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ب ) األهداف :

 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر :

دراسة موضوعات  ....مما حيقق به الطالب األهداف اآلتية :
يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب على التفطن للمشكالت وحتديدها.
يهدف إىل التعرف على طرائق النظر يف القضايا النقدية والدراسة املعمقة هلا.
يهدف إىل إثارة الذهن بإجياد روابط بني القدمي واجلديد من القضايا النقدية ووضعها
ضمن منظومة متماسكة.
كما يهدف إىل االستفادة م ن التجسري والربط بإثارة أسئلة جديدة حول القضايا النقدية
القدمية.
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر

اتباع أسلوب القراءة يف املوضوع نفسه ألكثر من ناقد  ،وتدريب الطالبة على املقارنة
والتحليل واالستنتاج.
حماولة تدريب الطالبة على النظرة الشمولية والربط بني ما يقرأ.
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ج ) وصف المقرر :
 - 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :

ت فرض طبيعة هذا املقرر على األستاذ أن خيتار قضية نقدية واحدة يدور حوهلا كل
العمل من حماضرات وحلقات درس خالل الفصل املعني .وقد وقع اختيارنا على قضية عمود الشعر
لنقف على مفهوم هذا املقياس النقدي عند القدامى ،وإىل أي مدى مت تطبيقه ،ونعرج -من مث -على
موقف النقد العريب احلديث من هذه املسألة .هذا ،وقد قمنا بتوزيع مواضيع هذه القضية النقدية على
النحو التايل:
األسبوع

مفردات المقرر الدراسي

اليوم

األول

حماضرة متهيدية عن طبيعة املقرر ومفرداته؛ فضال عن
احلديث عن قضايا النقد العريب بشكل عام ،ومن مث
حتديد القضية اليت سوف تكون حمل البحث والدراسة؛

عدد

ساعات

األسابيع

االتصال

2

مع إعطاء الطالبات فكرة عامة عن تلك القضية.
الثاني
الثالث

حتديد مواضيع حلقات الدرس ( السمنارات) ،مع
تكليف كل طالبة مبوضوع معني.

2

عرض خطط مواضيع حلقات البحث ،ومناقشة كل
خطة على حدة.

2

الرابع

احلديث عن املعنيني :اللغوي واالصطالحي لكلمة (
العمود )؛ فضال عن احلديث عن (عمود الشعر)
بوصفه مقياسا نقديا اختذه عدد من النقاد العرب
القدامى

2

املشهورين.

احلديث عن موقف النقد العريب احلديث من فكرة
الخامس

(عمود

الشعر)

2

السادس

تبني مفهوم الشعر عند النقاد العرب القدامى بوصفه

بع

سا

ال

املادة اليت أفرزت عددا من املقاييس النقدية اليت كان
من بينها مقياس ( عمود الشعر)

2

مفهوم ( عمود الشعر ) عند اآلمدي.

2
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الثامن

مفهوم ( عمود الشعر )

عند اآلمدي.

2

عمود الشعر عند القاضي اجلرجاين.
التاسع

2

العاشر

عمود الشعر يف مفهوم املرزوقي.

2

الحادي عشر
الثاني عشر

حلقات البحث ،حيث تقدم كل طالبة موضوعها،
وتناقش من قبل زميالهتا وأستاذ املادة.

2

حلقات البحث ،حيث تقدم كل طالبة موضوعها،
وتناقش من قبل زميالهتا وأستاذ املادة.

2

عشر

الثالث

عشر

الرابع

حلقات البحث ،حيث تقدم كل طالبة موضوعها،
وتناقش من قبل زميالهتا وأستاذ املادة.

2

حلقات البحث ،حيث تقدم كل طالبة موضوعها،
وتناقش من قبل زميالهتا وأستاذ املادة.

2

عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل
الدراسي

14

28

 - 2مكونات المقرر ( مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي ) :

المحاضرة

الدروس

العملي  /الميداني  /التدريب

4

أخرى

ساعات نظرية
 28 =14 × 2ساعة

الخاصة

التعاوني أو االمتياز لطلبة

ال يوجد

ال يوجد

التخصصات الصحية

التواصل العلمي
خارج وقت احملاضرة

 -3ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :

املطلوب من الطالبة ختصيص مخس ساعات أسبوعيا للمكتبة والقراءة ،ومخس ساعات أخرى ملتابعات
البحوث.

