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 نموذج توصیف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود التعلیمیة:سم المؤسسة  ا ھـ ۱٤۳۹/ ۲ /۲۹ :التوصیفتاریخ  
 اللغة العربیة :القسم /لكلیةا

 
 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ أ. 

 عرب  ۳٦٥النقد األدبي القدیم : ورمزه المقرر الدراسي. اسم ۱
 ۳. عدد الساعات المعتمدة:  ۲
 اللغة العربیة  سبكالوریو :الذي یقدم ضمنھ المقرر الدراسي )أو البرامج(. البرنامج ۳

 ھذه البرامج)كل                                       ّ         ً                  (في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بی ن ھذا بدال  من إعداد قائمة ب
 ٥الذي یعطى فیھ المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى ٤
 (إن وجدت):  . المتطلبات السابقة لھذا المقرر٥
 ھذا المقرر (إن وجدت):  المتزامنة مع  . المتطلبات ٦
 الجامعة نفسھا الرئیس للمؤسسة التعلیمیة:  في المقر إن لم یكن ،. موقع تقدیم المقرر۷
 . نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ینطبق): ۸
 

 ٪۱۰۰ النسبة: * قاعات المحاضرات التقلیدیةأ. 
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعلیم اإلب. 
    

  النسبة:  تعلیم مدمج (تقلیدي وعن طریق اإلنترنت)ج. 
    

  النسبة:  بالمراسلةد.  
    

  النسبة:  أخرىھـ. 
 

 :تعلیقات
 

 
 

 األھدافب. 
 الرئیس؟ ھدف المقرر ما . ۱

 لتأسیسا مرحلةو ،نشأتھ في لمتمثلةا ارهوأط على فبالوقو لكوذ ،لعربيا لنقدا ،نشأتھ منذ لقدیما درمصا لىإ فلتعرـ ا
 .مةلقدیا لعربیةا    َّ بی ةدألا لنقدیةا لألعماا زبرأ من نطالقاا ،تھاءاجروإ یمھھمفا تھذیبو هتطویرو ،نھوضھو ه،تقعیدو

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

   لعربي. ابيدألا للنقد سة لمؤسا  صلنصوا على لتركیزا  
 بھا یحف يلذا  ريلحضاوا لمعرفيا ىلمستوا بینو صلنصوا بین لوصلا
     لعربيا بيدأل. النقدا في لمؤلفةا جعابالمر الستعانةا
 .       شبكة على لرقمیةا تبالمكتبا إلنترنتا الستعانةا
 

 
 

ٌ                        المطلوب ھنا وصف  عام بالطریقة نفسھا ال(مالحظة:  المقرر الدراسي    ج. وصف مستخدمة في النشرة التعریفیة               
 ). البرنامج لأو دلی

 
 عام للمقرر:  وصف

 
 تناولھا: التي ینبغي الموضوعات . ۱



 ساعات التدریس  عدد األسابیع قائمة الموضوعات
 ۳ ۱ والفن، وظائف النقد األدبي لعلما بین لنقدا ،لنقدا ممفھو :یرطتأ
 ٦ ۲ لشفھي ا رلطوا في لنقدا
 عند نلبیاا وعمشرم،سال بنا تبقاط ):يلھجرا لثالثا نلقرا نباإ ینولتدا روط في لنقدا 
 .  لمعتزا البنلبدیع ا ،قتیبة ء البن الشعروا لشعرا مقدمة،لجاحظا

۳ ۹ 

 لشعرا نقدو طباطبا البن لشعرا  رعیا :كتابي عبر لشعرا  نقد في  يلنقدا  رسلدا تمحض
 . مةالقد

۲ ٦ 

 : لمحدثینوا ءلقدماا بین لخصومةا ةثمر
 /حلوضوا ع،لمصنوا/علمطبوا ،لمعنىا/للفظا( تثنائیا راإط في نقدیة قضایا رتبلوأـ 

 )وعلمشرا ألخذا/تلسرقاا ،لبدیعا/لشعرادعمو ض،لغموا

۲ ٦ 

 ،لطائیینا بین نةازلموا( بلعرا  عند يلنقدا رسلدا في تاطلوساوا ت،ناازلموا رھوظ -ب
 خصومة)و لمتنبيا بین ةطلوساا

