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أ. التعریف بالمقرر الدراسي:  

6. نمط الدراسة (اختر كل ما ینطبق) 

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

1. الساعات المعتمدة:

2. نوع المقرر

أخرىمتطلب قسممتطلب كلیة ✔متطلب جامعة أ.

اختیاري إجباري ب.

السنة الثالثة - المستوى 3. السنة / المستوى الذي یقدم فیھ المقرر
الخامس 

4. المتطلبات السابقة لھذا المقرر (إن وجدت) 
أدب عباسي ثاٍن 

5. المتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر (إن وجدت)

الیوجد 

النسبة عدد الساعات التدریسیةنمط الدراسةم

١٠٠٪٣المحاضرات التقلیدیة1

الیوجد الیوجد التعلیم المدمج 2

الیوجد الیوجد التعلیم اإللكتروني 3

الیوجد الیوجد التعلیم عن بعد 4

الیوجد الیوجد أخرى 5

ساعات التعلمالنشاطم

ساعات االتصال

٣محاضرات1

الیوجد معمل أو إستودیو2

الیوجد دروس إضافیة3

الیوجد أخرى (تذكر)4

٤٥اإلجمالي

ساعات التعلم األخرى*

الیوجد ساعات االستذكار1

الیوجد الواجبات2
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* ھـي مـقدار الـوقـت المسـتثمر فـي الـنشاطـات الـتي تـسھم فـي تـحقیق مخـرجـات الـتعلم لـلمقرر، ویـشمل ذلـك: جـمیع أنشـطة الـتعلم، مـثل: سـاعـات االسـتذكـار، 
إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة 

الیوجد المكتبة3

الیوجد إعداد البحوث/ المشاریع4

الیوجد أخرى (تذكر)5

٤٥اإلجمالي
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ب- ھدف المقرر ومخرجاتھ التعلیمیة: 

3. مخرجات التعلم للمقرر: 

1. الوصف العام للمقرر: 
وصف المقرر الدراسي  (مالحظة: المطلوب ھنا وصٌف عام بالطریقة نفسھا المستخدمة في النشرة التعریفیة أودلیل 

البرنامج). 

2. الھدف الرئیس للمقرر 

- اكتساب معارف ومفاھیم جدیدة تتصل بفنون األدب األندلسي الشعریة والنثریة المختلفة.

- الوقوف على نماذج من أعالم الشعر والنثر في األدب األندلسي 
واإلضافات النوعية التي قدموها للتراث .
- استخالص خصائص األدب األندلسي من خالل نصوص دالة.

- إدراك قيمة التراث األندلسي المعنوية واإلنسانية , وأبعاد تأثيره في 
الثقافة اإلنسانية ,ال سيما األوربية.

- االستفادة من التجارب والنماذج المدروسة في تطوير الخبرات والتجارب 
الشخصية.

 
2- اذكر بإيجاز أي خطط - يتم تنفيذها - لتطوير وتحسين المقرر الدراسي 
. (مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 

في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).  
- االستعانة بموقع جامعة أم القرى واالستفادة من الكتب اإللكترونية 
المدرجة.
- االستفادة من المقاالت العلمية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية.

- االستعانة باألبحاث الجديدة في مجال اللغة العربية ,ومناقشتها, واإلفادة 
منها في التطوير.
- االستفادة من ملحوظات األساتذة اللذين درسوا المقرر.

- التواصل مع الجامعات , وعقد حلقات نقاش تسهم في التطوير الدائم 
للمقررات.

- معرفة أبرز المشكالت التي واجهها األستاذ أثناء تدريسه, والتفكير في 
أنجح السبل لعالجها.
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ج. موضوعات المقرر  

عدد األسابیع ساعات االتصالقائمة الموضوعاتم

١
مـظاھـر الحـركـة األدبـیة مـنذ الـفتح اإلسـالمـي 92ھجـري  حـتى سـقوط غـرنـاطـة 897 
ھجـري , وعـوامـل نـھضتھا أو تـراجـعھا عـبر عـصور الـمختلفة (األمـویـون , مـلوك 

الطوائف , المرابطون , الموحدون ,بنو األحمر)
٩٣

٢
أبـرز اعـالم الـشعر األنـدلسـي ونـماذج مـنتقاة مـن شـعرھـم (یـحي الـغزال ،ابـن دراج ،ابـن 

٩٣زیدون ، ابن سھل ، ابن زمرك ،إلى آخره...)

٣
شـعر رثـاء الـمدن (بـوصـفھ مـن الـفنون الـتي ارتـبطت بـاألنـدلـس قـبل المشـرق ) وأبـرز 

٦٢أعالمھ ( ابن عبدون,ابن األبار , أبوالبقاء الرندي , وغیرھم ).

