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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

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

 وآدابها.’ قسم اللغة العربّي –كلية اآلداب  :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 عرب221( 1)الشعر العربي القديم : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعات أسبوعيًّا 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 الثالثالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ال يوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

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

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

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(: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
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 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

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

أن يتدّرب الطالب على قراءة النصوص الشعريّة وتحليلها وحفظها. – 1  

أن يتعّرف الطالب على أهم مالمح التطّور والجمود التي اعترت الشعر العربي القديم في هذه المرحلة التاريخية. – 2  

أن يتعّرف الطالب على الفنون الشعريّة المستحدثة. – 3  

 أن يتعّرف الطالب  على أهم مصادر الدراسة الشعريّة. – 4
 

 

)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 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

 

 

 

 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة الموضوعات

 3 1 البيئة في العصر الجاهلي. -

 3 1 أولّية الشعر العربي. -

 3 1 رواية الشعر الجاهلي وتدوينه. -

 6 2 قضّية الشّك في الشعر الجاهلي. -

 3 1 بنية القصيدة الجاهلّية. -

 3 1 بنية القصيدة في معلقة امرئ القيس. -

 3 1 بنية القصيدة في معلقة لبيد. -

 3 1 الحيوان في الشعر الجاهلي.لوحة  -

 3 1 لوحة المرأة في الشعر الجاهلي. -
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 6 2 شعر الصعاليك في العصر الجاهلي. -

 3 1 شعر الطردّية. -

 3 1 المفاخرات والمنافرات. -

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 - - - الساعات المكتبية 45 التدريس الفعليةساعات 

 3 - - - الساعات المكتبية 3 الساعات المعتمدة

 

  أسبوعيًا:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .2

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

 

 

 هاتدريس واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقًا مخرجات التعلم  .3

 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 
 .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  كل مقرر  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:

 االختبارات واملناقشةاحملاضرات  مناذج من عيون الشعر العريب، متّثل العصر اجلاهلي.يذكر  1-1
أهم القضااي املثارة حول الشعر اجلاهلي مثل قضييت: الشك  يوضح 1-2

 والتدوين.
 االختبارات واملناقشةاحملاضرات 

 اإلدراكّيةالمهارات  2

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 بطاقة تقومي التعليم التعاوين ييز بني خصائص الشعر يف العصر اجلاهلي وبنيته ولغته.مي 2-1
 االختبارات
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موضوعات الشعر اجلاهلي يف ضوء بنيته ونظرايت النقد شرح  2-2
 احلديث.

 بطاقة تقومي دارسة حالة

نصوص املعّلقات الشعريّة يف ضوء نظراّيت النقد احلديث حيلل  2-3
 واملعاصر.

 تقييم األقران ورشة عمل

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 أن:أن يكون الطالب قادًرا على 

ل، ورواية الشعر اجلاهلي االنتحايدير حوارًا مع زمالئه عن قضااي:  3-1
 وتدوينه.

 تقدمي عروض ورشة عمل، التعليم التعاوين

حول القضااي واإلشكالّيات النقديّة أمام زمالئه رأيه النقدي يعدل  3-2
 املثارة حول صّحة الشعر اجلاهلي وتدوينه.

 حلقات البحث
 دراسة حالة

 التقارير
 تقييمات األقران

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

إحصاء الظواهر األسلوبّية يف يوظف التقنية والربامج احملوسبة يف  4-1
 النصوص الشعريّة وعدد مرات تكرارها.

 العروض املرئية
 التعليم التعاوني

 بطاقة املتابعة

 (وجدت إن) الحركيةالنفسية مهارات ال 5

5-1    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .4

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

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 % 20  االختبار الفصلي األول ) مجاعي ( - 1

 % 10  املشاركة ) فردي ومجاعي ( - 2

 % 20  االختبار الفصلي الثاين ) مجاعي( - 3

 % 10  مسابقات وأنشطة وحبوث ) فردي ومجاعي ( - 4

 % 40  االختبار النهائي) مجاعي ( - 5

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

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

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 

 شارل بيال، اتريخ األدب العريب. -
 كارل بروكلمان، اتريخ األدب العريب. -
 إحسان عباس، اتريخ األدب العريب. -

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

 .(مجيع العصوراتريخ األدب العريب ) شوقي ضيف،  -
 عمر فروخ، اتريخ األدب العريب. -
 حسني الواد، اتريخ األدب مفاهيمه ومناهجه. -

 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج  .5

 املوسوعة الشاملة. CD) أقراص ممغنطة ) -

 للقرآن الكرمي والشعر العريب  القدمي.CD) أقراص ممغنطة ) -
 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

المقاعد داخل ة والمختبرات )أي عدد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

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

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. .2
 تربات صوتية. .3
 أجهزة عرض. .4
 برامج تعليمية. .5
 األساسية.مكتبات مصغرة حتوي املراجع  .6
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .7
 

 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة 4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 

 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً : مصادر أخرى )حددها .8

 برامج تدريب لسماع الشعر اجلاهلي ملعرفة مواطن اجلمال فيه. -
 أفالم تسجيلية:فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق -

 

 

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .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. -
 .عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى -
 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

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

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

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

تدريس من  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  والتبادل بصورة دوريٍةمستقلين،  تدريس

 مؤسسة أخرى(:

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

 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ِص .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 من  بوساطةتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -

 .الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى
 

 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


