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 نموذج توصیف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود اسم المؤسسة التعلیمیة: ھـ  ۱٤۳۹/  ۱٤۳۸ :التوصیفتاریخ  
 قسم اللغة العربیة  –كلیة اآلداب  :القسم /لكلیةا
 

 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ أ. 
 ۲الشعر العربي القدیم  : ورمزه المقرر الدراسي اسم 

 ساعات  ۳. عدد الساعات المعتمدة:  ۲
   :الذي یقدم ضمنھ المقرر الدراسي )أو البرامج(. 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
   ۱العربي القدیم  الشعر  (إن وجدت): . المتطلبات السابقة لھذا المقرر٥
 ھذا المقرر (إن وجدت):  المتزامنة مع  . المتطلبات ٦
 الرئیس للمؤسسة التعلیمیة:   في المقر إن لم یكن ،. موقع تقدیم المقرر۷
 . نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ینطبق): ۸
 

 % ۱۰۰ النسبة: ینطبق ةقاعات المحاضرات التقلیدیأ. 
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعلیم اإلب. 
    

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

  النسبة:  بالمراسلةد. 
    

  النسبة:  أخرىھـ. 
 

 :تعلیقات
 

 األھدافب. 
 الرئیس؟ ھدف المقرر ما  -۱

األموي  یھدف ھذا المقرر إلى دراسة موضوعات الشعر العربي في مرحلة صدر اإلسالم والعصر 
 للطالب المتخصصین في قسم اللغة العربیة وآدابھا، وبما یحقق األھداف اآلتیة: 

احلديث.       ّ                               ّ                   أن يتدر ب الطالب على حتليل النصوص الشعري ة يف ضوء النقد األديب  –  ۱  
والعصر األموي.       ّ                          ّ                                                أن يتعر ف الطالب على أهم مالمح التطو ر اليت اعرتت الشعر العريب القدمي يف مرحلة صدر اإلسالم  –  ٢  
. موضوعات الشعر املستحدثة       ّ             أن يتعر ف الطالب على  –  ٣  
                         ّ  أهم مصادر الدراسة الشعري ة.  الطالب على       ّ   أن يتعر ف  –  ٤

(مثل االستخدام المتزاید لتقنیة  الدراسي. المقرروتحسین لتطویر  - یتم تنفیذھا  - بإیجاز أي خطط اذكر -۲
 كنتیجة لألبحاث الجدیدة في مجال الدراسة).  في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغییرات 

 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين واالعتماد على مهارات التفكري    -
 ر املكتبة. االعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالب أو مصاد -



 االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة.  -
 

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

 عام للمقرر:  وصف
 

 تناولھا:  التي ینبغيالموضوعات .۱
 ساعات التدریس  األسابیععدد  قائمة الموضوعات

 ۳ ۱ الشعر في صدر اإلسالم.  -

 ۳ ۱ موقف اإلسالم من الشعر.  -

ّ            حس ان بن ثابت.   –شعراء الدعوة: كعب بن زهير   -   ۲ ٦ 

 ٦ ۲ الشعراء المخضرمون).  –   ّ                          تحو الت الغرض الشعري (المراثي  -

 ۳ ۱   ّ                 ّ                  تحو الت القصيدة العربي ة في العصر األموي.  -

 ۹ ۳ والنقائض. شعر الهجاء  -

 ٦ ۲ الغزل العذري.  – شعر الغزل: الغزل الصريح   -

 ۳ ۱                      ّ    شعر الطبيعة عند ذي الر مة.  -

 ٦ ۲ الشعر السياسي.  -

 
   :  إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزیعھا.۲

أو   معامل دروس إضافیة محاضرات 
 المجموع أخرى تطبیق  استدیو

 ٤٥    المكتبیةالساعات  ٤٥ ساعات التدریس الفعلیة 

 ۳     ۳ الساعات المعتمدة
 

        ً أسبوعیا :خالل یقوم بھا الطالب التي  )اإلضافي( التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد .۳
 على إجادة مهارات احلفظ وحتليل نصوص الشعر اجلاهلي. ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب ست حيتاج الطالب إىل 

 
 

  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.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب    ً أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم      ً ثانيا   -



: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر      ً ثالثا   -
                                   ً                                                     قييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن  املستهدفة وطرق ت

 يتضمن كل مقرر خمرجات 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:

            ّ                                     النقلة النوعي ة يف الشعر العريب من العصر اجلاهلي إىل   يبني  ۱-۱
 عصر صدر اإلسالم والعصر األموي. 

