تلخيص موضوع  .2
 10 7 كتابة حبث  .3
 20 8 اختبار نصفي   .4
        10                         13 تعليق علي  النصوص املقررة  .5
 50  اختبار هناية الفصل   .6

* * * * * * 
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 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، تشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالس
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 ة واالدب للمربدالكامل يف اللغ  .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 دورايت العلمية، التقارير، اخل(.)ال. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

د  ابن جين ن االنباري شرح القصائسيبويه  الكتاب   املربد املقتضب   الكامل   الفراء  معاين القران  ثعلب  جمالس ثعلب   اب
 اخلصائص  سر صناعة االعراب   ابن فارس الصاحيب 

 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث املكتبة الشاملة  املوسوعة الشعرية 

 .اانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةسطو مواد تعلم أخرى: كاإل -5
* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 ية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(.)الفصول الدراس . املباين1
 قاعة احملاضرات

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 برامج حاسوبية 

 هبا(: صة، أذكرها، أو أرفق قائمة)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا . مصادر أخرى3
* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول ةمراقب

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N الملحق (QMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم
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 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

ورة دورية  لتصحيح ل، والتبادل بص)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستق عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام إدارة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jلملحق وا Iوالملحق  H( الملحق QMSالجودة )

لداخلي، التقييمين ا تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

ستوى حيث يحقق ذلك ان حجم وم. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

من  H و G الواردة في المرفقات النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب، العمل

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون خاضعة الى  جميع. (QMSنظام إدارة الجودة )

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من ياري األدنىالحد المع

 في المجهزة النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

بشكل موسع وأكثر  يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك ذيأخ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك رسمية

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
كتابة  تمي دراسي فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 التقرير كتابة يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) تقرير

تمثل عملية كتابة التقريرين )تقرير البرنامج . (C-SPCCلدراسية في الكلية )قبل لجنة المناهج والخطط ا ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج

ل لجنة للبرنامج ومن خال التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCالمناهج والخطط الدراسية في الكلية )

 له أهمية الطالب رأي استطالع ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة وطريقة تطبيقه.

ات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية الخاصة بالتقييم الطالبي للمقرر NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة

تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم  (APCRوينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية ) مراجعة وتحسين البرنامج.

 .وتطبقها في البرنامج وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات

* * * * * * 
 :التوقيع أعضاء هيئة التدريس:

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                 

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

 عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي
DQAAA 

 

 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي 
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر
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 المقرر توصيف
 هـ19/1/1437 :التقرير تاريخ                               فيصل الملك جامعة: التعليمية المؤسسة

 العربية اللغة :القسم                                             اآلداب :الكلية

 :عنه عامة ومعلومات الدراسي، بالمقرر التعريف -أ

 7402416عرب :رمزه                قضااي يف اللغة والنحو:   سيالدرا المقرر اسم.1

 2 :المعتمدة الساعات عدد.2

 العربية اللغة برنامج: المقرر ضمنه يقدم الذي( البرامج) البرنامج.3
 (البرامج هذه ذكر دون ذلك، إلى اإلشارة نرجو أخرى؛ برامج ضمن عامة اختيارية مادة يُقد مُ  المقرر كان إذا)

 عائشة الجندي. د: الدراسي المقرر عن المسئول التدريس هيئة عضو اسم. 4

 البكالوريوس: الدراسي المقرر فيه يعطى الذي األكاديمي المستوى أو السنة. 5
 ال يوجد : (وجدت إن) المقرر لهذا السابقة المتطلبات. 6

 ال يوجد    :(وجدت إن) المقرر لهذا الحالية المتطلبات 7

 :التعليمية للمؤسسة الرئيس المقر في يكن لم إن المقرر؛ تدريس انمك. 8

 :(ينطبق ما كل على عالمة ضع) التدريس نمط. 9

 %100: المئوية النسبة                  تقليدية دراسية فصول. أ

 %0: المئوية النسبة        (وإلكتروني تقليدي) مدمج. ب

 %0: المئوية النسبة                         إلكتروني تعلم. ج

 %0: المئوية النسبة                                المراسلة .د

 %0: المئوية النسبة                                    خرىأ. ز

 يوجد ال: تعليقات

 :هدافاأل – ب

  المقرر؟ لهذا الرئيس الهدف ما.1
 ة قدميا  وحديثا  .معرفة أبرز القضااي النحوية واللغوي -

 سبب يف نشأة تلك القضااي.تفهم العوامل اخلارجية اليت ت -

 تنمية ملكة احلوار والتحليل واالستنتاج. -

 استخالص األبعاد الفكرية والعلمية لتلك القضااي. -

 مناقشة  القضااي النحوية واللغوية أبسلوب علمي مقنع. -

 :مثال) وتحسينه الدراسي المقرر تطوير أجل من اهن؛الر الوقت في تنفيذها يتم خطط أية باختصار صف. 2
 يف والتعديالت اإلنترنت، شبكة أو المعلومات تكنولوجيا على تعتمد التي والمراجع للمواد المتزايد االستخدام
 (.المجال في الجديدة العلمية البحوث نتائج على بناءً  المقرر محتوى
 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام 

 خدام وسائل التقنية الحديثة كالعروض المرئيةاست

 االستفادة من مواقع اإلنترنت الجيدة في مجال الدراسة

 الحاسوبيةالعلمية االستفادة من البرامج 

 المكتبة العامة

 االنفتاح على بنوك المعلومات والمصطلحات

 االطالع على البحوث ذات االهتمام باللغات األخرى
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 ة الخاصةمكتبة قسم اللغة العربي

 استضافة علماء متخصصون في مجال الدراسة

 :(الدليل أو التعريفية النشرة في المستخدم باألنموذج العام الوصف إرفاق ينبغي: مالحظة) المقرر وصف. ج

 .تغطيتها ينبغي التي الموضوعات. 1
 التدريس ساعات األسابيع عدد الموضوعات قائمة

 2 1 قرر.التعريف ابمل
 2 1 .العامل

 2 1 .العلة

 6 3 .اللهجات

 4 2 .اإلعراب

 4 2 .التعريب

 4 2 .االشتقاق
 4 2 رتادف واالشرتاك اللفظي.ال

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 يب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أسال4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 النحوية واللغوية املتعلقة مبا يلي: أن يتعرف الطلبة على األحكام 1.1

 العامل يف النحو. -1

 العلة يف النحو. -2

 اللهجات. -3

 عراب.اإل -4

 التعريب. -5

 االشتقاق. -6

 رتادف واالشرتاك اللفظي.ال

 .احملاضرات إلقاء
 احلوار.

 .واملدارسات املناقشة
 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.
 استخدام احلاسب اآليل.

دراسة نصوص خمتارة ُتطبق عليها 
مفردات املقرر وموضوعاته، انطالقا 

 .جمال دراستهمن النص، وصوال إىل 
ث يف حبو : تكليف الطالب بكتابة

 .، وتقوميهاجمال دراسته

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

اختبار عملي على برامج 

 الحاسوبية في مجال المعاجم.

 بحوث.

 املهارات االدراكية 2.0
 اختبار تحريري. احلوار. مهارة التطبيق. 2.1
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 مهارة التحليل.

 مهارة املقارنة.

 .االستنتاج مهارة

 .احلل بطرق إبداعية مهارة

 .إللقاء والتكلم بفصاحةا مهارة

 اإلحصاء. مهارة

 .واملدارسات املناقشة

 عروض مشاهدة.

 

 أسئلة مباشرة.

 التقييم المباشر.

اختبار عملي على البرامج 

 الحاسوبية المعجمية.

 بحوث.

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب تنمية

 قيادة فريق العمل.

 ورش عمل

القيام ببحوث فردية وجماعية 

وعرضها ومناقشتها أمام 

 الطلبة

 مدارسة )ِسِمنار(

 تحكيم: المدارسة )السمنار(

 تحكيم: مناقشات الطالب

 تحكيم: أدائهم في ورشة العمل

 هارات العدديةمهارات التواصل وتقنية املعلومات وامل 4.0
 .استخدام البرامج الحاسوبية 4.1

 .المعاجماستخدام 

 .اإلنترنتاستخدام 

 .والمقاالت والتقارير كتابة الرسائل

تطبيق شرح المادة عن 

طريق البرامج الحاسوبية 

 .المعينة على فهم المادة

 .عروض مشاهدة

بحوث وواجبات مقدمة ببرامج 
 .حاسوبية متخصصة

 كية النفسيةاملهارات احلر  5.0
 ال توجد ال توجد ال توجد 5.1

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
 القضااي العلمية املختلفة املرسومة يف مفردات يف اللغة والنحو.أن يعرف  املعرفة

 ، ويلقي ويتكلم بفصاحةبطرق إبداعيةرن، ويستنتج، وحيل أن يطبق، وحيلل، ويقا دراكيةاملهارات اإل

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل

 سن اخلطاب مع اآلخرينأن حي

 االستداللية والعقلية لدى الطالب أن ينمي قدرته

 فريق العمل.أن يقود 

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
 العددية

 .الحاسوبيةم البرامج ستخدأن ي

 .المعاجمم ستخدأن ي

 .اإلنترنتم ستخدأن 

 أن يكتب الرسائل والمقاالت والتقارير 

 أن يحصي. 
 ال توجد املهارات النفس حركية

* * * * * * 
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 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له مهمة التقييم

 % 10 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2

 % 5 10 حبث حاسويب  .3

 % 5 12 حبث كتايب  .4

 % 50 16 اختبار نهائي  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

 ، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 أساتذة املقررات. الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل

 ه. مصادر التعلم:

 فصول في فقه العربية، د. رمضان عبد التواب. :. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1

 . قائمة ابملراجع األساسية للمواد2

اإلنصاف يف  ابن يعيش،–شرح املفصل طي،السيو  –االقرتاح يف علم أصول النحو ابن األنباري،–ابن جين، أسرار العربية –اخلصائص املربد،–ملقتضب سيبويه،ا–الكتاب
علب، شوقي ضيف، الكامل، املربد، الفراء، معاين القرآن، ثعلب، جمالس ث –املدارس النحوية  الزجاجي، –األمايل  السيوطي،-مهع اهلوامع ابن األنباري، –مسائل اخلالف

 أين الشجري، أمايل ابن الشجري. ازايت،أبوعلي الفارسي، الشري  ابن فارس، الصاحيب، ابن احلاجب، األمايل النحوية،
  :. قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 الرد على النحاة البن مضاء بتحقيق د.البنا.
 مدرسة البصرة النحوية د. عبد الرمحن السيد.

 األصول د. متام حسان.
 فقه اللغة د. صبحي الصاحل.

  :. قائمة ابملواد اإللكرتونية4
www.alfaseeh.com  

www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 مواد تعلم أخرى:  -5
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 ة الشاملةاملكتببرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

* * * * * * 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 اسي: فصل در  . املباين1
 .(عرض البياانت )داات شو :. املصادر احملوسبة2
 ال حاجة هلا . مصادر أخرى3

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم اسرتاتيجيات أخرى-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام لتدريسا هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  لبعمليات التحقق من معايري إجناز الطا-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

بة ( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلو QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها بلق( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 ستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىنالتحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس امل
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
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 :ينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتس-5
 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -

. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل
ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف

متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق . (C-SPCCالكلية )
راسية يف ملناهج واخلطط الدللربانمج ومن خالل جلنة ا التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )
 رأي ستطالعا ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   تستخدمو  خاصة له أمهية الطالب
 وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

 ء التحسيناتية تتبىن خطط اجراحتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذ (APCRالدراسية )
 .وتطبقها يف الربانمج

* * * * * * 
 :التوقيع 2 أعضاء هيئة التدريس:

  ه19/1/1437 متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 عرب 7402202 :رمزه                         (1الصرف )   :              .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 (ة العربيةداب يف اللغاآلبكالوريوس ) : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 األستاذ الدكتور/ فايز صبحي عبد السالم تركي                    :. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الثالث: ي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى األكادمي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 جبامعة امللك فيصل احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق( .9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 ت املُقرَّر ، وكيفية توظيفها .اتعريُف الطَّالبم بعمْلمم الصَّرفم  وأْشهرم  أعالمه وأهمّم كتبهم ، وتعريفه ابألحكام الصَّرفية  يف إطار مفرد 

 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

ئج البحوث العلمية تاعلى ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.

 . كالسبورة والكتاب،وسائل التعليم استخدام 

 . كالعروض املرئية،استخدام وسائل التقنية احلديثة 

 . االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة
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 . احلاسوبيةالعلمية االستفادة من الربامج 

 . املكتبة العامة

 .العربية اخلاصةمكتبة قسم اللغة 

 . يف جمال الدراسة استضافة علماء متخصصني

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 د الفعل وتوكيده.اصيغ الزايدة، وإسن عاينتعريف الطالب ابلصرف وواضعه وميدانه، وامليزان الصريف، وتقسيمات الفعل وأوزانه، وم

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التَّعريف أبشهر علماء الصرف وأهم كتبهم
 ما يدخل منميدان علم الصرف " –واضع علم الصرف  –الصرف لغة واصطالح ا 

 "منه يف علم الصرفدخل أقسام الكالم وما ال ي
1 2 

 2 1 مليزان الصريف ا
 2 1 القلب املكاين

 2 1 ومتعٍد والزٍم وجامد ومتصرف تقسيم الفعل إىل : ماض ومضارع وأمر
 2 1 الفعل الصحيح والفعل املعتل

 4 2 امتحان نصف الفصل الدراسي و وأوزانه اجملرد  )ثالثي ، رابعي( لفعلا
 2 1 الفعل املزيد وأوزانه 

 4 2 معاين صيغ الزايدة
 4 2 إسناد الفعل

 4 2 توكيد الفعل ابلنون وإسناد املؤكَّد إىل الضَّمائر   
 2 1 االختبار النهائي

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ت التدريسساعا

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية
* * * * * * 

 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
* * * * * * 

 .قومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب الت4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
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 املعرفة 1.0
األسئلة الشفهية على مدار  إلقاء احملاضرات أْن يعرَف الطَّالُب أشهَر علماءم الصَّرفم وأشهَر ُكتبمهم. 1.1

 احملاضرات
ُل هبا من قضااي 1.2  ، أْن يتعرََّف الطَّالُب على بمْنيةم الكلمةم وما يتَّصم

عر ا .  ومدى توظيفها يف النصوص املُختلفةم، نثر ا أو شم
تكليف الطَّالب ابستخراج  

بعض الكلمات ذات العالقة 
 مبوضوع الدرس من نصٍّ مَّا .

 املهارات االدراكية 2.0
ر الطَّالُب سم  2.1 واٌء أكانت رَّ البمْنيةم الصَّرفيةم للكلمات ، سأْن يـَُفسّم

، جُمرَّد ا أْم  امس ا ُمتمكّمن ا أْم فمعال  ُمتصرّمف ا ، صحيح ا أم معتالا
ا، وكيفية إسناد الفمعلم وتوكيده ابلنون .  مزيد 

تكليف الطَّالب ببيانم أثر  احلوار واملناقشة
 البمنية الصَّرفية يف نصٍّ مَّا .

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
مةم أْن حيكَم الطَّالُب على تفسريم اآلخرين للبمنيةم الصَّرفيةم للكل 3.1

 أو كيفيةم استخدامهم البنية الصَّرفية الصَّحيحة .
تكليف الطالب بواجبات  عقد جمموعات َعمل

 منزلية حيكم فيها على تفسري
 اآلخرين من خالل ما كتبوه.

لةٌ ابلتَّخصُّصم فيما ُيْستَ  3.2 غَلق أْن يسأَل الطَّالُب ُأستاذه ومن له صم
 عليه .

تكليف الطالب ابستمرار   
 كونه ُمتسائال  عمَّا يعنُّ له من

 أموٍر تستوجُب السؤال.
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
رى ، حنُو رفيةم أبوعيٍة ُأخأْن يبحَث الطَّالُب عن املعلومةم الصَّ  4.1

شبكة املعلومات الدولية ونريها من املصادر واملراجع ذات 
لة ابملقرَّر.  الصّم

استخدام احلاسب اآليل ، 
من خالل أوراق العمل 

 والتَّقارير

تكليف الطَّالبم إبعداد أوراق 
عمل عن جزئيات املقرر يف 
ضوء كتاابت اآلخرين 

 ومؤلفاهتم.
4.2    
 ال توجد ارات احلركية النفسيةامله 5.0

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ائيهنسبته من التقييم الن األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
على مدار أسابيع  األسئلة الشفهية على مدار احملاضرات  .1

 الدراسة.
2% 

تكليف الطَّالب ابستخراج بعض الكلمات ذات العالقة مبوضوع الدرس   .2
 من نصٍّ مَّا .

على مدار أسابيع 
 الدراسة.

2% 
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على مدار أسابيع  تكليف الطَّالب ببيانم أثر البمنية الصَّرفية يف نصٍّ مَّا .  .3
 راسة.الد

2% 

تكليف الطالب بواجبات منزلية حيكم فيها على تفسري اآلخرين من   .4
 خالل ما كتبوه.

على مدار أسابيع 
 الدراسة.

5% 

 يف األسبوع التَّاسع اختبار حتريري نصفي  .5
 من الدراسة.

30% 

تكليف الطالب ابستمرار كونه ُمتسائال  عمَّا يعنُّ له من أموٍر تستوجُب   .6
 السؤال.

 2% 

كليف الطَّالبم إبعداد أوراق عمل عن جزئيات املقرر يف ضوء كتاابت ت  .7
 اآلخرين ومؤلفاهتم.

 2% 

 %5  تكليف الطالب بكتابة حبث يف جمال الدراسة  .8
 %50  اختبار حتريري يف هناية الفصل  .9

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، تشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالس
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

شارات واإلرشاد كتبية ؛ لتقدمي االستيُتوقَّع من عضو هيئة التدريس أْن يتواجد على مدار أربع ساعات أسبوعياا كساعات م -
 األكادميي.

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 التَّطبيق الصَّريف ، للدكتور عبده الرَّاجحي . -
 عال ، د.حممد عبد اخلالق عضيمة .املغين يف تصريف األف -
 قارير، اخل(.)الدورايت العلمية، الت. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

، دروس  التصريف د.حامت الضامن فصول يف كتاب سيبويه ، املمتع يف التصريف البن عصفور األشبيلي ، شرح الشافية لرضي الدين االسنراابذي ، التصريف امللوكي البن جين ،
ابن يعيش ، يف الصرف العريب  -شرح امللوكي يف التصريفابن جين، -املازين املنصف شرح تصريف ،يف التصريف حملمد حميي الدين عبد احلميد ، التطبيق الصريف د.عبده الراجحي

جم األمساء ، معجم ، معجم احلروف ، معد.حامت الضامن -فصول يف التصريفعبده الراجحي،  -أمين عبد الغين ،التطبيق الصريف -الصرف الكايف  عبد الفتاح الدجين، –
 إميان البقاعي. –األفعال 

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. تب املقررة، واملراجع املوصى هبا. قائمة ابلك3
 مصر –علوم اللغة  جملة -

 جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. -

 جملة جامعة أم القرى. -

 جملة الرتاث العريب -
 رة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبو  . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 امع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(اجلبرانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 اسب اآليل املتاحة...إخل(.أجهزة احل

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 اجملهزة. الفصول الدراسية -
 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 . عرض البياانت )داات شو(أجهزة  -
 صة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا . مصادر أخرى3

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  قق من معايري إجناز الطالبعمليات التح -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

متحانات واالعمال المطلوبة في المقرر ( الخاص باالQMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

ييمين التق تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

حقق ذلك ان حيث ي. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين دامباستخ)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

ي الواردة ف النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

ملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية نماذج التحقق يجب معا جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G المرفقات

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 النماذج باستخدام وذلك الموضوع عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 :للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية  -5
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 اسيدر فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 يتم لدراسيا العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم

تمثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة

 هيئة ن أعضاءفا ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس

بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة 

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب يرأ استطالع وطريقة تطبيقه.

وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات  نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

قها في وتطب تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها (APCRالدراسية )

 .البرنامج

* * * * * * 
 :التوقيع أعضاء هيئة التدريس:

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 للغة العربيةا القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 (2الصرف )           :     .اسم املقرر الدراسي1

 7402302عرب :رمزه                                  
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( كان املقرر يُقدَُّم مادة  )إذا
 د. أسامة خضر : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى اخلامس : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402202عرب : السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(. املتطلبات 6
 ال توجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: ويةالنسبة املئ                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 هدف معريف 

 تعريف الطالب ابألحكام الصرفية يف هذا املقرر  
 هدف ثقايف 

 اطالعه على أشهر أعالم الصرف
 هدف تفكريي

 تطور فكرة التحليل والتعليل والرتجيح -
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 ن طريق كتب الرتاثان يتمكن الطالب من فهم القاعدة الصرفية ع -
 هدف تذكري 

 حفظ الشواهد الفصيحة ليستقيم لسانه وتتوسع خميلته. -
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن نت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرت 
 اجلديدة يف اجملال(.

 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ريسساعات التد عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التعريف ابملقرر اجملرد واملزيد
 2 1 اجلامد واملشتق

 2 1 املصادر الثالثية
 2 1 املصادر فوق الثالثية ، املصدر امليمي ، مصدر املرة ، مصدر اهليئة

 4 2  اسم الفاعل ، والصفة املشبهة، وصيغ املبالغة
 2 1 اسم املفعول

 2 1 امسا الزمان واملكان
 2 1 أفعل التفضيل

 2 1 صيغتا التعجب
 4 2 النسب 
 4 2 التصغري

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
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اجملرد واملزيد، اجلامد واملشتق، املصدر، املشتقات، النسب  1.1
 والتصغري

 إلقاء احملاضرة، 
 احلوار

 املناقشة واملدارسات
 ورش عمل

 عروض مشاهدة
 سب اآليلاستخدام احلا

تكليف الطالب بكتابة 
حبوث يف جمال دراسته، 

 وتقوميها

 اختبار حتريري
 أسئلة مباشرة

 واجبات منزلية
اختبار عملي على برامج 

 احلاسوب
 حبوث

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
   مهارة التطبيق 2.1

   مهارة التحليل 
   مهارة املقارنة 
   مهارة االستنتاج 
   ل بطرق إبداعية    مهارة احل 
   مهارة اإللقاء والتكلم بفصاحة 
   مهارة اإلحصاء 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
   حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1
 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب 3.2

 قيادة فريق العمل
  

 ملهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية املعلومات وا 4.0
 استخدام الربامج احلاسوبية  4.1

 استخدام املعاجم
 استخدام اإلنرتنت

 كتابة الرسائل واملقاالت
 استخدام الربيد اإللكرتوين للتواصل مع املدرس والطالب

  

4.2    
 ال توجد    املهارات احلركية النفسية 5.0

* * * * * * 
 يسها وتقوميهاصيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدر 

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
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يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 يعدد، يسمي، يعرق، يذكر، يقول، يكتب

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
، يفرق، يقسم يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا،

ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 يشرح، يلخص، يكتب، يقارن، يوضح أوجه االختالف، يقسم، يقيس، يفسر

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، يشري)

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 يشري، خيتار، يوضح، يستخدم، حيلل، يسأل ،يكتب،

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 ؤدي، يبحث، يسأل، ينتقديوضح، حيكم، بفسر، ي

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 يوضح ، يعرض، يعطي مثال، يؤدي.

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، الة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مثل: مقمهمة التقييم 
 %10 2 واجب منزيل  .1

 %30 7 اختبار نصفي  .2
 % 5 10 حبث حاسويب  .3
 %5 12 حبث  .4
 %50 16 اختبار هنائي  .5

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، قدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لت
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 شذا العرف يف فن الصرف . للحمالوي

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 .املطلوبة املقررة الكتب قائمة. 1
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 يف فصول جين، البن يامللوك التصريف االسرتاابذي، الدين لرضي الشافية شرح عصفور، البن التصريف يف املمتع سيبويه، كتاب
 يف امللوكي شرح ،جين ابن املازين، التصريف شرح ، احلميد عبد الدين حمي حملمد  التصريف يف دروس ، الضامن حامت. د التصريف
 معجم األمساء، عجمم احلروف، معجم ، الضامن حامت.د التصريف يف فصول الراجحي، ،عبده الصريف التطبيق يعيش، ابن ، التصريف

 اعيالبق إميان األفعال
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com 
www.shamela.ws 
www.alwarg.net 

 .ة، والربامج اإللكرتونيةسطواانت املدجممواد تعلم أخرى: كاإل -5
 برانمج حاسويب : اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(

 برانمج حاسويب : املكتبة الشاملة
 برانمج حاسويب : املوسوعة الشعرية

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

ات، وعدد عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترب )أي: بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب مزودا أبهم الربامج العلمية 30( طالبا فيها 30قاعة دراسية تسع)

 املرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات و  . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل به الربامج التعلمية

 عارض املشاهدة
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3

 إنرتنت 
 برامج علمية

 مكتبة ألهم مراجع اللغة
* * * * * * 

 . تقومي املقرر وعمليات التحسني:ز

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام تخدامباس الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

http://www.alfaseeh.com/
http://www.alwarg.net/
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 .ت حتسني التدريس. عمليا3

 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

ة  لتصحيح ي)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دور  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

ييمين التق تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا لاألعما جميع

حقق ذلك ان حيث ي. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

ي الواردة ف النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة 

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية  جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G المرفقات

 ((. QMS، C.5.8 (b))ت تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة متطلبا من ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية نم عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
 اسيدر فصل كل برنامج للمراجعة الدورية. بعدبواسطتها اخضاع ال يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم

تمثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة

 هيئة ن أعضاءفا ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

اصة الخ والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس

بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة 

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه.

وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات  الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج. نموذج المسح

قها في وتطب تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .البرنامج

* * * * * * 
 :التوقيع يس:أعضاء هيئة التدر 

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم  احلقبايند. عبدهللا املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلالتعليمية:  املؤسسة

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402421عرب  :رمزه                                    3صرف : .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 أ. د/ حممد أمني الروابدة: ريس املسئول عن املقرر الدراسي. اسم عضو هيئة التد4
 الثامن: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402316عرب : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 جامعة امللك فيصل )احلرم اجلامعي( إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس املقرر؛ 8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
فية ، وما يعلق ابإلعالل واإلبدال واإلدنام واإلمالة ومعاين حروف الزايدة مع توجيه الطالب إىل كيفية التعمق يف دراسة األحكام الصر 

التعامل معها وتدريبة على التعامل مع املسائل الصرفية املختلفة   وتدريبه على قراءة كتب الرتاث الصريف والتعرف على مؤلفيه 
 ومناهجهم يف عرض املادة الصرفية ما أمكن

. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 (.اجلديدة يف اجملال
 تدريب الطالب على قراءة كتب الرتاث الصريف -1
 ربط ما جاء به احملدثون مبا عند الصرفيني القدامى -2
 اإلفادة ما أمكن من وسائل املعرفة املتعددة إلدراك الطالب للقضااي الصرفية وفهما يف هذا املقرر -3
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 خدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املست ج. وصف املقرر

 .اليت ينبغي تغطيتها املوضوعات-1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 التعريف ابملقرر 

 4 2 معاين حروف الزايدة
 2 1 التذكري والتأنيث
 2 1 اإلعالل ابلنقل
 4 2 اإلعالل ابلقلب

 2 1 االمتحان الفصلي
 2 1 اإلعالل ابحلذف

 2 1 اإلعالل ابلنقل والقلب
 2 1 اإلعالل ابلنقل والقلب والتعويض

 2 1 اإلبدال
 4 2 اإلدنام
 2 1 اإلمالة

 
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(مكوانت املقرر الدراسي - 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة- 3

* * * * * * 
 أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع- 4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 مناقشة حماضرات تعريف الطالب ابألحكام الصرفية يف هذا املقرر 1.1
 أسئلة  قاريرت تعريف الطالب أبهم أعالم الصرف العريب 1.2
 املهارات االدراكية 2.0
قراءة مواضيع املقرر من  قدرة الطالب على التعامل مع كتب الرتاث الصريف 2.1

 بعض كتب الرتاث الصريف
 األسئلة املباشرة

 احلوار
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تنمية قدرة الطالب على طرائق جديدة يف قراءة الصرف قائمة  2.2
 على التحليل واملناقشة

ور اعرض الطالب لبعض حم
 احملاضرة أمام زمالئه

 املناقشة 
 االمتحاانت الفصلية

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
قدرة الطالب على إبداء رأيه يف املسألة الصرفية يف كتب  3.1

 الصرف لتعزيز ثقته بنفسه
 تكثيف التدريبات الصرفية

اعتماد آليات التحليل 
 الصريف 

 أسئلة 
 حوار

ية قدرة الطالب على التعامل مع كتب احملدثني بوصفها تنم 3.2
 إكمال ملا جاء به القدامى

تكليف الطالب بعرض آراء 
احملدثني أبسلوب املنطق 
العلمي البعيد عن التعصب 

 للقدمي

 واجبات
 تقارير

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
رتونية املتعددة) املواقع، اإلفادة من وسائل املعرفة اإللك 4.1

 املكتبات اإللكرتونية، قواعد البياانت، املنتدايت(
مناقشة بعض القضااي اليت 
تكون على املنتدايت 

 اإللكرتونية

 أسئلة 
 واجبات

توظيف مهارة الطالب اإللكرتونية واإلفادة منها يف عرض  4.2
 مفردات املقرر مثل)الشرائح، األقراص املدجمة(

لبعض حماور عرض الطالب 
املقرر بواسطة الشرائح 

 اإللكرتونية

 أسئلة 
 واجبات

 املهارات احلركية النفسية 5.0
بيان أمهية الصرف ودوره يف  تنمية حب الطالب لرتاثه الصريف واالعتزاز به 5.1

احملافظة على هوية اللغة 
 العربية

 أسئلة

جعل الطالب يتحدثون  انعكاس ما تعلمه الطالب من املقرر على أدائه اللغوي 5.2
 ابلفصحى ما أمكن

 مناقشة

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها:

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة

 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب
 إلبدال واإلدنام واإلمالة يعرف الطالب داللة اإلعالل وا -1
 يعرف الطالب أنواع اإلعالل واإلبدال  -2
 يكتب كلمات خالية من األخطاء الصرفية -3
 حيفظ الشواهد الصرفية اليت تؤيد القاعدة الفرعية -4

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 

ناء، لل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بينتقد، حيسب، حي
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 يلخص الطالب بعض املواضيع من كتب الرتاث الصريف -1
 يبني بعض أوجه االختالف -2
 حيلل الطالب املسائل الصرفية بطرائق قائمة على األدلة والرباهني -3
 الطالب أن يرسم خمططا  ذهنيا  حملاور املوضوعحياول  -4
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 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 يقّيم الطالب املسائل الصرفية ويبدي رأيه -1
 د القدامىيشري إىل ما جاء به احملدثون مقارنة مبا عن-2    

 حيلل الطالب آراء الصرفيني الستنتاج القاعدة-3
 يكتب الطالب تقريرا  عن إحدى األفكار اليت تعرض يف احملاضرة-4

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 ئح اإللكرتونية عن بعض املواضيعيقدم الطالب عرضا  ابلشرا-1
 يفيد من شبكات اإلنرتنت يف كتابة البحوث والتقارير-2
 يقّيم ما يقرأ يف شبكات اإلنرتنت-3
 يبحث عن اآلراء من خالل املكتبات واملواقع اإللكرتونية-4

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
فحص، ، ي، ينتج يرسميؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 يوظف الطالب ما تعلمه من خالل حديثه وكتاابته-1
حياول الطالب قراءة بعض النصوص القرآنية اليت اشتملت على األحكام -2

 الصرفية حىت ينمو لديه حب اللغة العربية 
* * * * * * 

 جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي-5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصييم مهمة التق

 10 خالل الفصل مشاركة  .1
 5 خالل الفصل تقرير  .2
 5 خالل الفصل واجبات  .3
 30 األسبوع الثامن امتحان فصلي  .4
 50 السادس عشر االمتحان النهائي  .5

* * * * * * 

 د الطاليب األكادميي والدعم:اإلرشا .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 الساعات املكتبية املعلن عنها -1
 التواصل عن طريق اإلمييل -2
 التواصل عن طريق اجلوال عند الضرورة القصوى -3

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 شذا العرف يف فن الصرف ، الشيخ أمحد احلمالوي – .الكتب املقررة املطلوبة قائمة-1
 التقارير، اخل(.)الدورايت العلمية، ابملراجع األساسية للمواد  قائمة-2
 الدورايت العلمية احملكمة يف اجلامعات -
 الدورايت العلمية احملكمة يف اجملامع اللغوية -
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 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا قائمة-3

 املنصف شرح تصريف املازين البن جين -

  املمتع البن عصفور -
 البن احلاجبشرح الشافية  -
 دروس يف التصريف حملمد حمي الدين عبد احلميد -
 . التطبيق الصريف ، عبده الراجحي -
  يف الصرف العريب ، عبد الفتاح الدجين -

 تيسري اإلعالل ، عبد العليم إبراهيم -         
 ة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبور  قائمة ابملواد اإللكرتونية-4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -4

 املوسوعة الشاملة. -
 .الصرفيةاملوسوعة  -
 املوسوعة الشعرية -
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث. -
 املكتبة الشاملة -

 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. ملباينا-1
 قاعات واسعة.   -

 حجرات احملاضرات يراعى فيها النظافة، والتكييف.   -

 طالبا 30عن  أال يزيد عدد الطالب يف املقررات التطبيقية -
 الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة  املصادر احملوسبة-2

 تركيب السبورات الذكية .  -

 توفري أوفر هيد بروجيكتور ) العارض الرأسي (  لعرض املادة العلمية -
 إنرتنت -

 صة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا مصادر أخرى-3
 الصرفمكتبة ألهم مراجع  -

* * * * * * 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 قرر وعمليات التحسني:ز. تقومي امل

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة ات الواردة يف نظامالفقر  ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) التدريس ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .ريس. عمليات حتسني التد3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية   عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .ح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(لتصحي

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSاملطلوبة يف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

ختضع  حاانتواالمت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع رمسيا املقومة األعمال مجيع -
 تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي  لكال

مناسبا  رر يكونحيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املق. للتطبيق للطالب
من نظام إدارة اجلودة  H و G الواردة يف املرفقات النماذج كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام  للطالب،

(QMS) .مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون  مجيع
 QMS، C.5.8)لتوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة متطلبات تطبيق ا من خاضعة اىل احلد املعياري األدىن

(b) .)) 

 وذلك املوضوع عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج ابستخدام

 QMS) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من ريةصغ كمية  من

C.5.9) 
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

  دورية. بعدراجعة البواسطتها اخضاع الربانمج للم يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -
-Cعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل كل

SPCC) .ملناهج واخلطط قبل جلنة ا ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
ل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة متث. (C-SPCCالدراسية يف الكلية )



 215الصفحة 

نة املناهج للربانمج ومن خالل جل التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج
ية الراجعة ويقومون اخلاصة ابلتغذ واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCواخلطط الدراسية يف الكلية )

بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة 
اخلاصة ابلتقييم الطاليب  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.

ج عن عملية وينت ة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاص خبرب 
حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة  (APCRمراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية )

 .وتطبقها يف الربانمج تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات
 

* * * * * * 
 :التوقيع حممد أمني الروابدة أ.د/ أعضاء هيئة التدريس:

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد هللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 املقرر توصيف
 ه19/1/1437اتريخ التقرير:  املؤسسة التعليمية: جامعة امللك فيصل                              

 القسم: اللغة العربية الكلية: اآلداب                                            

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402209عرب  رمزه:                              phoneticsوتيات       .اسم املقرر الدراسي:   الص1
 2.عدد الساعات املعتمدة: 2
 .الربانمج )الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر: برانمج اللغة العربية3

 الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه 
 . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي:  د. حسام "حممد عزمي" عبد الرمحن العفوري4
 املستوى الرابع. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  5
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 6
 ال توجدذا املقرر )إن وجدت(:           املتطلبات احلالية هل 7
 احلرم اجلامعي. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:   8
 . منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(:9

 %100النسبة املئوية:    أ. فصول دراسية تقليدية               
 %0النسبة املئوية:  (       ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين
 %0النسبة املئوية:          ج. تعلم إلكرتوين              

 %0النسبة املئوية:  املراسلة                              د.
 %0النسبة املئوية:  ز. أخرى                              

 تعليقات: ال يوجد
 

 األهداف: –ب 

 لرئيس هلذا املقرر؟.ما اهلدف ا1
يتوقع من الطالب أن ميتلك املعرفة بداللة مصطلح علم الصوتيات، وموضوعه، ومناهجه وفروعه، وأمهيته، وارتباطه ابلعلوم األخرى.  -

 والقدرة على املوازنة بني اللهجات العربية القدمية واللغة الفصحى.
 هود العلماء األوائل يف دراسة األصوات وأثر ذلك يف الدراسات احلديثة.والوقوف على ج اإلملام بنشأة التفكري الصويت وتطوره، -
األصوات   –التعريف بفيزايئية األصوات، وعناصر الصوت، وكيفية حدوثه، والتعريف أبقسام األصوات اللغوية )األصوات الصامتة  -

 ،الصائتة(
وصف (، يمالتنغ –التعرف على الظواهر األدائية: )النرب وقواعد يف العربية و  ،املخالفة( –التعريف ابلتغريات الصوتية يف السياق )املماثلة  -

 .لصويتمعرفة الكتابة الصوتية، والتقطيع ا، و جهاز النطق، وخمارج األصوات، والقدرة على النطق أبصوات اللغة العربية نطقا  صحيحا  
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زايد للمواد املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املت . صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.
 (العروض املرئيةـ )استخدام وسائل التقنية احلديثة ك -
 يقات العملية من حيث التدريب على نطق األصوات من خمارجها، والتقطيع الصويت، وأداء النرب حسب قواعده يف اللغة العربيةالتطب -
 االستفادة من مواقع اإلنرتنت للبحث عن بعض احلقائق والظواهر الصوتية -
 االستفادة من الربامج العلمية احلاسوبية -
 املكتبة العامة -
 العربية اخلاصة مكتبة قسم اللغة -
 استضافة علماء متخصصون يف جمال الدراسة -

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

* * * * * * 
 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 متهيد 

 مدخل متهيدي فيه:
جوانب دراسة الصوت   -أمهيته  فروع علم الصوتيات  -تعريف علم الصوتيات 

 اللغوي   

2 2 

 2 3  موضوع علم الصوتيات، ومناهج دراسته والبحث فيه.
 2 4 التفكري الصويت : نشأته وتطوره والتأليف فيه،،وأثر ذلك  يف الدراسات احلديثة.

 2 5 وكيفية حدوثه تعريفه، وعناصره، الصوت:
 2 6 وصف جهاز النطق وخمارج األصوات

 2 7  هووظائف هتشرحيو  اجلهاز السمعي وصف
 2 8 خمارج األصوات 

 2 9 تقسيم األصوات اللغوية
 2 10 املقصود ابألصوات الصامتة

 2 11 املقصود ابحلركات
 2 12 املقطع الصويت 
 2 13 الكتابـة الصـوتية

 2 14 املخالفة –  املماثلة  :يف السياق  التغريات الصوتية
 2 15 ما، وظائفه ماأنواعهوالتنغيم:  النرب

  16 االختبار النهائي
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 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 التدريسساعات 
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 لتقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب ا4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
أن يلم الطالب بفكرة موجزة عن علم الصوتيات،  1.1

وموضوعه، ومناهجه وفروعه، وأمهيته، وارتباطه 
ة بني اللهجات العربي ابلعلوم األخرى. وأن يوازن

 القدمية واللغة الفصحى.

اإلملام بنشأة التفكري الصويت وتطوره، والوقوف 
على جهود العلماء األوائل يف دراسة األصوات 

 وأثر ذلك يف الدراسات احلديثة.

  –التعرف على التغريات الصوتية السياقية ) املماثلة 
 (.غيم( الظواهر األدائية : ) النرب و التن املخالفة

 .العصف الذهين احلوار. إلقاء احملاضرات.
 العمل مجموعاتعلم،  نقاش، محاضرة

على مستوى طلبة الصف  نقاش، الصغيرة

  صغيرة مجاميع في او

 ورش عمل. املناقشة واملدارسات.
دراسة نصوص  استخدام احلاسب اآليل.

خمتارة ُتطبق عليها مفردات الصوتيات 
 وصوال إىل وموضوعاته، انطالقا من النص،

  اهلدف املنشود من املقرر.

 

 االمتحانات

 والجماعية الفردية العروض
 والقصيرة الطويلة المقاالت

 

 املهارات االدراكية 2.0
مهارة التطبيق )استثمار علم الصوتيات يف النطق أبصوات  2.1

اللغة العربية نطقا  صحيحا  بعامة ، وتالوة القرآن وجتويده 
 بصفة خاصة(

التحليل )يعلل الدارس حلكم يصدره يف التحليل اللغوي مهارة 
 واألديب مستثمرا  معارفه املكتسبة من دراسته لعلم الصوتيات(

 مهارة املقارنة )وصف جهاز النطق ، وخمارج األصوات(
مهارة االستنتاج )فهم املدرسة املعجمية القائمة على التقليبات 

 ت(الصوتية، والرتتيب على أساس خمارج األصوا
 مهارة احلل بطرق إبداعية )الكتابة الصوتية والتقطيع الصويت(

 مهارة اإللقاء والتكلم بفصاحة.
مهارة اإلحصاء )الرتتيب املخرجي وإحصاء الصوائت 

 والصوامت(

 مشاريععمل، الم في عروض

،  االدوار لعب، الحوارات، 

أو قضايا  حاالت دراسات

تكليف الطالب معينة، 
ال يف جم بحثية أنشطة]

 الصوتيات، وتقوميها.

