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  ادلرايس:التعريف ابملقرر أ . 

 املعمتدة:الساعات . 1

 ساعات3

 

 املقررنوع . 2

   أ خرى  متطلب قسم   متطلب لكية  متطلب جامعة  أ .

    اختياري   اإجباري ب.

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

 الس نة الرابعة // املس توى السابع

 

 )اإن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أ دب عبايس اثن  

 وجدت( )اإناملتطلبات املزتامنة مع هذا املقرر . 5

 

 ينطبق()اخرت لك ما . منط ادلراسة 6

 النس بة  عدد الساعات التدريس ية منط ادلراسة م

 %100 47 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

البحوث املطلوبة كجزء من املقرر  يف احملارضة والاس تفادة من حمارضات)وتشمل مناقشة  1

 التوجهيات(.

47 

س توديو 2  - معمل أ و اإ

ضافية 3  - دروس اإ

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

 الشخيص(

16 

 ساعة 63 الإجاميل 

 التعلميية:املقرر وخمرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

وعلامء وأ عالم رشـــق ء امل والســـ ياســـ ية والاجامتعية يف ال ندلس، سام يدرس لرسة التعلمي والرتالت املتبادل ب  علام احلياة الثقافية درس الطالب يف هذا املقرري

ــعرا ونعا مع توضــيئ اوصــائ  والســام سام، ال ندلس  ال دب ال ندليســأ مه قضــااي  ت الفنية اليت متزيه، وسذكل يدرس الطالبيدرس فنون ال دب ال ندليســ ش

 مثل الرتمجة واملقامات  وأ دب الرتالت  مع حتليل لامنذج من الشعر والنع.وظواهره 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وستابه، ودراسة مناذج شعرية ونعية تعرب  هشعرائ وأ برزال دب ال ندليس فنونه وظواهره وقضاايه والعوامل املؤثرة فيه  أ ن يتعرف الطالب عىل

 .عن طبيعة ذكل ال دب وماكنته
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 للمقرر:خمرجات التعمل . 3

 خمرجات التعمل للمقرر

 رمز 

خمرج التعمل املرتبط 

  للربانمج

  املعرفة والفهم 1

مظاهر احلياة يف ال ندلس اجامتعيا وس ياس يا  العوامل املؤثرة يف أ دب هذا العرص من خالل  دراسة يس تعرض الطالبأ ن  1.1

  . ودينيا وفكراي

 

  أ ن يعدد الطالب أ مه الاجتاهات الشعرية يف ال دب  ال ندليس 1.2

ِّف الطالب بأ مه أ عالم الشعر يف  ال دب  ال ندليس 1.3   أ ن يعر 

ــة تطبيقية لنصــو  دد أ ن حي ..1.4 ــائ  ال دب ال ندليســ. من خالل دراس ــها الطالب خص ــعرية ونعية والتفريق ب  مدارس ش

 .واجتاهاهتا

 

  املهارات 2

  .. أ ن حيلل الطالب النصو  الشعرية والنعية 2.1

  .أ ن يس تخدم الطالب خصائ  ال دب ال ندليس من خالل دراسات تطبيقية لنصو  شعرية ونعية 2.2

  . أ ن حيمك عىل النصو  الشعرية والنعية مبوضوعية 2.3

    . أ ن يقارن ب  الاجتاهات الشعرية يف ال دب ال ندليس 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 لإتدى مفردات املقرر 3.2

   مفردات املقررأ ن يكتب الطالب تقريرًا لول اإتدى  3.3

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

 املقرر  موضوعاتج. 

 التصالساعات  قامئة املوضوعات م

 3 . مدخل  اترخيي: سبب التسمية، تقس مي ادلول ال ندلس ية، النالية  الثقافية  والفكرية، والاجامتعية ،والس ياس ية، والعمرانية 1

2 

 : لياة الشعر العريب يف ال ندليس

 ( جعونة بن الصمة -البذور ال وىل للشعر العريب يف ال ندلس ) لسام بن رضار-أ  

سامؤمه ) عبدالرمحن ادلاخل  -عامص بن زيد -الاجتاه القدمي ء يف الشعر العريب ابل ندلس ، مع اختيار بعض من الشعراء التالية أ 

 عباس بن انحص( –لسانة المتميية  -سعيد بن جودي –احلمك بن هشام 

3 

 3 الرمادي( -ابن عبد ربه –الاجتاه احملدث يف الشعر العريب ابل ندلس ) حييي بن لمك الغزايل  -ج 3

4 
املعمتد بن  -ابن عامر –ابن زيدون  -ابن شهيد –ابن دراج  –الاجتاه اجلديد احملافظ  يف الشعر العريب ابل ندلس ) ابن هائن  -د

 عباد
3 

 3 قراءة حتليلية نقدية    يف ن  خمتار لبن زيدون 5

 3 ابن اوطيب ( -ابن سهل -أ بو بكر بن زهر -ابن بقي -ابن القزاز -فن التوش يئ ) عبادة بن ماء السامء 6

