ملف التقدم إلقرار برنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها

 أوالً :معلومات عامة
الجامعة

جامعة الملك خالد

الكلية

العلوم اإلنسانية

القسم

اللغة العربية وآدابها

صدرت موافقة المقام الااممر ر ا  /3ج 20527 /وتامرخ 1396 /8 /26ها إنشاامك يةخاة لةاارخاة والة اة
الارإخة ،فر مدخشة أإهم تمإاة لجمماة اإلمم محمد إن ااود اإلاالمخة .وفر الام الجممار 1403 /1402ه
صدر رار من جمماة اإلمم اإلاالمخة خقضر إتحوخل اليةخة إلى يةختخن همم:
 -1يةخة الارخاة وأصول الدخن.

نبذة تعريفية
عن الـكليــة والقسم:

 -2يةخة الة ة الارإخة والاةو االجتممعخة واإلدارخة.
وظل امم (الشحو والصرف وفقه الة ة) و(األدب والإالغة والشقد) مشفصةخن ضمن أ اممهم الاةمخة ،واااتمر
ها ا إلااى حااخن صاادور األماار الااممر ر ا  87 /7وتاامرخ 1419 /3 /11ها المتضاامن الموافقااة عةااى دما
فرعر جمماة اإلمم محمد إن ااود اإلاالمخة ،وجمماة المةك ااود فر أإهم فر جمماة واحدة إما (جممااة
المةااك لملااد) ،ووافا مجةاام التاةااخ الاااملر فاار جةاااته اللمماااة عااارة إتاامرخ 1420 /2 /1ها عةااى دما
ااامر( :الشحااو والصاارف وفقااه الة ااة) و(األدب والإالغااة والشقااد) فاار اا واحااد إما ا ( اا الة ااة الارإخااة
وآداإهم) ال ي خاد اآلن أحد أ ام يةخة الاةو اإلشامشخة األرإاة.

رؤية الكلية:

تحقخ الرخمدة األيمدخمخة والإحثخة فر مجمل الاةو اإلشامشخة محةخم ً وعملمخمً.

رسالة الكلية:

توفخر إخئة أيمدخمخة ات جودة عملخة فر مجمالت الاةو اإلشامشخة ،والشهوض إملامةخة التاةخمخة والإحثخة
ولدمة المجتمع.

أهداف الكلية:

-

تراخ الثواإت الدخشخة والوطشخة وإإراز القخ اإلشامشخة الشإخةة لةهوخة اإلاالمخة.
تقدخ إرام تاةخمخة عملخة الجودة فر مجمالت الاةو اإلشامشخة.
تقدخ اللإرات الاةمخة والإحثخة واالاتامرخة إمم خحق المامرية الفاملة فر تشمخة المجتمع.
توفخر الاشمصر المحفزة لإشمك إخئة إحثخة متطورة.
التطوخر الماتمر لةإرام التاةخمخة والإحثخة إمليةخة وف مامخخر الجودة واالاتفمدة من ماطخمت
التقشخة الحدخثة.
تقدخ اللإرات الاةمخة والإحثخة واالاتامرخة والتدرخإخة لةمجتمع المحخط إمم خةإر احتخمجمته من
اليفمكات المؤهةة.
تواخع دائرة االتصمل المارفر والشامط الاةمر مع اليةخمت المشمظرة محةخم ً وإ ةخمخم ً وعملمخمً.

أقسام الكلية:

الة ة الارإخة وآداإهم ،الج رافخم ،التمرخ  ،اإلعال واالتصمل.

نبذة تعريفيـــة عن
الـقـســــم العلمــي
التابع له البرنامج:

واف مجةم التاةخ الاملر فر جةاته اللمماة عارة إتمرخ 1420 /2 /1ه عةى دم امر( :الشحو
والصرف وفقه الة ة) و(األدب والإالغة والشقد) فر ا واحد إما ( ا الة ة الارإخة وآداإهم) وهو اآلن
أحد أ ام يةخة الاةو اإلشامشخة األرإاة.

رؤية البرنامج:

تحقخ دور رخمدي فمعل عةى الماتوى المحةر واإل ةخمار والااملمر فار لدماة الة اة الارإخاة وآداإهام تاةخمخام
وإحثخم واجتممعخم شحو جودة تشمفاخة.

رسالة البرنامج:

تلرخ ملتصخن فر عةو الة ة الارإخة وآداإهم من وي المهمرات الإحثخة والاةمخة الاملخة المتميشخن من
التفمعل الواعر مع تراثه الة وي واألدإر ومع الماتجدات المارفخة والمشهجخة والتقشخة الحدخثة إمم خؤهةه
ألداك دوره الاةمر واالجتممعر إشجمح وحضور فمعل.
 -1تامخ مارفة الإمحث إملتصمصه الة وي واألدإر واتصمله إملاةو اإلشامشخة الملتةفة.

أهداف البرنامج:

 -2تشمخة مهمرات التفيخر الاةمر لدى الإمحث؛ لتميخشه من مارفة جدخد الدرم الة وي واألدإر عرإخام
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وعملمخم وشقده وتأصخةه واإلضمفة إلخه.
ت جامدة وتحقخقامت
 -3تامخ مارفة الإمحث إمتجمهمت الإحاث الاةمار وإثاراك الميتإاة الارإخاة إدرااام ة
لشصوص ل وخة وأدإخة ملتمرة وفقم ً لةدرم األيمدخمر الد خ والمشضإط.
 -4االاهم فر حل مم ختارض له وا ع الة ة الارإخة وآداإهم من مايالت فر المجتمع.
 -5توظخف التقشخة الحدخثة فر تطوخر وظمئف الة ة الارإخة وآداإهم ،والمحمفظة عةى الهوخة الارإخة
واإلاالمخة واالعتزاز إهم.
 .1االهتمم إملة ة الارإخة وآداإهم.
 .2اإلاهم فر تطوخر الإحوث والدراامت المتاةقة إملة ة واألدب ،وياف أارارهم وجمملختهم.
 .3عالج إاض المايالت االجتممعخة فر مجمل الة ة واألدب (الةهجمت الاممخاة ،الت رخاب فار الة اة،
الضاف الة وي...ال ).

مبررات إنشاء
البرنامج الجديد:

 .4تواف فتح ه ا الإرشمم مع توجه الدولة إلى االهتمم إملة ة الارإخة.
 .5تازخز الهوخة الة وخة فر ةوب أفرادهم.
 .6خاه فتح ه ا الإرشمم فر تاوفخر الو ات والجهاد والمامل عةاى راغإار الدراااة مان مشطقاة عااخر
والمشمط المجمورة لهم.
 .7تفاخل ااتلدا التقشخة فخمم خلد الة ة الارإخة.
 .8يثرة المطملإخن إفتح الإرشمم من الحمصةخن عةى درجة الممجاتخر فر الة ة الارإخة وآداإهم.

الدرجة العلمية التي
يمنحهـــــا البرنامج:

ديتوراه الة ة الارإخة وآداإهم

شروط القبول في
البرنامج لمرحلة
الدكتوراه:

حاب اروط القإول لمرحةة الديتوراه فر الئحة عممدة الدراامت الاةخم إجمماة المةك لملد ،ومم خراه القا .

 ثمشخمً :اللطة الدرااخة لةإرشمم
أ) اإلطار العام للخطة الدراسية:
تتضمن الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بقسم:اللغة العربية وآدابها ( )48ساعة معتمدة ،وذلك
على النحو اآلتي:
وتقدم هذه المتطلبات في ثمانية فصول دراسية ،موزعة على:
 18 .1ساعة مقررات دراسية على فصلين دراسيين.
 30 .2ساعة رسالة على ستة فصول دراسية للرسالة.
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ب) مخطط توزيع الساعات المعتمدة على المستويات الدراسية لبرنامج *
 .1جدول توزيع متطلبات البرنامج على المستويات الدراسية للبرنامج:
المتطلبات

العام الدراسي**

األول
متطلبات التخصص

الثاني
الثالث
الرابع

المستوى
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن

مجموع ساعات متطلبات التخصص
مشروع التخرج/بحث/تدريبى ميدانى (إن وجد)
مجموع الساعات المعتمدة لمتطلبات البرنامج

الساعات المعتمدة االختيارية

عدد المقررات
3
3
بحث تخرج
بحث تخرج
بحث تخرج
بحث تخرج
بحث تخرج
بحث تخرج
 18ساعة مقررات دراسية
 30ساعة رسالة
 48ساعة
 6ساعات

عدد الساعات المعتمدة
9
9
5
5
5
5
5
5

 .3جدول توزيع المقررات والساعات الدراسية على المستويات الدراسية لبرنامج الدكتوراه (مسار
اللغويات):
السنة األولى :المستوى األول.
رمز المقرر
 800عرب3-
 801عرب3-
 802عرب3-

السنة األولى :المستوى األول
الساعات المعتمدة
اسم المقرر
نظري
3
اللسانيات وقضايا اللغة العربية
3
قاعة بحث
3
نظرية المعرفة
9
المجموع

السنة األولى :المستوى الثاني.

رمز المقرر
 803عرب3-
 804عرب3-
 805عرب3-
 806عرب3-

السنة األولى :المستوى الثاني
الساعات المعتمدة
اسم المقرر
نظري
3
نصوص في النحو والصرف واللغة
3
قضايا في النحو والصرف (مقرر اختياري)1
3
(مقرر اختياري )2
قضايا في اللغة
3
أصول التفكير اللغوي عند العرب
9

السنة الثانية (المستوى األول ،المستوى الثاني ) ،السنة الثالثة (المستوى األول ،المستوى الثاني ) ،السنة الرابعة (المستوى
األول ،المستوى الثاني ) رسالة الدكتوراه في اللغويات .ورمزها ( 820عرب)

 .1جدول توزيع المقررات والساعات الدراسية على المستويات الدراسية لبرنامج الدكتوراه ( مسار
األدب):
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السنة األولى :المستوى األول.

رمز المقرر
 800عرب3-
 801عرب3-
 802عرب3-

السنة األولى :المستوى األول
الساعات المعتمدة
اسم المقرر
نظري
3
اللسانيات وقضايا اللغة العربية
3
قاعة بحث
3
نظرية المعرفة
9
المجموع

السنة األولى :المستوى الثاني.
السنة األولى :المستوى الثاني
رمز المقرر

اسم المقرر

 807عرب3-
 808عرب 3-
 809عرب3 -
 810عرب 3-

اتجاهات أدبية ونقدية
اتجاهات بالغية وأسلوبية
(مقرر اختياري)1
مداخل إلى قراءة النص األدبي والنقدي
مداخل إلى قراءة النص البالغي واألسلوبي (مقرر اختياري)2
المجموع

الساعات
المعتمدة
نظري
3
3
3
3
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السنة الثانية (المستوى األول ،المستوى الثاني ) ،السنة الثالثة (المستوى األول ،المستوى الثاني ) ،السنة الرابعة (المستوى األول ،المستوى
الثاني ) رسالة الدكتوراه في األدب ،ورمزها 820( :عرب).

 .3توزيع درجات المقررات
يكون مجموع الدرجات في كل مقرر من مقررات البرنامج ( 100درجة) ،موزعة على النحو اآلتي:
المقررات النظرية:











( )%50درجة االختبار النهائي.



( )% 50درجة األعمال الفصلية (الحضور والمشاركة في المحاضرة ،العروض التقديمية ،االختبارات الشهرية،
والتكليفات القرائية والبحثية خالل الفصل.) ...

ثملثمً :توصخف الإرشمم .
يتم استخدام نموذج توصيف البرنامج الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي (نموذج
.)3
راإامً :توصخف المقررات الدرااخة واللإرة المخداشخة.
يتم استخدام نموذج توصيف المقرر الدراسي (نموذج  ،)4وتوصيف الخبرة الميدانية (نموذج  )5الذي
أعدتهما الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
لممامً :إعداد مصفوفة تحدخد شوات التاة اللمصة إمقررات الإرشمم .
يتم استخدام نموذج مصفوفة نواتج التعلم الخاصة بالبرنامج الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي (نموذج .)6
امدامً :ماتةزممت تشفخ الإرشمم .
يتم حصر احتياجات البرنامج البشرية والمادية الالزمة لتنفيذ البرنامج باستخدام (نموذج .)7
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الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرخمض – الممةية الارإخة الااودخة

المؤااة :جامعة الملك خالد

اليةخة  /القا  :العلوم اإلنسانية – قسم اللغة العربية وآدابها

أ .تعريف البرنامج ومعلومات عامة:
 1اا ورمز الإرشمم  :دكتوراه في اللغة العربية وآدابها (الدراسات اللغوية ،الدراسات األدبية).
 .2إجمملر عدد الامعمت الماتمدة المطةوإة إلتمم الإرشمم :
ثمان وأربعون ساعة (  18ساعة مقررات 30 ،ساعة رسالة )

 .3الدرجة الممشوحة عشد إتمم الإرشمم :
دكتوراه في اللغة العربية وآدابها.
 . 4المامرات الرئخاة أو التلصصمت التر خامةهم الإرشمم (مثمل :الشقل أو الهشداة اإلشامئخة إإرشمم الهشداة المدشخة؛ أو االاتاامرات
أو عة شفم المدراة فر إرشمم عة الشفم)
 .1مسار الدراسات اللغوية.
 .2مسار الدراسات األدبية.
 . 5الملاامرج التاار تتواااط الإرشاامم والاااهمدة الممشوحااة عشدئا (إن وجاادت) (مثاامل :درجااة الاادإةو فاار إرشاامم لةحصااول عةااى درجااة
الإيملورخوم).
ال يوجد.
 .6المهن أو الوظمئف التر خت تأهخل الطالب لهم( .فر حمل يمشت هشمك ملمرج مإيرة من الإرشمم ،مثمل :درجة الدإةو  ،فخمين إدراج
المهن والوظمئف التر ختأهل لهم الطملب عشد يل شقطة لروج).
 .1أستاذ جامعي.
 .2باحث في اللغة العربية وآدابها.
 .3معلم للغة العربية.
 .4مشرف تربوي للغة العربية.
 .5إعالمي متخصص.
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( .أ) إرشمم جدخد
(ب) إرشمم ماتمر

نعم

تمرخ الإدك وف اللطة

1437 -1436
هـ

اشة أحدث مراجاة لةإرشمم

1436هـ

المؤااة التر شف ت أحدث مراجاة رئخاخة (مثمل :دالل المؤااة)....
شف مراجاة االعتممد  /القا الملتص ،لجشة لطط وإرام الدراامت الاةخم إملقا  ،ولجشة اللطط والإرام إمليةخة
آلرون  /لجشة فحص جودة اللطط والإرام إاممدة التطوخر األيمدخمر والجودة.

 8اا ومشصب عضو هخئة التدرخم (مثمل :رئخم القا ) ال ي خدخر أو خشا الإرشمم .
د.خحخى إن عإدهللا الارخف (عمخد اليةخة) ،د .عإدالرحمن إن حان المحاشر (رئخم القا )
 . 9مو ع التشفخ فر حمل ل خين إملمإشى الرئخار لةمؤااة التاةخمخة ،أو أاممك الموا ع فار حامل يامن التشفخا خاامل أيثار مان
مو ع.

ب بيئة عمل البرنامج :جامعة الملك خالد -كلية العلوم واإلنسانية ،بنين -قريقر.
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 .1 .1اشرح مدى الحاجة إلى البرنامج.
تعد الحاجة لفتح برنامج دكتوراه في اللغة العربية وآدابها في مساري الدراسات اللغوية والدراسات األدبية حاجة ماسة إذ إن
هذا البرنامج يخدم لغة القرآن الكريم ،والهوية العربية واإلسالمية ،ويتيح المجال أمام طلبة الدراسات العليا لمواصلة دراساتهم
في هذين المسارين خاصة في منطقة عسيرال سيما أن المنطقة الجنوبيةة تخلةو مةن هةذا البرنةامج علةى الةر م مةن وجةود أربة
جامعات ( :جامعة جازان ،جامعة نجران ،جامعة بيشة جامعة الباحة ) وطلبة المنح من خارج المملكة العربية السعودية.

أ .أذكر بإيجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية ،والتطورات التقنية ،أو تطورات السياسةة
الوطنية ،أو خالف ذلك من أسباب.
 .1االهتمام باللغة العربية وآدابها.
 .2االسهام في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة باللغة واألدب ،وكشف أسرارها وجماليتها.
 .3عةةةالج بعةةةك المشةةةكالت االجتماعيةةةة فةةةي مجةةةال اللغةةةة وا دب ( اللهجةةةات العاميةةةة ،التغريةةةب فةةةي اللغةةةة ،ال ةةةعف
اللغوي...الخ).
 .4توافق فتح هذا البرنامج م توجه الدولة إلى االهتمام باللغة العربية.
 .5تعزيز الهوية اللغوية في قلوب أفرادها.
 .6فتح هذا البرنامج يسهم في توفير الوقت والجهد والمال على را بي الدراسة من منطقةة عسةير والمنةاطق المجةاورة
لها.
 .7تفعيل استخدام التقنية فيما يخدم اللغة العربية.
 .8كثرة المطالبين بفتح البرنامج من الحاصلين على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من داخل المملكة العربية
والسعودية وخارجها.
ب.

اشرح الصلة بين البرنامج ورسالة المؤسسة.

ت .رسالة جامعة الملك خالد:
ث .توفير بيئة أكاديمية لتعليم عالي الجودة ،وإنجاز بحوث إبداعية وتقديم خدمات بناءة للمجتم  ،وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة.

ج .رسالة برنامج الدكتوراه في علوم اللغة العربية وآدابها:
ح .تخريج مختصين في علوم اللغة ا لعربية وآدابها من ذوي المهارات البحثية والعلمية العالية المتمكنين مةن التفاعةل الةواعي مة
تراثهم اللغوي واألدبةي ومة المسةتجدات المعرفيةة والمنهجيةة والتقنيةة الحديثةة بمةا يةؤهلهم ألداء دورهةم العلمةي واالجتمةاعي
بنجاح وح ور فاعل.

خ .تتوافق رسالة البرنامج م رسالة المؤسسة والتي تتركز على ثالثةة محةاور تةم تغطيتهةا فةي رسةالة
البرنامج وهي:


توفير بيئية أكاديمية لتعليم عالي الجودة في برنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.



تحقيق بحوث إبداعية.



تقديم خدمات للمجتم في مجال اللغة وآدابها م توظيف أمثل للتقنيات المعرفية.
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 .2 .2عال ة الإرشمم (إن وجدت) إإقخة الإرام التر تقدمهم المؤااة  /اليةخة  /القا .
هل خقد ه ا الإرشمم مقررات درااخة خأل هم طالب فر إرام ألرى ؟ (شا – ال)

أ.
ال

فر حمل اإلجمإة إشا  ،مم ال ي خةز لةتأيد من أن تةك المقررات تةإر احتخمجمت طالب الإرام األلرى؟
ب .هل خاتةز الإرشمم من طالإه تةقر مقررات درااخة من أ ام ألرى؟ (شا – ال)
ال
فر حمل اإلجمإة إشا  ،مم ال ي خةز لةتأيد من أن تةك المقررات تةإر احتخمجمت طالب الإرام األلرى؟
 .3هل خاترط عةى الطالب المتو ع التحم ه إملإرشمم أخة احتخمجمت أو لصمئص ماخشة ممم خجاب ألا ه فار االعتإامر عشاد
التلطخط لةإرشمم ؟ (مثمل :طالب فترة مامئخة ،أو طالب من وي مهامرات تيشولوجخام الماةومامت أو المهامرات الة وخاة
المحدودة) (شا – ال)
شا
فر حمل اإلجمإة إشا  ،ا ير تةك االحتخمجمت أو اللصمئص.


الحصول على الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جدا



اجتياز االختبار الشامل

 .4مم ال ي خشإ ر القخم إه فر الإرشمم لالاتجمإة لتةك اللصمئص

ج رسالة وأهداف البرنامج:
.1

عإمرة تارخف إراملة الإرشمم :

الرسالة:
تخريج مختصين في علوم اللغة العربيةة وآدابهةا مةن ذوي المهةارات البحثيةة والعلميةة العاليةة المتمكنةين مةن التفاعةل الةواعي مة
تراثهم اللغوي واألدبي وم المستجدات المعرفية والمنهجية والتقنية الحديثة بما يؤهلهم ألداء دورهم العلمةي واالجتمةاعي بنجةاح
وح ور فاعل.