خيتار القسم نصوصا من كتب 
الصوتيات لزايدة إدراك الطالب 

 اللغوي.

 عروض تقديم

 الرسومية المخططات

 النقاش منتديات

 مقابالت

 اختبار حتريري.
 أسئلة مباشرة.

 واجبات منزلية.
 تطبيقات متنوعة

 حبوث.
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2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب والتحاور مع اآلخرين 3.1

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب
 قيادة فريق العمل

 القدرة على حل املشكالت أبسلوب علمي

محاضرات ، ورش عمل

 الحفظ، زائرين متحدثينل
 ضوعر، الالفكاهةاستعمال 

مناقشات بني ة، فرديال
 مدارسة )مسممنار( الطلبة

 سة )السمنار(حتكيم: املدار 
 التعلم سجالت

 األقران تقييم

 ذاتية تقييمات

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 القدرة على احلوار الفاعل مع اآلخرين 4.1

 استخدام الربامج احلاسوبية يف جمال التخصص
 .استخدام املعاجم

 .استخدام اإلنرتنت
 .ت والتقاريركتابة الرسائل واملقاال

 متحدثينمحاضرات ل

 ةفرديال ضوعر، ال زائرين

 بالطال تعلم أنشطةاستخدام 

 العملي التدريب بواسطة

 .اليدوي

 

حبوث وواجبات مقدمة بربامج 
 تقارير حاسوبية متخصصة.

 المختبر
 الرسوم عمل إحصائيات.

 البيانية

 
 

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال توجد جدال تو  ال توجد 5.1

5.2    
* * * * * * 

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

)يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط،  املعرفة
يذكر، يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، 

 يكتب(

 يسجل الطالب أهم املصادر يف علم الصوتيات   -5
 ملسائل الصوتية اليت وقع فيها اخلالفيسمي أهم ا -6
 مفردات الصوتيات وموضوعاتهيتعرف على  -7

)يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، يقارن، يوضح  املهارات اإلدراكية
أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، 

م، خيطط، ييطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يق
 يصمم، يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن(

 يلخص الطالب ما يقرأ يف فكرة ختدم الدرس الصويت -5
 .موضوعات الصوتياتيف نصوص خمتارة  حيلل ما يقرأه من -6
 نصوصا من كتب الصوتيات لزايدة اإلدراك اللغوي حيفظ -7

يشري، ) مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية
ضح، يضيف، يعرض، يستخدم، يقدر، يقيم، يربر، حيلل، حيكم، خيتار، يو 

 يسأل، يكتب(

 يستخدم الطالب أساليب التوثيق الصحيحة عند نقل البياانت. -5
 خيتار من بني الكتب اللغوية ما يفيد درسه -6
 يسأل املختصني يف اللغة  عن موضوع دراسته -7

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
م، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، يَشّغل، )يوضح، حيك العددية

 يقدر، يقيم، ينتقد(

 يبحث يف أكثر من مصدر ومرجع عن معلومات ختدم درسه -5
 يوضح الفائدة اليت ميكن أن يضيفها يف مناقشاته الصفية -6
 يفسر الدراسات الصوتية أبسلوب علمي مبين على األدلة والرباهني -7
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ميثل،  ال، يؤدي،)يوضح، يعرض، يعطي مث املهارات النفس حركية

 يوظف، يشغل، يعّد، ينتج يرسم، يفحص، يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء(
 يوظف ما تعلمه من املناقشات الصفية يف أدائه اللغوي  -3
 األفكار العلمية اليت تفيده يف حياته األكادميية يعرض -4

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 نسبته من التقييم النهائي األسابيع احملددة له )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص، عرض شفوي، إخل(مهمة التقييم 
 % 10 2 مشاركات صفية  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2
 % 5 10 حاسويب حبث  .3
 % 5 12 حبث  .4
 % 50 16 اختبار هنائي  .5

* * * * * * 
 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

واجد خالله أعضاء )اذكر الوقت الذي يتوقع أن يت، اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب التدابري

 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(
 الساعات املكتبة -9

 اإلمييل -10
 لضرورةاجلوال عند ا -11

 وسائل التواصل االجتماعي كإنشاء جمموعة على "الواتس" ألسئلة الطالب حىت تعم الفائدة للجميع
* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:
 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1

 .2003استيتية، مسري، األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزايئية، عمان، دار وائل للنشر، 
 .1990، 5هيم، األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، طأنيس، إبرا

 .2000بشر، كمال، علم األصوات، دار غريب، القاهرة،
 .1991عمر، أمحد خمتار، دراسة الصوت اللغوي، القاهرة، عامل الكتب، 

 .2008حمجازي، فاتن خليل، حماضرات يف علم األصوات، الرايض، دار النشر الدويل، 
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.ائمة ابملراجع األساسية للمواد . ق2

اخلصائص. اخلليل بن أمحد،  جين، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي. عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، الكتاب. ابن
العشر. سنان اخلفاجي،   القرآن. ابن اجلزري، النشر يف القراءاتالعني. األزهري، هتذيب اللغة. ابن جين، سر صناعة اإلعراب. الفراء، معاين

ربية. البدراوي اإلمالة يف القراءات واللهجات الع –سر الفصاحة. ابن فارس، الصاحيب. عبد الفتاح إمساعيل، يف الدراسات القرآنية واللغوية 
الصوتيات.  علم يف دراسات الفخراين، السعود أبو .األصوات علم شاهني، الصبور عبد زهران، يف علم األصوات اللغوية وعيوب النطق.

 ،عبد العزيز عالم، علم الصوتيات، عبد الغفار هاللهللا ربيع و  عبد .اللغة فقه الصاحل، صبحي .العربية أصوات يف دروس كانتينو، جان
رضوان القضماين،  وتيات العربية، ترمجة صاحل القرمادي.اللهجات العربية .جان كانتينو، دروس يف علم الص أصوات اللغة العربية. إبراهيم جنا،

 علم اللغة العام واألصوات بشر, كمال, مبادئ اللسانيات.
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 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 اجملالت احملكمة اليت تصدر عن اجلامعات احلكومية واخلاصة. -
 احملكمة اليت تصدر عن اجملامع اللغوية. اجملالت -
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alwaraq.net\ela.wswww.sham\http://ar.wikipedia.org/wiki\www.alfaseeh.com 

 .مواد تعلم أخرى: كاإلسطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونية -5
 .الشاملة إنرتنت. برامج علمية. مكتبة ألهم مراجع اللغة العربية القدمية واحلديثة. املوسوعة

* * * * * * 
 و. املرافق املطلوبة:

ات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملختربات، بنّي متطلب
 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30قاعة دراسية تسع )

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل به الربامج العلمية اليت تُعىن ابلصوتيات. عارض املشاهدة.

 ية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمرب  . مصادر أخرى3
 (CLSخمترب صوتيات )

* * * * * * 
 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم اسرتاتيجيات أخرى لتقومي-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

ح دقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحي)مثل: ت عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

رر ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقQMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

ييمين التق تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

حقق ذلك ان حيث ي. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

ي الواردة ف النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

صرامة االكاديمية نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من ال جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G المرفقات

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

http://www.alwaraq.net/
http://www.shamela.ws/
http://www.alfaseeh.com/
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 النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
 اسيدر فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية ية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هيعمل

 يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم

تمثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من لبرنامجالسنوي ل التقرير كتابة

 هيئة ن أعضاءفا ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCلخطط الدراسية في الكلية )للبرنامج ومن خالل لجنة المناهج وا التدريس

بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة 

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم  NCAAAجامعة نماذج  ال وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه.

وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات  نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

قها في وتطب خطط اجراء التحسيناتتحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى  (APCRالدراسية )

 .البرنامج

* * * * * * 
 التوقيع: أعضاء هيئة التدريس:

  19/01/1437 اتريخ إمتام التقرير:
 رئيس قسم: اللغة العربية اينقباحل  بن سعدهللا املستلم: د. عبد

 التاريخ: التوقيع:
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 توصيف املقرر
 هـ1437/ 17/1اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 ةاللغة العربي القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402311 عرب :رمزه                                  اللسانيات:     .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( ادة)إذا كان املقرر يُقدَُّم م
 د. خليفة امليساوي: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 الثامن: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 مقرر مدخل إىل اللسانيات : ت(. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجد6
 ال توجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: بة املئويةالنس              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 ليقات: ال يوجدتع
 

 هداف:األ –ب 

  .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1

 معرفة الطالب باللسانيات العربية والغربية

 بالمدارس اللسانية الحديثة نشأة وتطوراً,  معرف الطالب

 اللسانية الحديثة,  معرفة الطالب بقضايا
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د للمواد طوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزاي. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل ت2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.
 االعتماد على الكتب احلديثة ملتابعة النظرايت اللسانية-
 االعتماد عل الشبكة العنكبوتية للبحث عن الدراسات املالئمة حملتوى املقرر-
 االعتماد على البحوث الفردية ومناقشتها بغية تنمية الدرس وتوسيع األفكار املقدمة للطالب-
 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مدخل إلى مقدمة عن المقرر تشمل مراجعة وتذكير بأهم ما تناوله مقرر )

 2 األول (7402303اللسانيات عرب 

للسانيات في الثقافة العربية : النشأة والتطور واإلشكاليات المطروحة في ا

 2 الثاين اني العربيالدرس اللس

اللسانيات في الثقافة الغربية: النشأة والتطور , موضوع الدراسة , منهج 

 2 الثالث الدراسة 

أصول اللسانيات الغربية في التراث اللغوي العربي: األصول الصوتية, 

 2 الرابع األصول الصرفية, األصول التركيبية, األصول الداللية, 

فهوم البنية وعالقتها بالتراث, النظام اللغوي , اللسانيات البنيوية : م

 2 اخلامس أقسام الكلم, 

نظرية اإلعراب والعمل وعالقتها بالبنية وتوزيع الكلمات داخل الجملة, 

مفهوم علم التركيب والعالقات التوزيعية والعالقات الجدولية في البنية 

 اللغوية عند دي سوسير
 2 السادس

 2 السابع نهج الوصفي وقضاياه اللسانيات الوصفية: الم

اللسانيات الوظيفية: األسس النظرية والمنهجية , مفهوم الوظيفة في اللغة 

 2 الثامن ,, البنية الوظيفية

اللسانيات الوظيفية: اللسانيات العربية وعالقتها باللسانيات الوظيفية: 

 أحمد المتوكل نموذجا ,

 مفهوم النحو الوظيفي 

 2 التاسع

ات التحويلية التوليدية: النظرية التحويلية التوليدية عند هاريس اللساني

 2 العاشر وتشومسكي 

اللسانيات التحويلية التوليدية : بعض النماذج التوليدية في اللسانيات 

 2 احلادي عشر العربية : تطبيقات لغوية 

 2 الثاين عشر النظرية النموذجية عند تشومسكي

 2 الثالث عشر ة عند تشومسكيالنظرية النموذجية الموسع



 227الصفحة 

 2 الرابع عشر التعريف بالتداولية واتجاهاتها العامة
 2 اخلامس عشر التعريف بالتداولية واتجاهاتها العامة

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب يبريعملي/ميداين/تد أخرى اجملموع 
 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
  2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 مؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين لل4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 لتحريرياالختبار ا عرض األفكار ومناقشتها أن يعرف الطالب االجتاهات الكربى للسانيات احلديثة 1.1
1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
 االختبار التحريري عرض األفكار ومناقشتها أن يتمكن من تطبيقها على اللغة العربية 2.1
 حبث منزيل  تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب 2.2
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 إدارة الحوار بجدارة. 3.1

 

 األسئلة الشفوية عرض األفكار ومناقشتها

 األسئلة الشفوية عرض األفكار ومناقشتها قيادة فريق العمل. 3.2
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 .استخدام البرامج الحاسوبية 4.1

 .والمقاالت والتقارير كتابة الرسائل
 البحث املنزيل 

 البحث املنزيل  .جمالمعااستخدام  4.2
 املهارات احلركية النفسية 5.0
   ال توجد 5.1
5.2    

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 طالب املدارس اللسانية احلديثة ومييز بني نظرايهتاأن يعرف ال 
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يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (كم، يربر، يفسر، خيمنيقيس، حي

 أن يكتب حبثا علميا يف القضااي اليت يدرسها ويقارن بينها

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 أن يربر أفكاره ويناقشها مع اآلخرين

قنية املعلومات واملهارات مهارات التواصل وت
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

أن يبحث عن املعلومات املطورة للمقرر عرب التقنيات احلديثة مثل االنرتنت 
 واستخدام احلاسوب

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
، ، ينتج يرسم، يفحصدّ يؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يع

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 ال توجد

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 درجة 30 بعاألسبوع السا اختبار فصلي  .1

األسبوع الثاين   حبث  .2
 عشر والثالث عشر

 درجة 20

 درجة 50 هناية الفصل االمتحان النهائي  .3

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

 يتواجد خالله ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
ساعات مكتبية يف  أربع : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 األسبوع 

 ه. مصادر التعلم:

 حافظ إسماعيل علوي  –اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة -.. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1

 فردينان دي سوسير –في األلسنية محاضرات  -

 أمحد قدور –مبادئ اللسانيات  -

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 جملة اللسان العريب )املغرب( -
 جملة اللسانيات )تونس( -
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 جملة اللسانيات واللغة العربية )اجلزائر(-
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. راجع املوصى هبا. قائمة ابلكتب املقررة، وامل3
 سمير استيتية . –اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج  -

 اللسانيات وأسسها المعرفية عبد السالم المسدي -

 محمد محمد يونس علي –مقدمة في علمي الداللة والتخاطب  -

 ة محمد خير البقاعيميشال أرفييه, ترجم –البحث عن فردينان دي سوسير  -

 طالب هاشم الطبطباني -نظرية األفعال الكالمية بين فالسفة اللغة المعاصرين والبالغيين العرب -
........ 

 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
ww.lissaniat.nethttp://w 

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 

 افق املطلوبة:و. املر 

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 سبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، ال احملوسبة . املصادر2
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3

 مقرر نظري ال حيتاج إىل مثل هذه التجهيزات

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .رتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساس-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة الجودة ) التدريس ومراقبة

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد لداخليةا المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

http://www.lissaniat.net/
http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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دورية  لتصحيح  مستقل، والتبادل بصورةنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس )مثل: تدقيق تصحيح عي عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .جبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(االختبارات، أو عينة من الوا

( الخاص باالمتحانات واالعمال QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSالمطلوبة في المقرر )نظام إدارة الجودة )

 تواالمتحانا تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

 قبل( ارجيينخ مستشارين باستخدام)التقييمين الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي  تخضع لكال

حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون . للتطبيق للطالب تقديمها

من نظام إدارة الجودة  H و G الواردة في المرفقات النماذج م معادلة هذا العمل باستخدامكما يت مناسبا للطالب،

(QMS) .نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون  جميع

 QMS، C.5.8)الجودة متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة  من خاضعة الى الحد المعياري األدنى

(b) .)) 

 الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في النماذج باستخدام

 QMS) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك موسع وأكثر رسميةبشكل  يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من

C.5.9) 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية.  يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

عن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في  كتابة تقرير يتم اسيدر فصل كل بعد

جنة قبل ل ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCالكلية )

ير البرنامج وتقرير المقرر( تمثل عملية كتابة التقريرين )تقر. (C-SPCCالمناهج والخطط الدراسية في الكلية )

برنامج ومن لل التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCخالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية )

ك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تل

عة نماذج  الجام وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة وطريقة تطبيقه.

NCAAA ةالخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجع 

تحديد الممارسات  (APCRوينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية ) وتحسين البرنامج.

 .وتطبقها في البرنامج الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات

* * * * * * 
 ة امليساويد. خليف :التوقيع د. خليفة امليساوي أعضاء هيئة التدريس:

  19/1/1437 متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم . عبدهللا احلقبايند املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 
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 توصيف املقرر
  18-1-1437 تاريخ                                 جامعة الملك فيصل    :التعليميةالمؤسسة 

ير:التقر                               

اللغة العربية : القسماآلداب                                                                      الكلية/   

 

 :ومعلومات عامة عنه ،دراسيالتعريف بالمقرر ال -أ

عرب                                     lexicology: المعجمية      ورمزه الدراسي .اسم المقرر1

7402402                                                               

2: .عدد الساعات المعتمدة2  

: برنامج اللغة العربيةمقرر.البرنامج ) البرامج( الذي ُيقدم ضمنه ال3  

ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إلى ذلك، دون ذكر هذه  مادة ً اختيارية ً عامة ً مُ )إذا كان المقرر يُقًد  

 البرامج(.

  الدراسي: د. عبدهللا بن عيسى الفضيخ . اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر4

  الدراسي: المستوى السابع ى فيه المقرر. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعط5

ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(.6  

 ال يوجد المتطلبات الحالية لهذا المقرر )إن وجدت(. 7

 -طالب –مبنى كلية اآلداب . مكان تدريس المقرر؛ إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8

 طالبات
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يس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(.. نمط التدر9  

 

 أ. فصول دراسية تقليدية                                   النسبة المئوية؟

 

  ب. مدمج )تقليدي وإلكتروني(                            النسبة المئوية؟

 

 ئوية؟النسبة الم                                            ج. تعلم إلكتروني

 المراسلة                                                  النسبة المئوية؟ د. 

 

 ز. اخرى                                                       النسبة المئوية؟

 

 تعليقات:

                                                            

 

 االهداف: –ب 

لهدف الرئيس لهذا المقرر؟.ما ا1  
 تعريف الطالب بمفهوم المعجمية والجوانب التي تدرسها .-1

 تعريف الطالب بالمعجمية النظرية والمعجمية التطبيقية . -2

 تعريف الطالب بطرق الترتيب في المعاجم العربية القديمة والحديثة .-3

 تحديد المالمح المنهجية العامة للمدارس المعجمية .-4

صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن؛ من أجل تطوير المقرر الدراسي وتحسينه . 2

)مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت، 

.على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال( والتعديالت في محتوى المقرر بناءً   
 

 الكتاب ، عروض مرئية ، مواقع إنترنت 

 

 

 ج. وصف المقرر ) مالحظة : ينبغي إرفاق الوصف العام باألنموذج المستخدم في النشرة التعريفية أو الدليل(:

 . الموضوعات التي ينبغي تغطيتها.1

ساعات 

 التدريس

عدد 

 األسابيع

 قائمة الموضوعات

 اد والمجاالت والمفاهيم األساسيةتعريف بالمعجمية : النشأة واألبع 2 4

100% 
 

 0 % 

 0 % 

  0 % 

 0 % 
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2 

 

 المعجمية النظرية والمعجمية التطبيقية ) الجمع والوضع ، المدخل والمادة( 1

2 

 

 منهج جمع اللغة ومراحل الجمع  1

2 

 

 معاجم المعاني والموضوعات 1

12 

 

 معاجم األلفاظ : المدارس المعجمية  6

 عاجم العربيةتطبيقات عملية على طريقة الكشف في الم 1 2

2 

 

 نقد المعاجم العربية  1

2 

 

 المعاجم االلكترونية أهميتها وخصائصها 1

 الموسوعات العربية وعالقتها بالمعجم 1 2

 االختبار النهائي 1 

 لكل فصل جمالي عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسيةإ. مكونات المقرر الدراسي )2 

  دراسي(

يعملي/ميدان أخرى المجموع

 /تدريبي

  محاضرة دروس خاصة مختبر

32 

 

ساعات  32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 التدريس

الوحدة  2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2

 الدراسية

 .دروس خاصة/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوع. 3

 يب التقويم وإستراتيجية التدريس.مع أسال. نواتج تعلم المقرر باإلطار الوطني للمؤهالت، والمتوائمة 4

مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت، ونواتج تعلم  استراتيجيات تدريس المقرر طرق تقويم المقرر

  المقرر

 

 1.0 المعرفة 

اختبار تحريري ، 

 أسئلة شفهية

 1.1 أن يعرف الطالب مفهوم المعجمية ومجاالتها - إلقاء ومناقشة وحوار

تحريري ، اختبار 

 أسئلة شفهية

أن يقف الطالب على طرق الترتيب في المعاجم  - إلقاء ومناقشة وحوار

 العربية

1.2 

 2.0  المهارات االدراكية

اختبار تحريري ، 

واجب منزلي ، 

 بحوث

إلقاء ، حوار ، مناقشة ، 

عروض مشاهدة ، استخدام 

 الحاسوب

مهارة القدرة على التمييز بين المعجمية النظرية 

 والمعجمية التطبيقية

2.1 

 2.2 مهارة الكشف عن مواقع الكلمات داخل المعاجم  

خرين وتحمل المسئوليةمهارات التعامل مع اآل  3.0 

3 
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 3.1 العمل المشترك داخل فرق بحث المناقشة مع الطالب تحكيم النقاش

 3.2 تنمية قدرة الطالب العقلية واالستداللية المناقشة مع الطالب تحكيم النقاش

 4.0 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية

تطبيق شرح المادة عن طريق  بحوث ، واجبات

البرامج الحاسوبية المعينة 

 على فهم المادة

 4.1 استخدام البرامج الحاسوبية ، استخدام اإلنترنت

   4.2 

 5.0 المهارات الحركية النفسية 
 

 تعلم وتدريسها وتقويمها:صيغ مقترحة ألفعال نواتج ال

 مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت االفعال المقترحة

 ،يسجل، يعرف، يسمي، يخطط ، يذكر، يصف، يحفظ، يسمي، يعدد

نتاج، يتعرف، يسجل، يقول، يكتبا يدعي  

 المعرفة 

رسم ي يكتب، يقارن، يوضح أوجه االختالف،، يلخص، يقدر، يشرح

، ديع، ينشئ ،يطور، يؤلف، يحلل ،قد، يحسب، ينتيفرق، يقسم، ابياني

 ،يخطط، يشرح، يتنبأ، يقدّر، يقيم، يلخص ،تنظيميعيد ، يعيد بناء

يفسر، يخمن، يقيس، يحكم، يبرر يصمم،  

 المهارات االدراكية

، يقيم ،يقدر، يستخدم ،يعرض، ، يختار، يوضح، يضيفيحكميشير، 

يسأل، يكتب ،يحلل، ريبر  

خرين وتحمل مهارات التعامل مع اال

 المسئولية

 يقدر ،لغِ يشَ  يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ،يوضح ،ح، يحكموضي

 يقيم، ينتقد

مهارات التواصل وتقنية المعلومات 

 والمهارات العددية

 يوضح، يعرض، يعطي مثال، يؤدي، يمثل، يوظف، يشغل، يعد، ينتج

يجرب، ويعيد بناء، يجمع، يرسم، يفحص، يبني  

 

كية حر النفسالمهارات   

 

 كما يلي:  للقياس والتقييم قابلة تعلم نواتج كتابة عند استخدامها عدم افعال يقترح

يراجع              يؤكد              يكبر                يستمر                   يزيد  للحد األقصى       يأخذ بعين االعتبار  

 يستكشف             يشجع           يعمق                  يختبر            يقوي          يحافظ       يعكس                      يفهم

 عندما ترتبط بأعمال او كميات محددةيمكن استخدام بعض هذه االفعال 

 :المقترحةيم التقوطرق و تدريسالاستراتيجيات 

م يم المتعددة والمستمرة للتحقق من تعلللمعطيات واالتجاهات والممارسات العلمية الراهنة فإن طرق التقو وفقا

 ،المعتمد على اإلنترنت الطالب أداء، بما في ذلك نماذج أدوات التقييمالطالب يجب أن تتضمن مجموعة واسعة من 

. النوعي لتقييمي اف خاص فيد  بشكلي التقدير اللفظي. والتحليل ،والمقارنات المرجعية ،والذي يطبق التقدير اللفظي

، اليومي لنشاطاسجل  والقصيرة، الطويلة المقاالت ،ملف االنجاز االمتحانات،: المختلفة يمالتقي اتيجياتستراوتشمل 

الفيديو،  ليلتحا دلة المختبر،أ الحالة، دراسات المجالت، الملصقات، والجماعية، الفردية العروض ،التحليلية التقارير

 فيديوهات،ال الذاتي، الزمالء، التقييم تقييم ،سجالت التعلم ، الخطابات،المناقشات مخبرية،والجماعية ال تقاريرال
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 المقابالت، عقود المناقشة، منتديات سومية،ر مخططات ، المؤشرات،جداولال الدرامية، العروض البيانية، الرسوم

  اهيم.خريطة  المف )التقدير الذاتي(، KWL بيانية، صحيفة  رسوم نية،ف أعمال مالحظات، ،وصفات عالجية ،التعلم

، واحتياجات الطالب الذي يدرس، المنهج مع لكي تتماشى ؛مختلفة تدريس استراتيجيات اختيار ينبغي

صغيرة، ال مجموعة العمل ،المناقشة، : المحاضرةما يلي التدريس طرقوتشمل  المقصودة. التعلم مخرجاتو

 ، المشاريع، المناقشات، لعبيةالمخبر المناقشاتصغيرة، األنشطة البحثية، ال المجموعاتو الكليةالعمل مجموعات 

اسعة و أنشطة ، العرض الفردي، العصف الذهني،الفكاهة، التلقيندراسات الحالة، الضيوف المتحدثون، األدوار، 

 .لطالب)الميداني( لمتنوعة من التدريب العملي

 

 

 اإلرشاد الطالبي األكاديمي والدعم: .د

 

لذي )أذكر الوقت ا ،لتدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالبتدابير التي أُعدت لتقديم أعضاء هيئة اال

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض من كل أسبوع(.  

 

 

 هـ. مصادر التعلم:

 

 

المعجم العربي وعلم الداللة ، محمد أحمد حماد وآخرون ، دار النشر  .ةالمطلوب ةالمقرر. قائمة الكتب 1

م .2006،  1، الرياض ، طالدولي   

 

 

 مجلة المعجمية ، تونس  . قائمة بالمراجع األساسية للمواد )الدوريات العلمية، التقارير، الخ(.2

  

المعجم العربي  والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، التقارير ... الخ(. ،ةالمقرر. قائمة بالكتب 3

 م 1988،  4 نشأته وتطوره ، حسين نصار ، دار مصر ، ط

 م2003،  1المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق ، علي القاسمي ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط 

 م1988، 1صناعة المعجم الحديث ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط 

 

 

 يم الطلبة خالل الفصل الدراسييق. جدول مهام ت5

نسبته من 

 التقييم النهائي

ابيع األس

 المحددة له 

مهمة التقييم )مثل: مقالة، اختبار،  مشروع جماعي، 

 فحص،عرض شفوي، إلخ(

 

 1 اختبار تحريري فصلي  6 30

 2 بحث  5 10

 3 واجب 8 10

 4 اختبار نهائي 16 50

 5 المجموع  100
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، الخ(.، وسائل االعالم االجتماعية، السبورةمواقع الويب . قائمة بالمواد اإللكترونية )مثل:4  
www.alfaseeh.com  

htt://lexicons.sakhr.com 

www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

  .والبرامج اإللكترونية ،كاالسطوانات المدمجة :مواد تعلم أخرى -5
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب:   

 

 

  

 و. المرافق المطلوبة:

 

)أي: عدد المقاعد داخل  المقرر الدراسي, بما في ذلك: حجم فصول الدراسة, والمختبراتبيّن متطلبات 
 مختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  الفصول الدراسية وال

 

 .، الخ(المعاملقاعات العروض /  ،المختبرات، )الفصول الدراسية . المباني1

 طالبا 30قاعة دراسية تسع 

 

 

  

، السبورة الذكية، والبرمجيات، . المصادر المحوسبة )الصوتيات والمرئيات، عرض البيانات )داتا شو(2

  .لخ(إ

 ب آلي به برامج علمية ، عارض المشاهدة حاس

 

 

 

 قائمة بها(: ذكرها، أو أرفقأ ،خاصة. مصادر أخرى )حددها، مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية 3

 

 إنترنت ، برامج علمية ، مكتبة ألهم مراجع اللغة والمعاجم

 

 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 عمليات التحسين:م المقرر وويتقز. 
 

 .من الطالب بخصوص فعالية التدريس اجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية الر .2

 

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .يس من قبل استاذ الربانمج/ القسماسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدر -2
 مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) التدريس ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام موذجالن ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

 
 حيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  )مثل: تدقيق تص عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4

 .لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSم إدارة اجلودة )املطلوبة يف املقرر )نظا

ختضع  تحاانتواالم تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 تقدميها قبل( نيخارجي مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي  لكال

حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا . للتطبيق للطالب
من نظام إدارة اجلودة  H و G الواردة يف املرفقات النماذج كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام  للطالب،

(QMS) .ن تكون الكادميية وجيب امناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة ا مجيع
 QMS، C.5.8)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من خاضعة اىل احلد املعياري األدىن

(b) .)) 

 وع وذلكاملوض عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iني امللحق اجملهزة يف النماذج ابستخدام

 QMS) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من

C.5.9) 
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 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5
  عدبواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. ب يتم مستمرة عملية بة ورصد الربامج واملقررات هيعملية مراق -

-Cعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل كل

SPCC) .ة املناهج واخلطط قبل جلن ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة . (C-SPCCالدراسية يف الكلية )

نة املناهج للربانمج ومن خالل جل التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج
اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCدراسية يف الكلية )واخلطط ال

بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة 
اخلاصة ابلتقييم  NCAAAاذج  اجلامعة من وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه.

ينتج عن و  الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.
حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق   (APCRعملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية )

 .وتطبقها يف الربانمج اء التحسيناتخطة تنفيذية تتبىن خطط اجر 

 

 صف إجراءات التخطيط لمدى فعالية المراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل تحسينها: -5

 تقويم المخرجات . -

 التحقق من حاجة سوق العمل . -

 

 د. عبداهلل بن عيسى الفضيخأعضاء هيئة التدريس : 

 18/1/1437ريخ امتام التقرير:تا ______________________________ التوقيع 

 اللغة العربية : د. عبداهلل بن سعد احلقباني  رئيس قسم ________________________________املستلم:

 _____ ____________________________التاريخ: _______________________________التوقيع:
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

ة الوطنية للتقويم واالعتماد اهليئ 
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 بيةاللغة العر  القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402415عرب :رمزه :    حتليل اخلطاب         .اسم املقرر الدراسي1
 ساعتان :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اجباري    ة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عام )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. عثمان حممد عثمان احلاج كنه: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 : املستوى الثامن. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402311عرب: املقرر )إن وجدت(. املتطلبات السابقة هلذا 6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مباين كلية اآلداب )طالب/طالبات( . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: املئويةالنسبة                              خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 ف الطالب ابجتاهات حتليل اخلطاب تعري 
 تحليل اخلطاب من منظور لسانيات النص ، ومن منظور اللسانيات التداوليةب تعريف الطالب . 

د للمواد طوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزاي. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل ت2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.
 راسة.مثل موقع حتليل اخلطاباالستفادة من مواقع الشبكة العنكبوتية اجليدة يف جمال الد

www.discourse analysis.com 
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 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 اجملاالت.و  تعريف الطالب بعلم اخلطاب والنص من خالل املفاهيم واآلليات والوسائل والروابط وأدوارها واملستوايت واحلقول 

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 حماضرة متهيدية للتعرف ابملنهج واملراجع األساسية 
 4 2 النظريةكفاءاته   .آلياته  حده: مدخل عام بعلم اخلطاب

 4 2 لعلم اخلطاب اإلجرائيةاملفاهيم 
 4 2 جام النصي. السياق النصي. السياق اخلطايبالنص. اخلطاب. االنس 

النصية واخلطط  جياتاتياالسرت  اجملال التداويل. .والتأويلالتوجيه  يف وأدوارهاائل والروابط سالو 
 .اخلطابية

2 4 

 4 2 اطباتخعلى امل إجرائهارية وطرائق ظمستوايت حتليل اخلطاب  الن
 4 2 حقول حتليل اخلطاب وجماالته

 4 2 اإلعالمياجلمايل. احلقل  ألديبااحلقل  
 2 1 مراجعة شاملة للمقرر

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

 ساعتان / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
 سرتاتيجية التدريسا. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي و 4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر ررتج تعلم املقجماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونوا 
 املعرفة 1.0
 -االختبارات –الواجبات  اإللقاء واحلوار والنقاش معرفة املفاهيم األساسية : اخلطاب ، النص ، امللفوظ ، القول. 1.1

 البحوث -االسئلة املباشرة
اب ونظرية اخلطملنطقي  و معرفة الربط النصي وأدواته واالتساق الداليل وا 1.2

 الكالمية فعالاأل
 -االختبارات –الواجبات  اإللقاء واحلوار والنقاش

 البحوث -االسئلة املباشرة
 املهارات االدراكية 2.0
القدرة على التفكري املنطقي السليم، و إعداد حبوث لغوية يف جماالت حتليل  2.1

 اخلطاب
-تعلم ذايت-مفردات املقرر

 حوار ونقاش
األنشطة الصفية  –ختبارات اال

 والالصفية
التعرف  إىل العلماء الذين هنضوا هبذا العلم، والقدرة على الربط بني العلوم  2.2

 العربية ومدى التواصل بينها
-تعلم ذايت-مفردات املقرر

 حوار ونقاش
األنشطة الصفية  –االختبارات 

 والالصفية
 ليةمهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئو  3.0
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 ،قيادة فريق العمل وتنمية القدرة االستداللية والعقليةيقدر الطالب على  3.1
 حسن اخلطاب مع اآلخرينواستخدام 

املتابعة  –التقومي املستمر  مسنار -البحوث 
 املواقف العلمية.-واملالحظة

 جيعهوتشالطالب مهارة االلتزام األديب إزاء الواجبات اجلماعية،  يوضح 3.2
 أسئلة تتعلق ابلظواهر اللغوية على طرح

املتابعة  –التقومي املستمر  مسنار -البحوث 
 املواقف العلمية.-واملالحظة

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 شرح املادة عن طريق الربامج احلاسوبية املعينة على فهم يقدر الطالب على 4.1

 .املادة
 ملناقشةوا -املتابعة  البحوث

 التصحيح -حتكيم  البحوث .برامج حاسوبية متخصصةخالل  منواجبات والبحوث يؤدي الطالب ال 4.2
 املهارات احلركية النفسية 5.0
   اليوجد 5.1

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها:

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
ي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، يعدد، يسم) املعرفة

 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب
يعرف الطالب علم حتليل اخلطاب حده، آلياته، واملفاهيم االجرائية، ومستوايت 

 حتليل اخلطاب وحقوله.
يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل

، قيقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفر 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

يقدر الطالب على اعداد حبوث لغوية يف جماالت حتليل اخلطاب، وتتبع األصول 
 اللغوية ومعرفة ظواهرها ومدى تطورها.

 ةوليؤ خرين وحتمل املسل مع اآلمهارات التعام
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

يقدر الطالب على حتمل املسؤولية يف العمل اجلماعي، واملناقشات واحرتام الراي 
 اآلخر.

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، يوضح، حيكم، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

يبحث الطالب عن املادة العلمية يف اجهزة التقنية احلديثة من خالل الشبكة 
 أو األشرطة املدجمة. –العنكبوتية 

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (ع، جيرب، ويعيد بناءيبين، جيم

 اليوجد

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 نسبته من التقييم النهائي األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 

 % 5 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2

 % 5 10 املشاركة واملناقشة  .3

 % 10 12 حبث  .4

 % 50 16 اختبار هنائي  .5



 244الصفحة 

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 .الكليةاعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل : السأعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 1996 لونجمان، للنشر العالمية المصرية الشركة النص، وعلم الخطاب بالغة  :فضل صالح 

 االختالف، منشورات اتن،يحي محمد :ترجمة الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات :مونقانو دومنيك 
 ، 2005 ط الجزائر،

 ط قسنطينة منتوري، جامعة الترجمة مخبر منشورات بغول، يوسف :ترجمة الخطاب، :ميلز سارة، 
1 .2004 

 المتحدة الجديد الكتاب تداولية،دار لغوية مقاربة الخطاب استراتيجيات :الشهري ظافر الهادي عبد 
 . 2004 ط بنغازي، الوطنية الكتب بيروت، دار

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 م.1997، 3ط ،البيضاء الدار ،العربي الثقافي ،المركز الروائي الخطاب تحليل :يقطين سعيد 

 الدار العربي، الثقافي المركز الغانمي، سعيد :ترجمة الخطاب، و اللغة :آخرون و سابير إدوارد 
 1997 ،البيضاء

 م.1999، 1 ط الجزائر، ، اآلفاق دار األدبي، الخطاب تحليل :صحراوي إبراهيم 

 القاهرة،  1محمود عكاشة: تحليل الخطاب في ضوء أحداث اللغة، دار النشر للجامعات، الطبعة،
 م.2013

 ة، دباتريك شارودو: الحجاج بين النظرية واألسلوب، ترجمة أحمد الودرني، دار الكتاب الجديد المتح
 م.2009، 1الطبعة 

  محمد عزام: تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة/ منشورات اتحاد الكتاب
 .2003العرب، دمشق، 

 . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(.3
 منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود 

 ابملواد اإللكرتونية )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.ة . قائم4
www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 
www.Discourse Analysis.com                  

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://www.discourse/


 245الصفحة 

 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

 . املرافق املطلوبة:و

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 .( طالبا40تسع )دراسية قاعة 

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 حاسب آيل به الربامج العلمية.جهاز العرض األمامي و 

 ا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هب . مصادر أخرى3
 التوجد

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة اجلودة )
 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران
ل بصورة د)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبا عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4

 دورية  لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(.
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر )نظام QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSإدارة اجلودة )
التقييمني الداخلي،  كالختضع ل واالمتحاانت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع

يث حيقق ذلك ان حجم ح. للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 
الواردة يف  جالنماذ  كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام  ب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،ومستوى العمل الذي يطل

مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G املرفقات
 QMS، C.5.8)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من ىنوجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األد

(b) .)) 
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 النماذج دامابستخ املوضوع وذلك عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال
 ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية
 
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5

  يتم دراسي فصل لك  طتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعدبواس يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي
  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير

متثل عملية كتابة . (C-SPCCيف الكلية )قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية  ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة
 التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية  املعلوماتو  األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة 

 ماخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقيي NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.
ات الدراسية وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقرر  منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

(APCR) تطبقها يف الربانمجو  حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات. 
* * * * * * 

 :التوقيع د. عثمان حممد عثمان احلاج كنه اء هيئة التدريس:أعض
   متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبد هللا بن سعد احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

 عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي
DQAAA 

 

 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي 
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437اتريخ التقرير:  املؤسسة التعليمية: جامعة امللك فيصل                              

 القسم: اللغة العربية الكلية: اآلداب                                            

 ات عامة عنه:التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلوم -أ

 7402307رمزه: عرب                                     .اسم املقرر الدراسي:     تقنيات الرتمجة1
 2.عدد الساعات املعتمدة: 2
 .الربانمج )الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر: برانمج اللغة العربية3

 رى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج()إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة اختيارية عامة ضمن برامج أخ
 . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: د. عمر حممد األمني 4
 . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: البكالوريوس5
 EN3. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  6
 حلالية هلذا املقرر )إن وجدت(: ال توجداملتطلبات ا 7
 . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 . منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(:9

 %100النسبة املئوية:  أ. فصول دراسية تقليدية               
 %0ئوية: النسبة امل ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(       

 %0النسبة املئوية:          ج. تعلم إلكرتوين              
 %0النسبة املئوية:  املراسلة                              د.

 %0النسبة املئوية:  ز. أخرى                              
 تعليقات: ال يوجد

 

 األهداف: –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟ 1
 أن يعرف الطالب املسائل التالية:

 مقدمة نظرية تبني أمهية علم الرتمجة ودوره يف تطور العلوم ونقلها بني احلضارات -
 نظرايت علم الرتمجة  -
 تطبيقات على القواعد والنصوص )النقل والتعريب( -

X 
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املتزايد للمواد  سينه )مثال: االستخدام. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحت2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.
 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة

 ية احلاسوبيةاالستفادة من الربامج العلم
 املكتبة العامة

 تعلم اللغة اإلجنليزية
 القيام ابلتمارين التطبيقية

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

ل للغة العربية وميكن الطالب من حذق تقنيات النقحتقيق ا ألهداف هذه املادة؛ فإن املقرر يقوم على التعريف ابلرتمجة، وبيان أمهيتها، 
ة، مث  يبتدعيٍم من تعريفه خلصائص الفعل واجلملة يف اللغة اإلجنليزية، وتعليمه كيفية ترمجة املصطلحات، وبتعريفه ابلرتمجة املعنوية اإلبداع

 كيفية تفكيك النص يف اللغة املصدر مع الرتكيز على التطبيقات.

 .نبغي تغطيتها. املوضوعات اليت ي1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مقدمة نظرية حول الرتمجة بوصفها علٌم وفنُّ 

 2 1 التعريف مبجاالت الرتمجة وأنواعها ونظرايهتا

 2 1 التعريب

تقنيات النقل إىل اللغة اهلدف )العربية(، واخلصائص املهمة يف اللغة املصدر 
 التطبيقات املناسبة )اإلنكليزية(، مع

1 2 

 2 1 خصائص الفعل وأزمنته يف اللغة املصدر، مع التطبيقات. 

 2 1 خصائص اجلملة يف اللغة املصدر، مع التطبيقات.

