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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كلية الشريعة وأصول الدين
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

الثقافة اإلسالمية ( 113 ( )3سلم ـ) 2

2

نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد
الكلية :كلية الشريعة وأصول الدين
القسم :الفقه
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اسم ورمز المقرر الدراسي :الثقافة اإلسالمية (113( )3سلم ـ .)2
عدد الساعات المعتمدة :ساعتان.
البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي .متطلب جامعة.
اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :الثالث.
المتطلبات السابقة لهذا المقرر الثقافة اإلسالمية 112( :سلم.)2-
المتطلبات اآلنية لهذا المقرر  :ال يوجد.
موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:
ّ
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية ،وأقسام اللغة العربية في كل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
 -1التعرف على خصائص المجتمع اإلسالمي واألسس التي يقوم عليها ووسائل الترابط
االجتماعي وأهم المشكالت الموجودة في المجتمع.
 -2اإللمام بتعاليم اإلسالم في مجال تكوين األسرة وإظهار دور المرأة في بناء األسرة
وتشكيل المجتمع.
 -3اإللمام بهدي اإلسالم وتوجيهاته في قضايا الزواج وتربية األوالد األمر الذي يساعد
على حفظ كيان األسرة واستقرارها وبالتالي ترابط المجتمع وتقويته.
 -4التعرف على طرق معالجة اإلسالم لما يحدث في نطاق األسرة من قضايا ومشكالت.
 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.
استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني.ج) توصيف المقرر الدراسي:
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
القسم األول :
التعريف بالمجتمع اإلسالمي ويتكون مما يأتي :
أوال ا :مفهوم المجتمع اإلسالمي.
ثانياا :أسس بناء المجتمع اإلسالمي :
3

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

1

2

أ _ اإلنسان في اإلسالم (من حيث خلقه ومكانته في الكون )
ب _ وحدة األصل _ وحدة العقيدة _ وحدة التكليف والجزاء
1
ثالثا ا  :مفهوم بناء المجتمع اإلسالمي:
_ االلتزام بالكتاب والسنة.
_ األخالق اإلسالمية  ,ودورها في بناء العالقات االجتماعية.
_ العبادة وأثرها في سلوك الفرد والمجتمع.
_ تنظيم المعامالت على أسس إسالمية.
_ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( يراعى إبراز دور وسائل اإلعالم
الحديثة في هذا المجال )
1
_ تطبيق الشريعة اإلسالمية  ,وأثره في إصالح الفرد والمجتمع  ,مع
إبراز الصورة الملموسة لما هو موجود بالمملكة العربية السعودية
ويراعى عند الحديث عن ذلك :
دفع الشبه المثارة حول نظام العقوبة في اإلسالم
1
رابعا ا  :خصائص المجتمع اإلسالمي.

2

1

2

2

4

1

2

1

2

_ خامسا ا  :وسائل تقوية الروابط االجتماعية :
_ تشريع الزكاة.
_ تحمل العاقلة للدية.
_ حقوق الجار.
_ صالة الجمعة والجماعة والعيدين.
_ المشاركة في المناسبات المختلفة ( الزواج  ,عيادة المريض  ,تشييع
الجنازة ).
_ إفشاء السالم.
_ التزاور
سادسا ا  :أهم المشكالت االجتماعية :
_ الزنا والقذف واألخطار المترتبة عليهما.
_ انحراف الشباب ( دور األسرة  ,دور المسجد  ,دور المؤسسات
التعليمية  ,والهيئات الثقافية000000ألخ.
القسم الثاني :
األسرة في اإلسالم  :ويشتمل على :
أ _ أصل األسرة في اإلسالم ( الزواج الشرعي أصل األسرة )
ب _ أهمية األسرة في بناء المجتمع.
ج _ مكانة المرأة في اإلسالم.
ويتبع ذلك المقارنة بوضع المرأة في المجتمعات الغربية  ,من خالل
أوضاع معينة كالمساواة واالختالط والعمل  ,في هذا اإلطار يلقى الضوء
على الحجاب وحدود الزينة.
ثانيا ا  :مقدمات الزواج :
_ معايير االختيار في الزواج.
_ المرأة التي تحل خطبتها.
_ شرعية الخطبة واألثر المترتب عليها.
_ النظر للمخطوبة وحدوده.
_ العدول عن الخطبة وما يتبعه من آثار.
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2

2

ثالثا ا  :الزواج وأهدافه :
_ تعريف العقد – وبيان حكم الزواج.
_ أركان العقد وشروطه
_ األهداف  :توجيه الغرائز بطريقة تتناسب مع مكانة اإلنسان.
_ تحقيق السكن النفسي.
_ صيانة أفراد المجتمع من االنحراف.
_ المحافظة على النسل.
_ العناية بتربية النشء " بإبراز خطر االعتماد في ذلك على الخادمة
األجنبية "
_ ويختم هذا ببيان اتجاه المجتمعات الغربية في تلبية نداء الغريزة
الجنسية مع التعرض لتحريم اإلسالم لكل ما يؤدي إلى الوقوع في الزنا
من التبرج واالختالط والنظر غير المباح.
رابعا ا  :اآلثار المترتبة على عقد الزواج :
_ حقوق الزوج.
_حقوق الزوجة.
_ حقوق األوالد
خامسا ا  :وسائل تقوية الروابط األسرية :
_ بر الوالدين.
_ صلة األرحام.
_ منع الزواج من المحارم.
_ نفقة األقارب.
_ التوارث
سادسا ا  :أهم قضايا األسرة :
_ قوامة الزوج.
_ المشكالت الزوجية وطرق حلها.
_ الطالق وأنواعه  ,حدوده  ,وقيوده.
_ الخلع – اللعان – الظهار – اإليالء.
_ العدة وأنواعها.
_ النسب.
_ تعدد الزوجات

1

2

1

2

1

2

1

2

2
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-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة30:

مادة الدرس:

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:نظري

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع) 30 :ساعة
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 -4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم:
لكل مجال من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يأتي:
موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
توصيف إلستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.
أ .المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
يدرس الطالب األسس التي يقوم عليها المجتمع اإلسالمي وأهم سماته كما يدرس النظام
األسري في الشريعة اإلسالمية وأهم مشاكل األسرة كل ذلك بعيدا ا عن االسترسال في بيان
األحكام الفقهية والتركيز على إبراز حكمة التشريع مع العناية بالمقارنة.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
 المحاضرات. الحوار والمناقشة. استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني.-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
 االختباراتب.

المهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
 القدرة على التمييز بين النظام االجتماعي في اإلسالم وغيره من النظم. القدرة على معرفة مقومات المجتمع المسلم. -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 المحاضرات. الحوار والنقاش. -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 االختبارات.ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 القدرة على تكوين أسرة ناجحة وصالحة. القدرة على حل المشكالت األسرية. حسن الجوار. صلة األرحام.6

 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 المحاضرة الحوار والنقاش. -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
 االختبارات.د .مهارات التواصل ,وتقنية المعلومات ,والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال :ال ينطبق
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :ال ينطبق
 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب :ال ينطبق
هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:الينطبق
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :الينطبق
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب :الينطبق
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي،
التقويم
اختبار نهائي...الخ)

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

األعمال الفصلية ()1

السابع

%25

2

األعمال الفصلية ()2

الرابع عشر

%25

3

اختبار نهائي

نهاية الفصل

%50

د .الدعم الطالبي:
-1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب:
 -يقضي عضو هيئة التدريس خمس ساعات مكتبية أسبوعيا.
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هـ .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
 اإلسالم وبناء المجتمع تأليف أ .د .حسن عبد الغني أبو غدة وآخرون. -2المراجع الرئيسة:
 _1اإلسالم وبناء المجتمع ,د .أحمد محمد العسال.
 _2أصول النظام االجتماعي في اإلسالم لمحمد الطاهر ابن عاشور.
 _3بناء األسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة للشيخ خالد عبد الرحمن العك.
-3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ) :ال يوجد
 -4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت...الخ:
 موقع الفقه اإلسالمي -5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ،والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:
 مكتبة الفقه جامع التراثو .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
-1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ):
قاعات دراسية تتسع لعدد()35طالباَ.-2مصادر الحاسب اآللي:
قاعات التعلم اإللكتروني.
-3مصادر أخرى :ال ينطبق
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
 نتائج االختبارات التحصيلية. -2إستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :
 المناقشات التي تتم داخل القاعة الدراسية.8

 -3عمليات تطوير التدريس :
ـ االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب.
ـ متابعة الجديد في التخصص.
-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب :ال يوجد
 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
مراجعة دورية حسب اللوائح المنظمة.

موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم الجغرافيا

جغرافيا اململكة العربية السعودية ( 201جغر ـ ) 3

10

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة :جامعة الملك خالد
الكلية/القسم :كلية اآلداب للبنات -أبها ـ قسم الجغرافيا
أ) التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
اسم ورمز المقرر :جغرافيا المملكة العربية السعودية (201جغر.)3-
عدد الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
البرنامج أو البرامج الذى يقدم ضمنه المقرر الدراسي :متطلب كلية.
اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
أستاذ متخصص من قسم الجغرافيا.
السنة أو المستوي األكاديمي الذي يُعطي فيه المقرر الدراسي :الثالث.
المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
المتطلبات اآلنية لهذا المقرر :ال يوجد.
موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل للمؤسسة التعليمية:
ب) األهداف:
 -1وصف موجز لنتائج التعليم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
* تنمية الوعي بجغرافية المملكة العربية السعودية.
* إبراز أهمية الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
* تعزيز حب الوطن واالنتماء عند الطالب للمملكة العربية السعودية.
* تعظيم جهود المملكة العربية السعودية في التنظيم السياسي واإلداري لنظام الحكم.
* توضيح جهود المملكة العربية السعودية في التنمية في كافات مجاالت الحياة.
* إبراز دور المملكة العربية السعودية المؤثر على كافة المستويات اإلسالمية واإلقليمية
والعالمية.
 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.
* مواكبة الجديد في المراجع الحديثة المكتبية والرقمية المتعلقة بجغرافية المملكة الطبيعية.
* استخدام شبكة المعلومات لالطالع علي المالمح الجغرافية للمملكة.
* االطالع علي نتائج بحوث المتعلقة بجغرافية المملكة في المجالت والموسوعات العالمية.
* استخدام برامج الخرائط ونظم المعلومات والمكتبات اإللكترونية للتدريب علي جمع البيانات
عن المملكة.
* المالحظة الميدانية للمالمح الجغرافية للمملكة بالواقع أو بتصفح النماذج االفتراضية الرقمية
على الحاسب.
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ج) توصيف المقرر الدراسي:
 -1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

قائمة الموضوعات
الموضوع األول :المقومات الطبيعية للمملكة العربية السعودية
/1موقع ومساحة المملكة العربية السعودية وأهميته:
أ ـ الموقع الجغرافي .
ب ـ الموقع الفلكي.
 /2مظاهر السطح والمناخ في المملكة العربية السعودية.