األهداف:
 -1تامخ مارفة الإمحث إملتصمصه الة وي واألدإر واتصمله إملاةو اإلشامشخة الملتةفة.
 -2تشمخة مهمرات التفيخر الاةمر لدى الإمحث؛ لتميخشه من مارفة جدخد الدرم الة اوي واألدإار عرإخام وعملمخام وشقاده وتأصاخةه
واإلضمفة إلخه.
ت جامدة وتحقخقامت لشصاوص ل وخاة وأدإخاة
 -3تامخ مارفة الإمحث إمتجمهامت الإحاث الاةمار وإثاراك الميتإاة الارإخاة إدرااام ة
ملتمرة وفقم ً لةدرم األيمدخمر الد خ والمشضإط.
 -4االاهم فر حل مم ختارض له وا ع الة ة الارإخة وآداإهم من مايالت فر المجتمع.
توظخف التقشخة الحدخثة فر تطوخر وظمئف الة ة الارإخة وآداإهم ،والمحمفظة عةى الهوخة الارإخة واالاالمخة واالعتزاز إهم.
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 .2دون فاار مئمااة أخااة ت خخاارات رئخاااخة أو تطااورات ااااتراتخجخة جدخاادة تلطااط لةإرشاامم لةاااشوات الااثالث أو اللماام القمدمااة
لةمامعدة فر تحقخ راملته .وايتب ليل ت خخر أو تطوخر وصفم ً لالاتراتخجخمت التر خشإ ر اتإمعهم ،ودون فار مئماة المؤاارات
الماتلدمة فر خمم ماتوى اإلشجمز.
أه الت خخرات أو التطورات

االاتراتخجخمت

المؤارات

د هيكل وتنظيم البرنامج:
 .1توصيف البرنامج:
خشإ ر وجود دلخل إرامدي لةإرشمم أو لةقا خوفر لجمخع الطالب أو األطراف الماشخة ،مع إرفام شاالة مان الماةومامت المتاةقاة إها ا
الإرشمم إمةف توصخف الإرشمم .
خشإ ر أن تاتمل ه ه الماةومامت عةاى يار المقاررات الدراااخة اإلجإمرخاة وااللتخمرخاة ،وعادد الاامعمت الماتمادة المطةاوب إتمممهام،،
وتفمصخل المقررات الدرااخة التر خشإ ر تةقخهم يل عم أو يل فصل دراار.
 .2تطوير خصائص الطالب أو ملكاتهم الخاصة:
أيتب لصمئص الطالب أو مةيمته اللمصة التر تتادى التو امت الطإخاخة والتر تحمول المؤااة أو اليةخة أو القا الامل عةى تشمختهم
لدى جمخع طالإهم( .وهر عمدة ً واحدة أو اثشتمن ،وحدهم األ صى أرإاة تايم إاايل مإماار رااملة الإرشامم وتمخاز ها ا الإرشامم عان
إقخة الإرام فر شفم المجامل وتاطخاه صافة اااتثشمئخة .أمثةاة لاك :لرخجاون خجخادون حال المااميل إطرخقاة مإتيارة ،أو لادخه ادرات
خمدخة ،أو التزا إضواإط اللدمة الاممة ،أو ختمتاون إمهمرات عملخة فر التاممل مع تقشخة الماةوممت) .إملشاإة ليل مةية لمصاة تحادد
ااتراتخجخمت تدرخم وأشاطة طالإخة خشإ ر اااتلدامهم لتطاوخر تةاك المةياة .يمام خاامر إلاى الادلخل المااتلد لقخامم مام إ ا يمشات تةاك
المةية د تطورت لدى جمخع الطالب.
مةيمت لمصة
مهمرات لتفيخر الاةمر

االاتراتخجخمت أو األشاطة الطالإخة الماتلدمة فر الإرشمم لتشمخة تةك
المةيمت اللمصة
االاتراتخجخة:
الدلخل:
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ااتلدا تقشخة الماةوممت

االاتراتخجخة:

الدلخل:
 . 3مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة (إن وجدت) (مثال :البرنامج التعاوني ،الخبرة العملية)
موجز إملميوشمت الامةخة أو الطإخة الاخمدخة أو التدرخإخة التر ختطةإهم الإرشمم .
ت ير أن من الالز ي لك إعداد توصخف لةلإرة المخداشخة أيثر تفصخالً خوازي توصخفمت المقرر الدرااخة ،و لك فر ماتشد مشفصل ألخة
لإرة مخداشخة ختطةإهم الإرشمم يجزك ميمل له.
أ.

توصخف موجز لشامط اللإرة المخداشخة:

ب .اجل مئمة إملشتمئ التاةخمخة األاماخة المرجو من الإرشمم تطوخرهم أثشمك التدرخب المخداشر:

ج .فر أخة مرحةة أو مراحل من الإرشمم تشف اللإرة المخداشخة؟ (أخة اشة أو فصل دراار):
د .لصص لةلإرة أو متام واجاال لهام جادوال زمشخام( .مثامل 3 :أخام أااإوعخم ً وعةاى مادار  4أاامإخع ،و ات يممال فار الفصال الدرااار
الواحد):
ه  .عدد الامعمت الماتمدة:
 48امعة
 .4متطةإمت الماروع أو الإحث (إن وجدت):
موجز إمتطةإمت أي مار وع أو إحث فر الإرشامم ( .لاالف المااروعمت أو المهام المطةوإاة ضامن يال مقارر دراااخة) (خشإ ار إرفام
شالة من متطةإمت الماروع):
أ .توصخف موجز:
ماروع إحثر
ب .أيتب أه ملرجمت التاةخ المرجوة من الماروع أو الإحث:


تميخن الطملب من مهمرات الإحث الاةمر



تطإخ االتجمهمت الحدخثة فر الإحث الاةمر



ااتلدا أاةوب الإحث الاةمر فر حل المايالت

ج .فر أخة مرحةة أو مراحل من الإرشمم خت تشفخ الماروع أو الإحث؟ (أي عم أو فصل دراار):
فر الاشة األولى
د .عدد الامعمت الماتمدة:
 3امعمت
ه  .توصخف موجز ليخفخة تقدخ اإلرامد والدع األيمدخمر لةطالب:
و .توصخف إلجراكات التقوخ (إمم فر لك آلخة التحق من المامخخر):
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 .5تشمخة شتمئ التاةخ فر المجمالت التاةخمخة الملتةفة
وضح ليل مجمل من مجمالت التاةخ أدشمه مم خةر:


المااامرف أو المهاامرة التاار خهاادف الإرشاامم إلااى تشمختهاام وماااتوى تةااك المااامرف والمهاامرات( .ااتراااد إملتوصااخفمت الاممااة لةمااامرف
والمهمرات فر وثخقة "اإلطمر الوطشر لةمؤهالت " لماتوى التأهخل له ا الإرشمم )؛



ااتراتخجخمت التدرخم المتإاة فر مقررات الإرشمم لتشمخة تةك المامرف وتةك المهمرات( .خشإ ار أن خياون هشامك وصاف لطار التادرخم
التر اتإات لالل الإرشمم  ،و خشإ ر اإلامرة إن يمشت د اتإات ماؤولخة مم لمقررات إاخشهم)؛



الطرخقة المتإاة فر تقوخ الطالب فر المقررات الملتةفة ،لتقخخ ملرجمت التاةخ لةمجمل الدراار محل الشظر.
أ .المامرف:
 .1توصخف موجز لةمامرف التر خشإ ر ايتامإهم:
o

أن خارف الطملب شظرخمت المارفة.

o

أن خشم ش الطملب شظرخمت الة ة الارإخة.

o

أن خصف الطملب اتجمهمت الإحث الاةمر وتطإخقمتهم فر مجمل الة ة واألدب.

o

أن خإخن الطملب المشمه الشقدخة الملتةفة فر راكة الشص.

o

أن خوضح الطملب أصول التفيخر الة وي واألدإر.

 .2ااتراتخجخمت التدرخم المتإاة لتطوخر تةك المامرف:
المحمضرة – التاة التاموشر– الحوار والمشم اة – حل المايالت – الاصف ال هشر -القخماخة –االاتقرائخة.
 .3طر تقوخ المامرف الميتاإة:
االلتإمرات – المالحظة – الواجإمت -الاروض الافوخة – حةقمت الشقمش.
ب .المهمرات اإلدرايخة:
 .1المهمرات اإلدرايخة التر خشإ ر تطوخرهم وماتوى األداك المتو ع:
o

أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت الإحث الاةمر فر مجمل الة ة واألدب

o

أن خطإ الطملب التفيخر االإداعر فر مجمل الة ة الارإخة واألدب

o

أن خممرم الطملب التفيخر الشم د فر مجمل الة ة الارإخة وآداإهم

o

أن ختإع الطملب لطوات حل المايالت الة وخة واألدإخة إأاةوب عةمر.

 .2ااتراتخجخمت التدرخم المتإاة لتطوخر تةك المهمرات اإلدرايخة:
الحوار والمشم اة – حل المايالت – الاصف ال هشر.
 .3طر تقوخ المهمرات اإلدرايخة لدى الطالب:
االلتإمرات – المالحظة – الواجإمت- -الاروض الافوخة – حةقمت الشقمش.
ج .مهمرات الاال مت إخن األالمص وتحمل الماؤولخة:
 .1توصخف لماتوى مهمرات الاال مت إخن األالمص والقدرة عةى تحمل الماؤولخة:
o

أن خجخد الطملب مهمرات االتصمل الفامل مع اآللرخن.
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o

أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر فر اآللرخن.

o

أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ الواحد.

 .2مم خشإ ر ااتاممله من ااتراتخجخمت التدرخم تطوخر تةك المهمرات والقدرات:
التاة التاموشر – الحوار والمشم اة –– الاصف ال هشر -الامل فر فرخ .
 .3مطر تقوخ مهمرات الاال مت إخن الطالب و درته عةى تحمل الماؤولخة:
المالحظة – الإحوث الاةمخة -الاروض الافوخة – حةقمت الشقمش.د .مهمرتم التواصل ،وااتلدا تقشخة الماةوممت الاددخة:
()1

 -1توصخف لمهمرات التواصل وااتلدا تقشخة الماةوممت الاددخة المزمع تطوخرهم
o

أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة فخمم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.

o

أن خمتةك الطملب القدرة عةى الاروض التقدخمخة المشماإة.

ه المهمرات الشفاخة -الحريخة (إن اشطإقت)
 -1توصخف لةمهمرات الشفاخة الحريخة التر خشإ ر تطوخرهم وماتوى األداك المطةوب

()i

ال خوجد
 -2ااتراتخجخمت التدرخم المتإاة تطوخر تةك المهمرات
ال خوجد
 -3طر تقوخ المهمرات الشفاخة الحريخة لدى الطالب

()iii

ال خوجد
()2

 -2ااتراتخجخمت التدرخم المتإاة فر تطوخر تةك المهمرات
الاروض التقدخمخة– الحوار والمشم اة – الإحث االليتروشر.
 -3طر تقوخ مهمرات التواصل والمهمرات الاددخة لدى الطالب
المالحظة – الإحوث الاةمخة  -الاروض الافوخة.

 .6متطةإمت القإول إملإرشمم :
أرف دلخالً أو شارة توصخفخه لمتطةإمت االلتحم إملإرشمم  ،إمم فر لك أخة مقررات أو لإرة الزمة يمتطةب امإ

 .7متطةإمت الحضور وإتمم الإرشمم :
أرف دلخالً أو شارة توصخفخه تحوي متطةإمت يل من:
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هـ .اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير:
 .1الةوائح التشظخمخة أو اخمامت وضع الدرجمت وتوزخاهم
أرف دلخالً أو شارة توصخفخه تحوي متطةإمت يل من:
 oالح ور :أال يقل نسبة ح ور الطالب عن  %75في كل مقرر.
o

النجاح في كل فصل دراسي.

o

إكمال البرنامج :يتخرج الطالب بعد اجتياز الخطة الدراسية الخاصة بالبرنامج ( 48ساعة) علي أال يقل المعدل
التراكمي عن (3.75من )5

o

اجتياز االختبار الشامل بعد االنتهاء من السنة األولى وقبل تسجيل الرسالة.

 .2مم هر الامةخمت المتإاة لتأيخد تحق مامخخر اإلشجمز (مثمل :فحص عخشة من االلتإمرات
أو الواجإمت؛ أو تقوخ ماتقل من إل يةخة فر مؤااة ألرى) ؟ ( د تلتةف الامةخمت مع
التالف المقررات أو المجمالت الدرااخة ).

و .اإلدارة والدعم الطالبي:
 .1لدممت اإلرامد األيمدخمر لةطالب:
تامل الترتخإمت التر ختإشمهم الإرشمم لإلرامد األيمدخمر الإشود التملخة  :دلخل ()7 ،6 ،5 ،3
-

ااتقإمل الطالب الجدد وتارخفه إشظم الدرااة الجمماخة.

-

إعال الطالب إمواعخد الح ف واإلضمفة لةمقررات الدرااخة وآلخة لك إليتروشخمً.

-

ارح الجدول الدراار لةطالب ومارفة الميمن والزممن لةمحمضرات.

-

اإللمم إأاممك المقررات وأر ممهم ورموزهم ومتطةإمتهم الامإقة إن وجدت.

-

إعال الطالب إملتقوخ الجممار الاشوي ومواعخد إدك الدرااة لةفصةخن الدرااخخن.

-

توجخه الطالب ومامعدته ترإوخم ً وأيمدخمخمً.

-

خحرص الإرشمم عةر توضخح جداول الامعمت الميتإخة لجمخع أعضمك هخئة التدرخم وإعالشهم.

 .2دعموى الطالب:
ا رف الةوائح التشظخمخة اللمصة إتظةممت الطالب المتاةقة إملمامئل األيمدخمخة ،وتاتمل عةى إجراكات التاممل مع تةك التظةممت.
خطإ الإرشامم لاوائح الجممااة اللمصاة إملتاممال ماع اايموي وتظةمامت الطاالب إمإلضامفة إلار دور اإلراامد األيامدخمر الا ي خاامل يثخارا ً مان الاايموى،
ول ةقا إرخد إليتروشر ملصص الاتقإمل ايموى ومقترحمت الطالب حخث خت تحدخد الملتص إملايوى وتوجخههم لةإرشمم فر حملة االلتصمص.

ز .الكتب المقررة والمراج
 . 1ماام الامةخااة الواجااب اتإمعهاام ماان إاال اليةخااة لةتلطااخط وحخاامزة اليتااب المقااررة والمراجااع ،وغخاار لااك ماان المااواد ،إماام فخهاام المصاامدر
اإلليتروشخة و موا ع اإلشترشت؟
خمين توفخر اليتب والمراجع إملطر األتخة:
 .1الميتإة الاممة إملجمماة.
 .2الميتإة الر مخة عةى مو ع عممدة ائون الميتإمت.
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 .3الميتإمت اللمصة.
 .4ميتإمت الجممامت األلرى فر الممةية الارإخة الااودخة والجممامت الارإخة والاملمخة.
 .5الدراامت والإحوث فر مجمل الة ة الارإخة وآداإهم.
 .6المجالت الاةمخة المحيمة المتلصصة فر مجمل الة ة الارإخة وآداإهم.
 .7الاإية الاشيإوتخة.
 .8إرام اليتروشخة
 .2مم الامةخمت التر خشإ ر عةى اليةخة اتإمعهم لتقخخ مدى مالكمة اليتب والمراجع والمصمدر األلرى لةإرشمم ؟
تتإع اليةخة األاملخب التملخة لةتحق من مدى مالكمة اليتب والمراجع والمصمدر إأحد األاملخب األتخة:
.1

خحدد مجةم القا اليتب والمراجع المقررة

.2

مدى ارتإمط المرجع إتوصخف المقرر.

.3

متمإاة الجدخد من إصدارات الميتإمت فخمم خلص الة ة الارإخة وآداإهم.

 .4االلتزا إملمجالت الاةمخة المحيمة فر مجمل الة ة الارإخة وآداإهم عةى الماتوى المحةر واإل ةخمر والاملمر.
.5

االاتفمدة من الدراامت والإحوث فر الجممامت.

ح .أع اء هيئة التدريس في الكلية و يرهم من طاقم التدريس:
 .1التاخخشمت:
أوجز عمةخة توظخف طم التدرخم الجدخد إمم خضمن مالكمتهم من حخث مؤهالته ولإراته لةقخم إماؤولخمت التدرخم.


خامل القا عةى التخمر الاشمصر الممخزة من أعضمك هخئة التدرخم.



خت ي لك تقخاخ أداك عضاو هخئاة التادرخم مان لاالل تقخاخ الطاالب لةمقارر عان طرخا االااتإمشمت الور خاة التار ترااةهم عمامدة
التطوخر األيمدخمر والجودة يل فصل دراار

 .2المامرية فر تلطخط الإرام  ،ومرا إتهم ومراجاتهم:
اارح لطوات التامور مع هخئة التدرخم ومامريته فر مرا إة جودة الإرشمم  ،والمراجاة الاشوخة ،والتلطخط لتحاخن جودته.
 .1من لالل وحدة التطوخر والجودة فر القا خت وضع لطة تطوخرخة لةقا إملتةف إرامجه إمم فخهم إشامك إرشمم ديتاوراه لة اة
الارإخة وآداإهم.
 .2خايااف القا ا عةااى تطااوخر اللطااة الدرااااخة لةإرشاامم وف ا المااامخخر األيمدخمخااة التاار حااددتهم الهخئااة الوطشخااة لةتقااوخ واالعتماامد
األيمدخمر

 .3التطور الفشر:
مم هر اإلجراكات المتإاة إ خة تطوخر من حخث:
(أ) تحسين مهارات التدريس:
التدرخب عةى طر التدرخم الحدخثة ،التدرخب عةى مهمرات التدرخم ،تقوخ وا ع التاةخ والتاة فر الإرشمم  ،الت خة الراجاة ،أل أراك
الطالب فر الإرشمم حول وا ع التدرخم ،تقوخ شتمئ الطةإة.

15
(ب) تطوير جوانب فنية أخرى تشمل المعرفة في البحث ،وجوانب التطوير في مجال تدريسهم:
خامل الملطط التدرخإر جمخع االحتخمجمت التدرخإخة ألعضمك هخئة التدرخم إمم خيفل تحقخ ماتوى عمل من األداك اواك فخمم ختاة
إملامةخة التاةخمخة أو الامةخة الإحثخة يمم خامل جواشب تطوخر الالصخة وااتلدا التقشخة.
 . 4إعداد طم تدرخم جدخد:
إتو صخف اللطوات المتإاة فر عمةخة التوجخه و/أو ااتقدا طم تدرخم جدخد  ،زائرخن أو غخر متفرغخن ،لضممن الفها اليممال لةإرشامم
ودور المقرر أو المقررات الدرااخة التر خدراوشهم يميوشمت له.
خات تاوفخر اإلراامد المشمااب ألعضامك هخئااة التادرخم الجادد لةتارخاف إمتطةإامت الإرشاامم والمقاررات المطةاوب تدرخااهم والتارخاف إمليةخااة
وأشااطتهم ورؤخااة ورااملة الإرشاامم والتارخاف إأوجااه التمخاز المطةااوب ترااخلهم وفةااافة الإرشامم  ،يماام خات التارخااف إهخيال القاا وحاادود
الاااةطمت مااع تقاادخ ااارح لمصاامدر الااتاة المتمحااة ماان معاامت ومامماال وأجهاازة وميتإااة اليةخااة ودورات فاار ال اتاة اإلليتروشاار والفصااول
االفتراضخة
 .5األامت ة الزائرون وغخر المتفرغخن:
ااد مااوجزا ً لاخماااة الإرشمم /القا /اليةخة/المؤااااة اللمصااة إتاخااخن أااامت ة زائاارخن وغخاار متفاارغخن( .الموافقاامت المطةوإااة ،عمةخااة
االلتخمر ،شاإته مقمرشة إنجمملر عدد األامت ة...إل ).
يعمةةل ال برنةةامج علةةى است ةةافة ع ةةوي هيئةةة تةةدريس كةةل سةةنة علةةى مسةةتوى العةةالم العربةةي حيةةث است ةةاف خةةالل العةةام الما ةةي
1435/1434هـ أ.د /سليمان العايد أستاذ اللغويات بجامعة أم القةرى ،واألسةتاذ الةدكتور  /عبةد العزيةز المةان أسةتاذ األدب بجامعةة
الملك سعود والفائز بجائزة الملك فيصل العالمية والمشرف على كرسي األدب السعودي.

