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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود إسم المؤسسة التعليمية:  :التوصيفتاريخ  

 اآلداب / اللغة العربية وآدابها :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 (2) عرب الشعر العربي الحديث 438: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

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

 (1الشعر العربي الحديث ) )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

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

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

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

 

 %100 النسبة:  ✓ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

حركة الشعر العريب املعاصر وتياراته وقضاايه وفنياته وتوظيفاته اجلمالية بعد التحول الذي طرأ على الشعر  نع مبعلومات الطالب تزويد
 بدءا من مخسينيات القرن العشرين. العريب بظهور شعر التفعيلة وقصيدة النثر
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)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

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

 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوني واالعتماد على مهارات التفكير. ✓

 على التعلم الذاتي أو مصادر المكتبة. االعتماد بشكل أكبر ✓

 االستفادة من األقراص الممغنطة مثل المكتبة الشاملة. ✓

 لمواقع اإللكترونية على اإلنترنتتصفح ا ✓

 

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

 عام للمقرر: وصف
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات األسبوع

ول
األ

 

مقدمة : الخروج على األوزان العروضية والقافية، بداية الشعر الحر، الظروف 

 3 1 ودور مجلة شعر. ،، التسمية والريادة

ثاين
ال

 

 مرحلة التأسيس

الرومانسية ، البرناسية ، الواقعية ، الرمزية ، السريالية  روافد شعر التفعيلة :

. 

2 6 

لث
الثا

 

 شعراء مؤثرون

 (ت.س .إليوت ، عزرا باوند¸بودلير) 

 )علي أحمد باكثير، لويس عوض، محمد فريد أبو حديد(
رابع

ال
 

و 
مس

اخلا
 

, الغموض, الرمز, األسطورة, الوزن , الصورة البناء , اللغةالظواهر الفنية )
 (الدرامية, املوقف من الرتاث

2 6 

 نماذج شعرية السادس

 مرحلة االمتداد:

 أحمد عبدالمعطي حجازي، بدر شاكر السياب، قاسم حداد

2 6 

 لسابعا
 مرحلة التجريب:  الثامن

 صالح عبدالصبور

 أمل دنقل، ، محمود درويش، 

2 6 
 التاسع

 العاشر
 6 2 نزار قباني، عبدالوهاب البياتي

ي 
حلاد

ا
شر

ع
 

اين 
الث شر
 ع

 6 2 قصيدة النثر: المصطلح والنظرية، روافدها وبداياتها، سماتها الفنية

لث
الثا

شر 
ع
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بع 
الرا

 
شر

ع
 

 3 1 أعالم قصيدة النثر: يوسف الخال، توفيق صائغ، محمد الماغوط

س 
خلام

ا
شر

ع
 

 3 1 مراجعة

 45 15 عدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي

 

 

 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 دروس إضافية حماضرات 
أو  معامل

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45  تدريبات أسبوعية على النصوص 45 ساعات التدريس الفعلية

الساعات     3 الساعات املعتمدة
 املكتبية

3 

 

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

 يحتاج الطالب إلى ساعات أسبوعية في البيت للتدريب والمذاكرة وإجادة المهارات عن طريق التطبيق المستمر

 

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

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

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

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

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

 المعرفة 1

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1-1 
املبكرة للخروج على األوزان يبني مفهوم شعر التفعيلة واحملاوالت 
 العروضية.

االختبارات التحريرية  احملاضرات واحلوار واملناقشة.
 والشفوية

1-2 
يذكر أهم االجتاهات املؤثرة يف شعر التفعيلة )الرومانسية, الواقعية, 

 الرمزية, الربانسية(.
االختبارات التحريرية  احملاضرات واحلوار واملناقشة.

 والشفوية
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1-3 
أهم أعالم شعر السمات الفنية يف شعرهم, ربطها ابلظواهر الفنية  يعدد

 يف شعر التفعيلة, التطبيق على مناذج شعرية لكل شاعر(.
االختبارات التحريرية  احملاضرات واحلوار واملناقشة.

 والشفوية

 املهارات املعرفية 2
 أن يكون الطالب قادراا على أن:

 االختبارات, بطاقة تقومي حلقات,وعروض النثر شعر التفعيلة وقصيدةمييز بني  2-1

 االختبارات, بطاقة تقومي حلقات,وعروض حيلل النصوص الشعرية وفق معايري املناهج احلديثة. 2-2

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

3-1 
 

حركة الشعر العريب املعاصر وتياراته وقضاايه  يدير حوارًا مع زمالئه عن
وفنياته وتوظيفاته اجلمالية بعد التحول الذي طرأ على الشعر العريب 

 بظهور شعر التفعيلة وقصيدة النثر يدءا من مخسينيات القرن العشرين.

 ورش عمل.
 املناقشات اجلماعية.