ساعات
التدريس

1

3

1

3

1

3

 /3موارد المياه في المملكة العربية السعودية.
1
 /4الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية.
الموضوع الثاني :المقومات البشرية في المملكة العربية السعودية:
 /1السكان في المملكة العربية السعودية
(نمو السكان .توزيع السكان .تركيب السكان  .الهجرة الوافدة إلي
المملكة وآثارها)
/2التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية:
(العمران الحضري – العمران الريفي – العمران في األماكن
المقدسة)
/3األنشطة االقتصادية في المملكة العربية السعودية:
(الرعي – الزراعة  -التعدين – الصناعة  -التجارة الدولية )
الموضوع الثالث :المقومات التنظيمية:
( /1نظام الحكم ( نمط الحكم والبيعة .نظام القضاء .اإلدارة الوزارية
وتفرعاتها .نظام المناطق .نظام الشورى .العالقة بين والة األمر
والشعب ).
 :/2األنشطة والخدمات المساندة:
ـ الخدمات األساسية ذات األسعار المنخفضة نسبيا ( الغاز.
الوقود .دعم السلع
األساسية .رسوم الخدمات العامة).
ـ الخدمات األساسية شبه المجانية ( الكهرباء .الماء ).
ـ الخدمات المجانية ( التعليم .الرعاية الصحية .الطرق .المرافق
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العامة ).
ـ خدمات المساندة ( المنح .القروض بأنواعها .التعويضات.
المساعدات.
اإلعانات االجتماعية .الرعاية الخاصة).
ـ مزيا أخرى ينعم بها المواطن والمقيم.
رابعا :المقومات اإلستراتجية:
 1ـ اإلحكام التنظيمي.
 2ـ تجانس البنية السكانية.
 3ـ اللحمة القوية بين والة األمر والشعب.
 4ـ االستقرار واألمن النموذجيين.
 5ـ الرفاه المعيشي.
 6ـ المكانة الدينية ( إقليميا .عربيا .إسالميا .عالميا ).
 7ـ المكانة الثقافية ( إقليميا .عربيا .إسالميا .عالميا ).
 8ـ إستراتيجية الموقع ( دينيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا ).
9ـ المكانة االقتصادية إقليميا وعاليما.
 10ـ المكانة السياسية ( إقليميا .عربيا .إسالميا .عالميا ).
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خامسا :المملكة في مواجهة المشكالت الداخلية والعربية واإلقليمية
والعالمية
 1ـ مشكلة التطرف ( التشدد الديني والتطرف المذهبي والفكري.
التعصب القبلي
والمناطقي ) .مشكلة المخدرات.
 2ـ مشكلة التنظيمات اإلرهابية المتوحشة.
 3ـ القضايا والمشكالت العربية ( :قضية فلسطين .حربا الخليج
األولى والثانية.
الفوضى الخالقة أو ما يسمى بالربيع العربي .مشكلة اليمن).
 4ـ مشكلة األطماع والمكائد اإلقليمية والعالمية
االختبارات
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 -2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
عملي/ميداني/تدريبي أخرى:
المحاضرة 45 :مادة التدريس :المختبر:
 -3ساعات دراسة خاصة إضافية /ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا.
يمكن إضافة ساعاتين في الفصل الدراسي بواقع ساعة شهريا لالختبارات -تعليم ذاتي -عروض
توضيحية -التغذية الراجعة
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 -4تطور نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم:
بين لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعي المقرر الدراسي إلي تنميتها.
توصيف إلستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف
والمهارات
الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.
المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
* معرفة الموقع الجغرافي االستراتيجي للمملكة والتركيب الجيولوجي ومظاهر السطح في
المملكة.
* التعريف بالمناخ وأثره على الجغرافيا الحيوية ومصادر وموارد المياه في المملكة العربية
السعودية.
* التعرف علي نظام الحكم واالدارة في المملكة.وجهود الدولة في التنمية وخدمة المواطن
*التعرف علي التحديات التي تواجه المملكة وكيفية التعامل معها.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف :المحاضرة -أبحاث جماعية -
المناقشة والحوار -العروض العملية -التدريس المصغر -التعليم التعاوني.
 -3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
االختبارات التحريرية –( المقالية والموضوعية )-القصيرة والطويلة ،االختبارات الشفهية ،على
أن يكون مستمرا.
ب .المهارات اإلدراكية:
 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
 التدريب على استقراء المعلومات واألدلة من مصادر متنوعة مع مراعاة األصالةوالحداثة
 التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بمجال الدراسة. -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
محاضرات -المناقشة -األبحاث -برامج العرض المرئي -العصف الذهني.
 -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدي الطالب:
االختبارات بجميع أنواعها.
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة علي تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 االستقاللية. التعاون مع اآلخرين في جو من الود والتفاهم.14

 تنمية مهارات الحوار. اتخاذ القرارات المناسبة. تحمل المسئولية. المساهمة في حل المشكالت المجتمعة. -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
العصف الذهني -التعليم التعاوني -التعليم بالتعاقد -أسلوب دراسة الحالة.
 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة علي تحمل المسؤولية لدى الطالب:
تقويم األداء أثناء الممارسة العملية -استخدام بطاقات المالحظة – تقويم مدى التفاعل والمشاركة
في العمل الجماعي وأثناء عرض األبحاث(المقابالت الشخصية) – االستبيانات.
د .مهارات التواصل ,وتقنية المعلومات ,والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال :القدرة على تفسير المعلومات – اقتراح
الحلول المناسبة -معالجة القضايا والمشكالت المتعلقة بالبيئة الطبيعية للمملكة -القدرة على
استخدام التقنيات المعلوماتية وعرض التقارير-استخدام األسلوب اإلحصائي والتمثيل البياني
لمعالجة الموضوعات.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :استخدام الحاسب والبرامج
الالزمة -األبحاث الجماعية -المحاضرات والمناقشة -استخدام المصادر المكتبية والرقمية.
 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدي الطالب :الحوار والمناقشة -االختبار
الشفهي والتدريب علي األمثلة -المالحظة والتقويم المستمر -البحوث الجماعية -االستبيان
للطالب -االختبارات التحريرية والشفهية.
هـ :المهارات الحركية النفسية :ال يوجد.
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب :المهارات
العملية والتدريب على رسم خرائط المملكة -استخدام الحاسب وبرامج العرض المرئي وقراءة
الصور -التدريب علي استخالص البيانات الجغرافية الطبيعية للمملكة العربية السعودية.
 -2إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :التدريس المصغر -االستقصاء-
التعليم الذاتي -االكتشاف -التعليم الذاتي.
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب :بطاقات المالحظة لألداء وناتج العمل
بالطريقة الكلية -والتحليلية حسب الخطوات والعناصر.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
إلى درجة
المستحق
التقويم النهائي
15
7
االختبار الفصلي ()1
1
15
13
االختبار الفصلي ()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
االختبار النهائي
4
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د .الدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب:
 يخصص عدد ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس بحد أدنى ثالث ساعات .أسبوعيةمع مراعاة جدول عضو هيئة التدريس للقيام بالمهام التالية:
 تقديم االستشارات واإلرشاد األكاديمي.
 تقديم بعض المعلومات اإلثرائية للطالب المتميزين.
 تقديم األنشطة والبرامج العالجية للطالب المحتاجين.
 معرفة المشكالت التي تواجه الطالب أثناء دراسة المادة.
هـ .مصادر التعلم:
 -1الكتب المقررة المطلوبة:
 جغرافية المملكة العربية السعودية  ،عبد الرحمن صادق الشريف (2002م) ،دار المريخ ،الرياض.
 الجغرافية البشرية المعاصرة للمملكة العربية السعودية ،د .محمد بن عبد الحميد مشخص - الجغرافية الطبيعية للمملكة العربية السعودية .د .عبدالحفيظ محمد سقا(1998م) دار كنوزالعلم – جدة.
 -2المراجع الرئيسة:
 الجغرافية البشرية المعاصرة للمملكة العربية السعودية ،د .محمد بن عبد الحميد مشخص جيولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربية السعودية ،أشكال سطح األرض .عبد هللا ناص رالوليعي (1417هـ) ،مؤسسة الممتاز للطباعة والتجليد ،الرياض.
 -3الكتب والمراجع التي يوصى بها:
 الجغرافي ا الحيوي ة للمملك ة العربي ة الس عودية ،عب د هللا ناص ر ال و ليع ي (1430ه ـ) ،ال دارالصوتية ،الرياض.
 دراسات في جغرافية المملك ة العربي ة الس عودية ج 1الدراس ات الطبيعي ة :الجمعي ة الجغرافي ةالسعودية.
 دراسات في جغرافي ة المملك ة العربي ة الس عودية ج 1الدراس ات البش رية :الجمعي ة الجغرافي ةالسعودية
 مجلة الجمعية الجغرافية السعودية. مجلة مصلحة األرصاد الجوية بجدة. األطلس الجيولوجي – األطلس المناخي – أطلس التربة للمملكة العربية السعودية 4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:
موقع المساحة الجيولوجية السعودية علي شبكة المعلومات
موقع جامعة الملك سعود على شبكة المعلومات  -موقع جامعة الملك عبد العزيز على شبكة
المعلومات
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 5مواد تعليمية أخرى:
 البرامج المعتمدة على الحاسب اآللياألسطوانات المدمجة. برامج "آرك فيو ،بور بوينت ،جوجل إيرث ،ماب فيو".و .المرافق الالزمة:
بين متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات.
 1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات):
حسب طبيعة المقرر وأعداد الطالب المحددة حسب الالئحة.
 2مصادر الحاسب اآللي:
حاسبات آلية على األقل  3حواسب بكل قاعة مصغرة موصولة بشبكة اإلنترنت
برامج عرض -برامج رؤية خرائط رقمية وصور فضائية وجوية -قواعد معلومات -ملخصات
بحوث
 3مصادر أخرى:
خرائط حائط – أطالس المملكة العربية السعودية الطبيعية" -داتا شو" -شاشات عرض -سبورة
ذكية –مكتبة خاصة بالقسم تضم الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية وخرائط الطبقات الحاوية
للمياه بالمملكة
ز .تقييم المقرر الدراسى وعمليات تطويره
 1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 االستبيانات التي تقدم للطالب ويطلب فيها عدم ذكر االسم لمعرفة االيجابيات والسلبيات.
 المقابالت الشخصية مع بعض الطالب (المتميزين – غير ذلك).
 المقارنة بين أداء الطالب في االختبارات (القبلية والبعدية).
 استخدام أسلوب التقويم الواقعي.
-2إستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:
 تحليل نتائج الطالب وتوزيعها على المنحنى االعتدالي.
 عرض نتائج الطالب ومناقشتها مع مجموعة من المحكمين.
 االجتماع الدوري مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لمعرفة االيجابيات
وتدعيمها ,ومعرفة السلبيات ,ومحاولة التغلب عليها وربطها بإستراتجيات التغذية
الراجعة من الطالب فيما يخص فعالية التدريس.
-3عمليات تطوير التدريس:
لرفع الكفاءة التدريسية البد من:
 االلتحاق بالبرامج التدريبية ( األكاديمية والمهنية ) وورش العمل.
 المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.
 متابعة كل ما هو جديد باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
 إعداد األبحاث العلمية.
 إجراء التقويم الذاتي لتطوير ( اإلستراتيجيات التدريسية – أساليب التقويم)..........
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 تفعيل الحوار مع الطالبات لمعرفة أوجه القصور والقوة لديهن.
-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:
 يمكن استخدام جميع هذه المعايير
 مقارنة نتائج الطالبات بنتائج الطالبات في جامعات أخرى يدرسن نفس المقرر
باستخدام الطرق اإلحصائية الحديثة
-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط
لتطويرها:
 مراجعة أساليب التقويم وإستراتيجية التدريس.
 اللقاءات الدورية بالطالبات لمعرفة الجوانب اإليجابية والسلبية.
 عرض المقرر دوريا على مجموعة من المتخصصين.
 االطالع على نتائج وتوصيات المؤتمرات والندوات العلمية وثيقه الصلة بالمقرر.
 االطالع على كل ما هو جديد في مجال التخصص باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
 تحليل درجات الطالبات إحصائيا.

موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

لغة : 3فقه اللغة وعلم اللغة ( 213عرب ـ )3

19

نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :لغة  : 3فقه اللغة وعلم اللغة (213عرب ـ .)3
 .2الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثالث.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :لغة : 2علم األصوات (112 ( )2عرب ـ .) 2
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 التعريف بفصائل اللغات وموقع العربية منها. توضيح بعض الظواهر واألساليب والعوامل المؤثرة في نمو الثروة اللغوية وتجديدها. بيان المؤثرات في العربية في العصر الحديث. توظيف الثروة اللفظية في تنويع أساليب الطالب واطالعه على غير المألوف مناستعماالت العربية.
 شرح جهود المحدثين من علماء اللغة في البحث اللغوي العام والدرس اللغوي الحديثومستوياته.
 .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
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ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف المقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
أوال :فصائل اللغات وموقع العربية منها:
 .1التعريف باللغة واللهجة واللسان ،وفقه اللغة ،وعلم
اللغة ،والتمييز بينها.
 .2نشأة اللغة واآلراء التي قيلت فيها بإيجاز.
 .3طبيعة اللغة ووظائفها األساسية.
 .4تعدد اللغات اإلنسانية وانقسامها إلى فصائل لغوية.
 .5تصنيف اللغات السامية والخصائص المشتركة بينها.
 .6موقع العربية من تلك الفصائل وموطنها األصلي.
 .7اللغة العربية الجنوبية وأهم لهجاتها.
 .8العربية البائدة وأهم لهجاتها.
 .9العربية الباقية وأهم لهجاتها.
 .10أثر اإلسالم في العربية من حيث :المفردات،
والتراكيب ،واألساليب.
 .11أثر العربية في اللغات األخرى.
 .12أهم خصائص العربية في األصوات ،والتراكيب،
واألساليب ،واستثمار تلك الخصائص في تعليم العربية.
 .13تاريخ الكتابة ورموزها وتطورها.
ثانيا :بعض الظواهر واألساليب والعوامل المؤثرة في نمو الثروة
اللغوية وتجديدها:
.1
.2
.3
.4
.5

االشتقاق وأثره في نمو اللغة ،وبعض جهود العلماء في
التأليف فيه.
المترادف وأثره في نمو اللغة وبعض جهود العلماء في
التأليف فيه.
المشترك اللفظي وأثره في استعمال اللغة وجهود
العلماء وآراؤهم في التأليف فيه.
المتضاد وجهود العلماء وآراؤهم فيه.
التفريق بين كل من المعرب ،والدخيل ،والمولد.
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عدد األسابيع

ساعات
االتصال

3

9

4

12

 .6أثر التعريب والتوليد في نمو اللغة.
 .7جهود العلماء في التعريب والتوليد قديما وحديثا.
 .8جهود المجامع اللغوية والعلمية والمراكز والمؤسسات
اللغوية والعلماء المحدثين في التعريب.
 .9وضع المصطلحات (علم المصطلحية) ووسائله
وأساليبه وأثر المجامع والمؤسسات اللغوية في وضع
المصطلحات وتنسيق العمل المصطلحي في العالم
العربي ونبذة عن بنوك المعطيات المصطلحية في
المملكة.
 .10أهم المصطلحات األعجمية المعربة.
 .11الضوابط التي يفرق بها بين اللفظ العربي األصيل
وغيره من معرب ودخيل ومولد.
 .12جهود العلماء القدامى والمحدثين في توليد ألفاظ عربية
مقابل األعجمية.
 .13اقتراح ألفاظ معربة لما يتداول من ألفاظ أعجمية
والبحث عن ألفاظ عربية استعملها العرب إلطالقها
على ما يجد من المكتشفات الحديثة.
 .14اإلفادة من ميزة االشتقاق في العربية حسب قواعدها.
 .15استعمال األلفاظ القياسية وإن لم تشتهر على األلسنة.
ثالثا :المؤثرات في العربية في هذا العصر:
 .1األثر السلبي واإليجابي لإلعالم اليوم على العربية
الفصحى:
 .2الفرق بين العامية والفصحى.
 .3األثر السلبي للعامية على الفصحى.
 .4أكثر األخطاء شيوعا في هذا المجال واقتراح الحلول
لها.
 .5جهود المجامع اللغوية في خدمة العربية
 .6المشكالت المترتبة على االزدواج اللغوي.
 .7أسباب التطور اللغوي للعربية.
 .8أهم سمات العربية في أطوارها عبر العصور من
الجاهلي حتى الحديث.
 .9مناقشة الدعوة إلى العامية والكتابة بالحروف الالتينية.
رابعا :الثروة اللفظية التي تساعد الطالب في تنويع أساليبه
واطالعه على غير المألوف من استعماالت العربية:
.1
.2
.3
.4
.5

كيفية تكوين رصيد جيد من ألفاظ اللغة في حقول داللية
مختلفة.
كيفية استحضار األلفاظ المترادفة والمتقابلة والمشتركة
من مظانها المؤلفة.
أسلوب مخالفة مقتضى الظاهر.
أساليب العرب في الحذف واالختصار.
بعض أساليب العرب في الزيادة والتكرار.
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3

9

2

6

 .6أسلوب التغليب.
 .7استثمار هذه األساليب في الكتابة والتعبير.
خامسا :جهود المحدثين من علماء اللغة في البحث اللغوي العام
والدرس اللغوي الحديث ومستوياته:
 .1التعريف بموضوعات علم اللغة الحديث وأهدافه
وفروعه الرئيسة.
 .2مناهج البحث اللغوي الحديث :الوصفي ،والتاريخي،
والمقارن ،والمعياري ...الخ
 .3مستويات التحليل اللغوي ،الصوتي ،والصرفي،
والنحوي ،والداللي.
 .4دراسة وتحليل بعض قضايا علم اللغة :االزدواجية
اللغوية – اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة والفرق
بينهما.
التطبيق  :نماذج للظواهر اللغوية المعالجة في هذا المقرر.
االختبارات الفصلية.

2

6

على مدى
الفصل

تكليف
منزلي

1

3

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 45ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

أخرى

ال يوجد

ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 45ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
.4
أ .المعرفة:
-

 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
معرفة علم اللغة ،وفقه اللغة ،ومجاالت كل منهما ،ومناهجهما.
معرفة الفصائل اللغوية ،واللغات السامية ،وخصائصها.
معرفة خصائص اللغة العربية في األصوات واألساليب والتراكيب.
معرفة لهجات العربية البائدة والباقية.
معرفة أثر اإلسالم في اللغة العربية وأثر العربية في اللغات األخرى.
معرفة تاريخ الكتابة العربية ،وتطورها.
معرفة بعض الظواهر واألساليب العربية كاالشتقاق ،والمترادف ،والمشترك ،والمتضاد،
والمعرب ،والدخيل ،والمولد.
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-

معرفة مستويات التحليل اللغوي.
معرفة بعض قضايا علم اللغة وجهود المحدثين في هذا العلم.
معرفة الفرق بين العامية والفصحى ،وأثر العامية على الفصحى ،وجهود المجامع في
الحفاظ على العربية الفصحى.
معرفة التطور اللغوي وأسبابه.
معرفة تكوين حقل داللي لمجموعة من األلفاظ.
معرفة بعض أساليب العربية غير المألوفة.
 -2إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 -3طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
-

 -1المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
تمييز اللغات السامية ،وما فيها من اتفاق واختالف.
الربط بين العلوم اللغوية والساميات ،والدراسات الحديثة.
التحليل الداللي الدقيق للعربية الفصحى ،ومعرفة الحقول الداللية.
تمييز الخطوط العربية وتطورها ،واالستفادة من الوسائل الحديثة في خدمة الكتابة،
والطباعة.
استعمال األساليب العربية الرفيعة في الكتابة والحوار.
 -2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات.
الحوار والمناقشة.
التعلم الذاتي.
التعليم التعاوني.
الواجبات والتكليفات.
 -3طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.
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ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:

-

 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
-

 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 -2إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
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(العددية):
 المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله. تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات. تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.

 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
درجة التقويم
المستحق
النهائي
15
7
االختبار الفصلي ()1
1
15
13
االختبار الفصلي ()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
االختبار النهائي
4
د) الدعم المقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
-

متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة.
تفعيل اإلرشاد األكاديمي
تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب.
تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.

هـ) مصادر التعلم:
 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 مقاييس اللغة البن فارس ،تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة 1366هـ. مفردات غريب القرآن للراغب األصفهاني ،تحقيق :سيد كيالني دار المعرفة بيروت:(ل غ و)( ،ف ق هـ) (ع ل م ).
 الخصائص :ابن جني تحقيق :محمد على النجار ،ط الهيئة المصرية العامة للكتاب،26

القاهرة1986 ،م.
 دراسات في فقه اللغة :د .صبحي الصالح ،دار العلم للماليين2004 ،م. فصول في فقه العربية :د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي بالقاهرة1999 ،م. العربية  ،خصائصها  ،وسماتها :د .عبد الغفار هالل مكتبة وهبة2004 ،م. اللهجات العربية في القراءات القرآنية د .عبده الراجحي ،دار المعرفة الجامعية،1996م.
 الكتابة العربية ،د غانم قدوري الحمد مجلة الحكمة عدد 1417 ،10هـ. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ،د غانم قدوري الحمد ،بغداد1402 ،هـ -1982م.
 اللهجات العربية نشأة ً وتطورا :د .عبد الغفار هالل ،مكتبة وهبة1993 ،م. .2المراجع األساسية :
 دراسات في فقه اللغة :د .صبحي الصالح ،دار العلم للماليين2004 ،م. فصول في فقه العربية :د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي بالقاهرة1999 ،م. اللهجات العربية في القراءات القرآنية د .عبده الراجحي ،دار المعرفة الجامعية 1996م. الكتابة العربية ،د غانم قدوري الحمد مجلة الحكمة عدد 1417 ،10هـ. .3الكتب والمراجع الموصى بها:
 المجالت  ،والدوريات العلمية المجمعية واللغوية المتخصصة. .4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
)
ظبي
أبو
الثقافي،
المجمع
(
العربي
الشعر
 موسوعةhttp://poetry.adach.ae/index.jsp
 شبكة الفصيح http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php مدونة لسان العرب http://lisaanularab.blogspot.com -5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) المرافق المطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
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ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. -المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.

موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

حنو 223( 3عرب ـ )3
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :نحو223( 3عرب ـ.)3
 .2الساعات المعتمدة :ثالث ساعات.
 .3البر نامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثالث.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نحو122( 2عرب.)3-
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 توضيح أحكام الفاعل. شرح الصور المختلفة لنائب الفاعل. بيان أحكام المفعول به. شرح المنصوب على االختصاص وأحكامه. عرض المنصوب على التحذير واإلغراء وأحكامه. معرفة المفعول المطلق وأحكامه. شرح الصور الثالث الخاصة بالمفعول ألجله. بيان أحكام المفعول فيه. شرح أحكام المفعول معه. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر :ـ
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
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ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف المقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد األسابيع

