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  ادلرايس:التعريف ابملقرر أ . 

  ساعتان املعمتدة:الساعات . 1

 املقررنوع . 2

   أ خرى  متطلب قسم √  متطلب لكية  متطلب جامعة  أ .

    اختياري √  اإجباري ب.

  : الثالث يقدم فيه املقرر اذلي/ املس توى  الس نة. 3

 )اإن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال دب الإساليم . -

 وجدت( )اإناملتطلبات املزتامنة مع هذا املقرر . 5

 

 

 )اخرت لك ما ينطبق(. منط ادلراسة 6

 النس بة  عدد الساعات التدريس ية منط ادلراسة م

 %100 32 احملارضات التقليدية 1

  - التعلمي املدمج  2

  - التعلمي الإلكرتوين  3

  - التعلمي عن بعد  4

  -  أ خرى 5

 

 مس توى الفصل ادلرايس( )عىلالتصال . ساعات 7

 ساعات التعمل النشاط م

 32 حمارضات)وتشمل مناقشة البحوث املطلوبة كجزء من املقرر  يف احملارضة والاس تفادة من التوجهيات(. 1

 - معمل أ و اإس توديو 2

 - دروس اإضافية 3

 16 الإلكرتوين،التليقرام،املوقع الشخيص(أ خرى )تذكر( املتابعة عن بعد )تطبيقات التعمل ، الربيد  4

 48 الإجاميل 

 

 التعلميية:املقرر وخمرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ويعرف القمي والثوابت املراد توافرها يف العمل  . ال دب العريب اخملتلفةعصور ر يف لل دب الإساليم اذلي تواف الكبريأ ن يقف الطالب عىل الرتاث الإبداعي 

نقاط الامتس والالتقاء مع الآداب الإنسانية اليت ، ويدرك مدى ما يمتتع به ال دب الإساليم من حرية والزتام وتواصل مع الآداب ال خرى ، ويعرف الإبداعي 

نسان واحلياة والكون  .تنسجم وطبيعة الرؤية الإسالمية لالإ

 :  الهدف الرئيس للمقرر. 2

عىل مر العصور ال دبية من صدر الإسالم حىت العرص احلديث ويتعرف عىل القمي واملبادئ اليت  أ ن يمل الطالب بامنذج من النتاج ال ديب الإساليم شعرا ونرثا -

 .تقوم علهيا ، ومدى انسجاهما أ و اختالفها مع الآداب الإنسانية عامة 

 

 للمقرر:خمرجات التعمل . 3

 خمرجات التعمل للمقرر

 رمز 

خمرج التعمل املرتبط 

  للربانمج

  املعرفة والفهم 1
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 خمرجات التعمل للمقرر

 رمز 

خمرج التعمل املرتبط 

  للربانمج

  أ ن يُعّرف الطالب املفاهمي واملصطلحات اخلاصة ابل دب الإساليم  1.1

ليه . 1.2   أ ن يصف الطالب طبيعة ال دب الإساليم وحاجة اجملمتع اإ

  يف اإطار الرؤية الإسالمية .أ ن يعدد الطالب مناذج من املنتج ادلعوي  1.3

  الطالب مفهوم الالزتام واحلرية يف ال دب الإساليم .س تعرض أ ن ي  1.4

  املهارات 2

بداعيًا دعواًي ويقف عىل معطياته وأ هدافه ومراميه . 2.1   أ ن حيلل الطالب نصًا اإ

بداعي اإساليم .أ ن يس تخدم الرثوة  2.2   اللغوية املكتس بة من النصوص الإسالمية يف كتابة نص اإ

  أ ن يقارن الطالب بني ال دب الإساليم والآداب ال خرى ابلوقوف عىل نقاط الالتقاء والاختالف . 2.3

  أ ن يوظف الطالب املنتج ال ديب يف اجملال ادلعوي . 2.4

  القمي 3

ليه 3.1   . أ ن يتحمل الطالب مسؤولية البحث عن معلومات املقرر والقيام ابل عامل املس ندة اإ

  . أ ن يعمل الطالب يف فريق لتقدمي عرض تقدميي لإحدى مفردات املقرر 3.2

   أ ن يكتب الطالب تقريرًا حول اإحدى مفردات املقرر 3.3

ثراء احملتوى الرمقي مبا تعلمه يف هذا املقرر 3.4   . أ ن يسامه يف اإ

 

 املقرر  موضوعاتج. 

