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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود إسم المؤسسة التعليمية: هـ 1439 /1438 :التوصيفتاريخ  

 قسم اللغة العربية وآدابها. –كلية اآلداب  :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 عرب320 - (3)الشعر العربي القديم : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعات. 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  :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 الخامس الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 عرب226 -( 2)الشعر العربي القديم  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

 الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. نمط 8

 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

 % 100 النسبة: ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ب
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 الرئيس ؟هدف المقرر  ما -1

يهدف هذا المقرر إلى دراسة موضوعات الشعر العربي في العصر العباسي للطالب المتخصصين 
 في قسم اللغة العربية وآدابها، وبما يحقق األهداف اآلتية:

التعريف ابالجتاهات الفنية املختلفة يف العصر العباسي من خالل دراسة مناذج متنّوعة من النصوص الشعريّة. – 1  
.الفنون الشعريّة وأساليبها املختلفة يف العصر العباسيأن يتعّرف الطالب  – 2  
.تنمية حاسة التذّوق األديب للنص الشعري والتحليل الفين للقصيدة – 3  
 .تدريب الطالب على أساليب حتليل النصوص الشعرية يف ضوء املناهج النقديّة احلديثة – 4

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

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

 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين واالعتماد على مهارات التفكري  -
 على الدراسة الذاتية للطالب أو مصادر املكتبة. االعتماد بشكل أكرب -
 االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة . -

 

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

 عام للمقرر: وصف

 

 

 تناولها: الموضوعات التي  ينبغي .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 املشهد السياسي: التحّوالت االجتماعّية والثقافّية يف الشعر. -

 3 1 الظواهر االجتماعّية: الشعوبّية، الزندقة، اجملون، الزهد. -

 3 1 الظواهر الفنّية: البديع: مفهومه، وبداايته عند بشار بن برد ومسلم بن الوليد. -

 3 1 استخالص التحّوالت املوضوعّية والفنّية واإليقاعّية. -

 شعراء ونصوص خمتارة: مسلم بن الوليد، مذهب البديع من خالل قصيدته: -
 ُأجررت حبل خليع يف الصبا غزل...

1 3 

 3 1 أبو نواس: قراءة يف مدحة، ومخريّة. -

 6 2 البديعّية: فتح عموريّة، رّقت حواشي الدهر. أبو متّام والصنعة -

 3 1 البحرتي وعمود الشعر: قصيدته يف وصف املتوّكل. -

 3 1 ابن الرومي وظاهرة االستقصاء: صبا من شاب مفرقه تصايب -

 3 1 املتنيب: التوجيه الداليل: أحد عناصر اإلشكال يف شاعريته. -

 3 1 املتنيّب: املذهب الكالمي. -

 3 1 والرومّيات.أبو فراس  -

 3 1 أبو العالء: سقط الزند واللزومّيات. -



 
 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

3 

 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45    الساعات المكتبية 45 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات المعتمدة

 

 

 أسبوعيًا:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3

 على إجادة مهارات احلفظ وحتليل نصوص الشعر العباسي.ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب ست  حيتاج الطالب إىل      

 

 

 

 

 هاتدريس واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقًا مخرجات التعلم  .4

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أواًل -

 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيًا -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثًا -

مخرجات تعلم  كل مقرر أن يتضمن لزمي ، مع مالحظة أنه اللتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

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

 المعرفة 1

 أن يكون الطال قادًرا على أن:

فنون الشعر وأمهيتها ونشأهتا وتطورها يف  العصرين العباسي  يبني - 1-1
 األول والثاين.

 االختبارات واملناقشةاحملاضرات 
 

 االختبارات واملناقشةاحملاضرات  يذكر اأهم التيارات الشعريّة يف العصر العباسي وأشهر أعالمها. - 1-2
 

1-3    

 اإلدراكّيةالمهارات  2

 قادًرا على أن: أن يكون الطال

 بطاقة تقومي التعليم التعاوين الشعر اجلّيدبني مييز  - 2-1
 االختبارات
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 وفق معايري التحليل املقرتحة.النصوص الشعريّة حيلل  - 2-2

 

 بطاقة تقومي دراسة حالة
 

 تقييم األقران ورشة عمل وتقدمي املسّوغات املقبولة. صالنصو ينقد  - 2-3
 

 ؤولية ستحمل المالشخصية والعالقات مهارات  3

 أن يكون الطال قادًرا على أن:

قضاًي الشعوبّية والزندقة واجملون والزهد مع  يدير حوارًا نقدًًي عن - 3-1
 زمالئه.

