
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدب األطفال المقرر:اسم 

 7402375 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:

 

 

  



 

 
2 

 

 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   ليةك

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل األول –المستوى الثالث 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

أدب األطفال، مفهومه، فلسفته، معاييره، نشأته، أهميته، مضامينه، خصائصه الفنية،  يشتمل المقرر على

 سماته اللغوية، أنواعه:)القصة، المسرحية، األغاني، األناشيد(، تطبيقات لنصوص مختارة من أدب األطفال.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 وفلسفته ومعاييره.تحديد وتعريف مفهوم أدب األطفال  -

 تعريف الطالب بنشأة أدب األطفال وأهميته. -

 تعريف الطالب بمضمون أدب األطفال وخصائصه الفنية وسماته اللغوية. -

 تعريف الطالب بأنواع أدب األطفال. -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

فتي   - 1.1 مضففففففامين أدب األطفال و مفهوم أدب األطفال وفلسفففففففته ومعاييره. على عر 

 وخصائصه الفنّية.

 ر

 ر أنواع أدب األطفال. يميز بين - 1.2

 ر أدب األطفال.يعدّد مصطلحات  -  1.3

  المهارات 2

ق بين مصطلحات  - 2.1  ر .أدب األطفاليفّرِّ

 ر .أنواعه األدبيةيوّضح رأيه في  - 2.2

 س  .مقنعة بحجج عقلية يبرر آراءه - 2.3

 س يحكم على آراء غيره بموضوعية. - ...2

  الكفاءات 3

 س يحلل نصوص متنوعة من أدب األطفال. - 3.1

 س .أساليب أدب األطفاليعيد بناء تصوره حول  - 3.2

 س يقود فريق العمل - ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 تقديم خطة تدريس المقرر ومصادره ومراجعه 1

 األول

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 مفهوم أدب األطفال وفلسفته 2
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 معايير أدب األطفال وأسسه 3

 الثاني

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 معايير أدب األطفال وأسسه 4
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أدب األطفال في المجتمعات القديمة 5

 الثالث

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أدب األطفال في التراث العربي 6
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف
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ره في العصر الحديث 7  نشأة أدب األطفال وتطوُّ

 الرابع

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

ره في العصر الحديث 8  نشأة أدب األطفال وتطوُّ
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أهّمية أدب األطفال  9

 الخامس

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أهّمية أدب األطفال 10
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 األطفال ووظائفهمضمون أدب  11

 السادس

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 مضمون أدب األطفال ووظائفه 12
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 الخصائص الفنّية ألدب األطفال 13

 السابع

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 الخصائص الفنّية ألدب األطفال 14
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 اللغة وسماتها في أدب األطفال 15

 الثامن

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 اللغة وسماتها في أدب األطفال 16
 سفففففففففففاعفففففة

 ونصف

 أنواع أدب األطفال )القصة( 17

 التاسع

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أنواع أدب األطفال )القصة( 18
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أنواع أدب األطفال )المسرحية( 19

 العاشر

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أنواع أدب األطفال )المسرحية( 20
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أنواع أدب األطفال )األغاني( 21

 الحادي عشر

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 األطفال )األغاني(أنواع أدب  22
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أنواع أدب األطفال )األشعار واألناشيد( 23

 الثاني عشر

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 أنواع أدب األطفال )األشعار واألناشيد( 24
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 تطبيقات لنصوص مختارة من أدب القصة لألطفال 25

 الثالث عشر

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 لألطفالتطبيقات لنصوص مختارة من أدب القصة  26
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 الرابع عشر تطبيقات لنصوص مختارة من الفن المسرحي لألطفال 27
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف
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 تطبيقات لنصوص مختارة من أغاني األطفال 28
سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 تطبيقات لنصوص مختارة من األناشيد لألطفال 29

 الخامس عشر

سفففففففففففاعفففففة 

 ونصف

 تطبيقات لنصوص مختارة من أناشيد األطفال 30
 سفففففففففففاعفففففة

 ونصف

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

فتي   - مفهوم أدب األطفال وفلسفففته  على عر 

 مضفففففففففامففيففن أدب األطففففففالو ومففعفففايففيففره.

 وخصائصه الفنّية.

 إلقاء المحاضرات.

 الحوار.

 المناقشة والمدارسات.

 ورش عمل.

تكليف الطالب بكتفففابفففة: 

بحوث في مجال دراسففته، 

 وتقويمها

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 بحوث.

1.2 
 عروض مشاهدة. أنواع أدب األطفال. يميز بين -

 

 واجبات منزلية.
 

3.3 

 الحوار. األطفال.أدب يعدّد مصطلحات  -

 المناقشة والمدارسات.
 

اختبار عملي على 

 برامج الحاسوب.

 واجبات منزلية

 المهارات 2.0

2.1 

ق بين مصطلحات  -  إلقاء المحاضرات. .أدب األطفاليفّرِّ

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة.

 ورش عمل.

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تففحففكففيففم: أدائففهففم فففي 

 ورشة العمل

2.2 
 المناقشة والمدارسة. مقنعة. بحجج عقلية آراءه يبرر -

 

تحكيم: مناقشات 

 الطالب

3.3 

بحوث في مجال دراسته،  يحكم على آراء غيره بموضوعية. -

 وتقويمها.
 

واجبفات مقفدمفة ببرامج 

 حاسوبية متخصصة.

 الكفاءات 3.0

3.1 

 يحلل نصوص متنوعة من أدب األطفال. -

 دراسة نصوص مختارة 

 اختبار تحريري. بحوث

 أسئلة مباشرة.

 ورشة العمل

3.2 

ناء تصففففففوره حول  - يب أدب يعيد ب أسفففففففال

 ورش عمل .األطفال

 مناقشات بين الطلبة

نار( مِّ  مدارسة )سِّ

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 

 يقود فريق العمل

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة.

 ورش عمل.

 تحكيم: المدارسة

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .المقرر ذاتالساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أس

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

أدب األطفال: قراءات نظرية ونماذج تطبيقية/ سمير عبد الوهاب أحمد، دار  -

.2006، 1المسيرة للنشر، عمان، ط  

، 1أدب األطفال/ ربحي مصطفى عليان، دار صفاء للنشر، عمان، ط -

2014. 

 المساندةالمراجع 

 .2008أدب األطفال/ فوزي عيسى، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -

 أدب األطفال/ محمد علي الهرفي. -

 البنى الحكائية في أدب األطفال العربي الحديث/ موفق رياض مقدادي. -

 أدب األطفال/ حسن يريغش. -

 أدب األطفال: فلسفته، فنونه، وسائطه/ هادي نعمان الهيتي. -

 / محمد الشنطي. في أدب األطفال -

 أدب األطفال/ على الحديدي -

 أدب األطفال في العالم المعاصر: رؤية نقدية تحليلية/ إسماعيل عبد الفتاح. -

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws  

www.alwaraq.net       

 أدب األطفالمجالت مختصة في نشر دراسات  -  ىأخر

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30قاعات تستوعب  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات،
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية ( QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص ) باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

ي، لكال التقييمين الداخل تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

استخدام مستشارين وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )ب

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

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

 جليتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أ

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

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

  
 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم  ليةك

  * اختياري  إجباري ب.

: المستوى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 اليوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 اليوجد )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسية عدد الدراسة نمط م

  3 √المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تطبيقات نصيّة في األدب األدب المقارن، مفهومه، نشأته، مدارسه، مناهجه، ميادينه،  يشتمل المقرر على

 المقارن.

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة نشأة األدب المقارن ومدارسه -

 معرفة مناهج األدب المقارن -

 اِّكتساب القدرة على التفاعل مع اآلداب العالمية األخرى من خالل التطبيقات -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

النشأة التاريخية  مفهوم األدب المقارن والمصطلحات المتعلقة به.على عرف تي 1.1

 لألدب المقارن
 ت

 ر مناهج األدب المقارن. يميز بين 1.2

2   

الـتأثر والتأثير بين األدب العربي وغيره من بعض مواطن بالتحليل  يكتشف 2.1

 اآلداب.
 ر

 ر .مقارنات أدبية بين نصوص مختلفة يعقد 2.2

  الكفاءات 3

مواطن التأثر والتأثير بين بعض النصوص في األدب العربي وغيره من  يستنتج 3.1

 اآلداب األخرى.
 ر

مع اآلخرين يتحاور 3.2  ر 

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع الموضوعاتقائمة  م

 مفهوم األدب المقارن 1

 األول

ساعة 

 ونصف

 النشأة التاريخية لألدب المقارن 2
ساعة 

 ونصف

 مصطلحات األدب المقارن 3

 الثاني

ساعة 

 ونصف

 أعالم األدب المقارن 4
ساعة 

 ونصف

 مدارس األدب المقارن: المدرسة الفرنسية 5

 الثالث

ساعة 

 ونصف

 مدارس األدب المقارن: المدرسة األمريكية 6
ساعة 

 ونصف

 مدارس األدب المقارن: المدرسة السالفية 7

 الرابع

ساعة 

 ونصف

 العوامل العاّمة والخاّصة لعالمية األدب 8
ساعة 

 ونصف
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 التّأثّر والتّأثير في األدب المقارن 9

 الخامس

ساعة 

 ونصف

 عالقة األدب العربي باألدب اليوناني 10
ساعة 

 ونصف

 عالقة األدب العربي باألدب الفرنسي 11

 السادس

ساعة 

 ونصف

 عالقة األدب العربي باألدب اإلنجليزي 12
ساعة 

 ونصف

 ميادين البحث في األدب المقارن 13

 السابع

ساعة 

 ونصف

 قصص الحيوان واألدب المقارن 14
ساعة 

 ونصف

15 
األسد والجمل والثعلب تحليل نص من كليلة ودمنة وخرافات الفونتين: 

 والغراب
 الثامن

ساعة 

 ونصف

 تحليل نص من كليلة ودمنة وخرافات الفونتين: التاجر والمؤتمن الخائن .16
ساعة 

 ونصف

17 
تحليل نص من كليلة ودمنة وخرافات الفونتين: الحيوانات المرضى 

 بالّطاعون
 التاسع

ساعة 

 ونصف

 تحليل نص من كليلة ودمنة وخرافات الفونتين: اللّبؤة والّشعهر 18
ساعة 

 ونصف

 تحليل نص من كليلة ودمنة وخرافات أيسوب: الكبش والثّعلب 19

 العاشر

ساعة 

 ونصف

 الغزل العربي وشعر التّروبادور 20
ساعة 

 ونصف

21 
صورة صالح الدين في األدب الفرنسي وصورة الفرنسيين في أدب عصر 

 صالح الدين
 الحادي عشر

ساعة 

 ونصف

 التّأثّر والتّأثير في أدب ألف ليلة وليلة 22
ساعة 

 ونصف

 أبو العالء المعّري ودانتي 23

 الثاني عشر

ساعة 

 ونصف

 فولتير في األدب العربي 24
ساعة 

 ونصف

 موبسان ومحمود تيمور 25

 الثالث عشر

ساعة 

 ونصف

 بيار والمنفلوطيبول وفرجيني بين برنار دي سان  26
ساعة 

 ونصف

 رواية زينب لهيكل وجولي لروسو 27

 الرابع عشر

ساعة 

 ونصف

 من المسرح العالمي إليوت وصالح عبد الصبور 28
ساعة 

 ونصف

 الخامس عشر السيرة الذاتية بين األدب العربي واآلداب الغربية 29
ساعة 

 ونصف
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 تأليف عام عن جدوى دراسة األدب المقارن 30
ساعة 

 ونصف
   المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

مفهوم األدب المقارن على عرف تي

 النشأة التاريخية والمصطلحات المتعلقة به.

 لألدب المقارن

 /الحوار /إلقاء المحاضرات

والمدارسات المناقشة ورش  / 

عروض  /عمل

استخدام الحاسب /مشاهدة

 اآللي.

دراسة نصوص مختارة تُطبق 

عليها مفردات المقرر 

وموضوعاته، انطالقا من 

النص، وصوال إلى مجال 

 دراسته.

تكليف الطالب بكتابة: بحوث في 

 مجال دراسته، وتقويمها

تحريري. اختبار  

 أسئلة مباشرة.

 بحوث.

 واجبات منزلية.

 
 مناهج األدب المقارن. يميز بين 1.2

 المهارات 2.0

2.1 

بعض مواطن الـتأثر بالتحليل  يكتشف

والتأثير بين األدب العربي وغيره من 

 اآلداب.

 الحوار. إلقاء المحاضرات.

ورش  المناقشة والمدارسات.

 عمل.

اختبارات 

تحكيم: أداء و

 الطالب
 .مقارنات أدبية بين نصوص مختلفة يعقد 2.2

استخدام  عروض مشاهدة.

دراسة نصوص  الحاسب اآللي.

مختارة تُطبق عليها مفردات 

المقرر وموضوعاته، انطالقا 

من النص، وصوال إلى مجال 

 دراسته.
 الكفاءات 3.0

3.1 

مواطن التأثر والتأثير بين بعض  يستنتج

النصوص في األدب العربي وغيره من 

 اآلداب األخرى.

استخدام  عروض مشاهدة.

دراسة نصوص  الحاسب اآللي.

مختارة تُطبق عليها مفردات 

المقرر وموضوعاته، انطالقا 

من النص، وصوال إلى مجال 

تكليف الطالب بكتابة:  دراسته.

بحوث في مجال دراسته، 

 وتقويمها.