 2 الاختبار النصفي 7

 3 ابن اوطيب ( -ابن سهل -أ بو بكر بن زهر -ابن بقي -ابن القزاز -فن التوش يئ ) عبادة بن ماء السامء 8

 3 مدغل   (ـ –ابن قزمان  -فن الزجل ) ابن رشد- 9

10 

 :فنون الشعر املمتزية يف ال ندلس

 ابن الزقاق –صف الطبيعة : ابن خفاجة و 

 ابن ال ابر –أ بو الطيب الرندي  –راثء املدن واملامليك : ابن عبدون 

 قراءة  شعرية حمتارة نقدية حتليلية

3 

11 
 :ال ندلس التعريف بفنونه النع الفين يف

 التوابع والزوابع لبن شهيد،  طوق امحلامة لبن لزم: الرتمجة اذلاتية 
3 



 
5 
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 :اس تكامل الفنون النعية

 املقامات اللزومية للرسقسطي، املقامات ادلوخية لبن عياض اللبيل، املقامات النخلية لبن احلسن النبايه..اإخل

 

3 
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 :يأ يتأ دب الرسائل ويشمل ما -

 جدية ابن زيدون-أ  

 .الزرزورايت-ج . البايج أ بو معر -لبيب امحلريي -مناظرات ابن برد ال صغر-ب

3 

 3 (ابن جبري -أ دب الرتالت ) ابن بطوطة- 14

15 
 -ابن عبدالغفور البكري –ابن سالم  -الفتئ بن خاقان -عبدهللا بن بلك  –ابن ليان  –نع  ) ادلراسات () ابن عبد ربه 

 اوطيبابن 
3 

 2 الاختبار الهنايئ 16

 47 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

1.1 

ـــ تعرض اأ ن ي  لطالب العوامل املؤثرة يف أ دب هذا العرصـــ من س

خالل  دراســــة مظاهر احلياة يف ال ندلس اجامتعيا وســــ ياســــ يا 

 ودينيا وفكراي . 

 1. احملارضات .

 .مناقشات يف قاعة ادلروس.2

 .ال س ئةل املبارشة.1

 .ال س ئةل احلوارية.2

 ال س ئةل املبارشة احملارضات أ ن يعدد الطالب أ مه الاجتاهات الشعرية يف ال دب  ال ندليس 1.2

1.3 
ِّف الطالب بأ مه أ عالم الشعر يف  ال دب  ال ندليس  أ ن يعر 

 مناقشات يف قاعة ادلروس.
 الاختبار النصفي.

 

1.4 

الطالب خصــائ  ال دب ال ندليســ. من خالل دراســة  ددأ ن حي

 تطبيقية لنصو  شعرية ونعية والتفريق ب  مدارسها واجتاهاهتا.
 التقليديةاحملارضة 

 القراءة والاطالع  

قدمة من الطالب ) - فات امل التلكي

ـــالت ، عـــروض  ـــق أ حبـــاث ، م

 بوربوينت(.

 املهارات 2.0

2.1 
 املناقشات امجلاعية. ..أ ن حيلل الطالب النصو  الشعرية والنعية 

 ورش معل صغرية.

 املشارسة يف قاعة ادلرس.

 .تقدمي ال نشطة 

2.2 
ال دب ال ندليســــ من خالل  أ ن يســــ تخدم الطالب خصــــائ 

 دراسات تطبيقية لنصو  شعرية ونعية.
 ورش معل صغرية.

 املشارسة يف قاعة ادلرس.

 اختبارات حتصيلية  

2.3 
 احملارضة التقليدية  أ ن حيمك عىل النصو  الشعرية والنعية مبوضوعية .

 
 التلكيفات والواجبات املزنلية 

 الاختبارات . القراءة والاطالع  أ ن يقارن ب  الاجتاهات الشعرية يف ال دب ال ندليس .   2.4

 القمي 3.0

3.1 
أ ن يتحمل الطالب مســؤولية البحث عن معلومات املقرر والقيام 

ليه .  ابل عامل املس ندة اإ
 املناقشة واحلوار ومثلث الاس امتع

 املشارسة يف قاعة ادلرس

 حتليل النصو 

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

 املقرر .
 الاختبار النصفي مثلث الاس امتع

 ال س ئةل احلوارية القراءة والاطالع  أ ن يكتب الطالب تقريرًا لول اإتدى مفردات املقرر  3.3

ثراء احملتوى الرمقي مبا تعلمه يف هذا املقرر . 3.4  أ نشطة وتلكيفات . الكرايس املتنقةل  أ ن يسامه يف اإ
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 الطلبة  تقيمي أ نشطة. 2