 التصالساعات  قامئة املوضوعات م

1 
 القسم ال ول قضااي فنية ومعنوية:

 2 خصائص التصور الإساليم للحياة والكون.و  أ ثر الإسالم يف تغيري احلياة. -

2 

  موقف الإسالم من ال دب والفن. -

 ال دب يف احلياة.رساةل  -
2 

3 
 القسم الثاين : ال دب الإساليم عرب العصور:

 2 يف العرص ال موي.خلالفة الراشدة ويف عرص النبوة وا -

 2 يف العرص العبايس. 4

 2 يف عرص ادلول والإمارات .  5

 2 يف العرص احلديث. 6

7 
 القسم الثالث: دراسة حتليلية لامنذج من فنون ال دب الإساليم:

 دراسة شعر ادلعوة اإىل الإسالم )خصائصه وقميه( -
2 

 2 الاختبار النصفي  + حل الاختبار بعد مجع أ وراق الإجابة  8

 2 دراسة شعر النقائض يف عرص النبوة )خصائصه وقميه(. - 9

 2 دراسة شعر املغازي والفتوح )خصائصه وقميه(. - 10

 2 دراسة شعر الزهد )خصائصه وقميه(. - 11

 2 يف فرتة احلروب الصليبية وما بعدها. الشعر الإساليم - 12

 2 دراسة اخلطابة والكتابة يف عهد الرسول والراشدين) خصائصها وقميها(. - 13
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 2 اخلطابة ادلينية يف العرص ال موي والعبايس)خصائصها وقميها(.  - 14

 2 تعريف بفنون النرث يف ال دب الإساليم احلديث. - 15

 2 الاختبار الهنايئ 16

 32 اجملموع

 

 والتقيمي:التدريس  د.

 مي يالتق  وطرقخمرجات التعمل للمقرر مع لك من اسرتاتيجيات التدريس  ربط . 1

 مييالتق  طرق التدريس اسرتاتيجيات خمرجات التعمل  رمزال

 املعرفة والفهم 1.0

فاهمي  1.1 لب امل طا خلاصــــــة ابل دب أ ن يُعّرف ال حات ا ـــــطل واملص

  الإساليم

 احملارضة التقليدية 

 العصف اذلهين 

 الاختبارات 

 الواجبات املزنلية

ليه 1.2  احملارضة التقليدية  . أ ن يصف الطالب طبيعة ال دب الإساليم وحاجة اجملمتع اإ

 العصف اذلهين

  

 ال س ئةل احلوارية وال س ئةل املبارشة 

 الاختبارات

ــة  1.3 طــار الرؤي أ ن يعــدد الطــالــب منــاذج من املنتج ادلعوي يف اإ

 . الإسالمية

 العصف اذلهين

 التعمل التباديل  

 القراءة والاطالع

 الاختبارات 

 املشاريع امجلاعية 

ـــــ تعرض أ ن ي  1.4 الطــالــب مفهوم الالزتام واحلريــة يف ال دب يس

 . الإساليم

 احملارضة التقليدية

 القراءة والاطالع  

 .الاختبار 

 ال س ئةل املبارشة .

 املهارات 2.0

بداعيًا دعواًي ويقف عىل معطياته وأ هدافه  2.1 صًا اإ أ ن حيلل الطالب ن

 . ومراميه

 احملارضة التقليدية 

 العصف اذلهين 
 الواجبات املزنلية

سالمية يف  2.2 أ ن يس تخدم الرثوة اللغوية املكتس بة من النصوص الإ

بداعي اإساليم  . كتابة نص اإ
 الواجبات املزنلية واملكتبية احملارضة التقليدية 

ـــــاليم والآداب ال خرى  2.3 ــب بني ال دب الإس ــال ــارن الط أ ن يق

 . ابلوقوف عىل نقاط الالتقاء والاختالف

 احملارضة التقليدية 

 التغذية الراجعة 
 ال س ئةل املبارشة واحلوارية

 الواجبات املزنلية واملكتبية القراءة والاطالع  . ادلعويأ ن يوظف الطالب املنتج ال ديب يف اجملال  2.4