اختبارات 

تحكيم: أداء و

 الطالب

مع اآلخرين يتحاور 3.2  
مناقشات بين ، ورش عمل

 الطلبة

تحكيم: المدارسة 

، )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
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 الطلبة تقييمأنشطة. 2

 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

%5 الرابع واجب منزلي 1  

%10 السادس بحث 2  

%30 الثامن االختبار النصفي 3  

%5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4  

%50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5  
 لخ(ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

سعيد علوش، مدارس األدب المقارن، دراسة منهجية، الناشر المركز الثقافي  -

 م 1987العربي، الطبعة األولى: 

الجواد رضوان، مدخل الى الدرس األدبي المقارن، دار أحمد شوقي عبد  -

 م.1990العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى: 

 المساندةالمراجع 

أحمد عبد العزيز، نحو نظرية جديدة لألدب المقارن، مكتبة األنجلو المصرية،  -

 م.2002الطبعة األولى: 
نظرية والتطبيق، مكتبة المتنبي، الدمام، األدب المقارن بين ال .أحمد درويش -

 م.2010الطبعة األولى: 

: 15الطب عةاألدب المقارن، دار نهضة مصر للنشر،  هالل.محمد غنيمي  -

 م2013

عيسى الدودي، فضاءات األدب المقارن، دار النشر الجسور، الطبعة األولى:  -

 م2007

تطبيقية في األدب المقارن، منشورات اتحاد الكتاب  حمود، مقارباتماجدة  -

 م.2000العرب: 

 م.1992المقارن، دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى:  الخطيب، األدبحسام  -

مشكالت وآفاق، اتحاد الكتاب العرب دمشق:  المقارن:عبده عبود، األدب  -

 م1999

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

 ىأخر
 أدب مقارن.-مجالت أقسام اللغات الشرقية بالجامعات -

 مجلة فصول. -     

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

حاسفففوبا آليا مزودا  30( طالبا، فيها 30قاعة دراسفففية تسفففع )

 بأهم البرامج العلمية.

 التجهيزاتالتقنية
 الذكية،البرمجيات(السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

حاسب آلي به البرامج العلمية. -  

 عارض المشاهدة -

  تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

عملية ( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 أفضل الممارسات التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد  -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر ) نظام(

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب  يجب معاملتها وتقويمها

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

النماذج المجهزة في ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

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

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيفح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 الجلسة رقم

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 البالغة في القرآن والسنة  المقرر:اسم 

 7402343 المقرر:رمز 

 بكالوريوس  البرنامج:

 اللغة العربية  العلمي:القسم 

 اآلداب  الكلية:

 جامعة الملك فيصل  المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   ليةك

  *  اختياري   إجباري ب.

:             يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ، الفصل األول  المستوى الرابع 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 70% 32 المحاضرات التقليدية 1

 30% 13 التعليم المدمج  2

 0% 0  اإللكترونيالتعليم  3

 0% 0  عن بعدالتعليم  4

 0% 0  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

يشتمل المقرر على مؤلفات إعجاز القرآن الكريم قديماً وحديثاً، مظاهر اإلعجاز البياني  رر:لمقالعام لوصف ال. 1

)األسلوب القرآني، ضرب األمثال، اإليجاز، التكرار، الكلمة القرآنية، الجملة، الفاصلة(،  في القرآن الكريم

 الكريم والسنة النبوية.فصاحة النبي صلى هللا عليه وسلم وبالغته، نماذج تطبيقية من القرآن 

 :    الهدف الرئيس للمقرر. 2

 أن يتعرف الطالب على أهم المصادر التي تناولت بالغة القرآن المعجزة، وبالغة األحاديث النبوية  -

 أن يقف على جوانب من بالغة القرآن الكريم وبالغة الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم  -

 أن يستقي األدوات البالغية التي درسها في تحليل النصوص القرآنية واألحاديث النبوية  -

  أن يكون قادراً على تذوق النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، ونقل هذا التذوق لآلخرين -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

   المعارف 1

وبالغففة  وبالغتففه،على أهم الكتففب القففديمففة والحففديثففة في إعجففاز القرآن  يتعرف 1.1

 النبوية.األحاديث 

 ر

 س وبعض مظاهر بالغة الحديث النبوي  القرآن،بعض دالئل اإلعجاز في بالغة  يحفظ 1.2

  المهارات 2

ومواطن بالغة الحديث النبوي ومقارنتها  اإلعجاز في القرآن ، هوجو يكتشففففففف 2.1

 بالمادة البالغية التي درسها الطالب من قبل 

 ر

وتحليل أحاديث نبوية وإبراز  المعجزة،نصففففففوص قرآنية وشففففففرح بالغتها  يحلل 2.2

 مواطن بالغتها وتفوقها 

 ر

  الكفاءات 3

 ر تطبيق ما تعلمه من دروس البالغة على النصوص القرآنية والنبوية   3.2

 ر التفرقة بين الكالم األدبي البليغ، والكالم العادي الخالي من البالغة  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

1 
والتعريف بمحتوى المقرر ، وتوزيع مواضتتيعه على المحاضتترات ،  التعرف على الطالب ،

 األول وككر أهم المراجع والمصادر ، وكيفية التواصل مع المدرس خارج المحاضرة . 
 ساعة ونصف 

 ساعة ونصف  قضية اإلعجاز البياني في القرآن وأثرها في نشأة البالغة العربية  2

 اإلعجاز عند النظام والجاحظ والرماني والخطابي والباقالني   3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني  4

 تطبيق نظرية النظم عند الزمخشري في تفسيره الكشاف  5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المؤلفات المعاصرة في البيان القرآني   6  

7  
مظتتاهر اإلعجتتاز البيتتاني في القرآن : المفردة القرآنيتتة ، المغتتايرة بين المفردات ومالءمتتة 

 الرابع السياق  
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف داللة الصوت على المعنى ، سمو اللفظ والداللة اإليحائية   8

 الجملة القرآنية : التلوين في البنية التركيبية    9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف اإليجاز ، التكرار ، التقديم والتأخير ، الحذف والذكر  10

 السياق ودوره في فهم النص القرآني وتذوق بالغته   11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الصورة الفنية في القرآن  )التشبيه ، االستعارة ،(  12

 المجاز العقلي ، المجاز المرسل ( الصورة الفنية في القرآن )الكناية ، 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفاصلة القرآنية ، والتعالق السياقي  مع اآليات  14

 ساعة ونصف نصوص مختارة من القرآن للتطبيق ، صورة المؤمنين ، هيئة الجنة والنار ، صورة الكافرين   15
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 ونصفساعة  الثامن الصور المتقابلة في القرآن  16

 مراجعة وتقببم  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تغذية راجعة من خالل اإلجابة على أسئلة االختبار النصفي ليتعرف الطلبة على أخطائهم  18

 البالغة في السنة النبوية وجهود الباحرين في دراستها   19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف عوامل تفوق البالغة النبوية   20

 الخصائص األسلوبية للحديث النبوي : اإليجاز ، الدقة  21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف سهولة اللفظ ووضوح المعنى  22

 التكرار األسلوبي والتجانس اللفظي  23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التقابل األسلوبي  24

 الصورة الفنية في الحديث النبوي  25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الطبيعة وتشكيل الصورة الحديرية  26

 الصورة التلميحية واإلشارية إلنتاج الصورة  27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف فنون العرض في الحديث النبوي : الحوار ، القصة ، األمرال ، الخطابة  28

الخامس  نصوص مختارة من الحديث النبوي للتحليل  29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تحليل نصوص مختارة من الحديث النبوي من واجبات الطالب   30

 ساعة  45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

على أهم الكتب القديمة والحديثة في  يتعرف

وبالغفة األحفاديفث  وبالغتفه،إعجفاز القرآن 

 النبوية.

 المحاضرات ، والقراءة 
اختبارات شفففففففهية قبل 

 كل محاضرة 

1.2 

بعض دالئفففل اإلعجفففاز في بالغفففة  يحفظ

وبعض مظفففاهر بالغفففة الحفففديفففث  القرآن،

 النبوي 

والواجبات  المحاضففرات ،

والحوارات ، والتكليففففات 

 البحثية

واجبفففات منزليفففة عقفففب 

 كل موضوع رئيسي 

 المهارات 2.0

2.1 

كتشفففففففف قرآن ،  هوجو ي ل في ا اإلعجفففاز 

ها  قارنت يث النبوي وم حد ومواطن بالغة ال

 بالمادة البالغية التي درسها الطالب من قبل 

نصفففوص  قراءة  تحليالت

قرآنية لعلماء مبرزين في 

هفففذا المجفففال ، قفففدمفففاء 

 ومحدثين 

نقففاشففففففففات وحوارات ، 

 وتكليف الطالب ببحوث 

2.2 

نصففففففوص قرآنيففة وشففففففرح بالغتهففا  يحلففل

وتحليفففل أحفففاديفففث نبويفففة وإبراز  المعجزة،

 مواطن بالغتها وتفوقها 

مناقشففففففة ومنافسففففففة بين 

 الطالب بإشراف المدرس 
 تحكيم  

 الكفاءات 3.0

3.1 
تطبيق مففا تعلمففه من دروس البالغففة على 

 النصوص القرآنية والنبوية  

االطالع على آخر ما كتب 

 أو زيارة عالم ومحاورته   

عرض إنجازاته والحكم 

 عليها  

3.2 

التفرقفففة بين الكالم األدبي البليغ، والكالم 

 العادي الخالي من البالغة 
النقفففاش والحوار البنفففاء 

 ومتابعة المستجدات 

تكليف عففدد من الطالب 

بفففإلففقفففاء مففحفففاضففففففففرة 

بفففإشفففففففراف المفففدرس، 

ومشفففففففاركة الطالب في 

 تقييم المحاضرة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 5% 13-1  مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي  1

 5% الرابع   واجب منزلي  2

 30% السابع  اختبار نصفي  3

 10% الراني عشر  كتابة بحث  4

 50% نهاية الفصل   اختبار نهائي  5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعتان أسبوعيا )ساعات مكتبية( -

 االلكتروني  للتواصل مع الطالب البريد  -

 تشكيل مجموعة في الواتس بطالب الشعبة ، سيما إذا كان العدد قليال للتواصل وبث ما يعزز عملية التعليم في المقرر -

 األنشطة الطالبية الثقافية    -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 البالغة في القرآن والسنة النبوية   أ د عزة محمد جدوع  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 إعجاز القرآن للباقالني 

 إعجاز القرآن للرماني 

 أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني 

 إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي 

 لمسات بيانية لألستاك الدكتور فاضل السامرائي 

 : محمد أبو موسى لقرآني من أسرار التعبير ا

 الحديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية : كمال عز الدين 

 البالغة فنونها وأفنانها : فضل حسن عباس 

 التصوير الفني في القرآن : سيد قطب 

 اإللكترونيةالمصادر 

 مكتبة المصطفى 

 المكتبة الشاملة 

 منتدى البالغيين 

 موقع الوراق 

 موقع المكتبة الوقفية 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 

 

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة تدريسية  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

طلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا ومستوى العمل الذي ي

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

دنى من متطلبات تطبيق التوازن ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األ

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

أخذ  (. قد يأخذ ذلك شكلQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

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

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 الفصل الثاني -السنة الثانية  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 : . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 ال توجد

 : متطلبات المتزامنة مع هذا المقررال. 5

 ال توجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

  0 التعليم المدمج  2

  0  اإللكترونيالتعليم  3

  0  عن بعدالتعليم  4

  0  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 إستوديوأو معمل  2
 0 إضافيةدروس  3
 0 تذكر()ى أخر 4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 ()تذكرأخرى  5
 45 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

نشأة علم األصوات عند العرب، علم األصوات وفروعه،"الفونيتيك"  يشتمل هذا المقرر على

و"الفنولوجيا"، قضايا علم األصوات وجهاز النطق، البحث الصوتي عند الخليل وسيبويه وابن سينا، 

ن(، الصوامت معايير تصنيف األصوات عند القدماء، معايير تصنيف األصوات عند المحدثين، أصوات )اللي

االنفجارية واالحتكاكية، الصوامت المركبة، األصوات البينية في العربية وأصوات القلقلة والتفخيم في 

العربية، الحركات العربية في القديم والحديث وتصنيفها، المقطع والنبر والتنغيم في اللغة العربية، الفواصل 

 الصوتية في العربية، وعيوب النطق وأمراض الكالم

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يتعرف الطالب على مفهوم الصوتيات، ومنزلته من النظام اللغوي، وأقسامه، ومناهجه وفروعه، وإدارك -

 أهميته في حياتنا اللغوية، وارتباطه بالعلوم األخرى. وفي كرير من مظاهر التقدم المادي حولنا.