ط .تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى:
 .1فاملخة الامةخة التدرخاخة:
أ .مم هر الامةخمت التار تااتلد فار تقخاخ وتطاوخر االااتراتخجخمت الملططاة إهادف تطاوخر عمةخاة الاتاة فار ملتةاف مجامالت الاتاة ؟ (مثامل:
تقااوخ مقاادار الااتاة المحقا  ،الشصاامئح المتاةقااة إمالشاااجم مااع شظرخااة الااتاة إأشممطااه الملتةفااة ،وتقااوخ فها ومهاامرة طاام التاادرخم فاار ااااتلدا
ملتةف االاتراتخجخمت)
.1

رفاااع يفااامكة أعضااامك هخئاااة التااادرخم عااان طرخااا الااادورات فااار مجااامل التاةاااخ والاااتاة ومهااامرات وإشااامك الملرجااامت وصاااخمغة
األهداف.التدرخم والتقوخ .

.2

متمإاة التطور فر األداك مان لاالل تقخخمامت األداك التار خقاو إهام الطةإاة إشهمخاة يال فصال درااار إمإلضامفة إلاى األدوات األلارى
لمتمإاة األداك.

ت .مم هر الامةخمت التر اتاتلد لتقخخ مهمرات طم التدرخم فر ااتلدا االاتراتخجخمت الموجودة فر اللطة؟



تقوخ المقرر.



تقوخ الإرشمم .



تقخخ

اللرخجخن.



تقوخ أعضمك هخئة التدرخم

 .2التقخخ اليةر لةإرشمم :
أ .مم هر االاتراتخجخمت التر اتاتلد فر الإرشمم لةحصول عةى تقوخممت لةماتوى الجمملر لجودة الإرشامم ومادى مام تحقا مان
ملرجمت التاةخ المراومة له:
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( )1من طالب الإرشمم الحملخخن ومن لرخجخن؟
( )2من ااتامرخخن و/أو مقخمخن ماتقةخن؟
( )3من أرإمب الامل و/أو األطراف الماشخة؟
ب .مم هر مؤارات األداك الرئخاة التر اتاتلد فر مرا إة ماتوى جودة الإرشمم وتقدخ تقرخر اشوي إ لك؟
ج .مم هر الامةخمت المتإاة فر مراجاة تةك التقوخممت ومم هر لطة الامل لتحاخن الإرشمم ؟
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
اللسانيات وقضايا اللغة العربية
 800عرب3 -
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر ورمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

اللسانيات وقضااي اللغة العربية ( 800عرب)3-
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم :برانمج الدكتوراه (ختصص اللغوايت(
 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
أاتم متلصص من القا
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى األول
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا .
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 أن خارف الطملب أوجه التامل إخن الة ة الارإخة والشظرخمت الةامشخة المامصرة. أن خوضح الطملب أهمخة التقشخة فر الحفمظ عةى الة ة والتاوخ لهم من لالل الحواإة. أن خشم ش الطملب أه الاروط والضواإط اليفخةة إشقل المارفة إلى الة ة الارإخة من لالل الترجمة. أن خادد الطملب أه المقمرإمت الةامشخة التر خمين تالخرهم فر إشمك المصطةح وشقةه ،وفر تقوخ التصشخفالماجمر.
 أن خ ير الطملب يخفخة تطوخع الةامشخمت والمقمرإمت الإخداغوجخة فر تاةخ الة ة الارإخة ألإشمئهم ول خره . أن خارف الطملب أه المدالل الةامشخة لمقمرإة الشصوص ،وااتثممرهم فر فه أصخل لهم. .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 .1تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر.
 .2ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة.
 .3الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم.
 .4درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر.
 .5درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخة
إملإرشمم .
 .6تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.

19

ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضخع المطةوب إحثهم وامولهم:
الموضوع

مقدمة عن مقرر اللسانيات وقضااي اللغة العربية ،أهدافه ،وخطة تدريسه ،وأساليب

األاإوع

امعمت
االتصمل

األول

3

تقوميه.
تعليمية اللغة العربية للناطقني هبا وللناطقني بغريها :مقارابت وإشكاالت.

اللغة العربية وصناعة املصطلح.

اللغة العربية واحلوسبة.
الرتمجة :مبادئ ونظرايت.
النص واملقارابت اللسانية.
املعجم العريب والدرس احلديث.

الثاين

3

الثالث

3

الرابع

3

اخلامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

احلادي عشر

3

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

اخلامس عشر

3

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
.4

تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
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ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 تإخن الطملب الشظرخمت الةامشخة ات االشايمم الإراغممتر. مشم اة الطملب أوجه التأثخر والتأثر إملمشجز الةامشر المامصر. االشلراط فر اخم تيممل المامرف ،إحي الضرورة المةحة ،وإحي تأثخر الحقول المارفخة إاضهم فر إاض. مارف ة المقمرإمت والطرائ والوامئل المشماإة فر تقرخب الارإخة من أإشمئهم وغخره  ،ومم ختإع لك من تاةخلةماتوعإمت الثقمفخة الارإخة.
 مارفة اإلايملخمت الةامشخة المتاةقة إملة ة الارإخة ومم تجمإهه من تحدخمت ،واإلاهم مم أمين فر ت لخةهم فرمجمالت تاةخمهم ،وشقل المامرف إلخهم ،وإشمك المصطةح.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4االاتقراك.
 .5االاتشتمج.
 .6حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقمرن الطملب إخن مهمرات تاةخ الة ة الارإخة لةشمطقخن إهم ولةشمطقخن إ خرهم.
 .2أن خقو الطملب مهمرات الامال المصاطةحر المتلصاص مام أميان إمارفاة المقترإامت المطروحاة فار ها ا
المجمل.
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 .3أن خقمرن الطملب إخن أاملخب تحةخل المقمرإمت الةامشخة الملتةفة لةشصوص.
 .4أن خشقد الطملب طر إشمك المامج الاممة والمتلصصة.
 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التدرخب عةى تحةخل المدوشمت ات الصةة فخمم خلد مفردات المقرر.
 .2التدرخب عةى الشظر الشقدي والمراجاة المارفخة إمالاتشمد إلى االاتدالل.
 .3ااتاراض شمم ج مثملخة لةتحةخل فخمم ختاة إملمصطةح وطرائ التدرخم.
 .4التوجخه لةقراكة اإلثرائخة لةمدوشمت الةامشخة المرتإطة إملمفردات.
 .5المشم امت الطالإخة عةى شظر من األاتم الميون.
 .6التيةخفمت اللمرجخة.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري والجمشب التطإخقر المالحظ:
 .1أن خممرم الطملب الجواشب األلال خة فر الامل الجممعر.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات التاممل مع زمالئه وأامت ته.
 .3أن خفر الطملب إخن الحقو والواجإمت.
 .4أن خيتاب الطملب مهمرات الحوار واإل شمع.
 .5أن خفر إخن الحقو والواجإمت.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2الشمم ج المثملخة من إل أاتم المقرر.
 .3تمثل ه ه المهمرة من إل الطالب المتمخزخن.
 .4تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .5مطملإة الطالب إنعداد تقمرخر تامل :
أ .مايالت درااخة.
ب .تقمرخر تامل مايالت فر الاال مت الإخشخة.
ج .مايالت طالإخة فر التاممل مع اآللرخن.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
 .5تإمدل التقمرخر الطالإخة.
 .6مالحظة أثر التاة .
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د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقد مجموعة من الموضوعمت عن طرخ إرام الحماب اآللر.
 .2أن ختواصل مع أاتم ه وزمالئه عن طرخ الاإية وفر إطمر الفضمك المارفر.
 .3أن خقد تقمرخر عن موا ع ر مخة ات عال ة إملمقرر.
 .4أن خقد الإحوث عن طرخ الإرخد اإلليتروشر وغخره من وامئل االتصمل.
 .5أن خاتوعب أهمخة الحماب فر حخوخة الة ة والحفمظ عةخهم ،وفر االاتلدا االإتيمري فر التاة أو
التدرخم.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى درجة
األاإوع
طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
ر
التقوخ الشهمئر
الماتح
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
التقخخ
20
7
التقوخ الشصفر
1
10
14/8/6/4/2/1
المشماط
2
10
13/11/9/5/3
الواجإمت
3
10
10
التقرخر
4
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5

االلتإمر الشهمئر

 16أو 17
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د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
)
 .1الامعمت الميتإخة (
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 .1رادي طاخمة :األام الاممة لمشمه تاةخ الة ة الارإخة ،إعدادهم ،تطوخرهم ،تقوخمهم ،دار الفير الارإر،
القمهرة ،ط1421 ،2ه 2000
 .2رادي طاخمة :المرجع فر تاةخ الة ة الارإخة لةشمطقخن إة مت ألرى ،مشاورات ماهد الة ة الارإخة،
جمماة أ القرى(د.ت)
 .3أحمد عإده عوض :مدالل تاةخ الة ة الارإخة ،درااة ماحخة شقدخة ،مشاورات ماهد الة ة الارإخة إجمماة
أ القرى.2000
 .4محمد الدرخ  :مدلل إلى عة التدرخم ،تحةخل الامةخة التاةخمخة ،دار اليتمب الجممار ،ط. 2003 ،1
 .5أشطوان صخمح :تاةخمخة الة ة الارإخة ،دار الشهضة ،إخروت ،ط.2008 ،1
 .6عإد الح مشصف :رهمشمت الإخداغوجخم المامصرة ،أفرخقخم الار  ،الدار الإخضمك.2007،
 .7عةر آخت أوامن :الةامشخمت والدخدايتخك ،دار الثقمفة ،الدار الإخضمك ،ط.1،2005
 .8شمخف لرمم ،عةر حجمج :الة مت األجشإخة تاةخمهم وتاةمهم ،اةاةة عمل المارفة ،اليوخت.
 .9محمد عةر اللولر :تقخخ اليتمب األامار لتاةخ الة ة ل خر الشمطقخن إهم مشاورات جمماة أ القرى ،مية
الميرمة1413 ،ه .
 .10محمود يممل الشم ة ،رادي طاخمة :اليتمب األامار لتاةخ الة ة الارإخة لةشمطقخن إة مت ألرى،
مشاورات جمماة أ القرى ،مية الميرمة1403 ،ه . 1983
 .11المادي وآلرون :تأاخم القضخة االصطالحخة ،المؤااة الوطشخة لةترجمة والتحقخ والدراامت،
توشم.
 .12المادي :مموم الةامشخمت مع مقدمة فر عة المصطةح ،الدار الارإخة لةيتمب ،توشم1984 ،
 .13عةر القمامر :مقدمة فر عة المصطةح ،ميتإة الشهضة ،القمهرة ط.1988 ،2
 .14محمود فهمر حجمزي :األام الاممة لاة المصطةح ،دار غرخب لةطإمعة والشار ،القمهرة.1993
 .15الامهد الإواخلر :شظرات فر المصطةح والمشه  ،مطإاة أشفو إراشت ،فمم ،ط2004 ،3
 .16اشمك مشا  :الةامشخمت الحماوإخة والترجمة اآللخة ،عمل اليتب الحدخث ،إرإد2014
 .17شهمد المواى :الارإخة شحو توصخف جدخد فر ضوك الةامشخمت الحماوإخة ،المؤااة الارإخة لةدراامت
والشار ،إخروت2000 ،
 .18جمك مواالر ،آن روإول :التداولخة الخو  ،عة جدخد فر التواصل ،ترجمة عإد القمدر اخإمشر ،المشظمة
الارإخة لةترجمة ،إخروت ،ط.2003 ،1
 .19فراشاواز أرمشيو :المقمرإة التداولخة ،ترجمة ااخد عةوش ،مريز اإلشممك القومر1987
 .20فمن دخك :الشص والاخم  ،ترجمة ااخد إحخري ،أفرخقخم الار  ،الدار الإخضمك2013،
 .21فمن دخك :عة الشص ،مدلل متادد االلتصمصمت ،ترجمة ااخد إحخري .دار القمهرة ،ط2001 ،1
 .22محمد لطمإر :لامشخمت الشص ،مدلل إلى اشاجم الشص ،المريز الثقمفر الارإر إخروت-الدار الإخضمك
ط.1
 .23أحمد ملتمر عمر :صشمعة الماج الحدخث ،عمل اليتب ،القمهرة ،ط2009 ،2
 .24إإراهخ إن مراد :دراامت فر الماج الارإر ،دار ال رب اإلاالمر ،إخروت ،ط2009 ،2
 .55جورج ممطوري :شه الماجمخة ،ترجمة عإد الاةر الودغخري ،مشاورات يةخة اآلداب ،الرإمط 1993

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
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 .1فخةخب جوشمخخر :شحو فه عمخ لةيفمخمت ،ترجمة عإد اليرخ غرخب ،مشاورات عمل الترإخة ،الرإمط ط،1
2005
 .2مرخ اةخ  :عة شفم التاة  ،دار الشهضة الارإخة لةطإمعة والشار والتوزخع. 2003 ،
 .3عةر آخت أوامن :الةامشخمت والإخداغوجخم ،دار الثقمفة ،الدار الإخضمك ،ط. 2006 ،2
 .4فملر عم ل :التاةخ وشظرخمته ،دار الاة لةمالخخن ،إخروت ،ط.1993 ،7
 .5محمد الطمهر وعةر :األهداف الإخداغوجخة ،تصشخفهم وصخمغتهم ،الجزائر. 1999 ،
 .6لةخفة المخاموي :المصطةح الةامشر وتأاخم المفهو  ،مشاورات التالف ،الجزائر.
 .7محمد رامد الحمزاوي :المصطةحمت الة وخة الحدخثة فر الة ة الارإخة ،لدار التوشاخة لةشار إتوشم
والمؤااة الوطشخة لةيتمب إملجزائر. 1987 ،
 .8محمد رامد الحمزاوي :المشهجخة الاممة لترجمة المصطةحمت وتوحخدهم وتشمخطهم ،دار ال رب اإلاالمر،
إخروت.1986،
 .9محمد الدخداوي :الترجمة والتارخب إخن الة ة الإخمشخة والة ة الحماوإخة ،المريز الثقمفر الارإر إخروت –
الدار الإخضمك2002،
 .10إإراهخ لوراخد :الترجمة ومايالتهم ،الهخئة المصرخة الاممة لةيتمب ،القمهرة1985 ،
 .11عإد ال شر عإد الرحمن محمد :درااة فر فن التارخب والترجمة ،ميتإة األشجةو المصرخة ،القمهرة،
1986
 .12دخإوجراشد :الشص ،اللطمب واإلجراك ،ترجمة تمم حامن ،عمل اليتب ،القمهرة ط.1998 ،1
 .13عةر القمامر :الماجمر الارإخة إخن الشظرخة والتطإخ  ،ميتإة لإشمن شمارون ،إخروت ،ط.2002 ،1

 .3الكتب والمراج الموصى بها:

 -مجةة التدرخم ،مجةة عةو الترإخة ،ماهد عةو الترإخة الرإمط.

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم
 http://www.alfusha.netالجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
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 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة والارإخة.
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
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.1
.2
.3
.4

.5

اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.

موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
قاعـة حبـث

 801عرب 3 -
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:

 .2الامعمت الماتمدة:

قاعـة حبـث  801عرب 3 -
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم :برانمج الدكتوراه "اللغة واألدب"
 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
املستوى األول
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه:
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 أن خارف الطملب مشمه الإحث الاةمر الفمعةة وآلخمتهم. أن خادد الطملب عشمصر لطط الإحث الة وي واألدإر. أن خشم ش الطملب مامخخر الحي عةى الإحث الاةمر. أن خحدد الطملب مامخخر شقد الرامئل الاةمخة. أن خيتاب الطملب مهمرات اإل شمع والحوار الفمعةة ووامئل طرح الرأي والدفمع عشه. أن خيتاب الطملب مهمرات التواصل الفمعةة مع اآللر. .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. -درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر.
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ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األامإخع

امعمت االتصمل
(الفاةخة)

مقدمة يف مناهج البحث العلمي.

1

3

عناصر خطة البحث اللغوي واألديب ومعايري احلكم عليها.

1

3

قراءة انقدة يف رسائل علمية.

3

9

أوراق حبثية تراثية.

3

9

أوراق حبثية معاصرة.

4

12

أوراق حبثية بينية.

3

9

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزاد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
أ .المعرفة:

 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 أن خارف الطملب مشمه الإحث الاةمر. أن خشم ش الطملب عشمصر لطة الإحث الة وي واألدإر. أن خإخن الطملب مامخخر الحي عةى الإحث الاةمر. أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت الإحث فر مجملر الة ة واألدب. أن خادد الطملب مهمرات الحوار واإل شمع فر عرضه ألفيمره. أن خوضح الطملب اتجمهمت الإحث فر مجملر الة ة واألدب. -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
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 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 -2أن خممرم الطملب التفيخر الشم د فر الإحوث الاةمخة.
 -3أن خطإ الطملب التفيخر اإلإداعر فر راكاته الإحثخة المتشوع.
 -4أن خطإ الطملب عشمصر لطة الإحث الاةمر.
 -5أن خقمرن الطملب إخن مشمه الإحث الاةمر فر الة ة واألدب.

 -6أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت الإحث فر مجملر الة ة واألدب.
 -1ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التدرخب عةى تحةخل المدوشمت ات الصةة فخمم خلد مفردات المقرر.
 .2التدرخب عةى الشظر الشقدي والمراجاة المارفخة إمالاتشمد إلى االاتدالل.
 .3ااتاراض شمم ج مثملخة لةتحةخل فخمم ختاة إملمصطةح وطرائ التدرخم.
 .4التوجخه لةقراكة اإلثرائخة لةمدوشمت الةامشخة المرتإطة إملمفردات.
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 .5المشم امت الطالإخة عةى شظر من األاتم الميون.
 .6التيةخفمت اللمرجخة.
 .7الامشمر.
 .8المشم اة.
 .9التاة التاموشر.
 .10حل المايالت.
 .11الاصف ال هشر.
 -2طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
 .7مةفمت إشجمز.
 .8اإللقمك والمشم اة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري والجمشب التطإخقر المالحظ:
 -1أن خجخد مهمرات االتصمل الفامل مع اآللرخن.
 -2أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واال شمع.
 -3أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ الواحد.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2الشمم ج المثملخة من إل أاتم المقرر.
 .3تمثل ه ه المهمرة من إل الطالب المتمخزخن.
 .4تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .5مطملإة الطالب إنعداد تقمرخر تامل :
أ .مايالت درااخة.
ب .تقمرخر تامل مايالت فر الاال مت الإخشخة.
ج .مايالت طالإخة فر التاممل مع اآللرخن.
 .6الحوار والمشم اة.
 .7التاة اإلليتروشر الفامل.
 .8التاة الفردي
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
 .5تإمدل التقمرخر الطالإخة.
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.6
.7
.8
.9

مالحظة أثر التاة .
المالحظة.
ماروعمت ماترية.
خمم التفمعل االجتممعر.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقد مجموعة من الموضوعمت عن طرخ إرام الحماب اآللر.
 .2أن ختواصل مع أاتم ه وزمالئه عن طرخ الاإية وفر إطمر الفضمك المارفر.
 .3أن خقد تقمرخر عن موا ع ر مخة ات عال ة إملمقرر.
 .4أن خقد الإحوث عن طرخ الإرخد اإلليتروشر وغخره من وامئل االتصمل.
 .5أن خاتوعب أهمخة الحماب فر حخوخة الة ة والحفمظ عةخهم ،وفر االاتلدا االإتيمري فر التاة أو
التدرخم.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
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 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى درجة
األاإوع
طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
ر
التقوخ الشهمئر
الماتح
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
التقخخ
% 30
يل أاإوع
المامرية والتفمعل
1
% 70
األاإوع
تقدخ الإحث وإلقمئه
2
المحدد
د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
-1
-2
-3
-4

يتمإة الإحث الاةمر صخمغة جدخدة .د .عإد الوهمب أإو اةخممن ،دار الارو  ،ط1996 6
مشه الإحث األدإر .د .عةر جواد الطمهر .إ داد ،دار الامشر. 1970 ،
الإحث األدإر طإخاته ،أصوله ،مشمهجه .د .او ر ضخف ،القمهرة ،دار المامرف ،ط .7
مشمه الإحث الاةمر .د .عإد الرحمن إدوي ،اليوخت ،ويملة المطإوعمت. 1977 ،

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 -1الدلخل إلى يتمإة الإحوث الجمماخة ورامئل الممجاتخر والديتوراه لإخيفورد ،ترجمة  /عإد الوهمب أإو
اةخممن ،تهممة لةشار والتوزخع. 1984 ،
 -2مشه الإحث فر األدب والة ة لالشاون ممخخه ،ترجمة  /محمد مشدور ،دار الاة لةمالخخن ،إخروت،
. 1982

 .3الكتب والمراج الموصى بها:

 -مجالت جمماخة محيمة.