الموضوع

ساعات
االتصال

أوال .من المرفوعات( :الفاعل):
 -1تعريف الفاعل في اللغة (المعنى) وفي الصناعة
(اإلعراب).
 -2التفريق الداللي والبالغي واإلعرابي بين نحو(:قام زيد)
و(زيد قام).
 -3أحوال الفاعل (اسم صريح أو مصدر مؤول ،ضمير
بارز مستتر).
 -4التمثيل للفاعل في حاالت إعرابية مختلفة (مبنى ،معرب،
مرفوع بعالمة ظاهرة ،أو مقدرة أصلية ،أو فرعية).
 -5رفع الفاعل بعوامل مختلفة ،وعدم االقتصار على الفعل.
 -6تحويل المصدر المؤول إلى فاعل صريح ،والعكس.
 -7الحاالت التي يأتى فيها الفاعل مجرورا في لفظه مرفوعا
في محله.
 -8مواضع حذف العامل في الفاعل جوازا أو وجوبا.
 -9األحكام الخاصة بتأنيث العامل مع الفاعل المؤنث ،جوازا
أو وجوبا.
 -11تحويل جمل يجب فيها تأنيث العامل إلى أخرى يجوز
فيها التأنيث أو يمتنع ،والعكس أيضا ،مع شرح السبب في
الحالين.
 -11حكم تأنيث الفعل أو تذكيره قبل الجمع بأنواعه واسم
الجمع.
 -12النظام األصلي لجملة الفاعل.
 -13مواضع تقديم المفعول على الفاعل جوازا أو وجوبا.
 -14مواضع تقديم المفعول على العامل في الفاعل جوازا أو
وجوبا.
ثانيا .من المرفوعات( :نائب الفاعل):
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 -1صياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي
والمضارع على جميع صورهما :صحيحا ،معتال ،مضعّفا،
ثالثيا،رباعيا...
 -2صور نائب الفاعل (اسم ظاهر ،ضمير ،مثنى أو جمع،
اسم من األسماء الستة ،وغير ذلك...الخ)
 -3عالمات الرفع المختلفة ،مع التمثيل في نائب الفاعل.
 -4تحويل جملة من فعل وفاعل ومفعول إلى جملة فعلية بها
نائب فاعل ،والعكس.
 -5تحويل الفعل الناصب لمفعولين إلى فعل مبنى للمجهول،
مع التغيير في الجملة ،وإعرابها.
 -6التفريق بين ما يقع بعد الفعل المبني للمجهول نائبا عن
الفاعل فيُرفع ،وما يقع غير نائب فيُنصب.
 -7أشهر األفعال التي وردت مالزمة للبناء للمجهول،
وإعراب ما بعدها.
 -8األشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه.
 -9أولى األشياء بالنيابة عن الفاعل ،وأولى المفاعيل إذا
تعدَّدت.
-11إنابة المصدر والجار والمجرور عن الفاعل ،وما يشترط
فيهما.
ثالثا .من المنصوبات (المفعول به):
 -1تعداد المنصوبات إجماال ،والفرق بينها.
 -2التمثيل للمفعول به في صوره العديدة (صريحا أو مؤوال،
ظاهرا أو مضمرا ،مفردا أو مثنى أو مجموعا ،متصال بعامله
أو منفصال ،قريبا أو بعيدا).
 -3التمثيل للمفعول به منصوبا بجميع عالمات النصب
الفرعية.
 -4رتبة المفعول به األصلية ،ومواضع تقدمه على الفاعل
وجوبا أو جوازا ،ومواضع تقدمه على عامله وجوبا أو
جوازا.
 -5التفريق بين األفعال الالزمة ،والمتعدية لفعل واحد،
والمتعدية لفعلين ،والمتعدية لثالثة.
 -6التمييز بين المفعولين :ما أصله المبتدأ والخبر (وقد
سبق) ،وما ليس كذلك.
 -7الحاالت التي يجب فيها تقديم المفعول األول على الثاني،
والعكس.
 -8مواضع حذف عامله وجوبا أو جوازا ،واألساليب التي
يكون فيها ذلك إجماال.
 -9حقيقة المنصوب على االختصاص ،وعالقته بالمفعول به.
 -10الفرق الدقيق بين المنصوب على االختصاص وبين
المفعول به المعتاد.
 -11الصور التي يمكن أن يرد بها المنصوب على
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االختصاص ،مع التمثيل لها بأمثلة من الواقع.
 -12إعراب أسلوب االختصاص.
رابعا .من المنصوبات (المنصوب على التحذير واإلغراء):
 -1حقيقة المنصوب على التحذير واإلغراء وعالقته
بالمفعول به.
 -2الفرق الدقيق بين صورة المنصوب على التحذير
واإلغراء وصورة المفعول به المألوفة.
 -3صور اإلغراء في االستعمال ،مع التمثيل.
صال.
 -4إعراب هذين األسلوبين إعرابا مف ّ
 -5التفريق بين حكمهما حالي التكرير والعطف.
 -6بعض ما ورد عن العرب من األمثال وما جرى مجراها،
حذف عاملها.
والتُزم
ُ

1

3

خامسا .من المنصوبات (المفعول المطلق):
 -1االختالف المعنوي بين المفعول المطلق والمفعول به
وسائر المفعوالت.
 -2العالقة بين مصطلح (المصدر) ومصطلح (المفعول
المطلق).
 -3أنواع المفعول المطلق من حيث داللته ومعناه.
 -4حكم تثنية المصدر وجمعه ،على اختالف أنواعه.
 -5ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق.
 -6مواضع حذف عامل المفعول المطلق وجوبا وجوازا.
 -7إعراب بعض الكلمات المشكلة التي يمكن أن تحمل على
هذا الباب مثل :حقا ،وأيضا ،واصطالحا ،أهال وسهال،
مرحبا.
سادسا .من المنصوبات (المفعول ألجله):

1

3

 -1التفريق بين المفعول به ،والمفعول المطلق ،والمفعول
ألجله ،من الناحية الداللية والتركيبية.
 -2الصور الثالث الخاصة بالمفعول ألجله ،مع األمثلة،
وتعيين أفصحها وأكثرها ورودا.
 -3شروط المفعول ألجله ،وحكم ما خالفها.
سابعا .من المنصوبات (المفعول فيه):

1

3

 -1التمييز بين أسماء الزمان والمكان وظروف الزمان
والمكان.
 -2تعيين موقع المفعول فيه في الجملة وما يجوز فيه من
تقديم أو تأخير.
 -3التفريق بين المفعول فيه وما درسه من المفاعيل.
 -4الظروف المبنيَّة والمعربة.
 -5الظروف المتصرفة وغير المتصرفة.

1

3
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 -6المراد بالمبهم والمقيد في أسماء الزمان والمكان.
 -7متى تعرب األسماء المشتقة للداللة على الزمان والمكان
مفعوال فيه؟
 -8المشهور من األلفاظ التي تنوب في الظرفية عن أسماء
الزمان والمكان.
 -9شروط ما ينوب في الظرفية عن أسماء الزمان والمكان
وأحكامه.
َّ
 -10إعراب( :كلما)( ،أينما)( ،ريثما)( ،عند)( ،لدى)،
ُّ
(قط).
 -11مواضع حذف عامل الظرف وجوبا وجوازا.
ثامنا .من المنصوبات (المفعول معه):

1

3

 -1التفريق بين الواو في المفعول معه وواو العطف.
 -2حاالت االسم الذي يرد بعد الواو.
 -3التمييز بين جمل يمتنع فيها العطف وتجب المعية ،وجمل
تمتنع فيها المعية ويجب العطف ،وجمل يجوز فيها الوجهان،
وجمل يمتنع فيها الوجهان ،ويتعين أن يقدر عامل جديد.
 -4األنماط الشائعة من استعمال المفعول معه في العربية هذه
األيّام.
نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم النحوية التي
تعلمها الطالب.

1

3

على مدى الفصل

داخل
القاعة

على مدى الفصل

تكليف
منزلي

1

3

نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم النحوية التي تعلمها
الطالب(.يراعى عدم التكرار).
االختبارات الفصلية.

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة

الدروس الخاصة

 45ساعة ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

عدد
الساعات
المعتمدة
3
=
ساعات
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أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:

 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
 أ .المعرفة:-

معرفة أحكام الفاعل ونائبه.
بيان أحكام المفعول به.
معرفة المنصوب على االختصاص واإلغراء وأحكامه.
معرفة المفعول المطلق وأحكامه.
شرح الصور الثالث الخاصة بالمفعول ألجله.
بيان أحكام المفعول فيه ،والمفعول معه.
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
-

1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
التمثيل للفاعل ونائبه في حاالت إعرابية مختلفة.
التمثيل للمفعول به في صوره العديدة.
تمييز الصور التي يمكن أن يرد بها المنصوب على االختصاص ،مع التمثيل لها بأمثلة من
الواقع.
الكشف عن الفرق الدقيق بين صورة المنصوب على التحذير واإلغراء وصورة المفعول به
المألوفة.
التفريق بين المفعول به ،والمفعول المطلق ،والمفعول ألجله ،من الناحية الداللية والتركيبية.
تعيين موقع المفعول فيه في الجملة وما يجوز فيه من تقديم أو تأخير.
التفريق بين المفعول فيه وما درسه من المفاعيل ،وبين الظروف المبنية والمعربة.
 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات.
الحوار والمناقشة.
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-

التعلم الذاتي.
التعليم التعاوني.
الواجبات والتكليفات.
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية.

ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:

-

 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :الواجبات الفردية
والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
-

 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
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-

القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله.
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
التقييم
إلى درجة
المستحق
التقويم النهائي
15
7
االختبار الفصلي ()1
1
15
13
االختبار الفصلي ()2
2
20
أثناء
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
الفصل
50
نهاية
االختبار النهائي
4
الفصل
د) الدعم المقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب.37

هـ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد،،دار التراث1400 ،هـ1980 ،م.
 -2المراجع األساسية:
من أبرز المراجع التي يمكن الرجوع إليها ما يلي :
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،ابن هشام األنصاري ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد ،المكتبة العصرية1417 ،هـ1996 ،م.
 التصريح بمضمون التوضيح ،األزهري ،تحقيق :محمد باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان1421 ،هـ 2000 -م.
األشموني  ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان1375 ،هـ 1955 -م.
 -3الكتب والمراجع الموصى بها.
 النحو الوافي ،عباس حسن ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة. النحو األساسي ،الدكتور محمد حماسة وآخرين ،دار الفكر العربى ،الطبعةاألولى1997،م.
 مجالت كليات اآلداب. مجالت وإصدارات المجامع اللغوية. توصيات الندوات والمؤتمرات في مجال اللغة العربية. -4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ...الخ.
 شبكة الفصيح – منتديات النحو والصرف?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
 منتدى اللسانيات  /قسم علوم العربية من نحو وصرفhttp://www.lissaniat.com
 منتديات "واتا" الحضارية – قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية.http://www.wata.cc
مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية وآدابها
http://www.alfusha.net
 -5مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و) المرافق المطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
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 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبًا. توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته). -2أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. -3مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق
القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. األستاذ النظير. .3عمليات تحسين التعليم:
 التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. وقيام أستاذ ال مقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بص فة دوري ة م ع عض وهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تب ادل الخب رات واآلراء عل ى مس توى القس م وعض و هيئ ة الت دريس م ع م ن ين اظرهم ف يالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

بالغة  : 2علم البيان(242( )1عرب ـ)2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :بالغة  : 2علم البيان(242 ( )1عرب ـ.) 2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثالث.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر : :بالغة  : 1مداخل البالغة وعلم البديع (  141عرب ـ.)3
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 شرح مفهوم علوم البالغة الثالثة (البيان والمعاني والبديع) والفروق بينها. بيان أثر علم البيان في تأدية المعاني. التفريق بين داللة اللفظ بذاته وداللته بمعونة السياق. الكشف عن األسرار البالغية الكامنة وراء استخدام أساليب علم البيان المختلفة بيان مفهوم التشبيه وما يجب ذكره من أركان التشبيه وأدواته وما يجوز حذفه في ضوءقواعد الكالم البليغ وأسسه.
 .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
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ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف المقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
تعريف الطالب بالمقرر وأهدافه ومفرداته ومصادره ،وعالقة
المقرر بما سبق.
أوالا :مداخل علم البيان (مفهوم العلم وحدوده وثمرته ):
 -1مفهوم علم البيان وحدوده.
 -2مباحث علم البيان.
 -3وظيفة علم البيان.
 -4أثر أساليب البيان في تأدية المعاني وتصويرها ووضوحها
وجمالها .
 -5داللة اللفظ بذاته وداللته بمعونة السياق.
 -6العالقة بين علم البيان وعلمي المعاني والبديع.
 -7األسرار البالغية الكامنة وراء استخدام أساليب علم البيان
المختلفة.
ثانيا ا – التشبيه:
 -1مفهوم التشبيه وأركانه.
 -2ما يجب ذكره من أركان التشبيه وما يجوز حذفه في ضوء
قواعد الكالم البليغ وأسسه.
 -3أدوات التشبيه واستعماالتها في السياقات المختلفة.
 -4تصنيف التشبيه باعتبار ذكر وحذف أداته.
 -5تصنيف التشبيه باعتبار طرفيه من حيث :الحسية والعقلية ،ومن
حيث اإلفراد والتقييد والتركيب ،ومن حيث وحدة الطرفين أو
تعددهما.
 -6تصنيف التشبيه باعتبار وجه الشبه من حيث :الحسية والعقلية،
ومن حيث اإلفراد أو التركيب أو التعدد ،ومن حيث التحقيق أو
التخييل ،ومن حيث كونه تمثيليا ً أو غير تمثيلي ،ومن حيث
اإلجمال أو التفصيل ،ومن حيث االبتذال أو الغرابة.
 -7تأثير التشبيه وأسبابه.
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عدد األسابيع

ساعات
االتصال

2

4

1

2

2

4

4

8

1

2

 -8أغراض التشبيه المختلفة  ،وتمييز ما يعود منها على المشبه ،
وما يعود
على المشبه به.
 -9صور التشبيه التي يكون المشبه به فيها متضمنا ً حكاية.
 -10تحليل صور مختلفة ومتعددة للتشبيه كان المشبه فيها واحداً.
 -11إعادة صياغة عبارات مختلفة لتكون صورا ً تشبيهية في
معناها.
 -12األبعاد النفسية بعيدة الغور في عقد المماثلة بين المشبه
والمشبه به التي تجاوز أوجه الشبه الحسية والعقلية.
 -13صور التشبيه في نصوص بليغة وتحليلها.