 وحديراَ.اإللمام بنشأة التفكير الصوتي وتطوره، قديماً  -

التعريف بفيزيائية األصوات، وعناصر الصوت، وكيفية حدوثه، والتعريف بأقسام األصوات اللغوية  -

 األصوات الصائتة(،  –)األصوات الصامتة 

المخالفة(، والتعرف على الظواهر األدائية: )النبر وقواعد  –التعريف بالتغيرات الصوتية في السياق )المماثلة  -

تنغيم(، وصف جهاز النطق، ومخارج األصوات، والقدرة على النطق بأصوات اللغة العربية ال –في العربية 

 نطقاً صحيحاً، ومعرفة الكتابة الصوتية، والتقطيع الصوتي.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

يسجل أهم المصادر في علم الصوتيات  - 1.1  ر 

يسمي أهم المسائل الصوتية التي وقع فيها الخالف- 1.2  ر 

 ر امفردات الصوتيات وموضوعاته يميز بين - 1.3

  المهارات 2

 ر يلخص ما يقرأ في فكرة تخدم الدرس الصوتي. 2.1

 ر يحلل ما يقرأه من نصوص مختارة في موضوعات الصوتيات.- 2.2

 س يحفظ نصوصا من كتب الصوتيات لزيادة اإلدراك اللغوي- 2.3

  الكفاءات 3

يستخدم ا أساليب التوثيق الصحيحة عند نقل البيانات.- 3.1  س 

 س المشكالت بأسلوب علمي يحل  - 3.2

 س يوضح الفائدة التي يمكن أن يضيفها في مناقشاته الصفية- 3.3

 س علمي مبني على األدلة والبراهين. يفسر الدراسات الصوتية بأسلوب - 3.4

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

 نشأة علم األصوات عند العرب 1

 األول

 ساعة ونصف

2 
علم األصتتتتتتوات وفروعه )جوانب العملية الكالمية، تفريع علم األصتتتتتتوات وفقاً 

 لتنوع جوانب العملية الكالمية(
 ساعة ونصف

3 

علم األصتتتتتوات وفروعه )علم األصتتتتتوات النطقي والفيزيائي والتجريبي. تفريع 

علم األصتتوات وفقاً للعناية بالمادة الصتتوتية، ولدراستتة اللغة اإلنستتانية، ولمناهج 

 البحث اللغوي، نظرية الفونيم، أو الوحدة الصوتية.(

 ساعة ونصف الثاني
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4 
ينهما. تاريخ والفنولوجيا، والفرق ب "الفونيتي " و"الفنولوجيا" )تعريف الفونيتي 

 التفريق بين الفونيتي  والفنولوجيا.
 ساعة ونصف

5 
"الفونيتي " و"الفنولوجيا" )موقف المدارس اللغوية ودي ستتتوستتتير، والمدرستتتة 

 اإلنجليزية، والمدرسة األمريكية من التفريق.(

 الثالث

 ساعة ونصف

6 

والنظري )العالقة بين علم األصوات أهمية علم األصوات في المجالين التطبيقي 

 وعلم اللغة.

أهمية دراستتة األصتتوات اللغوية في األمرلة اآلتية واألمور المترتبة على دراستتة 

 األصوات اللغوية في العملية التعليمية.(

 ساعة ونصف

7 

أهميتتة علم األصتتتتتتوات في المجتتالين التطبيقي والنظري )بيتتان أهميتتة التعريف 

ومشتتكلة وضتتع األبجديات الجديدة. أهمية علم األصتتوات في بأصتتوات العربية، 

 الرابع الجانب النظري، ونوع العالقة بين علم األصوات والنحو(

 ساعة ونصف

8 
من قضتايا علم األصتوات وجهاز النطق )موقف المدرستة التوليدية التحويلية من 

 (المعنى.تصنيف فرعي علم األصوات، أهمية علم األصوات في مجال 
 ساعة ونصف

9 
من قضتتتتتايا علم األصتتتتتوات وجهاز النطق )جوانب الصتتتتتوت اللغوي وطبيعته، 

 الخامس وخصائصه، جهاز النطق وأعضاؤه.
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة وتقييم  10

11 
البحث الصتتتتوتي عند الخليل وستتتتيبويه وابن ستتتتينا )معجم العين للخليل وستتتتبب 

 سيبويه الصوتية مع تحليلها وموازنتها مع آراء غيره. التسمية، آراء

 السادس

 ساعة ونصف

12 

البحث الصتتتتتوتي عند الخليل وستتتتتيبويه وابن ستتتتتينا )رستتتتتالة: "أستتتتتباب حدوث 

وكيفية ربطه بين األصتتوات  وأصتتواتها،لفصتتولها  ضستتينا، عرالحروف" البن 

 اللغوية والطبيعية.(

 ساعة ونصف

13 

معايير تصنيف األصوات ووصف ابن جني لألصوات وتحديد مخارجها )معيار 

تصتتنيف األصتتوات، وموقف علماء العرب منه، وبيان مدى اهتمامهم بالحروف 

المدية. معايير تصتتتتتنيف األصتتتتتوات إلى صتتتتتوامت وحركات ووضتتتتتع الوترين 

الصوتيين ووضع المخارج واألحياز. مخارج األصوات وترتيبها عند ابن جني. 

تصتتنيف األصتتوات الصتتامتة من حيث كيفية مرور الهواء، ورأي علماء العربية 

 (كل .في 

 السابع
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف معايير تصنيف األصوات عند المحدثين 14

 أصوات المد عند اللغويين العرب 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أصوات اللين عند اللغويين العرب 16

 الصوامت االنفجارية واالحتكاكية        17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الصوامت االنفجارية واالحتكاكية        18

 الصوامت المركبة 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة وتقييم  20

 الصوامت المركبة 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وأصوات القلقلة والتفخيم في العربية"لم نر"  األصوات البينية في العربية 22

 "لم نر" وأصوات القلقلة والتفخيم في العربية األصوات البينية في العربية 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الحركات العربية ومشكالتها في القديم والحديث وتصنيفها 24

 وتصنيفها الحركات العربية ومشكالتها في القديم والحديث 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المقطع الصوتي في العربية 26

 المقطع الصوتي في العربية 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف والنبر والتنغيم في اللغة العربية 28



 

 
3

2 

الخامس  الفواصل الصوتية في العربية، وعيوب النطق وأمراض الكالم 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفواصل الصوتية في العربية، وعيوب النطق وأمراض الكالم 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
 يسجل أهم المصادر في علم الصوتيات  -
 

إلقاء المحاضرات. -

الحوار. العصف الذهني. 

محاضرة، نقاش علم، 

مجموعات العمل 

الصغيرة، نقاش على 

مستوى طلبة الصف او 

 في مجاميع صغيرة 

المناقشتتتتة والمدارستتتتات. -

ورش عمتتتل. استتتتتتتختتتدام 

 الحاسب اآللي. 

االمتحانات-  

العروض الفردية -

 والجماعية 

1.2 

يسمي أهم المسائل الصوتية التي وقع فيها -

 الخالف
 

1.3 
مفردات الصوتيات  يميز بين -

 اوموضوعاته

دراستتة نصتتوص مختارة -

طتتبتتق عتتلتتيتتهتتتا متتفتتردات  تتتب

الصتتوتيات وموضتتوعاته، 

انتتتطتتتالقتتتا متتتن التتتنتتتص، 

وصتتتتتتتتتوال إلتتتى التتتهتتتدف 

 المنشود من المقرر.

التتمتتقتتتاالت التتطتتويتتلتتتة -

 والقصيرة

 المهارات 2.0

2.1 
يلخص ما يقرأ في فكرة تخدم الدرس 

 الصوتي.

عتروض فتي التمتعتمتتتل، -

مشتتاريع، الحوارات، لعب 

سات حاالت  االدوار ، درا

 أو قضايا معينة. 

، تقديم عروض

، المخططات الرسومية

، منتديات النقاش

مراجعة ، مقابالت

 وتقييم

2.2 
يحلل ما يقرأه من نصوص مختارة في -

 موضوعات الصوتيات.

2.3 
يحفظ نصوصا من كتب الصوتيات لزيادة -

 اإلدراك اللغوي

تكليف الطالب ]أنشطة -

بحرية في مجال 

 الصوتيات، وتقويمها.

يختار القسم نصوصا من -

كتب الصوتيات لزيادة 

 إدراك الطالب اللغوي.

واجبات منزلية.-  

تطبيقات متنوعة-  

 بحوث.-

 الكفاءات 3.0

3.1 
د الصحيحة عنيستخدم ا أساليب التوثيق -

 نقل البيانات.

ورش عمل، محاضرات -

 لمتحدثين زائرين، الحفظ

 استعمال الفكاهة.-

تحكيم: المدارسة -

 )السمنار(

 سجالت التعلم.-

3.2 

 المشكالت بأسلوب علمي يحل  

التتتعتتتروض التتتفتتترديتتتة، -

منتتتاقشتتتتتتتتتات بين الطلبتتتة 

 مدارسة )ِسِمنار(

تقييم األقران-  

 تقييمات كاتية-



 

 
3

3 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 
الفائدة التي يمكن أن يضيفها في يوضح -

 مناقشاته الصفية

محاضتتتتتترات لمتحدثين  -

، التتتتعتتتتروض  زائتتتتريتتتتن

 الفردية.

بحوث وواجبات مقدمة -

بتتبتترامتتج حتتتاستتتتتتتتوبتتيتتتة 

 متخصصة. 

3.4 
يفسر الدراسات الصوتية بأسلوب علمي  -

 مبني على األدلة والبراهين.

استتتتتتتخدام أنشتتتتتتطة تعلم  -

الطالب بواستتتطة التدريب 

 .اليدويالعملي 

تقارير المختبر -  

عمل إحصائيات. -  

 الرسوم البيانية -

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 الخامس 1االختبار النصفي 1

 %10 السادس بحث 2

 %15 العاشر 2االختبار النصفي 3

 %10 الثاني عشر جماعي أو عرض شفويمقالة أو مشروع  4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي.

 .وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقرراتالساعات المكتبية 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

استيتية، سمير، األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، عمان، دار 

.2003وائل للنشر،   

محاضرات في علم األصوات، الرياض، دار النشر  خليل،محجازي، فاتن 

 .2008الدولي، 

 المساندةالمراجع 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين الستتتتتتيوطي. عمرو بن عرمان بن 

الخصائص. الخليل بن أحمد، العين. األزهري،  جني، قنبر سيبويه، الكتاب. ابن

ناعة اإلعراب.  الفراء، معاني القرآن. ابن تهذيب اللغة. ابن جني، ستتتتتتر صتتتتتت

العشر. سنان الخفاجي، سر الفصاحة. ابن فارس،  الجزري، النشر في القراءات

ة في اإلمال –الصتتتاحبي. عبد الفتاح إستتتماعيل، في الدراستتتات القرآنية واللغوية 

القراءات واللهجتتات العربيتتة. البتتدراوي زهران، في علم األصتتتتتتوات اللغويتتة 

 الفخراني، الستتعود أبو .األصتتوات علم شتتاهين، الصتتبور وعيوب النطق. عبد

 صبحي .العربية أصوات في دروس كانتينو، الصوتيات. جان علم في دراسات

عبد هللا ربيع وعبد العزيز عالم، علم الصوتيات، عبد الغفار  .اللغة فقه الصالح،

جا، اللهجات  ية. إبراهيم ن غة العرب ية. جانهالل، أصتتتتتتوات الل كانتينو،  العرب

ية، ترجمة صتتتتتتتالح القرمادي. رضتتتتتتوان درو يات العرب س في علم الصتتتتتتوت

 س،أني،  كمال، علم اللغة العام واألصتتوات بشتتر، القضتتماني، مبادا اللستتانيات.

 .1990، 5جلو المصرية، القاهرة، طإبراهيم، األصوات اللغوية، مكتبة األن
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 اإللكترونيةالمصادر 
www.alfaseeh.com\http://ar.wikipedia.org/wiki\www.shame

la.ws\www.alwaraq.net 

  ىأخر
إنترنتتت. برامج علميتتة. مكتبتتة ألهم مراجع اللغتتة العربيتتة القتتديمتتة والحتتديرتتة. 

 .الشاملة الموسوعة

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

)الفصول الدراسية، المختبرات، قاعات العروض / . المباني 1

 المعامل، الخ(.

 حاسوبا آليا مزودا بأهم 30( طالبا، فيها 30قاعة دراسية تسع )

 البرامج العلمية.

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

)الصوتيات والمرئيات، عرض البيانات المصادر المحوسبة 

 )داتا شو(، السبورة الذكية، والبرمجيات، إلخ(.

حاسب آلي به البرامج العلمية التي تبعنى بالصوتيات. عارض 

 المشاهدة.

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
صففففة، أذكرها، أو حددها، مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خا

 (CLSمختبر صوتيات ) أرفق قائمة بها(:

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

مراقبة التدريس ومراقبة عملية ( الخاصة بمفاهيم QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

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


 

 
3

5 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية.المقارنة  -

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

 عفففففمفففففلفففففيفففففات

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS الخاص باالمتحانات ) واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

ي، لكال التقييمين الداخل تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع

ارين وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستش

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gالمرفقات 

وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب يجب معاملتها 

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

استخدام النماذج المجهزة في ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك ب

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 العروض والقافية المقرر:اسم 

 7402391 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 7 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثانيالفصل  – الثالمستوى الث

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على دراسة المفاهيم العروضية، الكتابة العروضية، التقطيع الصوتي والقاعدة األساسية فيه، 

األجزاء والتفعيالت العروضية، الزحافات والعلل العروضية، البحور العروضية، مفهوم القافية وأنواعها عند 

في األوزان الشعرية: الموشحات نموكجا، التجديد الخليل وعيوبها، الضرورة الشعرية، محاوالت تجديد القدماء 

في القوافي )المزدوج، المسمط، المرلرات والمربعات والمخمسات(، التجديد في موسيقا القصيدة الحديرة )الشعر 

المقطعي، الشعر المرسل، قصيدة النرر، المزج بين األوزان القديمة والحديرة في القصيدة الحديرة، الشعر 

ر"(، مع ضرورة أن يتخلل كل  التدريبات المناسبة على األبحر المختارة وعلى القافية وأحرفها التفعيلي "الح

 وحركاتها.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تهماعلمي العروض والقافية: مفهومهما ومباحثهما وتقنيمعرفة الطالب بالمبادئ األسفففففففاسففففففية ل -أ

 .وقضاياهما

 نّغميّةوإيقاعيّة  ةملكتكوين  -ب

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ية، والبحور الشففففففعرية، وأنواع القوافي  1.1 باعية والخماسفففففف د التفعيالت السفففففف عدِّّ ي

 وعيوبها، واألوزان المستحدثة.