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم
 http://www.alfusha.netالجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :
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 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.
و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
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 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة.
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
نظـرية املعـرفـة
 802عرب 3 -
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:

نظـرية املعـرفـة  805عرب 3 -

 .2الامعمت الماتمدة:

ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم :برانمج الدكتوراه "اللغة واألدب"
 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى األول
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 أن خارف الطملب مفهو شظرخة المارفة ومراحل تطوره. أن خارف الطملب مفهو المشه وآلخة تطإخقه. أن خإخن الطملب مصمدر المارفة الملتةفة ووامئل تةقخهم. أن خطإ الطملب التفيخر الشم د فر درااة مفهو المارفة. أن خشم ش الطملب شمم ج من شصوص شظرخة المارفة. .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. -درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر.
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ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

عدد األامإخع

امعمت االتصمل
(الفاةخة)

مفهوم نظرية املعرفة ومراحل تطوره.

3

9

إشكالية احلقيقة والواقع.

2

6

مصادر املعرفة.

2

6

مفهوم املنهج.

2

6

مستوايت املعرفة.

2

6

نصوص يف نظرية املعرفة.

4

12

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:

 أن خارف الطملب مفهو شظرخة المارفة ومراحل تطوره. أن خشم ش الطملب مفهو المشه وآلخمت تطإخقه. أن خإخن الطملب مصمدر المارفة ووامئل تةقخهم. أن خصف الطملب ماتوخمت المارفة. -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
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 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 -1أن خقمرن الطملب إخن مصمدر المارفة الملتةفة.
 -2أن خممرم الطملب التفيخر الشم د فر درااة مفهو المارفة.
 -3أن ختإع الطملب اللطوات المشهجخة فر درااته لةقضخة المارفخة.
 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التدرخب عةى تحةخل المدوشمت ات الصةة فخمم خلد مفردات المقرر.
 .2التدرخب عةى الشظر الشقدي والمراجاة المارفخة إمالاتشمد إلى االاتدالل.
 .3ااتاراض شمم ج مثملخة لةتحةخل فخمم ختاة إملمصطةح وطرائ التدرخم.
 .4التوجخه لةقراكة اإلثرائخة لةمدوشمت الةامشخة المرتإطة إملمفردات.
 .5المشم امت الطالإخة عةى شظر من األاتم الميون.
 .6التيةخفمت اللمرجخة.
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 .7الامشمر.
 .8المشم اة.
 .9التاة التاموشر.
 .10حل المايالت.
 .11الاصف ال هشر.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
 .7مةفمت إشجمز.
 .8اإللقمك والمشم اة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري والجمشب التطإخقر المالحظ:
 -1أن خجخد مهمرات االتصمل الفامل مع اآللرخن.
 -2أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واال شمع.
 -3أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ الواحد.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2الشمم ج المثملخة من إل أاتم المقرر.
 .3تمثل ه ه المهمرة من إل الطالب المتمخزخن.
 .4تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .5مطملإة الطالب إنعداد تقمرخر تامل :
أ .مايالت درااخة.
ب .تقمرخر تامل مايالت فر الاال مت الإخشخة.
ج .مايالت طالإخة فر التاممل مع اآللرخن.
 .6الحوار والمشم اة.
 .7التاة اإلليتروشر الفامل.
 .8التاة الفردي
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
 .5تإمدل التقمرخر الطالإخة.
 .6مالحظة أثر التاة .
 .7المالحظة.
 .8ماروعمت ماترية.
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.9

خمم التفمعل االجتممعر.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقد مجموعة من الموضوعمت عن طرخ إرام الحماب اآللر.
 .2أن ختواصل مع أاتم ه وزمالئه عن طرخ الاإية وفر إطمر الفضمك المارفر.
 .3أن خقد تقمرخر عن موا ع ر مخة ات عال ة إملمقرر.
 .4أن خقد الإحوث عن طرخ الإرخد اإلليتروشر وغخره من وامئل االتصمل.
 .5أن خاتوعب أهمخة الحماب فر حخوخة الة ة والحفمظ عةخهم ،وفر االاتلدا االإتيمري فر التاة أو
التدرخم.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
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 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى درجة
األاإوع
طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
ر
التقوخ الشهمئر
الماتح
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
التقخخ
% 10
يل أاإوع
مامريمت افهخة
1
% 10
6
أإحمث وتيةخفمت
2
% 50
شهمخة الفصل
التإمر شهمئر تحرخري
3
% 30
14
التإمر فصةر تحرخري
4
د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
-1

مدلل إلى فةافة الاةو  .محمد عمإد الجمإري .إخروت ،مريز دراامت الوحدة الارإخة ،ط. 1998 4

-2

شظرخة المارفة إخن القرآن والفةافة .د .عإدالوااع الحمخري .إخروت ،المؤااة الجمماخة الجمماخة،
. 2013

-3

شظرخة المارفة إخن القرآن والفةافة .د .راجح عإداليرخ يردي .عممن ،دار الفر من ،ط. 2003 1

-4

شظرخة المارفة والمو ف الطإخار لإلشامن .فؤاد زيرخم .القمهرة ،ميتإة شهضة مصر. 1977 ،

-5

مصمدر المارفة فر الفير الدخشر والفةافر .د .عإدالرحمن إن زخد الزشخدي .الماهد الاملمر لةفير
اإلاالمر.

-6

شظرخة المارفة لرودك  .القمهرة ،الدار الدولخة لةشار . 1995 ،ترجمة :شجخب الحصمدي.

-7

شظرخة المارفة عشد أراطو ،مصطفى الشامر .القمهرة ،دار المامرف ط. 1995 3

-8

مقمل فر المشه  ،رخشخه دخيمرت .إخروت ،دار اليتمب الارإر . 1968 ،ترجمة :محمود اللضخري.

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-

 .3الكتب والمراج الموصى بها:

 -مجالت جمماخة محيمة.

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
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http://www.wata.cc
 مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم http://www.alfusha.net -الجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
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 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة.
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
نصوص  ي النحو والصرف واللغة
 803عرب3 -
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

نصوص يف النحو والصرف واللغة ( 803عرب)3 -
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص اللغوايت(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 أن خإخن الطملب طر فه الشصوص وتحةخةهم. أن خحدد الطملب الشصوص الشحوخة والصرفخة والة وخة فر غخر اليتب المتلصصة. أن خشم ش الطملب مشمه تشمول المامئل فر غخر مظمشهم فر إطمر تيممةخة المارفة. أن خإااخن الطملااب أاااملخب والصاارفخخن والة ااوخخن عشااد تشااموله لااإاض الشصااوص وتشاامول غخااره ماانالمؤلفخن.
 أن خوضح الطملب الاال ة إخن الاةو الملتةفة. أن خ يرالطملب الإاد المارفر لةشص الة وي. أن خوضح الطملب أوجه التأثخر والتأثر إخن عةو الارإخة والاةو األلرى. .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر. درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخةإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.
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ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

مقدمة عن مقرر نصوص يف النحو والصرف واللغة :أهدافه ،وخطة تدريسه،

األاإوع

امعمت
االتصمل

األول

3

وأساليب تقوميه.
نص حنوي من كتاب سيبويه وحتليله ابالستعانة بثثاثة من شرو الكتاب السريايف
– الرماين – الص ّفار).

نص حنوي من كتاب سيبويه وحتليله ابالستعانة بثثاثة من شرو الكتاب السريايف

– الرماين – الص ّفار).

نص صريف من كتاب الشافية وحتليله ابالستعانة بثثاثة من شرو الشافية

الثاين
الثالث
الرابع

3
3
3

الرضي -اليزدي – ركن الدين االسرتاابذي)
نص صريف من كتاب الشافية وحتليله ابالستعانة بثثاثة من شرو الشافية

اخلامس

3

الرضي -اليزدي – ركن الدين االسرتاابذي)
نصوص من كتب اللغة :خامتة املصبا املنري.

السادس

3

نصوص لغوية من كتب التاريخ :مقدمة ابن خلدون.

السابع

3

نصوص لغوية من كتب اجلغرافيا :صفة جزيرة العرب للهمداين ،وأحسن التقاسيم

الثامن

3

للمقدسي.
نصوص لغوية من كتب األدب :البيان والتبيني للجاحظ.

التاسع

3

نصوص لغوية من كتب شرو الشعر :شر مشكل شعر املتنيب البن سيده.

العاشر

3

نصوص لغوية من كتب البثاغة وعلم املعاين :أسرار البثاغة ،دالئل اإلعجاز.

احلادي عشر

3

نصوص من كتب األصول :اللمع يف أصول الفقه للشريازي.

الثاين عشر

3

نصوص من كتب أخرى :االشتقاق البن دريد.

الثالث عشر

3

نصوص من كتب اللغويني احملدثني :العربية ليوهان فك.

الرابع عشر

3

نصوص من كتب علم اللغة احلديث:املعرفة اللغوية لتشومسكي مرتجم) ،دروس

اخلامس عشر

3

يف األلسنية العامة لسوسري مرتجم)
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 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 أن خارف الطملب أاملخب راكة وتحةخل الشصوص الملتةفة. أن خإخن الطملب أصول التألخف فر الاةو الملتةفة. أن خوضح الطملب الاال مت وأوجه التأثخر والتأثر إخن الارإخة والاةو األلرى. أن خشم ش الطملب الشصوص الة وخة فر غخر اليتب المتلصصة. أن خياف الطملب مم وراك الشصوص وصوال إلى فه جدخد لمامئل الارإخة. أن خإخن الطملب إاض الشصوص التر تتشمول ل مت ألرى وإميمشخة اإلفمدة مشهم فر درم الارإخة. -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
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 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خطإ الطملب التفيخر اإلإداعر فر راكة الشصوص والتخمر الصملح مشهم لةدرااة.
 .2أن خقمرن الطم لب إخن تشمول الشحمة والصرفخخن والة وخخن لإاض القضمخم وتشمول غخره لهم.
 .3أن ختقن الطملب تحةخل الشصوص الة وخة تحةخال د خقم.
 .4أن ختإع الطملب لطوات يتمإة الإحث الاةمر وتقدخمه فر صورة ميتمةة.
 .5أن خممرم الطملب التفيخر الاةمر الشم د ،والوصول إلى شتمئ مفخدة.
 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التحةخل الشمو جر لادد من الشصوص الشحوخة والصرفخة والة وخة.
صم واحدا.
 .2التحةخل الشمو جر ليتمإخن أو أيثر تشموال ش ًّ
 .3التحةخل الشقدي الشمو جر لادد من الشصوص الة وخة.
 .4ااتاراض شمم ج مثملخة لةتحةخل.
 .5التوجخه لةقراكة اإلثرائخة لةمقمالت الشقدخة وتحةخالت الشصوص.
 .6المشم امت ال هشخة.
 .7الحوار الطالإر.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
 .7مةفمت إشجمز.
 .8اإللقمك والمشم اة.
 .9الاروض التقدخمخة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري والجمشب التطإخقر المالحظ:
 -1أن خجخد مهمرات االتصمل الفامل مع اآللرخن.
 -2أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واال شمع.
 -3أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ الواحد.
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 -4أن خفر الطملب إخن الحقو والواجإمت.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2الشمم ج المثملخة من إل أاتم المقرر.
 .3تمثل ه ه المهمرة من إل الطالب المتمخزخن.
 .4تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .5مطملإة الطالب إنعداد تقمرخر تامل :
أ .مايالت درااخة.
ب .تقمرخر تامل مايالت فر الاال مت الإخشخة.
ج .مايالت طالإخة فر التاممل مع اآللرخن.
 .6الحوار والمشم اة.
 .7التاة اإلليتروشر الفامل.
 .8التاة الفردي.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
 .5تإمدل التقمرخر الطالإخة.
 .6مالحظة أثر التاة .
 .7المالحظة.
 .8ماروعمت ماترية.
 .9خمم التفمعل االجتممعر.
د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقد مجموعة من الموضوعمت عن طرخ إرام الحماب اآللر.
 .2أن ختواصل مع أاتم ه وزمالئه عن طرخ الاإية وفر إطمر الفضمك المارفر.
 .3أن خقد تقمرخر عن موا ع ر مخة ات عال ة إملمقرر.
 .4أن خقد الإحوث عن طرخ الإرخد اإلليتروشر وغخره من وامئل االتصمل.
 .5أن خاتوعب أهمخة الحماب فر حخوخة الة ة والحفمظ عةخهم ،وفر االاتلدا االإتيمري فر التاة أو
التدرخم.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
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 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى
األاإوع الماتح
طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
ر
درجة التقوخ
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
التقخخ
الشهمئر
20
7
التقوخ الشصفر
1
10
14/8/6/4/2
المشماط
2
10
13/11/9/5/3
الواجإمت
3
10
10
التقرخر
4
50
16أو 17
االلتإمر الشهمئر
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 .1اإن الحمجب ( )2014الامفخة ،تحقخ  /حان الاثممن ،الميتإة الميخة ،ط.2
 .2اإن لةدون ،عإدالرحمن إن محمد ( )1981المقدمة ،دار القة إخروت ،ط.4
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 .3اإن درخد ،محمد إن الحان ( ،)1991االاتقم  ،تحقخ  /عإدالاال همرون ،دار الجخل ،إخروت ،ط.1
 .4اإن اخده ،عةر ( )1975ارح مايل اار المتشإر ،تحقخ  /محمد الداخة ،دار المأمون لةتراث ،دما .
 .5الجمحظ ،عمرو إن إحر ( )1964الإخمن والتإخخن ،تحقخ  /عإدالاال همرون ،مطإاة لجشة التألخف
والترجمة والشار ،القمهرة.
 .6الجرجمشر ،عإدالقمهر )1991( ،أارار الإالغة ،تحقخ  /محمود امير ،دار المدشر ،جدة – القمهرة،
ط.1
 .7الجرجمشر ،عإدالقمهر ،دالئل اإلعجمز ،تحقخ  /محمود امير ،ميتإة اللمشجر،
 .8دي اواخر ( )1980دروم فر األلاشخة الاممة ،ترجمة  /صملح القرممدي وآلرخن ،الدار الارإخة
لةيتمب.
 .9اخإوخه ،عمرو إن إار ( )1988اليتمب ،تحقخ  /عإدالاال همرون ،ميتإة اللمشجر ،مصر ،ط.3
 .10الاخرازي ،إإراهخ إن عةر ( )2008الةمع فر أصول الفقه ،تحقخ  /محخر الدخن دخب ماتو ،وخواف
عةر إدخوي ،دار اإن يثخر ،دما  ،إخروت .
 .11الفخومر ،أحمد إن محمد ( )1996المصإمح المشخر ،تحقخ  /خواف الاخ  ،الميتإة الاصرخة ،لإشمن،
ط.1
 .12المقدار ،محمد( )1909أحان التقماخ فر مارفة األ ملخ  ،مطإاة إرخل ،لخدن ،ط.2
 .13شاو تاوماير ( )1993المارفة الة وخة طإخاتهم وأصولهم وااتلدامهم ،ترجمة  /محمد فتخح ،دار
الفير الارإر ،ط.1
 .14الهمداشر ،الحان إن أحمد ( )1977صفة جزخرة الارب ،تحقخ  /محمد األيوع ،مشاورات دار
الخمممة ،الرخمض.
 .15خوهمن فك ( )1980الارإخة ،ترجمة  /رمضمن عإدالتواب ،ميتإة اللمشجر ،مصر.

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 .1اإلاتراإم ي ،الرضر ( ،)1982ارح امفخة اإن الحمجب ،تحقخ  /محمد شور الحان وآلرخن ،دار
اليتب الاةمخة ،إخروت ،ط.2
 .2اإلاتراإم ي ،رين الدخن ( )2004ارح الامفخة ،تحقخ  /عإدالمقصود محمد عإدالمقصود ،ميتإة الثقمفة
الدخشخة ،ط.1
 .3الرممشر ،عةر إن عخاى ( )1995ارح يتمب اخإوخه ،تحقخ  /اخف الارخفر وآلرخن ،رامئل إجمماة
اإلمم محمد إن ااود اإلاالمخة.
 .4الرممشر ،عةر إن عخاى ( )1995ارح يتمب اخإوخه ،تحقخ  /محمد اخإة ،راملة ديتوراه إجمماة أ
القرى.
 .5الاخرافر ،أإو ااخد ( ،)2012 -1986ارح يتمب اخإوخه ،األجزاك من ( )18-1تحقخ  /مجموعة
محققخن ،الهخئة المصرخة الاممة لةيتمب ،ط.1
 .6الصفمر ،أإو الفضل ( )1999ارح يتمب اخإوخه ،تحقخ  /ماخض الاوفر ،دار المآثر ،المدخشة المشورة،
ط.1
 .7الخزدي ،اللضر ( )2008ارح الامفخة ،تحقخ  /حان الاثممن ،مؤااة الرخمن لةشار والتوزخع ،ط.1

 .3الكتب والمراج الموصى بها:
 مجالت مجممع الة ة الارإخة فر :القمهرة ،دما  ،إ داد ،عممن. -المجالت الاةمخة المحيمة فر التلصص.

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
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 مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم http://www.alfusha.net -الجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
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 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة.
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
قضايا  ي النحو والصرف
 804عرب3 -
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

قضااي يف النحو والصرف ( 804عرب  )3 -اختياري 1
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص اللغوايت(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 أن خإخن الطملب يخفخة فه المامئل والقضمخم الشحوخة والصرفخة اليةخة. أن خشم ش الطملب عددا من القضمخم المتاةقة إموضوع مم مشم اةً د خقة. أن خارف الطملب جمةة من القضمخم الشحوخة والصرفخة وخرإطهم إأصولهم وفروعهم. أن خوضح الطملب مشمه الاةممك فر تشمول المامئل الشحوخة والصرفخة. أن خيتاب الطملب مةية عةمخة فختاع شظره لةمامئل ،وخقإل اآلراك الملتةفة. أن خإخن الطملب طر التخمر الراجح من األ وال ،أو الترجخح إشمك عةى مم صح و وي دلخةه. .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر. درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخةإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.
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ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

مقدمة عن مقرر قضااي يف النحو والصرف :أهدافه ،وخطة تدريسه،

األاإوع

امعمت االتصمل

األول

3

وأساليب تقوميه.
االستشهاد يف النحو العريب.

الثاين

3

االستشهاد يف النحو العريب.

الثالث

3

نظرية التعليل يف النحو العريب.

الرابع

3

نظرية التعليل يف النحو العريب.

اخلامس

3

أتويل املعىن وتقدير اإلعراب

السادس

3

إشكالية املصطلح النحوي.

