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 نموذج توصیف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود سم المؤسسة التعلیمیة:ا ھـ  ۱٤۳۹/  ۱٤۳۸ :التوصیفتاریخ  
 جامعة الملك سعود  –كلیة اآلداب  :القسم /لكلیةا
 

 التعریف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنھ أ. 
 عرب   ۳۲۷ –  ٤الشعر العربي القدیم  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم ۱
             ًّ  ساعات أسبوعی  ا. 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
 . ۳الشعر العربي القدیم   (إن وجدت): ات السابقة لھذا المقرر. المتطلب٥
 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 التقلیدیةقاعات المحاضرات أ. 
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعلیم اإلب. 
    

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

  النسبة:  بالمراسلةد. 
    

  النسبة:  أخرىھـ. 
 

 :تعلیقات
 

 
 



 األھدافب. 
 الرئیس؟ ھدف المقرر ما  -۱

دراسة موضوعات الشعر العربي في العصر العباسي للطالب المتخصصین یھدف ھذا المقرر إلى 
 في قسم اللغة العربیة وآدابھا، وبما یحقق األھداف اآلتیة: 

                                                                        ّ                  التعريف باالجتاهات الفنية املختلفة للشعر يف العصر األندلسي وعهد احلروب الصليبي ة والدول املتتابعة  –  ۱
.              ّ                                          الفنون الشعري ة اجلديدة وأساليبها املختلفة يف العصر األندلسي      ّ         أن يتعر ف الطالب  –  ٢  
.                ّ                                                         تنمية حاسة التذو ق األديب للنص الشعري والتحليل الفين للقصيدة يف بنيتها اجلديدة –  ٣  
 .                                                               ّ        تدريب الطالب على أساليب حتليل النصوص الشعرية يف ضوء املناهج النقدي ة احلديثة  –  ٤
 

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

 واالعتماد على مهارات التفكري استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين   -
 االعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالب أو مصادر املكتبة.  -
 االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة.  -

 
 

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

 عام للمقرر:  وصف
 

 
 تناولھا: التي ینبغي الموضوعات . ۱

 ساعات التدریس  عدد األسابیع قائمة الموضوعات
 ۳ ۱             ّ                 احلركة الشعري ة يف املشرق واملغرب. 

 ٦ ۲ اجتاهات الشعر وموضوعاته. 

 ٦ ۲      ّ   تطبيقي ة. شعر الغزل يف العصر األندلسي: مناذج 

 ۳ ۱                                        ّ   شعر الطبيعة يف العصر األندلسي: مناذج تطبيقي ة. 

 ۳ ۱                  ّ              ّ    شعر النكبة الفردي ة: املعتمد بن عب اد. 

 ۳ ۱                 ّ                             شعر النكبة اجلماعي ة: احلصري وأبو البقاء الرندي. 

ّ             دراسة املوش حات واألزجال.            ۲ ٦ 

 ۳ ۱                             ّ   شعر اجلهاد يف عهد احلروب الصليبي ة. 

 ٦ ۲ األلغاز األحاجي.  –             ّ   املدائح النبوي ة  

 ۳ ۱ الشعر الصويف. 

 
   :  إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزیعھا. ۲



أو   معامل دروس إضافیة محاضرات 
 استدیو

 
 المجموع أخرى تطبیق

 ٤٥    الساعات المكتبیة 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 العباسي. 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
 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقیاس  بحیث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم :    ً أوال   -
 . المستھدفةومع مخرجات التعلم  تتسق معھاتقییم والطرق التي تناسب ضع استراتیجیات التدریس  :     ً ثانیا   -
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ویجب مخرجات التعلم وتقویم  التي تساعد على قیاسناسبة الم التقییمضع طرق  :     ً ثالثا   -

أن یتضمن  لزم، مع مالحظة أنھ ال ی  ً                          عا  عملیة تعلم وتعلیم متكاملةلتشكل م ھاواستراتیجیات تدریس تقییمھاالمستھدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم كل مجال فيكل مقرر مخرجات تعلم 

=
 للمقرر مخرجات التعلم جدول 

إلطار الوطني ا            ً       للمقرر وفقا  لمجاالت مخرجات التعلم م
 لمؤھالتل

تدریس ال استراتیجیات
 مقررلل

 تقویمطرق ال

 المعرفة ۱
 یكون الطالب قادرا أن:أن 

         ّ                                     يوضح التحو الت اليت طرأت على فنون الشعر يف العصر   ۱-۱
 األندلسي

 االختبارات  ة واملناقشة احملاضر 

                        ّ                                يذكر أهم التيارات الشعري ة اجلديدة يف العصر األندلسي وأشهر   ۱-۲
 أعالمها. 

 االختبارات  ة واملناقشة احملاضر 

 اإلدراكیة المھارات  ۲
 الطالب قادرا أن:أن یكون 

 االختبارات  ، بطاقة تقومي التعليم التعاوين  الشعر واملوشحات، واألزجال، واأللغاز، واألحاجي. بني  مييز  ۲-۱
 بطاقة تقومي  دراسة حالة                   ّ                           حيلل النصوص الشعري ة وفق معايري التحليل املقرتحة.  ۲-۲
 األقران تقييم  ورشة عمل                       ّ             ينقد النصوص ويقدم املسو غات املقبولة.  