 ت

 ت األوزان القديمة والحديثةعلى عرف تي 1.2

  المهارات 2

 س يشرح الفروقات بين الكتابة االصطالحية اإلمالئية والكتابة الصوتية العروضية 2.1

 س يقارن بين البحور من خالل تفعيالتها 2.2

 س يحكم على آراء غيره بموضوعية 2.3

  الكفاءات 3

 س يحكم على صحة الوزن وانكساره 3.1

 س يبرر لما طرأ من عيٍب في القافية 3.2

 س فريق لتحليل بعض الظواهر العروضيةيعمل ضمن  ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته والمهام الفصلية 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقدمة نظرية للتعرف على المفاهيم العروضية 2

 الكتابة العروضية 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التقطيع الصوتي والقاعدة األساسية فيه 4

 األجزاء والتفعيالت العروضية 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مفهوم البحور والزحافات والعلل العروضية 6

 الطويل 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المديد 8

 البسيط 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة وتقييم 10
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 الوافر 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الكامل 12

 الرمل 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الرجز 14

 المتدارك 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تدريبات على األبحر المختارة 16

 مفهوم القافية وحدودها وأنواعها عند الخليل 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف وحركاتهاأحرف القافية  18

 تدريبات على استخراج القافية وتسمية أحرفها وحركاتها 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف عيوب القافية 20

 الضرورة الشعرية 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف محاوالت تجديد القدماء في األوزان الشعرية: الموشحات نموذًجا 22

 القوافي: المزدوج والمسمطالتجديد في  23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة وتقييم 24

 التجديد في القوافي: المثلثات والمربعات والمخمسات 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التجديد في موسيقا القصيدة الحديثة: الشعر المقطعي 26

 الشعر المرسلالتجديد في موسيقا القصيدة الحديثة:  27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التجديد في موسيقا القصيدة الحديثة: قصيدة النثر 28

29 
التجديد في موسففففيقا القصففففيدة الحديثة: المزج بين األوزان القديمة 

 الخامس عشر والحديثة، الشعر الحر
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة شاملة ومختصرة للمقرر 30

   المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

د التفعيالت السففباعية والخماسففية، والبحور  يعدِّّ

الشففففففعرية، وأنواع القوافي وعيوبها، واألوزان 

 المستحدثة.
 المحاضرة، المناقشة

العروض االمتحفففانفففات، 

الفففففففففرديففففة، الففففعففففرض 

 .التقديمي
 األوزان القديمة والحديثةعلى عرف تي 1.2

 المهارات 2.0

2.1 
يشففففففرح الفروقفات بين الكتفابفة االصففففففطالحية 

 اإلمالئية والكتابة الصوتية العروضية
المحفففاضفففففففرة، والعرض 

الفففففردي أو الففجففمفففاعففي، 

 الذهنيوالعصف 

 االمتحانات

التقارير التحليلية 

 للواجبات

 تقييمات ذاتية

 يقارن بين البحور من خالل تفعيالتها 2.2

 يحكم على آراء غيره بموضوعية 3.3

 الكفاءات 3.0

المحاضرة، والعرض  يحكم على صحة الوزن وانكساره 3.1

الفردي أو الجماعي، 

 والعصف الذهني

 التقارير، االمتحانات

 التحليلية للواجبات

 تقييمات ذاتية
 يبرر لما طرأ من عيٍب في القافية 3.2

3.3 
يعمفففل ضففففففمن فريق لتحليفففل بعض الظواهر 

 العروضية

الفففففعفففففرض الفففففففففففردي، 

 ومجموعة العمل الصغيرة

 التقارير التحليلية

 التقييمات الذاتية
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %15 الخامس اختبار  2

 %10 الثامن واجب منزلي 3

 %15 الثاني عشر اختبار  4

 %5 مستمر المشاركة والتفاعل 5

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

موسيقا الشعر العربي بين القديم والحديث، د. عزة جدوع، الطبعة الخامسة  -

 ه، مكتبة الرشد.1432

للخطيب التبريزي تحقيق الحساني حسن  الكافي في العروض والقوافي. -

 1994مكتبة الخانجي ، عبد هللا

 المساندةالمراجع 
الكتففب الحففديثففة في الموسففففففيقى  كتففب العروض والقففافيففة قففديمهففا وحففديثهففا ،

 .الشعرية

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com www.shamela.ws    
 أسطوانة مدمجة: كيف تتعلم فن العروض صوتيا، محمد الدوغان

 لكتب التراث )شركة التراث(برنامج حاسوبي: الجامع الكبير 

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 برنامج حاسوبي: الموسوعة الشعرية

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

كيف تتعلم فن ) أسففففطوانات، )داتا شووووووو  جهاز عرض البيانات

 (العروض صوتيا، محمد الدوغان
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة مراقبة الفصول الدراسية  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

 عمليات

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة تطبيق النموذج الداخلي لضمان 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

داخلي، ين التقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييم

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSنظام إدارة الجودة ) من Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

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

عالمات حول األجوبة من أجل يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع ال

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
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 التوصيف . اعتماد ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 7402416 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك فيصل المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 7 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   ليةك

  *  اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل األول –المستوى الرابع 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

7402213 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 ر:لمقرالعام لوصف ال. 1

لنشأة اللسانيات: اللسانيات التاريخية والمقارنة، خصائص د مفهوم اللغة ووظائفها، تمهي يشتمل المقرر على:

مجال اللسانيات، وعالقته بالعلوم األخرى، )التقاطعات واالختالفات(، اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقية، 

، أهم القضايا التي جاء بها: اللغة واللسان والكالم، تأسيس دي سوسير علم اللسانيات، التعريف بدي سوسير

العالمة اللغوية، اآلنية والتاريخية، العالقات الركنية واالستبدالية، أثر دي سوسير في الدرس اللساني، االتجاهات 

اللسانية بعد دي سوسير: مدرسة براغ، مدرسة كوبنهاغن، مدرسة لندن، المدرسة األمريكية، أثر النظرية 

نيوية في الفكر اللساني العربي، أهم أسس النظرية التوليدية التحويلية، البنية السطحية والبنية العميقة، الب

الكفاءة واألداء، التركيب، أثر النظرية التوليدية التحويلية في الفكر اللساني العربي: ميشال زكريا، والفاسي 

كالم، أثر النظرية التداولية في الفكر اللساني العربي، الفهري أنموذجين، أهم أسس النظرية التداولية: أفعال ال

 .أهم مفاهيم اللسانيات الوظيفية، أثر االتجاه الوظيفي في الفكر اللساني العربي: أحمد المتوكل نموذجا

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 المنهجيةأن يطلع الطالب على اللسانيات الحديثة ويتمثل أهم قضياها المعرفية وتوجهاتها 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ت أهم المصطلحات اللسانية الحديثة يشرح 1.1

 ت هم المدارس اللسانية الحديثةأ يعدد 1.2

  المهارات 2

 ر بين المستويات اللسانية  يميز 2.1

 ر ما درسه على اللغة العربية يطبق 2.2

  الكفاءات 3

 س أفكاره ويناقشها مع اآلخرينيعرض  3.1

 س يوضح ما درسه لألخرين 3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 : مفهوم اللغة ووظائفها.المدخل 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التاريخية والمقارنة.لنشأة اللسانيات: اللسانيات  دتمهي 2

3 

خصائص مجال اللسانيات، وعالقته بالعلوم األخرى )التقاطعات 

 واالختالفات(.

 اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقية.

 تأسيس دو سوسير علم اللسانيات:
 الثاني

 ساعة ونصف

4 
 التعريف بدي سوسير. أهم القضايا التي جاء بها

 
 ساعة ونصف

 اللغة واللسان والكالم. 5

 الثالث

 ساعة ونصف

6 
 العالمة اللغوية.

 اآلنية والتاريخية.
 ساعة ونصف

 العالقات الركنية واالستبدالية. أثر دوسوسير في الدرس اللساني. 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف االتجاهات اللسانية بعد دي سوسير: أهم أفكار مدرسة براغ 8

 مدرسة كوبنهاغن، أهم أفكار مدرسة لندنأهم أفكار  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف 1مراجعة وتقييم 10
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 الوصفية أهم أفكار المدرسة األمريكية 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أثر النظرية البنيوية في الفكر اللساني العربي. 12

 أثر النظرية البنيوية في الفكر اللساني العربي. 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أهم أسس النظرية التوليدية التحويلية: 14

 البنية السطحية والبنية العميقة. 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الكفاءة واألداء. 16

 التركيب. 17

 التاسع

 ساعة ونصف

18 
أثر النظرية التوليدية التحويلية في الفكر اللستتتتتتاني العربي: ميشتتتتتتال 

 زكريا، والفاسي الفهري أنموكجان.
 ساعة ونصف

 2مراجعة وتقييم  19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أهم أسس النظرية التداولية: أفعال الكالم. )أوستين( 20

الفففففحفففففادي  أهم أسس النظرية التداولية: أفعال الكالم. )سارل( 21

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الكالم. )سارل(أهم أسس النظرية التداولية: أفعال  22

الففففثففففانففففي  أثر النظرية التداولية في الفكر اللساني العربي 23

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أهم مفاهيم اللسانيات الوظيفية. 24

25 
أثر االتجتتاه الوظيفي في الفكر اللستتتتتتتتاني العربي: أحمتتد المتوكتتل 

 أنموكجا
الففففثففففالففففث 

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف في الدرس اللساني الحديث: تمام حسان أهم الجهود العربية 26

 أهم الجهود العربية في الدرس اللساني الحديث: مازن الوعر 27
الففففففرابففففففع 

 عشر

 ساعة ونصف

28 
أهم الجهود العربية في الدرس اللستتتتاني الحديث: عبد الرحمن الحاج 

 صالح
 ساعة ونصف

الففخفففامففس  أهم الجهود العربية في الدرس اللساني الحديث: عبد السالم المسدي. 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة عامة 30

   المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 أهم المصطلحات اللسانية الحديثة يشرح 1.1
 االختبار التحريري عرض األفكار ومناقشتها

 هم المدارس اللسانية الحديثةأ يعدد 1.2

 المهارات 2.0

 بين المستويات اللسانية  يميز 2.1
 عرض األفكار ومناقشتها

 االختبار التحريري

 بحث منزلي ما درسه على اللغة العربية يطبق 2.2
 الكفاءات 3.0

 أفكاره ويناقشها مع اآلخرينيعرض  3.1
 األسئلة الشفوية عرض األفكار ومناقشتها

 يوضح ما درسه لألخرين 3.2

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 الخامس 1االختبار النصفي 1

 %10 السادس بحث 2

 %15 العاشر 2االختبار النصفي 3
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 2010 1الجديدة المتحدة طدار الكتاب  غلفان مصطفى، في اللسانيات العامة، .1

مومن أحمد، اللسانيات النشأة والتطور، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.  .2

 م.2005الثانية 

 المساندةالمراجع 

سمير استيتية، اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج، عالم الكتاب الحديث، جدارا  -

 . 2005للكتاب العالمي، الطبعة األولى، 

عبد السالم المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفيةأ تونس، الدار التونسية للنشر،  -

1986. 

ليبيا، دار  -محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، طرابلس  -

 .2004الكتاب الجديد، 

كتاب ال ميشال أرفييه ، البحث عن فردينان دي سوسير ، ترجمة محمد خير البقاعيدار -

 .  2009الجديد، ليبيا، دار الكتاب الجديد، 

طالب هاشم الطبطباني، نظرية األفعال الكالمية بين فالسفة اللغة المعاصرين  -

 م .1994مطبوعات جامعة الكويت.   والبالغيين العرب،

 2005 .مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب. دار الطليعة للطباعة والنشر -

ن بوقرة، المدارس اللسانية عند العرب بين القديم والحديث. مكتبة اآلداب القاهرة، نعما -

2003. 

 ملعلو لقوميا عهدملا عبد القادر لمهيري ومحمد الشاوش، المدارس اللسانية،  -

 .1990. 2،. ط ،تونس ،لتربيةا

 اإللكترونيةالمصادر 

http://www.lissaniat.net  

www.alfaseeh.com   

www.shamela.ws          

www.alwaraq.net  

  ىأخر

 الدولي لخدمة اللغة العربية.مجلة اللسانيات العربية مركز الملك عبد هللا -

 مجلة اللسانيات كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات منوبة تونس -

 مجلة اللسانيات واللغة العربية، جامعة الباجي محتار عنابة، الجزائر -

 مجلة اللسان العربي، المغرب -

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 )داتا شو  جهاز عرض البيانات
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

http://www.lissaniat.net/
http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

يجيفففات  ت ترا اسففففففف

على  لحصفففففففول  ا

التغففذيففة الراجعففة 

مفففففن الفففففطفففففالب 

بخصففففوص فعالية 

 التدريس.

