
 

 م2015هـ، الموافق أكتوبر1437، محرم 3، نسخة 2دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، ج 

0 

 

 
 

 

 

 

 
 

 كاديميالمركزالوطني للتقويم واالعتماد األ
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 العروض والقافية  

 عرب 218
 
 
 
 
 
 
 

   

  



 

 م2015هـ، الموافق أكتوبر1437، محرم 3، نسخة 2دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، ج 

1 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 :تاريخ :                      جامعة الملك سعود. اسم المؤسسة التعليمية1

 اللغة العربية وآدابها:القسم /. الكلية2

 

 :معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 عرب 218والقافية  العروض . اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 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، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 أساتذة القسم. اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 الرابع. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 ن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: . موقع تقديم المقرر إن لم يك8 .8

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

 :النسبة                                                قاعات المحاضرات التقليدية  .أ

 :النسبة                                                             التعلماإللكتروني  .ب

 :النسبة                                 (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  .ج

 
 

 :النسبة                                                                     المراسالت .د

 النسبة:                                                                       :ىأخر   .ه

 :تعليقات
 

 

 
 

 

 

 :األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ما . 1
 تمييز بحور الشعر ومعرفة المستقيم من الشعر والمكسور

 

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

 أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 االستفادة من البرامج التقنية في مجال اإليقاع 
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مستخدمة في النشرة التعريفية أو ال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: توصيف المقرر الدراسي  .و

 الدليل(. 

 توصيف عام للمقرر:
 مقرر تخصصي يدرس موسيقى عروض الشعر العربي وقافيته

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1 

ساعات  عدد األسابيع مفرادات المقرر الدراسي األسبوع
 التدريس 

 3 1 مصطلحات عروضية+  مقدمة تاريخية وعلمية عن علم العروض وغايته األول

 التطبيق على المصطلحات العروضية

 3 1 الزحافات والعلل الثاني

 التطبيق على الزحافات والعلل

 3 1 تقطيع الشعر والكتابة العروضية الثالث

 التطبيق على الكتابة العروضية

 3 1 البحر الوافر + بحر الهزج الرابع

 والهزجالتطبيق على بحري الوافر 

 3 1 البحر الكامل + بحر الرجز  - الخامس

 التطبيق على بحري الكامل والرجز

 3 1 البحر المتدارك+  البحر المتقارب السادس

 بيق على بحري المتقارب والمتداركالتط

 3 1 بحر الرمل السابع

 التطبيق على بحر الرمل

 3 1 البحر الطويل الثامن

 بحر الطويلالتطبيق على 

 3 1 البحر البسيط9 التاسع

 التطبيق على بحر البسيط

 3 1 البحر السريع العاشر

 التطبق على بحر السريع

 3 1 البحر الخفيف الحادي عشر

 التطبيق على بحر الخفيف

 3 1 البحر المديد- الثاني عشر

 التطبيق على بحر المديد

 3 1 )تعريفها وحروفها(علم القافية  الثالث عشر

 التدريب على معرفة تحديد القافية وحروفها وعيوبها 

 3 1 عيوب القافية والضرورات الشعرية الرابع عشر

 3 1 مراجعة الخامس عشر

 45 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصاللدراسي 

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  .2

 المجموع أخرى العملي معامل إضافية دروس محاضرات 

 الساعات المؤداة
 ً  فعليا

45   15  45 
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 3  1   2 الساعات المعتمدة

 

 خالل األسبوع؟إضافية )خاصة(يقوم بها الطالب ساعات تعلم  .3
ساعات أسبوعية في البيت للمذاكرة ، واستيعاب المادة العلمية ، وإنجاز الواجبات الفردية )  3إلى يحتاج الطالب/الطالبة 

 تدريبات تطبيقية (

 

 ها:وطرق تدريسقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  .4
 (اإلطار الوطني للمؤهالتي الخمسة الواردة فمجاالت مخرجات التعلم )يحدد الجدول التالي 

نظر إلى ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا  -
 .الشرح أسفل الجدول(

ا  -  .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يتطلب لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المقرر المستهدفة وطرق 
 .الت التعلممن مجا من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 
ا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م  طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1
ا على أن:  أن يكون الطالب قادرا

التدريب والمناقشة و المحاضرة علم العروض، وأهميته  ونشأته يذكر نشأة 1-1
 العملي

، المباشرةاألسئلة 
 تقديم عرض

المحاضرة والمناقشة والتدريب  أوزان الشعر العربي ، والتفريق بينها يعدد 1-2
 العملي

االختبارات 
التحريرية 

 والشفوية

 المعرفيةالمهارات  2
ا على أن:  أن يكون الطالب قادرا

بين الشعر الموزون وغير الموزون ) المستقيم  يميز 2-1
 والمكسور (  

التعاوني، العصف التعليم 
 الذهني

االختبارات، 
الواجبات المنزلية، 

 التقييمات الذاتية.