السابع

3

دعوات تيسري النحو العريب.

الثامن

3

حركة عني الفعل الثثاثي.

التاسع

3

أبنية مصادر الفعل الثثاثي.

العاشر

3

مسائل التمارين.

احلادي عشر

3

تقارض األبنية.

الثاين عشر

3

االشتقاق بني الصرفيني واللغويني.

الثالث عشر

3

قرارات جمامع اللغة  10قرارات يف الرتاكيب).

الرابع عشر

3

قرارات جمامع اللغة  10قرارات يف األبنية أو األلفاظ).

اخلامس عشر

3

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
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أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 أن خحدد الطملب القضمخم اليةخة ومم ختفرع عشهم من مامئل. أن خإخن الطملب طر التألخف فر عةمر الشحو والصرف. أن خوضح الطملب الاال مت والرواإط القمئمة إخن المامئل الملتةفة. أن خارف األصول الاةمخة التر تإشى عةخهم األ وال وااللتخمرات. أن خوضح الطملب المايالت الإحثخة فر إاض القضمخم الشحوخة والصرفخة وإخجمد حةول عةمخة لهم. -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خصدر الطملب حيمم عةى القضمخم والمامئل الصملحة لةدرااة.
 .2أن خطإ الطملب التفيخر اإلإداعر لتوظخف الفروع للدمة األصول الاةمخة.
 .3أن ختإع الطملب األاةوب الاةمر عشد مشم اة ضخة ل وخة.
 .6أن خطإ الطملب التفيخر الاةمر الشم د ،والوصول إلى شتمئ مفخدة.
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 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التحةخل الشمو جر لادد من الشصوص الشحوخة والصرفخة والة وخة.
صم واحدا.
 .2التحةخل الشمو جر ليتمإخن أو أيثر تشموال ش ًّ
 .3التحةخل الشقدي الشمو جر لادد من الشصوص الة وخة.
 .4ااتاراض شمم ج مثملخة لةتحةخل.
 .5التوجخه لةقراكة اإلثرائخة لةمقمالت الشقدخة وتحةخالت الشصوص.
 .6المشم امت ال هشخة.
 .7الحوار الطالإر.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
 .7مةفمت إشجمز.
 .8اإللقمك والمشم اة.
 .9الاروض التقدخمخة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري والجمشب التطإخقر المالحظ:
 -1أن خجخد مهمرات االتصمل الفامل مع اآللرخن.
 -2أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واال شمع.
 -3أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ الواحد.
 -4أن خفر الطملب إخن الحقو والواجإمت.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2الشمم ج المثملخة من إل أاتم المقرر.
 .3تمثل ه ه المهمرة من إل الطالب المتمخزخن.
 .4تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .5مطملإة الطالب إنعداد تقمرخر تامل :
أ .مايالت درااخة.
ب .تقمرخر تامل مايالت فر الاال مت الإخشخة.
ج .مايالت طالإخة فر التاممل مع اآللرخن.
 .6الحوار والمشم اة.
 .7التاة اإلليتروشر الفامل.
 .8التاة الفردي
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
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.5

.6
.7
.8
.9

تإمدل التقمرخر الطالإخة.
مالحظة أثر التاة .
المالحظة.
ماروعمت ماترية.
خمم التفمعل االجتممعر.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقد مجموعة من الموضوعمت عن طرخ إرام الحماب اآللر.
 .2أن ختواصل مع أاتم ه وزمالئه عن طرخ الاإية وفر إطمر الفضمك المارفر.
 .3أن خقد تقمرخر عن موا ع ر مخة ات عال ة إملمقرر.
 .4أن خقد الإحوث عن طرخ الإرخد اإلليتروشر وغخره من وامئل االتصمل.
 .5أن خاتوعب أهمخة الحماب فر حخوخة الة ة والحفمظ عةخهم ،وفر االاتلدا االإتيمري فر التاة أو
التدرخم.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.

هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
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ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى درجة
األاإوع الماتح
ر التقخخ طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر،
التقوخ الشهمئر
أو ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
20
7
التقوخ الشصفر
1
10
14/8/6/4/2
المشماط
2
10
13/11/9/5/3
الواجإمت
3
10
10
التقرخر
4
50
16أو 17
االلتإمر الشهمئر
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 .1أحمد عإدالاظخ عإدال شر ( ،)1990المصطةح الشحوي درااة شقدخة تحةخةخة ،دار الثقمفة لةشار والتوزخع،
الفجملة.
 .2اإن جشر ،عثممن ( )1993ار الصشمعة ،تحقخ /حان هشداوي ،دار القة  ،دما .
 .3اإن جشر ،عثممن ( )1999اللصمئص ،تحقخ  /محمد الشجمر ،الهخئة المصرخة الاممة لةيتمب.
 .4اإن عصفور ( )1971المقرب ،تحقخ  /الجواري والجإوري ،الميتإة الفخصةخة ،مية الميرمة.
 .5األشدلار ،أإو حخمن ،الت خخل والتيمخل ،تحقخ  /حان هشداوي ،دار القة  ،دما  ،ط.1
 .6األشصمري ،أحمد مير ( )1964أإو زيرخم الفراك وم هإه فر الشحو والة ة ،المجةم األعةى لرعمخة
الفشون واآلداب ،القمهرة ،ط. 1
 .7األشصمري ،اإن هام  ،م شر الةإخب عن يتب األعمرخب ،تحقخ  /ممز المإمرك ورفخقه،
 .8الإ دادي ،عإدالقمدر ،لزاشة األدب ،تحقخ  /عإدالاال همرون ،ميتإة اللمشجر ،القمهرة.
 .9الثممشخشر ،عمر ( )1999ارح التصرخف ،تحقخ  /إإراهخ الإاخمر ،ميتإة الراد ،الرخمض ،ط.1
 .10الحرإر ،محمد الإمتل ( )2013الامهد الااري فر الشحو الارإر درااة توثخقخة وتطإخقخة ،مشاورات
يرار عإدالازخز الممشع لدراامت الة ة الارإخة ،ط. 1
 .11الزجمجر ( )1986ااتقم أاممك هللا ،تحقخ  /عإدالمحان المإمرك ،مؤااة الرااملة ،إخروت ،ط.2
 .12الزجمجر(1986(،اإلخضمح فر عةل الشحو ،تحقخ  /ممزن المإمرك ،دار الشفمئم ،إخروت.
 .13الاهخةر ،عإدالرحمن ،شتمئ الفير ،تحقخ  /محمد الإشم ،دار االعتصم  ،القمهرة.
 .14الاخوطر ،عإدالرحمن ( )1992المزهر فر عةو الة ة ،تحقخ  /محمد جمد المولى وآلرخن ،الميتإة
الاصرخة،إخروت.
 .15الصقةر ،اإن القطمع ( )1999أإشخة األاممك واألفامل والمصمدر ،تحقخ /أحمد عإدالداخ  ،دار اليتب
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والوثمئ المصرخة ،ط.1
 .16عإدالمقصود محمد عإدالمقصود ،االاتقم الصرفر وتطوره ،ميتإة الثقمفة الدخشخة ،ط. 2006 ،1
 .17القوزي ،عوض ( )1981المصطةح الشحوي :شاأته وتطوره حتى أوالر القرن الثملث الهجري ،عممدة
اؤون الميتإمت ،جمماة الرخمض.
 .18الةإةر ،أإو جافر ( )1991إ خة اآلممل فر مارفة الشط إماتقإالت األفامل ،تحقخ  /اةخممن الامخد،
طإاه ماهد تاةخ الة ة الارإخة إجمماة أ القرى ،ط. 1
 .19محمد حمماة عإدالةطخف ،الاالمة اإلعراإخة فر الجمةة إخن القدخ والحدخث ،دار غرخب ،القمهرة.
 .20محمد اةخممن خم وت ( ،)2005ظمهرة التحوخل فر الصخغ الصرفخة ،دار المارفة الجمماخة.
 .21المة  ،محمد ( ،) 2001شظرخة األصل والفرع فر الشحو الارإر ،دار الارو  ،األردن ،ط.1
 .22مؤمن غشم ( )2006مشه اليوفخخن فر الصرف ،ميتإة الراد ،الرخمض ،ط.1
 .23الورا  )2000( ،عةل الشحو ،تحقخ  /محمود الدروخش ،ميتإة الراد ،الرخمض ،ط.1

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 .1توفيق قريرة ( )2003المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب ،دار محمد علي الحامي ،ط. 1

رد الشواهد النحوية ،رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى1422 ،ه.
 .2الشلوي ،بريكان ،المعايير النقدية في ّ
 .3علي محمد فاخر ،)2014( ،تغيير النحويين للشواهد ،مكتبة اآلداب ،القاهرة .
 .4الق اررات المجمعية في األلفاظ واألساليب ،الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية1989 ،م.

 .5مجموعة الق اررات اللغوية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في خمسين عاما ( )1987إعداد  /محمد شوقي
أمين وإبراهيم ترزي ،الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية1984 ،م.

 .6محمد إبراهيم البنا ،اإلعراب سمة العربية الفصحى ،دار اإلصالح للطباعة والنشر ،ط. 1
 .7المسدي ،عبدالسالم ( )2010العربية واإلعراب ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،ط. 2

 .3الكتب والمراج الموصى بها:
 مجالت مجممع الة ة الارإخة فر :القمهرة ،دما  ،إ داد ،عممن. -المجالت الاةمخة المحيمة فر التلصص.

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم
 http://www.alfusha.netالجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

63

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة.
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 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
و ازرة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
قضايا  ي اللغة
 805عرب3 -
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

قضااي يف اللغة ( 805عرب )3-اختياري 2

ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص اللغوايت(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 أن ختام الطملب فر مارفة التصمصه فر جمةة القضمخم الة وخة ات األهمخة والطمإع اإلايملر. أن خشماار الطملااب مهاامرات التفيخاار الاةماار الشقاادي لدخااه ،وتجااموز المااألوف ماان المارفااة إلااى مااواطن الاتمااةلةتشقخب فخهم وتإخن وجوه أهمختهم.
 أن خام الطملب وعخه فر إحث المامئل الة وخاة المرتإطاة إحريخاة المجتماع فار ملتةاف وجوهاه ،إمعتإامرهالحمضن والماتهدف إملمارفة.
 أن خارف الطملب أه المقمرإمت الةامشخة التر خمين تالخرهم فر فه أحان لةقضمخم الة وخة ادخمهم وحادخثهماواك دالل الة ة الارإخة يملترادف واالاتراك وغخره ،أو فر عال ة الارإخاة إملة امت ات األصال المااترك
الواحد(الاممخمت).
 أن خارف الطملب يخفخة تطوخع المشجز الةامشر االجتممعر المامصر لماملجة ماألة التادد الة اوي والةهجار،والضاف الة وي دالل الحمضن االجتممعر من لالل الاخمامت الة وخاة ،والتارخاب ،ويخفخاة تالفار ماواطن
الاطب التر خمين أن تصخب الة ة.
 أن خارف الطملب يخفخة اإلفمدة من التادد الةهجر المحةر أو الارإر فر إمداد الارإخة إ لخرة ل وخةجدخدة(إخجمإخة الشظرة)
 .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. -درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر.
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 درااة شواتإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.

التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخة

ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

األاإوع

امعمت
االتصمل

مقدمة عن مقرر قضااي لغوية ،أهدافه ،وخطة تدريسه ،وأساليب تقوميه.

األول

3

فعل وأفعل.

الثاين

3

حروف املد بني القدامى واحملدثني.

الثالث

3

املداخل الصوتية ملباحث الصريف العريب.

الرابع

3

األعجمي يف القرآن.

اخلامس

3

الرتادف – نظرة لسانية معاصرة.

السادس

3

تعدد املعىن االشرتاك اللفظي والتضاد) – نظرة لسانية معاصرة.

السابع

3

العربية بني أخواهتا الساميات.

الثامن

3

الثنائية واالزدواجية اللغويتان.

التاسع

3

العاشر

3

احلادي عشر

3

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

اخلامس عشر

3

التخطيط والسياسات اللغوية مناذج رائدة).
التعريب يف الوطن العريب.
مطاعن يف نظام الرتميز العريب ودعاوى تيسري الكتابة.

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
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 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 أن خ ير الطملب إاض القضمخم الة وخة ات االشايمامت الامةخة والطمإع الإراغممتر. أن خشم ش الطملب وجهمت الشظر الملتةفة و المتامرضة فر القضمخم الة وخة. أن خحدد الطملب أاملخب ماملجة أه ضمخم الة ة الارإخة ،و طر اإلفمدة من الروافد الاةمخة والتلصصمتات القراإة
 أن خإخن الطملب المقمرإمت والطرائ والوامئل المشماإة فر تقرخب الارإخة مان أإشمئهام وغخاره  ،ومام ختإاعلك من تاةخ لةماتوعإمت الثق مفخاة الارإخاة ،وتجاموز الماايالت المامصارة(الثشمئخة والتاددخاة الة وخاة ويثارة
الةهحمت).
 أن خادد الطملب الاإل اليفخةة إنحخمك الارإخة وحضورهم فر الماهد الاةمر والثقمفر المحةر والاملمر،والدفع إهم لتامخر الة مت الحخة.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
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 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقو الطملب إاقمطمت المارفة فر الوا ع االجتممعر إيل أإامده.
 .2أن خطإ الطملب مهمرات االاتقصمك والتحةخل والمقمرشة إمعتإمرهم مشهجخة عةمخة تؤطر الإحث الاةمر فر
المايالت الة وخة.
 .3أن خممرم التفيخر الشم د والمحمججة والجدل الاةمر القمئ عةى االاتدالل.
 .4أن ختإع مهمرات التفيخر اإلإداعر.
 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التدرخب عةى عرض القضمخم واإلايمالت إتشمول شصوص متامرضة فر الماألة الواحدة.
 .2التدرخب عةى الشظر الشقدي والمراجاة المارفخة إملرجوع إلى المدوشمت.
 .3التدرخب عةى حل المايالت.
 .4التوجخه لةقراكة اإلثرائخة لةمدوشمت المرتإطة إملمفردات تشمخة لةتفيخر اإلإداعر.
 .5المشم امت الطالإخة عةى شظر من األاتم الميون.
 .6التيةخفمت اللمرجخة.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خحدد الطملب الجواشب األلال خة فر الامل الجممعر.
 .2أن خمخزالطملب إخن محمان الحوار الثشمئر وخجخد مهمرات االتصمل.
 .3أن ختارف عةى مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر فر اآللرخن.
 .4أن خحدد األلال التر خاتمل عةخهم جمشب من موضوعمت المقرر من لالل عرض اآلراك المتإمخشة
ويخفخة تقدخمهم لةحج ودحض الرأي الململف.
 .5أن ختحةى إماؤولخمته تجمه عمل جممعر.
 .6أن ختإخن ألال خمت الإمحث التر ختطةع إلى الامل فر إطمرهم.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1التاة التاموشر دالل حجرة الدرم.
 .2الحوارات والمشم امت التر خحدثهم األاتم وخشلرط فخهم جمخع الطالب ،ومم تقتضخه ه ه االاتراتخجخة.
 .3آلخة الاصف ال هشر ومم تافر عشه من تفيخر إإداعر لال .
 .4الامل الفرخقر ومم خضمشه من تامريخة وشتمئ عةمخة جةخةة القدر.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
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.4
.5

.6
.7
.8
.9

تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
تإمدل التقمرخر الطالإخة.
مالحظة أثر التاة .
المالحظة.
ماروعمت ماترية.
خمم التفمعل االجتممعر.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقد مجموعة من الموضوعمت عن طرخ مم تتخحه التقشخة.
 .2أن ختواصل مع أاتم ه وزمالئه عن طرخ الاإية وفر إطمر الفضمك المارفر.
 .3أن خقد تقمرخر عن موا ع ر مخة ات عال ة إملمقرر.
 .4أن خقد الإحوث عن متمحمت وامئل االتصمل.
 .5أن خاتوعب أهمخة التقشخة فر التواصل الفامل
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
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هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى
ر التقخخ طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو األاإوع الماتح
درجة التقوخ
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
الشهمئر
20
7
التقوخ الشصفر
1
10
14/8/6/4/2
المشماط
2
10
13/11/9/5/3
الواجإمت
3
10
10
التقرخر
4
50
16أو 17
االلتإمر الشهمئر
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 .1اإن جشر اللصمئص ،ت محمد عةر الشجمر ،عمل اليتب ،إخروت.
 .2اإن لةدون :المقدمة ،دار القة  ،إخروت ط1989 ،7
 .3الاخوطر :اإلتقمن ت محمد أإو الفضل إإراهخ وآلرون ،دار التراث ،القمهرة ،ط1405 ،3ه
 .4إإراهخ أشخم :األصوات الة وخة ،ميتإة األشجةو المصرخة ،ط.1981 ،6
 .5غملب المطةإر :فر األصوات الة وخة(درااة فر أصوات المد الارإخة) ،وزارة اإلعال الارا خة1984 ،
 .6عإد الحةخ المرصفر :من صخغ الارإخة وأوزاشهم (أفال) ،ط1979 ،1
 .7هشري فةخش :التفيخر الصوتر عشد الارب ،ت عإد الصإور امهخن ،مجةة مجمع الة ة الارإخة إملقمهرة،
ج ،23الهخئة الاممة لاؤون المطمإع األمخرخة1968
 .8الطخب الإيوش :التصرخف الارإر من لالل عة األصوات الحدخث ،المطإاة الارإخة ،توشم ،ط،3
1992
 .9عإد الازخز فهمر :تخاخر اليتمإة الارإخة ،مجةة مجمع الة ة الارإخة إملقمهرة.1942
 .10خوهمن فك :الارإخة ،ت رمضمن عإد التواب ،ميتإة اللمشجر ،القمهرة1980 ،
 .11فولف دخترخش فخار :دراامت فر الارإخة ،ت ااخد إحخري ،ميتإة اآلداب ،القمهرة2005 ،
 .12شهمد المواى :ضخة التحول إلى الفصحى فر الامل الارإر ،دار الفير ،عممن1997 ،
 .13رمضمن عإد التواب :المدلل إلى عة الة ة ومشمه الإحث الة وي ،ميتإة اللمشجر ،القمهرة ،ط،3

72

1997
 .14صإحر الصملح :دراامت فر فقه الة ة ،دار الاة لةمالخخن ،ط1997 ،13
 .15محمد أااد الشمدري :فقه الة ة ،مشمهةه ومامئةه ،الميتإة الاصرخة ،إخروت2004
 .16شفواة زيرخم :تمرخ الدعوة إلى الاممخة فر مصر ،دار المامرف ،اإلايشدرخة ،ط1980 ،2
 .17محمود تخمور :مايالت الة ة الارإخة ،ميتإة اآلداب 1958
 .18او ر أمخن :اليتمإة الارإخة ،دار المامرف 1977
 .19شمهض عإد الرزا القخار :تمرخ اللط الارإر ،دار المشمه  ،عممن ،ط2008 ،1

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 .1إارائخل ولفشاون :تمرخ الة مت الاممخة ،دار القة  ،إخروت.
 .2إإراهخ الاممرائر :فقه الة ة المقمرن ،دار الاة لةمالخخن ،إخروت ،ط1983 ،3
 .3امخر ارخف اتختخة :الةامشخمت ،المجمل والوظخفة والمشه  ،عمل اليتمب الحدخث ،عممن.
 .4لوخم جمن يملفر :عة االجتممع الة وي ،ت محمد خحخمتن ،دار القصإة الجزائر
 .5لوخم جمن يملفر :الاخمامت الة وخة ،ت محمد خحخمتن ،مشاورات التالف الجزائر2008
 .6لوخم جمن يملفر :حرب الة مت والاخمامت الة وخة ،ت حان حمزة ،المشظمة الارإخة لةترجمة.
 .7روإرت موإر :التلطخط الة وي والت خخر االجتممعر ،ت لةخفة األاود ،مجةم الثقمفة الام  ،طراإةم
لخإخم ،ط2006 ،1
 .8المادي :الارب واالشتحمر الة وي ،دار اليتمب الجدخد ،إخروت ،ط2011 ،1
 .9المادي :الهوخة الارإخة واألمن الة وي ،المريز الارإر لألإحمث ودرااة الاخمامت ،ط.2014 ،1
 .10عإد القمدر الفمار الفهري :الاخماة الة وخة فر الإالد الارإخة ،دار اليتمب الجدخد المتحدة2013 ،
 .11أحمد إك عخاى :الته خب فر أصول التارخب ،مطإاة مصر ،ط1923
 .12دالل حان جرخو :الترجمة الاةمخة ومتطةإمت التارخب ،مشاورات المجمع الاةمر الارا ر2006
 .13عإد اليرخ لةخفة :الة ة الارإخة والتارخب فر الاصر الحدخث ،دار الفر من ،عممن1986 ،

 .3الكتب والمراج الموصى بها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الميتإة الاممة إملجمماة
الميتإة الر مخة عةى مو ع عممدى اؤون الميتإمت
الميتإمت اللمصة
ميتإمت الجممامت األلرى محةخم وعرإخم وعملمخم
الدراامت والإحوث فر مجمل الة ة الارإخة
المجالت الاةمخة المحيمة المتلصصة
الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث والموا ع المهتمة إملارإخة وعةومهم

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم
 http://www.alfusha.netالجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
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 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
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 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة.
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
أصول التفكري اللغوي عند العرب
 806عرب 3-
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

أصول التفكري اللغوي عند العرب ( 806عرب)3-
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص اللغوايت(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 .1أن خارف الطملب أصول اتجمهمت التفيخر الة وي عشد الارب.
 .2أن خحةل الطملب عددا من الشصوص فر مدوشمت ل وخة ملتةفة.
 .3أن خشم ش الطملب اتجمهمت الاةممك ومشطةقمته اإلإاتمولوجخة فر تصشخفمته .
 .4أن خإخن الطملب أام إشمك المشموخل الة وخة اإلفرادخة فر التفيخر الارإر.
 .5أن خصف الطملب أام إشمك المشموخل الة وخة التريخإخة فر التفيخر الارإر.
 .6أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت التفيخر الة وي الارإر.
 .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر مجمل الشقد األدإر. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر. درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخةإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.