 مييالتق  أ نشطة م
 توقيت التقيمي

 )ابل س بوع(

 النس بة

 مييالتق درجة  اإجاميلمن 

 ٪0 1  اإجراء لوار شفهيي لقياس مس توى اجملموعة الطالبية. 1

 ٪5 3 ستابة مقال يتوقع من خالهل معرفة مدى فهم الطالب لطبيعة املادة. 2

عداد حبث نظري من النت.. 3  ٪10 5 اإ

 ٪10 7 اإجراء الاختبار النصفي 4

عداد حبث نظري من املكتبة. 5  ٪10 9 اإ

  مس متر قياس مس توى املشارسة الطالبية. 6

عداد مرشوع جامعي يف أ تد فروع املادة. 7  5٪ 12 اإ

 ٪60 15/16 اإجراء الاختبار الهنايئ. 8

 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

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

بداعات الطالب ال دبية والقيادية  . اللجنة الثقافية : رصد اإ

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

 القادم  من جامعات أ خرى .جلنة املعادلت : معادل املقرر للطلبة 

 

  واملرافق:مصادر التعمل  –و 

 التعمل:مصادر قامئة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر

 ال دب ال ندليس من الفتئ اإىل سقوط اوالفة د. أ محد هيلك

 ال دب العريب يف ال ندلس د. عبد العزيز عتيق 

 .ال دب ال ندليس موضوعاته وفنونه د. مصطفى الشكعة

 املساندةاملراجع 

 اذلخرية يف حماسن أ هل اجلزيرة ، لبن بسام الش نرتيين  

 نفئ الطيب للمقري  

 التشبهيات يف أ شعار أ هل ال ندلس للكتاين

 القمي امجلالية يف الشعر ال ندليس عرصي اوالفة والطوائف، أ زاد محمد كرمي الباجالين-

 -الشعر ال ندليس وصدى النكبات ، يوسف عيد   

 الشعر يف قرطبة من منتصف ق الرابع اإىل منتصف القرن اوامس الهجري ، محمد سعيد محمد-  

 عنارص الإبداع الفين يف شعر ابن زيدون، د.فوزي خرض-

 اترخي الفكر ال ندليس ، جلانتثالث ابلثنيا ، ترمجة لس  مؤنس    

الطاهر أ محد ميك الشعر ال ندليس يف عهد ملوك الطوائف، لهرني برييس، ترجة   

 الشعر ال ندليس ، جلارثيا غومس ـ ترمجة لس  مؤنس  

 دواوين شعرية لشعراء ال ندلس سديوان ابن زيدون ، واملعمتد بن عباد، ابن خفاجة، ال معى التطييل   .

 دار الطراز لبن س ناء املكل -

 

 املصادر الإلكرتونية

 -موقع الوراق

 -موقع اجملمع الثقايف

محد اجلارس الثقايف موقع مرسز -  

  -موقع أ س تاذ املادة

 موقع ال لوسة
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ش بكة الفصيئ -  

املوسوعة الشعرية. -  

جامع الرتاث الكبري. -  

مكتبة ال دب العريب. -  

 قواعد املعلومات يف موقع جامعة أ م القرى

 أ سك زاد. .1

 املهنل. .2

 اجلامع الكبري .3

 أ خرى 

 .CDاملوسوعة الشعرية  .1

 .CD جامع الرتاث الكبري .2

 .CD . مكتبة ال دب العريب 3

 

 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

 الس بورة اذلكية، الربجميات()هجاز عرض البياانت، 

دليل اليكرتوين لقواعد  –س بورات عادية وذكية  –شاشات وأ هجزة عرض 

يف ض افرتايض للحياة العربية  _معر ندليسديوان صويت للشعر ال   –املعلومات 

 ال ندلس

  تبعًا لطبيعة التخص () أ خرى جتهزيات

 

 ملقرر:اجودة  تقوميز. 

 ميقيالت طرق  وناملقمي جمالت التقومي

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

 ادلرايس .

 
أ عضاء هيئة  –جلنة الاختبارات  –قيادات الربانمج 

 التدريس.

حف  عينة  –حف  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 تصحيئ العينات العشوائية –

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

 حصة التصحيئ و اإجراءاته و دقته و موضوعيته .

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

 العشوائيةجلنة تصحيئ العينات  –الاختبارات 

مراجعة تقرير املقرر وتنفيذ اوطط  -

 التطويرية املنبثقة منه 

حتديث توصيف املقرر وفقا  -

 للمس تجدات 
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 ميقيالت طرق  وناملقمي جمالت التقومي

تصحيئ عينة من الاختبارات و  -

الواجبات من قبل اللجنة املسؤول 

عن ذكل ورصد تقرير عن درجات 

 العينات

دراسة نس بة حتقق املقرر لنواجت التعمل  -

بار من خالل حف  أ س ئةل الاخت 

 وتقمي ال نشطة 

عقد مقارنة ب  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  -

طريق ادلورات التدريبية يف طرق 

 اجلامعيالتدريس 

 اس تخدام التقنيات احلديثة يف التدريس

 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 قيالت طرق 
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