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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود إسم المؤسسة التعليمية: هـ1٤39 / 3  / 8 :التوصيفتاريخ  

 قسم اللغة العربية وآدابها/كلية اآلداب :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 ٤٦٦النقد األبي الحديث عرب: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 اللغة العربية وآدابهابكالريوس  :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 السابعالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى ٤ .٤

 عرب 3٦5النقد األدبي القديم  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات ٦ .٦

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

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

 

 قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 :50 النسبة% 

 

   

 كترونيلاإل التعليم .ب
 :20 النسبة% 

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

 أخرى .ه
 :15 النسبة% 

 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ب
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 هدف المقرر الرئيس ؟ ما 1

تدريب الطالب والطالبات على فهم املصطلحات والنظرايت النقدية احلديثة ،واإلحاطة ابجلذور اليت تولد عنها هذا  -
 .مث القدرة على  فهم أعمق للنصوص األدبية  . و املقدرة على تطبيق هذه املفاهيم عليها  النقد.ومن

 تعود التفكري حول األدب وعالقته ابحلياة . -
   مالحظة االختالفات يف الرؤية حول ماهية األدب ووظيفته  . -

 

 

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

   : بحاث الجديدة في مجال الدراسة(مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لأل

 

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

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 عام للمقرر: وصف

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة الموضوعات

 ٤،5 1،5 وصلته ابلنقد األديب يف الغرب .   -مقدمة عن النقد األديب احلديث) العريب( -1

األدبية و الشعرية / مفهوم النقد / مفهوم احلديث وعرض   أتطري مصطلحات نقدية: -2
 األسئلة  اجلوهرية  اليت  يقف حوهلا النقد مثل ماهية الشعر ووظيفته   

1 3 

 3 1 مفهوم احملاكاة عند أفالطون وآراؤه حول الشعر- -.3

 3 1 مفهوم احملاكاة عند أرسطو وآراؤه حول الشعر . --4

 الرومانسية ومفهوم اخليال والوحدة العضوية)التأثر العريب ( املدارس األدبية احلديثة:-5
 + الواقعية االشرتاكية )التأثر العريب ( الرمزية ونظرية اإلحياءـ+  الواقعية 

3 9 

 9 3 املنهج النفسي-املنهج االجتماعي.-السياقية)ما قبل النص(:املنهج التارخيي. االجتاهات -6

 يولوجيةوالسيم ، البنيوية،النقد العلمي  ، اجلديدلنقد :ااالجتاهات النصيةا-7
 (التأثر العريب (   ،التشرحية)=/التفكيكية/التقويضية

3 9 

) التأثر النقد النسوي   ، النقد الثقايف،التلقي ،نقد استجابة القارئ ما بعد النص:نظرية -ـ8
 العريب (

1،5 ٤،5 
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 ٤5 15 وجمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي

 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 ٤5     ٤5 ساعات التدريس الفعلية

 3     32 الساعات المعتمدة

 

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

 املستمر التطبيقحيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خالل      
 

 

 

 هاتدريس واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقًا مخرجات التعلم  .٤

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أواًل -

 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيًا -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثًا -

مخرجات تعلم  كل مقرر أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 يموتقطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا لمجاالتوفقًا  للمقرر مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

االختبارات التحريرية  المحاضرات، الحوار والمناقشة يذكر المناهج المطبقة في الدراسات الغربية. 1-1

 والشفوية

األدبي الحديث عند يوضح الصلة بين النقد األدبي في الغرب والنقد  1-2

 العرب.

االختبارات  والمناقشة المحاضرات، الحوار

 التحريرية والشفوية

االختبارات  والمناقشة المحاضرات، الحوار يصف كيفية القراءة الفاحصة. 1-3

 التحريرية والشفوية

 المعرفيةالمهارات  2

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:
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 بني اللغة الشعرية وغريها مييز 2-1
 

التدريبات واألنشطة، حلقات 

 بحث

 التقارير

التقارير، االختبارات،  تشكيل ورش عمل يفرق بني التفكري العلمي والتحليل وبني االعتماد على احلفظ فقط 2-2

 بطاقة التقويم

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يدير حواًرا مع زمالئه عن الشعر وماهيته ومدارسه واتجاهاته السياقية  3-1

 والنصية.

ورش عمل، دراسة حالة، 

 عروض تقديمية

تقديم عروض، تقييم 

 األقران

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  ٤

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

واإلنترنت والوسائل المتعددة في أبحاثه عن يوظف وسائل التقنية  1-٤

 النقد واتجاهاته ومدارسه.

التعليم التعاوني، تكليفات 

 والواجبات،

 بطاقة املتابعة

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،جماعي: اختبار، مشروع مثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

1 
 منتصف )مجاعي(   األول االختبار 

 الفصل 
20% 

 %10  ممتدة )فردي ، مجاعي(  املشاركة 2

3 
األسبوع الثاين  ) مجاعي(  الثايناالختبار 

 عشر.
20% 

 %10 ممتد حبث علمي ٤

5 
األسبوع  ) مجاعي( االمتحان النهائي 

 عشر. اخلامس
40% 

٦   100% 

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
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 وجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واإلرشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك .
 ت ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب.س 
 ارج نطاق الساعات املكتبية )املوهوبون ، الضعفاء(خحديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك ت 

  

 

 

 مصادر التعّلم .ه
 ية اليت ينبغي على الطالب الرجوع إليها:س املراجع األسا - 1 
  ألدب وفنونه حملمد مندور .ا 
 ألدب ومذاهبه حملمد مندور .ا 
 يئة والتكفري ، من البنيوبة إىل التشرحيية لعبدهللا الغذامي .طخلا 
 ليل الناقد األديب ميحان الرويلي وسعد البازعي .د 
  عجم مصطلحات األدب جملدي وهبه .م 
 ظرية التلقي هلولب ، ترمجة عز الدين إمساعيل .ن 
 لنقد األديب ومدارسه احلديثة،ستانلي هامين ترمجة إحسان عباس وحممد يوسف جنم .ا 
  

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

 جملة فصول ) عدد الشعر احلديث (
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 

 االطالع على املوسوعات النقدية  ــ 
 تصفح موقع ) النقد األديب احلديث ( ــ 
 وموقع ) أوراق نقدية ( ــ 
 ومنتدايت ) أشعار العرب ( ــ 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . ٤

 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
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 شرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة.ــ 
 خمتربات صوتية. -

 جهزة عرض.-
 رامج 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،   اذا كان هناكمثاًل: مصادر أخرى )حددها .3

 برامج تدريب لغوي. .4
 أفالم تسجيلية:فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. .5

 

 

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية  .1
 

 اختبارات فصلية.-
 ( .اختبارات جمموعات)ورش عمل لتحيل النصوص -
 اختبارات تقوميية مستمرة. -

   أنشطة منزلية وتدريبات.

 

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

 

 املقرر ذاته.التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون  -
 التعرف على آراء الطالب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. -

   قيام مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة.

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . دورات-
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. -
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 منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول. عقد لقاءات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير اآلداء.

 

 أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .٤

تدريس من مؤسسة  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  تبادل بصورة دوريٍةمستقلين، وال

 أخرى(:

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

 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ِص .5

 

 ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر -
 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. -
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. -
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. -
 مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. -

 
 

 
  

 لجنة مقررات النقد األدبي والتطبيقات :منسق البرنامجسم ا
    

          هـ8/3/1٤39  التاريخ            التوقيع:

 

       