 2 1  كيفية ترمجة املصطلح العلمي

 2 1 مصطلحات خمتارة بني علوم العربية واإلنكليزية

 اختبار فصلي
1 2 

 (1على احلكم واألمثال واألقوال املأثورة )الرتمجة اإلبداعية، تطبيق 

 2 1 (2الرتمجة اإلبداعية، تطبيق على احلكم واألمثال واألقوال املأثورة )

 2 1 تفكيك النص بغرض الرتمجة )تطبيق على نص(
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 10 5 تطبيقات على نصوص يف اإلنكليزية إىل العربية

* * * * * * 
 د ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي()إمجايل عد. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 ية للطلبة متوقعة كل أسبوع/ ساعات تعلم إضافدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي واسرتاتيجية التدريس4
 

جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم  
 املقرر

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر

 املعرفة 1.0

 يتعرف الطالب على جمال الرتمجة. أن 1.1

 احملاضرة -
 النقاش -

 الصغرية العمل جمموعات -
 البحثية األنشطة -

 احلوارات -

 االمتحاانت -
 الفردية العروض -

 عروض تقدمي -
 

   أن يعرف بعض أسس النقل إىل العربية. 1.2
 املهارات االدراكية 2.0

 أن يتمكن من تقنيات النقل إىل اللغة العربية 2.1

مستوى طلبة على  نقاش -
 الصف.

القيام ابلواجبات يف  -
 الرتمجة إىل العربية.

 

 االمتحاانت -
 التقارير -

التحليلية 
 للواجبات

 ذاتية تقييمات -

 أن يتمكن من ترمجة بعض النصوص إبقداٍم وسرعة 2.2
 الفردية العروض -
 الذهين العصف -

 تقدمي عروض -
 تقييمات ذاتية -

 ليةمهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئو  3.0

 عروض فردية - مواجهة األخطاء والصرب على تصويبها. 3.1
التقارير  -

 التحليلية
 تقييمات ذاتية -

 العمل ضمن الفريق. 3.2
 احلوار -
 تقدمي عروض - السمنار -
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 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0

 استخدام الربامج احلاسوبية. 4.1

 استخدام مواقع الرتمجة -
استخدام وورد العمل على  -

يف طباعة الرتمجة إىل 
 اهلدف

استعمال إمكانيات الوورد  -
يف الرتمجة واملرادفات يف 

 ة.اللغتني اإلجنليزية والعربي

 االمتحاانت -
 تقدمي عروض -

 .استخدام املعاجم 4.2
طريقة التعامل مع املعاجم ثنائية 

 اللغة
 استخدام املواقع املعجمية املعروفة

 االمتحاانت -
التقارير  -

 تحليليةال
 ال توجداملهارات احلركية النفسية  5.0

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

 املعرفة

 أن يعدد أنواع الرتمجة
 أن يصف بعض النظرايت يف الرتمجة

 أن يعرف الفرق بني الرتمجة والتعريب
 أدت إىل الدخيل واملعرَّب يف العربية أن يعرف الطرق واألسباب اليت 

 أن يعرف الطالب الطرق املناسبة للرتمجة إىل العربية.

 املهارات اإلدراكية

 أن يشرح املعارف اليت اكتسبها يف املقرر نظرايا 
 أن يقارن بني النص املصدر والنص اهلدف 

 لرتمجةاأن خيتار املفردة املناسبة من خالل املعاجم واملعينات احلديثة يف 
 أن حيلل النص إىل وحدات أصغر بغرض النقل

 أن يوضح اخللل يف النصوص املرتمجة آلياا
 أن يعيد بناء النص اهلدف برتٍو بعد اكتشاف األخطاء.

 أن حيكم بثقة على نقل اآلخرين إىل العربية مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية
 أن يربر أفكاره ويناقشها مع اآلخرين

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
 العددية

 أن يبحث عرب التقنيات احلديثة عن املواقع املفيدة يف الرتمجة
 أن يقيم بعض الرتمجات اآللية

 ال توجد املهارات النفس حركية
* * * * * * 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ هل األسابيع احملددة مهمة التقييم

 % 20 األسبوع الثامن اختبار فصلي  .1
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 %10 مستمرة املشاركة والتفاعل  .2
 %5 الثالث الواجب النظري )حبث صغري عن أمهية الرتمجة ودور العرب فيها(  .3
 %5 التاسع الواجب التطبيقي األول على الرتمجة اإلبداعية  .4
 %10 الثاين عشر لنصوصالواجب التطبيقي الثاين على ترمجة ا  .5
 % 50 هناية الفصل االمتحان النهائي  .6

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د
 ، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب

 الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.
 م:ه. مصادر التعل

  :. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 خليفة امليساوي وأنور بن عيسى، كتاب الرتمجة: انكليزية عربية/عربية إنكليزية  -
 فصول يف التأويل ولغة الرتمجة االختالف وانعدام الكفاية يف الرتمجة، عمر شيخ الشباب -
  الرتمجة ونظرايهتا جملموعة من املؤلفني بيت احلكمة تونس -
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.قائمة ابملراجع األساسية للمواد  .2
 جملة اللسان العريب )املغرب( -
 جملة اللسانيات )تونس( -
  . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا:3

- Omar Sheik al-shabab, Translating with difference theory and practice 

-- Omar Sheik al-shabab, From necessity to infinity, interpretation in language and 
translation 

  . قائمة ابملواد اإللكرتونية:4
www.Translation.com  
www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

 لم أخرى: مواد تع -5
 .اختيار األسطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونية املناسبة يف تعلم الرتمجة ابستشارة مدرس املقرر

 و. املرافق املطلوبة:
، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 

 ة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.أجهز 
 : فصل دراسي. املباين1
 ، إنرتنت.: عرض البياانت )داات شو(. املصادر احملوسبة2
 ال حاجة هلا :. مصادر أخرى3

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
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 الفصل هناية يف الطالب قبل يمي للمقرر منتقي جراء مسحإ
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.-2

 عملية التدريس ومراقبة مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -
 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMS) التدريس )نظام إدارة اجلودة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -
 ضاء هيئة التدريس.من أع مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر )نظام إدارة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSاجلودة )
لتقييمني الداخلي، ا ختضع لكال واالمتحاانت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع يااملقومة رمس األعمال مجيع

قق ذلك ان حجم ومستوى حيث حي. للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 
 و G قاتالواردة يف املرف النماذج كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام  كون مناسبا للطالب،العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر ي

H ( من نظام إدارة اجلودةQMS) .مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون  مجيع
 ((. QMS، C.5.8 (b))زن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة متطلبات تطبيق التوا من خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 اجملهزة يف لنماذجا ابستخدام املوضوع وذلك عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

بشكل موسع  ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني 
 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك وأكثر رمسية

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
كتابة   يتم دراسي لفص كل  عة الدورية. بعدبواسطتها اخضاع الربانمج للمراج يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي

 التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) تقرير
ملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج متثل ع. (C-SPCCقبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للربانمج

لربانمج ومن خالل جلنة ل التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج
 الراجعة ويقومون بتقييم تلكاخلاصة ابلتغذية  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCاملناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )

له  الطالب رأي ستطالعا احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.
الب إلغناء الطاخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاص خبربة  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة أمهية

حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها  (APCRوينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية ) عملية مراجعة وحتسني الربانمج.
 .وتطبقها يف الربانمج تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات

 : التوقيع أعضاء هيئة التدريس: د. عمر األمني
  ه19/1/1473اتريخ إمتام التقرير: 

 رئيس قسم: اللغة العربية املستلم: د. عبدهللا سعد احلقباين
 التاريخ: التوقيع:
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلسة التعليمية: املؤس

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402203عرب  :رمزه                                       : فقه اللغة.اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 أ.د. إبراهيم كايد حممود: هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي. اسم عضو 4
 السنة الثانية -الفصل األول : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 دال يوج :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       لكرتوينج. تعلم إ
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 هداف:األ –ب 
 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1

 فقه اللغة وأهم القضااي اليت يعاجلها. يتعرف الطالب على مفهوم
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية ى نعل واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.

 استخدام وسائل التعليم كالسبورة والكتاب
 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية

 االستفادة من مواقع االنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة
 االستفادة من الربامج العلمية احلاسوبية

 املكتبة العامة
 اخلاصة مكتبة قسم اللغة العربية

 استضافة علماء متخصصني يف جمال الدراسة
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 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر
 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2        األول         وعالقته ابلعلوم املماسة واجملانسةمفهوم فقه اللغة )قدميا  وحديثا ( 

 2        الثاين         ( وعالقته بعلم اللغةphilologyمصطلح )
 2        الثالث         عائلة اللغات السامية وعالقة العربية هبا

 2        الرابع         نشأة العربية الفصحى وتطورها
 2        اخلامس          لهجات العربيةالعربية الفصحى وال

 2        السادس         اللهجات العربية البائدة والباقية
 2        السابع         السليقة ومصادر االحتجاج اللغوي وموقف العلماء منهما

 2        الثامن         تطور اللغة العربية )أسبابه، ومظاهره، وقوانينه( ظواهر التوسع اللغوي
 2        التاسع         فقه اللغة يف الرتاث العريب )مناذج: ابن فارس، الثعاليب، ابن جين، السيوطي(

 2        العاشر         من مباحث فقه اللغة: بنية الكلمة العربية )اجلذور، األوزان، االشتقاق(
 2        عشر احلادي      ، التضاد(من مباحث فقه اللغة: بنية الكلمة العربية )النحت، اإلبدال

 2        عشر الثاين      من مباحث فقه اللغة: بنية الكلمة العربية )القلب، االشرتاك اللفظي، تعدد املعىن(
 2        عشر الثالث      قضااي لغوية معاصرة )التعريب، وعالمات اإلعراب(

 2        الرابع عشر      ية الفصحى(واجية اللغوية وأثرمها يف العربقضااي لغوية معاصرة )الثنائية اللغوية، واالزد
 2        اخلامس عشر     اخلط العريب وبعض مشكالته

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة وس خاصةدر  خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 الوحدة الدراسية

 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
 توائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، وامل4
 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 

 املعرفة 1.0
أن يعرف الطالب مفهوم فقه اللغة وعالقته ابلعلوم األخرى، العائالت  1.1

ة يات، نشأة العربية الفصحى، السليقاللغوية، عالقة العربية ابلسام
 اللغوية 

 إلقاء احملاضرات
 احلوار

 املناقشة واملدارسات
 ورش عمل

 عروض مشاهدة

 اختبار حتريري
 أسئلة مباشرة

 

 مظاهرهو  أسبابه العربية، تطور العربية، خصائص االحتجاج، ومصادر 1.2
 .وعلله

 استخدام حاسب آيل
تكليف الطالب كتابة حبوث يف 

 دراسته وتقييمهاجمال 

 منزلية واجبات
 حبوث
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ق يطبدراسة نصوص خمتارة 
 عليها مفردات املقرر وموضوعاته

 املهارات االدراكية 2.0
إلقاء احملاضرات، احلوار،  مهارة التطبيق، مهارة التحليل، مهارة املقارنة، مهارة االستنتاج 2.1

املناقشة واملدارسات، ورش 
 عمل، عروض مشاهدة

 يرياختبار حتر 
 أسئلة مباشرة

 ةمهار  بفصاحة، والتكلم اإللقاء مهارة إبداعية، بطرق احلل مهارة 2.2
 اإلحصاء

استخدام احلاسب اآليل، دراسة 
نصوص خمتارة تطبق عليها 
مفردات املقرر وموضوعاته، 
 تكليف الطالب بكتابة حبوث يف

 جمال دراسته

 واجبات منزلية
 حبوث

 وحتمل املسئولية مهارات التعامل مع اآلخرين 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين 3.1

 إدارة احلوار جبدارة
 ورش عمل

 مناقشات بني الطلبة
 

 حتكيم: املدارسة )السمنار(
 حتكيم: مناقشات الطالب

 

 الطالب لدى والعقلية االستداللية القدرة تنمية 3.2
 العمل فريق قيادة

نار) مدارسة  العمل ورشة يف أدائهم: حتكيم (مسمم

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 استخدام الربامج احلاسوبية 4.1

 استخدام املعاجم
تطبيق شرح املادة عن طريق 
الربامج احلاسوبية املعينة على 

 فهم املادة

حبوث وواجبات مقدمة بربامج 
 حاسوبية متخصصة

 استخدام االنرتنت 4.2
 تقاريركتابة الرسائل واملقاالت وال

  عروض مشاهدة

 املهارات احلركية النفسية 5.0
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها:

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 يئنسبته من التقييم النها األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 

 %10        2        واجب منزيل  .1
 %30        7        اختبار نصفي  .2
 %5          10       حبث حاسويب  .3
 %5          12       حبث  .4
 %50         16       اختبار هنائي  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د
يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، شارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالست

 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(
 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
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 م1977، 1بد التواب، مكتبة دار الرتاث، طبعة فصول يف فقه العربية، رمضان ع
 امليَّسَّر يف فقه اللغة املطوَّر، حممد حممد يونس علي

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر

 دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل
 لعربية، حممد املباركفقه اللغة وخصائص ا

 فقه اللغة العربية وخصائصها، أميل بديع يعقوب
 التطور اللغوي مظاهره وعلله، رمضان عبد التواب

 فقه اللغة يف الكتب العربية، عبده الراجحي
 الساميون ولغاهتم، حسن ظاظا

 كالم العرب، حسن ظاظا
 اللهجات العربية يف الرتاث، أمحد علم الدين جندي

 ايت العلمية، التقارير ... اخل(.)الدور  ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا. قائمة 3
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

4/lisan/fighessays.htmHttp://www.angelfire.com/tx 
www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 مج حاسويب: اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(بران

 برانمج حاسويب: املكتبة الشاملة
 برانمج حاسويب: املوسوعة الشعرية

 و. املرافق املطلوبة:
وعدد ، )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.
 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1

 حاسواب  آليا  مزودا  أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا ، فيها 30قاعة دراسية تسع )
 السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، . املصادر احملوسبة2

 حاسب آيل به الربامج العلمية.
 عارض املشاهدة.

 صة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا مصادر أخرى. 3
 نرتنتا
 رامج علميةب

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الر -1
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل 

http://www.angelfire.com/tx4/lisan/fighessays.htm
http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 ( QMSاخلاصة مبفاهيم )مراقبة الفصول الدراسية ابستخدام الفقرات الواردة يف نظام إدارة اجلودة 

 Oوامللحق رقم  P( امللحق رقم QMSقبة عملية التدريس )نظام إدارة اجلودة )مرا
 .N( امللحق QMSتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ابستخدام النموذج الوارد يف نظام إدارة اجلودة )

 .. عمليات حتسني التدريس3
 املقارنة املعيارية الداخلية لتحديد أفضل املمارسات التدريسية

 لية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريسمراقبة عم
)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( واألعمال املطلوبة يف املقرر )نظام إدارة اجلودة QMSداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة اخلاص ابالمتحاانت )تطبيق النموذج ال

(QMS امللحق )H  وامللحقI  وامللحقJ .) 
لي، وبشكل مثايل، ختضع ع لكال التقييمني الداخمجيع األعمال املقومة رمسيا  ختضع لربوتوكوالت تقييم واضحة. تقوميات املقررات الدراسية واالمتحاانت ختض

الل خ إىل تقييم خارجي ) ابستخدام مستشارين خارجيني( قبل تقدميها للطالب للتطبيق. حيث حيقق ذلك أن حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة
(. مجيع مناذج التحقق QMSمن نظام اجلودة ) Hو  Gاملرفقات املقرر يكون مناسبا  للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام النماذج الواردة يف 

االعتدال يف و  جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة األكادميية وجيب أن تكون خاضعة إىل احلد املعياري األدىن من متطلبات تطبيق التوازن
(. قد QMSمن نظام اجلودة ) Jو  Iابستخدام النماذج اجملهزة يف امللحقني وضع العالمات حول األجوبة من أجل ضمان االتساق عرب املوضوع وذلك 

 (QMS C.5.9أيخذ ذلك شكل أخذ عينات من كمية صغرية من العمل أو قد ميتد بشكل موسع وأكثر رمسية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة اجلودة )
 :اسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدر  -5

عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي عملية مستمرة يتم بواسطتها إخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد كل فصل دراسي يتم  
(. يف هناية العام الدراسي يتم  C-SPCCكتابة تقرير عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )

(. متثل عملية كتابة C-SPCCكتابة التقرير السنوي للربانمج ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
س يالتقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج. ولتحقيق ذلك فإن أعضاء هيئة التدر 

(،يسعون معا  جلمع األدلة واملعلومات اخلاصة ابلتغذية C-SPCCخالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) للربانمج ومن
الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من أجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة 

 تطبيقه.
اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAأمهية خاصة وتستخدم اجلامعة مناذج استطالع رأي الطالب له 

( APCRاخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج. وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية )
 خطة تنفيذية تتبىن خطط إجراء التحسينات وتطبقها يف الربانمج. حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق

* * * * * * 
 :التوقيع أ.د. إبراهيم كايد حممود هيئة التدريس:عضو 
   متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا سعد احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 ألكادمييا

DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 
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 توصيف املقرر

جامعة الملك فيصل    :المؤسسة التعليمية 1437/  1/  19  

قسم اللغة ال
العربية

   

  ب             كلية اآلداال

 

 :عنه ومعلومات عامة ،التعريف بالمقرر الدراسي -أ

 7402303عرب   :رمزه               مدخل إلى اللسانيات  :.اسم املقرر الدراسي1
 ساعتان  :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 ذلك، دون ذكر هذه الربامج( اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. توفيق القرم: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى اخلامس : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد:)إن وجدت( املتطلبات احلالية هلذا املقرر 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: يةالنسبة املئو         ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 
 

 االهداف: –ب 

.ما الهدف الرئيس لهذا المقرر؟1  
 

 بهالشموضحاً أوجه  توقع من الطالب أن يمتلك القدرة على معرفة تامة بالمدارس اللسانية الحديثة نشأة وتطوراً، ويقارن بينها،ي

 واالختالف فيما بينها.

 يتوقع من الطالب أن يمتلك القدرة على معرفة تامة بظاهرة اللغة ووظائفها ومستويات استعمالها.

 قدرة على التحليل والتعليل والترجيح.يتوقع من الطالب أن يمتلك ال
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. صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن؛ من أجل تطوير المقرر الدراسي وتحسينه 2

)مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت، 

ى نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال(.عل والتعديالت في محتوى المقرر بناءً   
 

 االستفادة من مواقع اإلنترنت الجيدة في مجال الدراسةو التقنية الحديثة كالعروض المرئيةاستخدام وسائل 

 .الحاسوبيةالعلمية االستفادة من البرامج 

 

 النشرة التعريفية أو الدليل(:ج. وصف المقرر ) مالحظة : ينبغي إرفاق الوصف العام باألنموذج المستخدم في 

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1

ساعات 

 التدريس

عدد 

 األسابيع

 قائمة الموضوعات

    2 1 
 تمهيد : نشأة اللسانيات الحديثة )علم اللغة(..

 الطبيعة النفسية للغة . 1 2

 الطبيعة االجتماعية للغة. 1 2

 التعريف السيميولوجي للغة . 1 2

 .(1)اريخ اللسانيات ت 1 2

 .(2)تاريخ اللسانيات  1 2   

 اللغويات التوافقية . 1 2    

 اللسانيات المقارنة . 1 2

 اختبار منتصف الفصل 1 2

 .(1)اللسانيات التاريخية  1 2

 .(2)اللسانيات التاريخية  1 2

 اللسانيات : تحديد المصطلح والمجال . 1 2

 مادة والموضوع .اللسانيات العامة : ال 1 2

 نظرية العالمة اللسانية . 1 2

 المفاهيم األساسية في التحليل اللساني البنيوي . 1 2

 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
عملي/ميداني أخرى المجموع

 /تدريبي

  محاضرة دروس خاصة مختبر

16 

 
ساعات  32 ال يوجد ال يوجد  يوجدال ال يوجد

 التدريس
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32 
 

الوحدة  2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 الدراسية

 

 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
 

 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4

للمؤهالت، ونواتج تعلم مجاالت تعلم اإلطار الوطني  استراتيجيات تدريس المقرر طرق تقويم المقرر

  المقرر

 

 1.0 المعرفة 
 تحريري.الختبار اال

 مباشرةالسئلة األ

    والمناقشات.

 .منزليةالواجبات ال

 البحوث.

 .الحوار التلقين  .المحاضرات إلقاء

 التحليل العلمي المناقشة.

 عروض مشاهدة.

التطبيقات (استخدام الحاسب اآللي.

 )من خالل المناهج الحديثة

مات نظرية تعرف الطالب بعلم اللسانيات: مفهومه، مقد
 ومباحثه، وأنواعه، وأغراضه، وقضاياه.

1.1 

   1.2 

 2.0 المهارات االدراكية
 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

 تقارير

 بحوث.

 .المحاضرات إلقاء

 الحوار.

 .والمدارسات المناقشة

 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.

سب اآللي في استخدام الحا
 المعالجات اللسانية.

دراسة نصوص مختارة تُطبق 

عليها مفردات المقرر 

وموضوعاته، انطالقا من النص، 

فهم األسس النظرية وصوال إلى 

 للسانيات

ي بحوث فتكليف الطالب بكتابة: 

 .، وتقويمهااللسانيات

 يختار القسم نصوصا من كتب
لزيادة إدراك الطالب اللسانيات 

 .اللغوية

) فهم األسس النظرية للسانيات وتطبيقها على هارة التطبيق.م

 البحوث في اللغة العربية(

) تحليل النصوص بناء على النظرية مهارة التحليل.

 للسانيات(

 مهارة المقارنة.

 .االستنتاج مهارة

 .الحل بطرق إبداعية مهارة

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة

 اإلحصاء. مهارة

2.1 

   2.2 

خرين وتحمل المسئوليةات التعامل مع اآلمهار  3.0 
تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

 تحكيم: مناقشات الطالب

 ورش عمل

 مناقشات بين الطلبة

 مدارسة )ِسِمنار(

 حسن الخطاب مع اآلخرين

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب

 قيادة فريق العمل

3.1 
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تحكيم: أدائهم في ورشة 
 العمل

   3.2 

 4.0 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية
بحوث وواجبات مقدمة 

ببرامج حاسوبية 

 .متخصصة

تطبيق شرح المادة عن طريق 

البرامج الحاسوبية المعينة على فهم 

 .المادة

 .عروض مشاهدة

 .استخدام البرامج الحاسوبية

 المعاجم.استخدام 

 اإلنترنت.استخدام 

 والمقاالت والتقارير. كتابة الرسائل

4.1 

   4.2 

 5.0 المهارات الحركية النفسية 
 5.1 ال توجد ال توجد ال توجد

   5.2 

 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصة التقييم مهم
 ومشاركة  اتواجب 2 % 15  .1

 اختبار نصفي 7 % 30  .2

   بحث 10 % 5  .3

 اختبار نهائي 16 % 50  .4

 اإلرشاد الطالبي األكاديمي والدعم: .د

توقع أن )أذكر الوقت الذي ي ، أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبتدابري اليت ُأعدت لتقدميال

 ساعتان أسبوعياً يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض من كل أسبوع(.  

 

 

 هـ. مصادر التعلم:

 

 

مصطفى غلفان/    مدخل إلى اللسانيات . المطلوبة ة. قائمة الكتب المقرر1   

 

 

  )الدوريات العلمية، التقارير، الخ(.. قائمة بالمراجع األساسية للمواد 2
 مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس علي-

 االتجاهات المعاصرة في تطور العلوم اللغوية، أحمد عبد العزيز دراج-

 التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبد السالم المسدي-

 فهمي حجازيمدخل إلى علم اللغة، محمود -
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  .زكريا األلسنية ،)علم اللغة الحديث(" د.ميشال -
 أضواء على الدراسات اللغوية، نايف خرما-

 علم اللغة النفسي، عبد المجيد منصور-

 مبادئ اللسانيات، عبد المجيد منصور-

 علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران-

 ريسسوفريناند دي دروس في اللسانيات العامة" -

 في اللسانيات العامة مصطفى غلفان-

 اللسانيات النشأة والتطور أحمد مؤمن-

 . د. سمير استيتية المجال، والوظيفة، والمنهجاللسانيات، -

  الحديثة واللغة العربية ـ محي الدين حميدي األلسنية-
  ـمبادئ اللسانيات ـ أحمد قدور 
 ـمباحث في اللسانيات ـ رشيد العبيدي 

 بكداش اللغة"، مارك ريِشل، ترجمة كمالاكتساب -

 اللغوي، أمحد عبد الرمحن محاد عوامل التطور-

  

 )الدوريات العلمية، التقارير ... الخ(.والمراجع الموصى بها  ،ة. قائمة بالكتب المقرر3

  . بتطوان، سلسلة دراسات ة اآلدابالذهن "، مصطفى الحداد، منشورات جمعية األعمال االجتماعية والثقافية لكلي اللغة والفكر وفلسفة
تشومسكي ، ترجمة د.مازن الوعر . ضمن كتاب "في اللسانيات واللسانيات العربية"  حول األسس البيولوجية للطاقات اللغوية "نعوم" -

  .173-145إدريس السرغوشني وعبد القادر الفاسي الفهري، جمعية الفلسفة بالمغرب ،ص  إشراف
الثقافة واإلرشاد القومي في القطر العربي السوري ،السنة  لوجي"د. مازن الوعر ،مجلة المعرفة الصادرة عن وزارةعلم اللسان البيو" -

  .65-47ص  223-222 التاسعة عشرة العددان
  .الفكر العربي القديم ،د. محمد األوراغي اكتساب اللغة في - " -

عن معهد العلوم اللسانية  لتحويلي" د.مازن الوعر ، مجلة اللسانيات الصادرةالجدلية لنظرية النحو التوليدي وا حول بعض القضايا" -

  .6والصوتية بجامعة الجزائر، المجلد رقم 
  . اللغة ، مقدمة للقارئ العربي"، محمود السعران دار الفكر العربي القاهرة علم" -
  . رعلم اللغة" ، د. علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطباعة والنش" -

 . بدر الدين القاسم، سلسلة المكتبة العلمية .جورج مونين، ترجمة دتاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين" " -
  .،إبراهيم السامرائي "التطور اللغوي التاريخي" -
  . ،أحمد زرقة "أصول اللغة العربية ،أبجدية النشأة" -
  .الدين قديم عصام نورتاريخ اللغة العربية"، جرجي زيدان، ت" -
 .عبد التواب التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينه" رمضان" -

  .ماريو ياري، ترجمة أحمد مختار عمر " أسس علم اللغة" - 
  .يوسف الحاج ،"في فلسفة اللغة" -
  .مندور اللغة بين العقل والمغامرة" ، مصطفى" -
  . علم اللغة العربية " محمود فهمي حجازي" -
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اللغة والعقل"، نعوم تشومسكي، ترجمة إبراهيم " - .اللسان واإلنسان، مدخل إلى معرفة اللغة"حسن ظاظا"

  . مشروح مصطفى خالل
 وتعليق وتقديم د . محمد فتيح.  المعرفة اللغوية ،طبيعتها وأصولها واستخداماتها"، نعوم تشومسكي، ترجمة"

 اليوت بنشن ترجمة محيي الدين حميدي.  د.بيتر ب. دنيس .د. "المنظومة الكالمية" -

 .التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية"، د. ميشال زكريا  األلسنية" - 

  .في علم اللغة العام "، عبد الصبور شاهين" 
  .االختالج اللساني ،سيمياء التخطيط النفسي"، نعيم علوية"
  . ودت جرين ،ترجمة د. مصطفى التونيج علم اللغة النفسي تشومسكي وعلم النفس"،تأليف" 
  .العربية" عبد السالم المسدي التفكير اللساني في الحضارة" 
  .العربية"، د. عبد القادر الفاسي الفهري اللسانيات واللغة" 
   .االجتماعية"، جولييت غارمادي ، عربه خليل أحمد خليل اللسانة" 
 مناهج البحث في اللغة" تمام حسان" 

 حاث اليرموك، جامعة اليرموك، األردن.مجلة أب
 مجلة دراسات، الجامعة األردنية، األردن.

 اجمللة األردنية للغة العربية وآداهبا، جامعة مؤتة، األردن

 

، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، الخ(.مواقع الويب )مثل:. قائمة بالمواد اإللكترونية 4  
www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
.والبرامج اإللكترونية ،كاالسطوانات المدمجة :مواد تعلم أخرى -5  

 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةحاسويب:  برانمج

  املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

 

 

  

 و. المرافق المطلوبة:

 

)أي: عدد المقاعد داخل  المقرر الدراسي، بما في ذلك: حجم فصول الدراسة، والمختبراتبيّن متطلبات 

 الفصول الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 

 .، الخ(المعاملقاعات العروض /  ،المختبرات، )الفصول الدراسيةاني . المب1

 . ( طالبا30تسع )قاعة دراسية 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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، السبورة الذكية، والبرمجيات، . المصادر المحوسبة )الصوتيات والمرئيات، عرض البيانات )داتا شو(2

  .لخ(إ

 حاسب آلي به البرامج العلمية.

 takhatub.blogspot.com/مدونة تخاطب 

 

 عارض المشاهدة

 

 قائمة بها(: ذكرها، أو أرفقأ ،خاصة. مصادر أخرى )حددها، مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية 3

 إنترنت

 برامج علمية

 مكتبة ألهم مراجع اللغة

 

 عمليات التحسين:م المقرر وويتقز. 
 

 .يساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدر -1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSنظام إدارة اجلودة )عملية التدريس ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. من قبل األقران مراقبة عملية التدريس -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالعدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) النموذج الداخلي لضمان تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )
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 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)مني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي التقيي

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من العالمات يف وضع يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5
 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -

. (C-SPCC) واخلطط الدراسية يف الكلية عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج كتابة تقرير  يتم دراسي فصل
ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف

متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق . (C-SPCCالكلية )
 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )
 رأي استطالع .ربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقهويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم لل

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب
ات ر وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقر  اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )
 .وتطبقها يف الربانمج

 

 
 

 د. توفيق القرمأعضاء هيئة التدريس : 

  ___________________________تاريخ امتام التقرير: ______________________________ التوقيع 

 __________________________عميد / رئيس قسم ________________________________املستلم:

 _____ ____________________________التاريخ: _______________________________التوقيع:
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 ات عامة عنه:التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلوم -أ

 7402432 عرب  :رمزه                        مدخل إىل علم املصطلح:               .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 مج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عامة ضمن برا )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. عبدهللا سعد بن فارس احلقباين: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الثامن: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402323 :. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        مج )تقليدي وإلكرتوين(ب. مد

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 تعريف الطالب بعلم املصطلح، وفروعه. هدف معريف:

 تعريف الطالب ابحلاجة املاسة للمصطلح العلمي. هدف ثقايف:

 أن يتعلم الطالب الطرق املثلى لوضع املصطلح، وشروط وضعه هدف مهاري:
 
 
لمواد هن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد ل. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الرا2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.
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 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام 

 دام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئيةاستخ

 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة

 احلاسوبيةالعلمية االستفادة من الربامج 

 املكتبة العامة

 مكتبة قسم اللغة العربية اخلاصة

 استضافة علماء متخصصون يف جمال الدراسة

 ف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوص ج. وصف املقرر

يهتم مقرر مدخل إىل علم املصطلح بنشأة علم املصطلح وتطوره وذلك ابلتعريف مبراكز البحوث املصطلحية وبطرق وضع املصطلحات 
 وتوحيدها وابلعالقة بني املفهوم واملصطلح.

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1

 ساعات التدريس عدد األسابيع ملوضوعاتقائمة ا
 2 1 نشوء املصطلحية ، و منوها ، و تعريفها ، الفرق بني الكلمة و املصطلح.

 2 1 هل عرف علماء العرب قدميا علم املصطلح ؟

 2 1 مراكز البحوث يف النظرية العامة لعلم املصطلح وتدريسها يف اجلامعات

 6 3 التدريب يف حقل املصطلحات

 4 2 يد املبادىء املصطلحية و املعجمية توح

 4 2 وضع املصطلحات و إعدادها

 2 1 بنوك املصطلحات ) أنواعها و مشاكلها (

 2 1 العالقة بني التصور و املصطلح

 2 1 حتديث املصطلحات

 2 1 التدوين املصطلحي

                                                                  * ** * * * 
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 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 .. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر قررس املاسرتاتيجيات تدري جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1
 املصطلحية ومنوها، وتعريفها،  أةنشيدرس الطالب  

نظرية العامة مراكز البحوث يف الويتعرف على الفرق بني الكلمة واملصطلح، ويعرف 
يف  لحويتعلم الطالب كيفية وضع املصطاجلامعات، تدريسها يف و لعلم املصطلح، 

ضع تدرب على ويد املبادئ املصطلحية واملعجمية، يتوحوكيفية حقل املصطلحات، 
نوك املصطلحات )أنواعها ومشاكلها(، وبتعرف على باملصطلحات وإعدادها، 

 دوين املصطلحي.التو حتديث املصطلحات، وكيفية العالقة بني التصور واملصطلح، و 

 ينفذ املقرر عن طريق احملاضرات.

إضافة إىل بعض التكاليف من  -
ادة ومناقشة الطالب قبل أستاذ امل

 فيما يكلفون به.

إعداد الطالب جلزء من املادة  -
 الدراسية، وكتابة حبث.

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

 اختبار عملي على برامج احلاسوب.

 حبوث.
 املهارات االدراكية 2
 مهارة التطبيق.يتعلم  

 مهارة التحليل.يتعرف على 

 نة.مهارة املقار ينمي 

 .االستنتاج مهارةيطبق 

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارةيتدرب على 

 .احملاضرات إلقاء

 احلوار.

 .واملدارسات املناقشة

 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.

 استخدام احلاسب اآليل.

دراسة نصوص خمتارة ُتطبق عليها 
مفردات املقرر وموضوعاته، انطالقا 

 .جمال دراستهمن النص، وصوال إىل 

يف  حبوثالطالب بكتابة:  تكليف
 .، وتقوميهاجمال دراسته

 اختبار حتريري.

 أسئلة مباشرة.

 .واجبات منزلية

 اختبار عملي على برامج احلاسوب.

 حبوث.

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3
 حسن اخلطاب مع اآلخرينيتعلم  

 بتنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالبتدرب على 

 ويشرف عليه. فريق العملينشيء 

 ورش عمل

 مناقشات بني الطلبة

 مدارسة )مسممنار(

 حتكيم: املدارسة )السمنار(

 حتكيم: مناقشات الطالب

 حتكيم: أدائهم يف ورشة العمل
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 .استخدام الربامج احلاسوبيةيتدرب على  

 .املعاجم استخدامويطبق 

 .اإلنرتنتاستخدام ويتعلم على 

 .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائليقيم  

تطبيق شرح املادة عن طريق الربامج 
 .احلاسوبية املعينة على فهم املادة

 .عروض مشاهدة

حبوث وواجبات مقدمة بربامج حاسوبية 
 .متخصصة

 املهارات احلركية النفسية 5
 اليوجد اليوجد اليوجد 

* * * * * * 
 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 

 % 10 2 واجب منزيل  .1

 % 30 7 اختبار نصفي  .2

 % 5 10 حاسويب حبث  .3

 % 5 12 حبث  .4

 % 50 16 اختبار هنائي  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

ذكر الوقت ا) ،التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
ا  للجدول : الساعات املكتبية وفقالذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ل أساتذة املقررات.املعلن من قب

 
 ساعتان أسبوعيا      

 ه. مصادر التعلم:

 :. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 علي القامسي، مقدمة يف علم املصطلح.  

  توفيق الزّيدي، جدلّية املصطلح و الّنظريّة الّنقديّة.
 .خليفة ميساوي ، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم

 :ة للمواد . قائمة ابملراجع األساسي2
 طالح.مدخل إىل علم اإلص.هربرت بيشت وجبيفرداسكاو، مقدمة يف املصطلحية، ترمجة: حممد هليل. إدريس نقوري

 األسس اللغوية لعلم املصطلح. ،حممود فهمي حجازي 
 املنهجية العامة للتعريب واملواكب. ،أمحد األخضر غزال
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 ت.لحات العربية يف علوم املعلومارشيد عبداحلق، املصط
 : املراجع السابقة نفسها . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 : . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_390.pdf 
http://www.oudnad.net/spip.php?article1349 

chlef.dz/ar/seminaires_2010/radhiabeariba_2010.pdf-http://www.univ 
 :والربامج اإللكرتونيةسطواانت املدجمة، مواد تعلم أخرى: كاإل -5

 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

 و. املرافق املطلوبة:

تربات، وعدد فصول الدراسية واملخ)أي: عدد املقاعد داخل البنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 :)الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل( املباين .1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30تسع )قاعة دراسية 

 :ياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل()الصوتيات واملرئيات، عرض الب املصادر احملوسبة .2
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30تسع )قاعة دراسية 

 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى .3
 إنرتنت

 برامج علمية
 مكتبة ألهم مراجع اللغة

 . تقومي املقرر وعمليات التحسني:ز
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من جراء مسحإ

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام خدامابست الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة
 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .حتسني التدريس. عمليات 3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_390.pdf
http://www.oudnad.net/spip.php?article1349
http://www.univ-chlef.dz/ar/seminaires_2010/radhiabeariba_2010.pdf
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 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -
  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4

المتحاانت واالعمال املطلوبة يف ( اخلاص ابQMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSاملقرر )نظام إدارة اجلودة )

التقييمني  ضع لكالخت واالمتحاانت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
حيث . للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين تخدامابس)الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

العمل  كما يتم معادلة هذا  حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،
عاملتها مناذج التحقق جيب م مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج ابستخدام

ات تطبيق التوازن متطلب من وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))واالعتدال )نظام إدارة اجلودة 

 ستخداماب وع وذلكاملوض عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :ة للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدوري -5

  يتم دراسي فصل لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي
  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير

متثل عملية كتابة . (C-SPCCقبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة
 سالتدري هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة 

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.
ات الدراسية وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقرر  منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

(APCR) تطبقها يف الربانمجو  ها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسيناتحتديد املمارسات اجليدة وينتج عن. 

 :التوقيع د.عبدهللا سعد بن فارس احلقباينأعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم:                            اآلداب                  :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402401عرب :رمزه                                      النحوي عند العربالتفكري:     .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةقدم ضمنه املقرري .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. حممد كمال الشيخ: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 السابع: املقرر الدراسي . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه5
 7402201عرب   -     7402316عرب : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6

 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :مة على كل ما ينطبق(. منط التدريس )ضع عال9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: ةالنسبة املئوي                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 أهم القضااي اليت شغلت الفكر النحوي عند العرب.أن يتعرف الطالب على   :رئيس  هدف معريف

 الم النحو العريب.على أشهر أع أن يطلع الطالب :رئيس  هدف ثقايف

 أن يستخدم الفصحى تكلما وقراءة وكتابة، ويكتشف مواطن اللحن يف الكالم. :رئيس  هدف مهاري

 فكره للتحليل والتعليل والرتجيح.أن يطور الطالب  :رئيس  هدف تفكريي
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 من فهم القاعدة النحوية عن طريق كتب الرتاث.الطالب أن يتمكن 

 ملختلفة قدميا وحديثا يف دراسة النحو.االجتاهات ا الطالب  أن يقيم

 الشواهد الفصيحة ليستقيم لسانه، وتتوسع خميلته. أن حيفظ الطالب :رئيس هدف تذكري
 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن د على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتم
 اجلديدة يف اجملال(.

 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام    -       
 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية     -      
 واقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسةاالستفادة من م     -      

 استضافة علماء متخصصني يف جمال الدراسة -

 توجيه الطالب ملكتبة اجلامعة لإلفادة من الكتب النحوية املتوفرة.   -

 حتها.تأكد من صالرجوع إىل املواقع اإللكرتونية املتخصصة، وهذا كله قصد تعويده االعتماد على الذات يف حتصيل املعلومة، أو إثرائها أو ال  -
 الرتكيز على التدريبات للتأكد من رسوخ املعلومة عند الطالب )على مستوى الشواهد(. -
 تنويع مصادر املعلومة وعدم االنكفاء على الكتاب املقرر. -
 ربط املقرر بعلم اللغة احلديث. -

 استخدام برانمج بوربوينت  -

 اإلطالع على املصادر الرتاثية املرتبطة ابملقرر.  -

 ع على املراجع احلديثة اليت حترص على العرض اجلذاب.اإلطال -
 استخدام برامج احلاسوب.      -       

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 ت النحويةمقرر التفكري النحوي يعرف الطالب بنشأة النحو وبعلم أصول النحو وابلنظراي

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 02 األول-أسبوع واحد .يم، وبطريقة التدريس والتقيحماضرة تواصل: التعرف على الطلبة،تعريفهم ابألستاذ وابملقرر

 02 الثاين-أسبوع واحد نشأة علم النحو

 02 الثالث-أسبوع واحد ره(علم أصول النحو)نشأته وتطو 

 02 الرابع-أسبوع واحد السماع والقياس

 04 اخلامس والسادس -أسبوعان  املدارس النحوية

 02 السابع-أسبوع واحد االختبار النصفي

 02 الثامن-أسبوع واحد اخلالف النحوي )مناذج من القضااي(

 02 التاسع والعاشر-أسبوعان نظرية العامل

 02 احلادي عشر -أسبوع واحد  احلدود واألنواع( دراسة اجلملة  )
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 02 الثاين عشر -أسبوع واحد املصطلح النحوي وتطوره إىل العصر احلديث

 02 الثالث عشر -أسبوع واحد العالمة اإلعرابية ووظائفها

 02 الرابع عشر -أسبوع واحد حماوالت تيسري النحو قدميا وحديثا

 
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(الدراسي . مكوانت املقرر 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 حبوث، ورقات العمل 32 ساعات التدريس

 
معمل حاسب آيل، مزود  زايرة الطالب املكتبة

 16 ال يوجد ابلربوجكرت

 32 ال يوجد ال يوجد وجدال ي ال يوجد 2 الوحدة الدراسية
* * * * * * 

 2 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
* * * * * * 

 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر رر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املق 
 املعرفة 1.0
معرفة األحكام الّنحويّة اخلاصة ابملقّرر) نشأة النحو، نشأة أصول النحو وتطوره،  1.1

معرفة حقيقة السماع والقياس، املدارس النحوية، نظرية العامل، اجلملة العربية، 
 املصطلحات النحوية(

 وضوع، ومدىبيان األستاذ أمهية امل
 ضرورة اكتساب معرفته .