 

 الطلبة

غير 

مب

 اشر

 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

يجيفففات  ت ترا اسففففففف

أخفففرى لفففتفففقفففويفففم 

عمليفففة التفففدريس 

من قبففل اسففففففتففاذ 

 البرنامج/ القسم.

 

إدارة 

 الجودة

مب

 اشر

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة الجودة  -

(QMS ( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية التدريس )نظام

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSإدارة الجودة )

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام إدارة  -

 .N( الملحق QMS)الجودة 

عمليات تحسين 

 التدريس.

األقران 

من 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

مب

 اشر

 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

عمليفففات التحقق 

من معففايير إنجففاز 

 الطالب 

 

مففففففدرس 

 آخر

مب

 اشر

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

الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام إدارة الجودة 

(QMS الملحق )H  والملحقI  والملحقJ.) 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. تقويمات 

المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، وبشكل مثالي، 

تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب 

 من الطلبة خالل للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب

المقرر يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. جميع نماذج QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالواردة في المرفقات 

التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل ضمان 

من  Jو  Iاالتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في الملحقين 

ذ عينات من كمية صغيرة من (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSنظام ضمان الجودة )

العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة 

(QMS C.5.9) 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم  ليةك

  * اختياري  إجباري ب.

: المستوى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 اليوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 اليوجد )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسية عدد الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 √المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 - اإللكترونيالتعليم  3
 %0 - عن بعدالتعليم  4
 %0 - أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر علىمفهوم المذهب األدبي، الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية االشتراكية، الواقعية النقدية، 

المذاهب في األدب العربي، تطبيقات من األدب  أثر هذهالرمزية، الوجودية، البرناسية، السريالية، الدادائية، 

 العربي على هذه المذاهب.   

 

 

 للمقررالهدف الرئيس . 2

 أن يتعرف الطالب المذاهب األدبية

 إدراك التطور التاريخي للمذاهب األدبية -

 التعّرف على االختالفات القائمة بين المذاهب األدبية الحديثة -

 التعريف بأعالم المذاهب األدبية  -

 التعريف بالنظرية التي تخّص كّل مذهب من المذاهب األدبية -

 األدبالعربيالحديثة فيالوقوف على تأثير المذاهب األدبية 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

االختالفات القائمة بين المذاهب األدبية و المذاهب األدبيةعلى يتعرف الطالب  1.1

 الحديثة

 ر

تخّص كّل مذهب من المذاهب األدبية التييميّز النظريات  1.2  س 

العربي األدب في األدبية الحديثة يحدد تأثير 1.3  ر 

  المهارات 2

يبن المذاهب األدبية يقارن الطالب 2.1  ر 

التطور التاريخي للمذاهب األدبيةيحدّد  2.2  ر 

  الكفاءات 3

 ر يستخلص خصائص كل مذهب. 3.1

للمذاهب األدبية التطور التاريخييحدّد  3.2  ر 

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع  قائمة الموضوعات م

 مفهومالمذهباألدبي والفرق بينه وبين المنهج النقدي 1
 األول

 ساعة ونصف
 ساعة ونصف مفهومالمذهباألدبي والفرق بينه وبين المنهج النقدي 2
 الكالسيكية مفهومها 3

 الثاني
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف خصائص الكالسيكية 4
 نشأة الكالسيكية 5

 الثالث
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات على الكالسيكية من األدب العربي 6
 الرومانسيةمفهومها 7

 الرابع
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف نشأة الرومانسية 8
 خصائص الرومانسية 9

 الخامس
 ساعة ونصف

األدب العربيتطبيقات على الرومانسية من  10  ساعة ونصف 
 ساعة ونصف السادس الواقعية مفهومها 11



 

 
5

5 

السحرية النقدية الواقعيةاالشتراكية،الواقعية أنواعها الواقعية 12  ساعة ونصف 
السحرية النقدية الواقعيةاالشتراكية،الواقعية أنواعها الواقعية 13  

 السابع
 ساعة ونصف

السحرية النقدية الواقعيةاالشتراكية،الواقعية أنواعها الواقعية 14  ساعة ونصف 
 تطبيقات على الواقعية من األدب العربي 15

 الثامن
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الرمزية مفهومها .16

 نشأة الرمزيةوخصائصها 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات على الرمزية من األدب العربي 18

الرمزية من األدب العربيتطبيقات على  19  
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الوجوديةمفهومها 20

 نشأة الوجوديةوخصائصها 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات على الوجودية من األدب العربي أو الغربي 22

23 
البرناسيةنشأتهاوخصائصها وتطبيقات عليها من األدب العربيأو 

 الغربي
عشرالثاني   

 ساعة ونصف

24 
البرناسيةنشأتهاوخصائصها وتطبيقات عليها من األدب العربيأو 

 الغربي
 ساعة ونصف

25 
وخصائصها وتطبيقات عليها من األدب العربيأو نشأتهاالدادئية: 

 الغربي
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

26 
وخصائصها وتطبيقات عليها من األدب العربي أو  نشأتهاالدادئية: 

 الغربي
 ساعة ونصف

27 
السرياليةنشأتهاوخصائصهاوتطبيقات عليها من األدب العربي أو 

 الغربي
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

28 
السرياليةنشأتهاوخصائصهاوتطبيقات عليها من األدب العربي أو 

 الغربي
 ساعة ونصف

 أثر المذاهب األدبية المختلفة في األدب العربي الحديث والمعاصر 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أثر المذاهب األدبية المختلفة في األدب العربي الحديث والمعاصر 30
 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 المذاهب األدبيةعلى يتعرف الطالب 

االختالفات القائمة بين المذاهب األدبية و

إلقاء، إعداد بحث،  الحديثة

 مناقشة

اختبار تحريري، تقويم 

 بحث.
1.2 

تخّص كّل مذهب من  يميّز النظريات التي

 المذاهب األدبية
العربي األدب في األدبية الحديثة يحدد تأثير 1.3  
 المهارات 2.0

2.1 
يبن المذاهب األدبية يقارن الطالب اختبار تحريري، أسئلة  إلقاء، عرض، مناقشة 

 مباشرة.

2.2 
التطور التاريخي للمذاهب األدبيةيحدّد   

 

تقديم واجب منزلي، 

 إعداد بحث

تقويم واجب، تقويم 

 بحث،
 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 يستخلص خصائص كل مذهب. 3.1
المحاضرات والحوار 

 المباشر

اختبار تحريري تقويم 

 مقال،

3.2 
التطور التاريخي للمذاهب األدبيةيحدّد   

 

تقديم واجب منزلي، 

 إعداد بحث

تقويم واجب، تقويم 

 بحث،
 

 

 

 الطلبة تقييمأنشطة. 2

 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

%5 الرابع واجب منزلي 1  

%10 السادس بحث 2  

%30 الثامن االختبار النصفي 3  

%5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4  

%50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5  
 لخ(ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقرراتالساعات 

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

، نبيل راغب،المذاهباألدبيةمنالكالسيكيةإلىالعبثية،مكتبةمصر،القاهرة -

م.1984  

 ،جميلناصفالتكريتي،المذاهباألدبية،دارالشؤونالثقافيةالعامة،بغداد -            

 م.1990

 المساندةالمراجع 

شكري عياد،المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيين،عالم 

 المعرفة،الكويت.

فيليب فان تيغيم،المذاهب األدبية الكبرى في فرنسا،ترجمة- فريد  :

 أنطونيوس،منشورات عويدات.

.عبدالرزاق األصفر،المذاهب األدبيةلدى الغرب -  

محمدمندور،األدبومذاهبه -  

 محمدغنيمي هالل،النقداألدبيالحديث -

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

  ىأخر

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

حاسفففوبا آليا مزودا  30( طالبا، فيها 30قاعة دراسفففية تسفففع )

 البرامج العلمية.بأهم 

 التجهيزاتالتقنية
 الذكية،البرمجيات(السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

حاسب آلي به البرامج العلمية. -  

 عارض المشاهدة -

  تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

في نظام إدارة مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

ن األقران م

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

إدارة الجودة تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا  ومستوى العمل الذي يطلب

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

ذ (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

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

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيفح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة

 

  



 

 
5

9 
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الفصل الثاني –الثالث وى المست

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

7402261 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

النقد األدبي الحديث: نشأته وتطوره، طبيعته، أعالمه، قضاياه، مدارسه واتجاهاته، : يشتمل المقرر على

مناهجه، المصطلح النقدي، النقد والعلوم اإلنسانية، النقد واللسانيات، النقد واألجناس األدبية، مثل: القصة 

 القصيرة جدا وأدب الرحالت والسيرة الذاتية.

  الرئيس للمقررالهدف . 2

ره وطبيعته. -  أن يتعّرف الطالب على النقد الحديث: نشأته وتطوُّ

 أن يتعّرف الطالب على مناهج النقد الحديث ومدارسه وقضاياه. -

 أن يكتشف الطالب العالقة بين النقد الحديث والعلوم األخرى. -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ف  على نشأة النَّقدِّ الحديث وطبيعته  – 1.1  ر وعالقته بالعلوم األخرى.ومدارسه يتعرَّ

 ر الحديث. يعدد األجناس األدبية في ضوء النقد  – 1.2

 ر يعدّد مصطلحات النقد الحديث ويصفها. -  1.3

  المهارات 2

ق بين  - 2.1  ر المصطلحات النقدية.يفّرِّ

 ر يوّضح رأيه في مناهج النقد وقضاياه. - 2.2

 ر مقنعة  بحجج عقلية يبرر آراءه 2.3

 ر يحكم على آراء غيره بموضوعية. - ...2

  الكفاءات 3

 س يحلل النصوص األدبية في ضوء المناهج الحديثة. - 3.1

 س يعيد بناء تصوره حول األجناس األدبية. - 3.2

 س يقود فريق العمل - ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

1 
تقديم خطة تنفيذ المقرر وإجراءات تدريسفففففه وآليات تقويمه ومصفففففادره 

 األول ومراجعه
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مصادر النقد الحديث ومراجعه وأبرز أعالمه 2

 نشأة النقد الحديث وتطوره  3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الطبيعة الكونية للنقد الحديث  4

 النقد الحديث والعلوم االنسانية 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف النقد الحديث واللسانيات 6

 النقد الحديث واألدب المقارن 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مدارس النقد الحديث )الكالسيكية( 8

 النقد الحديث )الرومانسية في اآلداب الغربية(مدارس  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات 10

 مدارس النقد الحديث )الواقعية في اآلداب الغربية( 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مدارس النقد الحديث )الواقعية في األدب العربي( / تطبيقات 12

 ساعة ونصف السابع )النقد التاريخي( / تطبيقاتمناهج النقد الحديث الخارجية  13



 

 
6

3 

ي( / تطبيقات 14  ساعة ونصف مناهج النقد الحديث )النقد النّصِّ

 مناهج النقد الحديث )النقد الثقافي( / تطبيقات 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مناهج النقد الحديث )القراءة والتلقي( / تطبيقات 16

 مناهج النقد الحديث )المقاربة التناصية( / تطبيقات 17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مناهج النقد الحديث )النقد النسوي( / تطبيقات 18

 قضايا النقد الحديث )التجربة الشعرية(  19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات  20

 الحادي قضايا النقد الحديث )الوحدة( / تطبيقات 21

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قضايا النقد الحديث )الخيال( / تطبيقات 22

 قضايا النقد الحديث )الموسيقى( / تطبيقات 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف النقد الحديث واألجناس األدبية )الشعر( / تطبيقات 24

 النقد الحديث واألجناس األدبية )الرواية( / تطبيقات 25
 عشر الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف النقد الحديث واألجناس األدبية )القصة القصيرة( / تطبيقات 26

 النقد الحديث واألجناس األدبية )المسرحية( / تطبيقات 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مصطلحات نقدية 28

الخامس  مصطلحات نقدية 29

 عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مراجعة ما تم تدريسه 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ف  على نشففففأة النَّقدِّ الحديث وطبيعته  – يتعرَّ

 بالعلوم األخرى.وعالقته ومدارسه 

 إلقاء المحاضرات.

 الحوار.

 المناقشة والمدارسات.

 ورش عمل.

تكليف الطالب بكتفففابفففة: 

بحوث في مجال دراسففته، 

 وتقويمها

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 بحوث.

1.2 
قد  –  ية في ضففففففوء الن عدد األجناس األدب ي

 الحديث.

 عروض مشاهدة.
 

 واجبات منزلية.
 

3.3 

 الحوار. مصطلحات النقد الحديث ويصفها.يعدّد  -

 المناقشة والمدارسات.
 

اختبار عملي على 

 برامج الحاسوب.

 واجبات منزلية

 المهارات 2.0

2.1 

ق بين المصطلحات النقدية. -  إلقاء المحاضرات. يفّرِّ

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة.

 ورش عمل.

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب

تففحففكففيففم: أدائففهففم فففي 

 ورشة العمل
2.2 

 المناقشة والمدارسة. يبرر آراءه وأفكاره بالحجج واألدلّة. -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 
يسأل زمالءه عن آرائهم ويضيف إليها ما  -

 يراه مناسباً.

واجبفات مقفدمفة ببرامج 

 حاسوبية متخصصة.

 الكفاءات 3.0

3.1 

النصففففففوص األدبية وفق منهجٍ علمّيٍ  يحلل

 .دقيق

دراسة نصوص مختارة 

تُطبق عليها مفردات 

المقرر وموضوعاته، 

تكليف الطالب بكتابة: 

بحوث في مجال دراسته، 

 وتقويمها.