ورشة عمل، التعليم التعاوين، 
 دراسة حالة

تقدمي عروض، 
التقارير، 

 تقييمات األقران
 

  والمهارات العدديةتقنية المعلومات مهارات االتصال ومهارات  4

 أن يكون الطال قادًرا على أن:

املوضوعات  يوظف الوسائل املتعددة والربامج احملوسبة يف  - 4-1
الشعريّة والتحّوالت اليت طرأت عليها يف العصرين العباسي األول 

 والثاين.

 العروض املرئية 
 التعليم التعاوني

 بطاقة متابعة

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعيمثال: ) مهام التقويم المطلوبة من الطالب م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 
المحدد 

 له

من  نسبته
 التقويم النهائي

 % 15  االختبار الفصلي األول ) مجاعي ( 1
 %10  املشاركة ) فردي ومجاعي ( 2
 % 15  االختبار الفصلي الثاين ) مجاعي( 3
 % 10  مسابقات وأنشطة وحبوث ) فردي ومجاعي ( 4
 % 10  حبث علمي 5
 % 40  االختبار النهائي) مجاعي ( 6

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  التعليميةالهيئة وأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 .ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب -
 املكتبية )املوهوبون ، الضعفاء(مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات  حتديد -
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 مصادر التعّلم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .1

 م(.1966اتريخ األدب العريب، العصر العباسي األول، شوقي ضيف، دار املعارف ) القاهرة( )  -
 م(.1963اتريخ األدب العريب، العصر العباسي الثاين، شوقي ضيف، دار املعارف ) القاهرة( )  -
علق حواشيه وفّسر كلماته/ سليم إبراهيم صادر، املطبعة العلمية ليوسف إبراهيم صادر ) بريوت( ) ، املتنيبديوان أيب الطيب  -

 .م(1900

 5شرح اخلطيب التربيزي، حتقيق حممد عبده عزّام، دار املعارف ) القاهرة( ط ديوان أيب متّام، حبيب بن أوس الطائي، -
 .م(2006)

 ..م(1973حتقيق/ حسن كامل الصرييف، دار املعارف ) القاهرة( الطبعة الثانية ) ،البحرتيديوان البحرتي،  -
اجمللس األعلى للثقافة ) اجمللس القومي  ترمجة حسن البنا عز الدين، سوزان ستيتكيفيتش، الشعر والشعرية يف العصر العباسي، -

 م(.2008للرتمجة( ) القاهرة( ) 
 .م(1979فّضل الضيّب، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، دار املعارف ) القاهرة( ) املاملفضليّات،  -

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 دواوين الشعراء وكتب املختارات الشعريّة.
 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  الموادأدرج . 3
 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

 :المطلوبةالمرافق  .ي

عدد المقاعد ة والمختبرات )أي يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  
 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. -
 تربات صوتية. -
 أجهزة عرض. -
 برامج تعليمية. -
 األساسية.مكتبات مصغرة حتوي املراجع  -

 

  :وغيرها( اللوحات الذكية والبرمجياتو مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات .2
 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة 4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 
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 ا(:كرها، أو أرفق قائمة بهفاذالحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3

 لسماع الشعر يف صدر اإلسالم والعصر األموي ملعرفة مواطن اجلمال فيه.برامج تدريب 
 أفالم تسجيلية:فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق        

 

 

 
 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز

 

 :الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريساستراتيجيات الحصول على التغذية -1

 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.  -
 .أخرىعقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات  -
 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر. -
 عقد لقاءات نصف سنويّة ملناقشة ُسبل التطوير. -
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. -
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. -

 

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

 بني من يدرسون املقرر ذاته.التشاور وتبادل اخلربات  -
 آراء الطالب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. إىل التعرف -
 قيام مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة. -

 

 :إجراءات تطوير التدريس-3

 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. -
 األداء.تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير  -

 
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة -4
والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس مدرسين مستقلين، 

 من مؤسسة أخرى(:

 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. -
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية. -
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس. -
 نقاط القوة والضعف.قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل  -
 القيام أبنشطة مساندة. -
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 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. -

 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

 مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. -
 عشوائّية من كراسات إجابة الطالب ألعضاء يف التخصص نفسه.عرض عيّنة  -
مدرسني  مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة  بوساطةتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -

 من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