 األسئلة الفورية أثناء احملاضرة .

إدارة املناقشات احلرة قصد استفادة  اإلطالع على أشهر أعالم الّنحو العريبّ  1.2
الطالب من معارف جديدة، وآراء 

 خمتلفة.

 االختبارات

ادة تفإدارة املناقشات احلرة قصد اس معرفة عناصر تطوير الفكر النحوي. - 1.3
الطالب من معارف جديدة، وآراء 

 خمتلفة.

 االختبارات

إدارة املناقشات احلرة قصد استفادة  حفظ الشواهد النحويّة - 1.4
الطالب من معارف جديدة، وآراء 

 خمتلفة.

 االختبارات

إدارة املناقشات احلرة قصد استفادة  معرفة مراحل تطور علم أصول النحو 1.5
وآراء الطالب من معارف جديدة، 

 خمتلفة.

 االختبارات

 املهارات االدراكية 2.0
توجيه  الطالب إىل املصادر  معرفة كيفية التعامل مع الكتب الرتاثية املتخصصة يف النحو. 2.1

النحوية يف املكتبة أو مواقع 
 اإلنرتنت.

 عمل األحباث والتقارير.
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اعتماد تقنيات التمثيل اجليد،  د البناء.واإلحصاء والنق التمكن من مهارات التحليل والتعليل والرتكيب واملقارنة 2.2
والتحليل املعمق، واالستنتاج 

 املنطقي ، أثناء احملاضرة.

 املناقشات الصفية،

 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
حث الطالب على إبداء رأيه بكل ثقة فيما يتعلق ابلقواعد النحوية اليت  3.1

ملقرر. وتشجيعه على حسن املناقشة، مع ضرورة تدعيم آرائه يدرسها يف ا
ابألدلة، أسوة ابلنحاة الذين ما يذكرون حكما إال وأيتون  له 

 ابألدلة)الشواهد( الكثرية.

تعزيز مشاركة الطالب عند إبداء 
 رأيه.

تقييم حلقات املناقشة واملناظرة 
 بني الطالب.

 

معه، انطالقا من فن االختالف الذي  تقبل الرأي املخالف، وحسن التعامل  3.2
 كان بني النحاة القدماء.

تنبيه الطالب إىل أمهية 
التعاون، والعمل اجلماعي، 

واحرتام اآلخر حىت يف مواطن 
 االختالف.

تقييم التزام الطالب آبداب 
 املناقشة واحلوار.

 

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
لشبكة العنكبوتية إلعداد العروض التقدميية واحلصول على مواقع استخدام ا 4.1

 خمتلفة للنحو. 
تكليف الطالب أبعمال يتم 

 إعدادها من خالل اإلنرتنت .

تكليف الطالب إبنشاء مساحة 
تواصل على اإلنرتنت )منتدى، صفحة 

 ...( ملناقشة مواضيع املقرر.
ستعمال اجناز البحوث وعرضها اب إعداد عرض تقدميي. 4.2

 التقنيات احلديثة.

مطالبة الطالب بتقدمي حبوثه، وبعض 
د تدريباته، وواجباته املنزلية، ابالعتما

 على التقنيات احلديثة.
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5.1

5.2    
 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصيم مهمة التقي
 % 5 4 1 واجب منزيل  .1

 % 5 9 2 واجب منزيل  .2

 % 5 مستمرة املشاركة  .3

 % 5 12 حبث  .4

 % 30 7 اختبار نصفي  .5

 % 50 16 اختبار هنائي  .6

* * * * * * 

 ألكادميي والدعم:اإلرشاد الطاليب ا .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 * * * * ** 
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 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 الفكر النحوي عند العرب، أصوله ومنهاجه،علي الياسري.

 أصول التفكري النحوي، علي أبو املكارم. 
 املدارس النحوية، شوقي ضيف.

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 د األفغاين.يف أصول النحو:سعي 

 .اتريخ النحو العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري: علي أبو املكارم 

 .االقرتاح يف أصول النحو: السيوطي 

 .اإلنصاف يف مسائل اخلالف األنباري 

 .اللغة العربية معناها ومبناها : متام حسان 

  .إحياء النحو: إبراهيم مصطفى 

 .نشأة النحو، حممد طنطاوي 

  ر.اللغوي،كيس فريستيج، ترمجة أمحد شاكأعالم التفكري 
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 املراجع السابقة نفسها
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 
http://arabslink.net/vb 
http://www.ahlalloghah.com/index.php 
http://aldhad.info/index.php 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 .املوسوعة الشاملة 
 .املوسوعة النحوية 
 املوسوعة الشعرية 
 .اجلامع الكبري لكتب الرتاث 

 شاملة.املكتبة ال 
* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 املعامل، اخل(. )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / . املباين1
 قاعات واسعة .   -

 توفري أوفر هيد بروجيكتور ) العارض الرأسي (  لعرض املادة العلمية . -

 تركيب السبورات الذكية .  -

 حجرات احملاضرات يراعى فيها النظافة، والتكييف . -

 ية مهارات املشاهدة والتحليل والنقد .( مقعدا  جتهز بتلفاز ومكتبة فيديو تعليمية لتنم 25ختصيص ما ال يقل عن أربع نرف ، وعدد )  -

 أال يزيد عدد الطالب يف املقررات التطبيقية -

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
http://arabslink.net/vb
http://www.ahlalloghah.com/index.php
http://aldhad.info/index.php
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 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 داات شو وواي فاي.

 حاسب آيل به الربامج العلمية.
 عارض املشاهدة

 حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:) . مصادر أخرى3
 إنرتنت -
 برامج علمية )برامج تدريب لغوي( . -
 أفالم تسجيلية . -

 فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. -
 مكتبة ألهم مراجع اللغة    -       

* * * * * * 
 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) ةإدار  الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) التدريس ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية ريةاملعيا املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

 
)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية   عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4

 .من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى( لتصحيح االختبارات، أو عينة
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSاملطلوبة يف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

ختضع  حاانتواالمت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم تلربوتوكوال ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي  لكال

حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا . للتطبيق للطالب
من نظام إدارة اجلودة  H و G الواردة يف املرفقات النماذج كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام  ،للطالب

(QMS) .مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون  مجيع
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 QMS، C.5.8)م إدارة اجلودة متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظا من خاضعة اىل احلد املعياري األدىن

(b) .)) 

 وذلك املوضوع عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج ابستخدام

 QMS) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية تدمي قد أو العمل من صغرية كمية  من

C.5.9) 
 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5
  دبواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بع يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -

-Cعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل لك

SPCC) .ملناهج واخلطط قبل جلنة ا ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
رين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة متثل عملية كتابة التقري. (C-SPCCالدراسية يف الكلية )

نة املناهج للربانمج ومن خالل جل التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج
اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCواخلطط الدراسية يف الكلية )

تقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة ب
اخلاصة ابلتقييم الطاليب  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.

ج عن عملية وينت ية مراجعة وحتسني الربانمج.للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عمل
حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة  (APCRمراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية )

 .وتطبقها يف الربانمج تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات

 

 
 

* * * * * * 
 :وقيعالت د. حممد كمال الشيخ أعضاء هيئة التدريس:

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم عبدهللا احلقبايند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2ق مرف                                                                                                                                                 

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه16/1/1437من العام اجلامعي  الفصل األول اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلمية: املؤسسة التعلي

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

  7402310 :رمزه                                     عرب    4حنو:   .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 ربامج(اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه ال )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د.عبد الباقي حممد الربير يوسف: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى السادس.– داب يف اللغة العربيةاآلبكالوريوس : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
  التوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال توجد:املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
  احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        وإلكرتوين(ب. مدمج )تقليدي 

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 ؟اهلدف الرئيس هلذا املقرر ما  -

 يتعرف الطالب على األحكام النحوية يف هذا املقرر.  أن-

 أن يستنتج الطالب من خالل التطبيقات املتنوعة ألبواب املقرر ما متتاز به اللغة الفصحى . -

 أن يستخدم الفصحى: تكّلما  وقراءة وكتابة، ويكتشف مواطن اللحن يف الكالم. -

 اعدة الّنحويّة عن طريق كتب الرتاث.أن يتمّكن من فهم الق -

 حفظ الشواهد الفصيحة ليستقيم لسانه، وتتوّسع خمّيلته -

 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن بكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو ش
 اجلديدة يف اجملال(.
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 . لكتابكاوسائل التعليم  استخدام -         
 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية-        
 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة-       

 

 ع إىل املواقع اإللكرتونية املتخصصة، وهذا كله قصد تعويده االعتماد على الذات يف حتصيل املعلومة، أو إثرائها أو التأكد من صحتها.الرجو  -
 تنويع مصادر املعلومة وعدم االنكفاء على الكتاب املقرر. -
 استخدام برانمج بوربوينت  -

 اب.اإلطالع على املراجع احلديثة اليت حترص على العرض اجلذ -
 استخدام برامج احلاسوب-       

 

ف هذا املقرر ابنه ميكن وص)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر
سم املفعول اسم الفاعل وايتكون من جمموعة من مفردات حتقق األهداف املرجوة وميكن إمجاهلا يف حروف اجلر واإلضافة وإعمال املصدر و 

 والصفة املشبهة  والتوابع والنداء واملمنوع من الصرف وإعراب الفعل وأدوات النصب واجلزم والعدد .

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 األول -أسبوع واحد اذمدخل للتعريف ابملقرر وأهدافه، وتوزيع الدرجات، والتعريف ابألست
 4 والثالث الثاين-أسبوعان حروف اجلرّ 

 4 واخلامس الرابع-أسبوعان اإلضافة

 2 سالساد-أسبوع واحد إعمال املصدر

 2 بعالسا-أسبوع واحد إعمال اسم الفاعل وصيغ املبالغة

 2 الثامن-أسبوع واحد إعمال اسم املفعول، الّصفة املشبهة ابسم الفاعل

 2 التاسع-أسبوع واحد الفصلي االختبار
واحلادي  العاشر-أسبوعان الّتوابع

 عشر

4 

 عشر الثاين-أسبوعان  الّنداء، املمنوع من الّصرف
 والثالث عشر

4 

 2 عشر الرابع-أسبوع واحد إعراب الفعل، أدوات الّنصب واجلزم

 2 عشر اخلامس-أسبوع واحد العدد

 السادس-أسبوع واحد االختبارات النهائية
 عشر

2 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 .. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
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 طرق تقومي املقرر قررريس املاسرتاتيجيات تد جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
1.1 o .حروف اجلر 

o .اإلضافة 

o .إعمال املصدر 

o .إعمال اسم الفاعل وصيغ املبالغة 

o .إعمال اسم املفعول 

 إعمال الصفة املشبهة-                    

بيان األستاذ أمهية كل  -
موضوع، ومدى ضرورة 

 اكتساب معرفته .

بيانه عالقة املوضوع   -
ببقية مواضيع  املدروس

 املقرر،  .
إدارة املناقشات احلرة  -

قصد استفادة الطالب 
على معارف جديدة، وآراء 

 خمتلفة. 

تكليف الطالب ابجناز  -
حبث، مع توجيه الطالب 
إىل مراجعة املكتبة ، وإىل 

 شبكة اإلنرتنت،

تكثيف التدريبات اليت  -
تفيد الطالب يف تنمية 

 وترسيخ معارفه 

 تتنويع نصوص التدريبا -
،) قرآن،  حديث، نثر 
قدمي وحديث، شعر قدمي 
وحديث (، لدفع امللل عند 
الطالب، وجتديد روح 
البحث عنده، وزايدة تعلقه 

 ابملقرر.

اعتماد العمل يف جمموعات  
  الصغرية.

األسئلة الفورية أثناء احملاضرة  -
  . 

الواجبات اجلزئية يف هناية كل  -
 حماضرة.    

ة ثالواجبات املنزلية )كل ثال -
 حماضرات(.

 االختبارات الفصلية .  -
 االختبار النهائي . -
البحوث الفصلية اليت تعىن  -

ابلقضااي األساسية يف املقرر، 
أو ابلقضااي اليت هلا صلة 

 وطيدة ابملقرر.

  ةمقابلة مع الطلبة يف الساعات املكتبي

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
  .اثية املتخصصة يف النحومعرفة كيفية التعامل مع الكتب الرت  - 2.1

التمكن من مهارات  التحليل والتعليل والرتكيب واملقارنة واإلحصاء  -
 والنقد البناء.

 اكتساب التفكري العلمي املؤسس على احلجة والدليل. -
 القدرة على الربط بني املعلومات والنتائج عن طريق التطبيقات . -
 القدرة على حل املشكالت . -

مع ما يطرح عليه من أسئلة، )سرعة البديهة، اكتساب سرعة التفاعل  -
 وربح الوقت( . 

  إدراك العالقة اجليدة بني احلكم النحوي والشاهد    -         
 املقارنة بني املوضوعات النحوية والربط بينها . -

يوظف القاعدة النحوية يف تعامله مع النصوص مبا يضمن إتقان الضبط  -
 اللغوي الدقيق.

 املدارس النحوية يف املسألة الواحدة.يلحظ الفروق بني  -

 الشرح اجليد ألهداف املقرر.-

ألهداف كل  التوضيح اجليد-
 موضوع.

اعتماد تقنيات التمثيل اجليد، -
والتحليل املعمق، واالستنتاج 

 املنطقي ، أثناء احملاضرة.
حث الطالب على ممارسة -

املهارات : التحليل، والتعليل، 
 واالستنتاج .

اعتماد نوع من األسئلة ) يف شكل -
تدريب يف الفصل، أو تدريب منزيل( 
يساعد الطالب على ممارسة 

 ملهارات السابقة .ا
توجيه  الطالب إىل املصادر -

النحوية يف املكتبة أو مواقع 
 األتنرنت.

أسئلة فورية،وتدريبات  -
بعدية، وواجبات منزلية، 
واختبارات فصلية وهنائية، 

طالب يف تستوجب من ال
حلها، والتعامل معها، 
استعمال مهارات التحليل، 
والتعليل، واالستنتاج، 

واملقارنة، 
واإلحصاء)كإحصاء الشاهد 
الشعري يف مصدر حنوي 

 قدمي(.

 عمل األحباث والتقارير. -

 املناقشات الصفية، -
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 القدرة على االنتهاء من الواجبات الفردية يف املوعد احملدد. -

 القدرة على ممارسة اللغة بطريقة سليمة. -

  على إبداء رأيه، والتغلب على االنطوائية أو اخلوف  تشجيع الطالب  -      
  من اخلطأ

 املناقشات واحلوار.-

 التعلم الذايت.

 أسلوب حل املشكالت.-

 اعتماد جمموعات النقاش الصغرية-      

مالحظة الطالب أثناء حل  -      
  املشكالت

2.2    
 وحتمل املسئولية مهارات التعامل مع اآلخرين 3.0
حــث الطــالــب على إبــداء رأيــه بكــل ثقــة فيمــا يتعلق ابلقواعــد  - 3.1

 النحوية اليت يدرسها يف املقرر.
تشــــجيع الطالب على حســــن املناقشــــة، مع ضــــرورة تدعيم آرائه  -

ابألدلة، أســــــــــوة ابلنحاة الذين ما يذكرون حكما إال وأيتون  له 
 ابألدلة)الشواهد( الكثرية.

خــالف، وحســــــــــن التعــامــل معــه، انطالقــا من فن تقبــل الرأي امل -
 االختالف الذي كان بني النحاة القدماء.

 االعتماد على الذات يف إجناز املطلوب منه. -
االلتزام ابملواعيد احملددة لتقدمي الواجبات، والتدريبات الفصـــــــــلية  -

 واملنزلية ، وكذلك مواعيد احملاضرات.
ات ؤمترات العلمية ذاملشـــــاركات يف املنتدايت، واملناقشـــــات، وامل -

 الصلة ابملقرر.

 ممارسة السلوك القيادي. -

 التعامل مع اآلخرين بفعالية ولباقة. -

 اختاذ القرار. -

 القدرة على تكوين عالقات إجيابية مع اآلخرين.  -
 القدرة على العمل ضمن فريق . -

على إبداء رأيه، والتغلب على االنطوائية أو  تشــــــــــجيع الطالب  -
 اخلوف من اخلطأ .

مهارة التفكري العلمي املنطقي، والقدرة على  لبســـــــاب الطاإك   -
 املناقشة العلمية البناءة املوضوعية.

 إكساب الطالب القدرة على التحليل النحوي .  -
  

ـــــى  - ـــــطـــــالب عـــــل ـــــع ال ـــــوزي ت
جمموعات عمل، تنجز فيما 
بينهــا التــدريبــات اجلمــاعيــة، 

 داخل الفصل وخارجه.
تقــدمي األســـــــــــتــاذ يف بــدايــة  -

املوضـــوع، احملاضـــرة عناصـــر 
وما يســــحقه كل عنصــــر من 
وقت، مث حيرتم ذلك، ليقدم 
األســــوة للطالب يف حســــن 
استغالل الوقت، والتحضري 

 اجليد للموضوع. 

تنبيــــــه الطالب إىل أمهيــــــة  -
التعــاون، والعمــل اجلمــاعي، 
واحــــــرتام اآلخــــــر حــــــىت يف 

 مواطن االختالف.

إشــــــــــعار الطالب بضــــــــــرورة  -
االلتزام ابألمــانــة العلميــة يف 

زونــه من حبوث، ومــا مــا ينج
يـــتـــبـــنـــونــــــه مـــن آراء أثـــنــــــاء 

 املناقشات.

تشجيع املنافسة النزيهة بني  -
 الطالب.

الــــتــــواصـــــــــــــــــل مــــن خــــالل  -
 "االنرتنت" مع زمالئه.

 التعلم التعاوين -

إدارة احملاضــــــــــرات على حنو  -
 يظهر أمهية عنصر الوقت .

ومجــــاعيــــة واجبــــات فرديــــة   -
تتطلب اســتخدام املكتبة أو 

ها فالشــبكة العنكبوتية بوصــ
مهـــارات  وســـــــــــيلـــة لتطوير 
 الدراسة الذاتية .

منـــــاقشــــــــــــــــة الطـــــالـــــب يف   -
اجلوانب األخالقية الواجب 
إتبـــــاعهـــــا يف التعـــــامـــــل  ، 

 واحرتام الرأي اآلخر .

االلتزام ابألمانة العلمية يف   -
احلصـــــــــــول على املعلومــات 

 وإعطائها ، وحتري الدقة .

خلق روح املنافسة اإلجيابية الشريفة  -      
 الدرس يف قاعة

تــقــيــيــم اجنـــــاز الــطــالب  -
للتــــدريبــــات والواجبــــات 

 الفردية واجلماعية.
ـــــب  - لطـــــال تزام ا ل تقييم ا

 آبداب املناقشة واحلوار.
تقييم حلقات املناقشـــــــــة  -

 واملناظرة بني الطالب.
تقييم الطالب من حيث:   -

عدم تغيبه،عدم أتخره يف 
الدخول إىل احملاضــــــــــرة، 
التزام اهلـــــدوء وحســــــــــن 

رة، اضــــــــــاالنتباه أثناء احمل
ومشـــــــــــــــاركـتـــــه يف إثـراء 

 احملاضرة..
تكليف الطالب ببحوث  -

ــقــيـــــاس مـــــدى  فــرديـــــة ل
االعتمــــاد على الــــذات، 
ومـــــــدى الـــــــتـــــــزامـــــــهــــــم 
ابملوضــــــــــوعيــة، واألمــانــة 

 العلمية.

مالحظــــة الطالب أثنــــاء  -
 التواصل

حرص الطالب على اإلفادة  تقييم   
 عرّب ي ، ألن ذلكمن الساعات املكتبية
ووعيه  ،يف عمله  عن انتمائه وإخالصه

  أبمهية دوره يف اجملتمع .

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
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 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنرتنت . - 4.1

 التمكن من التعامل احلسن مع الربامج احلاسوبية يف مادة النحو. -

 يتعامل مع فريق العمل. -

 ا.ل املعلومة شفواي وكتابييتواصل بشكل جيد من خالل توصي -

استخدام املعلومات والتواصل التقين وذلك من خالل العروض  -
 التقدميية.

 إعداد عرض تقدميي وحفظه على قرص مضغوط. -

 استخدام احلاسب يف كتابة التقارير. -

استخدام الشبكة العنكبوتية إلعداد العروض التقدميية واحلصول  -
 على مواقع خمتلفة للنحو. 

  عاجم أثناء التعامل مع الشواهد النحوية.الرجوع للم

اعتمـــاد األســــــــــتـــاذ يف  -
تـقـــــدمي حمـــــاضـــــــــــراتـــــه 
الــتــقــنــيـــــات احلـــــديــثـــــة 

 والتنويع فيها.

إشــــــــــراك الطـــالـــب يف  -
املنتــدايت، والنــدوات، 
واملؤمترات، ســــواء اليت 
تعقــد داخــل اجلــامعــة، 
أو خــــارجهــــا، أو اليت 

 تكون على اإلنرتنت.

ـــتـــواصـــــــــــــــل  - ـــز ال ـــعـــزي ت
 اإللكرتوين.

الب إىل إرشـــــــــــــاد الط -
ــــعــــىن  ــــيت ت ــــع ال املــــواق

 ابلفصحى .

تــــكــــلــــيــــف الــــطــــالب  -
أبعمـــال يتم إعـــدادهـــا 

 من خالل اإلنرتنت .

اجناز البحوث وعرضها ابستعمال 
  التقنيات احلديثة.

تكليف الطالب إبنشاء   -
مساحة تواصل على اإلتنرنت 
)منتدى، صفحة ...( ملناقشة 

 مواضيع املقرر.

مطالبة الطالب بتقدمي حبوثه، -
ة، تدريباته، وواجباته املنزليوبعض 

 ابالعتماد على التقنيات احلديثة.

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال توجد ال توجد ال توجد 5.1
5.2    

 صيغ مقترحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقويمها:

 مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت االفعال المقترحة

 ،، يعرف، يسمي، يخطط ، يذكر، يصف، يحفظيسجل، يسمي، يعدد

نتاج، يتعرف، يسجل، يقول، يكتبا يدعي  

 المعرفة 

رسم ي يكتب، يقارن، يوضح أوجه االختالف،، يلخص، يقدر، يشرح

، ديع، ينشئ ،يطور، يؤلف، يحلل ،، ينتقد، يحسبيفرق، يقسم، ابياني

 ،يخطط ،يشرح، يتنبأ، يقدّر، يقيم، يلخص ،تنظيميعيد ، يعيد بناء

يفسر، يخمن، يقيس، يحكم، يبرر يصمم،  

 المهارات االدراكية

، يقيم ،يقدر، يستخدم ،يعرض، ، يختار، يوضح، يضيفيحكميشير، 

يسأل، يكتب ،يحلل، ريبر  

مهارات التعامل مع االخرين وتحمل 

 المسئولية

 يقدر ،لغِ يشَ  يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ،يوضح ،ح، يحكموضي

 يقيم، ينتقد

ات التواصل وتقنية المعلومات مهار

 والمهارات العددية

 يوضح، يعرض، يعطي مثال، يؤدي، يمثل، يوظف، يشغل، يعد، ينتج

يجرب، ويعيد بناء، يجمع، يرسم، يفحص، يبني  

 

حركية  النفسالمهارات   

 كما يلي:  للقياس والتقييم قابلة تعلم نواتج كتابة عند استخدامها عدم افعال يقترح
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             ستكشفييحافظ يعكس يختبر يقوي  يفهميستمر يراجع يؤكد يكبر يزيد  للحد األقصى ن االعتباريأخذ بعي

 عندما ترتبط بأعمال او كميات محددةيمكن استخدام بعض هذه االفعال يشجع   يعمق 

 :المقترحةيم التقوطرق و تدريسالاستراتيجيات 

ة الراهنة فإن طرق التقويم المتعددة والمستمرة للتحقق من تعلم للمعطيات واالتجاهات والممارسات العلمي وفقا

 ،المعتمد على اإلنترنت الطالب أداء، بما في ذلك نماذج أدوات التقييمالطالب يجب أن تتضمن مجموعة واسعة من 

. النوعي قييملتي اف خاص فيد  بشكلي التقدير اللفظي. والتحليل ،والمقارنات المرجعية ،والذي يطبق التقدير اللفظي

، اليومي لنشاطاسجل  والقصيرة، الطويلة المقاالت ،ملف االنجاز االمتحانات،: المختلفة يمالتقي ستراتيجياتاوتشمل 

الفيديو،  ليلتحا دلة المختبر،أ الحالة، دراسات المجالت، الملصقات، والجماعية، الفردية العروض ،التحليلية التقارير

 فيديوهات،ال الذاتي، الزمالء، التقييم تقييم ،، الخطابات، سجالت التعلمالمناقشات ة،مخبريوالجماعية ال تقاريرال

 المقابالت، عقود المناقشة، منتديات سومية،ر مخططات ، المؤشرات،جداولال الدرامية، العروض البيانية، الرسوم

  خريطة  المفاهيم. ير الذاتي(،)التقد KWL بيانية، صحيفة  رسوم نية،ف أعمال مالحظات، ،وصفات عالجية ،التعلم

، واحتياجات الطالب الذي يدرس، المنهج مع لكي تتماشى ؛مختلفة تدريس استراتيجيات اختيار ينبغي

صغيرة، ال مجموعة العمل ،المناقشة، : المحاضرةما يلي التدريس طرقوتشمل  المقصودة. التعلم مخرجاتو

 ، المشاريع، المناقشات، لعبيةالمخبر المناقشاتنشطة البحثية، صغيرة، األال المجموعاتو الكليةالعمل مجموعات 

اسعة و أنشطة ، العرض الفردي، العصف الذهني،الفكاهة، التلقيندراسات الحالة، الضيوف المتحدثون، األدوار، 

 .لطالب)الميداني( لمتنوعة من التدريب العملي

  
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصلتقييم مهمة ا
 % 10 4 واجب   .1

 % 10 12 حبث  .2

 % 30 8 اختبار نصفي  .3

 % 50 16 اختبار هنائي  .4

 %100  اجملموع  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

ديم أعضاء هيئة التدريس التدابير التي أُعدت لتق
ذكر الوقت ا)لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب، 

الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا 
: الساعات المكتبية وفقاً للجدول الغرض من كل أسبوع(

 المعلن من قبل أساتذة المقررات

 ساعتان أسبوعيا   -

 ة املميزين أو الضعفاء. ختصيص ساعات إضافية حسب احلاجة، للطلب -
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 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 دار الرتاث القاهرة .-م1980يوليو -الطبعة العشرون– ابن عقيل، شرح ابن عقيل

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2

      ..م2001-الناشر:دار إحياء التراث–المحقق: محمد أبو الفضل -لدين ابن هشام جمال ا شرح شذور الذهب        

                                                             العصرية المكتبة  :الناشر،  الدين محي محمد:المحقق -المسالك أوضح هشام، ابن

                                                                     م1989 -دمشق الطبعة األولى  –دار القلم   سن هنداويتحقيق : ح   أبو حيان األندلسي أبو حيان، التذييل والتكميل

 .1ط-م 1998-مكتبة الخانجي  -رمضان عبد التواب -احملقق:رجب عثمان حممد– أبو حيان األندلسي -ارتشاف الضرب 
 املكتبة التوقيفية .-يد هنداوياحملقق :عبد احلم-السيوطي، مهع اهلوامع 
 .م2003 -هـ1424 األولى: الطبعةالعصرية المكتبة: الناشر(ـ   ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف. 
  ،لبنان .-بريوت–دار الكتاب العريب -حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد-منهج السالك إىل ألفية ابن مالكاألمشوين 
 5ط–دار املعارف -عباس حسن، النحو الوايف . 
 .2ط-م1998-األسكندرية–دار املعرفة اجلامعية -ّي.التطبيق النحو  عبده الراجحي،0        

 
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

  املراجع السابقة نفسها      -        
 ثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.)م . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 
 .ة، والربامج اإللكرتونيةسطواانت املدجممواد تعلم أخرى: كاإل -5

 .املوسوعة الشاملة 
 .املوسوعة النحوية 
 املوسوعة الشعرية 
 .اجلامع الكبري لكتب الرتاث 
  املكتبة الشاملة.                     

 و. املرافق املطلوبة:

ربات، وعدد خل الفصول الدراسية واملخت)أي: عدد املقاعد دابنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 قاعات واسعة . -

 توفري أوفر هيد بروجيكتور ) العارض الرأسي (  لعرض املادة العلمية . -

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 تركيب السبورات الذكية .  -

 اضرات يراعى فيها النظافة، والتكييف .حجرات احمل -

 ( مقعدا  جتهز بتلفاز ومكتبة فيديو تعليمية لتنمية مهارات املشاهدة والتحليل والنقد . 25ختصيص ما ال يقل عن أربع نرف ، وعدد )  -

  أال يزيد عدد الطالب يف املقررات التطبيقية
 ت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياان . املصادر احملوسبة2

 حاسب آيل به الربامج العلمية. -
 عارض املشاهدة-        

 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 إنرتنت -
 برامج علمية )برامج تدريب لغوي( . -
 أفالم تسجيلية . -

 يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. فيديو وتلفاز -
  مكتبة ألهم مراجع اللغة -       

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل -

 .لية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسماسرتاتيجيات أخرى لتقومي عم-2
( اخلاصة مبفاهيم مراقبة التدريس QMSمراقبة الفصول الدراسية ابستخدام الفقرات الواردة يف نظام إدارة اجلودة ) -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSومراقبة عملية التدريس )نظام إدارة اجلودة )

 .N( امللحق QMSتخدام النموذج الوارد يف نظام إدارة اجلودة )تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ابس -

 
 .. عمليات حتسني التدريس3

 املقارنة املعيارية الداخلية لتحديد أفضل املمارسات التدريسية.  -

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

 
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح )مثل: عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSتطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) -

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSقرر )نظام إدارة اجلودة )يف امل

مجيع األعمال املقومة رمسيا ختضع لربوتوكوالت تقييم واضحة. تقوميات املقررات الدراسية واالمتحاانت ختضع لكال  -
ا للطالب هالتقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي )ابستخدام مستشارين خارجيني( قبل تقدمي

للتطبيق. حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب، كما 
(. مجيع مناذج QMSمن نظام إدارة اجلودة ) Hو  Gيتم معادلة هذا العمل ابستخدام النماذج الواردة يف املرفقات 
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دىن الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األالتحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من 
 ((. QMS ،C.5.8 (b)من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة )

يتم التحقق من تطبيق االعتدال يف وضع العالمات حول األجوبة من أجل ضمان االتساق عرب املوضوع وذلك ابستخدام  -
(. قد أيخذ ذلك شكل أخذ عينات من كمية صغرية QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iيف امللحقني النماذج اجملهزة 

 (QMS C.5.9من العمل أو قد ميتد بشكل موسع وأكثر رمسية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة اجلودة )
 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5
ملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي عملية مستمرة يتم بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد كل ع -

(. C-SPCCفصل دراسي يتم كتابة تقرير عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
ة يف للربانمج ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسي يف هناية العام الدراسي يتم كتابة التقرير السنوي

(. متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق C-SPCCالكلية )
لدراسية يف واخلطط االفعال للربانمج. ولتحقيق ذلك، فان أعضاء هيئة التدريس للربانمج ومن خالل جلنة املناهج 

(، يسعون معا جلمع األدلة واملعلومات اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق C-SPCCالكلية )
ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه. استطالع رأي 

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج  الطالب له أمهية خاصة وتستخدم 
اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج. وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات 

جراء التحسينات  خطط ا( حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىنAPCRالدراسية )
 وتطبقها يف الربانمج.

 
 

* * * * * * 
 ....................................:التوقيع د.عبد الباقي حممد الربير يوسفهيئة التدريس: أعضاء
  ه16/1/1437متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم  احلقبايند. عبدهللا املستلم:
 ....................................التاريخ: ....................................:التوقيع
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 توصيف املقرر
 هـ16/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402-201رب  ع:رمزه                                      1حنو : .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د.مراد البياري: اسي. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدر 4
 الثالث: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 باتكلية اآلداب طالب، طال–جامعة امللك فيصل  مية:. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعلي8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: ة املئويةالنسب                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 النحاة فيها من خالل وسائل املعرفة املختلفة. التعمق يف دراسة القضااي واملسائل النحوية املقررة وآراء-1
 توجيه الطالب إىل كيفية التعامل مع كتب الرتاث النحوي والتعرف على مؤلفيها ومناهجهم يف عرض املادة النحوية ما أمكن. -2
 تعريف الطالب أبهم أعالم النحو . -3
 مقارنة بعض آراء النحاة القدامى آبراء بعض احملدثني -4
 دة من مصادر املعرفة املختلفة اليت ختدم املقرر كاالنرتنت .اإلفا -5
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن توى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حم
 اجلديدة يف اجملال(.
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 عروض مرئية. -1
 اإلفادة ما أمكن من وسائل املعرفة املتعددة كمواقع االلكرتونية، إلدراك الطالب للقضااي النحوية  وفهما يف هذا املقرر. -2
 

 ملستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج ا ج. وصف املقرر

يقوم هذا املقرر على دراسة جمموعة من القضااي النحوية من شرح ابن عقيل، وفهما بصورة واضحة، حىت يتمكن الطالب من فهم الرتاث 
 النحوي وطريقة عرض املسائل النحوية عند النحاة يف كتبهم.

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع وضوعاتقائمة امل

 2 1 حماضرة متهيدية وتوزيع خمطط املنهج
 4 2 .الكالم وما يتأّلف منه

 2 1 .املعرب واملبينّ 
 4 2 عالمات البناء:) احلروف، واألفعال،األمساء(

 2 1 عالمات اإلعراب يف األفعال اخلمسة
 2 1 إعراب األمساء الستة

 4 2 ذكر السامل ومجع املؤنث الساملإعراب املثىن ومجع امل
 4 2 املمنوع من الصرف

 2 1 اإلعراب املقدر يف األفعال واألمساء
النكرة وأنواع املعارف )الضمري، العلم، االسم املوصول، أمساء اإلشارة، املعرف 

 أبل(
2 4 

 2 1 املراجعة
 

 
* * * * * * 

 دريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي()إمجايل عدد ساعات الت. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات 3 وقعة كل أسبوع/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 ). نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
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 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 مناقشة، امتحان حماضرات، حوار طالب ابألحكام النحوية يف هذا املقررتعريف ال 1.1
 أسئلة  تقارير تعريف الطالب أبهم أعالم النحو العريب 1.2
 املهارات االدراكية 2.0
قراءة مواضيع املقرر من  قدرة الطالب على التعامل مع كتب الرتاث النحوي 2.1

 بعض كتب الرتاث النحوي
 األسئلة املباشرة

 احلوار
تنمية قدرة الطالب على طرائق جديدة يف قراءة النحو قائمة  2.2

 على التحليل واملناقشة
عرض الطالب لبعض حماور 

 احملاضرة أمام زمالئه
 عروض مرئية

 املناقشة 
 االمتحاانت الفصلية

 
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
النحو  املسألة النحوية يف كتبقدرة الطالب على إبداء رأيه يف  3.1

 لتعزيز ثقته بنفسه
 تكثيف التدريبات النحوية

اعتماد آليات التحليل 
 النحوي 

 أسئلة 
 حوار

تنمية قدرة الطالب على التعامل مع كتب احملدثني ومقارنتها   3.2
 مبا جاء به القدامى

تكليف الطالب بعرض آراء 
احملدثني أبسلوب املنطق 

صب التعالعلمي البعيد عن 
 للقدمي

 واجبات
 تقارير

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
اإلفادة من وسائل املعرفة اإللكرتونية املتعددة) املواقع،  4.1

 املكتبات اإللكرتونية، قواعد البياانت، املنتدايت(
مناقشة بعض القضااي اليت 
تكون على املنتدايت 

 اإللكرتونية

 أسئلة 
 اجباتو 

توظيف مهارة الطالب اإللكرتونية واإلفادة منها يف عرض  4.2
 مفردات املقرر مثل)الشرائح، األقراص املدجمة(

عرض الطالب لبعض حماور 
املقرر بواسطة الشرائح 

 اإللكرتونية

 أسئلة 
 واجبات

 املهارات احلركية النفسية 5.0
يان أمهية النحو ودوره يف ب تنمية حب الطالب لرتاثه النحوي واالعتزاز به 5.1

احملافظة على هوية اللغة 
 العربية

 أسئلة

جعل الطالب يتحدثون  انعكاس ما تعلمه الطالب من املقرر على أدائه اللغوي 5.2
 ابلفصحى ما أمكن

 مناقشة

* * * * * * 
* * * * * * 

 



 298الصفحة 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، ، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مثل: مقالةمهمة التقييم 

 10 خالل الفصل مشاركة  .1
 5 5،7 تقرير  .2
 5 4،6 واجبات  .3
 30 األسبوع الثامن امتحان فصلي  .4
 50 السادس عشر االمتحان النهائي  .5

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، لتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبا
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 الساعات املكتبية املعلن عنها -5
 التواصل عن طريق اإلمييل -6
 التواصل عن طريق اجلوال عند الضرورة القصوى -7

 . مصادر التعلم:هـ

  .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 بريوت-املكتبة العصرية-حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -
 
 علمية، التقارير، اخل(.)الدورايت ال. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 الدورايت العلمية احملكمة يف اجلامعات -
 الدورايت العلمية احملكمة يف اجملامع اللغوية -
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 أوضح املسالك، ابن هشام -

 ضرب. أبو حيان، التذييل والتكميل، ارتشاف ال -
 السيوطي، مهع اهلوامع. -
 ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف. -
 األمشوين، منهج السالك إىل ألفية ابن مالك.  -
 عباس حسن، النحو الوايف.  -

 يّ التطبيق النحو  عبده الراجحي، -         
 ة، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعي . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل-5
 .املوسوعة الشاملة -
 املوسوعة النحوية. -
 املوسوعة الشعرية -
 اجلامع الكبري لكتب الرتاث. -
 املكتبة الشاملة -

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 إخل(.أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. املباين .1
 قاعات واسعة .   -

 حجرات احملاضرات يراعى فيها النظافة، والتكييف .   -

 طالبا   30عن  أال يزيد عدد الطالب يف املقررات التطبيقية -
 و(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.)الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات ش . املصادر احملوسبة2

 تركيب السبورات الذكية .  -

 توفري أوفر هيد بروجيكتور ) العارض الرأسي (  لعرض املادة العلمية -
 إنرتنت -

 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 

 النحومكتبة ألهم مراجع  -

 املقرر وعمليات التحسني:ز. تقومي 

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .الربانمج/ القسم أستاذاسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل -2
التدريس  مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة فقرات الواردة في نظامال باستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة الجودة ) ومراقبة

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .تدريسعمليات حتسني ال-3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 .من أعضاء هيئة التدريس مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
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( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع مسيااملقومة ر  األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

كما   ب،يكون مناسبا للطال حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن
 ((. QMS، C.5.8 (b))وازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة متطلبات تطبيق الت من

 لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج ابستخدام

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من ةصغري  كمية

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
 فصل كل  دراجعة الدورية. بعبواسطتها اخضاع الربانمج للم يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي-

 العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي
ل متث. (C-SPCCقبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي

 ذلك، ولتحقيق .عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج
 يسعون معا جلمع (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) التدريس هيئة فان أعضاء

ية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات اخلاصة ابلتغذ واملعلومات األدلة
اجلامعة مناذج   موتستخد خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.

NCAAA  سني ة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتاخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاص خبرب
حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم  (APCRوينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية ) الربانمج.

 .وتطبقها يف الربانمج وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات

 
 :توقيعال د.مراد البياري أعضاء هيئة التدريس:

  هـ16/1/1437 متام التقرير:إاتريخ 
 : د.عبد هللا احلقبايناللغة العربية رئيس قسم عبد القادر حسوند.  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
  17/1/1437 ير:تاريخ التقر                           جامعة امللك فيصل :المؤسسة التعليمية   

اللغة العربية -  الكلية/  

اآلداب :القسم  

 

 :ومعلومات عامة عنه ،التعريف بالمقرر الدراسي -أ

7402208عرب                                        2حنو ورمزه. الدراسي .اسم المقرر1  

2.عدد الساعات المعتمدة. 2  

.البرنامج ) البرامج( الذي ُيقدم ضمنه المقرر.3  

ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إلى ذلك، دون ذكر هذه  مادة ً اختيارية ً عامة ً مُ )إذا كان المقرر يُقًد  

 البرامج(.

د. مسيح أمحد مقدادي. راسيالد . اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر4  

4. الدراسي . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر5  

7402201عرب     1حنو   . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن 6 

 وجدت(.

 ال يوجد المتطلبات الحالية لهذا المقرر )إن وجدت(. 7

كلية اآلداب )طالب وطالبات(للمؤسسة التعليمية:  . مكان تدريس المقرر؛ إن لم يكن في المقر الرئيس8  

. نمط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(.9  

 

 % 100النسبة المئوية؟               أ. فصول دراسية تقليدية                    

 

 ب. مدمج )تقليدي وإلكتروني(                            النسبة المئوية؟

 

 النسبة المئوية؟                                            إلكتروني ج. تعلم

 المراسلة                                                  النسبة المئوية؟ د. 

