
 

 

  

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 (2النثر العربي الحديث ) :اسم المقرر                            

 عرب 432:رمز المقرر                                   

 

 

 

 

 

 



 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة الملك سعود اسم المؤسسة التعليمية: هـ1349صفر  :التوصيفتاريخ  

 اآلداب ـ اللغة العربية وآدابها :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 عرب 432( 2النثر العربي الحديث ): ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 (3)المعتمدة: . عدد الساعات 2 .2

 وآدابهااللغة العربية  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة ب

 المستوى الثامن الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 (1النثر العربي الحديث ) )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 ال يوجد  المقرر )إن وجدت(: هذاة مع المتزامن. المتطلبات 6 .6

 الجامعة نفسها  الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 

   

 %30 النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .ب

    

  النسبة:  مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم  .ج

    

  النسبة:  بالمراسلة .د

    

  النسبة:  أخرى .ه
 



 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 .وإكسابه ذوقا ودربة يف التعامل معه ،معلومات الطالب أببرز الفنون النثريةأن تنمى  -

 .أهم أعالم الرواية يف األدب العريب احلديث أن يعرف الطالب -  

 .الفنون السردية احلديثة وأبرز أعالمها ومناذجهاأن يعرف  - 

 القصة القصرية يف األدب العريب احلديث ومناذج منهاأن يعرف الطالب  -

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

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

 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين واالعتماد على مهارات التفكري_ 
 .مصادر املكتبةاالعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالب أو _

 ._االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة
 

 

 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
 

 

  



 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 9 3 .مفهوم السردية وأهم عناصرها ،مقدمة -1
 3 1  .حممد فريد أبو حديد ( ،مفهومها وأهم أعالمها ) جورجي زيدان :الرواية التارخيية -2
 3 1 .الرواية الواقعية ) جنيب حمفوظ / نص روائي ( – 3
 3 1 الرواية الواقعية ) حنا مينة / نص روائي ( -4
 3 1 أنواعها (  ،القصة القصرية ) مفهومها -5
 3 1 .القصة القصرية ) زكراي اتمر / نصوص قصصية ( – 6
 3 1 منوذج روائي ( ،سحرخليفة ) طبيعة أعماهلا -7
 6 2 منوذج روائي ( ،) طبيعة أعمالهإدوارد اخلراط  -8
 6 2 .منوذج روائي ( ،مجال الغيطاين ) طبيعة أعماله -9

 3 1  .منوذج روائي ( ،إبراهيم الكوين ) طبيعة أعماله -10
 3 1 مراجعة

 45 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

ساعات     45 ساعات التدريس الفعلية

 مكتبية

45 

 3     3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعيًا:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3

 

 

 



 

 هاتدريس قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .4

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

ً: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أولًا -
 خمرجات التعلم املستهدفة.تتسق معها ومع و  رتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييمضع اس :اثنياًا -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاًا -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقًا لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 يكون الطالب قادًرا على أن:أن 

 االختبارات احملاضرات، واملناقشة. .مفهوم السردية وأهم عناصرها وفق املفاهيم النقدية احلديثة يبني 1-1

 االختبارات .احملاضرات، واملناقشة .مفهوم الرواية التارخيية، وأهم روادها ومساهتا الفنيةيوضح  2ـ1

والفرق بينها ، ، وأهم روادهامفهوم القصة القصرية واجتاهاهتايشرح  1-3
 .وبني الرواية

 االختبارات .احملاضرات، واملناقشة

 االختبارات .احملاضرات، واملناقشة .مفهوم الرواية الواقعية واجتاهاهتا املختلفةيصف  1-4

 االختبارات .احملاضرات، واملناقشة  ومساهتا الفنية.، عناصر الرواية واالجتاه الذي تنتمي إليهحيدد  1-5

 المعرفيةالمهارات  2

 يكون الطالب قادًرا على أن:أن 

 اختبار شفوي تشكيل مجموعات بحثية .األعمال الروائية موضوع الدراسة قراءة نقدية حتليلية يقرأ 2-1

حيلل فنًيا مناذج روائية من بلدان عربية خمتلفة، واالجتاهات اليت  2ـ2
 تنتمي إليها.