77

ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

مقدمة عن مقرر أصول التفكري اللغوي العريب :أهدافه ،وخطة تدريسه،

األاإوع

امعمت االتصمل

األول

3

وأساليب تقوميه.
اجتاهات التفكري العريب اللغوي :مقدمة ،ومتهيد.

الثاين

3

االجتاه الفلسفي.

الثالث

3

الرابع

3

الرابع

3

اخلامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

احلادي عشر

3

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

اخلامس عشر

3

االجتاه التأويلي االفرتاضي.
االجتاه املعياري.
االجتاه الوصفي.
بناء املناويل اللغوية.
املناويل اإلفرادية.

املناويل الرتكيبية.

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
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 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 أن خارف الطملب اتجمهمت التفيخر الة وي الارإر. أن خشم ش الطملب أاملخب تحةخل الشصوص. أن خادد الطملب أاملخب إشمك المشموخل الة وخة الارإخة. أن خشم ش الطملب أاملخب ااتشتمج اتجمهمت تفيخر المؤلفخن من لالل مدوشمته . أن خإخن الطملب طر درااة المدوشمت الة وخة الارإخة. -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
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ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت التفيخر الة وي.
 .2مهمرات المقمرشة إخن اتجمهمت التفيخر الة وي الملتةفة.
 .3أن خطإ أاةوب التفيخر الشم د فر مجمل الة ة وآداإهم.
 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التحةخل الشمو جر لادد من شصوص المدوشمت الملتةفة.
 .2تشوخع الشصوص من لالل مدوشمت ات اتجمهمت تفيخر ملتةفة.
 .3لفت شظر الطملب خن إلى مدوشمت ماخشة لفحص اتجمهمتهم ومشموخةهم.
 .4حةقة شقمش إخن الطالب لةمقمرشة إخن المدوشمت مشمط التيةخف من حخث اتجهمتهم.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري:
 .1أن خإخن الطملب الجواشب األلال خة فر الامل الجممعر.
 .2أن خحدد ماؤولخمته تجمه عمل جممعر.
 .3أن خفر إخن الحقو والواجإمت.
ثمشخم الجمشب التطإخقر المالحظ:
 .1أن ختامون فر الامل الجممعر.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات االتصمل الفامل.
 .3أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .3تلصخص جزك من التقوخ لةشقد الإشمك الإخشر (إخن الطالب  /إخن الطملإمت).
 .4إعطمك فرصة لةإمحث لشقدعمةه وتقوخمه إشفاه إاد اممع مالحظمت أاتم المقرر  ،ومالحظمت زمالئه.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
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.5

.6
.7
.8
.9

تإمدل التقمرخر الطالإخة.
مالحظة أثر التاة .
المالحظة.
ماروعمت ماترية.
خمم التفمعل االجتممعر.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة ممم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات التقشخة فر التواصل مع اآللرخن.
 .3أن خاتلد الطملب التقشخة فر مجمل الروض التقدخمخة.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
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 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى درجة
ر التقخخ طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو األاإوع الماتح
التقوخ الشهمئر
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
20
7
التقوخ الشصفر
1
10
14/8/6/4/2
المشماط
2
10
13/11/9/5/3
الواجإمت
3
10
10
التقرخر
4
50
16أو 17
االلتإمر الشهمئر
5
د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 -1إار  ،يممل ( ،)2005التفيخر الة وي إخن القدخ والجدخد  ،دار غرخب لةطإمعة والشار والتوزخع.
 -2محاب  ،محخر الدخن ( ،)2007الثقمفة المشطقخة فر الفير الشحوي:شحمة القرن الراإع الهجري شمو جم
،مريز المةك فخصل لةإحوث والدراامت اإلاالمخة
 -3حامن ،تمم ( ،)2000األصول:درااة إإاتمولوجخة لةفير الة وي عشد الارب (الشحو – فقه الة ة -
الإالغة) ،عمل اليتب
 -4حامن ،تمم (،)2001الة ة إخن الماخمرخة والوصفخة  ،عمل اليتب
 -5الملزومر ،مهدي (،)1986فر الشحو الارإر شقد وتوجخه ،دار الرائد الارإر
 -6أإوالميمر  ،عةر ( ،)2006أصول التفيخر الشحوي  ،دار غرخب لةطإمعة والشار والتوزخع
 -7الظملمر  ،حممد شمصر ( ،)2011أصول الفير الة وي الارإر
 -8القشوشر  ،مشخرة ( ،)2013شاأة الشحو الارإر:درااة إإاتمولوجخة لةمشوال والتشما الشظري ،دار
اليتب الاةمخة
 -9حامن ،تمم ( ،)2006الة ة الارإخة ماشمهم ومإشمهم ،عمل اليتب.
 -10المجدوب،عزالدخن ( ،)1998المشوال الشحوي :راكة شحوخة جدخدة  ،يةخة اآلداب اواة توشم ،دار
الحممر
 -11المة  ،محمد حان ( ،)2002التفيخر الاةمر فر الشحو الارإر :االاتقراك -التحةخل -التفاخر ،دار
الارو لةشار والتوزخع

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-1
-2
-3
-4
-5
-6

محاب ،محخر الدخن ( ،)2007الثقمفة المشطقخة فر الفير الشحوي:شحمة القرن الراإع الهجري شمو جم
،مريز المةك فخصل لةإحوث والدراامت اإلاالمخة
إار  ،يممل ( ،)2005التفيخر الة وي إخن القدخ والجدخد ،دار غرخب لةطإمعة والشار والتوزخع.
حامن  ،تمم ( ،)2001الة ة إخن الماخمرخة والوصفخة  ،عمل اليتب
المة  ،محمد حان ( ،)2002التفيخر الاةمر فر الشحو الارإر :االاتقراك -التحةخل -التفاخر  ،دار
الارو لةشار والتوزخع
المجدوب ،عزالدخن ( ،)1998المشوال الشحوي :راكة شحوخة جدخدة  ،يةخة اآلداب اواة توشم  ،دار
الحممر
حامن  ،تمم ( ،)2000األصول :درااة إإاتمولوجخة لةفير الة وي عشد الارب( ،الشحو -فقه الة ة-
الإالغة) ،عمل اليتب.
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 .3الكتب والمراج الموصى بها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الميتإة الاممة إملجمماة
الميتإة الر مخة عةى مو ع عممدى اؤون الميتإمت
الميتإمت اللمصة
ميتإمت الجممامت األلرى محةخم وعرإخم وعملمخم
الدراامت والإحوث فر مجمل الة ة الارإخة
المجالت الاةمخة المحيمة المتلصصة
الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث والموا ع المهتمة إملارإخة وعةومهم

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم
 http://www.alfusha.netالجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
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أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة والارإخة..
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
اجتاهات أدبية ونقدية
 807عرب3-
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

اجتاهات أدبية ونقدية ( 807عرب)3-

ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص األدب(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 -1أن خارف الطملب اتجمهمت الشقد الارإر القدخ وأدواتهم.
 -2أن خشم ش الطملب تطور مفهو الاارخة والاوامل المؤثرة فخه فر الاار الارإر.
 -3أن خوضح الطملب مجمالت الدرم الشقدي الفمعةة فر األدب الارإر فر الاصر الحدخث.
 -4أن خادد الطملب مهمرات التفيخر الشم د فر راكة األدب الارإر والتفمعل ماه.
 .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر. درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخةإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.

86

ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

االجتاه البياين واالجتاه النصي يف النقد العريب القدمي.

تطور مفهوم الشعرية يف الشعر العريب.

السردايت :املفهوم واحلدود واآلفاق.
تداوليات اخلطاب.
الدراسات الثقافية والنقد الثقايف.

السيميائيات والتأويل.

األاإوع

امعمت
االتصمل

األول

3

الثاين

3

الثالث

3

الرابع

3

اخلامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

احلادي عشر

3

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

اخلامس عشر

3

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع.
أرإع امعمت فر ميتإة الجمماة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
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أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 .1أن خارف الطملب اتجمهمت الشقد الارإر وأدواته.
 .2أن خشم ش الطملب تطور مفهو الاارخة فر الاار الارإر.
 .3أن خوضح الطملب أثر الاردخمت فر الدرم الشقدي.
 .4أن خإخن الطملب أثر الاخممئخمت والتأوخل فر مجمل الدرم الشقدي.
 .5أن خصف الطملب األإامد الفيرخة والمارفخة والوا اخة لةوعر إمفهومر األدب والشقد فر عال تهمم إملدراامت
اإلشامشخة الملتةفة.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 أن خقمرن الطملب إخن االتجمهمت الشصخة والإخمشخة فر الشقد الارإر. -أن خطإ الطملب اتجمهمت الشقد الارإر.
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 أن ختإع الطملب لطوات الشقد الاةمر. أن خقمرن الطملب إخن أدوات الشقد الارإر الحدخثة. -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التحةخل الشمو جر لادد من شصوص المدوشمت الملتةفة.
 .2تشوخع الشصوص من لالل مدوشمت ات اتجمهمت تفيخر ملتةفة.
 .3لفت شظر الطملب إلى مدوشمت ماخشة لفحص اتجمهمتهم ومشموخةهم.
 .4حةقة شقمش إخن الطالب لةمقمرشة إخن المدوشمت مشمط التيةخف من حخث اتجهمتهم.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري:
 .1أن خإخن الطملب الجواشب األلال خة فر الامل الجممعر.
 .2أن خحدد ماؤولخمته تجمه عمل جممعر.
 .3أن خفر إخن الحقو والواجإمت.
ثمشخم الجمشب التطإخقر المالحظ:
 .1أن ختامون فر الامل الجممعر.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات االتصمل الفامل.
 .3أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .3تلصخص جزك من التقوخ لةشقد الإشمك الإخشر (إخن الطالب  /إخن الطملإمت).
 .4إعطمك فرصة لةإمحث لشقدعمةه وتقوخمه إشفاه إاد اممع مالحظمت أاتم المقرر  ،ومالحظمت زمالئه.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
 .5تإمدل التقمرخر الطالإخة.
 .6مالحظة أثر التاة .
 .7المالحظة.
 .8ماروعمت ماترية.
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.9

خمم التفمعل االجتممعر.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة ممم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات التقشخة فر التواصل مع اآللرخن.
 .3أن خاتلد الطملب التقشخة فر مجمل الروض التقدخمخة.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .3وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .4ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
شاإة الدرجة إلى
األاإوع
ر التقخخ طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
درجة التقوخ
الماتح
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
الشهمئر
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14

% 30

1

اختبار فصلي حتريري

% 10

2

مشاركات شفهية

كل أسبوع

3

أحباث وتكليفات

6

% 10

4

اختبار هنائي حتريري

هناية الفصل

% 50

د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
)
 .1الامعمت الميتإخة (
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 -1تمرخ الشقد األدإر عشد الارب .د .إحامن عإمم ،عممن ،دار الارو . 1997 ،
 -2التفيخر الإالغر عشد الارب .د .حممدي صمودي ،إخروت ،دار اليتمب الجدخد ،ط2010 ،2
 -3شظرخة الة ة فر الشقد الارإر .د .عإد الحيخ راضر ،القمهرة ،المجةم األعةى لةثقمفة ط2003 1،
 -4الايل واللطمب" .مدلل لتحةخل ظمهراتر" .محمد المميري .إخروت ،المريز الثقمفر الارإر ،ط،1
." 1991
 -5التداولخمت وتحةخل اللطمب .حمفظ عةوي ،عممن ،دار يشوز المارفة2014 ،
 -6شقد الشقد وتشظخر الشقد الارإر المامصر .د .محمد الدغمومر ،الرإمط ،يةخة اآلداب ط. 1999 ،1
 -7دراامت فر الشقد الارإر :التمرخ -المصطةح-المشه  .د .عإدالحيخ راضر ،القمهرة،ميتإة اآلداب
ط. 2006 2
 -8الفن وم اهإه فر الاار الارإر .د .او ر ضخف ،القمهرة ،دار المامرف ،ط.10
 -9تحةخل اللطمب الروائر .د .ااخد خقطخن ،إخروت ،المريز الثقمفر الارإر ،ط. 1993 ،2
 -10الاردخمت والتحةخل الاردي .د .ااخد خقطخن ،إخروت ،المريز الثقمفر الارإر2012 ،

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

شظرخمت الاار عشد الارب .د .مصطفى الجوزو ،إخروت ،دار الطةخاة ،ط. 1988 ،2
االتجمهمت والحريمت فر الاار الارإر الحدخث .د .اةمى اللضراك الجخوار .إخروت ،مريز
دراامت الوحدة الارإخة .ط2007 ،2
الزممن والارد .إول رخيور .ترجمة :ااخد ال شممر ،إخروت دار اليتمب الجدخد ،ط.1
الاارخة الارإخة .جممل الدخن إن الاخ  .الدار الإخضمك ،توإقمل ،ط. 2006 ،2
الشقد الثقمفر .عإدهللا ال امر .إخروت ،المريز الثقمفر الارإر ،ط. 2000 ،1
شظرخمت مامصرة .د .جمإر عصفور .القمهرة ،ميتإة األارة. 1998 ،
شظرخة الإشمئخة فر الشقد األدإر .صالح فضل .القمهرة ،ميتإة األشجةو المصرخة. 1978 ،
شظرخة التةقر .روإرت هولب.جدة ،شمدي جدة األدإر ، 1994 ،ترجمة:عز الدخن إاممعخل

 .3الكتب والمراج الموصى بها:
-1
-2
-3
-4
-5

الميتإة الاممة إملجمماة
الميتإة الر مخة عةى مو ع عممدى اؤون الميتإمت
الميتإمت اللمصة
ميتإمت الجممامت األلرى محةخم وعرإخم وعملمخم
الدراامت والإحوث فر مجمل الة ة الارإخة
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 -6المجالت الاةمخة المحيمة المتلصصة
 -7الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث والموا ع المهتمة إملارإخة وعةومهم

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
-

-

-

الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة.
الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم
 http://www.alfusha.netالجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
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ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة والارإخة.
 .5حضور الشدوات والمؤتمرات المتلصصة.
 .6تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم.
 .7متمإاة المامخخر الاملمخة لةمقرر الدراار التر تهدف إلى تحاخن جودة المشت التاةخمر.
 .8تطوخر أاملخب التقوخ .
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
اجتاهات بالغية وأسلوبية
 808عرب 3 -
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

اجتاهات بالغية وأسلوبية ( 808عرب )3-
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص األدب(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 -1أن خشم ش الطملب تطور مفهو الدرم الإالغر فر ضوك مفهومر الإخمن والشظ .
 -2أن خارف الطملب اتجمهمت الدرم الإالغر الحدخثة.
 -3أن خقمرن الطملب إخن الإالغة الارإخة والدراامت الة وخة والشقدخة المامصرة.
 -4أن خيتاب الطملب مهمرة التفيخر الشم د فر راكة الإالغة الارإخة والتفمعل ماهم.
 .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر. درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخةإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.
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ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع

الدرس البثاغي يف ضوء مفهوم البيان.

الدرس البثاغي يف ضوء مفهوم النظم.

البثاغة وحتليل اخلطاب.
احلجاج واالستدالل.
البعد التداويل يف البثاغة العربية.
البثاغة وعلم النص.

األاإوع

امعمت
االتصمل

األول

3

الثاين

3

الثالث

3

الرابع

3

اخلامس

3

السادس

3

السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

احلادي عشر

3

الثاين عشر

3

الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

اخلامس عشر

3

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
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أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 -1أن خارف الطملب مراحل تطور الدرم الإالغر فر ضوك مفهومر الإخمن والشظ .
 -2أن خشم ش الطملب تطور الاال ة إخن التداولخة والإالغة الارإخة.
 -3أن خوضح الطملب أوجه التال ر وااللتالف إخن الدرم الإالغر والدراامت المشمظرة.
 -4أن خصف الطملب األإامد الفيرخة والمارفخة والوا اخة لةوعر إمفهو الإالغة فر عال ته إملدراامت اإلشامشخة
الملتةفة.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
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ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 أن خقمرن الطملب إخن الإالغة الارإخة والدراامت الة وخة الحدخثة. أن خممرم الطملب مهمرة التفيخر الشم د فر درااته لالتجمهمت الإالغخة الحدخثة. أن ختإع الطملب لطوات حل المايالت الإالغخة إأاةوب عةمر. -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التحةخل الشمو جر لادد من شصوص المدوشمت الملتةفة.
 .2تشوخع الشصوص من لالل مدوشمت ات اتجمهمت تفيخر ملتةفة.
 .3لفت شظر الطملب إلى مدوشمت ماخشة لفحص اتجمهمتهم ومشموخةهم.
 .4حةقة شقمش إخن الطالب لةمقمرشة إخن المدوشمت مشمط التيةخف من حخث اتجهمتهم.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري:
 .1أن خإخن الطملب الجواشب األلال خة فر الامل الجممعر.
 .2أن خحدد ماؤولخمته تجمه عمل جممعر.
 .3أن خفر إخن الحقو والواجإمت.
ثمشخم الجمشب التطإخقر المالحظ:
 .1أن ختامون فر الامل الجممعر.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات االتصمل الفامل.
 .3أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .3تلصخص جزك من التقوخ لةشقد الإشمك الإخشر (إخن الطالب  /إخن الطملإمت).
 .4إعطمك فرصة لةإمحث لشقدعمةه وتقوخمه إشفاه إاد اممع مالحظمت أاتم المقرر  ،ومالحظمت زمالئه.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
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.5

.6
.7
.8
.9

تإمدل التقمرخر الطالإخة.
مالحظة أثر التاة .
المالحظة.
ماروعمت ماترية.
خمم التفمعل االجتممعر.

