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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 ثالث ساعات معتمدة 

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 المستوى الثالث                            يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ARB   152  2أدب

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

  مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 90 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

 

يعرض لمالمح الحياة التي أصتتتتابت بهدب هذف الفترة، ويتطرق إلى اردهار ؛ إك يتناول هذا المقرر األدب في العصتتتتر العباستتتتي

المستتتحد ة وأستتباب الشتتعر وتطورف ونشتتاط الشتتعراو وموضتتوعات الشتتعر التقليدية وما أصتتابها من تجديد وموضتتوعات الشتتعر 

ظهورها وطوائف الشتتتعراو ويعرض ألعالم الشتتتعراو العباستتتيين، ويتطرق إلى النرر العباستتتي، وظهور النرر الفني والم  رات 

العامة في النرر العباستتي، وفنون النرر التقليدية وفنونه المستتتحد ة، وأعالم األدباو وأبرر األجناس األدبية مرل: القى على لستتان 

د ابن المقفع في كليلة ودمنة والرستتتائل األدبية عن الجاال التربيع والتدوير والمقامات وعناصتتترها عن بديع الزمان الحيوان عن

  الهمذاني والحريري.

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

وما سادف من فنون أدبية شعرية ونررية، وأن يتعرف الطالب أبرر القضايا  لعباسيأن يلم الطالب بهدب العصر ا 

 الموضوعيّة والخصائى الفنية لألدب في هذا العصر.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

األوضاع السياسية، واالجتماعية، والرقافية،  العباسي ،  وأ رأن يعرف الطالب الحياة في العصر  1.1

 الشعر والنرر. على 

a2 

 a2 أن يعرف الطالب أ ر االمتزاج الرقافي في الشعر ،  وشعراو العصر العباسي. 1.2

  المهارات 2

 b.1 الشعر في العصر العباسي. وموضوعاتأن يستنتج الطالب مصادر  2.1

 b.1 األدبية في العصر العباسي. القضايا والنصوصأن يحلل  2.2

  الكفاءات 3

 c.2 أن يبدي رغبته في ال المشكالت التي تُرار في قاعة الدرس أ ناو المحاضرة. 3.1

 c.2 أن يكتشف الطالب المواهب الشعرية، والنررية ويسترمرها؛ لتنمية العالقة مع اآلخرين. 3.2

 d.3 التقنية والبرامج الحاسوبية في تقديم عروض وبعض الواجبات في مجال التخصىأن تستخدم  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
مقدمة عن المقرر تتناول أهداف تدريس األدب العباستتي، ومحتويات المقرر وطرق تقويمه والتعرض 

 العباسي.لقضية التقسيم الزمني لألدب 
6 

2 

المالمح العامة الم  رة في األدب العباستتتتتتي )الستتتتتتياستتتتتتية واالجتماعية والعقلية والفكرية( والتعرض 

لمظاهر الحياة الفكرية مرل الشتتعوبية والزندقة ومظاهر الحياة االجتماعية مرل الزهد وانتشتتار مجالس 

 الغناو والمجون واللهو.

6 

3 
التجديد في  –الموضتتوعات المستتتحد ة  –تحوالت الشتتعر العباستتي ) التجديد في الموضتتوعات القديمة 

 انتشار شكل المقطوعات الشعرية(. –األوران والقوافي 
6 

4 
أبو نواس أشعارف في  –علي بن الجهم وشعر الطبع –طوائف الشعراو ) بشار بن برد والشعر المولد 

 التوبة واالستغفار والخمر(.
6 

 6 أبو العالو المعري(. –ابن الرومي  –المتنبي  –البحتري  -أعالم الشعراو العباسيين ) أبو تمام  5

6 
 –وفنونه المستتتتحد ة( الخطب  –النرر الفني )فنون النرر القديمة  –الم  رات العامة في النرر العباستتتي 

 فن التوقيعات واردهارف. –الرسائل األدبية  –والرسائل الديوانية 
6 

 3 ابن المقفع والقى على لسان الحيوان في كليلة ودمنة. 7

 3 أبو العالو المعري ورسالة الغفران –الجاال وسمات أدبه ورسالة التربيع والتدوير  8

 3 الحريري ومقاماته. –بديع الزمان الهمذاني ومقاماته  9

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 العباسي ،  وأ رفي العصر أن يعرف الطالب الحياة 

األوضتتتاع الستتتياستتتية، واالجتماعية، والرقافية، على 

 والنرر.الشعر 

 المحاضرة

 المناقشة

 االختبار

تكاليف  -  

 ) ملف اإلنجار (

1.2 

في الشتتتعر ،   المتزاج الرقافيأن يعرف الطالب أ ر ا

 وشعراو العصر العباسي. 

