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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

 عرب الشعر العربي الحديث 433: 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 السابعالذي 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

 المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. نمط الدراسة 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

 معرفة الشعر العربي الحديث، ومدارسه ومناهجه، ونماذج منه وتحليلها تحليال أدبيا وافيا.

 

)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(.  
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 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوني واالعتماد على مهارات التفكير. •

 بة.االعتماد بشكل أكبر على التعلم الذاتي أو مصادر المكت •

 االستفادة من األقراص الممغنطة مثل المكتبة الشاملة. •

 تصفح المواقع اإللكترونية على اإلنترنت. •

 

 (. 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 األسبوع

ول
األ

 

 3 1 مقدمة عن الشعر العربي في القرن التاسع عشر وعوامل النهضة

ثاين
ال

 
و 

لث
الثا

 

الشعر اإلحيائي، األغراض التقليدية أعالمه )مع تحليل نموذجين منه( : 

 البارودي، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم.
2 6 

رابع
ال

 
و 

مس
اخلا

 
قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية: اخليال والصورة، املوسيقى، اللغة، 

 املعارضات.
2 6 

دس
لسا

ا
 

و 
ابع

الس
 

 الخروج عن األغراض التقليدية: الشعر االجتماعي، القصائد السياسية.

 القصائد القصصية والتاريخية.

 الجوهري، الرصافي، بشارة الخوري والنفس الرومانسي

2 6 

امن
الث

 

 اإلطار التاريخي

خصائص الشعر الرومانسي: الخيال والصورة، اللغة والبناء،األغراض 

 والمعاني

1 3 
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سع
التا

 
و 

شر
العا

 

 6 2 تحليل نموذج لجبران واآلخر لإليليا أبي الماضي مثال

شر
ي ع

حلاد
ا

 
و 

شر
ين ع

الثا
 

 مدرسة الديوان:

 المازني، شكريمقدمة: التسمية وأهم أفكارهم النقدية، العقاد، 

 تحليل نموذج شعري

2 6 

شر
ث ع

لثال
ا

شر 
ع ع

لراب
ا

 

 6 2 مدرسة أبلو: أعالمها، مبادئها، دراسة نماذج شعرية منها

 42 14 عدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي

 

 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 
 دروس إضافية محاضرات

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية

الساعات     3 الساعات المعتمدة

 المكتبية

3 

 

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

 طريق التطبيق المستمريحتاج الطالب إلى ساعات أسبوعية في البيت للتدريب والمذاكرة وإجادة المهارات عن 
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 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 -

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

مخرجات تعلم  كل مقرر أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا لمجاالتوفقًا  للمقرر مخرجات التعلم

 مقررلل

 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 المحاضرات والمناقشة. يبين جماليات الشعر الحديث 1-1

 

 االختبارات التحريرية والشفوية

 االختبارات التحريرية والشفوية المحاضرات والمناقشة. يذكر مدارس ومناهج الشعر الحديث وأبرز شعراء هذا العصر 1-2

 المعرفيةالمهارات  2

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

التدربيات، تشكيل  يميز بين الفنون الشعرية وأساليبها المختلفة في العصر الحديث 2-1

حلقات 

 البحوث)تكاليف(وعرض

االختبارات التحريرية 

 والشفوية
 بطاقة تقوم

االختبارات التحريرية  التعليم التعاوني معايير المناهج الحديثة. يحلل النصوص الشعرية وفق 2-2

 ، بطاقة تقويم.والشفوية

 االختبارات التحريرية والشفوية العصف الذهني ينقد الشعر بتقديم المسوغات المقبولة  2-3

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

3-1 

 
 تقديم عرض  دارسة حالة حوارا أمام زمالئه يناقش القضايا الشعرية في العصر الحديثيدير 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 المالحظة والمتابعة تكاليف، واجبات يوظف البرامج الحاسوبية في مجال الدراسات الشعرية 4-1

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع 

 لتسليمهالمحدد 

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %20 الخامس االختبار الفصلي األول )جماعي( 1

 %5 ممتد المشاركة والحوار )فردي، جماعي( 2

 %20 العاشر االختبار الفصلي الثاني )جماعي( 3

 %15 ممتد عرض بحوث وتكليفات )جماعي( 4

 %40 السادس االمتحان النهائي )جماعي( 5

 100% 

 

 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(.  

