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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة امللك سعود إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439/ 2 /29 :التوصيفاتريخ  
 اللغة العربية القسم: /لكليةا

 
 معلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي و  .أ

 عرب 365النقد األديب القدمي : ورمزه . اسم املقرر الدراسي1 .1
 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 بكالريوس اللغة العربية :. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .3

 هذه الربامج(كل )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة ب
 اخلامس املستوىالذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو املستوى 4 .4
 )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 اجلامعة نفسها الرئيس للمؤسسة التعليمية:  يف املقر إن مل يكن ،. موقع تقدمي املقرر7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

 %10 النسبة: نعم كرتوينلاإل التعليم .ب
    

 %30 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 تعليقات:
 
 

 األهداف .ب
 هدف املقرر الرئيس ؟ ما -1
، ھوضھنه،    ودیتقعو سیلتأسامرحلة ، و ھلمتمثلة فينشأتاره اوأطعلى ف لك بالوقو، وذلعربي النقد ، ا ھمنذ نشأت  میلقددر الى مصاف إلتعرـ  ا

 .میلقدا ةیلعربا َّةیبدألاة  ةیلنقدل األعماز ابرأنطالقا من ، اھتاءاجروإ ھمیھمفا بیذھته وریتطو، و
 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسّي  - يتم تنفيذها - إبجياز أي خطط اذكر -2

  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 لعربي ابي. دألالمؤس سة للنقد ص النصواعلى  زیلتركا•   
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 اھب حفیي لذري الحضاوالمعرفي ى المستوا نیبص ولنصوا بّيلوصل ا• . 
 لعربي    ابي دألالنقد . المؤلفة فياجع ابالمر الستعانةا•   

 على شبكة .        ةیلرقمت اإلنترنت بالمكتبااالستعانة ا•  
 
 

 
 

 (. الربانمج املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل نفسها لطريقةاب)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام املقرر الدراسي  وصف .ج
 

 عام للمقرر: وصف
 

 
 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت   .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 3 1 ، وظائف النقد األديبوالفن لعلما نیلنقد ب، النقدا مفهوم: ریطتأ
 6 2 يھلشفر الطوالنقد في ا
 عند نایلبوع امشرم،بن سالت ابقاي ( :طجرھلا لثالثا نلقرا نباإ نیولتدر اوطلنقد في ا 
 لمعتز  .االبن يع لبدا ،بةیقت ء البن الشعروا لشعرا مقدمة،لجاحظا

3 9 

 6 2 .مةالقد لشعرا نقدو طباطبا البن لشعرا رایلشعر عبر كتابي :عافي نقد ي لنقدرس الداتمحض 
 : نیلمحدثوا ءلقدماا نیلخصومة بة اثمر

 تایثنائ راإط في ةینقد ایقضار تبلوأـ 
 (وعلمشرا ألخذا/تلسرقاا ،عیلبدالشعر/داوعمض،لغموا/حلوضوع،المصنوا/علمطبو،المعنىا/للفظا)

2 6 

ة طلوسا، انییلطائا نینة بازلموب )العراعند ي لنقدرس الدافي ت اطلوسات، واناازلمور اوھ: ظ  -ب
 ة(خصومولمتنبي ا نیب

2 6 

) لجرجانيار ھلقااعند عبدظم( ب)النلعرالفالسفة د والنقاا نیبى: )الشعر( كبر ةینقدت مقوالء نشو
 اجنيطلقرزم الحاء بادألاج اسرء ولبلغاج ااھمنب في كتا(التخييل 

3 9 

 45 15 سي :رالدالفصل افي ل التصات اساعاع مجموو عیألسابد اعد
   

 
 

   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .2
 دروس إضافية حماضرات 

أو  معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45 ساعات مكتبية    45 ساعات التدريس الفعلية

 3 ساعات مكتبية    3 الساعات املعتمدة
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 ساعة 21 أسبوعياً:يقوم هبا الطالب اليت  (اإلضايف) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 

 
 

 
 تدريسهاواسرتاتيجيات الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها جملاالت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .4

