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 نموذج توصیف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود اسم المؤسسة التعلیمیة: :التوصیفتاریخ 
 اللغة العربیة وآدابھا :القسم /لكلیةا
 

 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ أ. 
 عرب  ۲۲۳) ۲النثر العربي القدیم (  :ورمزه المقرر الدراسي. اسم ۱
 ۳. عدد الساعات المعتمدة:  ۲
 اللغة العربیة  :الذي یقدم ضمنھ المقرر الدراسي )البرامجأو (. البرنامج ۳

 ھذه البرامج)كل                                       ّ         ً                  (في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بی ن ھذا بدال  من إعداد قائمة ب
 الذي یعطى فیھ المقرر الدراسي:   الدراسي. السنة أو المستوى ٤
 عرب  ۲۲۲)  ۱لقدیم ( النثر العربي ا (إن وجدت): . المتطلبات السابقة لھذا المقرر٥
 ھذا المقرر (إن وجدت):  المتزامنة مع  . المتطلبات ٦
 الجامعة نفسھاالرئیس للمؤسسة التعلیمیة:  في المقر إن لم یكن ،. موقع تقدیم المقرر۷

 . نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ینطبق): ۸
 

 ٪۱۰۰ النسبة: √ قاعات المحاضرات التقلیدیةأ. 
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعلیم اإلب. 
    

  النسبة:  ج. تعلیم مدمج (تقلیدي وعن طریق اإلنترنت)
    

  النسبة:  بالمراسلةد. 
    

  النسبة:  أخرىھـ. 
 

 :تعلیقات
 

 األھدافب. 
 الرئیس؟ ھدف المقرر ما -۱

والبیئات المختلفة، (العصر العباسي واألندلس  العصورأن یمیز الطالب بین الفنون النثریة وأسالیبھا المختلفة عبر 
 والدول المتتابعة)، وأن یتعرف على أبرز أعالم ھذه الفنون. 

 
(مثل االستخدام المتزاید لتقنیة المعلومات   الدراسي.  المقرروتحسین    لتطویر-  تنفیذھا  یتم-  بإیجاز أي خطط  اذكر-۲

 كنتیجة لألبحاث الجدیدة في مجال الدراسة).    في المحتوىأو مراجع اإلنترنت، والتغییرات 
                           ّ                       ّ       ّ           االستفادة من الشبكة اإللكرتوني ة يف إعداد األوراق العلمي ة املتعل قة باملادة.  
       َّ                                  حتوي مدو نات النثر القدمي؛ مثل موقع الوراق                                    ّ       االستفادة من املوسوعات واملواقع العلمي ة اليت  

)www.alwaraq.net.(   .واملوسوعة الشاملة 
 
 

http://www.alwaraq.net/


ٌ                        المطلوب ھنا وصف  عام بالطریقة نفسھا ال(مالحظة:  المقرر الدراسي    ج. وصف  مستخدمة في النشرة التعریفیة أو              
 ). البرنامج دلیل

 :تناولھا  التي ینبغيالموضوعات .۱
عدد   الموضوع 

 األسابیع
 ساعات االتصال

 مقدمة عن نشأة األجناس النثریة الشفاھیة واألجناس النثریة الكتابیة.  
حروب العباسي واألندلسي وعصر ال مقدمة في العوامل المؤثرة في النثر

.الصلیبیة  
واألندلسي.انتحال النثر في العصر العباسي   

۱ ۳ 

تلفة وبیئات  اسة نماذج مختلفة منھا في عصور مخودر  أنواعھا،فن الخطابة: 
 ٦ ۲ متعددة. 

المفاخرات والمناظرات، ودراسة نماذج من عصور مختلفة، وموضوعات  
.متنوعة  ۱ ۳ 

الصاحب بن   الصابئ، الرسائل اإلخوانیة، ودراسة نماذج من عصور مختلفة.
- األول الفصلیة األعمال (اختبار  قابوس بن وشكمیر، الخوارزمي،عباد، 

.ساعة واحدة) –  الخامس األسبوع  
۲ ٦ 

مثل: رسالة (التربیع والتدویر) للجاحظ، والرسالتان (الجدیة   ،الرسائل األدبیة
 ۹ ۳ والھزلیة) البن زیدون، ورسالة التوابع والزوابع) البن شھید. 

الرسائل الدیوانیة وفن التوقیعات وما طرأ علیھ من تطورات عبر العصور:  
عبد  محیي الدین بن   دراسة نماذج مختلفة: القاضي الفاضل، العماد الكاتب،

الظاه  ، القلقشندي، لسان الدین بن الخطیب. ر
ساعة واحدة)-األسبوع العاشر - األعمال الفصلیة الثاني اختبار )  

۳ ۹ 

وابن طفیل.  سینا،بن یقظان) البن  حي( رسالةالرسائل الفلسفیة:   ۱ ۳ 
    ۳ ۱ الوصایا ودراسة نماذج منھا في عصور مختلفة.  