ة واملناقشة احملاضر   االختبارات  

مثل: الوعي  ثارهتا هذه النقلة أ يذكر أهم القضايا اليت  ۱-۲
             ّ                                     بالكتابة، وتطو ر املوضوع الشعري، وتنوع قضايا اخلطاب  

 الشعري يف هذه املرحلة. 

ة واملناقشة احملاضر   الختبارات ا 

        ّ  اإلدراكی ة:المھارات  ۲
 أن یكون الطالب قادرا على أن:

الشفاهي وخصائص الشعر  التمييز بني خصائص الشعر    مييز ۲-۱
 الكتايب. 

 التعاوين التعليم 
  ، بطاقة تقومي
 االختبارات 

                  ّ                      حتليل النصوص الشعري ة يف ضوء نظريات النقد   حيلل ۲-۲
 احلديث. 

 بطاقة تقومي  دراسة حالة 

بني الشعر اجلاهلي والشعر يف مرحلة صدر اإلسالم   يفرق ۲-۳
االختالفات   من حيث  واألموي رغم التشابه الشكلي

       ّ اجلوهري ة 

 تقييم األقران  ورشة عمل 

 ؤولیة  ستحمل المالعالقات الشخصیة ومھارات  ۳
 أن یكون الطالب قادرا على أن:

             ّ                         قضايا: الشفوي ة والكتابة أمام زمالئه يف   يدير حوارا عن  ۳-۱
 . قاعات الدرس

 تقدمي عروض  ورشة عمل، التعليم التعاوين 

                                               ّ     يعدل رأيه النقدي أمام زمالئه حول القضايا واإلشكالي ات   ۳-۲
املثارة حول موضوعات الشعر يف هذه املرحلة   ة       ّ النقدي  

       ّ  التارخيي ة 

 حلقات البحث  
 دراسة حالة 

 التقارير 
 تقييمات األقران 

  تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات االتصال ومھارات  ٤



 أن یكون الطالب قادرا على أن:
املوضوعات  ان يوظف التقنية والربامج احملوسبة يف إحصاء  ۱-٤

       ّ       ّ                   الشعري ة والتحو الت اليت طرأت عليها. 

 العروض املرئية 
 التعليم التعاوين 

 بطاقة املتابعة 

 )وجدت إن( النفسیة الحركیةمھارات ال ٥
٥-۱    

 
 
 
 
 
 
 

 خالل الفصل الدراسي:  ةبالطل یمتقو  مھامجدول .٥
، اختبار، مشروع جماعيمثال:  (  التقویم المطلوبة من الطالبمھام   م

 ، خطابة، تقدیم شفھي، مالحظة......الخ)كتابة مقال
األسبوع المحدد 

 لھ
نسبتھ من التقویم 

 النھائي
 %  ٢٠  (جماعي) االختبار الفصلي األول =۱
 ٪١٠  وجماعي)  (فرديالمشاركة   ۲
 %  ٢٠  ) (جماعياالختبار الفصلي الثاني   ۳
 %  ١٠  وجماعي)  (فرديمسابقات وأنشطة وبحوث  ٤
 %  ٤٠  جماعي) (النهائي  االختبار  ٥

 : ھمدعماإلرشاد األكادیمي للطالب ود. 
 الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكادیمي    والھیئة التعلیمیةأعضاء ھیئة التدریس  ترتیبات إتاحة    -۱
=ر الوقت الذي یتوقع أن یتواجد خاللھ أعضاء ھیئة التدریس لھذا الغرض في كل أسبوع).  اقد مذكر ا(

 .ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب -
 ون، الضعفاء) إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوب دحتديد مواعي -

 

 
           ّ  مصادر التعل مھـ. 