 

 ز. اخرى                                                       النسبة المئوية؟

 

 

 

ال يوجد تعليقات:  

                                                               
 

 االهداف: –ب 

.ما الهدف الرئيس لهذا المقرر؟1  
 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
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 األحكام النحوية املتعلقة ابجلملة االمسية )املبتدأ واخلرب(.أن يتعرف الطالب إىل -1
 عال الناسخة )كان وأخواهتا، أفعال املقاربة والشروع والرجاء، ظن وأخواهتا، أعلم وأرى(.لألفأن يتعرف الطالب إىل األحكام النحوية  -2
 أن يتعرف الطالب إىل األحكام النحوية للحروف الناسخة )األحرف املشبهة بليس، إن وأخواهتا، وال النافية للجنس(. -3
 أن يتعامل الطالب مع الكتب الرتاثية املتخصصة يف النحو. -4
 ملقارنة واإلحصاء والنقد البناء.يتمكن الطالب من مهارات التحليل والتعليل والرتكيب واأن  -5

 

. صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن؛ من أجل تطوير المقرر الدراسي وتحسينه 2

ة اإلنترنت، )مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبك

على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال(. والتعديالت في محتوى المقرر بناءً   
 

 

 

 

 ج. وصف المقرر ) مالحظة : ينبغي إرفاق الوصف العام باألنموذج المستخدم في النشرة التعريفية أو الدليل(:

واحلرفية، مع  النحاة من أحكام حنوية تتعلق هبا. مث ينتقل إىل نواسخ اجلملة االمسية بفرعيها الفعليةيدرس املقرر اجلملة األمسية بركنيها املبتدأ واخلرب، وما أورده 
 تفصيل لألحكام النحوية لكل انسخ من هذه النواسخ. ويكون كل ما سبق مدعوما ابألمثلة والشواهد اليت وردت عن العرب.

 . املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها.1
 ساعات التدريس د األسابيععد قائمة املوضوعات

التعرف على املقرر وأهدافه، توضيح قواعد احملاضرة، بيان توزيع الدرجات على االختبارات وأعمال 
 الفصل واملشاركة.

 2 األول–أسبوع واحد 

أخري املبتدأ واخلرب يف الكتب الرتاثية املتخصصة يف النحو )تعريف املبتدأ ، أنواع اخلرب ، التقدمي والت
 سونات االبتداء ابلنكرة ، احلذف جوازا ووجواب(.، م

ين من الثا -أربعة أسابيع
 إىل اخلامس

8 

كان وأخواهتا )حتليل مكوانت اجلملة املنسوخة هبا، العمل ، وشروطه ، كان وأخواهتا بني التصرف 
 واجلمود ، التقدمي والتأخري( 

 أسبوعان :
 السادس والسابع

4 

 واحد: أسبوع األحرف املشبهة بليس.
 الثامن 

2 

 4 التاسع والعاشر أسبوعان: أفعال املقاربة والرجاء والشروع.
أسبوعان: احلادي عشر  إن وأخواهتا) أحكامه، مقارنة عملها مبا سبقها(.

 والثاين عشر
4 

 أسبوع واحد: ال النافية للجنس وتركيب اجلملة معها.
 الثالث عشر 

2 

 أسبوع واحد: ظن وأخواهتا.
 شرالرابع ع 

2 

 أسبوع واحد: أعلم وأرى
 اخلامس عشر 

2 

 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
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 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية
 

 

 3   .دروس خاصة/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوع. 3

 

 يب التقويم وإستراتيجية التدريس.. نواتج تعلم المقرر باإلطار الوطني للمؤهالت، والمتوائمة مع أسال4

 طرق تقومي املقرر رتاتيجيات تدريس املقرراس جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 األسئلة الفورية أثناء احملاضرة . اإللقاء، واحلوار، والنقاش أن يتعرف الطالب إىل األحكام النحوية للجملة االمسية 1.1
إدارة املناقشات احلرة قصد  أن يتعرف الطالب إىل األحكام النحوية للنواسخ 1.2

ب من معارف استفادة الطال
 جديدة، وآراء خمتلفة.

 االختبارات

 املهارات االدراكية 2.0
أن يتعرف الطالب إىل كيفية التعامل مع الكتب الرتاثية املتخصصة يف  2.1

 النحو.
توجيه  الطالب إىل املصادر 
النحوية يف املكتبة أو مواقع 

 اإلنرتنت.

 عمل األحباث والتقارير.
 

هارات التحليل والتعليل والرتكيب واملقارنة أن يتمكن الطالب من م 2.2
 واإلحصاء والنقد البناء.

اعتماد تقنيات التمثيل اجليد، 
والتحليل املعمق، واالستنتاج 

 املنطقي ، أثناء احملاضرة.

 املناقشات الصفية.
 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
وية اليت ا يتعلق ابلقواعد النححث الطالب على إبداء رأيه بكل ثقة فيم 3.1

يدرسها يف املقرر. وتشجيعه على حسن املناقشة، مع ضرورة تدعيم آرائه 
ابألدلة، أسوة ابلنحاة الذين ما يذكرون حكما إال وأيتون  له 

 ابألدلة)الشواهد( الكثرية.

تعزيز مشاركة الطالب عند إبداء 
 رأيه.

تقييم حلقات املناقشة واملناظرة 
 .بني الطالب

 

تقبل الرأي املخالف، وحسن التعامل معه، انطالقا من فن االختالف  3.2
 الذي كان بني النحاة القدماء.

تنبيه الطالب إىل أمهية التعاون، 
والعمل اجلماعي، واحرتام اآلخر 

 حىت يف مواطن االختالف.

تقييم التزام الطالب آبداب 
 املناقشة واحلوار.

 
 ملعلومات واملهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية ا 4.0
استخدام الشبكة العنكبوتية إلعداد العروض التقدميية واحلصول على  4.1

 مواقع خمتلفة للنحو. 
تكليف الطالب أبعمال يتم 

 إعدادها من خالل اإلنرتنت .
تكليف الطالب إبنشاء مساحة 
تواصل على اإلنرتنت )منتدى، 
صفحة ...( ملناقشة مواضيع 

 املقرر.
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5.1

 

 صيغ مقترحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقويمها:
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 مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت االفعال المقترحة

 ،يسجل، يعرف، يسمي، يخطط ، يذكر، يصف، يحفظ، يسمي، يعدد

نتاج، يتعرف، يسجل، يقول، يكتبا يدعي  

ة المعرف  

رسم ي يكتب، يقارن، يوضح أوجه االختالف،، يلخص، يقدر، يشرح

، ديع، ينشئ ،يطور، يؤلف، يحلل ،، ينتقد، يحسبيفرق، يقسم، ابياني

 ،يخطط، يشرح، يتنبأ، يقدّر، يقيم، يلخص ،تنظيميعيد ، يعيد بناء

يفسر، يخمن، يقيس، يحكم، يبرر يصمم،  

 المهارات االدراكية

، يقيم ،يقدر، يستخدم ،يعرض، يوضح، يضيف ، يختار،يحكميشير، 

يسأل، يكتب ،يحلل، ريبر  

مهارات التعامل مع االخرين وتحمل 

 المسئولية

 يقدر ،لغِ يشَ  يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ،يوضح ،ح، يحكموضي

 يقيم، ينتقد

مهارات التواصل وتقنية المعلومات 

 والمهارات العددية

 ، يوظف، يشغل، يعد، ينتجيوضح، يعرض، يعطي مثال، يؤدي، يمثل

يجرب، ويعيد بناء، يجمع، يرسم، يفحص، يبني  

 

حركية  النفسالمهارات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ائينهنسبته من التقييم ال األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، مهمة التقييم )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص

 %5 4 1 واجب منزيل 
 %5 10 2 واجب منزيل 
 %10 مستمرة املشاركة 
 %30 7 اختبار نصفي 
 % 50 16 اختبار هنائي 
 

 :المقترحةيم التقوطرق و تدريسالاستراتيجيات 

دة والمستمرة للتحقق من تعلم للمعطيات واالتجاهات والممارسات العلمية الراهنة فإن طرق التقويم المتعد وفقا

والذي  ،المعتمد على اإلنترنت الطالب أداء، بما في ذلك نماذج أدوات التقييمالطالب يجب أن تتضمن مجموعة واسعة من 

وتشمل . لنوعيا لتقييمفي ا خاص فيد  بشكلي التقدير اللفظي. والتحليل ،والمقارنات المرجعية ،يطبق التقدير اللفظي

 ، التقاريراليومي النشاطسجل  والقصيرة، الطويلة المقاالت ،ملف االنجاز االمتحانات،: المختلفة يملتقيا ستراتيجياتا

 تقاريرلاالفيديو،  تحاليل دلة المختبر،أ الحالة، دراسات المجالت، الملصقات، والجماعية، الفردية العروض ،التحليلية

 البيانية، سومالر الفيديوهات، الذاتي، الزمالء، التقييم تقييم ،تعلم، الخطابات، سجالت الالمناقشات مخبرية،والجماعية ال

وصفات  ،التعلم المقابالت، عقود المناقشة، منتديات سومية،ر مخططات ، المؤشرات،جداولال الدرامية، العروض

  خريطة  المفاهيم. )التقدير الذاتي(، KWL بيانية، صحيفة  رسوم نية،ف أعمال مالحظات، ،عالجية

 خرجاتمواحتياجات الطالب، و الذي يدرس، المنهج مع لكي تتماشى ؛مختلفة تدريس استراتيجيات اختيار بغيين

 كليةالالعمل مجموعات صغيرة، ال مجموعة العمل ،المناقشة، : المحاضرةما يلي التدريس طرقوتشمل  المقصودة. التعلم

 دراسات الحالة،، المشاريع، المناقشات، لعب األدوار، يةالمخبر المناقشاتصغيرة، األنشطة البحثية، ال المجموعاتو

متنوعة من التدريب واسعة  أنشطة ، العرض الفردي، العصف الذهني،الفكاهة، التلقينالضيوف المتحدثون، 

 .لطالب)الميداني( لالعملي
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 اإلرشاد الطالبي األكاديمي والدعم: .د

 

لذي )أذكر الوقت ا ،تدابير التي أُعدت لتقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالبال

الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من وقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض من كل أسبوع(.  يت
 قبل أساتذة املقررات.

 

 

 هـ. مصادر التعلم:

 

 . قائمة الكتب املقررة املطلوبة.1
 م.1995بريوت: املكتبة العصرية، ابن عقيل، هباء الدين عبد هللا، شرح ابن عقيل، ت: حممد حمي الدين عبد احلميد، 

 . قائمة ابملراجع األساسية للمواد )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.2
  

 ايت العلمية، التقارير ... اخل(.. قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا )الدور 3
 (.1وت: دار اجليل، ط )األنصاري، ابن هشام، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ت: الفاخوري، بري 

 . قائمة ابملواد اإللكرتونية )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.4
www.alfaseeh.com 

 سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونية.مواد تعلم أخرى: كاإل -5
 
 

و. المرافق المطلوبة:   

 

جهزة احلاسب أبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملختربات، وعدد 
 اآليل املتاحة...إخل(.

 . املباين )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(.1
 .طالبا قاعة دراسية تتسع ثالثني  

 
 . املصادر احملوسبة )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(.2

 .(داات شوعرض البياانت )
 صة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:. مصادر أخرى )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خا3

 اإلنرتنت
 لتحسين:عمليات ام المقرر وويتقز. 
 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس.-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم.-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة ي نظامالفقرات الواردة ف باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 . عمليات حتسني التدريس.3

http://www.alfaseeh.com/
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 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية ةالمقارن

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب  -4
 .و عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(االختبارات، أ

( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMS)نظام إدارة الجودة )

ييمين التق تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم وتوكوالتلبر تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

حقق ذلك ان حيث ي. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين باستخدام)الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

ي الواردة ف النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام للطالب،حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية  جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة ) H و G المرفقات

 ((. QMS، C.5.8 (b))ل )نظام إدارة الجودة متطلبات تطبيق التوازن واالعتدا من ويجب ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

 النماذج باستخدام الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية

 
 صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها: -5

 اسيدر فصل كل . بعدبواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير يتم

 تمثل عملية كتابة. (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير كتابة

 هيئة ن أعضاءفا ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس

 قومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبةبالتغذية الراجعة وي
الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي استطالع وطريقة تطبيقه.

وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات  ناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغ

قها في وتطب تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .البرنامج

 

  د.مسيح أمحد مقداديأعضاء هيئة التدريس : 

 17/1/1437 التقرير: تاريخ امتام ______________________________ التوقيع 

 __________________________عميد / رئيس قسم ________________________________املستلم:

 _____ ____________________________التاريخ: _______________________________التوقيع:
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه18/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم:      اآلداب                                        :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402301عرب  :رمزه                                     3حنو:  .اسم املقرر الدراسي1
 2 : .عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3
 
 د / عبد هللا حممد عبد هللا حياين:  اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي. 4
 املستوى اخلامس:  . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 4703201عرب :  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال توجد : دت(املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وج 7
 حرم جامعة امللك فيصل : . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: ئويةالنسبة امل        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 ها ، عندما يكون عدد الدارسني قليال  .ميكن اصطحاب الطالب إىل مكتبة اجلامعة و إعطاء حماضرة في : تعليقات

 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 أن يتعرف الطالب على األحكام النحوية يف هذا املقرر.  -

 أن يستنتج الطالب من خالل التطبيقات املتنوعة ألبواب املقرر ما متتاز به اللغة الفصحى . -

 كتابة، ويكتشف مواطن اللحن يف الكالم.أن يستخدم الفصحى: تكّلما  وقراءة و  -

 أن يتمّكن من فهم القاعدة الّنحويّة عن طريق كتب الرتاث. -

 حفظ الشواهد الفصيحة ليستقيم لسانه، وتتوّسع خمّيلته -

 .يف الكتابة و القراءة  األخطاء الشائعة جتنب -
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زايد للمواد قرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املت. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير امل2
تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 اجلديدة يف اجملال(.
 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام -

 ل التقنية احلديثة كالعروض املرئيةاستخدام وسائ-          
 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة-         

 استضافة علماء متخصصني يف جمال الدراسة -

 توجيه الطالب ملكتبة اجلامعة لإلفادة من الكتب النحوية املتوفرة.   -

 يده االعتماد على الذات يف حتصيل املعلومة، أو إثرائها أو التأكد من صحتها.الرجوع إىل املواقع اإللكرتونية املتخصصة، وهذا كله قصد تعو   -
 الرتكيز على التدريبات للتأكد من رسوخ املعلومة عند الطالب )على مستوى الشواهد(. -
 تنويع مصادر املعلومة وعدم االنكفاء على الكتاب املقرر. -
 ربط املقرر بعلم اللغة احلديث. -

 نت استخدام برانمج بوربوي -

 طالع على املصادر الرتاثية املرتبطة ابملقرر.اال  -

 طالع على املراجع احلديثة اليت حترص على العرض اجلذاب.اال -
 استخدام برامج احلاسوب. -

 مراجعة املفردات املقررة مع اللجان املختصة لتعديل ما ميكن تعديله . -

 

 املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج  ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

    2     األول -أسبوع واحد  تقدمة و متهيد

 2     الثاين  -أسبوع واحد     الفاعل

 2     الثالث-أسبوع واحد انئب الفاعل

 2     الرابع -أسبوع واحد الكرمي أو احلديث النبوي الشريف أو الشعر يتضمن )الفاعل ، انئب الفاعل ( نص تطبيقي من القرآن

 2     اخلامس-أسبوع واحد تعدي الفعل ولزومه 

 2     لسادسا-أسبوع واحد املفعول املطلق

 2     لسابعا-أسبوع واحد املفعول ألجله

النبوي الشريف أو الشعر يتضمن ) تعدي الفعل ولزومه  ،  نص تطبيقي من القرآن الكرمي أو احلديث
 املفعول املطلق ، املفعول ألجله(

 2    الثامن-أسبوع واحد

 2    لتاسعا-أسبوع واحد االختبار الفصلي 

 2    العاشر -أسبوع واحد املفعول فيه

 2    حلادي عشرا-أسبوع واحد املفعول معه

الثاين عشر -أسبوعان االستثناء
 والثالث عشر

   4 

 2    الرابع عشر-أسبوع واحد احلال
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اخلامس -أسبوع واحد التمييز
 .عشر

2 

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 .وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي 4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
1.1 o .الفاعل 

o .انئب الفاعل 

o .تعدي الفعل ولزومه 

o .)املفاعيل )املطلق، ألجله، فيه، معه 

o .االستثناء 

o  .احلال 

 التمييز. -                     

بيان األستاذ أمهية كل  -
موضوع، ومدى ضرورة 

 اكتساب معرفته .

بيانه عالقة املوضوع   -
املدروس ببقية مواضيع 

 املقرر،  .
إدارة املناقشات احلرة  -

قصد استفادة الطالب 
على معارف جديدة، 

 وآراء خمتلفة. 

تكليف الطالب ابجناز  -
حبث، مع توجيه 
الطالب إىل مراجعة 

ىل شبكة املكتبة ، وإ
 اإلنرتنت،

 استعمال وسائل العرض ، -
 و الشرح املباشر ،  

و االهتمام ابلتطبيق العملي 
 للقواعد من خالل الكتابة 

 و التحدث .

الدخول على  -
 الكتب .

 احلوارات .  -
 تقييمات ذاتية . -
 تقييم األقران .  -
 سجالت التعلم.  -
عمل املقاالت   -

 القصرية .
 االمتحاانت . -

1.2    
 هارات االدراكيةامل 2.0
  معرفة كيفية التعامل مع الكتب الرتاثية املتخصصة يف النحو. - 2.1

التمكن من مهارات  التحليل والتعليل والرتكيب واملقارنة  -
 واإلحصاء والنقد البناء.

  



 312الصفحة 

 اكتساب التفكري العلمي املؤسس على احلجة والدليل. -
 طبيقات .تالقدرة على الربط بني املعلومات والنتائج عن طريق ال -
 القدرة على حل املشكالت . -

اكتساب سرعة التفاعل مع ما يطرح عليه من أسئلة، )سرعة  -
 البديهة، وربح الوقت( . 

 إدراك العالقة اجليدة بني احلكم النحوي والشاهد. -

 املقارنة بني املوضوعات النحوية والربط بينها . -

قان تالقاعدة النحوية يف تعامله مع النصوص مبا يضمن إ توظيف -
 الضبط اللغوي الدقيق.

 يلحظ الفروق بني املدارس النحوية يف املسألة الواحدة. -
 القدرة على االنتهاء من الواجبات الفردية يف املوعد احملدد. -

 القدرة على ممارسة اللغة بطريقة سليمة. -

على إبداء رأيه، والتغلب على االنطوائية أو اخلوف من اخلطأ  تشجيع الطالب  
. 

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
حث الطالب على إبداء رأيه بكل ثقة فيما يتعلق ابلقواعد النحوية  - 3.1

 اليت يدرسها يف املقرر.
تشـــــــجيع الطالب على حســـــــن املناقشـــــــة، مع ضـــــــرورة تدعيم آرائه  -

ابألدلة، أســــــــــوة ابلنحاة الذين ما يذكرون حكما إال وأيتون  له 
 الشواهد( الكثرية.ابألدلة)

تقبل الرأي املخالف، وحســن التعامل معه، انطالقا من فن االختالف  -
 الذي كان بني النحاة القدماء.

 االعتماد على الذات يف إجناز املطلوب منه. -
االلتزام ابملواعيــد احملــددة لتقــدمي الواجبــات، والتــدريبــات الفصــــــــــليــة  -

 واملنزلية ، وكذلك مواعيد احملاضرات.
ت يف املنتدايت، واملناقشات، واملؤمترات العلمية ذات الصلة املشاركا -

 ابملقرر.

 ممارسة السلوك القيادي. -

 التعامل مع اآلخرين بفعالية ولباقة. -

 اختاذ القرار. -

 القدرة على تكوين عالقات إجيابية مع اآلخرين.  -
 القدرة على العمل ضمن فريق . -

اخلوف  نطوائية أوعلى إبداء رأيه، والتغلب على اال تشـــجيع الطالب  -
 من اخلطأ .

مهــارة التفكري العلمي املنطقي، والقــدرة على  لــبإكســــــــــــاب الطــا   -
 املناقشة العلمية البناءة املوضوعية.

 إكساب الطالب القدرة على التحليل النحوي . 

  

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
4.1    
 ة النفسيةاملهارات احلركي 5.0
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* * * * * * 
 :(2)صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة

 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب
 أن حيفظ القواعد النحوية . -
 أن يعرف قصد القواعد . -
 يسمي املصطلحات النحوية بدقة .أن  -
 أن يعيد صيانة القاعدة بنفسه . -

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 

صمم، ييعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، 
 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 أن يكتب ابللغة الفصحى . -
 أن يؤلف حبثا  . -
 أن يفرق بني املتشابه من القواعد . -
 أن يشرح القواعد النحوية اليت تعلمها . -

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يربر، حيلل، يسأل، يكتب يقدر، يقيم،

 
 أن حيكم على الكالم احملكي و املكتوب تصويبا  أو ختطيئا  . -
أن يعرض احلكم النحوي بلباقة أمام من ال جييدون التحدث أو الكتابة  -

 ابلفصحى .
مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 

يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية
 (يقيم، ينتقد ،يقدر ل،يَشغّ 

 

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 % 5 4 1 واجب منزيل  .1

 % 5 9 2 واجب منزيل  .2

 % 5 مستمرة املشاركة  .3

 % 5 12 حبث  .4

 % 30 7 اختبار نصفي  .5

 % 50 16 اختبار هنائي  .6

* * * * * * 
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 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، عدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت أُ 
 اعات املكتبية .: الس : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقرراتأعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 

 لتعلم:ه. مصادر ا

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، عناية الدكتور إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ، الطبعة .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 هـ .1418األوىل : 

 دورايت العلمية، التقارير، اخل(.)ال. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. هبا . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى3

 أوضح املسالك، ابن هشام 

  .أبو حيان، التذييل والتكميل، ارتشاف الضرب 
 .السيوطي، مهع اهلوامع 
 .ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف 
  .األمشوين، منهج السالك إىل ألفية ابن مالك 
  .عباس حسن، النحو الوايف 

 ّي.بيق النحو التط عبده الراجحي،
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 وسائل العرض املتاحة .
 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 زة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.أجه
 . الدراسية .الفصول:   . املباين1
 
 . ، السبورة الذكية، والربجميات عرض البياانت )داات شو( : . املصادر احملوسبة2
 
 : . مصادر أخرى3
 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .الب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الط-1
 
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 
 : إضافة ساعة للمقرر ختصص للتطبيقات العملية . . عمليات حتسني التدريس3
 
لتصحيح  س  مستقل، والتبادل بصورة دورية  : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدر  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى
 
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
 

* * * * * * 
 :التوقيع د/ عبد هللا حممد حياين هيئة التدريس: عضو

  هـ1437/ 1/  18 ام التقرير:متإاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم  املستلم:

 د / عبد هللا سعد احلقباين
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه18/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلالتعليمية: املؤسسة 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402418عرب  :رمزه          (  5)النحو:                 .اسم املقرر الدراسي1
  2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

  اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 عبداللطيف جعفر عبداللطيف الريحد/: املسئول عن املقرر الدراسي. اسم عضو هيئة التدريس 4
 .املستوى الثامن: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 اليوجد.: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . مكان تدريس8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

  .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1

 .غال والتنازع يف العملشتأحكام االعلى عرف الطالب يت أن  -أ
 تعريف الطالب ابألساليب النحوية ) التعجب، املدح والذم، الندبة ، االستغاثة، اإلنراء، والتحذير، االختصاص،التفضيل( -ب
 الوقوف على اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب واجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب. -ج
 وأمساء األفعال.معرفة األحكام املتعلقة بنون التوكيد   -د
 الوقوف على معاين النحو. -هـ

 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن ناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر ب
 اجلديدة يف اجملال(.
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 االستفادة من النشور عرب شبكة اإلنرتنت . -1
 التغذية الراجعة املستمرة للمقرر اعتمادا  على تقومي حمتوى املقرر. -2
 اجراء التديالت يف حمتوى املقرر اعتمادا  على نتائج البحوث اجلديدة يف هذا اجملال. -3
 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: قررج. وصف امل

، نون التوكيد، إلنراءا ،مساء األفعالأ، والتحذير واالستغاثة واالختصاص الندبة، التعجب وأفعال املدح والذم وأفعل التفضيل، االشتغال والتنازع
 مل اليت ال حمل هلا من اإلعراباجل، اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التعرف إىل الطالب
 4 2 االشتغال والتنازع

 6 3 التعجب وأفعال املدح والذم وأفعل التفضيل
 8 4 والتحذير واالستغاثة واالختصاص الندبة

 2 1 مساء األفعالأ
 2 1 اإلنراء

 2 1 نون التوكيد
 2 1 اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب

 2 1 اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب
 2 1 معاين النحو

 
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ساعات3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 .مؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين لل4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
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1.1 
1.2 
1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 تعريف الطالب أبحكام االشتغال والتنازع يف العمل.-
الب ابألساليب النحوية ) التعجب، املدح والذم، تعريف الط -

 الندبة ، االستغاثة، اإلنراء، والتحذير، االختصاص،التفضيل(
جلمل اليت هلا حمل من اإلعراب واجلمل اب تعريف الطالب -

 اليت ال حمل هلا من اإلعراب.
ألحكام املتعلقة بنون التوكيد وأمساء تعريف الطالب اب  -

 األفعال.
 لى معاين النحو.ع التعرف -
 
 

إلقاء ، عروض مشاهدة، 
  حوار. 

 .ةحتريري أسئلة
 .شفهيةأسئلة 

 

    
 املهارات االدراكية 2.0
مهارة القيام ابألداء اللغوي املرطبت ابألحكام النحوية ذات - 2.1

 الصلة ابملقرر. 
أن يعرف الطالب الفرق ين األساليب النحوية ، واجلملة  -

 عرا واجلملة اليت ال حمل هلا من اإلعراباليت هلا حمل من اإل
 معرفة الفروق الدقيقة بني معاين النحو -

 .احملاضرات إلقاء
 احلوار.

 .واملدارسات املناقشة
 ورش عمل.

 

 اختبار حتريري.
 شفوية.أسئلة 

 واجب منزيل.

 .اإللقاء والتكلم بفصاحة مهارة 2.2
 عندملقرر ا املتعلقىة هبذا النحوية األحكام توظيف على القدرة

 .اللغة استخدام
 .معرفة معاين النحو

 حتكيم الناقشة الناقشة

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 ورش عمل مهارة اللقاء والتكلم بفصاحة 3.1

 مناقشات بني الطلبة
نار(  مدارسة )مسمم

 حتكيم: املدارسة )السمنار(
 حتكيم: مناقشات الطالب

ورشة  حتكيم: أدائهم يف
 العمل

   تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب 3.2
 حتكيم النقاش املناقشة  حسن اخلطاب مع اآلخرين ابختيار األساليب املناسبة 3.3
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 .استخدام الربامج احلاسوبية 4.1

 
تطبيق شرح املادة عن طريق 

امج احلاسوبية املعينة الرب 
 .على فهم املادة

 عروض مشاهدة

   حبوث

 وواجبات  

 واجب منزيل  .املعاجماستخدام  4.2
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 .اإلنرتنتاستخدام  4.3

 
  

   .واملقاالت والتقارير كتابة الرسائل 4.5
 املهارات احلركية النفسية 5.0
  ال توجد  5.1

* * * * * * 
 

 خالل الفصل الدراسي. جدول مهام تقييم الطلبة 5
 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 

 %10 2  واجب منزيل  .1
 %30 7 اختبار نصفي  .2
 %5 10 حاسويب حبث  .3
 %5 12 حبث  .4
 %50 16 اختبار هنائي  .5
 درجة100  اجملموع  .6

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب، 
 املقررات.الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة : أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ساعتان أسبوعيا  
* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

أوضح  ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسفابن هشم، أبو حممد مجال الدين،  : .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 4ر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعةدار الفك :يوسف الشيخ حممد البقاعي الناشر :قيق، حت املسالك إىل ألفية ابن مالك املؤلف

 . قائمة ابملراجع األساسية للمواد2
حممد حميي الدين  ق :، حتقيشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري   -1

 1980 -هـ  1400العشرون  :السحار وشركاه الطبعة القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة -دار الرتاث  :عبد احلميد الناشر
 .م 
هـ 1423 :،مصر  -القاهرة  ،الثانية  :الطبعة، شركة العاتك لصناعة الكتب :الناشر ،معاين النحو  :فاضل صاحل السامرائي  /د -2 

 .م 2003/ 
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عبد الغين  ،حتقيق:يف معرفة كالم العربشرح شذور الذهب  ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف،  ابن هشام، -3
 م 2010سوراي سنة النشر  -الشركة املتحدة للتوزيع  :الدقر الناشر

 .1998 - 1418مكتبة اخلاجني؛ سنة النشر:  :الناشر ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان األندلسي -4 
 -املكتبة التوفيقية  :الناشر ،عبد احلميد هنداوي :حتقيق ،وامعمهع اهلوامع يف شرح مجع اجل،عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي،  -5

 م  2010نوفمرب ،مصر 
الف بني األنصاري اإلنصاف يف مسائل اخل،أبو الربكات، كمال الدين األنباري عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا ابن األنباري، -6

 .م 2003 -هـ1424وىل األ :املكتبة العصرية الطبعة :النحويني: البصريني والكوفيني
 :نشرة ، 2،ط/ حممد حميي الدين عبد احلميد :حتقيق ،  منهج السالك إىل ألفية ابن مالك،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  -7

 .  م 1946 - 1939مصطفى البايب احلليب ، 
 تد/الطبعة اخلامسة عشرة  :دار املعارف الطبعة :الناشر :،النحو الوايف، عباس حسن  -8
 م1999هـ 1420الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الطبعة: األوىل  ،التطبيق النحوي :عبده الراجحي /د -9
 
 املراجع السابقة نفسهاب )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 
 ويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع ال . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com   

www.shamela.ws 
                     www.alwaraq.net 

 
 اث(اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرت برانمج حاسويب:  .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةاإلمواد تعلم أخرى: ك -5

 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

 
* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتملختربات بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، وا
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

حاسواب آليا  30( طالبا، فيها 30تسع )قاعة دراسية  )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 مزودا أبهم الربامج العلمية.

 
حاسب آيل  )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. در احملوسبة. املصا2

 به الربامج العلمية.

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 عارض املشاهدة
 
  )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3

 هم مراجع اللغةمكتبة أب
 

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح 

  .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2

عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام اسيةالدر  الفصول مراقبة
 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة اجلودة )

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم
 
 .. عمليات حتسني التدريس3

 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة 
 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

صورة دورية  لتصحيح ل ب)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتباد عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق 
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMS)نظام إدارة اجلودة )

التقييمني الداخلي،  كالختضع ل واالمتحاانت تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع
يث حيقق ذلك ان حجم ح. للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

الواردة يف  جالنماذ  كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام  ب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،ومستوى العمل الذي يطل
مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G املرفقات

 QMS، C.5.8)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من ىنوجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األد
(b) .)) 

 النماذج دامابستخ املوضوع وذلك عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال
 ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية
 
  :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
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  يتم دراسي فصل لك  سطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعدبوا يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي
  يتم الدراسي العام هناية يف. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير

متثل عملية كتابة . (C-SPCCيف الكلية ) قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة
 التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج

اخلاصة ابلتغذية  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة 

م ياخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقي NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب رأي استطالع تطبيقه.
ات الدراسية وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقرر  منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

(APCR) تطبقها يف الربانمجو  حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات. 
 

* * * * * * 
 :التوقيع د/عبداللطيف جعفر هبداللطيف:ضو هيئة التدريسع

  هـ18/1/1437متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د.عبدهللا بن سعيد  احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع

 
  



 324الصفحة 

 

 

 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر
جامعة الملك    :المؤسسة التعليمية   

الفصل األول من العام الجامعي   ير:تاريخ التقر                                                             فيصل

هـ18/1/1437  
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اللغة العربية –:اآلداب الكلية/ القسم  

 

 :ومعلومات عامة عنه ،بالمقرر الدراسيالتعريف  -أ

7402206: عربرمزه )علم المعاني(     1البالغة  ورمزه. الدراسي .اسم المقرر1  

2.عدد الساعات المعتمدة. 2  

برنامج اللغة العربية .البرنامج ) البرامج( الذي ُيقدم ضمنه المقرر.3  

من برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إلى ذلك، دون ذكر هذه ض مادة ً اختيارية ً عامة ً مُ )إذا كان المقرر يُقًد  

 البرامج(.

د. عبد الحكيم أحمد سر الختم جيني. الدراسي . اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر4  

المستوى الثالث. الدراسي . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر5  

ن وجدت(.. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إ6  

 المتطلبات الحالية لهذا المقرر )إن وجدت(. 7

الحرم الجامعي. مكان تدريس المقرر؛ إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8  

. نمط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(.9  

 

 %100النسبة المئوية؟                                   أ. فصول دراسية تقليدية 

 

 ب. مدمج )تقليدي وإلكتروني(                            النسبة المئوية؟

 

 النسبة المئوية؟                                            ج. تعلم إلكتروني

 المراسلة                                                  النسبة المئوية؟ د. 

 

 النسبة المئوية؟                                              ز. اخرى         

 

 

 

 تعليقات:

                                                               

 

 االهداف: –ب 



 326الصفحة 

.ما الهدف الرئيس لهذا المقرر؟1  

راً علزززززى  ويكزززززون قزززززاد علزززززى القزززززرا ةتزززززه تنمزززززو قدرف أن يززززززداد اعتززززززاز الطالززززز  بلغتزززززه العربيزززززة -1

 نقدية بالغية وتكوين أحكام 

تززززززذوقها فيأن تزززززززداد قدرتززززززه علززززززى فهززززززم النصززززززوف األدبيززززززة وإدراكززززززه نززززززواحي الجمززززززال فيهززززززا  -2

 نقدها .يحللها ويو

 البالغية . أن تزداد قدرته على البحث وتقصي المسائل -3

 رالشزززززززعقزززززززرا ة  أن تززززززززداد قدرتزززززززه علزززززززى األدا  السزززززززليم فزززززززي تزززززززالوة النصزززززززوف القر نيزززززززة و -4

  والنثر. 

 ..معرفة وجوه اإلعجاز في القر ن الكريم لأن يتصل بتراثه األول  -5

 تمييز الغث من الثمين .و ونثراً  على فهم الكالم شعراً  أن يكون قادراً  -6

. صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن؛ من أجل تطوير المقرر الدراسي وتحسينه 2

زايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت، )مثال: االستخدام المت

 والتعديالت في محتوى المقرر بناً  على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال(.

 

 تفعيل استخدام وسائل التعليم كالسبورة والكتاب . -1

 استخدام وسائل التقنية الحديثة كالعروض المرئية . -2

 ة من مواقع اإلنترنت الجيدة في مجال الدراسة .االستفاد -3

 االستفادة من البرامج العلمية الحاسوبية -4
 

 ج. وصف المقرر ) مالحظة : ينبغي إرفاق الوصف العام باألنموذج المستخدم في النشرة التعريفية أو الدليل(:

 . الموضوعات التي ينبغي تغطيتها.1

ساعات 

 التدريس

عدد 

 األسابيع

 وضوعاتقائمة الم

2 

 

مقدمة موجزة: البالغة نشأتها وتطورها . مدخل إلى علم المعاني من حيث  1

 المفهوم والوظائف الداللية .

 تطبيقات ، الظاهرمقتضى عن  ، خروجهأضربه الخبر: مفهومه، أغراضه ،  2 4

اإلنشا : مفهومه، قسماه: )طلبي، غير طلبي( . أقسام اإلنشا  الطلبي، المعاني  2 4

 حقيقية لإلنشا  الطلبي: االستفهام، األمر، النهي، التمني، الندا  .  ال

األغراض البالغية لإلنشا  الطلبي: األغراض البالغية لالستفهام، األغراض  2 4

البالغية لألمر، األغراض البالغية للنهي، األغراض البالغية للتمني، 

 األغراض البالغية للندا ، تطبيقات .

لتأخير، أنماطه وأغراضه البالغية. الحذف والذكر، أغراضه التقديم وا 2 4
 البالغية. التعريف والتنكير، أغراضه البالغية.

 امتحان منتصف الفصل الدراسي 1 2



 327الصفحة 

أسلوب القصر: مفهومه، طرقه، أقسامه: باعتبار الطرفين، باعتبار حال  1 2

 المخاط ، باعتبار الحقيقة واإلضافة. تطبيقات

لوصل: مفهومهما، مواضع الفصل، مواضع الوصل، بالغة الفصل الفصل وا 2 4

 والوصل، تطبيقات .

 اإليجاز: مفهومه، أنماطه، وأغراضه، تطبيقات. 2 4

 اإلطناب: مفهومه، أقسامه وأغراضه،  طرقه، تطبيقات

 المساواة: مفهومها،  تطبيقات

 االمتحان النهائي 1 2

 

 

 

 عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصلجمالي إ. مكونات المقرر الدراسي )2 

  دراسي(

عملي/ميداني أخرى المجموع

 /تدريبي

  محاضرة دروس خاصة مختبر

32 

 

ساعات  32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 التدريس
الوحدة  2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2

 الدراسية

 

 )ساعة(   3  .ة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة/ ساعات تعلم إضافية للطلب. 3

 

 . نواتج تعلم المقرر باإلطار الوطني للمؤهالت، والمتوائمة مع أسالي  التقويم وإستراتيجية التدريس.4

 

 

مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت، ونواتج تعلم  استراتيجيات تدريس المقرر طرق تقويم المقرر

  المقرر

 

 1.0 المعرفة 

، يرياختبار تحر

 ، أسئلة مباشرة

، واجبات منزلية

اختبار عملي على 

 برامج الحاسوب. 

كليف الطالب بكتابة ت

بحوث في مجال 

 .، وتقويمهادراستهم

 

، الحوار، المحاضرات إلقا 

عروض ورش عمل،  المناقشة

، استخدام الحاس  مشاهدة

 دراسة اآللي، 

 

 أن يتحدث الطال  عن نشأة البالغة العربية . -1

يحدد الطال  مفهوم علم المعاني ويعدد  أن -2

 وظائفه الداللية

أن يوضح الطال  مفهوم الخبر ويعدد أغراضه  -3

 وأضربه

أن يذكر الطال  األغراض البالغية التي تخرج  -4

 إليها الجمل اإلنشائية الطلبية

أن يذكر الطال  األغراض البالغية للتقديم  -5

 تنكير.والتأخير، الحذف والذكر، التعريف وال

1.1 
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أن يوضح الطال  مفهوم أسلوب القصر ويعدد  -6

 أقسامه.

أن يذكر الطال  مواضع الفصل والوصل،  -7

 ويشرح المصطلح. 

 

كليف الطالب بكتابة ت

بحوث في مجال 

.، وتقويمهادراستهم  

، الحوار، المحاضرات إلقا 

عروض ورش عمل،  المناقشة

، استخدام الحاس  مشاهدة

 دراسة اآللي، 

 

أن يوضح الطال  مفهوم اإليجاز، اإلطناب،  -8

 المساواة ويعدد األقسام واألنماط.

 

1.2 

 2.0 المهارات االدراكية

، اختبار تحريري

، أسئلة مباشرة

واجبات 

،.اختبار عملي منزلية

على برامج 

.الحاسوب، بحوث  

 .المحاضرات إلقا 

 الحوار.

 .والمدارسات المناقشة

 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.

 خدام الحاس  اآللي.است

 

بشكٍل  علم المعانيقضايا  يعالج الطال أن   -1

 0موضوعّي 

 الموازنة بين الموضوعات الطال  أن يتقن   –2 

                         بالغية.ال

ن بي بالغيةالمقاربة  ال أن يتقن الطال  فن -3

 0النُّصوِف األدبي ِة العربي ةِ 

لِّل  الطال  النص األدبي  -4 وفاقًا لما  أن يح 

 درسه من قضايا علم المعاني.

 

2.1 

تحليل النصوف. 

تكليف الطالب 

بحوث في بكتابة: 

، مجال دراسته

.وتقويمها  

دراسة نصوف مختارة تُطبق 

عليها مفردات المقرر 

وموضوعاته، انطالقا من 

مجال إلى النص، وصوال ً

 .دراسته

 

أن يقارن الطال  بين البالغة العربية  -5

 لحديثة .واألسلوبية ا

أن يفرق الطال  بين مباحث علم المعاني  -6

 ويشرح المصطلحات

 

2.2 

خرين وتحمل المسئوليةمهارات التعامل مع اآل  3.0 

تقييم: المدارسة 

 )السمنار(

تقييم: مناقشات 

 الطالب

تقييم: أدا  الطالب 

 في ورش العمل .

 

 إلقا  . ورش عمل

 مناقشات بين الطلبة

 

ً وكتابة، أن يستخدم الطال  الفصح -1 ى تحدثا

ويكتشف مواطن اللحن الخفي في الكالم 

 ويُحكم حسن الخطاب مع اآلخرين

أن يتمكن من تحليل النصوف األدبية  -2

 وتذوقها والكشف عن مواطن الجمال فيها ،

 

أن ينمي الطال  قدرته على اإلحساس بتأثير  -3

 الكلمة البليغة ومقدرته على اإلقناع . 

قضية بالغية  أن يقيم الطال  حواراً حول -4

 معينة مستخدماً منهج االستدالل.

 ينمي المقدرة على تنفيذ الواجبات -5

 

3.1 

تحكيم: أدائهم في 

 ورشة العمل

أن يقود الطال  فريق العمل ويقدر على تحمل  مدارسة )ِسِمنار(

 المسؤولية

3.2 

 4.0 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية

بحوث وواجبات 

ببرامج  مقدمة

متخصصة حاسوبية   

تطبيق شرح المادة عن طريق 

البرامج الحاسوبية المعينة على 

 .فهم المادة

 

 يف البرامج الحاسوبية الطال  ستخدمأن ي -1

 .بحوث وواجباتتقديم 

 الطال  المعاجم اللغويةستخدم أن ي -2

 

4.1 
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بحوث وواجبات 

مقدمة ببرامج 

متخصصة حاسوبية   

 اإلنترنت. ال  الط ستخدمأن ي -3 عروض مشاهدة

والمقاالت  أن يكت  الطال  الرسائل -4

 والتقارير

4.2 

 5.0 المهارات الحركية النفسية 

متابعة الطالب وتذليل  تقويم وتقييم المقال

 الصعاب

أن يكت  الطال  مقاالً )وفقاً لميوله واتجاهه( يوظف 

 فيه ما درسه من مباحث علم المعاني .  

