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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 :تاريخجامعة الملك سعود                                                          :. اسم المؤسسة التعليمية1

 اللغة العربية وآدابها :القسم اآلداب: /. الكلية2

 

 :معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 عرب 362  2البالغة . اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

  2 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 اللغة العربية وآدابها  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 البرامج(هذه كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 المستوى الخامس. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 (1البالغة ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 الجامعة نفسها . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

 :النسبة                                              قاعات المحاضرات التقليدية  .أ

 :النسبة                                                        اإللكتروني التعلم .ب

 :النسبة                              (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  .ج

 :النسبة                                                                       المراسالت .د

 :النسبة                                                                              أخرى   ه.     

 

  :تعليقات
 

 

 
 

 :األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ما . 1

 والشعر العربي القديموتطبيقاهتا على القرآن الكرمي  والبديع البيان ميعلى أن يتعرف الطالب -

  

 

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

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

 لتفكرياستخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين واالعتماد على مهارات ا •
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 االعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالب أو مصادر املكتبة. •
 االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة . •

 
 

 

 

مستخدمة في النشرة التعريفية أو ال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: توصيف المقرر الدراسي  .ج

 الدليل(. 

 توصيف عام للمقرر:
 

 

 

  الموضوعات التي  ينبغي تناولها:

عدد  مفردات المقرر الدراسي
 األسابيع

ساعات 
 االتصال

 2 1 مقدمة اترخيية عن علم البيان وأمهيته 
 6 3 كانه ، وادواته ، وانواعه ، وأغراضه . ر : معناه ، وأالتشبيه  

 4 2 ، واجملاز العقلي اجملاز املرسل : معناه  ، وعالقاته 
 6 3 االستعارة: معناها  ، وأركاهنا ، وأقسامها . 

 2 1 : معناها ، وأقسامها  الكناية
 4 2 : املراد هبا ، واستعماالهتا . ،  نشأة البديع وتطوره : احملسنات البديعية املعنوية

 4 2 املراد هبا ، واستعماالهتا احملسنات البديعية اللفظية .
 2 1 مراجعة

51 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي   30 

 
 

 

 مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  .1

  

محاضرا 
 ت

 المجموع أخرى العملي معامل إضافية دروس

 الساعات المؤداة
 ً  فعليا

 30    ساعات مكتبية 30

 2     2 الساعات المعتمدة
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 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(ساعات تعلم  .2

التطبيق املستمر على ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خالل ست  حيتاج الطالب إىل      
 والشعر العربي القديماآلايت القرآنية 

 

 

 واتساقها مع طرق قياسها وطرق تدريسها:خمرجات التعلم للمقرر وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت  .3
 )حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت(

ً: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم للمقرر تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة )انظر إىل الشرح أسفل اجلدول(.أولًا -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب و تتسق مع طرق القياس ومع خمرجات التعلم املأمولة.اثنياًا -
 : ضع طرق القياس املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق قياسهااثلثاًا -

علم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال من واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية ت
 جماالت التعلم.

 

 للمقرر التعلم  مخرجاتجدول  .د
 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاً لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1
 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 االختبارات ، واملناقشةاحملاضرات ،   ما، ونشأهت ما، وأمهيته والبديع البيان يعلم يعرف 1-1
املصطلحات البالغية وكيفية تطبيقها على القرآن  يذكرأ 1-2

 . والشعر العريب القدميالكرمي 
 

تشكيل ورش عمل، التدريب  
العملي على التطبيقات وحتليل 
 اآلايت القرآنية واألشعار املختارة

 االختبارات
 ملف الطالب

لقرآن اب اخلاصةوتطبيقاهتا البيانية البديعية األساليب  حيدد 1-3
 والشعر العريب القدميالكرمي 

 بطاقة تقومي احلوار واملناقشة، التكاليف

ًاملعرفيةاملهاراتً 2
ًأن يكون الطالب قادًرا على أن:

 تقييم األقران ورش عمل مييز بني القول البليغ وغريه 2-1
 ملف الطالب

القرآن يف  والبديع البيانأساليب علمي بني  يوازن 2-2
 .والشعر العريب القدميالكرمي 

 اختبارات، بطاقة تقومي التعليم التعاوين، حل املشكالت
 

والبديع ( على مناذج من القرآن  البيانما تعلمه من علوم البالغة ) ميقي 2-3
 .والشعر العريب القدميالكرمي 

 

 بطاقة تقييم العصف الذهين

ًمهاراتًالعالقاتًالشخصيةًوحتملًاملسؤوليةً 3
 أن يكون الطالب قادًرا على أن:
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 ورش عمل صحيحة.بطريقة  البالغية املخصوصة  الشواهد خيتار 3-1
 

 تقييم األقران
 ملف الطالب

 مهاراتًالتصالًومهاراتًتقنيةًاملعلوماتًواملهاراتًالعددية 4
  أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يوظف وسائل التقنية والوسائل املتعددة والبحث يف املواثع  4-1
ًاملتخصصة.