 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل
 .املناسبةقابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم حبيث تكون  ،ملقررا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 .املستهدفةومع خمرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمطرق ال: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب اثنياً  -
 تقييمهااملناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق  التقييم: ضع طرق اثلثاً  -

كل جمال من جماالت   يفخمرجات تعلم  كل مقرر  أن يتضمن لزمواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال ي
 التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 ميو تقطرق ال مقررالتدريس للاسرتاتيجيات  إلطار الوطين للمؤهالتجملاالت اوفقاً  للمقرر خمرجات التعلم م
 املعرفة 1

 أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 االختبارات احملاضرة واملناقشة يبّي النقد األديب 1-1
صار علًما حتى   ھتروأو طلنقد ا اذھسست لأالنصوص اليت  ت،اھمأ حيدد 1-2

 . جامًعا للتنظري والتطبيق.
 االختبارات احملاضرة واملناقشة واحلوار

احملاضرات واملناقشة واحلوار والعصف  يوضح القضااي النقدية اليت تتضمن إجاابت ألسئلة مستمرة الطرح حىت اليوم. 1-3
 الذهين

 االختبارات
 

 املهارات املعرفية 2
 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

التعليم التعاوين، املناقشة، حل  مييز بّي القضااي النقدية عند نقاد العصر الثالث اهلجري. 2-1
 املشكالت

 االختبارات

املناقشة، حل التعليم التعاوين،  يقارن بّي املفاهيم النقدية )اللفظ واملعىن، املصنوع واملطبوع ...  2-2
 ، العصف الذهيناملشكالت

االختبارات ، بطاقة 
 تقومي

اختبارات، بطاقة  تشكيل جمموعات وورش عمل يلخص القضااي والظواهر النقدية من كتب نقدية قدمية 2-3
 وميتق

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 تقييم األقران، تقارير دراسة حالة نقداًي عن القضااي النقدية القدمية املتناولة يف النقد احلديث.يدير حوارًا  3-1
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  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 بطاقة املتابعة التكاليف والواجبات العروض املخصوصة.يوظف الربامج احملوسبة واإلنرتنت يف البحث عن القضااي النقدية  4-1
 (وجدت )إنالنفسية احلركية املهارات  5
5-1    

 
 
 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل ميقو ت مهامجدول  .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
يم نسبته من التقي لتسليمهاألسبوع احملدد 

 النهائي
 %15 الدراسي الفصل منتصف ،)مجاعي(األول الفصلي االختبار 1
 %10 ممتد (فردي،مجاعي) املشاركة 2
 %15 عشر الثاين األسبوع ،)مجاعي(الثاين  الفصلي االختبار 3
 %10 ممتد )مجاعي( نشاط،ومسابقة 4
 %10  حبث علمي 5
 %40 عشر الرابع األسبوع )مجاعي(  ائيھالن االختبار 6

 
 

 رشاد األكادميي للطالب ودعمهماإل .د
 

ذكر مقدار الوقت الذي مع لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب ) اهليئة التعليميةترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس و 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
 .أسبوعيًّا ساعات 3 :املعتمدة التدريسية الساعات •

 .أسبوعيًّا ساعات 3 :املكتبية الساعات •
 

 
 

 مصادر التعّلم .ه
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج . 1
 

 .الشايب ألمحد األديب، النقد أصول •
 .املعتز البن ،يعالبد •
 .للجاحظ والتبينی، البيان •
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 .ميھإبرا أمحد ھلط العرب، عند األديب النقد خياتر  •
 .عباس إلحسان العريب، النقد اتريخ •
 .اجلرجاين رھالقا لعبد اإلعجاز، دالئل •
 .قتيبة البن والشعراء، الشعر •
 .اجلمحي سالم البن الشعراء، طبقات •
 .اخلراشي األموي،لعبدالعزيز العصر حىت يلھاجلا العصر الشعرمن عن الشعر حديث رةھظا •
 .رشيق البن العمدة، •
 .طباطبا البن الشعر، عيار •
 .جعفر بن لقدامة الشعر، نقد •
 .مندور حملمد العرب، عند جيھاملن النقد •
 .القرطاجين حلازم األدابء، وسراج البلغاء اجھمن •
 .لآلمدي ين، الطائی بنی املوازنة •
 .اجلرجاين للقاضي ،ھوخصوم املتنيب بنی الوساطة •