5.1 

 تج التعلم وتدريسها وتقويمها:صيغ مقترحة ألفعال نوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلرشاد الطالبي األكاديمي والدعم: .د

 

 

 يم الطلبة خالل الفصل الدراسيي. جدول مهام تق5

نسبته من التقييم 

 النهائي

األسابيع 

 المحددة له 

مهمة التقييم )مثل: مقالة، اختبار،  مشروع جماعي، 

 فحص،عرض شفوي، إلخ(

 

30% .فصلي ختبار تحريريا 10   1 

5%  2 أسئلة مباشرة. - 

5% .واجبات منزلية -   3 

10%  4 بحوث. - 

50%  5 اختبار تحريري نهائي 16 

 :المقترحةيم التقوطرق و تدريسالاستراتيجيات 

ارسات العلمية الراهنة فإن طرق التقويم المتعددة والمستمرة للتحقق من تعلم للمعطيات واالتجاهات والمم وفقا

والذي  ،المعتمد على اإلنترنت الطالب أداء، بما في ذلك نماذج أدوات التقييمالطالب يجب أن تتضمن مجموعة واسعة من 

وتشمل . لنوعيا لتقييمفي ا خاص لفيد  بشكي التقدير اللفظي. والتحليل ،والمقارنات المرجعية ،يطبق التقدير اللفظي

 ، التقاريراليومي النشاطسجل  والقصيرة، الطويلة المقاالت ،ملف االنجاز االمتحانات،: المختلفة يمالتقي ستراتيجياتا

 تقاريرلاالفيديو،  تحاليل دلة المختبر،أ الحالة، دراسات المجالت، الملصقات، والجماعية، الفردية العروض ،التحليلية

 البيانية، سومالر الفيديوهات، الذاتي، الزمالء، التقييم تقييم ،، الخطابات، سجالت التعلمالمناقشات مخبرية،والعية جماال

وصفات  ،التعلم المقابالت، عقود المناقشة، منتديات سومية،ر مخططات ، المؤشرات،جداولال الدرامية، العروض

  خريطة  المفاهيم. )التقدير الذاتي(، KWL  بيانية، صحيفة رسوم نية،ف أعمال مالحظات، ،عالجية

 خرجاتمواحتياجات الطالب، و الذي يدرس، المنهج مع لكي تتماشى ؛مختلفة تدريس استراتيجيات اختيار ينبغي

 كليةالالعمل مجموعات صغيرة، ال مجموعة العمل ،المناقشة، : المحاضرةما يلي التدريس طرقوتشمل  المقصودة. التعلم

 دراسات الحالة،، المشاريع، المناقشات، لعب األدوار، يةالمخبر المناقشاتصغيرة، األنشطة البحثية، ال المجموعاتو

متنوعة من التدريب واسعة  أنشطة ، العرض الفردي، العصف الذهني،الفكاهة، التلقينالضيوف المتحدثون، 

 .لطالب)الميداني( لالعملي
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ت الذي )أذكر الوق ،تدابير التي أُعدت لتقديم أعضا  هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطال ال

 الغرض من كل أسبوع(. يتوقع أن يتواجد خالله أعضا  هيئة التدريس لهذا 

 الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أستاذ المقرر.

  

 

 هـ. مصادر التعلم:

 

 

ابن عيسى  -2 البالغة فنونها وأفنانها )علم المعاني( :فضل حسن عباس -1 المطلوبة. ة. قائمة الكت  المقرر1

 باطاهر، البالغة العربية، مقدمات وتطبيقات

 

 

 دالئل اإلعجاز. :القاهر الجرجانيّ  عبد -1 بالمراجع األساسية للمواد )الدوريات العلمية، التقارير، الخ(.. قائمة 2

 علوم البالغة: أحمد مصطفى المراغي -2

 علم المعاني:العزيز عتيق عبد -3 

   الّرحمن البرقوقّي. وشرح عبد التّلخيص في علوم البالغة، ضبطه: القزوينيّ  -4

 خصائص التّراكي . :موسىمحّمد أبو  -5

 علم المعاني: حسن طبل -6

 محجوب الحسن محمد،  فاق في علم المعاني. -7

 البالغة العربية في ثوبها الجديد )علم المعاني( : بكري شيخ أمين-9

 عيسى العاكوب، البالغة العربية. -10

 

 

  

 التقارير ... الخ(. والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، ،ة. قائمة بالكت  المقرر3

 المراجع السابقة نفسها. 

 )الدوريات العلمية،... الخ(.

 

 

 

غيين، منتدى البال . قائمة بالمواد اإللكترونية )مثل: مواقع الوي ، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، الخ(.4

 شبكة الفصيح، الوراق، المكتبة الشاملة، كل المواقع التي لها عالقة بالمقرر

 

 

.والبرامج اإللكترونية ،كاالسطوانات المدمجة :مواد تعلم أخرى -5  

 محاضرات مسموعة ومرئية . 

 

 

 

  

 و. المرافق المطلوبة:

 

)أي: عدد المقاعد داخل  بيّن متطلبات المقرر الدراسي، بما في ذلك: حجم فصول الدراسة، والمختبرات
 لي المتاحة...إلخ(.  الفصول الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآل
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 .، الخ(المعاملقاعات العروض /  ،المختبرات، المباني )الفصول الدراسية .1

ً  تسع لثالثينقاعة دراسية   طالبا

 

  

المصادر المحوسبة )الصوتيات والمرئيات، عرض البيانات )داتا شو(، السبورة الذكية،  -2

 شاشةال ةحاس   لي،  برامج علمية، عارض .لخ(إوالبرمجيات، 

 ذكرها، أو أرفق قائمة بها(:أ ،مصادر أخرى )حددها، مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة. 3

 معمل حاس   لي مزود بالبرجكتر .

 مكتبة مرجعيةانترنت، برامج علمية، 
 

 م المقرر وعمليات التحسين:ويتقز. 
 

 التدريس.استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوف فعالية  .3

 إجرا  مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل  -

 

 

 البرنامج/ القسم. أستاذم عملية التدريس من قبل وياستراتيجيات أخرى لتق-2

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة QMSمراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة الجودة )

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSلتدريس )نظام إدارة الجودة )عملية ا

 .N( الملحقQMSتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام إدارة الجودة)

 عمليات تحسين التدريس. -3

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية -

 قيل األقران من أعضا  هيئة التدريس مراقبة عملية التدريس من -

 

عمليات التحقق من معايير إنجاز الطال  ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس   -4

مستقل، والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة 

 .أخرى(

( الخاف باالمتحانات QMSالعدالة الوارد في نظام إدارة الجودة )النموذج الداخلي لضمان  تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSواألعمال المطلوبة في المقرر )نظام إدارة الجودة )

 تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

 تخدامباس)ين الداخلي، وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي التقييم تخضع لكال واالمتحانات

حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي . للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين مستشارين

واردة ال النماذج يطل  من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام

نماذج التحقق يج  معاملتها وتقويمها بنفس  جميع. (QMSام إدارة الجودة )من نظ HوGفي المرفقات
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متطلبات  من ن تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنىأالمستوى من الصرامة األكاديمية ويج  

 ((. QMS،C.5.8 (b))تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة 

 عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من ماتفي وضع العال يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو Iالملحقين  المجهزة في النماذج باستخدام الموضوع وذلك

عند  بشكل موسع وأكثر رسمية يمتد أوقد العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .اقتضا  ذلك

 

 إجرا ات التخطيط لمدى فعالية المراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل تحسينها: صف -5

عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي عملية مستمر يتم بواسطتها إخضاع البرنامج للمراجعة 

الدورية. بعد كل فصل دراسي يتم كتابة تقرير عن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط 

فبنهاية العام الدراسي يتم كتابة التقرير السنوي للبرنامج ويتم . (C-SPCCالدراسية في الكلية )

تمثل عملية كتابة التقريرين . (C-SPCCمراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية )

تحقيق ول. برنامج)تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال لل

-Cذلك،فان أعضا  هيئة التدريس للبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية )

SPCC يسعون معا لجمع األدلة والمعلومات الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق،)

ة قة تقديمه للطلبة وطريقويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطري

الخاصة بالتقييم  NCAAAتطبيقه.استطالع رأي الطالب له أهمية خاصة وتستخدم الجامعة نماذج  

الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاف بخبرة الطالب إلغنا  عملية مراجعة وتحسين 

(تحديد الممارسات APCR)البرنامج.وينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية 

 .الجيدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط إجرا  التحسينات وتطبقها في البرنامج

 

  د. عبد احلكيم أمحد سر اخلتم جينيهيئة التدريس : عضو 

  هـ19/1/1437    التقرير: إمتامتاريخ  ______________________________ التوقيع 

 ،  د. عبد اهلل احلقباني                                    قسمالئيس ر  املستلم:

 _____ ____________________________التاريخ: _______________________________التوقيع:
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 املقرر توصيف

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه 1437/  1/  19 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 نه:التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة ع -أ

 7402211عرب :رمزه                                )بيان وبديع(2البالنة :       .اسم املقرر الدراسي1
 2   :.عدد الساعات املعتمدة2
 بكالوريوس اآلداب يف اللغة العربية                       : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

   اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( ا كان املقرر يُقدَُّم مادة)إذ
 د.اندية لطفي محدين حممد انصر            : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 الرابع    : . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 اليوجد        : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 اليوجد           :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 كلية اآلداب       . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :بق(. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينط9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 أن جييد الطالب حتليل النصوص حسب األحكام البالنية وتتدوقها وتشعر جبمال النص    .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 
زايد للمواد املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املت . صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 ب . استخدام وسائل التعليم كالسبورة والكتا -                     اجلديدة يف اجملال(.

 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية. -                                                      
 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة . -                                                      

 االستفادة من الربامج العلمية احلاسوبية . -                                                      
 املكتبة العامة . -                                                      
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 املكتبات اإللكرتونية . -                                                      
 SDLقواعد املعارف العربية اليت توفرها املكتبة الرقمية السعودية  -                                                      

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

لبالنة والفصاحة ، علم البيان من حيث املفهوم والوظائف الداللية مدخل ا -
 ، بعض أعالم علم البيان ومؤلفاهتم.

1 2 

 2 1 التشبيه : مفهومه ، أركانه ، مادة طرفيه ، تطبيقات . -
 2 1 التشبيه: أقسامه ابعتبار األداة ووجه الشبه وأنراضه ، تطبيقات . -
 . مفهومه وعالقاته .احلقيقة واجملاز : اجملاز العقلي  -
 اجملاز املرسل مفهومه وعالقاته. -

1 2 

 2 1 االستعارة : مفهومها وأقسامها ابعتبار أحد الطرفني و تطبيقات . -
 2 1 االستعارة : أفسامها ابعتبارما يالئم أحد طرفيها وتطبيقات . -
 2 1 االمتحان النصفي . -
ر الوسائط   أقسامها ابعتباالكناية : مفهومها وأقسامها ابعتبار املكين عنه ،  -

 وتطبيقات .
1 2 

علم البديع: مفهومه ، أعالمه ومؤلفاهتم ، احملسنات املعنوية الطباق واملقابلة  -
 . 

1 2 

 2 1 التورية  وااللتفات وتطبيقات .  -
 2 1 اللف والنشر ومراعاة النظري  -
 2 1 أسلوب احلكيم   والتجريد  -
 2 1 اس احملسنات البديعية اللفظية : اجلن -
 2 1 السجع   و رد العجز على الصدر  -
 2 1 مراجعة عامة وتطبيقات     -

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد يوجد ال ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
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* * * * * * 
 لتدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية ا4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 إلقاء احملاضرات  أن يتعرف الطالب على مفهومي البيان والبديع . 1.1

 جمموعات العمل الصغرية
 اختبار حتريري
 التقييم الدايت

أسئلة مباشرة،  ملصقات   ،  احلوار واملشاركات  مصطلحات مباحث علمي البيان والبديع . أن حيفظ الطالب 1.2
 جمالت .

 أن يتعرف الطالب على قضااي علمي البيان والبديع   1.3
 ورش العمل والتدريبات أن يذكر األحكام البالنية يف البيان والبديع. 1.4

 مسرحة املقرركلما أمكن
ملف  -واجبات منزلية 

 إلجنازا
استخدام العروض التقدميية  أن خيطط لتحليل النصوص حتليال بالنيا . 1.5

 يف شرح املقرر.
 الفديوهات

 تقييم الزمالء  –حبوث 

 املهارات االدراكية 2.0
  احملاضرات إلقاء أن يلخص الطالب القضااي البيانية والبديعية بشكل موضوعي. 2.1

 الصغرية العمل جمموعات
 ريحتري اختبار
 الدايت التقييم

2.2 
2.3 

أن يقيم الطالب النصوص وفقا ملناهج التحليل البياين 
 والبديعي.

 أن يفسر  الطالب االختالف بني املوضوعات البالنية .

 ورش واملشاركات احلوار
 والتدريبات العمل

 أمكن املقرركلما مسرحة

 ،   ملصقات  مباشرة، أسئلة
 – حبوث واجبات . جمالت

 لفم - منزلية الءالزم تقييم
 اإلجناز

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 ورش عمل  أن خيتار الطالب اخلطاب األفضل واألمجل تركيبا مع اآلخرين. 3.1

 مناقشات بني الطالبات
 حتكيم املناقشات .

 
3.2 
3.3 

 أن حيلل الطالب خطاب اآلخر. 
 أن يربر  الطالب سلوك اآلخر .

 )مسنار(مدارسة 
 جمموعات العمل الصغرية.

 .  العمل ورش أداء حتكيم
 .املدارسة حتكيم

 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
4.1 
4.2 

أن  يفسر الطالب القضااي البالنية من خالل استخدام 
 احلاسوب . 

 أن يقيم الطالب النصوص مبساعدة اإلنرتنت .

 فيديو 
 عروض تقدميية

حبوث وواجبات مقدمة 
 بربامج حاسوبية متخصصة . 

   أن يسأل الطالب عما نمض عليها مبساعدة املكتبة الرقمية .  4.2
   املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال توجد.  ال توجد . ال توجد . 5.1
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* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، ة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مثل: مقالمهمة التقييم 
 %5 2 واجب منزيل   .1

 %5 3 مشاركات   .2
 % 30 7 اختبار نصفي .   .3
 %5 10 مشاركات .  .4
 %5 12 حبث حاسويب .  .5
 %50 16 اختبار هنائي .   .6

* * * * * * 

 لدعم:اإلرشاد الطاليب األكادميي وا .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 

 التعلم:ه. مصادر 

 علم البديع  ، عتيق العزيز عبد. د –العربية )علم البيان (  ة،  البالنعتيق العزيز عبد. د .املطلوبة. قائمة الكتب املقررة 1
 فضل حسن عباس ، فنوهنا وأفناهنا .

علوم البالنة  –ن وء أساليب القرآ، البديع يف ض اهلامشي أمحد )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
د. عبد العزيز قلقيلة ، البالنة االصطالحية . بكري الشيخ –، خصائص الرتاكيب موسى أبو حممد.د–، د.أمحد مصطفى املراني 

 أمني ، البالنة يف ثوهبا اجلديد .
 
 املراجع الرئيسة نفسها .اخل(.)الدورايت العلمية، التقارير ...  . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 
  )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com- . www–www. Alwaraq.net  -www.shamela.ws
RHETORIC ARABIC.COM   

 برانمج حاسويب : اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث (.سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5
 برانمج حاسويب : املكتبة الشاملة .                                                                         

 برانمج حاسويب : املوسوعة الشعرية .                                                                         
 املكتبة الرقمية السعودية  ، قواعد املعلومات العربية .                                                                           

 
* * * * * * 

http://www.alfaseeh.com-/
http://www.shamela.ws-/
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 املطلوبة:و. املرافق 

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 
 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. وسبة. املصادر احمل2
 
 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .لراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية ا-1
 .الفصل هناية يف الطالب قبل من للمقرر تقييمي مسح اجراء

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 عملية ومراقبة التدريس اقبةمر  مبفاهيم اخلاصة( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الواردة الفقرات ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( P رقم وامللحق O رقم امللحق( QMS) اجلودة إدارة نظام) التدريس
 .N امللحق( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الوارد النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 . التدريسية املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة
 .التدريس هيئة أعضاء من األقران قبل من التدريس عملية مراقبة

 لتصحيح دورية   صورةب والتبادل مستقل،  مدرس بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل) عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 (.خرىأ مؤسسة من تدريس طاقم مع الواجبات من عينة أو االختبارات،

 اجلودة إدارة نظام) املقرر يف املطلوبة واالعمال ابالمتحاانت اخلاص( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الوارد العدالة لضمان الداخلي النموذج تطبيق
(QMS )امللحق H وامللحق I وامللحق J.) 

 ختضع مثايل، وبشكل لداخلي،ا التقييمني لكال ختضع واالمتحاانت اسيةالدر  املقررات تقوميات. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع رمسيا املقومة األعمال مجيع
 خالل الطلبة من طلبي الذي العمل ومستوى حجم ان ذلك حيقق حيث. للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام) خارجي تقييم اىل

 مناذج مجيع(. QMS) اجلودة إدارة نظام من H و G املرفقات يف الواردة لنماذجا ابستخدام العمل هذا معادلة يتم كما  للطالب، مناسبا يكون املقرر
 واالعتدال التوازن تطبيق متطلبات من األدىن املعياري احلد اىل خاضعة تكون ان وجيب االكادميية الصرامة من املستوى بنفس وتقوميها معاملتها جيب التحقق

 ((QMS، C.5.8 (b .)) اجلودة إدارة نظام)
 و I امللحقني يف اجملهزة النماذج ابستخدام وذلك املوضوع عرب االتساق ضمان أجل من األجوبة حول العالمات وضع يف االعتدال تطبيق من التحقق ميت
J اجلودة ضمان نظام من (QMS .)لكذ اقتضاء عند رمسية وأكثر موسع بشكل ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد .

 (QMS C.5.9) اجلودة إدارة نظام
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
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  يتم دراسي فصل لك  بعد. الدورية للمراجعة الربانمج اخضاع بواسطتها يتم مستمرة عملية هي واملقررات الربامج ورصد مراقبة عملية
  يتم الدراسي العام هناية يف(. C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة قبل من مراجعته ويتم املقرر عن تقرير كتابة
 كتابة  عملية متثل(. C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة قبل من مراجعته ويتم للربانمج السنوي التقرير كتابة

 التدريس هيئة أعضاء فان ذلك، ولتحقيق. للربانمج الفعال للتطبيق الفاعلة الدعامة عملية يةسو ( املقرر وتقرير الربانمج تقرير) التقريرين
 ابلتغذية اخلاصة واملعلومات األدلة جلمع معا يسعون ،(C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة خالل ومن للربانمج
 للطلبة تقدميه ريقةوط للربانمج التعلم خمرجات حتسني اجل من اتالتغيري  بعمل ويقومون احلقائق تلك بتقييم ويقومون الراجعة

 

* * * * * * 
 :التوقيع د. اندية لطفي انصر  هيئة التدريس: عضو

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 توصيف املقرر

(CS) 
 توصيف املقرر

 19/1/1437                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 
 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه:التعريف  -أ

 7402406عرب    :رمزه       البالنة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية:  .اسم املقرر الدراسي1
 2          :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
  د. فوزية عبد هللا الرويشد :ول عن املقرر الدراسيؤ . اسم عضو هيئة التدريس املس4
 املستوى السابع: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: املقرر )إن وجدت(. املتطلبات السابقة هلذا 6
 ال يوجد:املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: ويةالنسبة املئ              أ. فصول دراسية تقليدية    

 

 



 341الصفحة 

 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(
 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين

 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.
  
 %0: النسبة املئوية                             خرى  أ. 

 :تعليقات
 ال توجد

 هداف:األ –ب 

  هلذا املقرر؟ة ف الرئيساهدما األ
 أن يقف الطالب على بالغة القرآن الكريم ووجوه إعجازه. -

 أن يقف على فصاحة النبي صلى هللا عليه وسلم وجوامع كلمه. -

 أن يستقي األدوات البالغية التي درسها في تحليل النصوص وفهم مقاصدها. -

دراكه نواحي الجمال فيها لى فهم النصوص األدبأن تزداد قدرته ع -  نقدها .يلها و حليتذوقها وفيية وا 

 البالغية . لبحث وتقصي المسائلاأن تزداد قدرته على  -

  والنثر.  الشعرقراءة  أن تزداد قدرته على األداء السليم في تالوة النصوص القرآنية و -

 ..القرآن الكريم  معرفة وجوه اإلعجاز فيلأن يتصل بتراثه األول  -

 تمييز الغث من الثمين .و  ونثرا   عرا  على فهم الكالم ش أن يكون قادرا   -
 
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو 
  اجلديدة يف اجملال(.

 استخدام وسائل التعليم كالسبورة والكتاب .
 استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية .

 االستفادة من مواقع اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة .
 العلمية احلاسوبية االستفادة من الربامج

 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مراجعهوالتعريف أبهم مصادر املقرر و سته ، تعريف الطالب مبحتوى املقرر ، واالهداف املراد حتقيقها من درا
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التعريف ابملفاهيم اآلتية : إعجاز القرآن ، علم احلديث ، علم التفسري ، السرية النبوية ، علوم القرآن الكرمي . 
 ابإلضافة إىل التنويه إىل أمهية القرآن الكرمي ومركزيته يف الثقافة اإلسالمية .

2 4 

وعلم املعاين ) التقدمي  ،وقسميه :علم البيان) أنواع التشبيه ، واالستعارات ، والكناايت (التعريف بعلم البالغة 
 والتأخري ، احلذف والزايدة ، اإللتفات ، التضاد.... (

2 4 

تناول نصوص قرآنية ودراستها دراسة بالغية للوقوف على مظاهر اإلعجاز فيها من خالل حتديد وظائف 
 ا يف الداللةالبنيات األسلوبية وأثره

2 4 

 2 1 امتحان منتصف الفصل

تناول جمموعة من األحاديث النبوية الشريفة املختارة ودراستها دراسة بالغية للوقوف على أسرارالبالغة 
 8 4 ومظاهرالفصاحة فيها من خالل حتديد وظائف البنيات األسلوبية وأثرها يف الداللة.

يف قاعة الدرس ، وتكليف الطالب بتصحيح األخطاء الواردة فيها  تناول جمموعة من حبوث الطلبة ومناقشتها
 من حيث املنهجية والتوثيق واإلخراج.

2 4 

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 عات التدريسسا

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 02 الوحدة الدراسية
* * * * * * 

 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
* * * * * * 

 .اليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
مقدمة نظرية يف إعجاز القرآن ومركزيته يف الثقافة اإلسالمية. ويف )علم احلديث،  1.1

احة علوم القرآن...(. مظاهر اإلعجاز القرآين وفص علم التفسري، السرية النبوية،
احلديث النبوي. دراسة مناذج ممثلة من القرآن الكرمي واحلديث الشريف دراسة 
                                                                              بالنية تقف على أسرار البالنة ومظاهر الفصاحة.

. 

 ةاملناقش، احلوار، تاحملاضرا إلقاء
، عروض مشاهدةورش عمل، 

 دراسة استخدام احلاسب اآليل، 
 

  ،أسئلة مباشرة، اختبار حتريري
، اختبار عملي على واجبات منزلية

 برامج احلاسوب،

1.2 
 اإلدراكيةاملهارات  2.0
 أن يقف الطالب على بالنة القرآن الكرمي ووجوه إعجازه.- 2.1

 نيب صلى هللا عليه وسلم وجوامع كلمه.أن يقف على فصاحة ال -
أن يستقي األدوات البالنية اليت درسها يف حتليل النصوص وفهم  -

 1مقاصدها.

 .احملاضرات إلقاء
 احلوار.

 .واملدارسات املناقشة
 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.
 استخدام احلاسب اآليل.

 

 ،أسئلة مباشرة، اختبار حتريري
 اختبار عملي على.،واجبات منزلية

 حبوث.برامج احلاسوب، 
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2.2 
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حسن اخلطاب مع اآلخرين -6 3.1

 تنمية القدرة االستداللية والعقلية لدى الطالب -7
 

 ورش عمل
 مناقشات بني الطلبة

 

 : املدارسة )السمنار(تقييم
 : مناقشات الطالبتقييم

 تقييم: أداء الطالب يف ورش العمل .
 

 
نار( ويقدر على حتمل املسؤولية . فريق العمل أن يقود الطالب 3.2  حتكيم: أدائهم يف ورشة العمل مدارسة )مسمم
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
ث حبو تقدمي  يف الربامج احلاسوبية الطالب مستخدأن ي -5 4.1

 .وواجبات
 . اللغوية املعاجمالطالب م ستخديأن  -6

 

تطبيق شرح املادة عن طريق الربامج 
 .احلاسوبية املعينة على فهم املادة

 

حبوث وواجبات مقدمة بربامج 
 متخصصة حاسوبية 

 .اإلنرتنت الطالب  مستخدأين ي -7 4.2
 .واملقاالت والتقارير الرسائلأن يكتب الطالب  -8

حبوث وواجبات مقدمة بربامج  عروض مشاهدة
 متخصصة حاسوبية 

 رات احلركية النفسيةاملها 5.0
باحث يوظف فيه ما درسه من م)وفقا  مليوله واجتاهه( أن يكتب الطالب مقاال   5.1

   علم املعاين .
 تقومي وتقييم املقال  متابعة الطالب وتذليل الصعاب

5.2 - - - 
* * * * * * 

 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، ، اختبار، مشروع مجاعي، فحص)مثل: مقالةمهمة التقييم 
 %30 10 .فصلي اختبار حتريري  .1

 %5 - أسئلة مباشرة.  .2
 %5 - .واجبات منزلية  .3
 %10 - حبوث.  .4
 %50 16 اختبار حتريري هنائي  .5

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، دابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالت
 : التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع أعضاء هيئة

 الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.
* * * * * * 



 344الصفحة 

 ه. مصادر التعلم:

 حممد أبو موسى، من أسرار التعبري القرآين. كمال عز الدين، احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية. .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
  )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 دالئل اإلعجاز. :لقاهر اجلرجاينّ ا عبد -1
 لصعيدي: بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح،.عبد املتعال ا -2
 علوم البالنة. : أمحد مصطفى املراني -3 

  علم املعاين:العزيز عتيق عبد -4
   الّرمحن الربقوقّي. عبد وشرح التّلخيص يف علوم البالنة، ضبطه: القزويينّ  -5
 خصائص الرّتاكيب.  :حمّمد أبو موسى -6
 علم املعاين: بلحسن ط -7
  البالنة العربية يف ثوهبا اجلديد )علم املعاين(: أمنيبكري شيخ -9

 البالنة فنوهنا وأفناهنا )علم املعاين(.  :فضل حسن عباس-10
  . جواهر البالنة :أمحد اهلامشي -11
 .خصائص التعبري القرآين ومساته البالنية  :عبد العظيم املطعين -12
 .ت يف البالنة العربيةدراسا :حممد شعبان علوان، ونعمان شعبان علوان -13
 املعاين. علم :عثمان أبو النصر-14
 
  . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(.)

 السابقة
 (....إخل )مثل: مواقع الويب . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

 املواقع اليت هلا عالقة ابملقررمنتدى البالنيني، شبكة الفصيح، املكتبة الشاملة، كل 
 
 .املدجمة، والربامج اإللكرتونية كاالسطواانتمواد تعلم أخرى:   -5

 حماضرات مسموعة ومرئية .
 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

املختربات، وعدد راسية و )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 
 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 
 ل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مث . مصادر أخرى3

 معمل حاسب آيل مزود ابلربجكرت .
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 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
عملية  التدريس ومراقبة مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSالتدريس )نظام إدارة الجودة )

 .N ( الملحقQMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية   ايري إجناز الطالبعمليات التحقق من مع -4
 .لتصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام ( الخاص باالمتحانات QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

ين الداخلي، التقييم تخضع لكال واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع

م ومستوى حيث يحقق ذلك ان حج. للتطبيق للطالب تقديمها قبل( خارجيين ارينمستش باستخدام)وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي 

 H و G الواردة في المرفقات النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا للطالب،

قويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب ان تكون نماذج التحقق يجب معاملتها وت جميع. (QMSمن نظام إدارة الجودة )

 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من خاضعة الى الحد المعياري األدنى

جهزة الم النماذج ستخدامبا الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

بشكل موسع  يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  في

 (QMS C.5.9) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك وأكثر رسمية

 :لدراسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر ا -5
 تمي دراسي فصل كل بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

 كتابة تمي الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCعن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) كتابة تقرير

تمثل عملية كتابة التقريرين )تقرير . (C-SPCCقبل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) ويتم مراجعته من السنوي للبرنامج التقرير

ومن  لبرنامجل التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم  والمعلومات األدلة يسعون معا لجمع (،C-SPCCخالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية )

 رأي تطالعاس تلك الحقائق ويقومون بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة وطريقة تطبيقه.

الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررات وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة  NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب

تحديد الممارسات  (APCRوينتج عن عملية مراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية ) الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

 .وتطبقها في البرنامج تطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسيناتالجيدة وينتج عنها تصميم و
 

* * * * * * 
 :التوقيع د. فوزية الرويشد  هيئة التدريس: عضو

   متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم هللا احلقباين د. عبد املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 كادميياأل

DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم:    اآلداب                                          :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402314عرب :رمزه                                    البالني عند العرب الدراسي: التفكري.اسم املقرر 1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 ة العربية: برانمج اللغيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. سليمان علي حممد عبد احلق: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 ستوى السادساملالدراسي: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر 5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 مبىن كلية اآلداب  . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              دراسية تقليدية     أ. فصول
 %50: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %50: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %50: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %50: النسبة املئوية                               خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟
 التعريف بنشأة البالنة العربية، وأهم روادها، واتريخ البحث البالني-1
 حتديد أهم مصادر دراسة البالنة العربية-2
 باحثها، وأهم قضاايهاالتعريف بعلوم البالنة العربية: أنواعها، وم-3 

 التعريف ابحلقول العلمية اجملاورة للبالنة العربية قدميا  وحديثا  -4
 تطبيقات بالنية على نصوص أدبية خمتارة. -5
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

بحوث العلمية تائج العلى ن ع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراج
 :اجلديدة يف اجملال(
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 والكتاب كالسبورة  التعليم وسائل استخدام -
 املرئية كالعروض  احلديثة التقنية وسائل استخدام -
 الدراسة جمال يف دةاجلي اإلنرتنت مواقع من االستفادة -

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب على اتريخ البالنة العربية من حيث النشأة والتطور واالزدهار، والتعرف على أهم البالنيني ، مث حتديد
اسة البالنة العربية، والتعريف بعلومها الثالثة )البيان والبديع واملعاين(، وحتديد مباحث كل علم وقضاايه، مث التطرق إألى أهم مصادر در 

 ها.ري دراسة بعض احلقول العلمية اجملاورة للبالنة العربية مثل النقد األديب واللسانيات واألسلوبية والسيميائية والبنيوية والتداولية، ون

 .وعات اليت ينبغي تغطيتها. املوض1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 البالني البحث واتريخ روادها، وأهم العربية، البالنة شأةن
 8 4 دراسة البالنة العربيةمصادر 

 4 2 قضاايها وأهم ومباحثها، أنواعها،: العربية البالنة علوم
 6 3 وحديثا   قدميا   لعربيةا للبالنة اجملاورة العلمية حلقولا

 8 4 خمتارة أدبية نصوص على بالنية تطبيقات

* * * * * * 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 .حتريري اختبار .احملاضرات إلقاء .العربيّمة البالنة نشأة على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن 1.1
 .شفوية أسئلة .احلوار  ةيّم العرب البالنة علوم أهمّم  على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن 1.2
 املهارات االدراكية 2.0
 بشكلٍ  يةالبالن القضااي معاجلة الطالب ميارس أن الطَّالبم  على 2.1

  موضوعيّ 
 .منزلية واجبات .واملدارسات املناقشة
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لبالنة ا مباحث كل فرع من فروع بني املوازنة الطالب يتقنَ  ان 2.2
                        العربية

 برامج على عملي اختبار .عمل رشو 
 .احلاسوب

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 .حبوث .مشاهدة عروض استعراض أهم رواد البالنة العربية مع اآلخرين 3.1
 استقراء النصوص .احلاسوب استخدام الطالب لدى والعقلية االستداللية القدرة تنمية 3.2
 وتقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات التواصل  4.0
 بكتابة الطالب تكليف .احلاسوبية الربامج استخدام 4.1

 ،مدراسته جمال يف حبوث
 .وتقوميها

 مناقشات شفوية

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة .املعاجم استخدام 4.2
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال   النص،
 .دراسته

 نري مباشرة أسئلة

 املهارات احلركية النفسية 5.0
قراءة يف كتب الرتاث  ال توجد 5.1

 البالني
 مقارانت

 قراءات نصوص بالنية حتليل نصوص بالنية ال توجد 5.2
* * * * * * 

 :(3)صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، يعدد) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 .العربيّمة البالنة نشأة على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  نأ -1
 .البالنة علوم على  الطالب يتعرف أن -2
 . العرب البالنة رواد أبرز على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن –2
 . وتطورها العربيّمة البالنة نشأة مراحلم  على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن –3
  النةالبالنية لكل فرع من فروع الب قضاايال جممل على الطالبُ  يتعرَّف أن –4
  لعربيّمةا لبالنةل احلقول العلمية اجملاورة أهمّم  على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن –5
 .يف ضوء ما مت دراسته البالنية النصوص بعض الطلبة حيلل أن -6

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

  وضوعيّ م بشكلٍ  البالنية القضااي ةمعاجل الطالب ميارس أن الطَّالبم  على – 1
                          .مباحث العلوم البالنية املختلفة بني املقارنة الطالب يتقنَ  أن–2
 األدبيَّةم  وصم النُّص بني البالنية املقاربةَ  الطالب يتعمَّق أن الطَّالبم  على –3 

 العربيَّةم 
 .     عاصرلمنهج البالني التقليدي واملوفقا  ل األديب النص الطالب حَيلّملَ   أن -4 
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 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 (السمنار) املدارسة: حتكيم
 الطالب مناقشات: حتكيم
 العمل ورشة يف أدائهم: حتكيم

تقنية املعلومات واملهارات مهارات التواصل و 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 .احلاسوبية الربامج استخدام
 .املعاجم استخدام
 .اإلنرتنت استخدام

 .والتقارير واملقاالت الرسائل كتابة
يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية

، ، ينتج يرسم، يفحصف، يشغل، يعدّ يؤدي، ميثل، يوظ
 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 ال توجد

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 % 30 6 فصلي اختبار حتريري  .1

 % 10 5 حبوث  .2

 % 10 8 واجبات منزلية  .3

 % 50 16 اختبار هنائي  .4

 % 100  اجملموع  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع( أعضاء

 أسبوعيا   ساعتان
* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 م.1990: دار املعارف مبصر، 9، طواتريخ تطور البالنةضيف:  شوقي -
: منشورات اجلامعة التونسية، املطبعة الرمسية، 2، أسسه وتطوره إىل القرن السادس، طالعرب عند البالنيّ  الّتفكري صّمود: محّادي -

 م.1981
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 م.1976: دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، 1، طالربقوقيّ  عبدالّرمحن وشرحه ضبطه البالنة، علوم يف الّتلخيص القزوييّن:-
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 م.1999: أفريقيا الشرق، املغرب، 1، أصوهلا وامتداداهتا، طالعربّية البالنة العمري: حمّمد-
  م.2007: دار املدار اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1، أنظمة الداللة يف العربية، طاملعىن وظالل املعىن علّي: يونس حمّمد حمّمد-
: دار الفكر للدراسات، القاهرة، 1، طالّتفسري خطاب يف واملعىن الّلفظ قضّية طريق عن القدمية الّنقديّة الّنظريّة أصول درين:الو  أمحد-

 م.1995
 م.2001: مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1، طاألسلوب علم إىل مدخل عّياد: شكري-
 العلمية، التقارير ... اخل(.)الدورايت  . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 نفسها السابقة املراجع
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

WWW. ARABIC RHETORIC THINKING.COM       
 .اانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةسطو مواد تعلم أخرى: كاإل -5

 م.2005للربجميات،  الرتاث اإلسالمي والعريب، مركز الرتاث لكتب الكبري اجلامع: حاسويب برانمج
 . الشاملة املكتبة: حاسويب برانمج
 العاملية ) من اإلصدار األول إىل اإلصدار اخلامس(. الشعرية املوسوعة: حاسويب برانمج

 وبة:و. املرافق املطل

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 .العلمية الربامج أبهم مزودا آليا حاسواب 30 فيها طالبا، (30) تسع دراسية قاعة

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 .العلمية الربامج به آيل حاسب
 املشاهدة عارض

 ة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاص . مصادر أخرى3
 إنرتنت
 علمية برامج
 اللغة مراجع ألهم مكتبة

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل هناية يف الطالب قبل من للمقرر تقييمي مسح اجراء

 .قومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسماسرتاتيجيات أخرى لت-2
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 عملية ومراقبة التدريس مراقبة مبفاهيم اخلاصة( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الواردة الفقرات ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة
 ( P رقم وامللحق O رقم امللحق( QMS) اجلودة إدارة نظام) التدريس

 .N امللحق( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الوارد النموذج ابستخدام ريسالتد هيئة أعضاء أداء تقييم
 .. عمليات حتسني التدريس3

 . التدريسية املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة
 .التدريس هيئة أعضاء من األقران قبل من التدريس عملية مراقبة

 لتصحيح دورية   صورةب والتبادل مستقل،  مدرس بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: لمث) عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 (.أخرى مؤسسة من تدريس طاقم مع الواجبات من عينة أو االختبارات،

 اجلودة إدارة نظام) املقرر يف املطلوبة واالعمال ابالمتحاانت اخلاص( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الوارد العدالة لضمان الداخلي النموذج تطبيق
(QMS )امللحق H وامللحق I وامللحق J.) 

 ختضع مثايل، وبشكل لداخلي،ا التقييمني لكال ختضع واالمتحاانت الدراسية املقررات تقوميات. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع رمسيا املقومة األعمال مجيع
 خالل الطلبة من طلبي الذي العمل ومستوى حجم ان ذلك حيقق حيث. للتطبيق للطالب ميهاتقد قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام) خارجي تقييم اىل

 مناذج مجيع(. QMS) اجلودة إدارة نظام من H و G املرفقات يف الواردة النماذج ابستخدام العمل هذا معادلة يتم كما  للطالب، مناسبا يكون املقرر
 واالعتدال التوازن تطبيق متطلبات من األدىن املعياري احلد اىل خاضعة تكون ان وجيب االكادميية الصرامة نم املستوى بنفس وتقوميها معاملتها جيب التحقق

 ((QMS، C.5.8 (b .)) اجلودة إدارة نظام)
 و I امللحقني يف ةاجملهز  النماذج ابستخدام وذلك املوضوع عرب االتساق ضمان أجل من األجوبة حول العالمات وضع يف االعتدال تطبيق من التحقق يتم
J اجلودة ضمان نظام من (QMS .)لكذ اقتضاء عند رمسية وأكثر موسع بشكل ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد .

 (QMS C.5.9) اجلودة إدارة نظام
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5

  يتم دراسي فصل لك  بعد. الدورية للمراجعة الربانمج اخضاع بواسطتها يتم مستمرة عملية هي واملقررات الربامج ورصد مراقبة عملية
  يتم الدراسي العام هناية يف(. C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة قبل من مراجعته ويتم املقرر عن تقرير كتابة
 كتابة  عملية متثل(. C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة قبل من مراجعته ويتم للربانمج ويالسن التقرير كتابة

 التدريس هيئة أعضاء فان ذلك، ولتحقيق. للربانمج الفعال للتطبيق الفاعلة الدعامة عملية سوية( املقرر وتقرير الربانمج تقرير) التقريرين
 ابلتغذية اخلاصة واملعلومات األدلة جلمع معا يسعون ،(C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط جاملناه جلنة خالل ومن للربانمج
 للطلبة تقدميه ريقةوط للربانمج التعلم خمرجات حتسني اجل من التغيريات بعمل ويقومون احلقائق تلك بتقييم ويقومون الراجعة

* * * * * * 
 سليمان عبد احلق :التوقيع د احلقد. سليمان علي حممد عب أعضاء هيئة التدريس:

  ه19/1/1437 متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم هللا بن سعد احلقبايند. عبد  املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 توصيف املقرر
 ه18/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402407عرب  :رمزه                      7402407              علم العروض والقافية:   م املقرر الدراسي.اس1
 ساعتان :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 ؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عامة ضمن برامج أخرى )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 حممد بن أمحد الدوغان  : . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 :تطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت(امل 7
 احلرم اجلامعي . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                             خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 

 هداف:األ –ب 

 يس هلذا املقرر؟.ما اهلدف الرئ1
 وقضاايمها تهماة: مفهومهما ومباحثهما وتقنيعلمي العروض والقافيمعرفة الطالب ابملبادئ األساسية ل

 نّغمّيةو إيقاعّية  ةملكتكوين 
د ا. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمو 2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.