 القمي 3.0

أ ن يتحمل الطالب مســؤولية البحث عن معلومات املقرر والقيام  3.1

ليه  . ابل عامل املس ندة اإ
 الواجبات املزنلية واملكتبية القراءة والاطالع

أ ن يعمل الطالب يف فريق لتقدمي عرض تقدميي لإحدى مفردات  3.2

 . املقرر
 املشاريع امجلاعية الكرايس املتنقةل 

 الواجبات املزنلية واملكتبية  القراءة والاطالع  أ ن يكتب الطالب تقريرًا حول اإحدى مفردات املقرر 3.3

ثراء احملتوى الرمقي مبا تعلمه يف هذا املقرر 3.4  التعمل التباديل  . أ ن يسامه يف اإ

 والقراءة والاطالع
 امجلاعيةاملشاريع 

 الطلبة  تقيمي أ نشطة. 2

 مييالتق  أ نشطة م
 توقيت التقيمي

 )ابل س بوع(

 النس بة

 مييالتق درجة  اإجاميلمن 

 0 ال ول .اإجراء حوار شفهيي لقياس مس توى اجملموعة الطالبية 1

 0 الثالث .كتابة مقال يتوقع من خالهل معرفة مدى فهم الطالب لطبيعة املادة 2

 %20 الثامن .النصفياإجراء الاختبار  3

عداد حبث نظري من املكتبة  4  %10 العارش .اإ
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 مييالتق  أ نشطة م
 توقيت التقيمي

 )ابل س بوع(

 النس بة

 مييالتق درجة  اإجاميلمن 

 %5 مس متر .قياس مس توى املشاركة الطالبية 5

 %5 مس متر احلضور 6

 %60 السادس عرش .اإجراء الاختبار الهنايئ 7

 اخل( ، مرشوع جامعي، ورقة معلتقدمييعرض  شفهيي، ،حتريري اختبار)مي يالتق  أ نشطة

 

 الطاليب:ال اكدميي وادلمع  الإرشادأ نشطة  -هـ 

 . الاعتذار عن الفصلاملرشد ال اكدميي : توجيه الطالب اإىل املقررات املناس بة ملس تواه ، وادلمع طوال الفصل ملواعيد الإضافة واحلذف والانسحاب والتأ جيل و

 . تقدمي ادلمع للطالب وحل مشالكته ال اكدميية رئيس القسم ووكيلته ومنسقي الربانمج :

بداعات الطالب ال دبية والقيادية  . اللجنة الثقافية : رصد اإ

  اللجنة الاجامتعية : حل مشألك الطالب ال رسية والاجامتعية املؤثرة عىل ادلراسة

 جلنة املعادلت : معادةل املقرر للطلبة القادمني من جامعات أ خرى .

 

  واملرافق:لتعمل مصادر ا –و 

 التعمل:مصادر قامئة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر
براهمي عوضني  –مدخل اإساليم دلراسة ال دب العريب املعارص   اإ

 نظرية ال دب الإساليم .عيل صبح

 املراجع املساندة

 ـ دواوين الشعراء 1

 لكية اللغة العربية ابلرايض  –ـ موسوعة ال دب الإساليم 2

 محمد خلف هللا أ محد  –ـ دراسات يف ال دب الإساليم 3

 محمد محيد هللا  –ـ الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة 4

 أ محد زيك  –ـ مجهرة خطب العرب ، مجهرة رسائل العرب 5

آن للرافعي 6  ـ اإجعاز القرأ

 ـ السرية النبوية لبن هشام .7

 املصادر الإلكرتونية

 .موقع الوراق

 .موقع اجملمع الثقايف -

 .موقع مركز محد اجلارس الثقايف -

 .موقع أ س تاذ املادة -

 .موقع ال لوكة -

ش بكة الفصيح -  

املوسوعة الشعرية. -  

جامع الرتاث الكبري. -  

مكتبة ال دب العريب. -  

 أ خرى 

 .جمةل الرتاث العريب : احتاد الكتاب العرب

املشاكة/ تصدر عن رابطة ال دب  الإساليم-جمةل ال دب الإساليم . 