 اختبار تحريري. بحوث

 أسئلة مباشرة.

 ورشة العمل

3.2 

يتففففاعفففل مع النظريفففات النقفففديفففة الحفففديثفففة 

 ورش عمل والمعاصرة

 مناقشات بين الطلبة

نار( مِّ  مدارسة )سِّ

المدارسة تحكيم: 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
 

3.3 

 يقود فريق العمل

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة.

 ورش عمل.

تحكيم: المدارسة 

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات 

 الطالب
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع منزليواجب  1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

محمد صالح الشنطي،  ،في النقد األدبي الحديث: مدارسه ومناهجه وقضاياه -

.2004، 2دار األندلس حائل، ط  

راته، حلمي محمد القاعود، دار النشر  - - النقد األدبي الحديث: بداياته وتطوُّ

 .2006، 1الدولي، الرياض، ط



 

 
6

5 

 المساندةالمراجع 

مدارس النقد األدبي الحديث/ محمد عبد المنعم خفاجي، الدار اللبنانية  -

 .1995المصرية، القاهرة، 

مناهج النقد العربي الحديث والمعاصر، جميل حمداوي، مكتبة المعارف،  -

 .2010، 1الرباط، ط

النّقد األدبّي الحديث/ محّمد غنيمي هالل، نهضة مصر للطباعة والنشر، تاريخ  -

 .1997النشر 

 .1991قضايا النقد الحديث/ محمد صايل حمدان، دار األمل، إربد، األردن،  -

النقد األدبي، مجموعة من الكتّاب، ترجمة: رضوان ظاظا، مدخل إلى مناهج  -

1997. 

النقد األدبي ومدارسه الحديثة، ستانلي هايمن ترجة: إحسان عبّاس، محمد  -

 يوسف نجم.

 دليل النّاقد األدبّي. سعد البازعي، ميجان والّرويلي. - 

 النقد األدبي الحديث: أصوله واتجاهاته. أحمد كمال زكي. -

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com 

www.shamela.ws  

www.alwaraq.net       

 حديثةالنقدية المجالت مختصة في نشر دراسات  -  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30قاعات تستوعب  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات،

 ال توجد لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
http://www.alwaraq.net/
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

طلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا ومستوى العمل الذي ي

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

األدنى من متطلبات تطبيق التوازن ان تكون خاضعة الى الحد المعياري 

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

شكل أخذ (. قد يأخذ ذلك QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

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

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة

 

  



 

 
6

7 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقد العربي القديم المقرر:اسم 

 7402461 المقرر:رمز 

 بكالوريوس اللغة العربية البرنامج:

 قسم اللغة العربية العلمي:القسم 

 كلية اآلداب الكلية:

 فيصل جامعة الملك المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100  المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

مفهوم النقد، نشأته، أعالمه، المصطلح النقدي، مفهوم الشعر، الخصومة بين القدماء والمحدثين،  يشتمل المقرر على:

 الطبقات، اإلعجاز، الموازنة، المقايسة، األثر اليوناني، السرقات الشعرية، عمود الشعر.
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 القديم في مفهومه ونشأته ومصطلحاته وقضاياه ومقاييسه ومظاهر تطوره.أن يتعّرف الطالب على النقد العربي  -
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 أن يدرس نصوصا مختارة من المؤلفات النقدية القديمة ويحلّل قضاياها ويقف على خصائصها. -

 أن يستثمر معارفه النقدية في فهم النصوص األدبية ونقدها. -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

فَ  أن 1.1 ِ القديم وأعالمه ومراحل تطوره النَّقدِ  نشأة على يتعرَّ  ر العربي 

 ر أن يتعرف على قضايا النقد القديم ومناهجه 1.2

 ر .يعد د مراحل النقد العربي القديم ويشرحها أن 1.3

 ر ويحد دهاأن يذكر مصطلحات النقد القديم  1.4

  المهارات 2

 ر أن يشرح النصوص النقدية ويقارن بينها 2.1

 ر أن يستنتج القواعد النقدية 2.2

 ر أن يميز بين الحكم والتعليل النقدي 2.3

 ر أن يصن ف النقاد بحسب اتجاهاتهم 2.4

  الكفاءات 3

 س أن يطبق القواعد النقدية على نصوص األدب 3.1

 س القضايا النقدية ويدعم رأيه بحججأن يناقش  3.2

 س أن ينقد آراء غيره ويوظف الحجج المالئمة 3.3

 س أن يوظف المراجع الورقية واإللكترونية إلعداد بحث 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسبوع قائمة الموضوعات م

 تقدمي خطة تدريس املقرر 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف واملراجع املعتمدةتقدمي املصادر  2

 مفهوم النقد األديب: التعريف مبصطلح النقد ومصطلح األدب 3
 الثاين

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مسألة نشأة النقد العريب القدمي واختالف اآلراء فيها 4

 أثر االعتزال يف نشأة اخلطاب النقدي 5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف ابن سالم اجلمعي-اخلطاب النقدي قضية االنتحال ودورها يف نشأة  6

 منهج الطبقات عند ابن سالم 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف بةابن قتي-قضية القدمي واحملدث ودورها يف تطور اخلطاب النقدي  8

 قضية البديع عند ابن املعتز 9
 اخلامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مفهوم الشعر عند ابن طباطبا 10

 حمنة احملدثني عند ابن طباطبا 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف منهج املوازنة عند اآلمدي 12

 مبحث السرقات الشعرية عند اآلمدي 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف منزلة كتاب املوازنة يف اتريخ النقد 14

 قدامة بن جعفر-أتثري النقد اليوانين يف النقد العريب  15
 الثامن

 ونصف ساعة

 ساعة ونصف املصطلح النقدي عند قدامة 16
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 الفارايب: الشعر واخلطابة-أتثري النقد اليوانين يف النقد العريب  17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الفارايب: مفهوم احملاكاة-أتثري النقد اليوانين يف النقد العريب  18

 منهج املقايسة يف وساطة القاضي اجلرجاين 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف قضية السرقات الشعرية عند القاضي اجلرجاين 20

 الباقالين-النقد وفكرة اإلعجاز  21
 احلادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف عبد القاهر اجلرجاين-النقد وفكرة اإلعجاز  22

 مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين 23
 الثاين عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف املرزوقي-عمود الشعر نظرية  24

 حّد الشعر ووظيفة الشاعر عند ابن رشيق القريواين 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الطبع والصنعة عند ابن رشيق القريواين 26

 مفهوم التخييل عند حازم القرطاجين 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف السحر والشعر عند ابن اخلطيب 28

 موقف ابن خلدون من اإلسراف يف البديع 29
 اخلامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف املعيارية والوصفية يف النقد العريب القدمي 30

 45  المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
فَ  أن قدِ  نشتتتتتتتأة على يتعرَّ قديم وأعالمه ومراحل  النَّ ِ ال العربي 

 تطوره
 .حتريري اختبار .احملاضرات إلقاء

 .مباشرة أسئلة .احلوار أن يتعرف على قضايا النقد القديم ومناهجه 1.2

 منزلية واجبات  املناقشة .ويشرحهايعد د مراحل النقد العربي القديم  أن 1.3

 .حتريري اختبار البحوث أن يذكر مصطلحات النقد القديم ويحد دها 1.4

 المهارات 2.0

 .حتريري اختبار المحاضرات إلقاء أن يشرح النصوص النقدية ويقارن بلينها 2.1

 .مباشرة أسئلة الحوار أن يستنتج القواعد النقدية 2.2

 منزلية واجبات الحوار الحكم والتعليل النقديأن يميز بين  2.3

 .حتريري اختبار البحوث أن يصن ف النقاد بحسب اتجاهاتهم 2.4

 الكفاءات 3.0

 .حتريري اختبار عمل ورش أن يطبق القواعد النقدية على نصوص األدب 3.1

 .مباشرة أسئلة المناقشة أن يناقش القضايا النقدية ويدعم رأيه بحجج 3.2

 منزلية واجبات المناقشة أن ينقد آراء غيره ويوظف الحجج المالئمة 3.3

 .حتريري اختبار بحوث أن يوظف المراجع الورقية واإللكترونية إلعداد بحث 3.4
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 % 10 السادس بحث 2

 %30 الرامن االختبار النصفي 3

 %5 الراني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي.

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
إحساااااااااااريخ الرقدخاألديبخعند اخعرب،خ داخعنداردخ شريقخبعألخعنواااااااااااا  خن دوااااااااااااخ عن   د دخ

2012. 

 المساندةالمراجع 

)ضياء الدين(، المرل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح. محمد  ابن األثير-

 .1990محي     الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، 

)ضياء الدين(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنرور، تحقيق  ابن األثير-

 .1956مصطفى جواد وجميل سعيد، بغداد: مطبعة المجمع العلمي، 

)العلوي(، عيار الشعر، تح. طه الحاجري ومحمد زغلول سالم،  ابن طباطبا-

 .1956القاهرة: المكتبة التجارية، 

محاسن الشعر ونقده، تحقيق محمد )أبو علي الحسن(، العمدة في  ابن رشيق-

 .1955/ 2محي الدين عبد الحميد، مصر: مطبعة السعادة، ط

)أبو عبد هللا(، الشعر والشعراء، تح. مفيد قميحة، لبنان: دار الكتب  ابن قتيبة-

 .1985العلمية، 

اج،  ابن المعتز- )أبو العباس عبد هللا(، طبقات الشعراء، تح. عبد الستار أحمد فر 

 .1981ة: دار المعارف، القاهر

)أبو العباس عبد هللا(، كتاب البديع، تح. محمد عبد المنعم خفاجي،  ابن المعتز-

 .1990/  1بيروت: دار الجيل، ط

ام والبحتري، تحقيق  اآلمدي- )أبو القاسم بن بشر بن يحي(، الموازنة بين أبي تم 

 .1994محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت: دار المسيرة، 
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)أبو العب اس أحمد بن يحي(، قواعد الشعر، تح. رمضان عبد التواب، علب ث-

 .1966القاهرة: دار المعرفة، 

)أبو عرمان(، البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم هارون، القـاهرة: الجاحظ -

 ج(.4، )4/1975مكتبة الخـانجي، ط

دار المسيرة، )عبد القاهر(، أسرار البالغة، تح هـ. ريتر، بيروت: الجرجاني -

 .1983/  3ط

)القاضي علي بن عبد العزيز(، الوساطة بين المتنب ي وخصومه، الجرجاني -

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ومحمد علي البجاوي، القاهرة: دار إحياء الكتب 

 .1/1945العربية ط

 .4/1972)أبو إسحاق(، زهر اآلداب، بيروت: دار الجيل، طالحصري -

بكر محمد بن يحي(، أخبار الشعراء المحدثين من كتاب األوراق، )أبو الصولي -

 .1979بيروت: دار المسيرة، 

)أبو بكر محمد بن يحي(، أخبار أبي تمام، بيروت: المكتب التجاري  الصولي-

 ت.-للطباعة والتوزيع والنشر، د

)أبو هالل(، الصناعيتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو العسكري -

 ت.-براهيم، مصر، دالفضل ا

)حازم(، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح. محمد الحبيب بن القرطاجني -

 .1986الخوجة، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

)أبو العباس(، الكامل في اللغة واألدب، بيروت: مؤسسة المعارف، المبّرد -

1985. 

جاوي، القاهرة: دار )أبو عبد هللا محمد(، الموش ح، تحقيق محمد البالمرزباني -

 .1965النهضة، 

)أبو علي أحمد بن محمد الحسن(، شرح ديوان الحماسة، تح. أحمد المرزوقي -

أمين وعبد السالم هارون، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

1951. 

 

 
-  

 اإللكترونيةالمصادر 

خ
- www.alfaseeh.comخ 
- www.shamela.ws 
- www.alwaraq.net 
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  ىأخر

خ(عنرتعثخشاكة)خعنرتعثخنك بخعنكاريخعجلرم قخحرس ،خباانمج -
خعنورم ةخعملك اةقخحرس ،خباانمج -
 عنودادةخعمل س  ةقخحرس ،خباانمج -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالبا( 30) تسع دراسية قاعة إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 العلمية البرامج به آلي حاسب

 جهاز عرض البيانات

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

 الحصفففول على

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

في نظام إدارة  مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

من األقران 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

إدارة الجودة تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين وبشكل مثالي

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

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

 جليتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أ

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

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

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 قسم اللغة العربيةمجلس  جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثانيالفصل  – رابعالمستوى ال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 7402241البالغة القديمة    

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على البالغة الجديدة، نشأتها وتطورها، أعالمها، مقارنتها بالبالغة القديمة، اتجاهاتها، 

بالغة األسلوب، بالغة الصورة، بالغة الخطاب، والبالغة والمقام، بالغة الهزل، بالغة النّص اإلشهاري، 

 البالغة والحجاج.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 الطالب على البالغة الجديدة في مفهومها ونشأتها ومصطلحاتها وقضاياها ونظرياتها.أن يتعّرف  -

 أن يلّم بأهّم تيارات البالغة الجديدة ويدرك الخالفات بينها -
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 أن يتبين العالقة بين البالغة الجديدة والبالغة القديمة. -

 أن يستثمر معارفه البالغية في دراسة نصوص مختارة. -
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ف  على نشفففففأة البالغة الجديدة 1.1 على تيارات . على أبرز أعالم البالغة الجديدة .يتعرَّ

 البالغة الجديدة.