 تقييمات األقران
 تقدمي عروض

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
 أن يكون الطالب قادراا على أن:

 املتابعةبطاقة  احملاضرات من مصادرها املتنوعة. التقنية يف الوصول إىل املوضوعات األدبيةيوظف  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(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

يم نسبته من التقي
 النهائي

 %20 اخلامس االختبار الفصلي األول )مجاعي( 1
 %5 ممتد املشاركة واحلوار )فردي, مجاعي( 2
 %20 العاشر الثاين )مجاعي(االختبار الفصلي  3
 %15 ممتد عرض حبوث وتكليفات )مجاعي( 4
 %40 السادس االمتحان النهائي )مجاعي( 5
 100% 

 

 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(.  
 وجود أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح واإلرشاد األكادميي للطالب احملتاج لذلك. •
 ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب. •
 لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية )املوهوبون, الضعفاء(.حتديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون  •
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 مصادر التعّلم .ه
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج . 1

 مدخل إىل دراسة الشعر العريب احلديث, نذير العظمة, النادي األديب الرايضي. •
 
 والتقارير وغريها(:اجملالت العلمية ) ساسيةألرجعية ااملواد امل - قائمةيف  –أدرج . 2 

 م.1990اجتاهات الشعر العريب املعاصر, إحسان عباس, عامل املعرفة, السعودية,  •
, 2االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث, سلمى اخلضراء اجليوسي, ترمجة: عبدالواحد لؤلؤة, مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, ط •

 م.2007
 دواوين الشعراء موضوع الدراسة. •
 السعودية. •
 قضاايه الفنية وظواهره املعنوية, عز الدين إمساعيل, دار الفكر العريب, ط: الثالثة. -الشعر العريب املعاصر  •
 م.1983, 2الشعر العريب املعاصر: روائعه ومدخل إىل قراءاته, الطاهر أمحد مكي, دار املعارف, القاهرة, ط •
 م.1988, 1, طالشعر الوجداين, عبدالقادر القط, مكتبة الشباب •
 دمشق. -قصيدة النثر. يوسف حامد جابر, دار احلصاد للنشر والتوزيع  •
 م.2014, 6مدخل لدراسة الشعر العريب احلديث إبراهيم خليل, دار املسرية, األردن, ط •
 الكتب اليت تتناول االجتاهات الشعرية املطلوب دراستها. •
 جملة شعر. •
 جملة اآلداب. •

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:املواد أدرج . 3
 االطالع على موسوعة الشعر العريب اإلصدار الثاين •
 تصفح موقع )الشعر العريب( •
 موقع )أوراق نقدية( •
 منتدايت )أشعار العرب( •

 واألسطواانت املدجمة: ,الربجميات الربامج احلاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 أقراص مضغوطة. •
 قاعات للفيديو. •
 قاعات للعرض املرئي. •

 
 

 املرافق املطلوبة .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 وغريها(:واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة, 
 املباين )قاعات احملاضرات, واملختربات, وقاعات العرض, واملعامل, وغريها(: .1

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. •
 خمتربات صوتية. •
 أجهزة عرض. •



 
 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

6 

 

 برامج لغوية تعليمية. •
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية. •

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

 
 رها, أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة, فاذك .3

 برامج تدريب لغوي. •
 أفالم تسجيلية: فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والنطق. •
 

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

 اختبارات فصلية. •
 لتحليل النصوص(.اختبار جمموعات )ورش عمل  •
 اختبارات تقوميية مستمرة. •
 أنشطة منزلية وتدريبات. •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته. •
 التعرف على آراء الطالب يف املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. •
 ني مبالحظة قاعات الدراسة.قيام مشرف •

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس ملتابعة أحدث طرق التدريس. •
 عقد برامج تدريبية. •
 لقاءات علمية بني أعضاء هيئة التدريس. •
 حضور دروس منوذجية. •
 متابعة اللقاءات العلمية. •
 احلوافز املاادية واملعنوية. •
 بني عضو هيئة التدريس والطالب لتكون عالقة أبوية.االرتقاء ابلعالقة  •
 متابعة اجلديد يف جمال التخصص وطرق التدريسوالقياس والتقومي. •
 توفري الوسائل التعليمية املناسبة لتخصصه )احلاسب, الكتاب, داات شو...( •

واسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني, إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .4
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 االختبارات التحريرية الدورية. •
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة. •
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية. •
 قدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.مراجعة التصحيح قراءة ان •
 القيام أبنشطة مساندة. •
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 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. •
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5

 واقرتاحاهتم لتطويره. مرئياهتم استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة •
 لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. •
 عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى. •
 استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر. •
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. •
 رر.عقد ورش عمل ألساتذة املق •
 مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. •

 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