 : الكتب المقررة المطلوبة  -في قائمة  –أدرج  .۱
 م). ١٩٥٤                                                           ّ   تاريخ النقائض يف الشعر العريب، أمحد الشايب، مكتبة النهضة املصري ة ( -
 م). ١٩٦٣تاريخ األدب العريب، العصر اإلسالمي، شوقي ضيف، دار املعارف (القاهرة) (الطبعة السابعة  -
 م). ١٩٥٩    ّ                                                                          التطو ر والتجديد يف الشعر األموي، شوقي ضيف، دار املعارف (القاهرة) الطبعة الثانية ( -
                              ّ                                                                               اخلطاب السجايل يف الشعر العريب، آلي ات اشتغاله ورهاناته يف التواصل، عبد الفتاح أمحد يوسف، دار الكتاب اجلديد املتحدة،   -

 م)  ٢٠١٤(بريوت) (
ّ        ّ                                                                حققه وقد م له وعل ق عليه/ عبد القدوس أبو صاحل، مؤسسة اإلميان (بريوت) الطبعة الثانية  عدوي،  ديوان ذي الرمة، غيالن بن عقبة ال  -        

 .م) ١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢(



طبع يف مدينة ليدن احملروسة/ هولندا، مطبعة برييل   ، حتقيق املستشرق بيفاننقائض جرير والفرزدق أبو عبيدة،كتاب النقائض،  -
 . .م)١٩٠٧(

، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، دار املعارف       ّ     املفضلي ات،  - ّ       ّ                                                        املفض ل الضيب   . م) ١٩٧٩()  (القاهرة   
 : )وغیرھا والتقاریر المجالت العلمیة( ساسیةألمرجعیة االمواد ال -في قائمة  –أدرج . ۲ 

                                      ّ   دواوین الشعراء، وكتب المختارات الشعری ة. 
 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغیرھا واإللكترونیة   أدرج المواد . ۳
 

 األسطوانات المدمجة: و ،یات البرمج البرامج الحاسوبیة،  مواد تعلیمیة أخرى مثلأي أدرج . ٤
 املوسوعة الشاملة.  CD) أقراص ممغنطة (   - 
 . للقرآن الكرمي والشعر العريب  القدميCD) أقراص ممغنطة ( -
 

 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،  .۱

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة.  -
 تربات صوتية. خم -
 أجهزة عرض.  -
 برامج تعليمية.  -
 مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية.  -

 : وغیرھا)  والبرمجیات  ،اللوحات الذكیةو ،(أدوات عرض البیانات  تقنیة مصادر  .۲
 معامل يف القسم مزودة بأقراص مضغوطة  ٤مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 

كرھا، أو أرفق قائمة فاذ حاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة،  إذا كان ھناك    ً مثال  : مصادر أخرى (حددھا .۳
 بھا): 

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

 
 یم المقرر الدراسي وإجراءات تطویره  وتقز. 

 : استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب بخصوص فعالیة التدریس-۱
 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 سنوي ة ملناقشة س بل التطوير.  -          ّ                    



 ير. االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطو  -
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر.  -

 

 یم عملیة التدریس من قبل األستاذ أو القسم: واستراتیجیات أخرى لتق . ۲
 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته.  -
  املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. إىل آراء الطالب يف  التعرف -
 الدراسة. قيام مشرفني مبالحظة قاعات  -

 : تطویر التدریس  إجراءات -۳
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.  -
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.  -
 عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول.  -
 األداء. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير  -

 

: تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسین  (مثلإجراءات التحقق من معاییر إنجاز الطالب -٤
مؤسسة                               ً                                                       مستقلین، والتبادل بصورة دوریة  لتصحیح االختبارات أو عینة من الواجبات مع طاقم تدریس من 

=أخرى): 
 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.  
 التدريس. عضاء هيئة أتبادل اخلربات بني   

 
=الدراسي والتخطیط لتطویرھا:  فعالیة المقررإجراءات التخطیط للمراجعة الدوریة لمدى  صف - ٥

 مناقشات بني أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوبات تدريس املقرر.  -
      ّ         ّ                                             عرض عي نة عشوائي ة من كراسات إجابة الطالب ألعضاء يف التخصص نفسه.  -
                     ً                               ، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من  مدرسني مستقلني بوساطة تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -

 الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى 
 

 
 

 
  

 لجنة األدب : منسق البرنامجسم ا
    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 

=======
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