۲ ٦ 

 ر ھلقااعبد عند(النظم) بلعرا لفالسفةوا دلنقاا بین(الشعر)  :ىكبر نقدیة تمقوال ءنشو
 اجنيطلقرا زملحا ءبادألا اجسرو ءلبلغاا جمنھا بكتا في(التخییل)لجرجانيا

۳ ۹ 

 ٤٥ ۱٥ : سيرالدا  لفصلا في لالتصاا تساعا عمجموو ألسابیعا دعد
 
 

   :  إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزیعھا.۲

 المجموع أخرى تطبیق أو استدیو معامل دروس إضافیة محاضرات 
 ٤٥ ساعات مكتبیة    ٤٥ ساعات التدریس الفعلیة 

 ۳ ساعات مكتبیة    ۳ الساعات المعتمدة
 

 ساعة  ۲۱       ً  أسبوعیا : خالل یقوم بھا الطالب التي  )اإلضافي( التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد . ۳
 

 
 واستراتیجیات قیاسھا  طرق  واتساقھا مع  الوطني للمؤھالت               ً             للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .  ٤

 ھاتدریس 
 الواردة في اإلطار الوطني للمؤھالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  یحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقیاس  بحیث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم :    ً أوال   -
 . المستھدفةومع مخرجات التعلم  وتتسق معھا تقییمالطرق التي تناسب ضع استراتیجیات التدریس  :     ً ثانیا   -
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ویجب مخرجات التعلم وتقویم  التي تساعد على قیاسناسبة الم التقییمضع طرق  :     ً ثالثا   -

أن یتضمن  لزم، مع مالحظة أنھ ال ی         ً                          لتشكل معا  عملیة تعلم وتعلیم متكاملة ھاواستراتیجیات تدریس تقییمھاالمستھدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم كل مجال فيكل مقرر مخرجات تعلم 

 
 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

إلطار الوطني ا            ً       للمقرر وفقا  لمجاالت مخرجات التعلم م
 لمؤھالتل

 تقویمطرق ال مقررللتدریس ال استراتیجیات

 المعرفة ۱
 أن یكون الطالب قادرا على أن:

 االختبارات  اضرة واملناقشة احمل يبني الطالب النقد األديب  ۱-۱
حيدد أمهات النصوص اليت أسست هلذا النقد حىت صار   ۱-۲

 . علما جامعا للتنظري والتطبيق 
 االختبارات  واحلوار   اضرة واملناقشةاحمل



تتضمن إجابات ألسئلة  يوضح القضايا النقدية اليت   ۱-۳
 مستمرة الطرح يف النقد حىت اليوم. 

احملاضرات واملناقشة واحلوار  
والعصف الذهين وحل  

 املشكالت... 

 االختبارات 
 

 المعرفیةالمھارات  ۲
 أن یكون الطالب قادرا على أن:

التعليم التعاوين، املناقشة، حل   مييز بني القضايا النقدية عند نقاد العصر الثالث اهلجري   ۲-۱
 املشكالت

 االختبارات 

، املصنوع  يقارن بني املفاهيم النقدية (اللفظ واملعىن  ۲-۲
 ... واملطبوع 

التعليم التعاوين، املناقشة، حل  
 املشكالت، العصف الذهين 

 االختبارات، بطاقة تقومي 

 اختبارات، بطاقة تقومي  تشكيل جمموعات وورش عمل  يلخص القضايا والظواهر النقدية من كتب نقدية قدمية   ۲-۳
   ؤولیةستحمل المالعالقات الشخصیة ومھارات  ۳

  أن یكون الطالب قادرا على أن
يف    أن يدير حوارا نقديا عن القضايا النقدية القدمية املتناولة ۳-۱

   النقد احلديث
 تقييم األقران، تقارير  دراسة حالة 

  تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات االتصال ومھارات  ٤
 أن یكون الطالب قادرا على أن

يوظف الربامج احملوسبة واإلنرتنت يف البحث عن القضايا   ۱-٤
 النقدية املخصوصة. 