تقدمي عرض، بطاقة  العروض املرئية
 املتابعة

 حركيةً-املهاراتًالنفس 5
5-1    

 
 الطالب خالل الفصل الدراسي: تقومي مهامجدول  .4

خطابة،ًتقدميًشفهي،ًكتابةًمقال،ً،ًًاختبار،ًمشروعًمجاعي)مثال:ًًمهامًالتقوميًاملطلوبةًمنًالطالب م
 مالحظة......اخل(

األسبوعً
 احملددًله

ًالتقوميً ًمن نسبته
 النهائي

 %20  )ًمجاعيً(ًالختبارًالفصليًاألول 1
 %10  فرديًومجاعيً(ً)ًاملشاركة 2
 % 20  )ًمجاعي(ًالختبارًالفصليًالثاين 3
 %10  مسابقةًونشاطً)ًفرديًومجاعيً( 4
 %40  )ًمجاعيً(الختبارًالنهائي 5

 رشادًاألكادمييًللطالبًودعمهم:اإل .ه
واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت  لالستشاراتاهليئة التعليميةترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس و  -1

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب. •
 الضعفاء( حتديدمواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية )املوهوبون ، •

 
 
 

 
 التعلّممصادر  .و

ًالكتابً)الكتبً(ًالرئيسةًاملطلوبة:ً . الكتب املقررة املطلوبة: -1
  1989،  2، حتقيق : حممد حممد شاكر ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين  •

 املراجعًاألساسيةً)اليتًجيبًااتحتهاًللطالبًللرجوعًإليها(:
 املراغي : علوم البالغة ، دار الكتب العلمية ، بريوت .أمحد   •
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 م 2009،  1، املكتبة األزهرية للتاث ، ط يف البالغة عوين : املنهاج الواضح حامد •
  اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة ، دار الكتب العلمية ، بريوت .  •
 . عبد م 2009،  1النهضة العربية ، ط رالعزيز عتيق ، علم املعاين.، داعبد  •
 م1992،  3، دا الفكر العريب ، القاهرة ، ط قلقيلة    ، البالغة االصطالحية عبده  •
 م 2009،  2، دار النفائس ، ط يف علوم البالغة فضل عباس حسن : أساليب البيان •

 
 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية ) قائمة مبواد مرجعية أساسية. 2 
  

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الوراق
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربجميات واألسطواانت املدجمة، واملعايري واللوائح املهنية:. أي 4
 

 املوسوعة الشاملة. CD) أقراص ممغنطة ) •
 .العريب  القدميوالشعر للقرآن الكرمي CD) أقراص ممغنطة ) •

 
 

 :المطلوبةالمرافق  .ز

بنين متطلبات  املقرر الدراسي  من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .1
 

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. •
 تربات صوتية. -
 أجهزة عرض. -
 برامج تعليمية. -
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية. -

 
  مصادر احلاسب اآليل )أدوات عرض البياانت واللوحات الذكية والربجميات وغريها(: .2

 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة 4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25سعته عنمعمل احلاسب اآليل جيب أال تقل 
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 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3
 

 فيها.ملعرفة مواطن اجلمال البياين والشعر العريب القدمي  برامج تدريب لسماع اآلايت القرآنية  •
 أفالم تسجيلية:فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق         •

 
 

 
 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ح

 

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة-1
 

 مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره.استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة - •
 لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. •
 . عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى •

 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر. •
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. •
 نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير.الستفادة من ا •
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.- •

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق. 2
 

 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته. •
 التعرف إىل آراء الطالب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. •
 مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة.قيام  •

 

 :تطوير التدريس إجراءات-3
 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . •
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. •
 عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول. •
     -األداءتشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير  •
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التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني، والتبادل  إجراءات-4
 من مؤسسة أخرى(:بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس 

 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. •
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية. •
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. •
 قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف. •
 القيام أبنشطة مساندة. •
 التدريس.تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة  •

 
 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 

  أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. مناقشات بني •

 عرض عينة عشوائية من كراسات إجابة الطالبات ألعضاء يف التخصص نفسه:  •

مدرسني  مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  بوساطةتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  •

 طاقم تدريس من مؤسسة أخرى

 
 

 أستاذ المقرر: سما
 :التوصيفتاريخ استكمال       التوقيع: 

  اسم أستاذ:
 :منسق البرنامجاسم 

 :التوصيفتاريخ استالم       التوقيع: 