مراجعة عامة     ۱ ۳ 
 

 ٤٥ ١٥ عدد األسابیع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي 
 
 
 

  :  إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزیعھا. ۲
دروس   محاضرات  

 إضافیة 
 المجموع  أخرى تطبیق   أو استدیو  معامل

 ٤٥     ٤٥ الفعلیةساعات التدریس 
 ۳     ۳ الساعات المعتمدة



 
           ً أسبوعیا :خالل یقوم بھا الطالب التي )اإلضافي( التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد . ۳ 

 حيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خالل التطبيق املستمر
 قیاسھا واستراتیجیات طرق  واتساقھا مع  الوطني للمؤھالت               ً             للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .  ٤

 ھاتدریس 
 الواردة في اإلطار الوطني للمؤھالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  یحدد

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. قابلة للقياس حسب  حبيث تكون  : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،   ً أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة.  وتتسق معها : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم      ً ثانيا   -
املستهدفة  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر  : ضع طرق التقييم     ً ثالثا   -

                             ً                                                                        واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات    وطرق تقييمها 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

=
 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

إلطار الوطني ا            ً       للمقرر وفقا  لمجاالت مخرجات التعلم م
 لمؤھالتل

 تقویمطرق ال مقررللتدریس ال استراتیجیات

 المعرفة ۱
 أن یكون الطالب قادرا على أن:

 االختبارات  واملناقشة  احملاضرة فنون النثر، وأمهيتها، ونشأهتا  أن يذكر  ۱-۱
 االختبارات  احلوار  املناقشة،  رية. نثالالنصوص  مدارس يعدد أن   ۱-۲
 ، ملف الطالب االختبارات  التدريب العملي حل املشكالت،  خصائصها.  ة،      ّ        النثري ة املختلفاملدارس مسات   يوضحأن   ۱-۳
 المعرفیةالمھارات  ۲

 أن یكون الطالب قادرا على أن:
 تقدمي عرض، تقرير  . التعليم التعاوين  بني الفنون النثرية ومدارسها املنتمية إليها.  أن مييز  ۲-۱
 تقييم األقران  دراسة حالة  اإللقاء اخلطايب  أن يتدرب على  ۲-۲
 التقارير، االختبارات  العصف الذهين  الطالب األعمال النثرية املدروسة  أن ينقد ۲-۳
 ؤولیة  ستحمل المالعالقات الشخصیة ومھارات  ۳

 أن یكون الطالب قادرا على أن:
 بطاقة تقومي  التعليم التعاوين  أن يدير حوارا أدبيا عن املفاخرات واملناظرات.   ۳-۱
 تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات االتصال ومھارات  ٤

 أن یكون الطالب قادرا على أن:
يف جمال   املتعددةالوسائل و لربامج احملوسبة ا يوظف  ۱-٤

 التخصص واالستفادة منها على النحو األمثل. 
 تقدمي عرض فردي التقارير،   تكاليف، واجبات، عرض مرئي 

 )وجدت إن( النفسیة الحركیةمھارات ال ٥
   ال یوجد ۱-٥

 
 



 خالل الفصل الدراسي:ة  بالطل یمتقو  مھامجدول . ٥
 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقویم المطلوبة ( مھام م

 ......الخ)مالحظةتقدیم شفھي،  خطابة،
األسبوع المحدد 

 لتسلیمھ
یم یالتقنسبتھ من 

 النھائي
 ٪ ۱٥ الخامس  االختبار الفصلي األول (جماعي) ۱
 ٪ ۱۰ ممتد المشاركة  ۲
 ٪ ۱٥ األسبوع العاشر االختبار الفصلي الثاني (جماعي) ۳
 ٪ ۱۰ ممتد النشاط (جماعي) ٤
 ٪ ۱۰ ممتد بحث علمي ٥
 ٪ ٤۰ السادس عشر  االختبار النھائي (جماعي) ٦

 
 ھم دعماألكادیمي للطالب واإلرشاد د. 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادیمي    والھیئة التعلیمیةأعضاء ھیئة التدریس  ترتیبات إتاحة  
 ر الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).   اقد مذكر مع (

 ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب. 
 الضعفاء)  املوهوبون،حتديد مواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية ( 
 باتإقامة ندوات لتعريف األساتذة مبثل هذه الواج 
 وساعات اإلرشاد بما یضمن التحفیز علیھا.  ، النظر إلى الساعات المكتبیة 

 
 

           ّ  مصادر التعل مھـ. 
 : المقررة المطلوبة الكتب -في قائمة  –أدرج . ۱
 الجاحظ: البیان والتبیین. 

