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 نموذج توصیف مقرر دراسي
=: تاریخجامعة الملك سعود                                                       :التعلیمیة. اسم المؤسسة ۱
 وآدابھا  العربیة اللغة :القسم  /  اآلداب  :الكلیة. ۲

 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ: أ. 
 ۲٦۱ عرب )    ۱البالغة( الدراسي: . اسم ورمز المقرر ۱
=۲. عدد الساعات المعتمدة:  ۲
 اللغة العربیة وآدابھا الدراسي: الذي یقدم ضمنھ المقرر  )أو البرامج(. البرنامج ۳

 ھذه البرامج)كل                                       ّ         ً                  (في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بی ن ھذا بدال  من إعداد قائمة ب
 . اسم عضو ھیئة التدریس المسؤول عن المقرر الدراسي:  ٤
 لمستوى األكادیمي الذي یعطى فیھ المقرر الدراسي: . السنة أو ا٥
 ال یوجد  (إن وجدت): المقرر. المتطلبات السابقة لھذا ٦
=ال یوجد ): ھذا المقرر (إن وجدت المتزامنة مع  . المتطلبات ۷
=نفسھا الجامعة: التعلیمیة . موقع تقدیم المقرر إن لم یكن داخل المبنى الرئیس للمؤسسة ۸

 . نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ینطبق): ۹
 

 : النسبة                                                      قاعات المحاضرات التقلیدیة أ. 
 : النسبة                                                                               اإللكتروني التعلمب. 
 : النسبة                                   )تقلیدي وعن طریق اإلنترنت مدمج (تعلیم ج. 

                                                                     =
 : النسبة                                                                                المراسالتد. 

 : النسبة                                                                            أخرى   .ـھ     
 

=:تعلیقات
 

=:األھدافب. 
 الرئیس؟ ھدف المقرر ما . ۱

 والشعر العربي القدیمعلى القرآن الكرمي  تهوتطبيقا املعاين على أن یتعرف الطالب -

(مثل االستخدام المتزاید لتقنیة المعلومات أو   .الدراسي  المقرروتحسین  بإیجاز أي خطط یتم تنفیذھا لتطویر    اذكر-۲
   كنتیجة لألبحاث الجدیدة في مجال الدراسة).   في المحتوىمراجع اإلنترنت، والتغییرات 

 مهارات التفكري استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين واالعتماد على   -
 االعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالب أو مصادر املكتبة.  -
 االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة.  -
ٌ                        المطلوب ھنا وصف  عام بالطریقة نفسھا ال(مالحظة:  توصیف المقرر الدراسي  ج.   =مستخدمة في النشرة التعریفیة أو الدلیل).                

=توصیف عام للمقرر: 
 
   تناولھا: التي ینبغيالموضوعات . ۱  
 

۱۰۰ ٪  

 
 

√ 

 



عدد  مفردات المقرر الدراسي
األسابي

 ع

ساعات 
 االتصال

 ٢ ١ مقدمة تارخيية عن علم املعاين، وأمهيته  
 ٦ ٣ وأضربه   هأغراض اخلرب:  -
 ٤ ٢ اإلنشاء: أقسامه وأغراضه -
 ٢ ١ التقدمي والتأخري وأغراضهما البالغية -

 ٤ ٢ ، وااللتفات: معناه وطرقه. معناه وطرقه  القصر: -
 ٤ ٢ ا كل منهم  نوالفصل: مواطالوصل  -
 ٤ ٢ واملساواة.  اإلجياز واإلطناب، -

 ٤ ٢ الذكر واحلذف -
 ٣٠ ١٥ عدد األسابیع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي 

 
=

   مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدریس لكل فصل دراسي): . ۲

  دروس محاضرات  
 إضافیة 

 المجموع  أخرى العملي معامل 

 ۳۰     ۳۰                      ً الساعات المؤداة فعلیا  
 ۲     ۲=الساعات المعتمدة

 
=خالل األسبوع؟ یقوم بھا الطالب  إضافیة (خاصة)ساعات تعلم . ۳

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

=
 
=ھا: وطرق تدریسقیاسھا طرق واتساقھا مع إلطار الوطني للمؤھالت            ً   للمقرر وفقا  لمخرجات التعلم . ٤