٣١األختبار النصفي٤

٩٣الموشحات واألزجال (نشأتھا ,أبرز أعالمھا ,عروضھا ,خصاصئھا الفنیة)٥

٦
الـنثر الـفني (الـرسـائـل ,الـمقامـات ,الـتوقـیعات) وأشھـر أعـالمـھ ,ونـماذج مـنتقاة مـن نـثرھـم 
(ابـن شھـید , ابـن حـزم ,أبـو حـفص ابـن بـرد ,ابـن طـفیل ،ابـن شـرف الـقیروانـي ،لـسان الـدیـن 

ابن الخطیب ،وغیرھم .
٩٣

٤٥١٥المجموع
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د. التدریس والتقییم: 
1.  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس وطرق التقییم  

2. أنشطة تقییم الطلبة  

أنشطة التقییم (اختبار تحریري، شفھي، عرض تقدیمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ) 

طرق التقییماستراتیجیات التدریسمخرجات التعلم الرمز

المعارف1.0

أن یـذكـر الـطالـب نـبذة تـاریـخیة عـن نـشأة األدب 1.1
التقویم المستمرالمحاضرة واإللتقاءوتطوره في األندل

یــوضــح الــطالــب أثــر حــضارة المســلمین فــي 1.2
األندلس ,وأثرھا في مختلف الفنون األدبیة.

االختبارات الشفویةشرائح عرض بوربوینت .

1.3
أن یـعدد الـطالـب أشھـر أعـالم الـشعر والـنثلر فـي 

الحوار والمناقشة .األندلس
االخـــتبارات التحـــریـــریـــة 

(مقالیة وموضوعیة

1.4
 أن یحــدد الــطالــب اإلضــافــات الــتي قــدمــھا األدب
.األندلسي إلى األدب العربي الوسیط

قـصاصـات ورقـیة لـألمـثلة و 
التمارین

إعـداد الـتقاریـر والـواجـبات 
المنزلیة

زیارة مواقع اإلنترنت

المھارات2.0

 أن یـقارن الـطالـب بـین شـاعـریـن مـن شـعراء الـعصر 2.1
األندلسي .

التقویم المستمر المحاضرة 

 أن یـنقد الـطالـب نـصا شـعریـا وآخـر نـثریـا مـبرزا 2.2
مواطن الجمال

االختبارات الشفویةالمناقشة 

أن یـفرق الـطالـب بـین فـني الـرسـائـل والـمقامـات فـي 2.3
العصر األندلسي

االخـــتبارات التحـــریـــریـــة العصف الذھني 
(مقالیة وموضوعیة).

2.4
 ان يمثل الطالب ألشهر الكتاب
في العصر األندلسي

إعـداد الـتقاریـر والـواجـبات أوراق العمل 
المنزلیة

الكفاءات3.0

الیوجد الیوجد الیوجد 3.1

توقیت التقییم أنشطة التقییمم
(باألسبوع)

النسبة  
من إجمالي درجة التقییم

١٠٪مستمر التقویم المستمر + واجبات صغیرة1

٢٠٪التاسع اختبار نصفي 2

١٠٪الثاني عشر كتابة بحث أو تقریر3

٦٠٪السادس عشر األختبارالنھائي4
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ھـ - أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي: 

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

- الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة , ابن بسام الشنتریني ,تحقیق: د. إحسان عباس أو د. الطاھر مكي . 
 - نفح الطیب من غضن األندلس الرطیب ,أبو العباس المقري , تحقیق: د. إحسان عباس.
 دار الطراز في عمل الموشحات ,ابن سناء الملك.
 - طوق الحمامة في األلفة واألالف , ابن حزم ,تحقیق :د. إحسان عباس أو د. محمود مكي.
 - تاریخ األدب األندلسي(عصر سیادة قرطبة/ وعصر الطوائف والمرابطین) , د.إحسان عباس.
 - األدب األندلسي : التطور والتجدید , د. محمد عبد المنعم خفاجي .
 - األدب األندلسي :موضوعاتھ وفنونھ , د.مصطفى الشكعة
 - قراءت في الشعراألندلسي , د. صالح جرار
 - دراسات في األدب األندلسي , د. أیمن میدان
 - األدب األندلسي , د. منجد مصطفى بھجت
 - الموشحات األندلسیة , محمد زكریا عناني
 - الشعر النسوي األندلسي , د. سعد بو فالقة
 - الرسائل األدبیة في النثر األندلسي, د. فوزي عیسى
 - الشعر االندلسي , غرثیة غومث
 - ھنري بیرس , الشعر األندلسي في عصر ملوك الطوائف , ترجمة : د. ترجمة الطاھر مكي
 - عدد خاص من مجلة الكتاب العراقیة عن الشاعر ابن زیدون ( العددان 11و12 ) , تشرین األول – تشرین الثاني 1975 م.
 - دراسة بعنوان " المفاضلة بین الشعر والنثر النقدي االندلسي " , د. شریف عالونة , مجلة جامعة أم القرى -لعلوم الشریعة
 واللغة العربیة وآدابھا , مجلد18 , العدد37, جمادى الثانیة 1427 ھجري ,ص486-463.
 - بالغة العرب في االندلس / أحمد ضیف
 - االدب االندلسي من الفتح حتى سقوط الخالفة /أحمد ھیكل
 - المختار من الموشحات/مصطفى السقا
 - الموشحات االندلسیة /سلیمان العطار
 - تاریخ االدب العربي : عصر الدول واالمارات : االندلس/ شوقي ضیف
 - القص في االدب ااالندلسي / علي الغریب