1

2

1

2

2

4

نص شعري أو نثري طويل لتطبيق المفاهيم البالغية التي تعلمها
الطالب.

على مدى
الفصل

داخل
القاعة

نص شعري أو نثري لتطبيق المفاهيم البالغية التي تعلمها
الطالب(.يراعى عدم التكرار).

على مدى
الفصل

تكليف
منزلي

1

2

االختبارات الفصلية.

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة

 30ساعة

الدروس الخاصة

ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب
التعاوني أو االمتياز لطلبة
التخصصات الصحية
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة مفهوم علم البيان و حدوده. معرفة الفرق بين مباحث علم البيان. معرفة وظيفة علم البيان.43

أخرى

ال يوجد

-

معرفة أثر أساليب البيان في تأدية المعاني.
معرفة الفرق بين داللة اللفظ بذاته وداللته بمعونة السياق.
معرفة العالقة بين علم البيان وعلمي المعاني والبديع.
معرفة مفهوم التشبيه وأركانه.
معرفة ما يجب ذكره من أركان التشبيه وما يجوز حذفه في ضوء قواعد الكالم البليغ
وأسسه.
معرفة أدوات التشبيه واستعماالتها في السياقات المختلفة.
معرفة أغراض التشبيه المختلفة.
معرفة صور التشبيه التي يكون المشبه به فيها متضمنا ً حكاية.
 2ـ إستراتيجبات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية.
الحوار والمناقشة.
المشروع.
ح ّل المشكالت.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
العصف الذهني.
األعمال الفردية والجماعية.
التكليفات الفردية والجماعية.
الواجبات الفردية والجماعية.

 3ـ طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات واألنشطة أعاله. االختبارات النظرية التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
-

الكشف عن األسرار البالغية الكامنة وراء استخدام أساليب علم البيان المختلفة.
تصنيف التشبيه باعتبار أداته.
تصنيف التشبيه باعتبار طرفيه من حيث :الحسية والعقلية ،اإلفراد والتقييد والتركيب ،وحدة
الطرفين أو تعددهما.
تصنيف التشبيه باعتبار وجه الشبه من حيث :الحسية والعقلية ،اإلفراد والتقييد والتركيب
والتحقيق والتخييل ،كونه تمثيليا ً أو غير تمثيلي ،اإلجمال أو التفصيل ،االبتذال أو الغرابة.
الكشف عن تأثير التشبيه وأسبابه في نماذج مختلفة.
تحليل صور مختلفة ومتعددة للتشبيه كان المشبه فيها واحداً.
إعادة صياغة عبارات مختلفة لتكون صورا ً تشبيهية في معناها.
الكشف عن األبعاد النفسية بعيدة الغور في عقد المماثلة بين المشبه والمشبه به التي تجاوز
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-

-

أوجه الشبه الحسية والعقلية.
الكشف عن صور التشبيه في نصوص بليغة وتحليلها.
 2ـ إستراتيجبات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات التطبيقية.
ح ّل المشكالت التطبيقية.
التعلّم الذاتي التطبيقي.
التعلم التعاوني التطبيقي.
األعمال التطبيقية الفردية والجماعية.
التكليفات التطبيقية الفردية والجماعية.
الواجبات التطبيقية الفردية والجماعية
 3ـ طرق تقييم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات التطبيقية والعملية.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية التطبيقية الشهرية والفصلية.

ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:

-

 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 2ـ إستراتيجبات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الحوار والمناقشة.
الرحالت الجماعية.
المسرح.
المشروع النظري والتطبيقي.
ح ّل المشكالت النظري والتطبيقي.
التعلّم الذاتي النظري والتطبيقي.
التعلم التعاوني النظري والتطبيقي.
األعمال النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
التكليفات النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
الواجبات النظرية والتطبيقية الفردية والجماعية.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
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 االختبارات المتنوعة.د .مهارات االتصال ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
-

 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 2ـ إستراتيجبات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه
وتطبيقاتها.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
استخدام المحاضرات ال ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
األنشطة الالمنهجية المساندة الفردية والجماعية.
حضور ورش العمل الطالبية وإدارتها.
حضور وإدارة الندوات والمؤتمرات.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله.
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.
هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجبات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.

 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقييم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة
األسبوع
طبيعة مهمة التقييم
التقييم
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1
2
3
4

إلى درجة
المستحق
التقييم النهائي
15
7
15
13
20
أثناء الفصل
50
نهاية
الفصل

االختبار الفصلي()1
االختبار الفصلي()2
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
االختبار النهائي

د) الدعم المقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك:
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار الكتبالعلمية1424،هـ 2003م .
 بغية اإليضاح :عبد المتعال الصعيدي .مكتبة اآلداب1426 ،هـ ـ 2005م علوم البالغة ( البيان والمعاني والبديع ) ،أحمد مصطفى المراغي ،المكتبة العصرية،صيدا ـ بيروت .
 2013م ـ 1434هـ .
-

 2ـ المراجع األساسية:
دالئل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق /محمود محمد شاكر ،دار المدني ،جدة،
1414هـ ـ1992م.
أسرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق /محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي،
1991م.
تفسير الكشاف ،جار هللا الزمخشري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1407 ،هـ .
التصوير البياني ،محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة ،القاهرة1993 ،م.
البالغة فنونها وأفنانها ،فضل حسن عباس ،دار الفرقان2005 ،م .
البيان في ضوء أساليب القرآن ،عبد الفتاح الشين ،دار الفكر العربي ،القاهرة1418 ،هـ ـ
1998م.
 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
مجالت كليات اآلداب واللغة العربية.
مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية.
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 مجلة الرسالة. مجلة التراث. 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 موقع صوت العربية. موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً. موقع الوراق. شبكة الفصيح لعلوم العربية. فنون اللغة العربية ومهاراتها. .5مواد تعلم أخرى :
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) المرافق المطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتيجبات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقييم األخرى) التقييم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجبات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني.48

 تشجيع استخدام إستراتيجبات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

أدب : 2الشعر العربي القديم ( 252( )1عرب ـ)2

50

نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :أدب : 2الشعر العربي القديم (252( )1عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثالث.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر  :أدب : 1المدخل إلى دراسة األدب العربي (151عرب ـ .)2
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر  :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 الكشف عن السياقات الدينية واألدبية والتاريخية في فهم معنى الجاهلية. التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالشعر الجاهلي. بيان موقف اإلسالم من الشعر ،وتأثيره فيه. التعريف بأهم القضايا المتعلقة بشعر عصر صدر اإلسالم. توضيح أغراض الشعر العربي (الغزل – المدح – الفخر – الزهد – الحكمة  -وصفالطبيعة  -الهجاء) واتجاهاته وأبرز شعرائه.
 التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالشعر في العصر العباسي . .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
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ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف المقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد األسابيع

ساعات
االتصال

الموضوع
 -1مدلول لفظة (الجاهلية) في السياقات األدبية والدينية
والتاريخية في تراثنا العربي واإلسالمي.
 -2قضية الشك في الشعر الجاهلي.
 -3التعريف بالمعلقات وشعرائها وموضوعاتها.

1

2

1

2

وشعر الصعاليك

1

2

1

2

1

2

2

4

 -9شعر الغزل واتجاهاته وأبرز شعرائه.

1

2

 -10شعر المديح وأبرز شعرائه.
 -11شعر الفخر وأبرز شعرائه.
 -12شعر الهجاء وأبرز شعرائه.
 -13شعر وصف الطبيعة وأبرز شعرائه.
 -14شعر الزهد والحكمة وأبرز شعرائه.
 -15طبيعة حركة تحديث الشعر عند بشار وأبي نواس.

2

4

1

2

1

2

 -16مذهب الصنعة ومذهب الطبع عند أبي تمام والبحتري.

1

2

 -17وجوه التفرد البياني عند المتنبي وأبي العالء.

1

2

1

2

-4
-5
-6
-7
-8

مفهوم الصعلكة ،وأسبابها،
وخصائصه.
موقف اإلسالم من الشعر.
شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه.
اتصال الشعر العربي بالسياسة منذ الجاهلية ،ومظاهر
العالقة بينهما.
التعريف بالنقائض ،وشعرائها.

االختبارات الفصلية.
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 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

أخرى

ال يوجد

ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي  ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
-

 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
معرفة السياقات الدينية واألدبية والتاريخية في فهم معنى الجاهلية.
معرفة قضية الشك في الشعر الجاهلي.
معرفة المعلقات وشعرائها وموضوعاتها.
معرفة مفهوم الصعلكة ،وأسبابها ،وشعر الصعاليك ،وخصائصه.
معرفة موقف اإلسالم من الشعر ،وتأثيره فيه.
معرفة شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه.
معرفة اتصال الشعر العربي بالسياسة منذ الجاهلية ،ومظاهر العالقة بين الشعر والسياسة.
معرفة النقائض وشعرائها.
معرفة أغراض الشعر العربي ،واتجاهاته وأبرز شعرائه( :الغزل – المدح – الفخر –
الزهد – وصف الطبيعة  -الهجاء).
معرفة طبيعة تحديث الشعر عند بشار وأبي نواس وأهم عواملها.
معرفة مذهب الطبع والصنعة عند البحتري وأبي تمام.
معرفة وجوه التفرد البياني عند المتنبي وأبي العالء.
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.
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ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
-

 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
التمييز بين السياقات الدينية واألدبية والتاريخية في فهم معنى الجاهلية.
مناقشة قضية الشك في الشعر الجاهلي.
التعريف بالمعلقات وشعرائها وموضوعاتها.
توضيح مفهوم الصعلكة ،وأسبابها ،وشعر الصعاليك ،وخصائصه.
شرح موقف اإلسالم من الشعر ،وتأثيره فيه.
بيان شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه.
عرض اتصال الشعر العربي بالسياسة منذ الجاهلية ،ومظاهر العالقة بين الشعر والسياسة.
الكشف عن النقائض بوصفها ظاهرة شعرية متميزة في العصر األموي.
توضيح أغراض الشعر العربي ،واتجاهاته وأبرز شعرائه( :الغزل – المدح – الفخر –
الزهد – وصف الطبيعة  -الهجاء).
شرح طبيعة تحديث الشعر عند بشار وأبي نواس وأهم عواملها.
المقارنة بين مذهب الطبع والصنعة عند البحتري وأبي تمام.
الكشف عن وجوه التفرد البياني عند المتنبي وأبي العالء.
 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات.
الحوار والمناقشة.
التعلم الذاتي.
التعليم التعاوني.
الواجبات والتكليفات.
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:

-

 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
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-

التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
-

 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية :
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
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 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
التقييم

1
2
3
4

األسبوع
المستحق

طبيعة مهمة التقويم

7
13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي
15
15
20
50

االختبار الفصلي()1
االختبار الفصلي()2
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
االختبار النهائي
د) الدعم المقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم  ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
-

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
العصر الجاهلي ،شوقي ضيف ،دارالمعارف ،القاهر2012 ،م.
المدخل إلى الشعر الجاهلي ،محمد زغلول سالم ،منشأة المعارف،اإلسكندرية1992،م.
الحياة األدبية في العصر الجاهلي ،أحمد الحوفي ،دار نهضة مصر ،القاهرة.
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،د .يوسف خليف ،دار المعارف ،القاهرة،
1986م.
األدب الجاهلي وتاريخه  ،د .سليمان محمد سليمان  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
األسنكندرية 2016 ،م.
الشعر اإلسالمي في صدر اإلسالم ،عبد هللا الحامد،مطابع اإلشعاع ،القاهرة1999 ،م.
شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه ،د .يحيى الجبوري ،مؤسسة الرسالة1983 ،م.
العصر اإلسالمي ،شوقي ضيف ،دار المعارف،القاهرة2011 ،م.
التطور والتجديد في الشعر األموي ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة1987 ،م.
أدب السياسة في العصر األموي ،أحمد الحوفي ،دار نهضة مصر ،القاهرة1969 ،م.
في األدب اإلسالمي واألموي ،عبد القادر القط ،دار النهضة العربية ،بيروت1978 ،م.
دواوين بعض الشعراء مثل(:بشار بن برد ،أبي نواس ،أبي تمام ،البحتري ،المتنبي ،أبي
العالء المعري).
الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية ،محمد أبو األنوار ،دار المعارف ،القاهرة1987 ،م.
الشعر والشعراء في العصر العباسي ،مصطفى الشكعة ،دار العلم للماليين،بيروت،
1975م.
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،محمد مصطفى هداره ،دار
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-

المعارف،القاهرة1963 ،م
 2ـ المراجع األساسية:
اإلسالم والشعر ،د .سامي مكي العاني ،سلسلة عالم المعرفة،
األدب العربي من ظهور اإلسالم إلى نهاية العصر الراشد ،حبيب مغنية ،دار ومكتبة
الهالل،القاهرة2002،م.
إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي.
الخطابة في صدر اإلسالم ،محمد طاهر عاشور ،دار القلم ،دمشق.
القصص اإلسالمية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ،أحمد بن حافظ الحكمي ،المكتب
العربي الحديث ،اإلسكندرية.
الشعر والغناء في المدينة ومكة في عصر بني أمية ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة،
1998م.
اتجاهات الشعر في العصر األموي ،صالح الدين الهادي ،مكتبة الخانجي،القاهرة2011،م
تاريخ األدب العربي الجزء األول ،عمر فروخ ،دار العلم للماليين ،بيروت2008 ،م.
العصر العباسي األول ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة ،ط1996 ،2م.
 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ،ومجالت كليات اآلداب.
مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية
مجلة الرسالة.
مجلة نصوص.
 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
موقع صوت العربية.
موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.
موقع الوراق.
شبكة الفصيح لعلوم العربية.
فنون اللغة العربية ومهاراتها
عجائب من العربية.
منتديات األدب.
 5ـ مواد تعلم أخرى

 البرامج ذات الصلة التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة. المكتبة الشاملة. جامع التراث. موسوعة الشعر العربي. مكتبة األدب العربي.و ) المرافق المطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
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 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
 مركز مصادر التعلم. البالك بورد.ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.58

 المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

نقد أدبي 261 ( 1عرب ـ )2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :نقد أدبي261 ( 1عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثالث.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 شرح معنى النقد ،ومعنى األدب قديما وحديثًا. بيان موقف اإلسالم من األدب ،والموازنة بين نظرة اإلسالم لألدب ونظرة بعض النقادوالمذاهب األخرى له.
 إبراز األسس النقدية في موروثنا العربي. التعريف بالجوانب الذاتية والموضوعية في النقد ،وخصائص الناقد المتميز. توضيح عالقة النقد ببعض العلوم األخرى. بيان أجناس األدب المختلفة ،وخصائص كل جنس منها ،وتداخلها. الكشف عن خصائص األدب ،وسماته ووظائفه. التطبيق على نصوص أدبية لتحليلها إلى عناصرها الفنية والفكرية والكشف عن جمالياتها.61

 .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف المقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد األسابيع

الموضوع

ساعات
االتصال

القواعد العامة والمقدمات النظرية لعلم النقد:
 -1النقد األدبي ( معنى النقد – معنى األدب) وعالقة النقد
باألدب.
 -2عالقة النقد األدبي بجوانب اإلجادة في النص األدبي
ضا بجوانب التقصير.
وعالقته أي ً
 -3طريقة تذوق جماليات النصوص األدبية وتحليلها.
 -4موقف اإلسالم من األدب من خالل القرآن الكريم والسنة
ومواقف الصحابة.
 -5الموازنة بين نظرة اإلسالم لألدب ونظرة بعض النقاد
والمذاهب األخرى له.
 -6األسس النقدية في موروثنا العربي.
مر بها النقد األدبي.
 -7حركات التطور التي َّ
 -8العالقة بين النقد القديم والنقد الحديث ،وخصائصهما.
 -9األسس والمعايير المعت ّد بها ،التي تجعل من النقد األدبي
نقدًا موضوعيًا مقبوالً .ومناقشة هذه األسس والمعايير في
ضوء المناهج النقدية المختلفة.
 -10الذاتية والموضوعية في النقد.
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4

2

4

2

4

2

4

 -11خصائص الناقد المتميز.
 -12عالقة النقد ببعض العلوم األخرى.
 -13أجناس األدب المختلفة ،وخصائص كل جنس منها،
وتداخلها بعضها في بعض.
 -14خصائص األدب ،وسماته الفنية التي تجعل منه خطابًا ذا
عليا.
قيمة جمالية ُ
 -15الوظيفة الدينية والخلقية واالجتماعية والثقافية التي ينهض
بها األدب في األمة ،إضافة إلى وظيفته الجمالية والفنية.
 -16خصائص أسلوب المبدع في التعبير والتفكير ،واألبعاد
النفسية واالجتماعية والثقافية للمبدع.
 -17بعض األمثلة على نصوص أدبية لتحليلها إلي عناصرها
الفنية والفكرية.
 -18كيفية توظيف مبادئ النقد الهادف لتنمية روح الحوار
والمناقشة ،والقدرة على استنباط األحكام وتقديمها بأسلوب
موضوعي مقنع.
 -19طريقة تذوق جماليات النصوص األدبية وتحليلها.
نصوص شعرية ونثرية لتطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب.
نصوص شعرية ونثرية لتطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب.
(يراعى عدم التكرار)
االختبارات الفصلية
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على مدى الفصل

داخل
القاعة

على مدى الفصل

تكليف
منزلي

1

2

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 -4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
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أخرى
ال يوجد

-

1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
معرفة مفهوم النقد األدبي لغة واصطال ًحا.
معرفة طريقة تذوق جماليات النصوص األدبية وتحليلها.
معرفة موقف اإلسالم من األدب من خالل القرآن الكريم والسنة ومواقف الصحابة.
معرفة األسس النقدية في موروثنا العربي
مر بها النقد األدبي.
معرفة حركات التطور التي َّ
معرفة العالقة بين النقد القديم والنقد الحديث ،وخصائصهما.
معرفة األسس والمعايير المعت ّد بها ،التي تجعل من النقد األدبي نقدًا موضوعيًا مقبوالً.
ومناقشة هذه األسس والمعايير في ضوء المناهج النقدية المختلفة
معرفة الذاتية والموضوعية في النقد.
معرفة خصائص الناقد المتميز.
معرفة عالقة النقد ببعض العلوم األخرى.
معرفة أجناس األدب المختلفة ،وخصائص كل جنس منها ،وتداخلها بعضها في بعض.
عليا.
معرفة خصائص األدب ،وسماته الفنية التي تجعل منه خطابًا ذا قيمة جمالية ُ
معرفة وظيفة األدب (الدينية -الخلقية -االجتماعية – الثقافية -الجمالية) التي ينهض بها
األدب في األمة إضافة إلى وظيفته الجمالية والفنية
معرفة خصائص أسلوب المبدع في التعبير والتفكير ،واألبعاد النفسية واالجتماعية والثقافية
للمبدع.
معرفة كيفية توظيف مبادئ النقد الهادف لتنمية روح الحوار والمناقشة ،والقدرة على
استنباط األحكام وتقديمها بأسلوب موضوعي مقنع.
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
المحاضرات النظرية
الحوار والمناقشة.
التعلّم الذاتي.
التعلم التعاوني.
األعمال والتكليفات.
الواجبات.
 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
-

1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
تحليل بعض النصوص األدبية.
توضيح العالقة بين النقد القديم والنقد الحديث ،وخصائصهما.
التفريق بين إدراك الذاتية والموضوعية في النقد.
الكشف عن عالقة النقد ببعض العلوم األخرى.
تمييز أجناس األدب المختلفة ،وخصائص كل جنس منها ،وتداخلها بعضها في بعض.
عليا.
بيان خصائص األدب ،وسماته الفنية التي تجعل منه خطابًا ذا قيمة جمالية ُ
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-

الكشف عن خصائص أسلوب المبدع في التعبير والتفكير ،واألبعاد النفسية واالجتماعية
والثقافية للمبدع.
توظيف مبادئ النقد الهادف لتنمية روح الحوار والمناقشة ،والقدرة على استنباط األحكام
موضوعي مقنع.
وتقديمها بأسلوب
2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات.
الحوار والمناقشة.
التعلم الذاتي.
التعليم التعاوني.
الواجبات والتكليفات.
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.

ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:

-

1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.
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د .مهارات االتصال ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
-

 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.