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

            ّ                             قضايا الشعوبي ة والزندقة واجملون والزهد مع   عن    ً       ًّ  حوار ا نقدي ا يدير  ۳-۱
 زمالئه. 

،  ورشة عمل، التعليم التعاوين
 دراسة حالة 

،  التقارير، تقدمي عروض 
 تقييمات األقران 

  تقنیة المعلومات والمھارات العددیةمھارات االتصال ومھارات  ٤
 أن یكون الطالب قادرا أن:

املوضوعات   والربامج احملوسبة يف الوسائل املتعددة يوظف - ۱-٤
 األندلسي.  العصر        ّ       ّ                    الشعري ة والتحو الت اليت طرأت عليها يف 

 العروض املرئية 
 التعليم التعاوين 

 بطاقة املتابعة 

 )وجدت إن( النفسیة الحركیةمھارات ال ٥
٥-۱    

 
 خالل الفصل الدراسي:مھام تقویم الطالب جدول . ٥
، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعيمثال: ( مھام التقویم المطلوبة من الطالب م

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

 لھ

نسبتھ من  
 التقویم النھائي



 %  ١٥  (جماعي) االختبار الفصلي األول =۱
 ٪١٠  وجماعي)  (فرديالمشاركة   ۲
 %  ١٥  ) (جماعياالختبار الفصلي الثاني   ۳
 %  ١٠  وجماعي)  (فرديمسابقات وأنشطة وبحوث  ٤
 ٪١٠  بحث علمي=٥
 %  ٤٠  جماعي) (النهائي  االختبار  ٦

 : 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 -
 الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية (املوهوبون، الضعفاء) مواعيد إضافية مع  حتديد -

 
 

           ّ  مصادر التعل مھـ. 
 : الكتب المقررة المطلوبة  -في قائمة  –أدرج  .۱
 . ١٩٦٨جملدات،  ٨، ت. إحسان عباس، دار صادر،  نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب املقري -
 . م ١٩٩٧، بريوت  – دار الثقافة ، إحسان عباس ، ت. بسام ابن ة، الذخرية يف حماسن أهل اجلزير  -
 . ١٩٦٠بريوت، دار الثقافة، عباس،  إحسان )،  سيادة قرطبةعصر  ( ي تاريخ األدب األندلس -
 . ١٩٦٢بريوت، دار الثقافة، عباس،  إحسان )، عصر الطوائف واملرابطني ي (تاريخ األدب األندلس -

 
 : )وغیرھا والتقاریر المجالت العلمیة( ساسیةألمرجعیة االمواد ال -في قائمة  –أدرج . ۲ 

 ١٩٧١، دار املعارف، مصر،  ) حممد زغلول سالم ٢و ١األدب يف العصر اململوكي ( -
 . ١٩٩٠األدب يف العصر األيويب، حممد زغلول سالم، دار املعارف، اإلسكندرية،  -
 .م١٩٩٥مكتبة التوبة بالرياض،   ،العطوي مسعد عيد   ،االجتاهات الفنية يف الشعر إبان احلروب الصليبية  -
 م ١٩٨٠ ،النادي األديب بالرياض  ،بن على اهلريف   العريب، حممداحلروب الصليبية وأثرها يف الشعر  -
 . ١٩٨٤، مكتبه الكليات االزهرية  القاهرة، ، خفاجى معبد املنع حممد ، يف مصر يف العصر اململوكي والعثماين ة األدبي ةاحليا -
 . ١٩٨٠، عامل املعرفة، الكويت، املوشحات األندلسية حممد عناين -
 . ١٩٧٥، مصطفى الشكعة، دار العلم للماليني، ندلسي موضوعاته وفنونه دب األاأل -

 . ٢٠٠٠يف األدب األندلسي، حممد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق،  -
 ١٩٨٥األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، أمحد هيكل، دار املعارف، القاهرة،  -     
 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغیرھا واإللكترونیة   أدرج المواد . ۳



 موقع الوراق
 : األسطوانات المدمجةو ،یات البرمج البرامج الحاسوبیة،  مواد تعلیمیة أخرى مثلأي أدرج . ٤

 املوسوعة الشاملة.  CD) أقراص ممغنطة (  -
 للقرآن الكرمي والشعر العريب  القدمي. CD) أقراص ممغنطة (  -

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

 : ) ، 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  الذكیة واللوحات  البیانات  عرض  أدوات ( اآللي الحاسب  مصادر. ۲
 معامل يف القسم مزودة بأقراص مضغوطة  ٤مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن   ٢٥ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 

 ا): كرھا، أو أرفق قائمة بھفاذ الحاجة إلى تجھیزات مخبریة خاصة،  مثل: مصادر أخرى (حددھا . ۳
 لسماع الشعر يف صدر اإلسالم والعصر األموي ملعرفة مواطن اجلمال فيه. برامج تدريب 

 وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق و أفالم تسجيلية: فيدي         

=
 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  -



 : إجراءات تطویر التدریس -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  -

 

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

=مؤسسة أخرى): من 
 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 المقررصف إجراءات التخطیط للمراجعة الدوریة لمدى -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  مدرسني مستقلني بوساطةتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -

 من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى
 

 
  

 لجنة األدب  : منسق البرنامجسم ا
    

 ۱٤۳۸/۱٤۳۹ التاریخ منسق المقرر التوقیع: 
 
=======
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