 -والمالاظة  الحوار المحاضرة والمناقشة

 االختبار

 ) ملف اإلنجار (

 

 المهارات 2.0

2.1 
في أن يستنتج الطالب مصادر وموضوعات الشعر 

 العباسي.العصر 

 الواجبات و التعلم الذاتي

 ) ملف اإلنجار (

2.2 

 التحليل  .أن يحلل القضايا األدبية في العصر العباسي

 االستنباط

 المناقشة

 المحاضرة

 

 المحاضرة

 –أسئلة شفوية وتحريرية 

 االختبار

 ) ملف اإلنجار (

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يبدي رغبته في ال المشكالت التي تُرار في 

 قاعة الدرس أ ناو المحاضرة.

ال  ي، التعلم التعاون

 المشكالت

 مناقشة األعمال الجماعية

 ) ملف اإلنجار (

3.2 

أن يكتشف الطالب المواهب الشعرية، والنررية 

 .العالقة مع اآلخرين ويسترمرها؛ لتنمية

 

 

 الذاتيالتعلم 

 التعلم التعاوني

 مالاظة

 التكاليف

 ) ملف اإلنجار (

 

3.3 
أن تستخدم التقنية والبرامج الحاسوبية في تقديم 

 عروض وبعض الواجبات في مجال التخصى

 التعلم التعاوني

 ال المشكالت

) ملف  المالاظة والتقويم

 اإلنجار (

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر واجبات ، تكليفات. 1

 %15 6 االختبار الشهري األول. 2

 %15 12 االختبار الشهري الراني. 3

 %60 16 االختبار النهائي. 4

5 
 المجموع

 
 100% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات تواجد لإلرشاد األكاديمي4

 

 



 

 
6 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 المصريةدار المعارف ، د. شوقي ضيف، األدب العربي في العصر العباسي األول والراني

 .م2006

 

 المساندةالمراجع 

، د. محمد مصطفى هدارة ،اتجاهات الشعر العربي اتى آخر القرن الراني الهجري -

 .م1963 دار المعارف المصرية

، القاهرة، مكتبة الشبابر، د. محمد أبو األنوا، تطورف وقيمه الفنية الشعر العباسي: -

 .م1987مصر

أ.د. خليل و ،أ.د. استتتتتتين علي محمد، أعالمه –أنماطه  –تطورف  النرر العباستتتتتتي -

 .م2013،الرياض، دار النشر الدولي، إبراهيم أبو كياب

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: -

 عجائب من العربية .

 فنون اللغة العربية .

 مقهى اللغة العربية .

 

http://www.al-mostafa.com/index.htm 

 مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/index 

 موقع الوراق

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 مكتبة مشكاة اإلسالم

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

 الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

http://www.alukah.net/ 

 األلوكة

http://www.iwan.fajjal.com/ 

 اإليوان

http://www.alarabiyah.ws/ 

 صوت العربية

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 

 شبكة الفصيح

http://pdfbooks.net/vb/login.php 

 منتديات الكتب المصورة

 

  ىأخر
 :واألستتتتتتطوانات المدمجة البرامج الحاستتتتتتوبية، البرمجيات،المواد التعليمية األخرى مرل 

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

تحتوي على : سبورة تفاعلية ومستلزماتها ( متًرا ـتتت  80اجم قاعة الدرس )

ـ منصة ألعضاو هيئة التدريس ـ ميكروفون ـ توصيالت كهربائية مناسبة ، 

 وفي تناول المستخدم ـ إضاوة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 ـ مقاعد  ابتة ـ ااسب آلي .