 ر

 ر بين النص والخطاب ،بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة يميّز 1.2

  المهارات 2

 ر .يحلل بعض الظواهر األسلوبية، ونصا حجاجيا حيشر 2.1

 ر واإلقناع التأثيريستنتج آليات  2.2

  الكفاءات 3

 س آراء غيره يقيّم، ويوّضح رأيه في قضية من القضايا 3.1

 س ينقد حججا مخالفةويدّعم رأيه بحجج  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 تقديم خطة تدريس المقرر 1
 األول

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تقديم المصادر والمراجع المعتمدة 2

 تطور مفهوم البالغة قديما وحديثا 3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أعالم البالغة الجديدة 4

 التيارات البالغية الجديدة 5
 الثالث

 ونصفساعة 

 ساعة ونصف البالغة العربية والنظريات البالغية الجديدة 6

 البالغة واألسلوبية أيّة عالقة؟ 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف بيرلمان البرهانية:البالغة  8

 البالغة البنيوية العامة: جماعة مو 9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف البالغة والتداول: أوستين 10

 مفهوم النص 11
 السادس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مفهوم الخطاب 12

 معايير النصية 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التماسك النصي: المفهوم واألنماط 14

 السيميائية وعلم النص 15
 الثامن

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف عالقة الحجاج بالخطابة والجدل 16

17 
بين  الفصففففففل-الوصففففففل بين الشففففففعرية والخطابية: البالغة العامة 

 التاسع بول ريكور والخطابية:الشعرية 
 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تقييم ومراجعة  18

 كيف يتّم الحمل على اإلذعان؟ 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف المقدمات الحجاجية 20

 االستدالل بواسطة التمثيل 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف الخطبة حجاجية:تطبيقات على نصوص  22



 

 
8

0 

 تطبيقات على نصوص حجاجية:  23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف بالغة السخرية بين التخييل واإلقناع 24

 مكونات الخطاب الساخر 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف بالغة الصورة 26

 مفهوم الصورة 27
 عشرالرابع 

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أنواع الصور  28

 بالغة الصورة وفاعلية التأثير في الخطاب اإلشهاري 29
 الخامس عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تطبيقات على نصوص إشهارية 30

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ف  على نشفففففففأة البالغة الجديدة على أبرز  .يتعرَّ

على تيففارات البالغففة . أعالم البالغففة الجففديففدة

 الجديدة.

 إلقاء المحاضرات.

 الحوار.

 المناقشة والمدارسة

 اختبار تحريري.

 أسئلة مباشرة.

 منزلية.واجبات 

1.2 

بين  ،بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة يميّز

 النص والخطاب

 ورش عمل.

 عروض مشاهدة.

دراسة نصوص مختارة 

تُطبق عليها مفردات 

 المقرر

اختبار عملي على 

 برامج الحاسوب.

 بحوث

 المهارات 2.0

2.1 

يحلل بعض الظواهر ، ونصا حجاجيا حيشر

 .األسلوبية

المحاضرات.إلقاء   

 الحوار.

 والمدارسة. المناقشة

ختبار تحريري.ا  

 أسئلة مباشرة.

 واجبات منزلية.

2.2 

 ورش عمل. واإلقناع التأثيريستنتج آليات 

 عروض مشاهدة.

دراسة نصوص مختارة 

تُطبق عليها مفردات 

 المقرر

اختبار عملي على 

 برامج الحاسوب.

 بحوث

 الكفاءات 3.0

3.1 
راء آ  يقيّم، وقضية من القضايايوّضح رأيه في 

 غيره
ورش عمل-  

مناقشات بين الطلبة-  

نار(- مِّ  مدارسة )سِّ

تحكيم: المدارسة -

 )السمنار(

تحكيم: مناقشات -

 الطالب
3.2 

 ينقد حججا مخالفةويدّعم رأيه بحجج 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مقالة أو مشروع جماعي أو عرض شفوي 4
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

التخييل والتداول، الدار البيضاء: افريقيا محمد العمري، البالغة الجديدة بين   -

.2005الشرق   

عبد هللا صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، تونس: مسكلياني  -

 .2011للنشر، 

 المساندةالمراجع 

 أرسطو، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي. .1

 أرسطو، الخطابة، ترجمة عبد الرحمان بدوي.  .2

 محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي.  .3

  بالغي.رويول أوليفيي، هل يوجد حجاج غير  .4

 عبد هللا صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته.  .5

 جون كوهان، الهزلي والشعري، ترجمة محمد العمري.  .6

 جون كوهان، بناء اللغة الشعرية، ترجمة أحمد درويش .7

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com   
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 
 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

كيف تتعلم فن ) أسففففطوانات، )داتا شووووووو  جهاز عرض البيانات

 (العروض صوتيا، محمد الدوغان
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصلإجراء مسح تقييمي 

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

إدارة 

 الجودة
 مباشر

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة الجودة  -

(QMS الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية التدريس ) نظام(

 ( Pوالملحق رقم  O( الملحق رقم QMSإدارة الجودة )

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام إدارة  -

 .N( الملحق QMSالجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران 

من 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 مباشر
 التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات  -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

مففففففففففدرس 

 آخر
 مباشر

( QMSتطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة )

الجودة الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام إدارة 

(QMS الملحق )H  والملحقI  والملحقJ.) 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. تقويمات 

المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، وبشكل مثالي، 

تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين خارجيين( قبل تقديمها للطالب 

 من الطلبة خالل للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم ومستوى العمل الذي يطلب

المقرر يكون مناسبا للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج 

(. جميع نماذج QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالواردة في المرفقات 

التحقق يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

من متطلبات تطبيق التوازن  ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل ضمان 

من  Jو  Iاالتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في الملحقين 

ذ عينات من كمية صغيرة من (. قد يأخذ ذلك شكل أخQMSنظام ضمان الجودة )

العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة 

(QMS C.5.9) 
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 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 برنامج اللغة العربية البرنامج:
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثانيالفصل  – انيالمستوى الث

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 45 المحاضرات التقليدية 1
 %0 - التعليم المدمج  2
 %0 -  اإللكترونيالتعليم  3
 %0 -  عن بعدالتعليم  4
 %0 -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصال ساعات

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يشتمل المقرر على البالغة، الفصاحة، اإلعجاز، علم المعاني وفنونه: الخبر واإلنشاء، والتقديم والتأخير، 

القصر، الفصل والوصل، الحذف والذكر، اإليجاز واإلطناب والمساواة. علم البيان، وفنونه: التشبيه، المجاز 

 ات المعنوية، المحسنات اللفظية.وفنونه: المحسنالعقلي، المجاز المرسل، االستعارة، الكناية. علم البديع 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .فنونهبعلم المعاني واإلعجاز، والفصاحة، وبالغة، لل معرفة الطالب بالمبادئ األساسية -ت

 بيانية وإبداعية لدى الطلبة. ةملك تنمية -ث

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

المفاهيم والمكونات الرئيسفففة التي تقدّم تصفففوراً متكامالً عن علم المعاني  يميّز -   1.1

 والبيان والبديع. 

I 

 A المعرفة البالغية في تحليل النص األدبي تحليالً بالغياً جمالياً. يوّظف - 1.2

  المهارات 2

الفروق الدقيقة بين الفنون البالغية المختلفة كالخبر واإلنشاء، والفصل  يشرح - 2.1

 إلخ .از واإلطناب، والحقيقة والمجاز والوصل، واإليج

P 

 P يناقش اآلراء 2.2

  الكفاءات 3

 I بين اآلراء المختلفة لعلماء البالغة في المسألة العلمية الواحدة. يوازن 3.1

 I العمل الجماعي الفعّال. يشارك في 3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  األسابيع قائمة الموضوعات م

 مقدمة تاريخية وعلمية عن علم البالغة  1

 األول

 ساعة ونصف

2 
والكالم الكلي المركب، وفصففففاحة  شففففروط فصففففاحة الكلمة المفردة،

 المتكلم وبالغته.
 ساعة ونصف

 علم المعاني وفنونه: الخبر: معناه، وأضربه، وأغراضه  3
 الثاني

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف خروج الكالم على خالف مقتضى الظاهر  4

 االلتفات: صوره وبالغته  5
 الثالث

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه –األسلوب الحكيم  6

 : أنواع اإلنشاء الطلبي   اإلنشاء 7
 الرابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف أسلوب القصر  8

 صور الوصل وأسراره والوصل:أسلوب الفصل  9
 الخامس

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف صور الفصل وأسراره 10

 ذكر المسند إليه: صوره وأغراضه  11
 السادس

 ساعة ونصف

 ونصفساعة  حذف المسند إليه: صوره وأغراضه  12

 اإليجاز واإلطناب والمساواة 13
 السابع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع اإليجاز واإلطناب والمساواة 14

 مراجعة وتقييم 15

 الثامن

 ساعة ونصف

16 
علم البيان: تعريفه وموضففع علم البيان من علوم البالغة وأثره في 

 أداء المعاني وفنونه:
 ساعة ونصف
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 التشبيه   17
 التاسع

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع فن التشبيه 18

 المجاز العقلي 19
 العاشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع المجاز العقلي   20

 المجاز المرسل 21
 الحادي عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع المجاز المرسل  22

 االستعارة وأنواعها وأهميتها وبالغتها 23
 الثاني عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع االستعارة وأنواعها وأهميتها وبالغتها  24

 الكناية 25
 الثالث عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع الكناية   26

 علم البديع وفنونه: المحسنات المعنوية 27
 الرابع عشر

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف تابع المحسنات المعنوية 28

 المحسنات اللفظية  29
 الخامس عشر

 ونصفساعة 

 ساعة ونصف تابع المحسنات اللفظية 30

   المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

المفاهيم والمكونات الرئيسففة التي تقدّم  يميّز -  

تصففففففوراً متكفففامالً عن علم المعفففاني والبيفففان 

 والبديع. 
تحليل نص وفق منهج  -

 بالغي وفني محدد.

 المناقشة والمناظرة -

 البحوث التطبيقية. -

 القراءة التلقائية. -

االختبارات الشفوية  -

 والتحريرية.

المتابعة ومالحظة  -

 السلوك.

1.2 

المعرففففة البالغيفففة في تحليفففل النص  يوّظف -

 األدبي تحليالً بالغياً جمالياً.
كيفية  التدريب على

الوصول إلى المعلومات 

 والبيانات.
 

المناشط الكتابية  -

 )بحوث وواجبات(.

قراءة النصوص  -

 األدبية.

 االختبار النهائي. -

 المهارات 2.0

2.1 

الفروق الدقيقة بين الفنون البالغية  يشرح -

المختلفة كالخبر واإلنشاء، والفصل والوصل، 

 إلخ .از واإلطناب، والحقيقة والمجاز واإليج

كيفية  التدريب على

الوصول إلى المعلومات 

 والبيانات.
 

الفهم باستخالص تقويم 

القضايا وطرق 

 معالجتها.

 التعلم التعاوني.تقويم  -

النصوص قراءة تقويم 

 األدبية.

2.2 
 يناقش اآلراء

 المناقشة والمناظرة
تقييم سلوكيات العمل 

 الجماعي.
 الكفاءات 3.0

3.1 
بين اآلراء المختلفففة لعلمففاء البالغففة في  يوازن

 المسألة العلمية الواحدة.

تحليل نص وفق منهج  -

 بالغي وفني محدد.