=)اإلطار الوطني للمؤھالتالخمسة الواردة في  مجاالت مخرجات التعلم (یحدد الجدول التالي 
نظر ا(المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقیاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم :    ً أوال   -

=. الشرح أسفل الجدول)إلى 
=.أمولةومع مخرجات التعلم المالقیاس طرق التي تناسب وتتسق مع ضع استراتیجیات التدریس  :     ً ثانیا   -
أن تتسق مخرجات تعلم بدقة، ویجب  مخرجات التعلم  وتقویم    التي تساعد على قیاسناسبة  المقیاس  ضع طرق ال  :     ً ثالثا   -

، مع مالحظة أنھ ال          ً                          لتشكل معا  عملیة تعلم وتعلیم متكاملة ھادریسواستراتیجیات تقیاسھا المقرر المستھدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم یتطلب من كل مقرر أن یتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

=
=للمقرر مخرجات التعلم جدول 



    ً              وفقا  لإلطار الوطني  مخرجات التعلم=م
 طرق القیاس تدریس المقرر استراتیجیات لمؤھالتل

=المعرفة 1
 یكون الطالب قادرا على أن:أن 

 االختبارات والمناقشة  المحاضرات ونشأتھ.   وأھمیتھ،،  المعانيعلم    الطالب  یلخص=۱-۱
الخاصة   المصطلحات البالغیةیذكر الطالب  1-2

=على النصوص. بعلم المعاني وكیفیة تطبیقھا 
 

، التدریب عمل ةتشكیل ورش
التطبیقات وتحلیل  علىالعملي 

 القرآنیة واألشعار المختارةاآلیات 

=االختبارات
 ملف الطالب

لخاصة بعلم البالغیة ا األسالیب الطالب یبین=1-۳
 بطاقة تقویم الحوار والمناقشة، التكالیف المعاني وتطبیقاتھا على النصوص.

=المعرفیةالمھارات  2
=أن یكون الطالب قادرا على أن:

=التعلیم التعاوني یمیز بین القول البلیغ وغیره 2-1
 حل المشكالت

 اختبارات، بطاقة تقویم
 

البالغیة األسالیب بین  یوازن الطالب  2-2
 .الخاصة بعلم المعاني

=التعلیم التعاوني
 اختبارات، بطاقة تقویم حل المشكالت

نماذج من على یقیم ما تعلمھ من علم المعاني  =۲-۳
 بطاقة تقییم العصف الذھني القرآن الكریم والشعر العربي القدیم.

=ؤولیة ستحمل المالعالقات الشخصیة ومھارات  3
  أن یكون الطالب قادرا على أن:

بطریقة البالغیة المخصوصة  الشواھدیختار  3-1
=تقییم األقران  ورش عمل صحیحة

 ملف الطالب
=تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات االتصال ومھارات  4

  الطالب قادرا على أن:أن یكون 
 الوسائل المتعددةو وسائل التقنیة یوظف 4-1

 تقدیم عرض، بطاقة المتابعة العروض المرئیة والبحث في المواقع المتخصصة. 

 حركیة -مھارات النفسال 5
5-1    

 =
 

 خالل الفصل الدراسي:مھام تقویم الطالب جدول . ٥
، كتابة مقال،  اختبار، مشروع جماعيمثال:  (  مھام التقویم المطلوبة من الطالب م

 خطابة، تقدیم شفھي، مالحظة......الخ)
األسبوع 
المحدد 

 لھ

نسبتھ من التقویم 
 النھائي

 ٪ ۱٥  (جماعي) االختبار الفصلي األول=۱
 ٪ ۱۰  (فردي وجماعي) المشاركة ۲
 %  ۱٥  (جماعي) االختبار الفصلي الثاني ۳
 ٪ ۱۰  ونشاط (فردي وجماعي) مسابقة ٤
=٪ ۱۰ =بحث علمي=٥
 ٪ ٤۰  )جماعي( االختبار النھائي ٦

 : ھمدعماإلرشاد األكادیمي للطالب وھـ.  
الخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكادیمي  والھیئة التعلیمیةأعضاء ھیئة التدریس ترتیبات إتاحة -۱

 ر الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).  اقد مذكر  ا(  طالب 
 .ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب -



 إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون، الضعفاء).  دحتديد مواعي 
=

=          ّ  مصادر التعل مو.  
 الرئيسة المطلوبة:   الكتب) الكتاب ( : المقررة المطلوبة. الكتب  -۱

