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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

 عرب322( 3)النثر العربي القديم  :ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 2. 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

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

 ( 2النثر العربي القديم ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .5

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

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

 الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(: . نمط8

 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

  ت :تعليقا

 

 

 األهداف .ب

 الرئيس ؟هدف المقرر ما-1

 

في عصور مختلفة وبيئات القديم العربي في األدب وأبرز أعالمها أن يتعرف الطالب على األنواع النثرية 
 متنوعة .) العصر العباسي ، واألندلسي ، والدول المتتابعة (.
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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(.  

 الستفادة من الشبكة اإللكرتونّية يف إعداد األوراق العلمّية املتعّلقة ابملادة.ا 
دوَّانت النثر القدمي؛ مثل موقع الوراق الستفادة من املوسوعات واملواقع العلمّية اليت حتوي ما 

(www.alwaraq.net.) 
 /http://shamela.wsوقع املكتبة الشاملة . )م 

 

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

 

الموضوعات التي  ينبغي تناولها -1  

 ساعات االتصال عدد األسابيع  الموضوع

الخبر : التحول من الشفاهي إلى المكتوب . -  
الـنـادرة : عند الجاحظ في البخالء، والصابيءفي الهفوات  -

 النادرة
 

3 6 

كليلة ودمنة، والنمر  مثلالقصص على ألسنة الحيوانات : 
 والثعلب لسهل بن هارون، وسلوان المطاع البن ظفر الصقلي.

 

2        
 
 

 
4 

 المقامات والمنامات: نشأتها وتطورها وأعالمها ونماذج منه:
مقامات بديع الزمان الهمذاني. مقامات الحريري.    
مقامات السيوطيمقامات السرقسطي، مقامات القرطبي ،   

.منامات الوهراني. مقامات الصفدي  

 
3 

 
6 

السيرة ، ودراسة نماذج متنوعة منها :   
السيرة الغيرية ونماذج منها .   -  
السيرة الذاتية ونماذج منها . -  
السيرة الشعبية ونماذج منها . -  

 

3 
 

6 

دراسة نماذج متنوعة منها مثل : رحلة ابن فضالن،  لرحالت :ا

ورحلة ابن جبير، ورحلة ابن بطوطة ، رحلة الخياري،ورحلة 

 الشتاء والصيف

 

 

2  

 

 

4 

الترسل التأملي: ابن حزم في األخالق والسير، وابن الجوزي 
 في صيد الخاطر.

 

1 2 

 

 مراجعة عامة 1  2

 

  30                       15           ات االتصال في الفصل الدراسي عدد األسابيع ومجموع ساع

 
 

 

http://www.alwaraq.net/


 
 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

3 

 

 
 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 أخرى تطبيق 

المجم

 وع

ساعات     30 ساعات التدريس الفعلية

 مكتبية

30 

 2     2 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

 

 

 

 

 

 هاتدريسواستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت لمجاالت اإلطارللمقرر وفقًا مخرجات التعلم  .2

 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 معتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيًا -

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

 فيمخرجات تعلم  كل مقرر أن يتضمن لزمال ي، مع مالحظة أنه لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 يموتقطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا لمجاالتوفقًا  للمقررمخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 االختبارات والمناقشةاحملاضرة. ا، ونشأتهاوأهميته، فنون النثر يبين 1-1
 

 االختبارات املناقشة، واحلوار مدارسها ، والتفريق بينالنصوص نثريةيوضح  1-2

 أشهر أعالم النثر يف عصوره املختلفة يذكر 1-3
  

حل املشكالت، التدريب 
 العملي

، ملف االختبرات

 الطالب

 المعرفيةالمهارات  2

 قادًرا على أن:أن يكون الطالب 
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 بني الفنون النثرية ومدارسها املنتمية إليها. مييز  2-1
 

 التعليم التعاوين
 

تقديم عروض، 
 تقرير

 

 دراسة حالة  على اإللقاء اخلطايب يتدرب 2-2
 

 تقييم األقران

 التقارير، االختبارات العصف الذهين نقد األعمال النثرية املدروسةي 2-3

 ؤولية ستحمل المالشخصية والعالقات مهارات  3

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يدير حواُرا عن المقامات والسير والترسل ضابًطا نبرة  3-1
 اإللقاء للتأثير على اآلخرين.