 : )وغیرھا  والتقاریر المجالت العلمیة( ساسیةألمرجعیة االمواد ال-في قائمة  –أدرج . ۲
 العربي القدیم من الشفاھیة إلى الكتابیة، محمد رجب النجارالنثر  -
 شوقي ضیف. .د الفن ومذاھبھ في النثر العربي، -
   .  محمد عبد الغني الشیخ ،النثر الفني في العصر العباسي األول: اتجاھاتھ وتطوره-
.محمود عبد الرحیم صالحفنون النثر في األدب العباسي،  -  

النثریة في القرن الربع، د. غانم الحسن. الرسائل األدبیة   
 - الحروب الصلیبیة وأثرھا في األدب العربي في مصر والشام، محمد سید كیالني.

زاید. ىالنثر الفني في عھد الدولتین الزنكیة واألیوبیة، د. مصطف   
 تاریخ األدب العربي (العصر المملوكي) د. عمر موسى باشا. 

الزنكیین واألیوبیین والممالیك)، د. عمر موسى باشا.األدب في بالد الشام (عصر   - 
 - النثر العربي في عصر الدول المتتابعة، د. زینب بیره جكلي.

 - أدب الرسائل في األندلس، فایز القیسي.
 - تاریخ األدب األندلسي، د. إحسان عباس.

 : وغیرھا  مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعيواإللكترونیة   أدرج المواد . ۳
 

 ) www.alwaraq.com(    .الوراق موقع  
 موقع املكتبة الشاملة.  



 
 األسطوانات المدمجة: و، یات البرمج البرامج الحاسوبیة،  مواد تعلیمیة أخرى مثلأي أدرج . ٤
. األقراص المضغوطة المعنیة بكتب التراث العربي األدبي -  
 
 

 المطلوبة المرافق و. 
ة والمختبرات (أي عدد المقاعد یدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق   ّ                         بی ن متطلبات المقرر الدراسي 

 : ) ، وغیرھاالدراسیة والمختبرات، وعدد أجھزة الحاسب اآللي المتاحة قاعات داخل ال
 ): وقاعات العرض، والمعامل، وغیرھا المختبرات،والمباني (قاعات المحاضرات، 

. ، حتتوي على مقعد أو مقعدين للطالب األعسر ومثلها لذوي االحتياجات اخلاصة     ً   ) طالب ا ٣٠قاعة دراسية سعة (  
مسرح لإللقاء. -  
معمل حاسب للتدريب على الربامج احلاسوبية املختصة. -  
 : وغیرھا)  والبرمجیات  ،اللوحات الذكیةو ،(أدوات عرض البیانات  تقنیة مصادر 

 معامل يف القسم مزودة بأقراص مضغوطة.   ٤مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن
 كرھا، أو أرفق قائمة بھا): فاذ حاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة،     إذا كان ھناك   ً مثال  :  مصادر أخرى (حددھا 

 برامج تدريب لغوي.  
 فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق.  أفالم تسجيلية: 
 ة السبورة الذكي  

 
 یم المقرر الدراسي وإجراءات تطویره  وتقز. 

 استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب بخصوص فعالیة التدریس: 
 نتائج االختبار التحريري + الشفوي.  
 رأي أستاذ املتطلب الالحق.   
 رأي الطالب.    ةاستبان  
 أستاذ املقرر.   استبانة 

 یم عملیة التدریس من قبل األستاذ أو القسم: و استراتیجیات أخرى لتق
 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي.  -
 استبانة رأي اخلرجيني.  -
 استبانة رأي أساتذة املادة اآلخرين.  -
 االختبارات وطريقة تصحيحها ونتائجها بني أساتذة املادة تبادل  -

 إجراءات تطویر التدریس: 
 التدريس. دورات تدريبية ألعضاء هيئة  -
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.  -
 احللول. عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح  -



 داء. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األ  -

أعضاء  : تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة (مثلإجراءات التحقق من معاییر إنجاز الطالب 
  اء ھیئة أعضلتصحیح االختبارات أو عینة من الواجبات مع                                 ٍ مستقلین، والتبادل بصورة دوریة    ھیئة تدریس

 تدریس من مؤسسة أخرى): 
 االختبارات التحريرية الدورية.  
 االختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.  
 القيام بواجبات أساسية أو إضافية.  
 مراجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس.  
 قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة وتسجيل نقاط القوة والضعف.  
 القيام بأنشطة مساندة.  
=. دريستبادل اخلربات بني أعضاء هيئة الت 

 صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين: -
 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 
 ر. استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقر  
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.  
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير.  
 املقرر عقد ورش عمل ألساتذة  
 مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.  

 

 
  

 لجنة األدب : منسق البرنامجسم ا
    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ المقررمنسق  التوقیع: 
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