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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعودإسم المؤسسة التعليمية: :التوصيفتاريخ 

 اللغة العربية وآدابها :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 عرب 222  1النثر العربي القديم  :ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 3. عدد الساعات المعتمدة:2 .2

 اللغة العربية :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 الثالثالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .5

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 الجامعة نفسها الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7
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 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ما-1

 

 من الجاهلية إلى نهاية الدولة األموية.. بين الفنون النثرية وأساليبها المختلفة عبر العصور يميز الطالب أن
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)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

 كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى

 االستفادة من الشبكة اإللكرتونّية يف إعداد األوراق العلمّية املتعّلقة ابملادة. ❑
االستفادة من املوسوعات واملواقع العلمّية اليت حتوي مدوَّانت النثر القدمي؛ مثل موقع الوراق  ❑

(alwaraq.netwww..) 
 

 

 

 

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

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها

  

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

تعريف النثر عند النقاد القدماء واحملدثني . مفهوم النثر :  
 أوجه االختالف واالتفاق مع الشعر.

 مناقشة اآلراء اليت تقول أبسبقية النثر على الشعر والعكس .
قضية انتحال النثر يف العصر اجلاهلي والعصر اإلسالمي ، مثال ) هنج البالغة 

.) 

2 6 

تتّبع مراحل تطور النثر ، ابتداء من العصر اجلاهلي وحىت  عوامل تطور النثر :
.. وبيان أثر اإلسالم فيه هناية العصر األموي  

1 3 

 فنون النثرالعريب القدمي :
اخلطابة : أنواعها ، والتطورات اليت تطرأ عليها نتيجة انتقاهلا من الثقافة الشفهية 

.،وأثر اإلسالم والسياسية فيها إىل الثقافة الكتابية   
 ودراسة مناذج خمتارة من أنواع اخلطب يف العصر اجلاهلي واإلسالمي واألموي .

  ساعة واحدة( –) االختبار الفصلي األول يف األسبوع اخلامس 

3 9 

 3 1 سجع الكهان واملنافرات يف العصر اجلاهلي ، مع مناذج تطبيقية.

مع مناذج تطبيقية خمتلفة يف العصر اجلاهلي ، واإلسالمي  فن الوصااي وتطورها ،
 واألموي .

احلارث ، ووصااي الرسول عليه  ااي أكثم بن صيفي ، وأمامة بنتمثال : وص
 السالم ، ووصااي اخللفاء .

2 6 

واالختالف ، وشرح كيفية استيعاهبا لثقافة األمم  احلكمة واملثل : أوجه التشابه
على مصادرها ، مع مناذج تطبيقية على األمثال العربية والشعوب ، واالطالع 

يف اجلاهلية واإلسالم . واحلكمة  

2 6 

http://www.alwaraq.net/
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  ساعة واحدة ( –) االختبار الفصلي الثاين يف األسبوع العاشر 

العصر األموي . هناية الكتابة والرسائل وتطورها ، ابتداء من العصر اجلاهلي إىل 
وصدر اإلسالم والعصر األموي . ودراسة مناذج منها يف اجلاهلية ،  

فن التوقيعات ونشأته العربية : ومناذج من توقيعات اخللفاء يف صدر اإلسالم 
 والعصر األموي.

2 6 

 3 1  أدب املواعظ ومناذج من مواعظ الرسول ، واخللفاء ، واحلسن البصري .

 3 1 مراجعة عامة

  

 45 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي 
   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

ساعات     45 ساعات التدريس الفعلية

 مكتبية

45 

 3     3 الساعات المعتمدة

 

حيتاج الطالب إىل      أسبوعيًا:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد   4 
 ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خالل التطبيق املستمر
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 تدريسها واسرتاتيجياتالوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها جملاالت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .2

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 .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 لزميواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 التعلم.
 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

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

 المعرفة 1

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 .املباشرة األسئلة احملاضرة. فنون النثر، وأمهيتها، ونشأهتا يذكر  1-1
 

 االختبارات .املناقشة مدارس النصوص النثرية  يعدد 1-2
 أهّم مساهتا وخصائصها.يبني املدارس النثريّة املختلفة، و  يوضح  1-3

 
 التقارير التحليلية .املناقشات

 المعرفيةالمهارات  2

 بني الفنون النثرية ومدارسها املنتمية إليها. مييز 2-1
 

 حل املشكالت
 

 االختبارات الشفوية
 

 التعليم التعاوين على اإللقاء اخلطايب يتدرب 2-2
 

التحريرية  االختبارات
 .والشفوية

 تقدمي عروض دراسة حالة نقد األعمال النثرية املدروسةي 2-3
 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 بطاقة متابعة عرض فردي مرئي ومسموع املؤثر على اآلخرين نربة اإللقاء يدير حوارًا يف فن اخلطابة ضابطًا  3-1
 التوجيه