 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
التقييم

1
2
3
4

األسبوع
المستحق

طبيعة مهمة التقويم

7
13
أثناء الفصل
نهاية الفصل

االختبار الفصلي()1
االختبار الفصلي()2
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
االختبار النهائي
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نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي
15
15
20
50

د) الدعم المقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة. تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 أصول النقد األدبي ،أحمد الشايب ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة 2011 ،م األدب ومذاهبه ،محمد مندور ،نهضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة. دائرة اإلبداع :مقدمة في أصول النقد ،شكري محمد عياد ،دار إلياس العصرية ،القاهرة . نماذج أدبية ( شعر /نثر) تطبيقية منها على سبيل المثال ال الحصر.ديوان امرئ القيس ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،مصر 1984،م.مقامات بديع الزمان الهمذاني بشرح العالمة اإلمام:محمد عبده ،تقديم دكتور  /صالحفضل ،تعليق /عبدالعزيز نبوي،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة يناير 2014م.
األعمال الشعرية لمحمد الثبيتي ،مؤسسة االنتشار العربي ،نادي أدبي حائل ،الطبعةاألولي2009 ،م.
 2ـ المراجع األساسية:
 األسس النفسية لإلبداع الفني ،مصطفي سويف ،دار المعارف ،القاهرة 1981 ،م. األجناس األدبية ،مجموعة من المؤلفين ،ترجمة عبدالعزيز شبل. دليل الناقد األدبي ،ميجان الرويلي ،وسعد البازعي ،المركز الثقافي العربي،بيروت،الدار البيضاء 2002 ،م.
 تاريخ النقد األدبي عند العرب ،إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت1983 ،م. تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ،طه أحمدإبراهيم.
 المفضليات ،المفضل الضبي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وعبدالسالم هارون ،دارالمعارف ،القاهرة1994 ،م.
 األصمعيات ،األصمعي ،تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسالم هارون ،ط 5،بيروت،لبنان .
 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
 مجالت كليات اآلداب. مجلة فصول في النقد واألدب( مصر). مجلة عالمات. مجلة الرسالة. مجلة التراث. مجلة ألف ،الجامعة األمريكية بالقاهرة. مجلة عالم الفكر الكويتية.67

 مجلة أقالم العراقية. مجلة كتابات معاصرة. 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 موقع ديوان العرب مكتبة المصطفي. موقع الوراق. موقع صوت العربية. موقع لسان العرب. موسوعة الشعر العربي. ملتقي أهل اللغة. شبكة األلوكة. منتديات واتا الحضارية – قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية. مجالس الفصحى لعلوم اللغة العربية. 5ـ مواد تعلم أخرى.
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة. جامع التراث.و ) المرافق المطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب.68

 التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضوهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الخبرات واآلراء على مستوى القسم وعضو هيئة التدريس مع من يناظرهم فيالمؤسسات التعليمية األخرى.
 ورش عمل ألستاذ المقرر. لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية. أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر. المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات واألقسام المناظرة من الجامعات األخرى.موافقة مجلس الكلية
بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

موافقة مجلس القسم
بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

نصوص أدبية273( 3عرب ـ)2
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نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :نصوص أدبية273( 3عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثالث.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر :نصوص أدبية 272( 2عرب ـ.)2
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 التعريف بأغراض الشعر في كل من؛ صدر اإلسالم والعصر األموي. التفريق بين األلفاظ واألساليب بين العصرين. التعريف بظاهرة النقائض وأثرها في المجتمع األموي. بيان أهم مالمح الشعر السياسي. التفريق بين الغزل بأنواعه. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها مستقبال من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
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ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف المقرر:
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األسابيع

ساعات
االتصال

 -1أغراض الشعر في كل من :صدر اإلسالم والعصر األموي،
تحول في األفكار ،قيس بن المكشوح
ورصد ما حصل من ّ
المرادي يصف معركة القادسية:
جلبتُ الخي َل ْ
ث سامي
من صنعا َء تردي بك ِّّل مدججٍ كاللي ِّ

2

4

وقطري بن الفجاءة:
أقول لها وقد طارت شعاعا من األبطال ويحك لن تراعي
 -2الفرق في األلفاظ واألساليب ،قصيدة جرير:
الناس ُك ِّّل الناس
ت أمـلَ َح َم ْن يمشي على قَـ َد ٍم ....يا أملح
أَلَـ ْس ِّ
ِّ
إنسانا

1

2

 -3ظاهرة النقائض ،وأهم خصائصها قصيدة الفرذدق
ْ
ّ
ع ُّز َوأط َو ُل
سما َء بَنى لَنَا
س َمكَ ال ّ
عائِّ ُمهُ أ َ
بَيْتاًَ ،د َ
إن الذي َ

1

2

 -4أثر النقائض في أساليب شعراء العصر األموي ،ونقد ما
فيها من إقذاع وفحش ،قصيدة األخطل التغلبي في الرد
على جرير:
كأسيفة فخرت بحدج حصان
أجرير إنك والذي تسمو له

1

2

 -5أهم مالمح الشعر السياسي ،قصيدة عبيد هللا بن قيس
َمس َكدا ُء...
عب ِّد ش ٍ
الرقيات في مدح قريش :أقفَ َرت َبع َد َ
 -6أنواع الغزل في العصر األموي وخصائصه ومذاهب
شعرائه.
أوال :الغزل العفيف خصائصه األدبية والفنية.

1

2

1

2

ب جدي ُد
أال ليتَ ريعانَ الشبا ِّ

ودهر تولّى يا ُ
بثين يعود
ٌ

ثانيا :الغزل الصريح موضوعاته وأساليبه الفنية عمر بن
أبي ربيعة
عم أَنتَ غا ٍد فَ ُمب ِّك ُر
أ َ ِّمن آ ِّل نُ ٍ

غَداة َ َ
غ ٍد أَم رائِّح فَ ُم َه ِّ ّج ُر
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1

2

 -7مالمح التجديد في شعر المديح في العصر األموي ،قصيدة
الكميت:
طربتُ وما شوقا إلى البيض أطرب وال لعبا مني وذو الشيب
يلعب

1

2

 -8أبرز مظاهر التحول في الخطابة في العصر األموي
الخطابة السياسية ،وخطابة المحافل والمجالس :خطبة زياد
بن أبيه ،وخطبة األحنف بن قيس.
 -9الخطب الحربية والوعظ الديني مثل :خطبة طارق بن زياد
في فتح األندلس ،وخطب الحسن البصري.
 -10الربط بين أثر البيئات المختلفة  ،وتحليل قصائد الشعراء :
نماذج من شعر األحوص ،والعرجي.

1

2

1

2

1

2

2

4

على مدى
الفصل

تكليف منزلي

1

2

الشام والعراق :األخطل ،وعمران بن حطان.
تطبيق هذه المفاهيم على نصوص إضافية مناسبة ( .يراعى عدم التكرار).

االختبارات الفصلية.

 .2مكونات المقرر:
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع:
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
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أخرى
ال يوجد

 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 معرفة قراءة النصوص األدبية في العصر األموي. معرفة أهم الفروق بين البناء الفني والجمالي لهذا العصر وغيره من العصور األدبيةاألخرى.
 معرفة كيفية التعامل مع النصوص. معرفة القدرة على تحليل النصوص ،وحسن تذوقها. معرفة أعالم األدب العربي شعره ونثره في العصر األموي. معرفة حياتهم وثقافاتهم واإللمام بنتاجهم األدبي. معرفة أنواع الغزل في العصر األموي. معرفة أبرز مظاهر التحول في الخطابة في العصر األموي الخطابة السياسية وخطابةالمحافل
 2ـ إستراتجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية الحوار والمناقشة. التعلّم الذاتي. التعلم التعاوني. األعمال والتكليفات. الواجبات. 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
-

 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
ذكرأغراض الشعر في كل من؛ صدر اإلسالم والعصر األموي.
شرح الفرق في األلفاظ واألساليب بين عصر صدر اإلسالم والعصر األموي.
شرح ظاهرة النقائض ،وأهم خصائصها وربطها بالظاهرة االجتماعية والسياسية في هذه
المرحلة.
الكشف عن أثر النقائض في أساليب شعراء العصر األموي ،ونقد ما فيها من إقذاع
وفحش.
تحديد أهم مالمح الشعر السياسي وعالقته بالواقع السياسي في العصر األموي.
شرح مفهوم الغزل الصريح وموضوعاته وأساليبه الفنية.
 2ـ إستراتجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
المحاضرات.
الحوار والمناقشة.
التعلم الذاتي.
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-

التعليم التعاوني.
الواجبات والتكليفات.
 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
تقويم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقويم المشاركات الشفهية.

ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:

-

 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 2ـ إستراتجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
تطبيق األنظمة واللوائح بدقة وعدالة.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.

د .مهارات االتصال ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
-

 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
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-

 2ـ إستراتجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب إلى المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله.
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية:
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يوجد.
 .2إستراتجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد.
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد.
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
طبيعة مهمة التقويم
رقم
درجة التقويم
المستحق
التقييم
النهائي
15
7
االختبار الفصلي()1
1
15
13
االختبار الفصلي()2
2
20
أثناء الفصل
أعمال وواجبات وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
االختبار النهائي
4
د) الدعم المقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
-

متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة.
تفعيل اإلرشاد األكاديمي
تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب.
تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.
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هـ) مصادر التعلم:
-

 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني.
دواوين شعراء العصر األموي مثل:
ديوان جرير.
ديوان الفرزدق.
ديوان األخطل.
ديوان عمر بن أبي ربيعة .
ديوان األحوص.
ديوان العرجي.
ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات.
 2ـ المراجع األساسية:
الشعر في صدر اإلسالم والعصر األموي ،محمد مصطفى هدارة ،دار النهضة العربية،
1995م.
أدب السياسة فى العصر األموى ،أحمد محمد الحوفى ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع1975 ،م.
في أدب صدر اإلسالم والعصر األموي ،محمد مصصفى أبوشوارب ،دار الوفاء،
1995م.
الظاهرة األدبية في صدر اإلسالم والدولة األموية ،إحسان سركيس ،دار الطليعة للطباعة
والنشر1981 ،م.
النثر الكتابي في العصر األموي ،محمد فتوح أحمد ،مكتبة الشباب1984 ،م.
فن الخطابة في العصر األموي "دراسة نقدية" فلاير عبد الرحمن سعيد العلي ،األردن،
الجامعة االردنية1989 ،م.
نصوص من األدب األموي ،د .حسين عطوان ،دار المسيرة2005 ،م.
في األدب األموي :تجلياته وبناؤه التشكيلي ،د :عبد المجيد األسداوي ،مكتبة المتنبي،
2007م.
أدب الخوارج في العصر األموي ،د .سهير القلماوي2006 ،م.
كتاب األدب الصغير واألدب الكبير البن المقفع.
دراسة النص الشعري :د .عبده بدوي.
 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ،ومجالت كليات اآلداب.
مجلة فصول.
مجلة عالمات.
مجلة الدراسات اللغوية
مجلة الرسالة.
مجلة نصوص.
مجلة التراث.
 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
موقع صوت العربية.
موقع اللغة العربية تعلما ً وتعليماً.
77

-

موقع الوراق.
شبكة الفصيح لعلوم العربية.
فنون اللغة العربية ومهاراتها.
عجائب من العربية.
ديوان العرب.
 5ـ مواد تعلم أخرى

 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة.ـ جامع التراث.
ـ موسوعة الشعر العربي.
ـ مكتبة األدب العربي.
و) المرافق المطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر التعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق
القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم.78

 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة م ن الواجب ات أو االختب ارات بص فة دوري ة م ع عض وهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
-

تب ادل الخب رات واآلراء عل ى مس توى القس م وعض و هيئ ة الت دريس م ع م ن ين اظرهم ف ي
المؤسسات التعليمية األخرى.
ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مهارات لغوية : 4القراءة(284( )2عرب ـ )2
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نموذج توصيف المقرر.
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد.
الكلية :كلية العلوم اإلنسانية.
القسم :اللغة العربية وآدابها.
أ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 .1اسم المقرر و رمزه :مهارات لغوية : 4القراءة (284( )2عرب ـ.)2
 .2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :برنامج البكالوريوس في اللغة العربية
وآدابها.
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر :أستاذ متخصص من القسم.
 .5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :المستوى الثالث.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :مهارات لغوية : 2القراءة (182( )1عرب ـ.)2
 .7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد.
 .8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قسم اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية  ،وأقسام اللغة العربية في ك ّل من كليات البنات في
أبها ،وخميس مشيط ،ومحايل ،وظهران الجنوب ،وسراة عبيدة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
بانتهاء الطالب من هذا المقرر يُت َوقع أن يكون قادرا ً على:
 التمييز بين أنواع القراءة المختلفة (الفاحصة البصرية ،الصامتة ،العابرة ،اإليقاعية،السمعية ،النقدية).
 استعمال أنواع القراءة وفق النصوص المعطاة ،ووفق الموقف. تطبيق مهارة السرعة مع الفهم فى قراءة النصوص. اختيار نوع القراءة وفق الهدف المطلوب. .2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
ـ مراجعة مستمرة للمقرر في ضوء التغذية الراجعة.
ـ ما يقدمه أستاذ المقرر من مقترحات تفيد في تطويره ومراجعته.
ـ متابعة ما يجد في موضوعات المقرر.
ـ دراسة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطالب من واقع دراسته للمقرر.
ـ مراجعة النتائج وتقييمها.
ـ االستفادة من الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في المكتبات المتاحة.
ـ استخدام البالك البورد.
ـ توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة ،والمكتبات اإللكترونية في خدمة المقرر.
ـ توفير المقرر على موقع القسم على اإلنترنت.
ـ تحديث إستراتيجيات التدريس وفق كل جديد.
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مصادر ومراجع مساعدة.
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ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالتخصص.
ـ استخدام األدوات والوسائل المساعدة الجديدة.
ـ توظيف مركز مصادر التعلّم عند توفره.
ج) وصف المقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر الموجود في النشرة أو الدليل
بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد األسابيع

الموضوع

ساعات
االتصال

أوال ا ـ تمهيد:
2
1
تعريف الطالب بـ:
 المقرر وأهدافه. مفرداته. الطبيعة التطبيقية للمقرر.ثانيا –نصوص التطبيق ( :ممارسة تطبيقية من قبل كل طالب تحت إشراف أستاذ المقرر
وتوجيهاته ) .
4
2
أنواع القراءة (:الفاحصة البصرية ،الصامتة ،العابرة،
اإليقاعية ،السمعية ،النقدية).
 -1مقال (إلى ّ
الطالب) لعلي الطنطاوى.
 ( -2إلى ابنتي شيرين ) لحمزة شحاته

2
2

4
4

 -3نص ( الربيع والزهر ) للعقاد.