 بطاقة تقويم التعليم التعاوين

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

في مجال  والوسائل المتعددة  البرامج المحوسبةيوظف  4-1
 .واالستفادة منها على النحو األمثل التخصص

تكاليف، واجبات، عرض 
 مرئي

التقارير، تقدمي عرض 
 فردي

 (وجدت إن)النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد 5-1

   ال يوجد 5-2

 

 

 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 الخامسا  االختبار الفصلي األول  ) جماعي ( 1

 %10 ممتد ) جماعي ( و ) منفرد ( 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

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبواإلرشاد األكاديمي  لالستشاراتالهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 

 

 ت ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب.س 
 لضعفاء(حديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية )املوهوبون ، ات 
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 قامة ندوات لتعريف األساتذة مبثل هذه الواجباتإ 
 لنظر إلى الساعات المكتبية، وساعات اإلرشاد بما يضمن التحفيز عليها.ا 

 

 

 مصادر التعّلم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 الجاحظ : البيان والتبيين . 

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

 

 الخبر في األدب العربي ، د. محمد القاضي . -

 النثر العباسي ، هاشم مناع . -

 عصر الطوائف والمرابطين ، د. إحسان عباس . –تاريخ األدب األندلسي  -

 عصر الدول واإلمارات ) األندلس ( د. شوقي ضيف .  -

 محمد رحب النجار : النثر العربي القديم ، .-

 المقامات المشرقية ، د. خالد الجديع . -

 العباسي األول: اتجاهاته وتطوره، محمد عبد الغني الشيخ النثر الفني في العصر -

   
.النثر الفني في عهدي الدولتين الزنكية واأليوبية ، د. مصطفى محمود زايد . - 

 :ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت واإللكترونية  الموادأدرج . 3

 

 (www.alwaraq.com)  .لوراقاوقع م 
 (http://www.adach.aeوقع اجملمع الثقايف يف أبو ظيب. )م 
 وقع أستاذ املادة.م 

 

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

 
.األقراص المضغوطة المعنية بكتب التراث العربي األدبي -  
 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 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
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، تحتوي على مقعد أو مقعدين للطالب األعسر ومثلها لذوي االحتياجات ( طالبًا30قاعة دراسية سعة )
.الخاصة  

مسرح لإللقاء.-  
معمل حاسب للتدريب على البرامج الحاسوبية المختصة.-  

 
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2

 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة.  4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن
 

 

 

 قائمة بها(: كرها، أو أرفقفاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناكمثالً : مصادر أخرى )حددها .3

 رامج تدريب لغوي.ب 
 فالم تسجيلية:فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق.أ 
 لسبورة الذكيةا 

 

 

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1
 

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

 

 

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

 

عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على محكم خارجي. .  

استبانة رأي الخريجين.-   
استبانة رأي أساتذة المادة اآلخرين. -         

تبادل االختبارات وطريقة تصحيحها ونتائجها بين أساتذة المادة -      

   
 

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3
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 ورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .د 
 نظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.ت 
 لسابق وطرح احللول.اقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل ع 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير اآلداء.       

 

أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

تدريس من مؤسسة  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية  تدريس

 أخرى(:

 

 الختبارات التحريرية الدورية.ا 
 الختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.ا 
 لقيام بواجبات أساسية أو إضافية.ا 
 راجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس.م 
 راءة انقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.قراءة اإلجاابت بعد التصحيح ق 
 لقيام أبنشطة مساندة.ا 
 .ريسدابدل اخلربات بني أعضاء هيئة التت 

 

 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ِص .5

 

 واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: صف  العمليات-5
 ستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره.ا 
 قاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر.ل 
  .ملقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرىاقد مقارنة بني هذا ع 

 ستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.ا 
 قد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.ع 
 الستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير.ا 
 ملقرراقد ورش عمل ألساتذة ع 
 املقرر. انقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريسم 
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  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