 
 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية ) ساسيةألرجعية ااملواد امل - قائمةيف  –أدرج . 2 
 
 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:أدرج . 3
 
 ،مكتبه سطح على اھوحفظ الدرس، قاعة يف احلاسوب خالل من "اإلنرتنت" شبكة على املتوافرة ومراجعها  املقرر مبصادر رقمية مكتبة تكوين •

 .احملاضرات خالل واملراجعة واالطالع للقراءة
 
 واألسطواانت املدجمة: ،الربجميات الربامج احلاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 
 

 
 املرافق املطلوبة .و

الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بّين متطلبات املقرر 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 
 .عرض ووسائل آيل، حباسوب مزودة حماضرة، قاعة •
 
 والربجميات وغريها(: ،واللوحات الذكية ،)أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .2
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 .للكتب عرض وشاشة آيل، حاسوب •
.(Slides) • شرائح عرض وسيلة 

 .ضوئي ماسح •
 )ميموري فالش( معلومات وخازن ،"دي سي" أقراص عرض وسيلة •
 
 حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: كان هناك   اذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .3
 
 

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1
 

رات إىل ابلنظر •  من املؤشرات أخذ ضرورة مع .اجلامعة بوابة على املتاح الطلبة، قبل من مقرر لكل التقييميَّة اآلليَّة حسب الطالبية، التقييم مؤشِّّ
 .املخفقنی أو الضعفاء ال الرتاكمية، مھمعدالت وفق م،ھدراست يف املميزين الطلبة

 

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

 

 .التطوير على الصعوابت،واحلث ومعاجلة اخلربات، وتبادل للتشاور املقرر، ومدرسي القسم رئيس بنی اجتماعات عقد •
 .الدراسة قاعات مبالحظة مشرفنی قيام •
 .أعاله (1 ) يف ھإلی املشار وفق الطلبة، آراء على االطالع •

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3
 

 .ذلك ضرورة اتضحت إذا التدريس، يئةھ ألعضاء تدريبية دورات عقد •
 .التدريس يئةھ أعضاء بنی واآلراء اخلربات لتبادل عمل ورش تنظيم •
 إبدارة احللول، وطرح السابق الفصل مشكالت ملناقشة دراسي فصل كل بداية يف منظمة لقاءات عقد •
 .القسم رئيس •
 .اآلداء تطوير إىل ادفةھال املؤمترات حضور على التدريس يئةھ أعضاء تشجيع •

 

 أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4

تدريس من مؤسسة  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة

 أخرى(:

 .الدورية التحريرية االختبارات •
 .واضحة خطة على املبنية الشفوية االختبارات •
 .إضافية أو أساسية بواجبات الطلبة تكليف •
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 .زمالئه بعض قبل من األمر، لزم إن التدريس، يئةھ عضو ھب قام الذي التصحيح مراجعة •
 .والضعف القوة نقاط وتسجيل انقدة قراءة التصحيح بعد اإلجاابت قراءة •
 .ائيةھالن والسيما لالختبارات، واإلجاابت لألسئلة مناذج وضع •
 .نفسه املقرر مدرس إىل ذلك إيكال دون حمددة، إجاابت مناذج وفق عامَّة، تصحيح جلان عقد •

 

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

 

 مھواقرتاحات مھمرئيات ملعرفة املقرر يدرسون الذين التدريس يئةھ أعضاء آلراء الدوري االستطالع •
 .لتطويره •
 .ھتدريس أو املقرر يف الضعف ونقاط القوة نقاط ملعرفة الطالب من املميزين مع دورية لقاءات •
 .أخرى جامعات يف ھنفس واملقرر املقرر ذاھ بنی 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 •
 .املقرر تدريس صعوابت ملعاجلة مھمن كل طرائق ملعرفة التدريس يئةھ أعضاء بنی مناقشات •

 
 

 
  

 لجنة النقد األدبي و التطبيقات  :منسق البرنامجسم ا
    

 هـ1439/ 29/2 التاريخ  التوقيع:

 

       