 بطاقة املتابعة  التكاليف، الواجبات، العروض 

 )وجدت إن( النفسیة الحركیةمھارات ال ٥
٥-۱    

 
 
 

 خالل الفصل الدراسي:  ةبالطل یمتقو  مھامجدول . ٥
 خطابة،  ،كتابة مقال  ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقویم المطلوبة (  مھام م

 ......الخ)مالحظةتقدیم شفھي، 
نسبتھ من   لتسلیمھاألسبوع المحدد 

 یم النھائيیالتق
 ٪ ۱٥ الدراسي الفصل منتصف ،)جماعي(األول الفصلي االختبار ۱
 ٪ ۱۰ ممتد  )فردي،جماعي( المشاركة ۲
 ٪ ۱٥ عشر الثاني األسبوع ،)جماعي(الثاني  الفصلي االختبار ۳
 ٪ ۱۰ ممتد  )جماعي( نشاط،ومسابقة ٤
 ٪ ۱۰  بحث علمي ٥
 ٪ ٤۰ عشر الرابع األسبوع )جماعي(  النھائي االختبار ٦

 
 

 ھم دعماإلرشاد األكادیمي للطالب وھـ. 
 
مع  (  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكادیمي  والھیئة التعلیمیة  أعضاء ھیئة التدریس  ترتیبات إتاحة  

 ر الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).   اقد مذكر 
 

 .      ًّ  أسبوعی  ا ساعات 3 :المعتمدة التدریسیة الساعات •
 .      ًّ  أسبوعی  ا ساعات 3 :المكتبیة الساعات •



 
           ّ  مصادر التعل مو. 

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . ۱
 .الشایب ألحمد األدبي، النقد أصول •
 .المعتز البن البدیع، •
 .للجاحظ والتبیین، البیان •
 .إبراھیم أحمد لطھ العرب، عند األدبي النقد تاریخ •
 .عباس إلحسان العربي، النقد تاریخ •
 .الجرجاني القاھر لعبد اإلعجاز، دالئل •
 .قتیبة البن والشعراء، الشعر •
 .الجمحي سالم البن الشعراء، طبقات •
 .الخراشي األموي،لعبدالعزیز العصر حتى الجاھلي العصر الشعرمن عن الشعر حدیث ظاھرة •
 .رشیق البن العمدة، •
 .طباطبا البن الشعر، عیار •
 .جعفر بن لقدامة الشعر، نقد •
 .مندور لمحمد العرب، عند المنھجي النقد •
 .القرطاجني لحازم األدباء، وسراج البلغاء منھاج •
 .لآلمدي ین، الطائی بین الموازنة •
 .الجرجاني للقاضي وخصومھ، المتنبي بین الوساطة •
 
 : )وغیرھا والتقاریر المجالت العلمیة( ساسیةألمرجعیة االمواد ال -في قائمة  –أدرج . ۲ 
 
 

 : وغیرھا مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي واإللكترونیة   أدرج المواد . ۳
 

 من  "اإلنترنت" شبكة على المتوافرة ومراجعھ المقرر بمصادر رقمیة مكتبة تكوین •
 واالطالع للقراءة ،مكتبھ سطح على وحفظھا الدرس، قاعة في الحاسوب خالل

 .المحاضرات خالل والمراجعة
 األسطوانات المدمجة: و ،یات البرمج البرامج الحاسوبیة،  مواد تعلیمیة أخرى مثلأي أدرج . ٤
 
 

 
 المطلوبة المرافق ز. 

ة والمختبرات (أي عدد المقاعد یدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق   ّ                         بی ن متطلبات المقرر الدراسي 
 : ) ، وغیرھاالدراسیة والمختبرات، وعدد أجھزة الحاسب اآللي المتاحة قاعات داخل ال

 ): وقاعات العرض، والمعامل، وغیرھا المختبرات،والمباني (قاعات المحاضرات، . ۱
 .عرض ووسائل آلي، بحاسوب مزودة محاضرة، قاعة •
 : وغیرھا)  والبرمجیات  ،اللوحات الذكیةو ،(أدوات عرض البیانات  تقنیة مصادر .۲
 .للكتب عرض وشاشة آلي، حاسوب •

.(Slides) • شرائح عرض وسیلة 
 .ضوئي ماسح •
 )میموري فالش( معلومات وخازن ،"دي سي" أقراص عرض وسیلة •
كرھا، أو أرفق قائمة فاذ حاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة،  إذا كان ھناك    ً مثال  : مصادر أخرى (حددھا. ۳