 ل الصويت لكشف وحتليل األخطاءيسجالت -
 املوضوعة يف هذا احلقل استخدام الربامج احلاسوبية -

 واإليقاعية املالئمة لذلكاستخدام اآلالت املوسيقة  -
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 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 .العروضية   مقدمة نظرية للتعرف على املفاهيم
 4 2 قة التقطيع الصويت والقاعدة األساسية فيهطري

 2 1 األجزاء والتفعيالت العروضية
 2 1 الزحافات والعلل العروضية

 البحور العروضية
  مفهوم القافية وأنواعها وعيوهبا

6 
2 

12 
4 

* * * * * * 
 دراسي( )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
   ّيةاالرتقاء مبلكاته اإليقاعّية والّنغمتنمية املفاهيم العروضّية لدى الطّالب و  1.1
1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
   أن يتمكن من معرفة البيت املستقيم والبيت املكسور، وإصالح اخللل فيه. 2.1
2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
   خرينتعامله مع اآل أن يستفيد الطالب من املعرفة اإليقاعية الرايضية يف 3.1
3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
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 والقافية لعروضايف تعلم وتعليم علمي  وسائل التقنية احلديثةاستخدام أن حيسن  4.1

 تعلم وتعليمهمااإلنرتنت اجليدة يف  مواقع وأن يستثمر 

  

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
   الطالب واإلجرائي عندتنمية احلس املوسيقي  5.1
   تنمية اإلحساس النفسي  ابلفنون اإليقاعية 5.2

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميه

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة

 (ج، يتعرف، يقول، يكتبيصف، حيفظ، يعيد انتا 
  املفاهيم العروضّيةحيدد الطالب بوضوح 

 مييز الطالب بني الشعر السليم والشعر السقيم وزنيا 
 

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 

اء، نينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد ب
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن

 الطالب بني الشعر السليم والشعر السقيم وزنيا يقارن
 يقيس الشعر على املوازين اليت تعلمها

 يصمم طرق يف اكتشاف األخطاء والعثرات العروضية

 ةيولؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب

 والقافية العروضيف تعلم وتعليم علمي  وسائل التقنية احلديثةاستخدام حيسن الطالب 

 تعلمهما وتعليمهمااإلنرتنت اجليدة يف  عمواق يستثمر

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 يتفاعل مع التقنيات احلديثة يف دراسة وتدريس علم العروض والقافية
 يبحث عن مهارات اجتماعية مالئمة يف توصيل معلوماته العروضية

يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
، ، ينتج يرسم، يفحصيشغل، يعدّ  يؤدي، ميثل، يوظف،

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 يوظف مهاراته النفس حركية يف تطوير العملية التعليمة لعلم العروض والقافية 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له (عرض شفوي، إخل، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 5 2 – 1 تقييم عام الطالب من خالل احلوار املستمر  .1

 5 4 -2 تقييم الطالب من خالل احلوار املستمر  .2
 5 6 – 5 تقييم الطالب من خالل احلوار املستمر  .3
 5 7- 6 تقييم الطالب من خالل احلوار املستمر  .4
 5 9 - 8 احلوار املستمر تقييم الطالب من خالل  .5
 % 25 10 امتحان نصفي  .6
 % 50  امتحان هنائي    .7
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* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 ل املعلن من قبل أساتذة املقررات :: الساعات املكتبية وفقا  للجدو دريس هلذا الغرض من كل أسبوع(أعضاء هيئة الت

 أربع ساعات مكتبية يف األسبوع
* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 عزة جدوع –موسيقا الشعر العريب بني القدمي واحلديث 

 حمّمد حسني محّاد،  .قوايف، الكايف يف العروض وال
 حممد الدوغان،  ،: كيف تتعلم فن العروض صوتيا 

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 كتب العروض والقافية قدميه وحديثها ، الكتب احلديثة يف املوسيقى الشعرية

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 وحديثها ، الكتب احلديثة يف املوسيقى الشعرية اكتب العروض والقافية قدميه

 
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(برانمج حاسويب: 
 ملةاملكتبة الشابرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 ية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(.)الفصول الدراس . املباين1
 قاعات دراسية 

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 معامل صوتية

 (:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا . مصادر أخرى3
 أجهزة موسيقية

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .سماسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ الق-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) ودةاجل إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

رية  لتصحيح مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دو  )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iامللحق و  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  مستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،حيث حيقق ذلك ان حجم و . للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 د املعياري األدىن احلالتحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5
 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة ليةعم عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -

. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل
اخلطط الدراسية يف هج و قبل جلنة املنا ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف

متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق . (C-SPCCالكلية )
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 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج
اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة ن معا جلمعيسعو  (،C-SPCCالكلية )

 رأي ستطالعا ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.
اليب للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاصة ابلتقييم الط NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب

 وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.
 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .جوتطبقها يف الربانم

 

 
* * * * * * 

 :التوقيع د / حممد الدونان أعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 مة عنه:ابملقرر الدراسي، ومعلومات عا التعريف-أ

 7402315 بعر  رمزه:                                      النقد العريب احلديث: .اسم املقرر الدراسي1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 ؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عامة ضمن برامج أخرى )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. حممد الصديق: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى السادس: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 7402212عرب : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 :ت احلالية هلذا املقرر )إن وجدت(املتطلبا 7
 كلية اآلداب  –احلرم اجلامعي  . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية    كرتوين(    وإلب. مدمج )تقليدي 

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                              خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد

 
 1 هداف:األ –ب 

 عريف الطالب ابلنقد احلديث ونشأته وتطوره ومناهجه وقضاايه..ت1
 عن النقد العريب احلديث. ب.إملام الطالب أبهم ما كت2
 .إحاطة الطالب ابجتاهات ومناهج وقضااي النقد احلديث.3
 .تنمية ملكة الطالب النقدية والذوقية ليتكن من سرب أنوار النص والكشف عن أسراره اجلمالية.4
 الطالب من القدرة على احلكم والتحليل والتعليل والتقييم..متكني 5
 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1 

 ره.دومصا وموضوعاته أعالمه همتعريف الطالب أب –ديث . احل األديب ابلنقدتعريف الطالب  -
ام املتزايد للمواد نه )مثال: االستخد. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسي2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.
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 عريفية أو الدليل(:)مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة الت ج. وصف املقرر

 تناوهلا: اليت ينبغي املوضوعات-1

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس األسابيع

 2 1 وتطوُّر ا ومقارنة مع النقد القدمي( )نشأة  مدخل إىل النَّقد األديب احلديث 
 4 2 النَّقد العريّب يف أخرايت القرنم التَّاسع عشر

 املنهج التارخيي
 4 2 ملنهج التارخيي من خالل النقاد العربتطبيقات على ا

 املنهج االجتماعي
 4 2 تطبيقات على املنهج االجتماعي من خالل النقاد العرب

 املنهج النفسي
 8 4 تطبيقات على املنهج النفسي من خالل النقاد العرب

 املنهج األسلويب
 تطبيقات على املنهج األسلويب من خالل النقاد العرب

 
2 4 

 البنيوي املنهج
 4 2 تطبيقات على املنهج البنيوي من خالل النقاد العرب

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

 
  التدريس. نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية 4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر ررونواتج تعلم املقجماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت،  
 املعرفة 1.0
جه ومناه احلديث: أعالمه األديبّ  الّنقد على الّتعّرف-1 1.1

 وقضاايه. ومفاهيمه
 التعرف على مناهج النقد األديب احلديث .-2
 

 .احملاضرات إلقاء
 .احلوار

 .واملدارسة املناقشة
 .عمل ورش

 .ةمشاهد عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،

 .حتريري اختبار
 .مباشرة أسئلة

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث
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 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
 حديثا و  قدميا األديب النقد مفهوم على الطالب عرفتي أن. 1 2.1

األدبية يف ضوء املناهج  النصوصالطالب  حيلل أن.2
 .النقدية احلديثة

 مناهج النقد احلديثة بنيالطالب  يقارن أن.3
 النقدية القواعد الطالب يستنتج أن.4
 .إبداعية بطرق لليحتال مهارة الطالب يتقن أن.5
 .بفصاحة التكلمو  اإللقاء مهارة الطالب جييد أن.6
 

 .احملاضرات إلقاء
 .احلوار

 .واملدارسة املناقشة
 .عمل ورش

 .مشاهدة عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته
 :بكتابة الطالب تكليف
 دراسته، جمال يف حبوث

 .وتقوميها

 .حتريري اراختب
 .مباشرة أسئلة

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 اآلخرين مع اخلطاب الطالب حيسن أن-1 3.1

 احلديث النقدية املناهج يف الطالب يبحث أن-2
 اآلخرين مع اخلطاب حسن
 ةاللياالستد القدرة تنمية

 الطالب لدى والعقلية
 العمل فريق قيادة

 عمل ورش
 الطلبة بني مناقشات

نار) مدارسة  (مسمم

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 عن املادة شرح تطبيق والعقلية االستداللية قدراته الطالب ينمى أن-1 4.1

 احلاسوبية الربامج طريق
 .املادة همف على املعينة

 .مشاهدة عروض

 مقدمة وواجبات حبوث
 ةمتخصص حاسوبية بربامج

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال توجد ال توجد  5.1
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 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5
 ينسبته من التقييم النهائ هل األسابيع احملددة عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 

 % 10 2 منزيل واجب  .1
 % 30  7 نصفي اختبار  .2
 % 5  10  حاسويب حبث  .3
 % 5 12   حبث  .4
 % 50 16   هنائي اختبار  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

 أسبوعيا   اعتانس، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 1997هنضة مصر للطباعة والنشر ، اتريخ النشر . احلديث األديبّ  الّنقد هالل، ننيمي حمّمد.1
 ، الطبعة األوىل  2002، الناشر : مرييت للنشر واملعلومات القاهرة ، سنة النشر :  املعاصر الّنقد مناهج فضل، صالح.2
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 . املعاصر األديبّ  الّنقد مناهج حجازي، مسري.3
 . ومناهجه أصوله: األديب النقد قطب، سيد.4
 . احملّدبة املرااي مّحودة، زعبد العزي.5
 . األديبّ  الّناقد دليل والّرويلي، البازعي.6
 . واجتاهاته أصوله: احلديث األديب النقد زكي، كمال  أمحد.7
 . املعاصرون والنقاد النقد مندور، حممد.8
 .وتطوره بداايته: احلديث األديب النقد القاعود، حممد حلمي.9
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 املراجع السابقة
 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .املدجمة، والربامج اإللكرتونية كاألسطواانتتعلم أخرى:   مواد-5
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 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتيف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات  بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. املباين .1
 .العلمية لربامجا أبهم مزودا آليا حاسواب 30 فيها طالبا،( 30) تسع دراسية قاعة

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 .العلمية الربامج به آيل حاسب
 املشاهدة عارض

 )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: . مصادر أخرى3
 إنرتنت

 علمية امجبر 
 اللغة مراجع ألهم مكتبة

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .القسم اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/-2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

ية  لتصحيح اسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دور )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب-4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H ( امللحقQMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  جم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،حيث حيقق ذلك ان ح. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام
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 د املعياري األدىنة اىل احلالتحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضع
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSة )من نظام ضمان اجلود Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف النماذج

 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من
 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها-5

 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -
. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل

خلطط الدراسية يف ناهج واقبل جلنة امل ويتم مراجعته من السنوي للربانمج التقرير كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف
متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق . (C-SPCCالكلية )

 للربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج
اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة سعون معا جلمعي (،C-SPCCالكلية )

 رأي ستطالعا ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.
الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاصة ابلتقييم  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم خاصة له أمهية الطالب

 وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.
 حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات (APCRالدراسية )

 .انمجوتطبقها يف الرب 

 
 

 :التوقيع د.حممد الصديق أعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : رئيس قسمعميد/  د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر
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 توصيف املقرر
 ه19/1/1437 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلاملؤسسة التعليمية: 

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: التعريف-أ

 7402212 عرب :رمزه                                     العريب القدمي الدراسي: النقدر .اسم املقر 1
 2 :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 لك، دون ذكر هذه الربامج(اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذ )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د. حممد الصديق: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 الرَّابع املستوى: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 اليوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 ال يوجد :إن وجدت(املتطلبات احلالية هلذا املقرر ) 7
 كلية اآلداب  – اجلامعي احلرم . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

 %0: النسبة املئوية                              خرى  أز. 
 تعليقات: ال يوجد
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 هداف:األ –ب 

 .وأهم قضاايه واجتاهاته وتطوره القدمي العريب النقد نشأة على بالطال يقف أن_ 1

 ..أن يلم الطالب أبهم مراجع النقد األديب القدمي3

 العريب. الرتاث كتب  أهم مع التعامل خالل من وأساليبهم النقدية وجهودهم القدمي األديب النقد علماء أبرز علىالطالب  يتعرف أن .4

 اجلمالية. أسراره وكشف األديب العمل أنوار سرب من ليتمكن األديب، حاسة التذوقو  النقد، .أن ينمي الطالب ملكة5

 .واصطالحاهتا مهاومفاهي أساليبها مع والّتعامل بلغتها واالستئناس القدمية الّنقديّة الّنصوص مقاربة مهارة من .أن يتمكن الطّالب6

 .قييموالت والتعليل والتحليل احلكم على القدرة الطالب .أن يكتسب7

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 تعريف الطالب ابلنقد األديب القدمي 

 تعريف الطالب أبهم أعالمه وموضوعاته ومصاره. -
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  واملراجع اليت تعتمد 
 اجلديدة يف اجملال(.

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 تناوهلا: اليت ينبغي املوضوعات-1

عدد  ئمة املوضوعاتقا
 األسابيع

 ساعات التدريس

 وأترخي ا( )أتصيال  مدخل إىل النَّقد العريبّم القدميم 
 )ّنشأته، مفهومه، قضاايه، عالقته ابلثقافات األجنبية(. النَّقد يف العصر اجلاهليّم 

2 4 

 4 2 قافات األجنبية(.ث)ّنشأته، مفهومه، قضاايه، عالقته ابل النَّقد يف العصرينم اإلسالميّم واألمويّم 
 6 3 )ّنشأته، مفهومه، قضاايه، عالقته ابلثقافات األجنبية(. النَّقد يف العصرم العبَّاسيّم 

 4 2 جهود النّقاد القدامى: )ابن ساّلم، اجلاحظ، ابن قتيبة، ابن املعتّز، قدامة بن جعفر(
 4 2 زنة(املوا/  )الوساطةوقفات نقديَّة مع القاضي اجلرجاينّ واآلمدّي 

 4 2 اإلعجازم(البالنةم ودالئلم  )أسرارم نقد عبد القاهر اجلرجاينّ بنَي 
 4 2 وقفات نقديَّة مع امبنم رشيقم القريواينّ وحازمم القرطاجينّمّم 

 
 30 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2

 حماضرة دروس خاصة خمترب يداين/تدرييبعملي/م أخرى اجملموع 
 15 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية
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 ساعات 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3
 

 .التدريس واسرتاتيجيةاملتوائمة مع أساليب التقومي . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، و 4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
 .لقدميا العريبّم  النَّقدم  نشأة على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن –1 1.1

 . القدمي العريبّم  النَّقدأعالم  أبرز على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن –2
 لعريبّم ا النَّقد تطوُّر مراحلم  على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن –3

 .القدمي
 يب القدميالعر  النَّقدم  قضااي مجلة على الطالبُ  يتعرَّف أن –4
  القدمي ريبّم الع النَّقدم  مناهجم  أهمّم  على الطَّالبُ  يتعرَّفَ  أن –5

 .من األدب القدمي النصوص ضبع الطالب حيفظ أن-6    

 .احملاضرات إلقاء
 .احلوار

 .واملدارسة املناقشة
 .عمل ورش

 .مشاهدة عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته
 :بكتابة الطالب تكليف
 دراسته، جمال يف حبوث
 .ميهاوتقو 

 .حتريري اختبار
 .مباشرة أسئلة

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
 .يعدد الطالب خصائص النقد األديب القدمي أن-1 2.1

 .األدبية النصوص الطالب حيلل أن-2
 األدبية  النصوص بني الطالب يقارن أن-3
 النقدية القواعد بالطال يستنتج أن-3
 .بفصاحة والتكلم اإللقاء مهارة الطالب يتقن أن4
 

 .احملاضرات إلقاء
 .احلوار

 .واملدارسة املناقشة
 .عمل ورش

 .مشاهدة عروض
 .اآليل احلاسب استخدام

 بقُتط خمتارة نصوص دراسة
 املقرر مفردات عليها

 من انطالقا وموضوعاته،
 جمال إىل وصوال النص،
 .دراسته

 .حتريري اختبار
 .مباشرة أسئلة

 .منزلية واجبات
 برامج على عملي اختبار

 .احلاسوب
 .حبوث
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 :بكتابة لطالبا تكليف
 دراسته، جمال يف حبوث

 .وتقوميها
2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 اآلخرين مع اخلطاب أن حيسن الطالب-1 3.1

  والعقلية االستداللية قدراتهأن ينمى الطالب -2
 العمل فريق قيادة

 عمل ورش
 الطلبة بني مناقشات

نار) مدارسة  (مسمم

 (السمنار) املدارسة: حتكيم
 الطالب مناقشات: حتكيم
 لعملا ورشة يف أدائهم: حتكيم

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
 .احلاسوبية الربامج استخدام 4.1

 .جماملعا استخدام
 .اإلنرتنت استخدام

 .والتقارير واملقاالت الرسائل كتابة

 عن املادة شرح تطبيق
 احلاسوبية الربامج طريق
 .املادة فهم على املعينة

 .مشاهدة عروض

  حبوث
  وواجبات

 حاسوبية بربامج مقدمة
 .متخصصة

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
 ال يوجد ال يوجد   5.1
 ال يوجد ال يوجد  5.2

 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 % 10 2   منزيل واجب  .1

 % 30 7   نصفي اختبار  .2
 % 5 10   حاسويب حبث  .3
 % 5 12   حبث  .4
 % 50 16   هنائي اراختب  .5

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 أسبوعيا   تانساع علن من قبل أساتذة املقررات.: الساعات املكتبية وفقا  للجدول املأعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
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 1996دار النشر: هنضة مصر، سنة النشر  .العرب عند األديب النقد أسس بدوي، أمحد

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 . العرب عند األديبّ  الّنقد اتريخ عّباس، إحسان.1
 . الّشعراء فحول طبقات اجلمحّي، سالّم ابن.2
 . والبحرتي متام أيب بني املوازنة اآلمدي،.3
 . اإلعجاز ودالئل البالنة أسرار اجلرجاينّ،.4
 . األدابء وسراج البلغاء منهاج القرطاجيّن، حازم.5
 . والشعراء الشعر الدينوري، قتيبة ابن.6
 . وخصومه املتنيب بني الوساطة اجلرجاين، اضيالق.7
 .العرب عند املنهجيّ  الّنقد مندور، حمّمد. العرب عند األدب نظريّة صّمود، محّادي.8
 . العربّية الّشعريّة الّشيخ، بن الّدين مجال الّنقديّة، والّنظريّة املصطلح جدلّية الزيدي، توفيق.9

 . الكيالين إبراهيم تعريب العريّب، األدب اتريخ بالشري، رجيس.10
 .العريب عند األديب النقد اتريخ إبراهيم، أمحد طه.11

 نفسها السابقة املراجع )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 ، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 
www.alwaraq.net 

 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةتعلم أخرى: كاإل مواد-5
 (الرتاث شركة) الرتاث لكتب الكبري اجلامع: حاسويب برانمج
 الشاملة املكتبة: حاسويب برانمج
 الشعرية املوسوعة: حاسويب برانمج

 ق املطلوبة:و. املراف

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
  أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 .العلمية الربامج أبهم مزودا آليا حاسواب 30 فيها طالبا،( 30) تسع دراسية قاعة

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 .العلمية الربامج به آيل حاسب
 املشاهدة عارض

 ربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خم . مصادر أخرى3
 إنرتنت
 علمية برامج
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 اللغة مراجع ألهم مكتبة

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل هناية يف الطالب قبل تقييمي للمقرر من إجراء مسح -

 .أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسماسرتاتيجيات -2
التدريس  مراقبة ( اخلاصة مبفاهيمQMSاجلودة ) إدارة الفقرات الواردة يف نظام ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة -

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة ) ومراقبة

 .N ( امللحقQMS) اجلودة إدارة الوارد يف نظام النموذج ابستخدام التدريس ئةهي أعضاء أداء تقييم -

 .. عمليات حتسني التدريس3
 التدريسية.  املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة -

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  الطالبعمليات التحقق من معايري إجناز -4
 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

طلوبة ( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املQMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة ) تطبيق -
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSيف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

 ختضع لكال تواالمتحاان تقوميات املقررات الدراسية. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع املقومة رمسيا األعمال مجيع -
 للطالب تقدميها قبل( خارجيني مستشارين ابستخدام)التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي 

ما ك  حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب،. للتطبيق
مناذج  مجيع. (QMSمن نظام إدارة اجلودة ) H و G الواردة يف املرفقات النماذج يتم معادلة هذا العمل ابستخدام

 املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس
 ((. QMS، C.5.8 (b))متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة  من

 ابستخدام لكاملوضوع وذ عرب االتساق ضمان أجل حول األجوبة من يف وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال -
 صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد. (QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iامللحقني  اجملهزة يف اذجالنم
 (QMS C.5.9) نظام إدارة اجلودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رمسية ميتد قد أو العمل من

 :حتسينها صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل-5
 لك  بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد يتم مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي -

. (C-SPCCعن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية ) كتابة تقرير  يتم دراسي فصل
ط الدراسية يف قبل جلنة املناهج واخلط ويتم مراجعته من السنوي للربانمج قريرالت كتابة  يتم الدراسي العام هناية يف

متثل عملية كتابة التقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق . (C-SPCCالكلية )
سية يف نة املناهج واخلطط الدراللربانمج ومن خالل جل التدريس هيئة فان أعضاء ذلك، ولتحقيق. الفعال للربانمج
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اخلاصة ابلتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق  واملعلومات األدلة يسعون معا جلمع (،C-SPCCالكلية )
 رأي ستطالعا ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه للطلبة وطريقة تطبيقه.

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح  NCAAAاجلامعة مناذج   وتستخدم صةخا له أمهية الطالب
 وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات اخلاص خبربة الطالب إلنناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج.

 لتحسيناتنفيذية تتبىن خطط اجراء احتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة ت (APCRالدراسية )
 وتطبقها يف الربانمج

 
 

 :التوقيع د. حممد الصديق أعضاء هيئة التدريس:
  متام التقرير:إاتريخ 

 : رئيس قسمعميد /  د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 )هـ(  2مرفق                                                                                                                                                  

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

نية للتقويم واالعتماد اهليئة الوط 
 األكادميي
NCAAA 

 

 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
 

 

 

 

 توصيف املقرر
 ه17/1/1437اتريخ التقرير:  املؤسسة التعليمية: جامعة امللك فيصل                              

 القسم: اللغة العربية الكلية: اآلداب                                            
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 تعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه:ال -أ

 7402414عرب  رمزه:              مناهج حتليل النص السردي.اسم املقرر الدراسي:  1
 2.عدد الساعات املعتمدة: 2
 .الربانمج )الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر: برانمج اللغة العربية3

 ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج( )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة اختيارية عامة
 د. نضال الشمايل / د. سامي اجلمعان . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: 4
 املستوى الثامن              . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 5
 7402404عرب                                 قة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات الساب6
 اليوجد                                    املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت(: 7
 احلرم اجلامعي       . مكان تدريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:8
 ريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(:. منط التد9

 %100النسبة املئوية:    أ. فصول دراسية تقليدية               
 %0النسبة املئوية:  ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(       

 %0النسبة املئوية:          ج. تعلم إلكرتوين              
 %0سبة املئوية: الن املراسلة                              د.

 %0النسبة املئوية:  ز. أخرى                              
 تعليقات: ال يوجد

 

 األهداف: –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 ناهج حتليل النّص الّسردّي: مفاهيمها واجّتاهاهتا وقضاايها.مبتعريف الطّالب  -
 ت .تتبع املسار التارخيي لتطور علم السرداي -
 ضبط املصطلح النقدي يف علم السردايت. -
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  
 اجلديدة يف اجملال(.

 ـ املكتبة الرقمية و االنرتنت والسبورة وعروض مرئية.

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس بيععدد األسا قائمة املوضوعات
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مدخل نظري مفهومي عام يعرف الطالبة على أهم المصطلحات 

 النظرية المتعلقة بحقل الدراسة السردية :

 )الشعرية، السردية( 

1 2 

 2 1 الحكي، القص، السرد. 
 4 2 الزمن، السوابق، اللواحق 

 4 2 زاوية الرؤية  
 2 1 الحوار

 خصائص اإلجرا :المدارس السردية: األسس النظرية و

مدخل نظري عام عن الدراسات الشكالنية وعالقتها بالسرديات 

 ونماذج من أبرز الدارسين 

1 2 

 2 1 )المنهج البنيوي الوظائفي: فالدمير بروب.
 2 1 المنهج السيميولوجي: روالن بارت. 
 2 1 المنهج البنيوي: تزيفيتان تودوروف

 المنهج الداللي : غريماس 
 

1 2 
 2 1 هج العاملي: كلود بريمونالمن

 مراحل تحليل النص السردي وفق منطق التحليل بالمستويات: 
 )تحليل مستوى الخبر، تحليل مستوى الخطاب، تحليل مستوى الداللة(.

2 4 
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس . نواتج تعلم4
 

 طرق تقومي املقرر اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
أن يعرف الطالب أبرز مصطلحات حتليل النص  - 1.1

 /الزمن السرد/ القص/ احلكي/( السردية الشعرية،)السردي
 / احلوار الرؤية زاوية اللواحق/ السوابق/

 احملاضرة 
 املناقشة 

 احلوار

 االمتحاانت
 أسئلة شفهية 

 بنيويال املنهج: )السردية أن يعرتف الطالب على املدارس - 1.2
 الداليل هجالبنيوي/املن السيميولوجي/املنهج الوظائفي/ املنهج

 لعاملي.ا /املنهج

 احملاضرة 
 املناقشة 

 احلوار

 االمتحاانت
 أسئلة شفهية
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 املهارات االدراكية 2.0
أن حيلل الطالب نصا  سرداي  حمددا  موظفا  منهجا  سرداي  من  2.1

 املناهج اليت تعرف عليها الطالب.
 واجب منزيل كتابة مقالة

 أم يقارن الطالب بني املدراس األساسية يف حتليل النص 2.2
 السردي.

 املناقشة
 العصف الذهين  

 حتكيم النقاش
 منتدايت احلوار

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 حماولة االستفادة من التعلم الذايت وتعزيز الثقة ابلنفس وإبداء الرأي مع تقبل الرأي اآلخر

 اراحلو  العروض الفردية مهارة الدقة يف اختيار املصطلح السردي 3.1
 تقييمات ذاتية  ة طلبالنقاش على مستوى  مهارة الكالم دون أخطاء لغوية  3.2

  مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
تطبيق شرح املادة  عن  استخدام الربامج احلاسوبية 4.1

 طريق الربامج احلاسوبية
 حبوث 

 
 تواجبا مشاريع كتابة املقاالت التحليلة  4.2
 املهارات احلركية النفسية 5.0
   اليوجد 5.2

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
)يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر،  املعرفة

 يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب(
 املستوى احلكائي واملستوى القصصي.أن يعرف الطالب الفرق بني 

 ان يتعرف الطالب على أهم مدارس حتليل السرد يف النقد احلديث.
)يقدر، يشرح، يلخص، يكتب،  املهارات اإلدراكية

يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 

 رح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم،يعيد تنظيم، يش
 يقيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمن(

 

 أن يوضح الطالب الفروق االسرتاتيجية بني اجتاهات حتليل النص السردي

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية
)يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، 

                           يقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، يكتب(

 أن حيلل الطالب نصا  سردايَ خمتارا ضمن اجتاه سردي حمّدد.

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
)يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل،  العددية

 يَشّغل، يقدر، يقيم، ينتقد(

 املقرر.  ان يقيم الطالب طريقة من طرق حتليل النص السردي اليت درسها يف
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)يوضح، يعرض، يعطي مثال،  املهارات النفس حركية
يؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعّد، ينتج يرسم، يفحص، 

 يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء(

 ال يوجد.

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له ض شفوي، إخل()مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص، عر مهمة التقييم 
 %10 2 مقالة   .1
 % 5 1 عرض شفوي  .2
 %35 6 اختبار نصفي   .3
 %50 16 اختبار هنائي  .4
 %100  اجملموع  .5

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

تواجد خالله )اذكر الوقت الذي يتوقع أن ي، واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات 
 : الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقررات.أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

 ه. مصادر التعلم:

 :. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
م، عدد 2009سرد )احملتوى واخلطاب والداللة(، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الطبعة األوىل علم ال:  ـ الصادق بن الناعس قسومة1

 682الصفحات 
مناهج حتليل النص السردي .. النظرية والتطبيق، حتليل النص السردي بني النظرية و التطبيق ، دار اجلنوب للنشر :   ـ حممد القاضي2

 م. 1997،  1تونس، ط
لناشر : منشورات ابالشرتاك مع ا، يل النص السردي .. تقنيات ومفاهيم ، دار النشـر : الدار العربية للعلوم انشرونحتل ـ  حممد بوعزة:3

 م. 2010، 1االختالف، ط
 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 م.2000، 1، املركز الثقايف العريب، طـ محيد حلميداين ، بنية النص السردي من منظور النقد األديب1

 ـ حممد القاضي وآخرون، معجم السردايت، تونس، دار حممدعلي للنشر. 2

 2008ـ عمر عيالن، يف مناهج حتليل اخلطاب السردي، احتاد الكتاب العرب ـ دمشق،3

 (.)الدورايت العلمية، التقارير ... اخل . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
 جملة بيت السرد / اإلمارات

 جملة عالمات يف النقد / اندي جدة األديب
 جملة عامل الفكر / الكويت
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 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. . قائمة ابملواد اإللكرتونية4
http://www.alkalimah.net/ 

 .مج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإلسطواانت املدجمة، والربا -5
 برانمج حاسويب : املكتبة الشاملة 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

، وعدد )أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية واملخترباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(.) . املباين1
 قاعة دراسية تتسع لثالثني طالبا .

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 .حاسب آيل لربامج األدب + عارضة الشاشة

 احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: )حددها، مثل: . مصادر أخرى3
 االنرتنت + املكتبة املرجعية.

* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 الفصل .  إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب يف هناية 

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 ( اخلاص مبفاهيم مراقبة التدريسQMSمراقبة الفصول الدراسية ابستخدام الفقرات الواردة يف نظام إدارة اجلودة ) -
 (Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة اجلودة )  

 .N( امللحق QMSييم أداء أعضاء هيئة التدريس ابستخدام  النموذج الوارد يف نظام إدارة اجلودة )تق -
 .. عمليات حتسني التدريس3
 املقارنة املعيارية الداخلية لتحديد افضل املمارسات التدريسية. -
 مراقبة عمنلية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس. -

 ة وطرح اإلشكاالت واحللول.عقد لقاءات منظم
)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4

 .االختبارات، أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال املطلوبة يف املقرر )نظام QMSارد يف نظام إدارة اجلودة )تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الو 

 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSإدارة اجلودة )

 مجيع األعمال املقومة رمسيا ختضع لربوتوكوالت تقييم واضحة. تقوميات املقررات الدراسية واالمتحاانت ختضع لكال التقييمني الداخلي،
وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي )ابستخدام مستشارين خارجيني( قبل تقدميها للطالب للتطبيق. حيث حيقق ذلك ان حجم 
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ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام النماذج الواردة يف 
(. مجيع مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية QMSة اجلودة )من نظام إدار  Hو  Gاملرفقات 

 QMS ،C.5.8وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد املعياري األدىن من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة اجلودة )
(b) .)) 

ل األجوبة من أجل ضمان االتساق عرب املوضوع وذلك ابستخدام النماذج يتم التحقق من تطبيق االعتدال يف وضع العالمات حو  -
(. قد أيخذ ذلك شكل أخذ عينات من كمية صغرية من العمل أو قد QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iاجملهزة يف امللحقني 

 (QMS C.5.9ميتد بشكل موسع وأكثر رمسية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة اجلودة )
 :ءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينهاصف إجرا -5

عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي عملية مستمرة يتم بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد كل فصل دراسي يتم  
(. يف هناية العام الدراسي يتم  C-SPCCاسية يف الكلية )كتابة تقرير عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدر 

(. متثل عملية كتابة C-SPCCكتابة التقرير السنوي للربانمج ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
ذلك، فان أعضاء هيئة التدريس  مج. ولتحقيقالتقريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للربان

(، يسعون معا جلمع األدلة واملعلومات اخلاصة ابلتغذية C-SPCCللربانمج ومن خالل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )
تقدميه للطلبة وطريقة  ةالراجعة ويقومون بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريق

اخلاصة ابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم  NCAAAتطبيقه. استطالع رأي الطالب له أمهية خاصة وتستخدم اجلامعة مناذج  
 منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلغناء عملية مراجعة وحتسني الربانمج. وينتج عن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية

(APCR.حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات وتطبقها يف الربانمج ) 

 . 
* * * * * * 

 التوقيع:  د.نضال الشمايل / د. سامي اجلمعان أعضاء هيئة التدريس:
 31هـ املوافق 19/1/1437االحد  اتريخ إمتام التقرير:

 م1/11/2015
 عبدهللا احلقبايناملستلم: د. 

 
 رئيس قسم: اللغة العربية

 التاريخ: التوقيع:
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 )هـ(  2مرفق 

 توصيف املقررات
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي

DQAAA 
 

اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد  
 األكادميي

NCAAA 

 
 

 

 توصيف املقرر

(CS) 
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 توصيف املقرر
 ه18/1/1437اتريخ التقرير:                     املؤسسة التعليمية: جامعة امللك فيصل           

 القسم: اللغة العربية الكلية: اآلداب                                            

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

 7402404مزه: عرب .اسم املقرر الدراسي:          مناهج حتليل النص الشعري                          ر 1
  2.عدد الساعات املعتمدة:          2
 .الربانمج )الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر: برانمج اللغة العربية3

ُم مادة اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج(  )إذا كان املقرر يُقدَّ
 عن املقرر الدراسي: د.خالد احلاج علي نور الدين. اسم عضو هيئة التدريس املسئول 4
 . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى السابع5
 7402311. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: عرب6
 -املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت(:   7
 ن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  احللرم اجلامعي. مكان تدريس املقرر؛ إن مل يك8
 . منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(:9

 %100النسبة املئوية:    أ. فصول دراسية تقليدية               
 %0النسبة املئوية:  ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(       

 %0النسبة املئوية:          ج. تعلم إلكرتوين              
 %0النسبة املئوية:  املراسلة                             د.

 %0النسبة املئوية:  ز. أخرى                               
 تعليقات: ال يوجد

 األهداف: –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟ 1

ومقاربة  اهاهتا وقضاايها، والوقوف على الكفاءة النظرية لتلك املناهجتعريف الطالب مبناهج حتليل النص الشعري: مفاهيمها واجت
 (الّنصوص الّشعريّة مقاربة لغويّة تتأّول مجالّية النّص انطالقا من أصغر البُـىَن الّدالّة فيه )الّصوت( وصوال إىل أعقدها )الّداللة
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: االستخدام ر املقرر الدراسي وحتسينه )مثال. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوي2
 املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى املقرر بناء  

 على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف اجملال(.
هارات قرر بناء على التطورات احلديثة يف جمال اكتساب املقراءة النصوص املشاهبة، املراجعة الدورية للمقرر، وحتديث امل

التحليلية، ومهارات التفكري، والتحديث املستمر ملصادر تعلم املقرر بشكل منتظم، واالطالع على خطط مشاهبة للمقرر 
تفادة من مواقع سيف جامعات أخرى. استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية، والربامج احلاسوبية املساعدة واال

 املكتبة العامة.اإلنرتنت اجليدة يف جمال الدراسة، و 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

 .. املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 رر، وبيان أهدافه، واملنهج املتبع، وطريقة التقوميالتعريف ابملق

مدخل عاّم يعّرف الطّالب على أهّم مناهج حتليل النّص الّشعرّي: حّدها، 
 آلّياهتا، 

1 2 

الكفاءات الّنظريّة لتلك املناهج: )التارخيي، االجتماعي، النفسي، 
 األسطوري، البنيوي، اللساين(.

2 4 

 2 1 سلوبّية الّتعبريّيّة، األسلوبّية البنيويّة،املنهج األسلويّب: األ
 2 1 األسلوبّية األدبّية، األسلوبّية العالمّية 

 2 1 املنهج السيميولوجّي: )روالن ابرت(. -املنهج الداليّل: )غرمياس( 
 2 1 مراحل الّدراسة األسلوبّية: )البنية الّصوتّية، البنية املعجمّية/ الّصرفّية،

 2 1 نصفياالختبار ال
 4 2 البنية الرّتكيبّية، البنية الّتخييلّية، البنية الّداللّية

مراحل دراسة النّص الّشعرّي داللّيا: )املقاربة العالمّية واملقاربة املعنمّية(، 
 وتطبيقات على املقارابت

2 4 

مراحل دراسة النّص الّشعرّي سيميولوجّيا: )العالمات الّلفظّية والعالمات غري 
 فظّية(. اللّ 

1 2 

 2 1 مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة وتطبيقات عليها
* * * * * * 

 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(. مكوانت املقرر الدراسي 2
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 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 32 ال يوجد يوجدال  ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 3 / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم  جماالت 
 املقرر

اسرتاتيجيات تدريس 
 املقرر

 طرق تقومي املقرر

 املعرفة 1.0
تعريف الطّالب على مناهج حتليل النّص الّشعرّي: حّدها،  1.1

 آلّياهتا، وكفاءاهتا الّنظريّة،واملنهج األسلويّب: األسلوبّية
األدبّية، األسلوبّية  ، األسلوبّيةالّتعبريّيّة، األسلوبّية البنيويّة

العالمّية، واملنهج الداليّل، واملنهج السيميولوجّي، ومراحل 
الّدراسة األسلوبّية، ومراحل دراسة النّص الّشعرّي داللّيا، 

 ومراحل دراسة النّص الّشعرّي سيميولوجّيا.

االختبارات  احملاضرات،واحلوار
 التحريرية،االسئلة الشفهية

1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
مهارة حتليل األفكار وترتيبها منطقيا ، حتليل املفردات  2.1

اللغوية املتعلقة ابلنص الشعري، استنباط القواعد ذات 
 الصلة ابلنص الشعري، مهارة النقد، التحليل، املقارنة.

إلقاء ، حوار ، مناقشة  
 عروض مشاهدة

االختبار التحريري، 
 ةوالتطبيقات التحليلي

للشعر، والواجبات، 
 واملدارسات.

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 القدرة على اتباع الطرق املنهجية يف حتليل النص الشعري، 3.1

وتطوير املهارات النقدية السريعة، والقدرة على العمل يف 
جمموعات إلدارة احلوارات واإلدالء ابلرأي يف تناول النص 

شعري، والقدرة على العمل بشكل مستقل إلجناز ما ال

التكليف اجلماعي، 
والتكاليف الفردية، 
واحلوار واملناقشة 

 واملدارسة.

التقومي املستمر لألعمال 
يذ فاجلماعية والفردية، وتن

النقاش اجلماعي، وحتليل 
أوجه  القصور يف منهج 

 حتليل النص الشعري.
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يطلب من واجبات، وحتمل مسؤولية الرأي، والقدرة على 
 الدفاع املنطقي والعلمي عن اآلراء النقدية املتبناة.

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
استخدام احلاسب اآليل يف إعداد البحوث ومسودات  4.1

املدارسات، والقدرة على البحث يف اإلنرتنت واإلفادة من 
حتليل النصوص الشعرية،  املواقع ذات الصلة مبقرر

 والتفاعل مع املنتدايت األدبية.

الشرح انطالقا  من 
مفردات املقرر وتطبيق 
مناهج حتليل النص 
الشعري، امللحقة هبا، 
ومناقشة التدريبات، 
والواجبات املنزلية، مع 
مناقشة التكليفات 
املطلوبة من املواقع ذات 
الصلة مبقرر حتليل 

 النصوص الشعرية.

مالحظة من خالل 
املشاركة الفاعلة يف احلوار 
)إعدادا  ومناقشة (، ومن 

 خالل املتابعة.

 املهارات احلركية النفسية 5.0
   ال توجد 5.1

* * * * * * 
 صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها

 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت
)يعدد، يسمي، يسجل، يعرف،  املعرفة

ذكر، يصف، حيفظ، يعيد انتاج، خيطط، ي
 يتعرف، يقول، يكتب(

يعدد مناهج حتليل النص الشعري ، مث يطبق تلك املناهج على النصوص 
 الشعرية 

)يقدر، يشرح، يلخص،  املهارات اإلدراكية
يكتب، يقارن، يوضح أوجه االختالف، 
يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، ينتقد، حيسب، 

د بناء، يعي حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد،
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، 
خيطط، يصمم، يقيس، حيكم، يربر، يفسر، 

 خيمن(

 حيلل النصوص الشعرية وفقا  للمناهج املختلفة.
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مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل 
)يشري، حيكم، خيتار، يوضح،  املسؤولية

يضيف، يعرض، يستخدم، يقدر، يقيم، 
 كتب(يربر، حيلل، يسأل، ي

 أن حيلل الطالب بعض النصوص األدبية

مهارات التواصل وتقنية املعلومات 
)يوضح، حيكم، يفسر،  واملهارات العددية

يؤدي، يبحث، يسأل، يَشّغل، يقدر، يقيم، 
 ينتقد(

أن يوضح الطالب طريقة التحليل لواحد من النصوص من خالل عرض 
 مشاهد   

)يوضح، يعرض،  املهارات النفس حركية
عطي مثال، يؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، ي

يعّد، ينتج يرسم، يفحص، يبين، جيمع، 
 جيرب، ويعيد بناء(

 ال يوجد

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

مهمة التقييم )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحص، عرض 
 شفوي، إخل(

األسابيع احملددة 
 له

 منسبته من التقيي
 النهائي

  10 4 واجب منزيل  .1

  30 7 اختبار نصفي  .2

  5 10 املدارسة واحلوار  .3

  5 12 حبث )تطبيق مناهج حتليل النص الشعري على قصيدة خمتارة(  .4

  50 16 اختبار هنائي  .5

 100  اجملموع  .6

* * * * * * 

 اإلرشاد الطاليب األكادميي والدعم: .د

لوقت الذي يتوقع ، )اذكر ايئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالبالتدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء ه
أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(: الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل 

 أساتذة املقررات.
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* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 سعد مصلوح، األسلوب دراسة إحصائية مقارنة. حممد عبداملطلب، البالغة واألسلوبية.