 .جمةل عالمات/ تصدر عن اندي جدة ال ديب

 .جمةل العريب/ تصدر عن وزارة الإعالم الكويتية

 جمةل نزوى/ تصدر عن مؤسسة عامن للصحافة و النرش.                                
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 املطلوبة:املرافق والتجهزيات . 2

 متطلبات املقرر العنارص

 املرافق

)القاعات ادلراس ية، اخملتربات، قاعات العرض، قاعات احملأاكة 

 ... اإخل(

 قاعات ذكية ، مكتبة خاصة للقسم ، قاعات لتقدمي ال نشطة  

 التجهزيات التقنية

 )هجاز عرض البياانت، الس بورة اذلكية، الربجميات(

 –عد املعلومات دليل اليكرتوين لقوا –وذكية س بورات عادية  –شاشات وأ هجزة عرض 

يوثق أ برز ال حداث اليت انعكست يف شعر أ دب ض افرتايض _معر  شعري ديوان صويت 

 ادلعوة

  تبعًا لطبيعة التخصص() أ خرى جتهزيات

 

 ملقرر:اجودة  تقوميز. 

 ميقيطرق الت  وناملقمي جمالت التقومي

 الطلبة فاعلية التدريس
ية ااية الفصــــــل  نة تقمي املقرر الالكرتون ـــــتبا اس

 ادلرايس .

 
أ عضاء هيئة  –جلنة الاختبارات  –قيادات الربانمج 

 التدريس.

حفص عينة  –حفص أ ســـــ ئةل الاختبارات ونتا ها 

من اإجاابت الطالب وبتبادل عينة من الاختبارات 

تدريس املقرر  ئة  بات مع أ عضــــــاء هي  –والواج

مراجعة مصفوفة نواجت التعمل للربانمج ومدى حتققها 

 تقيمي ال قران والزمالء . –يف تدريس املقرر 

 فاعلية طرق تقمي الطالب
جلنة الاختبارات  -جلان اجلودة  –قيادات الربانمج 

 جلنة تصحيح العينات العشوائية –

كد من  تأ  جاابت لل نات من أ وراق الإ عة عي مراج

 حصة التصحيح و اإجراءاته و دقته و موضوعيته .

 مدى حتصيل خمرجات التعمل للمقرر
 جلنة -أ عضـــــاء هيئة التدريس  –قيادات الربانمج 

 جلنة تصحيح العينات العشوائية –الاختبارات 

مراجعة تقرير املقرر وتنفيذ اخلطط  -

 التطويرية املنبثقة منه 

حتديث توصيف املقرر وفقا  -

 للمس تجدات 

تصحيح عينة من الاختبارات و  -

الواجبات من قبل اللجنة املسؤوةل 

عن ذكل ورصد تقرير عن درجات 

 العينات

جت التعمل دراسة نس بة حتقق املقرر لنوا -

من خالل حفص أ س ئةل الاختبار 

 وتقمي ال نشطة 

عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه من جامعة 

 أ خرى .

 أ عضاء هيئة التدريس –قيادات الربانمج  -الطلبة  مصادر التعمل

استبانة تقمي املقرر الالكرتونية ااية  -

 الفصل ادلرايس

تطوير عضو هيئة التدريس عن  -

ادلورات التدريبية يف طرق طريق 

 التدريس اجلامعي

 اس تخدام التقنيات احلديثة يف التدريس
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 اإخل(مصادر التعمل ...  للمقرر،خمرجات التعمل فاعةل طرق تقيمي الطالب، مدى حتصيل ، فاعلية التدريس )مثل.جمالت التقومي 

 حتديدها( متي) أ خرى ،ريظاملراجع الن الربانمج،قيادات  التدريس،أ عضاء هيئة  )الطلبة، وناملقمي

 )مبارش وغري مبارش(مي قيطرق الت 

 

 . اعامتد التوصيف ح

 رئيس قسم ال دب:  د. محمد بن سعيد القرين هجة الاعامتد

 / جملس قسم ال دب 13اجللسة  رمق اجللسة

 هـ1442/  6/  14 اترخي اجللسة

 