  
 الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب ,          
 . وتقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه
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2. المرافق والتجھیزات المطلوبة:

مجـلة الـلغة الـعربـیة فـي جـامـعة أم الـقرى والـجامـعات الـسعودیـة والـعربـیة , ومـجالت الـمراكـز المرجع الرئیس للمقرر
البحثیة المعتمدة.

الیوجد المراجع المساندة

موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى.المصادر اإللكترونیة

- مواقع المكتبات بالجامعات السعودیة خاصة والعربیة عامة.

- موقع مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
اإللكترونية.
- موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية.

- موقع شبكة األلوكة .

- موقع الشنكبوتية .

- موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي .

اخرى 

قرص صلب(هارد دسك) الجامع الكبير للتراث.  
- األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها 
المعتمدة من المراكز البحثية 

متطلبات المقررالعناصر

المرافق 
(القاعات الدراسیة، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... 

إلخ)

-قاعة مجھزة بتقنیات العرض.  
-طاوالت مستدیرة لفرق العمل . 

-سبورة ذكیة .

التجھیزات التقنیة 
(جھاز عرض البیانات، السبورة الذكیة، البرمجیات)

-جھاز حاسب آلي. 
- طابعة لیزر. 

- إنترنت. 
 

الیوجد تجھیزات أخرى (تبعاً لطبیعة التخصص)
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ز. تقویم جودة المقرر: 
  

مجاالت التقویم (مثل. فاعلیة التدریس، فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ) 
المقیمون (الطلبة، أعضاء ھیئة التدریس، قیادات البرنامج، المراجع النظیر، أخرى (یتم تحدیدھا) 

طرق التقییم (مباشر وغیر مباشر) 

ح. اعتماد التوصیف  

طرق التقییمالمقیمونمجاالت التقویم

 اســتبانــة تــوزع عــلى الــطالب لــتقییم 
الـمقرر , ویـتم تـوزیـعھا فـي نـھایـة الـفصل 
.-مـقارنـة نـتائـج الـطالب بـنتائـج طـالب 

كلیات , أو جامعات أخرى .  
- تحـلیل االخـتبارات ومـقارنـتھا مـع جـھة 
أخــــرى مــــن الــــجوانــــب الــــتالــــیة 

( الشمولیة ,التمیز , الصعوبة). 
- تـصحیح عـینات مـن أوراق اإلجـابـات 
والـــواجـــبات مـــن زمـــیل مـــتخصص 

ودراسة ثبات النتائج . 

حلقة نقاش مع زمالء القسم . 
- الـــتواصـــل مـــع األقـــسام الـــمناظـــرة 

بالجامعات السعودیة والعربیة . 
- االســتفادة مــن الھــیئة الــوطــنیة لــلتقویــم 

واالعتماد األكادیمي , وطلب زیارتھا .

- ورش عـمل ألعـضاء ھـیئة الـتدریـس 
حــــول االســــتراتــــیجیات الحــــدیــــثة 

للتدریس .  
- تــدریــب األســاتــذة والــطالب عــلى 
الـتعامـل مـع بـرنـامـج (جـسور) فـي الـتعلیم 

عن بعد . 
- تـدریـب األسـاتـذة والـطالب عـلى كـیفیة 
الـــتعامـــل مـــع قـــواعـــد الـــبیانـــات 

البحثیة ,والمكتبات اإللكترونیة . 
- تـدریـب أعـضاء ھـیئة الـتدریـس عـلى 
كـیفیة تـحویـل الـمقررات إلـى مـقررات 

إلكترونیة , وتفعیل التعلم عن بعد. 
- عـــقد مـــؤتـــمرات ونـــدوات حـــول 
األســالــیب الحــدیــثة فــي الــتدریــس , 
واسـتضافـة أشھـر الـخبراء فـي الـداخـل 

والخارج .

جھة االعتماد

رقم الجلسة

تاریخ الجلسة