2

4

( -4وصف الجبل) البن خفاجة.

2

4

 -5نص (قصة الثعلب والديك ) ألحمد شوقى.

3

6

(يقوم الطالب واحدا واحدًا بتنفيذ ما يأتى تنفيذا تطبيقيا تحت
إشراف األستاذ ومتابعته وتوجيهاته).
 تطبيق أنواع القراءة المختلفة (الفاحصة ،البصرية،الصامتة ،العابرة ،اإليقاعية ،السمعية ،النقدية).
 استعمال أنواع القراءة وفق النصوص المعطاة ،ووفقالموقف.
 تطبيق مهارة السرعة مع الفهم فى قراءة النصوص. اختيار نوع القراءة وفق الهدف المطلوب.االختبارات الفصلية.
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1

2

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
المحاضرة
 30ساعة

الدروس الخاصة
ال يوجد

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
ال يوجد

أخرى
ال يوجد

 .3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع (المطلوب هنا
المعدل المتوقع للفصل الدراسي وليس المتطلبات المحددة كل أسبوع):
 30ساعة في الفصل الدراسي ،بمعدل ساعة مقابل كل ساعة دراسية.
 4ـ تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
أ .المعرفة:
-

-

 1ـ وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
معرفة أنواع القراءة المختلفة (الفاحصة البصرية ،الصامتة ،العابرة ،اإليقاعية ،السمعية،
النقدية).
معرفة أهمية اختيار نوع القراءة وفق الهدف المطلوب
 2ـ إستراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرات النظرية ،والتطبيقية. الحوار والمناقشة في قاعة الدرس. تحليل نصوص متنوعة. تشكيل ورش عمل جماعية في دراسة بعض النصوص. 3ـ طرق تقويم المعرفة المكتسبة:
تقييم األعمال والتكليفات والواجبات.
تقييم المشاركات الشفهية.
االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.

ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 1ـ المهارات المعرفية/اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 التمييز بين أنواع القراءة المختلفة ( الفاحصة البصرية ،الصامتة ،العابرة ،اإليقاعية،السمعية ،النقدية).
 استعمال أنواع القراءة وفق النصوص المعطاة ،ووفق الموقف. تطبيق مهارة السرعة مع الفهم فى قراءة النصوص. اختيار نوع القراءة وفق الهدف المطلوب. 2ـ إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية/اإلدراكية:
 المحاضرات التطبيقية. الحوار والمناقشة الحرة أثناء عرض أفكار النص.83

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس. الواجبات والتكليفات المنزلية. 3ـ طرق تقويم المهارات المعرفية /اإلدراكية المكتسبة:
 تقييم األعمال والتكليفات والواجبات. تقييم المشاركات الشفهية. االختبارات التحريرية الشهرية والفصلية.ج .مهارات العالقات مع اآلخرين والمسؤولية:

-

 1ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسؤولية
المطلوب تطويرها:
مهارة االنضباط وتحمل المسؤولية.
مهارة المرونة و ُحسْن التعامل.
مهارة العمل المنظم والتخطيط الجيد.
مهارة الحوار الفعال وآدابه.
مهارة العمل في إطار الجماعة.
مهارة قيادة فريق عمل.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
التفكير.
الواجبات الفردية والتكليفات.
الواجبات الجماعية.
التعلم التعاوني.
التعلم الذاتي.
الحوار والمناقشة.
الرحالت.
المسرح.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل
المسؤولية:
المالحظة المستمرة للمواقف العملية في المناشط أعاله.
تقييم األعمال والواجبات والتكليفات.
االختبارات المتنوعة.
افتراض مواقف تعليمية.

د .مهارات االتصال ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
-

 1ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة على استخدام وسائل االتصال الحديثة(.الحاسوب ،األجهزة الذكية ،البالك بورد).
القدرة على استخدام برامج التواصل االجتماعي بمسؤولية.
القدرة على استخدام أجهزة العرض.
القدرة على االستفادة من منتديات الطالب على شبكة اإلنترنت في الجامعة.
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-

القدرة على االستفادة من المكتبات الرقمية.
القدرة على التفاعل مع اآلخرين وعرض األفكار والقضايا بأدب ومهارة وإقناع.
 2ـ إستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تنفيذ الواجبات ،والتكليفات ،والمشاركات ،والمناقشات.
استخدام الحاسب اآللي ،واألجهزة الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي وبرامجه.
استخدام أجهزة العرض في تقديم المادة العلمية من قبل الطالب داخل قاعة الدرس.
صورة في ملف المقرر اإللكتروني (التعلم اإللكتروني).
وضع محاضرات ُم ّ
إحالة الطالب على المواقع المهمة على شبكة اإلنترنت التي تعنى بالمقرر.
إنشاء مجموعة لطالب المقرر عبر وسائل التواصل تحت إشراف األستاذ.
الشرح من خالل النصوص الواردة في مفردات المقرر والتطبيقات الملحقة بها.
اإلجابة عن التمرينات التي تعالج قضايا المقرر.
 3ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات
الحسابية (العددية):
المالحظة الشاملة ألداء الطالب في المناشط المذكورة أعاله
تقييم الواجبات والتكليفات والمشاركات والمناقشات.
تقييم سلوكيات العمل الجماعي المعتمد على التقنية في المناشط المذكورة.

هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في
هذا المجال :ال يوجد
 .2إستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
.3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:

 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
نسبة الدرجة إلى
األسبوع
التقييم طبيعة مهمة التقويم (مثال :مقالة ،أو اختبار قصير ،أو
درجة التقويم
المستحق
مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي.
النهائي
15
السابع
اختبار أعمال 1
1
15
العاشر
اختبار أعمال 2
2
20
خالل الصل
واجبات وأعمال وتكليفات تطبيقية
3
50
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
100
المجموع الكلي
5
د) الدعم المقدم للطلبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم
المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك :
 متابعة رئيس القسم ،ووحدة الجودة.85

 تفعيل اإلرشاد األكاديمي تحديد ساعات مكتبية يومية لمقابلة الطالب. تهيئة الوسائل المعينة لألستاذ ولإلرشاد األكاديمي على مساندة الطالب.هـ) مصادر التعلم:
 1ـ الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 المهارات اللغوية :ماهيتها وطرائق تنميتها  .الدكتور محمد فؤاد عليان  ،دار المسلم،الرياض2000 ،م.
 المهارات اللغوية :زين كامل الخويسكي  .دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية 2009 ،م. صالح علي فضالة :مهارات التدريس الصفي .دار أسامة  ،عمان  ،األردن. مهارات القراءة  :قياس وتقويم ،مع نماذج اختبارات القراءة لتالميذ المدارس االبتدائية:ظبية سعيد السليطى ،تقديم حسن شحاتة  ،الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر
والتوزيع 2002,م .
 مهارات القراءة :قياس و تقويم  ،مع نماذج اختبارات القراءة لتالميذ المدارس االبتدائية،حسن محمد مصطفى عبدالشافي ،مكتبة الدار العربية للكتاب 1999 ،م.
 كيف تقرأ ،مكرم مشرقي ،اإلخوة المتحدون للطباعة والنشر1999 ،م. طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها للمراحل الدراسية ،عابد توفيق الهاشمي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
 2ـ المراجع األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 األيام :طه حسين ،مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع1997 ،م. إلى ولدي :أحمد أمين ،دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع1997 ،م. ديوان ابن خفاجة :دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع2006 ،م األعمال الكاملة للعقاد :دار الكتاب اللبناني1980،م. 3ـ الكتب والمراجع الموصى بها:
 المنفلوطي حياته ومؤلفاته :أحمد عبدالهادي ،دار نهضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع،2002م.
 الشوقيات :أحمد شوقي ،تحقيق :محمد فوزى حمزة ،مكتبة اآلداب للطباعة والنشروالتوزيع2012 ،م.
 إلى ابنتي شيرين ،حمزة شحاته ،دار تهامة للنشر والتوزيع1400 ،هـ. مقاالت في كلمات ،علي الطنطاوي ،دار المنارة1998 ،م. 4ـ المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:
 http://www.almeshkat.net/books/index.php /http://www.imamu.edu.sa/arabiyah /http://www.alukah.net /http://www.iwan.fajjal.com /http://www.alarabiyah.ws http://www.alfaseeh.com/vb/index.php http://pdfbooks.net/vb/login.php 5ـ مواد تعلم أخرى:
 البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة. المكتبة الشاملة.86

 جامع التراث.و ) المرافق المطلوبة
 1ـ المرافق التعليمية:
 قاعة دراسية لكل شعبة بسعة ( )40طالبا ً توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ضوئية  -برجكتور – حاسب آلي ومستلزماته) 2ـ أجهزة الكمبيوتر:
 معمل الحاسوب مع توافر مستلزمات العرض والشرائح اإللكترونية. 3ـ مصادر أخرى:
ـ مركز مصادر تعلم.
ـ البالك بورد.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 .1إستراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 الحصول على نتائج الطالب (االختبارات ووسائل التقويم األخرى) التقويم المستمر رأي الطالب واالستبانات. .2اإلستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم:
 تحليل لنتائج الطالب. متابعة عينة من الخريجين بعد التخرج. .3عمليات تحسين التعليم:
 الحوافز المادية والمعنوية. االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب. التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. توفير األدوات الحديثة المثمرة لعملية التعليم. المزج بين التعليم المباشر والتعلم اإللكتروني. تشجيع استخدام إستراتيجيات تعلم متنوعة. متابعة الجديد في مجال التخصص. ورش عمل داخل القسم. .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مراجعة عينات من أوراق إجابات الطالب ومن أعمالهم من قبل أستاذ آخر أو لجنة مختصة. متابعة نتائج الطالب وإحصائياتها من قبل وحدة الجودة. فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة م ن الواجب ات أو االختب ارات بص فة دوري ة م ع عض وهيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 تب ادل الخب رات واآلراء عل ى مس توى القس م وعض و هيئ ة الت دريس م ع م ن ين اظرهم ف ي87
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المؤسسات التعليمية األخرى.
ورش عمل ألستاذ المقرر.
لقاءات دورية للطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.
أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العالقة لتطوير المقرر.
المقارنة بالمقرر المماثل في الكليات المناظرة من الجامعات األخرى.
موافقة مجلس الكلية

موافقة مجلس القسم

بموجب القرار
 37/36/22/10في 1437/9/2هـ

بموجب القرار
 1437/21/1في 1437/8/29هـ
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