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 عبدالّسالم املسّدي، األسلوبّية واألسلوب. شكري حممد عّياد، الّلغة واإلبداع، مدخل إىل علم اإلسلوب. منذرعّياشي،

األسلوبّية وحتليل اخلطاب. محّادي صّمود، الوجه والقفا يف تالزم الرّتاث واحلداثة. أمحد درويش، دراسة األسلوب بني 
 املعاصرة والرّتاث. مهند عكام. 

 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3
- 

 )مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتماعية، السبورة، اخل(. ة. قائمة ابملواد اإللكرتوني4
WWW.POETRY.COM                     WWW.STYLISTICS.COM 

               WWW.SEMANTICS.COM
                     WWW.SEMIOLOGY.COM 

WWW.CRITICAL METHODS ANALYSIS.COM 
 .مواد تعلم أخرى: كاإلسطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونية -5

 املوسوعة الشاملة، املوسوعة الشعرية.، برانمج حاسويب: )اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(
 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات )أي: عدد املقاعد داخل الفصول 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 حاسواب آليا مزودا أبهم الربامج العلمية. 30( طالبا، فيها 30دراسية تسع ) قاعة

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 عارض املشاهدة حاسب آيل به الربامج العلمية.

* * * * * * 

http://www.poetry.com/
http://www.stylistics.com/
http://www.semiology.com/


 389الصفحة 

 سني:ز. تقومي املقرر وعمليات التح

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 اجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل.

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
( اخلاصة مبفاهيم مراقبة التدريس QMSام إدارة اجلودة )مراقبة الفصول الدراسية ابستخدام الفقرات الواردة يف نظ

 ( Pوامللحق رقم  O( امللحق رقم QMSومراقبة عملية التدريس )نظام إدارة اجلودة )

 .N( امللحق QMSتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ابستخدام النموذج الوارد يف نظام إدارة اجلودة )

 .. عمليات حتسني التدريس3
 عيارية الداخلية لتحديد أفضل املمارسات التدريسية. املقارنة امل

 مراقبة عملية التدريس من قبل األقران من أعضاء هيئة التدريس.

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل،  عمليات التحقق من معايري إجناز الطالب -4
 .نة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات، أو عي

( اخلاص ابالمتحاانت واالعمال QMSتطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد يف نظام إدارة اجلودة )
 (.Jوامللحق  Iوامللحق  H( امللحق QMSاملطلوبة يف املقرر )نظام إدارة اجلودة )

كال والت تقييم واضحة. تقوميات املقررات الدراسية واالمتحاانت ختضع لمجيع األعمال املقومة رمسيا ختضع لربوتوك
التقييمني الداخلي، وبشكل مثايل، ختضع اىل تقييم خارجي )ابستخدام مستشارين خارجيني( قبل تقدميها للطالب 

ب،  للتطبيق. حيث حيقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل املقرر يكون مناسبا للطال
(. QMSمن نظام إدارة اجلودة ) Hو  Gكما يتم معادلة هذا العمل ابستخدام النماذج الواردة يف املرفقات 

مجيع مناذج التحقق جيب معاملتها وتقوميها بنفس املستوى من الصرامة االكادميية وجيب ان تكون خاضعة اىل احلد 
 ((. QMS ،C.5.8 (b)ظام إدارة اجلودة )املعياري األدىن من متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )ن

يتم التحقق من تطبيق االعتدال يف وضع العالمات حول األجوبة من أجل ضمان االتساق عرب املوضوع وذلك 
(. قد أيخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان اجلودة ) Jو  Iابستخدام النماذج اجملهزة يف امللحقني 

ميتد بشكل موسع وأكثر رمسية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة اجلودة عينات من كمية صغرية من العمل أو قد 
(QMS C.5.9) 

 :صف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل حتسينها -5
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ل ك  عملية مراقبة ورصد الربامج واملقررات هي عملية مستمرة يتم بواسطتها اخضاع الربانمج للمراجعة الدورية. بعد
-Cفصل دراسي يتم كتابة تقرير عن املقرر ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط الدراسية يف الكلية )

SPCC يف هناية العام الدراسي يتم كتابة التقرير السنوي للربانمج ويتم مراجعته من قبل جلنة املناهج واخلطط .)
امة ريرين )تقرير الربانمج وتقرير املقرر( سوية عملية الدع(. متثل عملية كتابة التقC-SPCCالدراسية يف الكلية )

الفاعلة للتطبيق الفعال للربانمج. ولتحقيق ذلك، فان أعضاء هيئة التدريس للربانمج ومن خالل جلنة املناهج 
(، يسعون معا جلمع األدلة واملعلومات اخلاصة ابلتغذية الراجعة C-SPCCواخلطط الدراسية يف الكلية )

بتقييم تلك احلقائق ويقومون بعمل التغيريات من اجل حتسني خمرجات التعلم للربانمج وطريقة تقدميه  ويقومون
اخلاصة  NCAAAللطلبة وطريقة تطبيقه. استطالع رأي الطالب له أمهية خاصة وتستخدم اجلامعة مناذج  

 الربانمج. وينتج ملية مراجعة وحتسنيابلتقييم الطاليب للمقررات وتقييم منوذج املسح اخلاص خبربة الطالب إلغناء ع
( حتديد املمارسات اجليدة وينتج عنها تصميم APCRعن عملية مراقبة تقارير الربامج واملقررات الدراسية )

 وتطبيق  خطة تنفيذية تتبىن خطط اجراء التحسينات وتطبقها يف الربانمج.

 
 

 ع:التوقي د. خالد احلاج علي نور الدين أعضاء هيئة التدريس:
   اتريخ إمتام التقرير:
 رئيس قسم: اللغة العربية  احلقبايناملستلم: د. عبدهللا

 التاريخ: التوقيع:
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 توصيف املقرر
 ه 1437/ 1/  19 اتريخ التقرير:                               جامعة امللك فيصلة: املؤسسة التعليمي

 اللغة العربية القسم: اآلداب                                             :الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي، ومعلومات عامة عنه: -أ

           407 7402عرب  : رمزه                                  موسيقى الّشعر:     .اسم املقرر الدراسي1
 ساعتان  :.عدد الساعات املعتمدة2
 : برانمج اللغة العربيةيقدم ضمنه املقرر .الربانمج )الربامج( الذي3

 (اختيارية عامة ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إىل ذلك، دون ذكر هذه الربامج )إذا كان املقرر يُقدَُّم مادة
 د / حممد بن أمحد الدوغان: . اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي4
 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 : . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(6
 :املتطلبات احلالية هلذا املقرر )إن وجدت( 7
 احلرم اجلامعي ريس املقرر؛ إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تد8
 :. منط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(9

 %100: النسبة املئوية              أ. فصول دراسية تقليدية    
 %0: النسبة املئوية        ب. مدمج )تقليدي وإلكرتوين(

 %0: النسبة املئوية                       ج. تعلم إلكرتوين
 %0: النسبة املئوية                             املراسلة  د.

                              خرى  أز. 
 %0: النسبة املئوية

 تعليقات: ال يوجد
 

 هداف:األ –ب 

 .ما اهلدف الرئيس هلذا املقرر؟1
 العربية القدمية واحلديثة معرفة نظرية  ملوسيقة الشعريةقدرة الطالب على معرفة املفاهيم ا -

 ومعرفته ابإليقاع والبعد الفلسفي معرفته مبظاهر التجديد اإليقاعي يف القصيدة احلديثة.  -

 ومعرفته ابلشعر احلر بوصفه العروضي )العروض العام للشعر احلر، املشاكل الفرعية للشعر احلّر(.  -

 ية ) اخلليلية ( وبني األوزان املستحدثة يف سائر العصوروالتفريق بني األوزان العروض -
. صف ابختصار أية خطط يتم تنفيذها يف الوقت الراهن؛ من أجل تطوير املقرر الدراسي وحتسينه )مثال: االستخدام املتزايد للمواد 2

تائج البحوث العلمية على ن املقرر بناء   واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت، والتعديالت يف حمتوى
 اجلديدة يف اجملال(.



 393الصفحة 

 وسائل التعليم كالسبورة والكتاباستخدام 

 واملسموعة استخدام وسائل التقنية احلديثة كالعروض املرئية

 االستفادة من مواقع اإلنرتنت

 اجليدة يف جمال الدراسة 

 احلاسوبيةالعلمية االستفادة من الربامج 

 امةاملكتبة الع

 مكتبة قسم اللغة العربية اخلاصة

  يف جمال الدراسةاستضافة علماء متخصصني

 )مالحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام ابألمنوذج املستخدم يف النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف املقرر

عدد  املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 ة .اإليقاعية يف الشعر عامة ويف الشعر احلديث خاصمقدمة نظرية للتعرف على املفاهيم املوسيقية و 
 ، األبعاد الفلسفية واالجتماعية والنفسية للموسيقى ، واألوزان الشعرية وعلى 

2 4 

 2 1 حماوالت جتديد القدماء يف األوزان الشعرية : املوشحات منوذجا

 4 2 رواد التجديد يف املوسيقى الشعرية احلديثة

 4 2 القصيدة احلديثة ،وحماوالت التجديد فيها . البنية املوسيقية يف

 4 2  قصيدة النثر -الشعر املرسل   -الشعر املقطعي  

 4 2 الشعر التفعيلي – املزج بني األوزان القدمية واحلديثة يف القصيدة احلديثة

 4 2 قصيدة النثر وموقف النقد والنقاد منها

 2 1 املوسيقى الشعرية الداخلية 

 
 )إمجايل عدد ساعات التدريس، والوحدات الدراسية لكل فصل دراسي(ت املقرر الدراسي . مكوان2

 حماضرة دروس خاصة خمترب عملي/ميداين/تدرييب أخرى اجملموع 
 16 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 ساعات التدريس
 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الوحدة الدراسية

* * * * * * 
 ال يوجد / ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوعدروس خاصة. 3

* * * * * * 
 . نواتج تعلم املقرر ابإلطار الوطين للمؤهالت، واملتوائمة مع أساليب التقومي وإسرتاتيجية التدريس4
 

 تقومي املقرر طرق اسرتاتيجيات تدريس املقرر جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت، ونواتج تعلم املقرر 
 املعرفة 1.0
املفاهيم املوسيقية واإليقاعية يف الشعر عامة ويف الشعر احلديث معرفة  1.1

  خاصة .
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 على التعرف 
1.2    
 املهارات االدراكية 2.0
األبعاد الفلسفية واالجتماعية والنفسية للموسيقى ،  من إدراكأن يتمكن  2.1

 واألوزان الشعرية
  

2.2    
 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسئولية 3.0
 علمي العروضاآلخرين من خالل االستفادة من الّتعامل مع أن حيسن الطالب  3.1

 والقافية وأوزان الّشعر والّنظم اإليقاعّية يف الّلغة العربّية.
  

3.2    
 مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
لمي عمن خالل االستفادة من  قدرة االستداللية والعقلية لدى الطالبتنمية ال 4.1

 العروض والقافية وأوزان الّشعر والّنظم اإليقاعّية يف الّلغة العربّية
  

4.2    
 املهارات احلركية النفسية 5.0
لمي عمن خالل االستفادة من  لدى الطالب احلركية النفسيةاملهارة تنمية  5.1

 والّنظم اإليقاعّية يف الّلغة العربّية ية وأوزان الّشعرالعروض والقاف
  

5.2    
* * * * * * 

 :(4)صيغ مقرتحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقوميها
 جماالت تعلم اإلطار الوطين للمؤهالت

يعدد، يسمي، يسجل، يعرف، خيطط، يذكر، ) املعرفة
 (يصف، حيفظ، يعيد انتاج، يتعرف، يقول، يكتب

 وسيقاشعرية ، ويتقن توصيفهااملفاهيم املدد الطالب بوضوح حي

يقدر، يشرح، يلخص، يكتب، ) دراكيةاملهارات اإل
يقارن، يوضح أوجه االختالف، يرسم بيانيا، يقسم، يفرق، 
ينتقد، حيسب، حيلل، يؤلف، يطور، ينشئ، يعد، يعيد بناء، 
يعيد تنظيم، يشرح، يتنبأ، يقّدر، يقيم، خيطط، يصمم، 

 (قيس، حيكم، يربر، يفسر، خيمني

 القدمية واحلديثة وسيقاشعريةاملفاهيم املالطالب بني  يقارن
 يتنبأ  بطرق جديدة يف اكتشاف األنظمة املوسيقاشعرية

 ةوليؤ خرين وحتمل املسمهارات التعامل مع اآل
يشري، حيكم، خيتار، يوضح، يضيف، يعرض، يستخدم، )

 (كتبيقدر، يقيم، يربر، حيلل، يسأل، ي

 يف تعلم وتعليم املوسيقا الشعرية وسائل التقنية احلديثةاستخدام حيسن الطالب 

 تعلمه وتعليمهااإلنرتنت اجليدة يف  عمواق يستثمر

مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات 
يوضح، حيكم، يفسر، يؤدي، يبحث، يسأل، ) العددية

 (يقيم، ينتقد ،ل، يقدريَشغّ 

 يات احلديثة يف دراسة وتدريس املوسيقا الشعريةيتفاعل مع التقن
 يبحث عن مهارات اجتماعية مالئمة يف توصيل معلوماته يف هذه املادة
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يوضح، يعرض، يعطي مثال، ) املهارات النفس حركية
ص، ، ينتج يرسم، يفحيؤدي، ميثل، يوظف، يشغل، يعدّ 

 (يبين، جيمع، جيرب، ويعيد بناء

 يف تطوير العملية التعليمة لعلم موسيقا الشعريوظف مهاراته النفس حركية 

* * * * * * 
 . جدول مهام تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي5

 ينسبته من التقييم النهائ األسابيع احملددة له عرض شفوي، إخل(، )مثل: مقالة، اختبار، مشروع مجاعي، فحصمهمة التقييم 
 5 2 – 1 تقييم عام الطالب من خالل احلوار املستمر  .1

 5 4 -2 تقييم الطالب من خالل احلوار املستمر  .2
 5 6 – 5 تقييم الطالب من خالل احلوار املستمر  .3
 5 7- 6 تقييم الطالب من خالل احلوار املستمر  .4
 5 9 - 8 تقييم الطالب من خالل احلوار املستمر  .5
 % 25 10 امتحان نصفي  .6
 % 50  امتحان هنائي    .7

* * * * * * 

 شاد الطاليب األكادميي والدعم:اإلر  .د

يتواجد خالله  ذكر الوقت الذي يتوقع أنا)، التدابري اليت ُأعدت لتقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب
 .: الساعات املكتبية وفقا  للجدول املعلن من قبل أساتذة املقرراتأعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض من كل أسبوع(

* * * * * * 

 ه. مصادر التعلم:

 .. قائمة الكتب املقررة املطلوبة1
 عزة جدوع  الّشعر العريبّ  ىموسيق

 )الدورايت العلمية، التقارير، اخل(.. قائمة ابملراجع األساسية للمواد 2
 . إبراهيم أنيس، موسيقا الشعر.  ،كمال أبو ديب، يف البنية اإليقاعية للشعر العريب

 ، شوقي ضيف ، فصول يف الشعر ونقده ي، فلسفة اإليقاع يف الّشعر العريبّ علوي اهلامش
 )الدورايت العلمية، التقارير ... اخل(. . قائمة ابلكتب املقررة، واملراجع املوصى هبا3

 الكتب احلديثة يف املوسيقى الشعرية
 اعية، السبورة، اخل(.)مثل: مواقع الويب، وسائل االعالم االجتم . قائمة ابملواد اإللكرتونية4

www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 
 .سطواانت املدجمة، والربامج اإللكرتونيةمواد تعلم أخرى: كاإل -5

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 اجلامع الكبري لكتب الرتاث )شركة الرتاث(ج حاسويب: برانم
 املكتبة الشاملةبرانمج حاسويب: 
 املوسوعة الشعريةبرانمج حاسويب: 

* * * * * * 

 و. املرافق املطلوبة:

ملختربات، وعدد ا)أي: عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية و بنّي متطلبات املقرر الدراسي، مبا يف ذلك: حجم فصول الدراسة، واملختربات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.

 )الفصول الدراسية، املختربات، قاعات العروض / املعامل، اخل(. . املباين1
 قاعات دراسية

 )الصوتيات واملرئيات، عرض البياانت )داات شو(، السبورة الذكية، والربجميات، إخل(. . املصادر احملوسبة2
 معامل صوتية

  )حددها، مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: أخرى . مصادر3
* * * * * * 

 ز. تقومي املقرر وعمليات التحسني:

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس-1
 .الفصل هناية يف الطالب قبل من للمقرر تقييمي مسح اجراء

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل استاذ الربانمج/ القسم-2
 عملية ومراقبة التدريس مراقبة مبفاهيم اخلاصة( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الواردة الفقرات ابستخدام الدراسية الفصول مراقبة

 ( P رقم وامللحق O رقم امللحق( QMS) اجلودة إدارة نظام) التدريس
 .N امللحق( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الوارد النموذج ابستخدام التدريس هيئة أعضاء داءأ تقييم

 .. عمليات حتسني التدريس3
 . التدريسية املمارسات أفضل لتحديد الداخلية املعيارية املقارنة
 .التدريس هيئة أعضاء من األقران قبل من التدريس عملية مراقبة

 لتصحيح دورية   صورةب والتبادل مستقل،  مدرس بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل) ري إجناز الطالبعمليات التحقق من معاي -4
 (.أخرى مؤسسة من تدريس طاقم مع الواجبات من عينة أو االختبارات،

 اجلودة إدارة نظام) املقرر يف املطلوبة العمالوا ابالمتحاانت اخلاص( QMS) اجلودة إدارة نظام يف الوارد العدالة لضمان الداخلي النموذج تطبيق
(QMS )امللحق H وامللحق I وامللحق J.) 

 ختضع مثايل، وبشكل لداخلي،ا التقييمني لكال ختضع واالمتحاانت الدراسية املقررات تقوميات. واضحة تقييم لربوتوكوالت ختضع رمسيا املقومة األعمال مجيع
 خالل الطلبة من طلبي الذي العمل ومستوى حجم ان ذلك حيقق حيث. للتطبيق للطالب تقدميها قبل( خارجيني ينمستشار  ابستخدام) خارجي تقييم اىل

 مناذج مجيع(. QMS) اجلودة إدارة نظام من H و G املرفقات يف الواردة النماذج ابستخدام العمل هذا معادلة يتم كما  للطالب، مناسبا يكون املقرر
 واالعتدال التوازن تطبيق متطلبات من األدىن املعياري احلد اىل خاضعة تكون ان وجيب االكادميية الصرامة من املستوى بنفس ميهاوتقو  معاملتها جيب التحقق

 ((QMS، C.5.8 (b .)) اجلودة إدارة نظام)
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 و I امللحقني يف اجملهزة النماذج خدامابست وذلك املوضوع عرب االتساق ضمان أجل من األجوبة حول العالمات وضع يف االعتدال تطبيق من التحقق يتم
J اجلودة ضمان نظام من (QMS .)لكذ اقتضاء عند رمسية وأكثر موسع بشكل ميتد قد أو العمل من صغرية كمية  من عينات أخذ شكل ذلك أيخذ قد .

 (QMS C.5.9) اجلودة إدارة نظام
 :راسي وُسبل حتسينهاصف إجراءات التخطيط ملدى فعالية املراجعة الدورية للمقرر الد -5

  يتم دراسي فصل لك  بعد. الدورية للمراجعة الربانمج اخضاع بواسطتها يتم مستمرة عملية هي واملقررات الربامج ورصد مراقبة عملية
  يتم الدراسي العام هناية يف(. C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة قبل من مراجعته ويتم املقرر عن تقرير كتابة
 كتابة  عملية متثل(. C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة قبل من مراجعته ويتم للربانمج السنوي التقرير كتابة

 التدريس هيئة أعضاء فان ذلك، ولتحقيق. للربانمج الفعال للتطبيق الفاعلة الدعامة عملية سوية( املقرر وتقرير الربانمج تقرير) التقريرين
 ابلتغذية اخلاصة واملعلومات األدلة جلمع معا يسعون ،(C-SPCC) الكلية يف الدراسية واخلطط املناهج جلنة خالل منو  للربانمج
 للطلبة تقدميه ريقةوط للربانمج التعلم خمرجات حتسني اجل من التغيريات بعمل ويقومون احلقائق تلك بتقييم ويقومون الراجعة

* * * * * * 
 :التوقيع حممد الدوناند  أعضاء هيئة التدريس:

  متام التقرير:إاتريخ 
 : اللغة العربيةرئيس قسم د. عبدهللا احلقباين املستلم:
 التاريخ: :التوقيع
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
 جامعة امللك فيصل

 

 

عمادة ضمان اجلودة واالعتماد 
 األكادميي
DQAAA 

 

للتقويم واالعتماد  اهليئة الوطنية 
 األكادميي
NCAAA 

 
 

 (CS) 
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 توصيف المقرر

 جامعة الملك فيصل :المؤسسة التعليمية    هـ16/1/1437 ير:تاريخ التقر

 اآلداب: الكلية اللغة العربية :القسم

 
 :ومعلومات عامة عنه ,التعريف بالمقرر الدراسي -أ

 الدراسي اسم المقرر.1 7402214 مناهج البحث عرب 
 ورمزه

 .عدد الساعات المعتمدة2 ساعتان 2

 برنامج اللغة العربية: يقدم ضمنه المقرر.البرنامج ) البرامج( الذي 3ُ
ضمن برامج أخرى؛ نرجو اإلشارة إلى ذلك, دون ذكر هذه  مادة ً اختيارية ً عامة ً  مُ )إذا كان المقرر يُقًد  

 البرامج(.

 . اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر4 د بن عبدالعزيز الحليبيد.عبدالعزيز بن سعو
 الدراسي

 . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر5 المستوى الرابع
  الدراسي

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(.6 يوجد ال

 المتطلبات الحالية لهذا المقرر )إن وجدت(. 7 يوجد ال
اعة مخصصة في المكتبة المركزية ق

 بالجامعة
 . مكان تدريس المقرر؛ إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة8

 التعليمية

 . نمط التدريس )ضع عالمة على كل ما ينطبق(.9
 

 النسبة المئوية؟              أ. فصول دراسية تقليدية                     
 النسبة المئوية؟                          ب. مدمج )تقليدي وإلكتروني(  

 النسبة المئوية؟                                                ج. تعلم إلكتروني
 النسبة المئوية؟                        المراسلة                                  د. 

 النسبة المئوية؟                          خرى                                   أز. 
 يوجد ال تعليقات:

                                                               

 

 هداف:األ –ب 
 .ما الهدف الرئيس لهذا المقرر؟1
 .البحث العلمي في مجال الدراسات األدبية والبالغية واللغوية خطواتعريف الطالب بت   -
 .كتابة البحث العلمي ات وأدواتلطالب مهارإكساب ا-
 ا.مصادر والتعامل معهالمن خالل الرجوع إلى  بالمكتبة العربيةوطيد عالقة الطالب ت-
 تمكين الطالب من تحديد القيمة العلمية لمصادر المعلومات المتعددة.-

 .الدراسي وتحسينه  . صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن؛ من أجل تطوير المقرر2
والمناقشة من خالل تحويل المحاضرات أثناء المحاضرة، وإبداء الرأي  شاركةعلى الم ةجيع الطلبتش-

 النظرية إلى ورش عمل.
ترسيخها ل للرجوع إلى مصادر المعلومات التي تتم مناقشتها أثناء المحاضرات إرشاد الطلبة بشكل مباشر  –

 في أذهانهم.
إشراف  بأنفسهم وتحت ةالطلب المركزية مساحة زمنية كبرى ليمارس المكتبةفي طبيقي تمنح الجانب ال  –

لوماتية المعمن المصادر  هاستنباطآليات استخراج المواد العلمية واوموضوعاتهم، كيفية البحث عن  األستاذ
 المتعددة.

 

100

% 
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 النشرة التعريفية أو الدليل(: ج. وصف المقرر ) مالحظة : ينبغي إرفاق الوصف العام باألنموذج المستخدم في

 . الموضوعات التي ينبغي تغطيتها.1

ساعات 
 التدريس

عدد 
 األسابيع

 قائمة الموضوعات

6 3   مقدمة عن البحث العلمي مدلوله وخصائصه، وطبيعة بحث المرحلة
 .المشرفالجامعية، وأنواع البحوث، وصفات الباحث، و

10 5  وقواعد إعداد الخطة، عخطوات كتابة البحث، واختيار الموضو ،
 والتعرف على المصادر.

4 2  اختيار المادة والتعامل معها، و طرق نقل المعلومات من المصادر
 ، والوصول إليها.العلمية

2 1  .التعرف على آلية الهوامش: وظائفها، وطرقها 

4 2  تهخاتمو  كتابة مسودة البحث، ومقدمته. 

2 1   وتقييمهة البحث، ومناقشته، مراجعآليات 

 
 

 جمالي عدد ساعات التدريس, والوحدات الدراسية لكل فصلإ. مكونات المقرر الدراسي )2 
  دراسي(

عملي/ميداني/ أخرى المجموع
 تدريبي

دروس  مختبر
 خاصة

  محاضرة

 ساعات التدريس 20 يوجدال  يوجد ال 12 يوجد ال 32

 الوحدة الدراسية 1 يوجدال  يوجد ال 1 يوجد ال 2

 

 .دروس خاصة/ ساعات تعلم إضافية للطلبة متوقعة كل أسبوع. 3

 

 . نواتج تعلم المقرر باإلطار الوطني للمؤهالت, والمتوائمة مع أساليب التقويم وإستراتيجية التدريس.4
 

مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت, ونواتج  استراتيجيات تدريس المقرر طرق تقويم المقرر
 تعلم المقرر

 

 1.0 رفة المع

 اختبار موضوعي
 أسئلة شفهية

 1.1 ., وأساسياتهالبحث العلمي الب مفهوملطا أن يعرف والحوار ,المناقشات

في  التطبيقوالتدريب,  واجب منزلي
 الصغيرة العمل مجموعات

 1.2 أن يخطط الطالب لبحثه  وفق المنهج العلمي.

 , والتعلمالتطبيقوالتدريب,  واجب منزلي
 الذاتي

تب الطالب العبارة العلمية في بحثه دون أن يك
 أخطاء علمية أو لغوية.

1.3 

 اختبار موضوعي
 أسئلة شفهية

 1.4 أن يعدد الطالب المجاالت البحثية في تخصصه.  والحوار ,المناقشات

ورقة عمل في 
 القاعة

في المناقشات, والتدريب 
 الصغيرة العمل مجموعات

 1.5 ي تخدم بحثه.أن يسجل الطالب األفكار العارضة الت

 2.0 دراكيةاإلالمهارات 

 ساعات3
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, والحوار ,المناقشات واجب البحث
 والتدريب, والتطبيق

 2.1 العلمي. قواعد كتابة البحث مهارة التعامل مع

, والحوار ,المناقشات أسئلة شفهية
 واالطالع

 2.2 بين البحث العلمي والمؤلفات األخرى. مهارة التمييز

 2.3 بطريقة منهجية منطقية. البحث مهارة تبويب  التطبيقوب, التدري واجب خطة البحث

 2.4 مهارة توثيق المادة العلمية في هوامش البحث. التطبيقوالتدريب,  واجب البحث

 2.5 مهارة االستقراء لتحديد المصادر والمادة العلمية. التطبيقوالتدريب,  واجب البحث

 2.6 تنتاج الستنباط األفكار  وصياغتها.مهارة االس التطبيقوالتدريب,  واجب البحث

 3.0 خرين وتحمل المسئوليةمهارات التعامل مع اآل

تحكيم ومتابعة 
 مباشرة

, والحوار ,المناقشات
 في مجموعاتوالتدريب 
 الصغيرة العمل

مع زمالئه باعتبارهم فريق عمل  الطالب أن يتعامل
 بحثي.

3.1 

 3.2 .الطالب مسؤولية األمانة العلمية يقدر أن  والحوار ,المناقشات واجب البحث

 3.3 أن يسأل الطالب المختصين لإلجابة عن تساؤالته. الحوار, والتدريب, والتطبيق متابعة مباشرة

 3.4 أن يختار الطالب موضوع بحثه بنفسه. التدريب, والتعلم الذاتي واجب خطة البحث

في الحوار, والمناقشات  تحكيم المناقشة
 الصغيرة لالعم مجموعات

 3.5 أن يبرر لزمالئه أسباب اختيار موضوع بحثه.

 4.0 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية

 , والتعلمالتطبيقوالتدريب,  واجب خطة البحث
 الذاتي

 4.1 الوسائل التقنية في قواعد المعلومات. يستخدمأن 

 , والتعلمالتطبيقوالتدريب,  واجب خطة البحث
 اتيالذ

أن يتقن استخدام خواص وخدمات برامج كتابة 
 البحث.

4.2 

 , والتعلمالتطبيقوالتدريب,  واجب خطة البحث
 الذاتي

أن يوظف وسائل التواصل اإللكتروني المتاحة 
 لبحثه.

4.3 

أن يتواصل مع الموسوعات األدبية, والمعاجم  االطالع, والتطبيق واجب خطة البحث
 اللغوية.

4.4 

 واجب الخطة
 والبحث

 4.5 أن يكتب خطة البحث, ومسودة البحث. المناقشات, والتدريب

 5.0 المهارات الحركية النفسية 
 

 صيغ مقترحة ألفعال نواتج التعلم وتدريسها وتقويمها:
 مجاالت تعلم اإلطار الوطني للمؤهالت االفعال المقترحة

 ,يسجل, يعرف, يسمي, يخطط , يذكر, يصف, يحفظ, يسمي, يعدد
 انتاج, يتعرف, يسجل, يقول, يكتب يدعي

 المعرفة 

م رسي يكتب, يقارن, يوضح أوجه االختالف,, يلخص, يقدر, يشرح
, شئين ,يطور, يؤلف, يحلل ,, ينتقد, يحسبيفرق, يقسم, ابياني
 ,يشرح, يتنبأ, يقدّر, يقيم, يلخص ,يعيد تنظيم, يعيد بناء, يعد

 منيفسر, يخ, يصمم, يقيس, يحكم, يبرر ,يخطط

 المهارات االدراكية

, يقيم ,يقدر, يستخدم ,يعرض, , يختار, يوضح, يضيفيحكميشير, 
 يسأل, يكتب ,يحلل, يبرر

مهارات التعامل مع االخرين وتحمل 
 المسئولية

در يق ,لغ  يش   يفسر, يؤدي, يبحث, يسأل, ,يوضح ,يوضح, يحكم
 يقيم, ينتقد

مهارات التواصل وتقنية المعلومات 
 لعدديةوالمهارات ا
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يوضح, يعرض, يعطي مثال, يؤدي, يمثل, يوظف, يشغل, يعد, 
 يجرب, ويعيد بناء, يجمع, يرسم, يفحص, يبني ينتج

 

 المهارات النفس حركية 

 

 كما يلي:  للقياس والتقييم قابلة تعلم نواتج كتابة عند استخدامها عدم افعال يقترح

يراجع              يؤكد              يكبر                يستمر                   يزيد  للحد األقصى       يأخذ بعين االعتبار  

 يستكشف             يشجع           يعمق                  يختبر            يقوي             يحافظ       يعكس                   يفهم

 عندما ترتبط بأعمال او كميات محددةيمكن استخدام بعض هذه االفعال 

 :المقترحةيم التقوطرق و تدريسالاستراتيجيات 

التقويم المتعددة والمستمرة للتحقق من تعلم  للمعطيات واالتجاهات والممارسات العلمية الراهنة فإن طرق وفقا

 ،المعتمد على اإلنترنت الطالب أداء، بما في ذلك نماذج أدوات التقييمالطالب يجب أن تتضمن مجموعة واسعة من 

. النوعي لتقييمي اف خاص فيد  بشكلي التقدير اللفظي. والتحليل ،والمقارنات المرجعية ،والذي يطبق التقدير اللفظي

، اليومي لنشاطاسجل  والقصيرة، الطويلة المقاالت ،ملف االنجاز االمتحانات،: المختلفة يمالتقي ستراتيجياتال وتشم

الفيديو،  ليلتحا دلة المختبر،أ الحالة، دراسات المجالت، الملصقات، والجماعية، الفردية العروض ،التحليلية التقارير

 فيديوهات،ال الذاتي، الزمالء، التقييم تقييم ،طابات، سجالت التعلم، الخالمناقشات مخبرية،والجماعية ال تقاريرال

 المقابالت، عقود المناقشة، منتديات سومية،ر مخططات ، المؤشرات،جداولال الدرامية، العروض البيانية، الرسوم

  المفاهيم.  خريطة )التقدير الذاتي(، KWL بيانية، صحيفة  رسوم نية،ف أعمال مالحظات، ،وصفات عالجية ،التعلم

، واحتياجات الطالب الذي يدرس، المنهج مع لكي تتماشى ؛مختلفة تدريس استراتيجيات اختيار ينبغي

صغيرة، ال مجموعة العمل ،المناقشة، : المحاضرةما يلي التدريس طرقوتشمل  المقصودة. التعلم مخرجاتو

 ، المشاريع، المناقشات، لعبيةالمخبر ناقشاتالمصغيرة، األنشطة البحثية، ال المجموعاتو الكليةالعمل مجموعات 

اسعة و أنشطة ، العرض الفردي، العصف الذهني،الفكاهة، التلقيندراسات الحالة، الضيوف المتحدثون، األدوار، 

 .لطالب)الميداني( لمتنوعة من التدريب العملي

 

 يم الطلبة خالل الفصل الدراسيي. جدول مهام تق5

نسبته من 
 التقييم النهائي

األسابيع 
 المحددة له

لتقييم )مثل: مقالة, اختبار,  مشروع جماعي, مهمة ا
 فحص,عرض شفوي, إلخ(

 

 1 (ماذا تعرف عن البحث العلمي؟ورقة عمل ) 1 5

 2 (1اختبار فصلي ) 6 5

 3 ورقة عمل )تسجيل األفكار العارضة( 7 15

 4 واجب خطة البحث 8 10

 5 (2اختبار فصلي ) 12 15

 6 واجب البحث 14 40

 7 حثمناقشة الب 16 10

 8 المجموع  100
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 اإلرشاد الطالبي األكاديمي والدعم: .د

 الساعات المكتبية, والتواصل عبر وسائل التواصل الهاتفي, واإللكتروني.

 )أذكر الوقت ,تدابير التي أُعدت لتقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالبال
 هيئة التدريس لهذا الغرض من كل أسبوع(.   الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء

 

 هـ. مصادر التعلم:

 

 المطلوبة. ةقائمة الكتب المقرر .1
,  9, مكتبة الرشد , السعودية , ط  أبو سليمان إبراهيم عبد الوهاب.د , كتابة البحث العلمي صياغة جديدة

  .م  2005هـ /  1426

 لعلمية, التقارير, الخ(.. قائمة بالمراجع األساسية للمواد )الدوريات ا2
إميل يعقوب, كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث. أحمد بدر, أصول البحث العلمّي ومناهجه. لطاهر علي 
جواد, منهج البحث األدبي. جودت الركابي, منهج البحث األدبي في الرسائل الجامعية. طالل المجذوب, منهج 

ج البحوث العلمية للطالب الجامعيين. أحمد شلبي, كيف البحث وإعداده )دراسة منهجية(. ثريا ملحس, منه
 تكتب بحثا أو رسالة. شوقي ضيف, البحث األدبي. حسن خضيري, كيف تكتب بحثا.

 والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية, التقارير ... الخ(. ,ة. قائمة بالكتب المقرر3 
 ت العلمية.اللغة العربية الصادرة عن المؤسسامجالت بحوث ودراسات 

 . قائمة بالمواد اإللكترونية )مثل: مواقع الويب, وسائل االعالم االجتماعية, السبورة, الخ(.4
www.alfaseeh.com  
www.shamela.ws 

netwww.alwaraq. 
  .والبرامج اإللكترونية ,كاالسطوانات المدمجة :مواد تعلم أخرى -5

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 برنامج حاسوبي: الموسوعة الشعرية

 

  

 و. المرافق المطلوبة:

)أي: عدد المقاعد داخل  فصول الدراسة, والمختبرات بيّن متطلبات المقرر الدراسي, بما في ذلك: حجم
 الفصول الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 ., الخ(المعاملقاعات العروض /  ,المختبرات, . المباني )الفصول الدراسية1
 طالبًا.30قاعة دراسية 

البيانات )داتا شو(, السبورة الذكية, والبرمجيات,  . المصادر المحوسبة )الصوتيات والمرئيات, عرض2
  .لخ(إ

 حاسب آلي يحتوي على برامج علمية, ومحركات بحث, وجهاز عرض.

 ذكرها, أو أرفق قائمة بها(:أ ,. مصادر أخرى )حددها, مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة3
 العربية وآدابها.انترنت, وبرامج علمية, ومكتبة موسوعية إلكترونية في اللغة 

 

 ز. تقويم المقرر وعمليات التحسين:

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس.-1
 .الفصل نهاية في الطالب قبل تقييمي للمقرر من اجراء مسح

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل استاذ البرنامج/ القسم.-2

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/


 404الصفحة 

 مراقبة ( الخاصة بمفاهيمQMSالجودة ) إدارة الفقرات الواردة في نظام باستخدام الدراسية الفصول مراقبة
 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSعملية التدريس )نظام إدارة الجودة ) التدريس ومراقبة

 .N الملحق( QMS) الجودة إدارة الوارد في نظام النموذج باستخدام التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم

 . عمليات تحسين التدريس.3
 التدريسية.  الممارسات أفضل لتحديد الداخلية المعيارية المقارنة

 من أعضاء هيئة التدريس. مراقبة عملية التدريس من قبل األقران

التبادل و )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرس  مستقل,عمليات التحقق من معايير إنجاز الطالب  -4

 .بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات, أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
( الخاص باالمتحانات واالعمال QMSالنموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة ) تطبيق

 (.Jلحق والم Iوالملحق  H( الملحق QMSالمطلوبة في المقرر )نظام إدارة الجودة )

 واالمتحانات تقويمات المقررات الدراسية. واضحة تقييم لبروتوكوالت تخضع المقومة رسميا األعمال جميع
 قبل( جيينخار مستشارين باستخدام)التقييمين الداخلي, وبشكل مثالي, تخضع الى تقييم خارجي  تخضع لكال

لذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل ا. للتطبيق للطالب تقديمها
من نظام إدارة الجودة  H و G الواردة في المرفقات النماذج كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام مناسبا للطالب,

(QMS) .نماذج التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب ان  جميع
 ,QMS)متطلبات تطبيق التوازن واالعتدال )نظام إدارة الجودة  من ري األدنىتكون خاضعة الى الحد المعيا

C.5.8 (b) .)) 
 الموضوع وذلك عبر االتساق ضمان أجل حول األجوبة من في وضع العالمات يتم التحقق من تطبيق االعتدال

 عينات أخذ شكل ذلك يأخذ قد. (QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين  المجهزة في النماذج باستخدام
 QMS) نظام إدارة الجودة .عند اقتضاء ذلك بشكل موسع وأكثر رسمية يمتد قد أو العمل من صغيرة كمية من

C.5.9). 

 صف إجراءات التخطيط لمدى فعالية المراجعة الدورية للمقرر الدراسي وُسبل تحسينها: -5
بواسطتها اخضاع البرنامج للمراجعة  تمي مستمرة عملية عملية مراقبة ورصد البرامج والمقررات هي

عن المقرر ويتم مراجعته من قبل لجنة المناهج والخطط  كتابة تقرير يتم دراسي فصل كل الدورية. بعد

ويتم  السنوي للبرنامج التقرير كتابة يتم الدراسي العام نهاية في. (C-SPCCالدراسية في الكلية )

تمثل عملية كتابة التقريرين . (C-SPCCدراسية في الكلية )قبل لجنة المناهج والخطط ال مراجعته من

 ذلك, قولتحقي. )تقرير البرنامج وتقرير المقرر( سوية عملية الدعامة الفاعلة للتطبيق الفعال للبرنامج

 (,C-SPCCللبرنامج ومن خالل لجنة المناهج والخطط الدراسية في الكلية ) التدريس هيئة فان أعضاء

الخاصة بالتغذية الراجعة ويقومون بتقييم تلك الحقائق ويقومون  والمعلومات ألدلةا يسعون معا لجمع

 ستطالعا بعمل التغييرات من اجل تحسين مخرجات التعلم للبرنامج وطريقة تقديمه للطلبة وطريقة تطبيقه.

ت الخاصة بالتقييم الطالبي للمقررا NCAAAالجامعة نماذج   وتستخدم خاصة له أهمية الطالب رأي

 وينتج عن عملية وتقييم نموذج المسح الخاص بخبرة الطالب إلغناء عملية مراجعة وتحسين البرنامج.

تحديد الممارسات الجيدة وينتج عنها تصميم  (APCRمراقبة تقارير البرامج والمقررات الدراسية )

 .وتطبقها في البرنامج وتطبيق  خطة تنفيذية تتبنى خطط اجراء التحسينات

 * * * ** * 
 د. عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الحليبيهيئة التدريس :  عضو
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