 بطاقة تقويم التعليم التعاوني

 بطاقة تقويم العصف الذهني .واالختالف بني األعمال الروائية وجوه التالقييكشف  3ـ2

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3



 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .5

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

 %15 منتصف الفصل الدراسي )مجاعي(   االختبار الفصلي األول 1

 %10 ممتدة مجاعي( ،)فردي             املشاركة 2

 %15 األسبوع الثاين عشر. ) مجاعي(  االختبار الفصلي الثاين 3

 %5 ممتد ) مجاعي(         نشاط ومسابقة  4

 %10  حبث علمي 5

 %40 األسبوع الرابع عشر. ) مجاعي(       االمتحان النهائي  6

6   100% 

 

  

 يكون الطالب قادًرا على أن:أن 

 بطاقة متابعة ورشة عمل يدير حلقة حوار ويناقش مع زمالئه السرية الذاتية 3-1

  والمهارات العدديةتقنية المعلومات مهارات االتصال ومهارات  4

 يكون الطالب قادًرا على أن:أن 

يوظف وسائل التقنية والوسائل املتعددة واإلنرتنت يف جمال الدراسات  4-1
 النقدية.

 البحوث التكليفات

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    



 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .د

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 .ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب_
 الضعفاء( ،الساعات املكتبية )املوهوبون_حتديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق 

 

 

 مصادر التعّلم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 .( 1938 -1870عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربية الحديثة في مصر )  ❑

 .القصة القصيرة دراسات ومختارات :الطاهر أحمد مكي ❑

 .القصة والرواية :عزيزة مريدن ❑

 .األدب العربي الحديث :صالح الشنطيمحمد  ❑

 .المتخيل والهوية في الرواية العربية –شعرية الفضاء  :حسن نجمي ❑

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 .تحليل الخطاب الروائي :سعيد يقطين ❑

 .بنية النص السردي من منظور النقد األدبي :حميد لحمداني ❑

 .الراوي والنص القصصي :عبد الرحيم الكردي ❑

 لروايات موضوع الدراسة ❑

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 .موقع لسان العرب  ❑
 موقع األلوكة.  ❑

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 املوسوعة الشاملة. CD) أقراص ممغنطة ) ❑
 املوسوعة النحوية. CD) أقراص ممغنطة ) ❑

 

 
  



 المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة.  ❑
 خمتربات صوتية.  ❑
 أجهزة عرض.  ❑
 برامج لغوية تعليمية. ❑
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية. ❑

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2

 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة.  4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، ذا كان هناك إ مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

 برامج تدريب لغوي. ❑
 فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. أفالم تسجيلية:  ❑

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز

 إسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1
 اختبارات فصلية. ❑
 .عمل لتحيل النصوص( اختبارات جمموعات )ورش ❑
 اختبارات تقوميية مستمرة. ❑
   أنشطة منزلية وتدريبات. ❑
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته. ❑
 التعرف على آراء الطالب يف املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.  ❑
   قيام مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة. ❑

 إجراءات تطوير التدريس: .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. ❑
 التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء.تشجيع أعضاء هيئة  ❑
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .4

 أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
 االختبارات التحريرية الدورية. ❑
 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. ❑
 اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.تبادل  ❑
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5

مراجعة مفردات املقرر ابستمرار وفق خطة زمنية حمددة، واشرتاك أعضاء هيئة التدريس املسؤولني عن تدريس املقرر يف عملية املراجعة 
 فاعلية املفردات.للوقوف على مدى 

ًالعملياتًواخلططًاملعدةًملراجعةًالتغذيةًالراجعةًجلودةًاملقررًوالتخطيطًللتحسني:ًصف .6
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. ❑
 ملقرر.لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف ا ❑
 . عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى ❑
 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.  ❑
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. ❑
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. ❑
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. ❑
 طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة ❑

  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:

 