   ١٩٨٩، ٢، حتقيق: حممد حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طاإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين: دالئل  -
 :(التي يجب اتاحتها للطالب للرجوع إليها)  المراجع األساسية 
  أمحد املراغي: علوم البالغة، دار الكتب العلمية، بريوت.   
 م ٢٠٠٩، ١حامد عوين: املنهاج الواضح يف البالغة، املكتبة األزهرية للرتاث، ط 
  ، دار الكتب العلمية، بريوت.البالغةيف علوم  اإليضاحاخلطيب القزويين،  
 م   ٢٠٠٩،  ١، دار النهضة العربية، طاملعاينعلم  عتيق،عبد العزيز  
 م١٩٩٢، ٣، دار الفكر العريب، القاهرة، طاالصطالحية قلقيلة، البالغة  عبده  
 م   ٢٠٠٩، ٢فضل عباس حسن: أساليب البيان يف علوم البالغة، دار النفائس، ط  

 : )وغیرھا والتقاریر المجالت العلمیة( قائمة بمواد مرجعیة أساسیة. ۲ 
=: اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغیرھا مواقع واإللكترونیة  المواد . ۳

 موقع الوراق 
=: واللوائح المھنیة  األسطوانات المدمجة، والمعاییرو  یات مواد تعلیمیة أخرى مثل البرمج. أي ٤

 املوسوعة الشاملة.  CD) أقراص ممغنطة ( 
 . للقرآن الكرمي والشعر العريب  القدمي CD) أقراص ممغنطة ( 

=
=: المطلوبةالمرافق ز. 
ة والمختبرات (أي عدد المقاعد یدراسالقاعات البما في ذلك حجم  المرافق منالدراسي  متطلبات المقرر  ّ  بی ن 

 : ) ، وغیرھاالدراسیة والمختبرات، وعدد أجھزة الحاسب اآللي المتاحة قاعات داخل ال
=): وقاعات العرض، والمعامل، وغیرھا المختبرات،والمباني (قاعات المحاضرات، . ٥
 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة.  -

 تربات صوتية. خم -
 أجهزة عرض.  -
 برامج تعليمية.  -
 ات مصغرة حتوي املراجع األساسية. مكتب -

   :وغیرھا)  اللوحات الذكیة والبرمجیات و مصادر الحاسب اآللي (أدوات عرض البیانات .ـ ٦
 معامل يف القسم مزودة بأقراص مضغوطة  ٤مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 

=كرھا، أو أرفق قائمة بھا): فاذ الحاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة،  مثل:  مصادر أخرى (حددھا  -۷
 . ة مواطن اجلمال فيها لسماع اآليات القرآنية والشعر العريب القدمي ملعرفبرامج تدريب 



 . وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق و أفالم تسجيلية: فيدي         

=
 یم المقرر الدراسي وإجراءات تطویره  و تقح. 

 من الطالب بخصوص فعالیة التدریس: استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة -۱
 يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين -
 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.  -
 ملناقشة سبل التطوير. عقد لقاءات نصف سنوية -
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. -
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. -

 یم عملیة التدریس من قبل األستاذ أو القسم: واستراتیجیات أخرى لتق . ۲
 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته.  -
 املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء.  إىل آراء الطالب يف  التعرف -
 قيام مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة.  -

 إجراءات تطویر التدریس: -۳
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.  -
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.  -
 سي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول. عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل درا -
 األداء.  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير  -

: تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة  (مثلإجراءات التحقق من معاییر إنجاز الطالب -٤
االختبارات أو عینة من الواجبات مع طاقم تدریس                                     ً        مدرسین مستقلین، والتبادل بصورة دوریة  لتصحیح 

 من مؤسسة أخرى): 
 الختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.  
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية.  
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس.  
 قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.  
 طة مساندة. القيام بأنش 
 عضاء هيئة التدريس. أتبادل اخلربات بني   

 الدراسي والتخطیط لتطویرھا:  فعالیة المقررصف إجراءات التخطیط للمراجعة الدوریة لمدى -٥
  مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.  -



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

                                                                         ً                            تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوساطة مدرسني مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة   -
 من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى

=
  

 لجنة األدب : منسق البرنامجسم ا
    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 
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