 بھا): 
 
 



 یم المقرر الدراسي وإجراءات تطویره  و تقح. 
 استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب بخصوص فعالیة التدریس: . ۱
 على المتاح الطلبة، قبل من مقرر لكل         َّ التقییمی ة     َّ اآللی ة حسب الطالبیة، التقییم    ِّ   مؤش رات إلى بالنظر •

 معدالتھم وفق دراستھم، في الممیزین الطلبة من المؤشرات أخذ ضرورة مع .الجامعة بوابة
 .المخفقین أو الضعفاء ال التراكمیة،

 یم عملیة التدریس من قبل األستاذ أو القسم: واستراتیجیات أخرى لتق . ۲
 الصعوبات، ومعالجة الخبرات، وتبادل للتشاور المقرر، ومدرسي القسم رئیس بین اجتماعات عقد •

 .التطویر على والحث
 .الدراسة قاعات بمالحظة مشرفین قیام •
 .أعاله (1) في إلیھ المشار وفق الطلبة، آراء على االطالع •
 إجراءات تطویر التدریس: . ۳
 .ذلك ضرورة اتضحت إذا التدریس، ھیئة ألعضاء تدریبیة دورات عقد •
 .التدریس ھیئة أعضاء بین واآلراء الخبرات لتبادل عمل ورش تنظیم •
 .القسم رئیس بإدارة الحلول، وطرح السابق الفصل مشكالت  لمناقشة دراسي فصل كل بدایة في منظمة لقاءات عقد •
 .اآلداء تطویر إلى الھادفة المؤتمرات حضور على التدریس ھیئة أعضاء تشجیع •
أعضاء  : تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة (مثل إجراءات التحقق من معاییر إنجاز الطالب . ٤

  أعضاء ھیئةلتصحیح االختبارات أو عینة من الواجبات مع                               ٍ مستقلین، والتبادل بصورة دوریة   ھیئة تدریس
 تدریس من مؤسسة أخرى): 

 .الدورية التحريرية االختبارات  •
 .واضحة  خطة على  املبنية يةالشفو  االختبارات  •
 .إضافية  أو أساسية بواجبات الطلبة تكليف  •
 .ھزمالئ  بعض  قبل  من األمر، لزم إن التدريس، يئة ھ عضو ھ ب  قام  الذي  التصحيح  مراجعة •
 .والضعف القوة  نقاط وتسجيل ناقدة قراءة التصحيح  بعد اإلجابات قراءة •
 .ائية ھالن والسيما لالختبارات،  واإلجابات  لألسئلة  مناذج  وضع  •
 .ھنفس  املقرر مدرس إىل  ذلك إيكال دون  حمددة، إجابات  مناذج وفق    َّ  عام ة، تصحيح جلان  عقد •
 

 الدراسي والتخطیط لتطویره:  فعالیة المقررف إجراءات التخطیط للمراجعة الدوریة لمدى  ِ ص  . ٥
 .لتطويره م ھواقرتاحات  م ھمرئيات ملعرفة  املقرر يدرسون  الذين  التدريس  يئة ھ أعضاء  آلراء  الدوري االستطالع  •
 .ھتدريس  أو املقرر  يف الضعف ونقاط القوة نقاط ملعرفة  الطالب  من  املميزين مع  دورية  لقاءات •
 .أخرى جامعات يف  ھ نفس واملقرر املقرر  ذا ھ بني  مقارنة  عقد •
 .املقرر  لتقومي زائرين  أساتذة استضافة •
 .التطوير سبل ملناقشة سنوية نصف لقاءات  عقد •
 .التطوير يف  املناظرة اجلامعات نظم من االستفادة •
 .املقرر  ألساتذة عمل ورش  عقد •
 .رراملق تدريس  صعوبات ملعاجلة  مھ من كل طرائق ملعرفة التدريس يئةھ أعضاء بني  مناقشات  •

 

 
  

 لجنة النقد األدبي والتطبیقات   : منسق البرنامجسم ا
    

  ۲۹/۲ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 
 ھـ ۱٤۳۹/
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