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال و مهارات  4
الربامج احملوسبة يف جمال التخصص واالستفادة منها على يوظف  4-1

 النحو األمثل.
 بطاقة املتابعة التعليم التعاوين

 (وجدت إن)النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد 5-1

   ال يوجد 5-2
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 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمقوت مهامجدول  .3

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

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %15 الخامس  االختبار الفصلي األول  ) جماعي ( 1

 %10 ممتد المشاركة  2

 %15 العاشراألسبوع  االختبار الفصلي الثاني ) جماعي ( 3

 %10 ممتد النشاط  )جماعي ( 4

 %10 ممتد بحث علمي 5

 %40 السادس عشر االختبار النهائي ) جماعي ( 6

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .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(.  

 مفتوحة لكل الطالب.ست ساعات أسبوعية  ❑
 حتديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية )املوهوبون ، الضعفاء( ❑
 إقامة ندوات لتعريف األساتذة مبثل هذه الواجبات ❑
 وساعات اإلرشاد مبا يضمن التحفيز عليها. ،النظر إىل الساعات املكتبية ❑

 

 

 مصادر التعّلم .ه

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج . 1
  

 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية) ساسيةألرجعية ااملواد امل- قائمةيف  –أدرج . 2
 .لنثر يف العصر اجلاهلي ، د. هاشم صاحل مناع ا ❑
 أدب اخللفاء الراشدين ، د. جابر قميحة . ❑
 ، د. شوقي ضيف .الفن ومذاهبه يف النثر العريب ❑
 النثر العريب القدمي من الشفاهية إىل الكتابية: فنونه، مدارسه، أعالمه، حممد رجب النجار. ❑
  .النثر اجلاهلي بني األصالة واالنتحال ، د. عبدالرمحن اهلليل  ❑

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:أدرج . 3
 (www.alwaraq.comموقع الوراق. )  ❑
 موقع املكتبة الشاملة . ❑

 واألسطواانت املدجمة:،الربجميات الربامج احلاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
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.) املوسوعة الشاملة ( األقراص املضغوطة املعنية بكتب الرتاث العريب األديب -  
 

 
 املرافق املطلوبة .و

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 

.ألعسر ومثلها لذوي االحتياجات اخلاصة، حتتوي على مقعد أو مقعدين للطالب ا( طالًبا30قاعة دراسية سعة )  
 مسرح لإللقاء. ❑
 معمل حاسب للتدريب على الربامج احلاسوبية املختصة. ❑

 والربجميات وغريها(: ،واللوحات الذكية ،)أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .2
 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة.  4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن

 
 
 حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: اذا كان هناكمصادر أخرى )حددها: مثالً  .3

 برامج تدريب لغوي. ❑
 وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. أفالم تسجيلية:فيديو ❑
 السبورة الذكية ❑
 
 

 تطويره  إجراءاتتقومي املقرر الدراسي و  .ز
 :من الطالب خبصوص فعالية التدريس اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة .1

 نتائج االختبار التحريري + الشفوي. ❑
 رأي أستاذ املتطلب الالحق.  ❑
 استبانه رأي الطالب.  ❑
 استبانه أستاذ املقرر. ❑

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. ❑
 استبانة رأي اخلرجيني. ❑
 استبانة رأي أساتذة املادة اآلخرين. ❑
 تبادل االختبارات وطريقة تصحيحها ونتائجها بني أساتذة املادة ❑

 :تطوير التدريس إجراءات .3
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 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . ❑
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. ❑
 عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول. ❑
 تطوير اآلداء. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل  ❑
مستقلني، أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة دورية  
 االختبارات التحريرية الدورية. ❑
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. ❑
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية. ❑
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. ❑
 قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف. ❑
 القيام أبنشطة مساندة. ❑
 .دريستبادل اخلربات بني أعضاء هيئة الت ❑

 
 

 العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني:صف  -5
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. ❑
 لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. ❑
 . بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرىعقد مقارنة  ❑
 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر. ❑
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. ❑
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. ❑
 املقررعقد ورش عمل ألساتذة  ❑
 لصعوابت تدريس املقرر.مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم  ❑

 
 

 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