د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة ممم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات التقشخة فر التواصل مع اآللرخن.
 .3أن خاتلد الطملب التقشخة فر مجمل الروض التقدخمخة.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
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 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
األاإوع
طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
ر التقخخ
الماتح
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
1
14
اختبار فصلي حتريري

شاإة الدرجة إلى درجة
التقوخ الشهمئر

% 30

2

مشاركات شفهية

كل أسبوع

% 10

3

أحباث وتكليفات

6

% 10

4

اختبار هنائي حتريري

هناية الفصل

% 50

د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 -1تمرخ الشقد األدإر عشد الارب .د .إحامن عإمم ،عممن ،دار الارو . 1997
 -2التفيخر الإالغر عشد الارب .د .حممدي صمودي ،إخروت ،دار اليتمب الجدخد ،ط2010 2
 -3الإالغة الارإخة :أصولهم وامتداداتهم .د .محمد الامري ،الدار الإخضمك ،دار أفرخقخم الار . 1999
 -4الإالغة الارإخة :راكة ألرى .د .محمد عإدالمطةب،القمهرة ،الارية المصرخة2007 ،
 -5من آفم الفير الإالغر عشد الارب .د .عإدالحيخ راضر ،القمهرة ،ميتإة اآلداب . 2006
 -6إالغة اللطمب وعة الشص .د .صالح فضل .اليوخت ،عمل المارفة .164
 -7الإالغة وتحةخل اللطمب .حاخن لملفر .إخروت ،دار الفمراإر.
 -8االاتدالل الإالغر .د .ايري المإلوت ،إخروت ،دار اليتمب الجدخد ط. 2010 2
 -9الحجمج واالاتدالل الحجمجر :دراامت فر الإالغة الجدخدة .إاراف :حمفظ عةوي ،عممن2011 ،
 -10فر شظرخة الحجمج .د .عإدهللا الصولة ،توشم ،دار مايخةخمشر ،ط. 2011 1

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-

 .3الكتب والمراج الموصى بها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الميتإة الاممة إملجمماة
الميتإة الر مخة عةى مو ع عممدى اؤون الميتإمت
الميتإمت اللمصة
ميتإمت الجممامت األلرى محةخم وعرإخم وعملمخم
الدراامت والإحوث فر مجمل الة ة الارإخة
المجالت الاةمخة المحيمة المتلصصة
الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث والموا ع المهتمة إملارإخة وعةومهم

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
 الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة. -الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية.
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-

اإية الفصخح
?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.
http://www.wata.cc
مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم
 http://www.alfusha.netالجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
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م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة والارإخة.
 .5حضور الشدوات والمؤتمرات المتلصصة.
 .6تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم.
 .7متمإاة المامخخر الاملمخة لةمقرر الدراار التر تهدف إلى تحاخن جودة المشت التاةخمر.
 .8تطوخر أاملخب التقوخ .
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
و ازرة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
مداخل إىل قراءة النص األدبي والنقدي
 809عرب – 3
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

مداخل إىل قراءة النص األديب والنقدي ( 809عرب – ( )3مقرر اختياري .)1
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص األدب(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 -1أن خارف الطملب مدالل راكة الشص من لمرجه ومن دالةه.
 -2أن خشم ش الطملب إاض الشصوص المؤااة لقراكة الشص فر الشقد الارإر وال رإر.
 -3أن خاتطخع الطملب وصف لصمئص الشص المؤام لةدراامت األدإخة والشقدخة.
 -4أن خيتاب الطملب مهمرة القراكة الشم دة فر راكة الشصخن األدإر والشقدي.
 .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر. درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخةإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.
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ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
امعمت االتصمل
األاإوع
الموضوع

األول

3

مقدمة نظرية يف قراءة النص من خارجه ومن داخله

الثاين

3

الثالث

3

قراءة من كتاب :نصوص الشكثانيني الروس

الرابع

3

قراءة لبحث بعنوان :مفهوم املنهج لصثا فضل

اخلامس

3

قراءة من تفسري القرطيب لتفسري أوائل سورة املائدة

السادس

3

قراءة من مقدمة تفسري الرازي

السابع

3

قراءة من مقدمة التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور

الثامن

3

قراءة من كتاب :جدلية اخلفاء والتجلي لكمال أبو ديب

التاسع

3

قراءة من كتاب :اخلطيئة والتكفري لعبدهللا الغذامي

العاشر

3

قراءة من كتاب :الراوي :املوقع والشكل ليمىن العيد

احلادي عشر

3

قراءة من كتاب :األدب والغرابة لعبد الفتا كيليطو

الثاين عشر

3

قراءة من كتاب :النص املرتابط حنو كتابة عربية رقمية) لسعيد يقطني

الثالث عشر

3

قراءة لبحث :أتويل تكاملي للنص الشعري لفهد عكام

الرابع عشر

3

اخلامس عشر

3

 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
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أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 -1أن خارف الطملب مدالل راكة الشص.
 -2أن خشم ش الطملب طإخاة التدالل إخن األدب والشقد والاةو المشمظرة.
 -3أن خإخن الطملب أهمخة الشص المقروك فر الدرم األدإر.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 أن خقمرن الطملب إخن األدب الارإر والاةو اإلشامشخة المشمظرة. أن خطإ الطملب مهمرة التفيخر الشم د فر راكته لةشص. -أن خقمرن الطملب إخن الشصوص المقروكة من حخث تحقخقهم لةهدف المرجو مشهم.
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 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التحةخل الشمو جر لادد من شصوص المدوشمت الملتةفة.
 .2تشوخع الشصوص من لالل مدوشمت ات اتجمهمت تفيخر ملتةفة.
 .3لفت شظر الطملب إلى مدوشمت ماخشة لفحص اتجمهمتهم ومشموخةهم.
 .4حةقة شقمش إخن الطالب لةمقمرشة إخن المدوشمت مشمط التيةخف من حخث اتجهمتهم.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري:
 .1أن خإخن الطملب الجواشب األلال خة فر الامل الجممعر.
 .2أن خحدد ماؤولخمته تجمه عمل جممعر.
 .3أن خفر إخن الحقو والواجإمت.
ثمشخم الجمشب التطإخقر المالحظ:
 .1أن ختامون فر الامل الجممعر.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات االتصمل الفامل.
 .3أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .3تلصخص جزك من التقوخ لةشقد الإشمك الإخشر (إخن الطالب  /إخن الطملإمت).
 .4إعطمك فرصة لةإمحث لشقدعمةه وتقوخمه إشفاه إاد اممع مالحظمت أاتم المقرر  ،ومالحظمت زمالئه.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
 .5تإمدل التقمرخر الطالإخة.
 .6مالحظة أثر التاة .
 .7المالحظة.
 .8ماروعمت ماترية.
 .9خمم التفمعل االجتممعر.
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د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة ممم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات التقشخة فر التواصل مع اآللرخن.
 .3أن خاتلد الطملب التقشخة فر مجمل الروض التقدخمخة.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
األاإوع
طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
ر التقخخ
الماتح
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
1

اختبار فصلي حتريري

14

شاإة الدرجة إلى
درجة التقوخ
الشهمئر

% 30
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2

مشاركات شفهية

كل أسبوع

% 10

3

أحباث وتكليفات

6

% 10

4

اختبار هنائي حتريري

هناية الفصل

% 50

د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخم من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
 .1الامعمت الميتإخة ( )
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 -1الجممع ألحيم القرآن .القرطإر ،القمهرة ،دار اليتب المصرخة ،تحقخ  :أحمد الإردوشر.
 -2مفمتخح ال خب .الرازي .إخروت ،دار إحخمك التراث الارإر،ط 3
 -3التحرخر والتشوخر .الطمهر إن عماور ،توشم ،الدار التوشاخة لةشار. 1984 ،
 -4جدلخة اللفمك والتجةر :درااة إشخوخة فر الاار .د.يممل أإو دخب .إخروت ،دار الاة لةمالخخن1979 ،
 -5اللطخئة والتيفخر :من الإشخوخة إلى التارخحخة .د .عإدهللا ال امر .إخروت ،المريز الثقمفر الارإر
. 2006
 -6الراوي :المو ع والايل .د .خمشى الاخد .إخروت ،دار الفمراإر. 2013 ،
 -7األدب وال راإة .عإد الفتمح يخةخطو .إخروت ،دار الطةخاة. 1997 ،
 -8شصوص الايالشخخن الروم .مجموعة مؤلفخن .ترجمة :إإراهخ اللطخب ،إخروت ،مؤااة األإحمث
الارإخة.
 -9الشص المتراإط وماتقإل الثقمفة الارإخة .د .ااخد خقطخن .إخروت .المريز الثقمفر الارب. 21008 ،
 -10مشمه الشقد المامصر .د .صالح فضل .القمهرة ،دار اآلفم الارإخة .ط . 1997 1
 -11مجةة فصول .خولخو . 1989

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-

 .3الكتب والمراج الموصى بها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الميتإة الاممة إملجمماة
الميتإة الر مخة عةى مو ع عممدى اؤون الميتإمت
الميتإمت اللمصة
ميتإمت الجممامت األلرى محةخم وعرإخم وعملمخم
الدراامت والإحوث فر مجمل الة ة الارإخة
المجالت الاةمخة المحيمة المتلصصة
الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث والموا ع المهتمة إملارإخة وعةومهم

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
 الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة. الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية. اإية الفصخح?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
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 مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.http://www.wata.cc
 مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم http://www.alfusha.net -الجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة -إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم -مثال -إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:

110

 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة والارإخة.
 .5حضور الشدوات والمؤتمرات المتلصصة.
 .6تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم.
 .7متمإاة المامخخر الاملمخة لةمقرر الدراار التر تهدف إلى تحاخن جودة المشت التاةخمر.
 .8تطوخر أاملخب التقوخ .
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف مقرر
مداخل إىل قراءة النص البالغي
 810عرب – 3
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نموذج توصيف المقرر
المؤااة التاةخمخة :جمماة المةك لملد.
اليةخة :يةخة الاةو اإلشامشخة.
القا  :الة ة الارإخة وآداإهم.
أ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 .1اا المقرر و رمزه:
 .2الامعمت الماتمدة:

مداخل إىل قراءة النص البالغي  810عرب – ( 3مقرر اختياري )5
ثالث ساعات.

 .3الإرشمم أو الإرام التر خت تقدخ المقرر ضمشهم:

برانمج الدكتوراه (ختصص األدب(

 .4اا عضو هخئة التدرخم المائول عن تدرخم المقرر:
مجموعة من أعضمك هخئة التدرخم إملقا .
 .5الماتوى أو الاشة التر اخت تقدخ ه ا المقرر فخه :املستوى الثاين
 .6المتطةإمت الماإقة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .7المتطةإمت المصمحإة له ا المقرر(إن وجدت) :ال خوجد
 .8ميمن تدرخم المقرر إن ل خين فر المقر الرئخار لةمؤااة التاةخمخة:
المقر الرئخار لةقا واليةخة.
ب) األهداف
 -1وصف موجز لشوات التاة األاماخة لةطةإة الماجةخن فر ه ا المقرر:
ختو ع أن خؤدي تدرخم ه ا المقرر لةطةإة الماجةخن فخه إلى شوات التاة األاماخة اآلتخة:
 -1أن خارف الطملب مدالل راكة الشص من لمرجه ومن دالةه.
 -2أن خاتطخع الطملب وصف عدد من الشصوص الرائدة فر راكة الشص الإالغر.
 -3أن ختمين الطملب من مهمرة الحوار اإلخجمإر ووامئل اإل شمع الفمعةة فر التواصل مع الشص الإالغر.
 -4أن خيتاب الطملب مهمرة القراكة الشم دة فر راكة الشص الإالغر.
 .2صف إملتصمر أخة لطط خت تشفخ هم فر الو ت الراهن من أجل تطوخر وتحاخن المقرر:
 تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم. عرض محتوى المقرر عةى أعضمك مجةم القا إمليةخة. عرض محتوى المقرر عةى إاض المحيمخن فر المجمل اته. ااتلدا التاة اإلليتروشر فر تدرخم المقرر. االطالع عةى أحدث الشدوات والمؤتمرات والمراجع الاةمخة فر المجمل المدروم. تايخل لجشة لدرااة المحتوى المارفر لةمقرر. ااتلدا واعد الماةوممت إميتإة الجمماة. الشظر فر تجمرب إاض الجممامت المحةخة واإل ةخمخة التر تقد المرحةة شفاهم. درااة مشماإة المصمدر والمراجع لةمحتوى المارفر. درااة شوات التاة ومشماإتهم الحتخمج الطملب إاد التلرج ،وعال تهم إمشظومة المقررات الدرااخةإملإرشمم .
 -تيةخف لجشة المقرر (األامت ة الماشخون إتدرخاه) إمالطالع عةى أحدث الإحوث المتاةقة إملمقرر.
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ج) وصف املقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر املووود  ي النشرة أو الدليل بالقسم)
 .1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
امعمت االتصمل
األاإوع
الموضوع

األول

3

مقدمة نظرية يف قراءة النص من خارجه ومن داخله

الثاين

3

قراءة من كتاب :دالئل اإلعجاز لعبدالقاهر اجلرجاين.

الثالث

3

قراءة من كتاب :قراءة من كتاب منهاج البلغاء حلازم القرطاجين.

الرابع

3

قراءة من كتاب :قراءة من كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي.

اخلامس

3

قراءة من كتاب :بنية العقل العريب حملمد عابد اجلابري.

السادس

3

قراءة من مقدمات كتاب دالالت الرتاكيب حملمد أبو موسى.

السابع

3

قراءة من كتاب :فلسفة البثاغة لريتشاردز.

الثامن

3

قراءة من كتاب :التلقي والتأويل حملمد مفتا .

التاسع

3

قراءة من كتاب :البثاغة اجلديدة بني التخييل والتداول حملمد العمري.

العاشر

3

قراءة من كتاب :الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبثاغي جلابر عصفور.

احلادي عشر

3

قراءة من كتاب :فلسفة اجملاز بني البثاغة العربية والفكر احلديث للطفي عبد

الثاين عشر

6

البديع.

والثالث عشر

قراءة من كتاب :قضية اللفظ واملعىن ونظرية الشعر عن العرب ألمحد الودرين

الرابع عشر

6

واخلامس عشر
 .2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
الامةر  /المخداشر  /التدرخب التاموشر أو
الدروم اللمصة
المحمضرة
االمتخمز لطةإة التلصصمت الصحخة
ال خوجد
ال خوجد
 45امعة

ألرى
ال خوجد

 .3ساعات دراسة إ افية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع  :امعتمن ميتإختمن يل أاإوع
تقرخإم ،تزداد فترات االلتإمرات الفصةخة والشهمئخة.
 .4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم:
ليل مجمل من مجمالت التاة الموضحة فخمم خةر خجب توضخح:
 -1مةلص موجز لةمارفة أو المهمرات التر صم المقرر من أجل تطوخرهم.
 -2وصف إلاتراتخجخمت التاة المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة أو المهمرات.
 -3طر تقخخ الطملب الماتلدمة فر المقرر لتقخخ شتمئ التاة فر المجمل الماشر.
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أ .المعرفة:
 -1وصف المارفة التر اخت ايتامإهم فر المقرر:
 -1أن خارف الطملب مدالل راكة الشص.
 -2أن خشم ش الطملب طإخاة التدالل إخن الإالغة الارإخة والاةو المشمظرة.
 -3أن خوضح الطملب األإامد الفيرخة والمارفخة والوا اخة لةوعر إمفهو الدرم الإالغر فر عال ته
إملدراامت الة وخة األلرى.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ (التدرخم) المطةوب ااتلدامهم لتطوخر تةك المارفة:
 .1المحمضرات الشظرخة.
 .2المشم اة والحوارات (إخن الطالب /الطملإمت ،وإخن األاتم والطالب أو الطملإمت).
 .3طرخقة التاةخ التاموشر دالل المجموعة.
 .4التاة اإلليتروشر.
 .5االاتقراك.
 .6االاتشتمج.
 .7حل المايالت.
 .8توجخه الطملب لجمع الماةوممت من المصمدر الملتةفة.
 -3طر تقوخ المارفة الميتاإة:
 .1أائةة المشم اة الافهخة.
 .2االلتإمرات التحرخرخة.
 .3يتمإة تقرخر موجز.
 .4وصف الماةوممت الاممة.
 .5وضع لرخطة لموضوع أو أيثر.
 .6ارح جزئخة من الدرم.
 .7مالحظة أداك الطملب.
 .8تقدخ إحث و إلقمئه ومشم اته.
 .9مةف إشجمز إليتروشر تثإت فخه الواجإمت واألإحمث التر خقو إهم الطملب)e-Portfolios(.
ب .المهارات المعرفية /اإلدراكية:
 -1المهمرات المارفخة/اإلدرايخة المطةوب تطوخرهم:
 -1أن خقمرن الطملب إخن الإالغة الارإخة والدراامت المشمظرة.
 -2أن خطإ الطملب مهمرة التفيخر الشم د فر راكته لةشص.
 -3أن خقمرن الطملب إخن الشصوص المقروكة من حخث تحقخقهم لةهدف المرجو مشهم.
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 -2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات المارفخة/اإلدرايخة:
 .1التحةخل الشمو جر لادد من شصوص المدوشمت الملتةفة.
 .2تشوخع الشصوص من لالل مدوشمت ات اتجمهمت تفيخر ملتةفة.
 .3لفت شظر الطملب إلى مدوشمت ماخشة لفحص اتجمهمتهم ومشموخةهم.
 .4حةقة شقمش إخن الطالب لةمقمرشة إخن المدوشمت مشمط التيةخف من حخث اتجهمتهم.
 -3طر تقوخ المهمرات المارفخة /اإلدرايخة الميتاإة:
 .1يتمإة التقمرخر من إل الطالب.
 .2إعداد الإحوث الملتصرة.
 .3يتمإة المةلصمت.
 .4االلتإمرات القصخرة.
 .5مشم اة التإمرات الطالب.
 .6تحدخد مواطن القوة والضاف فر المهمرات الميتاإة.
ج .مهارات العالقات م ا خرين والمسؤولية:
 -1وصف لمهمرات الاال مت الالصخة مع اآللرخن ،والقدرة عةى تحمل الماؤولخة المطةوب تطوخرهم:
أوال :الجمشب المارفر الشظري:
 .1أن خإخن الطملب الجواشب األلال خة فر الامل الجممعر.
 .2أن خحدد ماؤولخمته تجمه عمل جممعر.
 .3أن خفر إخن الحقو والواجإمت.
ثمشخم الجمشب التطإخقر المالحظ:
 .1أن ختامون فر الامل الجممعر.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات االتصمل الفامل.
 .3أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر.
 -2ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات والقدرات:
 .1تضمخن جزئخمت الدرم جواشب من األلال خمت المهشخة.
 .2تيوخن مجموعمت طالإخة لةحوارات الإخشخة.
 .3تلصخص جزك من التقوخ لةشقد الإشمك الإخشر (إخن الطالب  /إخن الطملإمت).
 .4إعطمك فرصة لةإمحث لشقدعمةه وتقوخمه إشفاه إاد اممع مالحظمت أاتم المقرر  ،ومالحظمت زمالئه.
 -3طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات الاال مت الالصخة و درته عةى تحمل الماؤولخة:
 .1التقوخ المإمار لةمهمرة دالل القمعة (افهخة ،يتمإخة).
 .2التقوخ لمرج القمعة (اتصملخة).
 .3تقوخ التقمرخر المقدمة من الطالب.
 .4تقوخ الطالب /الطملإمت ألداك إاضه .
 .5تإمدل التقمرخر الطالإخة.
 .6مالحظة أثر التاة .
 .7المالحظة.
 .8ماروعمت ماترية.
 .9خمم التفمعل االجتممعر.
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د .مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -4وصف المهمرات الاددخة ومهمرات االتصمل المطةوب تطوخرهم:
 .1أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة ممم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.
 .2أن خمتةك الطملب مهمرات التقشخة فر التواصل مع اآللرخن.
 .3أن خاتلد الطملب التقشخة فر مجمل الروض التقدخمخة.
 -5ااتراتخجخمت التاةخ الماتلدمة فر تطوخر ه ه المهمرات:
 .1ااتاممل التقشخة الحماوإخة فر تقدخ الدروم (من إل األاتم ).
 .2رإط الطملب إمو ع الجمماة ،والمو ع اللمص ألاتم المقرر.
 .3إعداد الطملب لموضوعمت تارض عةى إرشمم الارض التقدخمر ).(PPT
 .4تحوخل التاممالت الور خة فر التشظخممت الجمماخة إلى تاممل إليتروشر (مم أمين).
 -6طر تقخخ ايتامب الطةإة لمهمرات االتصمل ،وتقشخة الماةوممت ،والمهمرات الحامإخة (الاددخة):
 .1تلصخص درجة الواجب األول لةتواصل اإلليتروشر.
 .2درااة تقرخر الطملب عن الموضوعمت المتاةقة إملمقرر فر الميتإة الر مخة.
 .3ااتطالع آراك الطالب التفصخةخة حول فوائد الموضوعمت المطروحة عةى الاإية ممم ختاة إملمقرر.
 .4تقمرخر الطالب لتحدخد ماتوخمت متإمخشة تصشف مم خطرح من موضوعمت عةى الاإية متاةقة إملمقرر.