يقارن بين األوزان العروضية من حيث مقاطعها نوًعا  2-2
 وترتيبًا.

االختبارات، بطاقة  التعليم الذهني، حل المشكالت
 التقويم

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
ا    على أن:أن يكون الطالب قادرا

يدير سجااًل شعريًا خاليًا من األخطاء العروضية أمام  3-1
 األخرين.

المحاورات ، ومنتديات اإللقاء
، ورش الشعرية بين الطالب

 عمل

االختبارات، 
 تقييمات األقران

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4
ا على أن:  أن يكون الطالب قادرا

 بطاقة المتابعة عرض مرئي ومسموع البرامج الحاسوبية في مجال التخصص يستخدم 4-1

 )إن وجدت(حركية -مهارات النفسال 5

5-1    
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 خالل الفصل الدراسي:الطالب  تقويم مهامجدول  .5

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

 مالحظة......الخ(خطابة، تقديم شفهي، 

األسبوع 
المحدد 

 له

نسبته من 
 التقويم النهائي

 5 5 )ممتد ( اختبار شفوي لصحة إلقاء الشعر وقراءته 1

 5 6 )ممتد ( اختبار شفوي في وزن األبيات وتقطيعها 2

 20 6 )جماعي ( األولختبار اال 3

 10 10 مشروع بحثي 4

 20 12 )جماعي (الثانيختبار اال 5

 ) جماعي (اختبار نهاية الفصل 6
 

16 40 

 

 :همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)
 ساعات 3

 
 مصادر التعلّم .ه

 :. الكتب المقررة المطلوبة1
 أهدى سبيل إلى علمي الخليل  / إبراهيم مصطفى

 الوافي في علمي العروض والقوافي :الخطيب التبريزي 
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) قائمة بمواد مرجعية أساسية. 2
 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب / : أحمد الهاشمي

 فن التقطيع الشعري والقافية :صفاء خلوصي 

 مجلة الدراسات اللغوية

  :واقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواإللكترونية  لموادا .3 
 (www.alwaraq.com)  .الوراقموقع  -
 (http://www.adach.aeموقع اجملمع الثقايف يف أبو ظيب. ) -
 موقع أستاذ املادة. -
 
 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرياتومواد تعليمية أخرى مثل البرمج. أي 4
 موسوعة الشعر العربي

 

 
 

 :المطلوبةالمرافق  .و

http://www.alwaraq.com/
http://www.adach.ae/
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ة والمختبرات )أي عدد المقاعد 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
 ( طالبًا30قاعة دراسية سعة )

 معمل حاسب للتدريب على البرامج الحاسوبية المختصة

 
 
 

 :وغيرها( اللوحات الذكية والبرمجياتو . مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات2
 

 اللوحة الذكية
 
 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذمثاللحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، : مصادر أخرى )حددها-3
 

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

 

 

 

 
 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة-1
 نتائج االختبار التحريري + الشفوي .

 استبانة رأي الطالب .

 استبانة أستاذ المقرر .

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق. 2
 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على محكم خارجي .

 استبانة رأي الخريجين

 :تطوير التدريس إجراءات-3
 برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .

 توفير الوسائل الجديدة المعينة على تدريس المقرر .

 إيجاد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علمياً .

   حوافز معنوية ومادية للطالب المتميزين .
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التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  جراءاتإ-4 
بواسطة مدرسين مستقلين، والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

  مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:
 الختبارات التحريرية الدورية.ا -
 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 -

 

 
 تبادل األساتذة إجابات الطالب وتقويمها .

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف -5
 استضافة خبير لتقويم المقرر.  -

 استشارة أستاذ طويل التجربة في تدريس المقرر . -

 إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر . -

 واقرتاحاهتم لتطويره.استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم  -
 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. -
 اجلامعات املناظرة يف التطوير.االستفادة من نظم  -
 مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. -
 

 

    

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       
  