 طالب المحتاج لذلك.وجود أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح واإلرشاد األكاديمي لل •

 ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب. •

 تحديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين يحتاجون لذلك خارج نطاق الساعات المكتبية )الموهوبون، الضعفاء(. •

 

 مصادر التعّلم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

سلمى الجيوسي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية، االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحيث،  •

 م.2007، 2بيروت، ط

 

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

 دواوين الشعر الحديث. •

 م1983، 2دار المعارف، القاهرة، طالشعر العربي المعاصر: روائعه ومدخل إلى قراءاته، الطاهر أحمد مكي،  •

 م.1988، 1الشعر الوجداني، عبدالقادر القط، مكتبة الشباب، ط •

 م.2002القاهرة الطبعة: الرابعة  -عن بناء لغة القصيدة العربية الحديثة، علي عشري زايد، مكتبة اآلداب  •

 م.2014 ،6مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، إبراهيم خليل دار المسيرة، األردن ط •

 مجلة فصول )عدد الشعر الحديث(. •

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 االطالع على موسوعة الشعر العربي اإلصدار الثاني •

 تصفح موقع )الشعر العربي( •

 موقع )أوراق نقدية( •

 منتديات )أشعار العرب( •
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 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، أخرى مثلمواد تعليمية أي أدرج . 4

 أقراص مضغوطة. •

 قاعات للفيديو. •

 قاعات للعرض المرئي. •

 

 

 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

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. •

 مختبرات صوتية. •

 أجهزة عرض. •

 برامج لغوية تعليمية. •

 مكتبات مصغرة تحوي المراجع األساسية. •

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

 معامل في القسم مزودة بأقراص مضغوطة. 4مقعدا، وينبغي توفير ماال يقل عن  25معمل الحاسب اآللي يجب أال تقل سعته عن 

 

 

 أو أرفق قائمة بها(:كرها، فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

 برامج تدريب لغوي. •

 أفالم تسجيلية: فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والنطق. •

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز

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

 من الطالب: عقد امتحان تقويم لعينة من الطالب. •

 عضو هيئة التدريس: تعبئة استبانة تنشأ لغر تقويم األساتذة للمقررات التي يقومون بتدريسها. من •

 من القسم: اإلشراف على امتحان تقويم الطالب وتحليل نتائجه ودراستها ومعالجة ما تكشف عنه. •

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

 برات بين من يدرسون المقرر ذاته.التشاور وتبادل الخ •

 التعرف على آراء الطالب في المقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. •

 قيام مشرفين بمالحظة قاعات الدراسة. •

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس لمتابعة أحدث طرق التدريس. •
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 عقد برامج تدريبية. •

 أعضاء هيئة التدريس.لقاءات علمية بين  •

 حضور دروس نموذجية. •

 متابعة اللقاءات العلمية. •

 الحوافز الماادية والمعنوية. •

 االرتقاء بالعالقة بين عضو هيئة التدريس والطالب لتكون عالقة أبوية. •

 متابعة الجديد في مجال التخصص وطرق التدريسوالقياس والتقويم. •

 )الحاسب، الكتاب، داتا شو...( توفير الوسائل التعليمية المناسبة لتخصصه •

 أعضاء هيئة تدريسإجراءات 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 دوريٍة

 أخرى(:

 ية الدورية.االختبارات التحرير •

 االختبارات الشفوية المبنية على خطة واضحة. •

 القيام بواجبات أساسية أو إضافية. •

 مراجعة التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف. •

 القيام بأنشطة مساندة. •

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس. •

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

 مرئياتهم واقتراحاتهم لتطويره. استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المقرر لمعرفة •

 لقاءات دورية مع المميزين من الطالب لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في المقرر. •

 عقد مقارنة بين هذا المقرر والمقرر نفسه في جامعات أخرى. •

 ضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر.است •

 عقد لقاءات نصف سنوية لمناقشة سبل التطوير. •

 عقد ورش عمل ألساتذة المقرر. •

 مناقشات بين أعضاء هيئة التدريس لمعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس المقرر. •
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