 .5المالحظة.
 .6المشم اة.
 .7مةفمت اإلشجمز.
هـ .المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 .1وصف لةمهمرات الحريخة (مهمرات عضةخة ات مشاأ شفار) المطةوب تطوخرهم فر ه ا المجمل:
ال خوجد
 .2ااتراتخجخمت التاة الماتلدمة فر تطوخر المهمرات الحريخة:
ال خوجد
 .3طر تقخخ ايتامب الطةإة لةمهمرات الحريخة:
الخوجد
 .5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
األاإوع
طإخاة مهمة التقوخ (مثال :مقملة ،أو التإمر صخر ،أو
ر التقخخ
الماتح
ماروع جممعر ،أو التإمر فصةر ...ال )
1

اختبار فصلي حتريري

14

شاإة الدرجة إلى
درجة التقوخ
الشهمئر

% 30
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2

مشاركات شفهية

كل أسبوع

% 10

3

أحباث وتكليفات

6

% 10

4

اختبار هنائي حتريري

هناية الفصل

% 50

د) الدعم املقدم للطلبة:
تواجد أعضمك هخئة التدرخ م من أجل تقدخ الماورة واإلرامد األيمدخمر لةطملب المحتمج ل لك (مع تحدخد مقدار
الو ت – الامعمت الميتإخة -ال ي ختواجد فخه أعضمك هخئة التدرخم فر األاإوع):
)
 .1الامعمت الميتإخة (
 .2الإرخد اإلليتروشر ألاتم الممدة.
 .3مو ع المقرر عةى الإالك إورد (إن وجد).
 .4مو ع األاتم عةى الاإية:
هـ) مصادر التعلم:

 .1الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 -1دالئل اإلعجمز لاإد القمهر الجرجمشر .إخروت ،الميتإة الاصرخة. 2000 ،
 -2مشهمج الإة مك واراج األدإمك .حمز القرطمجشر ،تحقخ  :محمد الحإخب إن لوجة .من دون ماةوممت
طإع.
 -3ار الفصمحة الإن اشمن اللفمجر .إخروت ،دار اليتب الاةمخة ،ط 1402 ،1ه
 -4إشخة الاقل الارإر .محمد عمإد الجمإري ،إخروت ،مريز دراامت الوحدة الارإخة ،ط . 1995 5
 -5دالالت الترايخب .محمد أإو مواى ،القمهرة ،دار التضممن ،ط1408 ،7ه .
 -6فةافة الإالغة لرختامردز ،ميتإة إاتمن المارفة . 2002 ،ترجمة :ااخد ال مشمر.
 -7ضخة الةفظ والماشى وشظرخة الاار عشد الارب ألحمد الودرشر ،إخروت ،دار ال رب اإلاالمر ط.1
 -8التةقر والتأوخل .د .محمد مفتمح ،إخروت ،المريز الثقمفر الارإر ،ط. 2001 ،2
 -9الإالغة الجدخدة إخن التلخخل والتداول لمحمد الامري .الدار الإخضمك ،دار أفرخقخم الار . 2002 ،
 -10فةافة المجمز إخن الإالغة الارإخة والفير الحدخث لةطفر عإد الإدخع .إخروت ،ميتإة لإشمن شمارون،
. 1997
 -11الصورة الفشخة فر التراث الشقدي والإالغر لجمإر عصفور .إخروت ،المريز الثقمفر الارإر ،ط،3
. 1992

 .2المراج األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-

 .3الكتب والمراج الموصى بها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الميتإة الاممة إملجمماة
الميتإة الر مخة عةى مو ع عممدى اؤون الميتإمت
الميتإمت اللمصة
ميتإمت الجممامت األلرى محةخم وعرإخم وعملمخم
الدراامت والإحوث فر مجمل الة ة الارإخة
المجالت الاةمخة المحيمة المتلصصة
الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث والموا ع المهتمة إملارإخة وعةومهم

 .4المواد االلكترونية ومواق األنترنت:
 الميتإمت الر مخة ومحريمت الإحث اإلليتروشخة. الموا ع اإلليتروشخة المهتمة إاةو الارإخة عةى الاإية. -اإية الفصخح
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?http://www.alfaseeh.com /vb/furum display.php
 مشتدخمت واتم الحضمرخة – ا اآلداب والاةو اإلشامشخة.http://www.wata.cc
 مجملم الفصحى لاةو الة ة الارإخة وآداإهم http://www.alfusha.net -الجمماة الااودخة اإلليتروشخةhttps://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx :

 .5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص الم غوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
 .1أ راص ( )CDلةارض التقدخمر.
 .2مو ع الجمماة لالطالع عةى الةوائح التشظخمخة لةدراامت الاةخم ،والئحة الدرااة وااللتإمرات.
 .3توصخف المقررات الدرااخة عةى مو ع اليةخة.

و) املرافق املطلوبة
 -1المرافق التعليمية:
 معة درااخة ليل ااإة. توفخر الوامئل التاةخمخة المتشوعة (اإورة ضوئخة-إرجيتور – حماب آلر وماتةزممته) -2أجهزة الكمبيوتر:
 .1الواجإمت الفصةخة.
 .2األائةة واالاتفامرات الإرخدخة المراةة من الطالب.
 .3ا تراحمت الطملب حول المحمضرة األاإوعخة.
 .4الموضوعمت المتاةقة إملمقرر عةى الاإية.
 .5شمم ج اللتإمرات مممثةة.
 .6أي ماةوممت عمجةة خحتمج الطملب إلخهم لالل الفصل الدراار لمرج معة الدرم ،خمين التواصل
مع الطملب لةمامعدة فخهم عن طرخ الإرخد.
 .7عرض تقدخمر لموضوع من المقرر خقدمه الطملب.
 -3مصادر أخرى( :حددهم-مثال-إ ا يمن مطةوإم مادات ملتإر ماخشة حدد المتطةإمت أو ارف مئمة):
 -دائرة تةفزخوشخة م ةقة إ ا يمشت المحمضرة ماترية إخن الطالب والطملإمت.

ز) تقييم املقرر وعمليات التحسني:
 .1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:
 .1طرح االاتإمشة المادة من إل الهخئة الوطشخة لةتقوخ واالعتممد األيمدخمر
 .2طرح ااتفتمك (ماد من إل أاتم المقرر)
 .3طرح ااتفتمك لةطالب عن التإمرات المقرر:
أ .مشماإة األائةة.
ب .امولهم.
ج .الصاوإة والاهولة.
د .طرخقة االلتإمر.
ه .تو خت االلتإمرات وأاملخب التقوخ .
و .تشوع أاملخب التقوخ .
ز .إفمدة الطملب من التقوخ التيوخشر.
ح .وامئل التصحخح وتقدخر الدرجمت.
ط .مصدا خة تقدخر الدرجمت.
ي .ثقة الطملب فر التقوخ وااللتإمرات.
ك .أدوات التقوخ الملتةفة (واجإمت ،مشماط ،تقمرخر ،التإمرات).
ل .مايالت ظمهرة فر االلتإمرات والتقوخ .
م .ا تراحمت الطالب حول التقوخ وااللتإمرات.
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 .2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 .1مراجاة أاملخب التدرخم إماتمرار.
 .2التقوخ ال اتر لألداك.
 .3خمم مدى تاة الطالب من لالل التقوخ الشهمئر وااللتإمرات.
 .4رضم الطالب عن طرائ وأاملخب التدرخم.
 .5مامرية الرأي من إل األامت ة فر الوامئل واألاملخب والطرائ .
 .3عمليات تحسين التعليم:
 .1وراة عمل لدرااة مشه المقرر.
 .2اجتممع أامت ة المقرر لمشم اة المشه .
 .3الزخمرات الإخشخة ألامت ة المقرر فر القمعمت الدرااخة.
 .4اإلفمدة من ااتراتخجخمت التدرخم فر الإرام الشظخرة إنحدى الجممامت الااودخة والارإخة.
 .5حضور الشدوات والمؤتمرات المتلصصة.
 .6تإمدل اللإرات إخن أعضمك هخئة التدرخم.
 .7متمإاة المام خخر الاملمخة لةمقرر الدراار التر تهدف إلى تحاخن جودة المشت التاةخمر.
 .8تطوخر أاملخب التقوخ .
 .4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 .1االاتامشة إإاض أامت ة القا فر تد خ تقدخر الدرجمت لشمم ج من أعممل الطالب:
أ .ثالثة شمم ج عاوائخة إلجمإمت االلتإمر الشصفر.
ب .ثالثة شمم ج عاوائخة لتقمرخر الطالب وإحوثه .
ج .ثالثة شمم ج عاوائخة لةواجإمت الفصةخة.
د .ثالثة شمم ج عاوائخة لاللتإمر الشهمئر.
 .2التامون مع أامت ة من إرام شظخرة إنحدى الجممامت لتقوخ إحثخن صخرخن ت التخمرهمم عاوائخم من
أعممل الطالب.
 .5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 .1اجتممع الماشخخن إتدرخم المقرر لمشم اة المحتوى الدراار.
 .2اجتممع مجةم القا لمشم اة اللطة الدرااخة.
 .3الشظر فر فمعةخة المصمدر والمراجع ،ومدى اإلفمدة ممم صدر حدخثم من إحوث عةى صةة إملمحتوى.
 .4ااتفتمك الطالب حول فمعةخة المقرر فر تقدخ مم خحتمجه الطملب من مارفة ومهمرات الزمة تفر
إملمتو ع من المقرر و لك إمعتإمره حةقة ضمن مجموعة مقررات القا .
 .5درااة وفمك المقرر إمحتخمج الطملب المارفخة واإلدرايخة ومهمرات االتصمل الالزمة ومهمرات التاممل
مع اآللرخن وتحمل الماؤولخة.
موافقة مجةم القا /

موافقة مجةم اليةخة /
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نموذج ()1

مصفوفة مقارنة برنامج دراسي مع برامج مماثلة في جامعات أخرى
البرنامج المقترح

برنامج 1
(محلي)

دكتوراه في اللغة العربية
وآدابها

جامعة أم القرى

جامعة الملك عبد
العزيز

قسم اللغة العربية وآدابها

قسم اللغة العربية
وآدابها

قسم اللغة العربية
وآدابها

قسم اللغة العربية
وآدابها

النظرية

15

23

20

24

العملية

3

-

-

الساعات االختيارية

6

-

15

تدريب ميداني

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

بحث /مشروع تخرج

30

54

25

9

وجه المقارنة
الجهة المانحة

جامعة الملك خالد
كلية العلوم االنسانية

األقسام المقدمة للبرنامج

عدد الساعات الدراسية

أهم استراتيجيات التدريس

أهم أساليب التقويم

أوجه القوة

أوجه ال عف

المحمضرة – التاة التاموشر
– الحوار والمشم اة – حل
المايالت – الاصف ال هشر-
القخماخة –االاتقرائخة.
االلتإمرات – الواجإمت-
المالحظة – الإحوث الاةمخة -
الاروض الافوخة – حةقمت
الشقمش.
التوازن بين الرسالة
والمقررات
مواد اختيارية في كل
و
مسار
مطابقة االطار الوطني
للمؤهالت وتوصيف البرنامج
وفق نماذج الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد االكاديمي
ووفق دليل بناء البرامج في
جامعة الملك خالد

برنامج 2
(إقليمي)

برنامج 3
(دولي)
جامعة الفيوم

-

-

-

-

-

-

التركيز على
الرسالة

تقارب الساعات
المنهجية م
الرسالة

ال يوجد مواد
اختيارية
كثرة الساعات في
البرنامج

-

كثرة الساعات المنهجية

كثرة ساعات مقررات
المواد االختيارية
عف التركيز على
الرسالة
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مصفوفة التعرف على مدى اتساق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت ،والمقارنة المرجعية"
اإلطار الوطني
للمؤهالت

المهمرات المارفخة

المعايير األكاديمية لمحتوى برامج اللغة
العربية في مؤسسات التعليم العالي

البرنامج المقترح

مارفة حقمئ ماخشة

أن خارف الطملب شظرخمت المارفة.

مارفة مفمهخ واام و واعد محددة

أن خشم ش الطملب شظرخمت الة ة الارإخة.

مارف إجراكات ماخشة

أن خصف الطملب اتجمهمت الإحث الاةمر وتطإخقمتهم فر مجمل الة ة
واألدب

مدى االتساق

%90

أن خإخن الطملب المشمه الشقدخة الملتةفة فر راكة الشص.
أن خوضح الطملب أصول التفيخر الة وي واألدإر
تطإخ المفمهخ واألام والمإمدئ
والشظرخمت والقواعد

المهمرات االدرايخة

تطإخ طرائ التفيخر الشم د والحل االإداعر
لةمايالت اواك يمن لك إشمك عةى طةب من
اآللرخن أو عشد مواجهة مايالت جدخدة
وغخر متو اة
إحث القضمخم والمايالت فر مجمل دراار
إماتلدا مجموعة من المصمدر المتشوعة
وااتلالص ااتشتمجمت صحخحة

أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت الإحث الاةمر فر مجمل الة ة
واألدب
أن خطإ الطملب التفيخر االإداعر فر مجمل الة ة الارإخة واألدب

%91

أن خممرم الطملب التفيخر الشم د فر مجمل الة ة الارإخة وآداإهم
أن ختإع الطملب لطوات حل المايالت الة وخة واألدإخة إأاةوب
عةمر

تحمل ماؤولخة التاة ال اتر وااللتزا
إملتطوخر الالصر والمهشر

مهمرات الالصخة
و تحمل الماؤولخة

القدرة عةى مممراة الامل الجممعر إيفمكة
وأل زمم القخمدة
التصرف إمائولة فر الاال مت الالصخة
والمهشخة

أن خجخد الطملب مهمرات االتصمل الفامل مع اآللرخن.
أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر فر اآللرخن

%88

أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ الواحد

االلتزا إملقخ األلال خة الامخة عةى الشطم
الالصر واالجتممعر
االتصمل الافهر واللطر إايل فامل
مهمرات التواصل
وااتلدا تقشخة
الماةوممت الاددخة
المزمع تطوخرهم

ااتامل تقشخة االتصمالت والماةوممت
ااتلدا االاملخب الحامإخة واالحصمئخة
االاماخة فخمم ختطةب لك

أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة فخمم خلد الإحث
الاةمر فر مجمل الدرااة.

%85

أن خمتةك الطملب القدرة عةى الاروض التقدخمخة المشماإة

 ح ألوجه االتساق
.............................................................................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................
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نموذج ()6
مصفوفة تحديد نواتج التعلم الخاصة بمقررات برنامج دكتوراه اللغة العربية وأدابها ( مسار اللغويات )
رمز ورقم المقررات

نواتج التعلم
المعرفة

800
عرب

801
عرب

802
عرب

803
عرب

أن خارف الطملب شظرخمت المارفة.

√

أن خشم ش الطملب شظرخمت الة ة الارإخة.

√

أن خصف الطملب اتجمهمت الإحث الاةمر
وتطإخقمتهم فر مجمل الة ة واألدب

804
عرب

805
عرب

806
عرب

820
عرب

√

أن خإخن الطملب المشمه الشقدخة الملتةفة فر راكة
الشص.

√

√

أن خوضح الطملب أصول التفيخر الة وي
واألدإر

√

المهارات المعرفية-اإلدراكية
أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت الإحث الاةمر فر
مجمل الة ة واألدب

√

√

أن خطإ الطملب التفيخر االإداعر فر مجمل الة ة
الارإخة واألدب

√

√

√

√

√

√

√

√

أن خممرم الطملب التفيخر الشم د فر مجمل الة ة
الارإخة وآداإهم

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

أن ختإع الطملب لطوات حل المايالت الة وخة
واألدإخة إأاةوب عةمر

مهارات العالقات م ا خرين
والمسؤولية
أن خجخد الطملب مهمرات االتصمل الفامل مع
اآللرخن.

√

أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر
فر اآللرخن.

√

أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ
الواحد

√

√
√

√

مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات،
والعددية
أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة
فخمم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.
أن خمتةك الطملب القدرة عةى الاروض التقدخمخة
المشماإة

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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نموذج ()6
مصفوفة تحديد نواتج التعلم الخاصة بمقررات برنامج دكتوراه اللغة العربية وأدابه( مسار األدب )
رمز ورقم المقررات
نواتج التعلم
807
عرب

المعرفة

801
عرب

802
عرب

أن خارف الطملب شظرخمت المارفة.

√

أن خشم ش الطملب شظرخمت الة ة الارإخة.

√

أن خصف الطملب اتجمهمت الإحث الاةمر
وتطإخقمتهم فر مجمل الة ة واألدب

√

أن خإخن الطملب المشمه الشقدخة الملتةفة فر راكة
الشص.

√

أن يو ح الطالب أصول التفكير اللغوي
واألدبي

808
عرب

809
عرب

810
عرب

811
عرب

√

820
عرب

√
√
√

√

√

المهارات المعرفية-اإلدراكية
أن خقمرن الطملب إخن اتجمهمت الإحث الاةمر فر
مجمل الة ة واألدب

√

√

√

أن خطإ الطملب التفيخر االإداعر فر مجمل الة ة
الارإخة واألدب

√

√

√

√

√

√

√

√

أن خممرم الطملب التفيخر الشم د فر مجمل الة ة
الارإخة وآداإهم

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

أن ختإع الطملب لطوات حل المايالت الة وخة
واألدإخة إأاةوب عةمر

√

مهارات العالقات م ا خرين
والمسؤولية
أن خجخد الطملب مهمرات االتصمل الفامل مع
اآللرخن.

√

√

أن خمتةك الطملب مهمرات الحوار واإل شمع والتأثخر
فر اآللرخن.

√

√

أن خيتاب الطملب مهمرات الامل فر الفرخ
الواحد

√

مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات،
والعددية
أن خمتةك الطملب مهمرات ااتلدا التقشخة الحدخثة
فخمم خلد الإحث الاةمر فر مجمل الدرااة.
أن خمتةك الطملب القدرة عةى الاروض التقدخمخة
المشماإة

√

√
√

المقرر مسؤول عنه بشكل أساسي

√

√
√

√

√

√

 xالمقرر مسؤول عنه بشكل ثانوي

√

√
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نموذج ()7
االمكانات البشرية والمادية الالزمة لتنفيذ البرنامج
أ .االمكانات البشرية
عدد أع اء هيئة التدريس

المتوفر

معيد

محا ر

أستاذ
مساعد

أستاذ
مشارك

أستاذ

3

9

28

20

9

عدد اإلداريين
ومؤهالتهم
وخبراتهم
17

عدد الفنيين
ومؤهالتهم
وخبراتهم
1
-

المجموع

-

الحاجة الفعلية

-

-

-

15

9

المجموع

-

-

-

15

9

-

6

ب .االمكانات المادية

القاعات الدراسية
المعامل والمختبرات
والورش

مكاتب ألع اء هيئة
التدريس واالداريين
المكتبة

المتاح

المطلوب

التجهيزات المتاحة

14

16

-

1

-

-

30
1

 -يمكن ارفاق بيان مستقل لكل مما سبق

التجهيزات المطلوبة
-