 -4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة
فيما يلي يجب توضيح :
أ-المعرفة
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر :
يتم اكتساب معرفة معمقة بالقضية ،موضوع الدرس ،من خالل القراءة ،واملقارنة ،وطرح
األسئلة ،مث فحص األجوبة والبحوث املقدمة.

-2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
احملاضرات.
تكليف الطالبة بعمل حبوث قصرية ( حبثان ).
تكليف الطالبة بعمل عرض ( عرضان ).

-3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:

اختبارات حتريرية ( اختباران  +االختبار النهائي)
تدريب على العمل البحثي ( حبوث قصرية ).
تدريب على عمل عرض شفهي ومكتوب ( عرض ).

ب -المهارات المعرفية – اإلدراكية
:
-1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
القدرة على القراءة املعمقة.
القدرة على التحليل.
3

القدرة على املقارنة .
القدرة على استجماع اجلزئيات واخلروج بنظرة مشولية للقضية املدروسة.
-2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
تكليف الطالبة بقراءات موسعة باإلضافة إىل التحليل واملقارنة .
تكليف الطالبة بعمل حبوث قصرية.
تكليف الطالبة بعمل عرض شفهي لبعض جزئيات منن املادة موضوع التكليف.

 -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة :
االختبارات.
البحوث.
التكليفات األخرى بعمل عرض وتقدمي حماضرة قصرية.

ج -مهااااااارات الع قاااااااات البينية(الشخصاااااااية
والمسااايولية:التواصاااع ماااي اآلخاااري وتحماااع
المسيولية.
 -1وصــف لمهــارات العاقــات الشخصــية مــع اآلخ ـرين  ،والقــدرة علــل تحمــل المس ـؤولية
المطلوب تطويرها :

حث الطالبة على االهتمام بتحسني مستواها املعريف وحتمل مسؤولية ردم عدد من الثغرات يف
حتصيلها السابق .

 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :

إعطاء فرصة لتنمية مهارات احلوار والنقد البناء
إعطاء الطالبة فرصة الختبار فكرة التبادل املعريف واختبار أمهية فحص األفكار املسلمة ووضعها
حتت الضوء للنقد والنقاش.

 -3طـ ـ ـ ـ ــرق تقيـ ـ ـ ـ ــيم اكتسـ ـ ـ ـ ــاب الطلبـ ـ ـ ـ ــة لمهـ ـ ـ ـ ــارات العاقـ ـ ـ ـ ــات الشخصـ ـ ـ ـ ــية وقـ ـ ـ ـ ــدرتهم
علل تحمل المسؤولية :

متابعة الطالبة أثناء احلوار والتحليل وكشف أجزاء احلوار اليت تقع فيها الطالبة يف التعميم أو
املصادرات وتنبيهها إىل ذلك.
كما يتم أثناء تقدمي التدريبات والعرض التدقيق يف األخطاء املعرفية والبحثية اليت ال تنفصل عن
املهارات الشخصية واخللقية يف حتمل األمانة العلمية واملسؤولية .
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د -مهارات االتصاع  ،وتقنية المعلومات،
والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها :
ال يوجد .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
ال يوجد .
 -3طــرق تقيــيم اكتســاب الطلبــة لمهــارات االتصــال  ،وتقنيــة المعلومــات  ،والمهــارات الحســابية
(العددية) :
ال يوجد .

هـ  -المهارات الحركية :
 -1وصف للمهارات الحركية ( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي ) المطلوب تطويرها في هذا
المجال:

تنمية الثقة بالنفس وذلك عن طريق إلقاء حماضرة قصرية أو عرض بلغة علمية سليمة وبطريقة عرض
صحيحة.
 -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :
تكليفات ،وعمل عرض ،وإلقاء حماضرة قصرية عن جزء من القضية املدروسة.
-3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية
املتابعة والتدقيق أثناء تقدمي التكليفات والعرض .
عمل حصر مبواطن األخطاء مبذكرة تفصيلية تناقش مع الطلبة بعد العرض أو احملاضرة القصرية اليت
قدمتها وإعطاء تقييم بعد ذلك.
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 -5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسي:
رقم