 المناقشة والمناظرة -

 التقارير، االمتحانات

 التحليلية للواجبات

 العمل الجماعي الفعّال. يشارك في 3.2 تقييمات ذاتية
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الرابع واجب منزلي 1

 %10 السادس بحث 2

 %30 الثامن االختبار النصفي 3

 %5 الثاني عشر مشروع جماعي أو عرض شفويمقالة أو  4

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

 .المتابعة المستمرة من قبل المرشد األكاديمي

 .وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقرراتالساعات المكتبية 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

موسيقا الشعر العربي بين القديم والحديث، د. عزة جدوع، الطبعة الخامسة  -

 ه، مكتبة الرشد.1432

للخطيب التبريزي تحقيق الحساني حسن  الكافي في العروض والقوافي. -

 1994مكتبة الخانجي ، عبد هللا

 المساندةالمراجع 
كتففب العروض والقففافيففة قففديمهففا وحففديثهففا ، الكتففب الحففديثففة في الموسففففففيقى 

 .الشعرية

 اإللكترونيةالمصادر 

www.alfaseeh.com www.shamela.ws    
 أسطوانة مدمجة: كيف تتعلم فن العروض صوتيا، محمد الدوغان

 برنامج حاسوبي: الجامع الكبير لكتب التراث )شركة التراث(

 برنامج حاسوبي: المكتبة الشاملة

 برنامج حاسوبي: الموسوعة الشعرية

 ال يوجد  ىأخر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  ة دراسيةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

كيف تتعلم فن ) أسففففطوانات، )داتا شووووووو  جهاز عرض البيانات

 (العروض صوتيا، محمد الدوغان
 ال توجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصلإجراء مسح تقييمي 

http://www.alfaseeh.com/
http://www.shamela.ws/
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

والملحق رقم  O( الملحق رقم QMS)نظام إدارة الجودة )التدريس 

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 التدريسية.المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات  -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSالجودة )إدارة 

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

. حيث يحقق ذلك ان حجم خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق

ومستوى العمل الذي يطلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا 

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

جب وي يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية

ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األدنى من متطلبات تطبيق التوازن 

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

(. قد يأخذ ذلك شكل أخذ QMSن نظام ضمان الجودة )م Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

 (QMS C.5.9عند اقتضاء ذلك. نظام إدارة الجودة )
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم  

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة
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 2تاريخ األدب العربي القديم  المقرر:اسم 

 7402352 المقرر:رمز 

 برنامج اللغة العربية البرنامج:

 قسم اللغة العربية العلمي:القسم 

 اآلداب الكلية:

 فيصل جامعة الملك المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 
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 8 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري * إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

7402352 

 ال يوجد )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

  45 √المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 0 معمل أو إستوديو 2
 0 دروس إضافية 3
 0 )تذكر(أخرى  4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 0 المشاريع /إعداد البحوث 4
 0 )تذكر(أخرى  5
 45 اإلجمالي 

 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

األدب العباسي، األدب األندلسي، أدب عصر الدول المتتابعة، التجديد والتطور في األدب  المقرر علىيشتمل 

القديم، األسباب والمظاهر، أعالم األدب في العصر العباسي، مصادر دراسة األدب العباسي، األدب األندلسي، 

عالمه.فنونه وأغراضه وأعالمه ومصادر دراسته، األدب في عصر الدول المتتابعة خصائصه وأ  
 

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

وبوجٍه خاّصٍ في العصففر العباسففّي واألندلسففّي والدّول  القديم،تعريف الطالب التأريخ األدبّي لتراثنا العربّي  -

 المتتابعة

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

تاريخ األدب العربي القديم يتعّرف الطالب على  1.1  ر 

 ر يحفظ الّطالب أعالم األدب العربي القديم  1.2

  المهارات 2

 ر يشرح الطالب خصائص تاريخ ذلك األدب في كل عصر 2.1

قارن الطالب بين أعالم األدب في تلك العصور المذكورةي 2.2  ر 

  الكفاءات 3

الجماعّي لتقديم ذلك التاريخ األدبييختار الطالب الفريق  3.1  ر 

 ر يقدر الطالب على إقامة حوار بنّاء لعرض فكرة المجموع  3.2

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

وأدبيًّا(- وسياسيًّا- )تاريخيًّاالعصر العباسي   1  
ساعة 

 ونصف

تطّورها( – نمّوها- أنماطها- )طبيعتهاالحياة االجتماعية في العصر العبّاسّي  2  
ساعة 

 ونصف

 الحياة الثّقافيّة والعقليّة واألدبيّة في العصر العبّاسّي  3
ساعة 

 ونصف

 سمات النّهضة األدبيّة في العصر العبّاسّي وقيمها 4
ساعة 

 ونصف

 الّسمات الفنيّة لألدب في العصر العبّاسّي وتوجهاتها 5
ساعة 

 ونصف

 أبرز الشعراء في العصر العبّاسّي  6
ساعة 

 ونصف

 اتجاهات الشعر في العصر العبّاسيّ  7
ساعة 

 ونصف

 أغراض الشعر في العصر العبّاسيّ  8
ساعة 

 ونصف
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ومضمونًا(. )شكالالتّطّور والتجديد في الشعر العبّاسّي  9  
ساعة 

 ونصف

وقيمه(وطبيعته ومصدريّته وأشكاله  العبّاسّي )مفهومه النثر العصر 10  
ساعة 

 ونصف

 أبرز الكتّاب في العصر العبّاسيّ  11
ساعة 

 ونصف

 اتجاهات النثر في العصر العبّاسيّ  12
ساعة 

 ونصف

 سمات النثر في العصر العبّاسيّ  13
ساعة 

 ونصف

التوقيعات( –المقامة  –الكتابة  – )الخطابةأنماط النثر في العصر العبّاسّي  14  
ساعة 

 ونصف

المراسالت( –المرويات الشعبيّة "كألف ليلة وليلة "  – )النّادرةفنون نثريّة أخرى  15  
ساعة 

 ونصف

المالمح(-القيم  –المصدريّة  –التأريخ  – )المفهوماألدب األندلسّي  16  
ساعة 

 ونصف

(إلخ( ...-ابن خفاجة  –زيدون  )ابنأبرز الشعراء في العصر األندلسّي  17  
ساعة 

 ونصف

 أغراض الشعر األندلسي وموضوعاته 18
ساعة 

 ونصف

 فنون الشعر األندلسّي واتجاهاته 19
ساعة 

 ونصف

  الموسيقى( – المضمون – )البنيةمستجدّات الشعر األندلسّي ومستحدثاته  20
ساعة 

 ونصف

إلخ(طفيل ... ابن-حزم  األندلسّي )ابنأبرز أعالم النثر  21  
ساعة 

 ونصف

 اتجاهات النثر في العصر األندلسّي موضوعاته 22
ساعة 

 ونصف

 سمات النّثر في العصر األندلسّي وخصائصه 23
ساعة 

 ونصف

  والمضمون( )الشكلمستجدات النثر األندلسي ومستحدثاته  24
ساعة 

 ونصف

25 
في عصر الدول المتتابعة )المملوكي/ الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية 

 العثماني( 

ساعة 

 ونصف

في عصر الدول المتتابعة )المملوكي/ العثماني / األيوبّي(الحياة الثّقافيّة واألدبيّة  26  
ساعة 

 ونصف

)المملوكي/ العثماني / األيوبّي(أعالم الشعر في عصر الدول المتتابعة  27  
ساعة 

 ونصف

عصر الدول المتابعة وأغراضه وموضوعاته وسماته الفنيّةاتجاهات الشعر في  28  
ساعة 

 ونصف

األيوبّي()المملوكي/ العثماني /  أعالم النثر في عصر الدول المتتابعة 29  
ساعة 

 ونصف
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 اتجاهات النثر في عصر الدول المتابعة وموضوعاته وسماته وخصائصه الفنيّة 30
ساعة 

 ونصف
  المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
تاريخ األدب العربي يتعّرف الطالب على 

 القديم 

المحاضرة/المناقشة/الحو

 ار

 االختبارات التحريريّة

 المناقشة والمراجعة  حلقات البحث  يحفظ الّطالب أعالم األدب العربي القديم  1.2
 المهارات 2.0

2.1 
يشرح الطالب خصائص تاريخ ذلك األدب 

 في كل عصر

المحاورة  –المناقشة  السمنارات/حلقات البحث  

2.2 
قارن الطالب بين أعالم األدب في تلك ي

 العصور المذكورة

المدارسات -ورش عمل  أسئلة  –المحاورة  

 مباشرة
 الكفاءات 3.0

3.1 
يختار الطالب الفريق الجماعّي لتقديم ذلك 

 التاريخ األدبي

سمنار –حلقة نقاشية   المناقشة الجماعية  

3.2 
يقدر الطالب على إقامة حوار بنّاء لعرض 

 فكرة المجموع 

ورشات عمل/حلقات 

 بحث

 العصف الذهنيّ 

 الطلبة تقييمأنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

%5 الرابع واجب منزلي 1  

%10 السادس بحث 2  

%30 الثامن االختبار النصفي 3  

%5 الثاني عشر مقالة أدبيّة 4  

%50 نهاية الفصل االختبار النهائي 5  
 لخ(ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .الساعات المكتبية وفقاً للجدول المعلن من قبل أساتذة المقررات

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 –المعارف  )دارد أحمد هيكل  سقوط:األدب األندلسي من الفتح إلى  – 1

م(.1983- 1ط  –القاهرة   

دار العلم  سالم:محمد زغلول  المملوكي(:+  )األيوبيفي العصرين  األدب- 2

 (.م 1987 –للماليين _ بيروت 
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 المساندةالمراجع 

ت(. د. –القاهرة  –الهالل  )دار زيدان،جورجي  العربية:تاريخ آداب اللغة   1 

العلم  )دار المقدسي،أنيس  العبّاسّي:أمراء الشعر العربي في العصر  – 2

ت(.د  –لبنان  –للماليين _ بيروت   

دار الكتب  )مطبعة مبارك،د زكي  الهجري:النّثر الفنّي في القرن الرابع  – 3

م(. 1952سنة  –القاهرة  –  

د  تحليليّة:ة الشعر العبّاسّي " تطّوره وقيمه الفنّيّة " دراسة تاريخيّ  – 4

م(. 1987 – 2ط  –القاهرة  –المعارف  )دار األنوار،محمد أبو   

أدب األندلس وتاريخها : ليفي بروفنسال ، ترجمة : محمد عبد الهادي  – 5

م ( . 1951 –القاهرة  –شعيرة ، ) المطبعة األميريّة   

القاهرة  – الخانجي )مكتبة خفاجي،د محمد عبد المنعم  األندلسي:األدب  – 6

.  م( 1985 – 2ط –  

 –الالذقية  –المنار  )دار الحمصي،نعيم  المتتابعة:في عصر الدول  األدب- 7

 ت(.د  –سوريا 

 

الماليين  )دار الّشكعة،د مصطفى  العبّاسي:الشعر والشعراء في العصر  – 8

  ت(.د  –لبنان  –بيروت  –

 –القاهرة  –الثقافة  )دار خليف،د يوسف  العبّاسّي:تاريخ الشعر  – 9

م ( .  1981  

لجارثيا جومث ، ترجمة : حسين مؤنس ، ) لجنة  األندلسي:الشعر  – 10

م ( .  1952 –القاهرة  –التأليف   

-الهدى  )داربكري شيخ أمين،  والعثماني:في النثر المملوكي  مطالعات- 11

  ت(.د  – الرياض

 –الكتاب  )دار الركابي،جودت  االزدهار:العربي من االنحدار إلى  األدب- 12

  ت(.د  –لبنان  –بيروت 

 –العلم للماليين  )دار بدوي،أحمد  الصليبية:في عصر الحروب  األدب- 13

  ت(.د  –بيروت لبنان 

 –بيروت  –المعرفة  )دار باشا،موسى  والمملوكي:العثماني  األدب- 14

 ت(.د  –لبنان 

 اإللكترونيةالمصادر 
www.shamela.ws 

www.alwaraq.net 

  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 الفصول الدراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 التجهيزاتالتقنية
 (شو )داتاعرض البيانات  الذكية،البرمجيات(السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

  تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اسفففففتراتيجيات 

الحصفففول على 

الفففففتفففففغفففففذيفففففة 

الففراجففعفففة مففن 

الففففففففففطففففففففففالب 

بفففخصفففففففففوص 

فففففففعففففففالففففففيففففففة 

 التدريس.

 

 الطلبة
غير 

 مباشر
 إجراء مسح تقييمي للمقرر من قبل الطالب في نهاية الفصل

اسفففففتراتيجيات 

تقويم  ل أخرى 

عففففففمففففففلففففففيففففففة 

التفففدريس من 

قبفففل اسففففففتفففاذ 

الففففبففففرنففففامففففج/ 

 القسم.

 

 مباشر إدارة الجودة

مراقبة الفصول الدراسية باستخدام الفقرات الواردة في نظام إدارة  -

( الخاصة بمفاهيم مراقبة التدريس ومراقبة عملية QMSالجودة )

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

P ) 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس باستخدام النموذج الوارد في نظام  -

 .N( الملحق QMSإدارة الجودة )

عمليات 

تحسين 

 التدريس.

األقران من 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مباشر
 المقارنة المعيارية الداخلية لتحديد أفضل الممارسات التدريسية. -

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

عفففففمفففففلفففففيفففففات 

الففتففحففقففق مففن 

معفففايير إنجفففاز 

 الطالب 

 

 مباشر مدرس آخر

تطبيق النموذج الداخلي لضمان العدالة الوارد في نظام إدارة الجودة 

(QMS ( الخاص باالمتحانات واالعمال المطلوبة في المقرر )نظام

 (.Jوالملحق  Iوالملحق  H( الملحق QMSإدارة الجودة )

جميع األعمال المقومة رسميا تخضع لبروتوكوالت تقييم واضحة. 

تقويمات المقررات الدراسية واالمتحانات تخضع لكال التقييمين الداخلي، 

وبشكل مثالي، تخضع الى تقييم خارجي )باستخدام مستشارين 

خارجيين( قبل تقديمها للطالب للتطبيق. حيث يحقق ذلك ان حجم 

طلب من الطلبة خالل المقرر يكون مناسبا ومستوى العمل الذي ي

للطالب، كما يتم معادلة هذا العمل باستخدام النماذج الواردة في 

(. جميع نماذج التحقق QMSمن نظام إدارة الجودة ) Hو Gالمرفقات 

يجب معاملتها وتقويمها بنفس المستوى من الصرامة االكاديمية ويجب 

دنى من متطلبات تطبيق التوازن ان تكون خاضعة الى الحد المعياري األ

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

يتم التحقق من تطبيق االعتدال في وضع العالمات حول األجوبة من أجل 

ضمان االتساق عبر الموضوع وذلك باستخدام النماذج المجهزة في 

أخذ  (. قد يأخذ ذلك شكلQMSمن نظام ضمان الجودة ) Jو  Iالملحقين 

عينات من كمية صغيرة من العمل أو قد يمتد بشكل موسع وأكثر رسمية 

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



 

 
9

9 

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيفح

 مجلس قسم اللغة العربية جهة االعتماد

 5 رقم الجلسة

 2/10/2019 تاريخ الجلسة

 

  