 ( مقعدًا َادًّا أقصى . 40ـ عدد المقاعد : )

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهار

 توفير أجهزة ااسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد الطالب. -

 منصة الكترونية. -

 السبورة الذكية. -
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 متطلبات المقرر العناصر

 تبعاً لطبيعة التخصى() ىأخر تجهيزات

  -أجهزة فيديو وتلفار لعرض المقررات الدراسية أو التعليمية.

  -أشرطة تعليمية.

 -أجهزة أوفر هيد بروجوكتر ) العارض الرأسي (.

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصول على التغذية 

الراجعة من الطالب بخصوص فعالية 

 :التدريس

نتائج استبانة تقييم المقرر الدراسي  -

 من الطالب مناقشاتهم .

 استمارة تقويم المقرر الدراسي .-

 استبانة رضا الطالب.-

استبانة إلكترونية تقدم للطالب في -

نهاية الفصل الدراسي إلبداو الرأي في 

 فاعلية التدريس .

تلقي انطباعات الطالب عن المقرر -

َمْن يقوم بتدريسه على الدراسي ، وعن 

موقع إلكتروني مخصى لذل  األمر 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر الطالب

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل األستاك أو القسم:

اجتمتتتاعتتتات دوريتتتة ألعضتتتتتتتتاو هيئتتتة -

 التدريس. 

 استمارة تقييم كاتي .-

التقرير الستتتتنوي من قبل رئيس القستتتتم  -

 األداو (.)تقييم 

المراجعتتتة التتتدوريتتتة التتتداخليتتتة للمقرر -

 الدراسي .

استتتتتتتبانة تقييم عضتتتتتتو هيئة التدريس -

 للمقرر الدراسي .

تقرير عضتتتتتتو هيئة تدريس مناظر في -

 القسم .

 تقرير خبير من كلية مناظرة .-

 ورش عمل لتطوير أساليب التقييم .-

إجراو تقييم داخلي بمشتتتتاركة أعضتتتتاو -

 القسم .

 مباشر  ، وقيادات البرنامجهيئة التدريسأعضاو 

جراوات التحقق من معتتتايير إنجتتتار إ

 الطالب :

تكوين لجنتتة من األعضتتتتتتتاو لمراجعتتة -

 عينات األوراق بعد تصليحها .

 تصليح عينة من واجبات الطالب .-

االستعانة بهساتذة رائرين لتقويم المقرر -

 الدراسي.

 تبادل األساتذة إجابات الطالب وتقييمها -

 مراجعة ورقة االختبار .-

 ، أعضاو هيئة التدريس

 الزائرون ساتذةاأل
 مباشرغير 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

مراجعة عينة من أوراق إجابة الطالب -

. 

تصتتتتتتليح االختبار مناصتتتتتتفة مع رميل -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خالل رميل آخر.

التتدوريتتة إجراوات التخطيط للمراجعتتة 

لمدى فعالية المقرر الدراستتتي والتخطيط 

 لتطويرف:

مراجعة التوصتتيف بشتتكل دوري نهاية -

 كل فصل دراسي. 

مقتتتابلتتتة المقرر بمقررات ممتتتا لتتتة في -

 أقسام متشابهة .

اجتماع دوري ألعضتتتتاو هيئة التدريس -

للوقوف على نقاط الضتتتتتتعف وتحستتتتتتين 

 المقرر .

االستفادة من تقرير عضو هيئة تدريس -

 ابق عن المقرر .س

 تحديد وجهة نظر الطالبات في المقرر.-

صة بالمقرر - تحديث مصادر التعلم الخا

 لمواكبة ما يستجد .            

تحليل النتائج اإلاصتتتتائية لتقويم طالب -

المقرر واإلفادة من نتائجها في تحستتتتتتين 

 المقرر وتطويرف.

 -استضافة خبير لتقويم المقرر

  - ألساتذة المقررإقامة ورش عمل 

 كتابة تقرير عن المقرر الدراسي .- 

 -خطة للتحسين والتطوير .

العمل على مراجعة توصتتتتتتيف المقرر -

 كل عام لمواكبة التطورات الحديرة.

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 .يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاو هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم اللغة العربية االعتمادجهة 

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