نسبة الدرجة إلل

طبيعة مهمة التقييم

األسبوع المستحق

درجة التقييم

1

حبث ( )1وعرض ()1

األسبوع الثامن

3

2

الفصلي األول

األسبوع التاسع

13

5

حبث ( )2وعرض ()2

األسبوع العاشر

3

4

الفصل الثاين

األسبوع الثاين عشر

13

3

االمتحان النهائي

األسبوع الرابع عشر

%66

التقييم

النهائي

%011

د) الدعم المقدم للطلبة:
الساعات املكتبية.
الربيد اإللكرتوين.
االتصال اهلاتفي املباشر.

هـ ) مصادر التعلم:
خيتار األستاذ قضية من القضايا النقدية  ،ولذلك ستختلف مصادر التعلم تبعا للقضية املدروسة .
وحيث إين اخرتت قضية بناء القصيدة ووحدهتا يف النقد العريب القدمي  ،فقد قررت عددا من املصادر والكتب
للتأسيس للقضية وللتعمق فيها .
 -1الكتاب أو الكتب الرئيسة المطلوبة :

كتاب (فن الشعر) ألرسطو األجزاء املتعلقة بالدراما وقضية البناء والوحدة فيها .
كتاب ( النظرية الرومنتيكية يف الشعر  :سرية أدبية لكولردج ) ترمجة عبد احلكيم حسان .
كتاب ( كولردج ) للدكتور حممد مصطفى بدوي .
كتاب ( بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث ) للدكتور يوسف بكار.
كتاب ( وحدة القصيدة يف الشعر العريب حىت هناية العصر العباسي ) للدكتورة حياة جاسم .
رسالة الفرق بني املرتسل والشاعر للصابئ ضمن كتاب نقد النثر يف القرنني الرابع واخلامس
اهلجريني للدكتورة فاطمة الوهييب .
نص احلامتي عن بناء القصيدة يف عدد من الكتب النقدية القدمية .
نص ابن خلدون يف تعريف الشعر واألسلوب وفكرة البناء لديه ضمن كتاب ( مقدمة ابن
خلدون ) .
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 -2المراجع األساسية ( التي يجب إتاحتها للطاب للرجوع إليها ) :

كتاب ( مناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيق ) لديفيد ديتش ترمجة حممد يوسف جنم .
كتاب (اخليال األديب) لنور ثروب فراي ترمجة حنا عبود .
كتاب ( الكلمات واألشياء ) للدكتور حسن البنا عز الدين .
كتاب ( دراسة األدب العريب ) للدكتور مصطفى ناصف .
كتاب ( وحدة املوضوع يف القصيدة اجلاهلية ) للدكتور نوري القيسي .
كتاب ( نظرية القارئ وقضايا نقدية وأدبية ) للدكتور السيد إبراهيم .
 -3الكتب والمراجع الموصل بها:

مقالة (نظرية اخليال عند كولردج ) للدكتور حممد العشماوي يف جملة ( عامل الفكر ) عدد يولية
–أغسطس سبتمرب سنة 1771م .
عدد آخر من الكتب املتعلقة بالوحدة العضوية يف النقد احلديث .

 -4المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت :

لكون القضية املدروسة تتعلق بالنقد العريب القدمي ولعدم وجود مواقع متخصصة يف النقد العريب
القدمي وما يتعلق بنصوصه مل أحل الطالبة على مواقع إلكرتونية ذات صلة مباشرة.
 - 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد علل الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية
أو األنظمة :

انظر الفقرة يف أعاله .
و ) المرافق المطلوبة :
 -1المرافق التعليمية:

ال يوجد.

 -2أجهزة الكمبيوتر:

ال يوجد .
 -3مصادر أخرى :

ال يوجد .

ز) تقييم المقرر وعمليات التحسي :
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 -1استراتيجيات الحصول علل نتائج الطالب وفعالية التعليم :

ال يوجد .
 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم :

ال يوجد .
 -3عمليات تحسين التعليم :

ال يوجد .
 -4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:

ال يوجد.
 -5العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين :

ال يوجد .

01

