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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

السنة  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 لمستوى الثالثا -الثانية

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ادب عباسي ثان

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 () ساعتان ٢ 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

 اسبوعيا ساعتان محاضرات 1

 ــــ إستوديوأو معمل  2

 ــــ إضافيةدروس  3

 ال يوجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

 ساعتان الواجبات 2

  المكتبة 3

 ساعتان المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 ساعات4 اإلجمالي 
 ات االسهتذكار،، ويشهمل لله : جميهع أنشهطة الهتعلم، مثهل: سهاعللمقهررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسههم فهي تحقيهق مخرجهات الهتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2 -
 التعرف على الفنون الشعرية التي انتجها عصر الدول المتتابعة -
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 التعرف على عدد من اعالم الشعر في هذا العصر -

 التعرف على تطور فنون النثر في هذا العصر  -

 التعرف على اعالم الكتابة في هذا العصر -

 الشعرية والنثرية في هذا العصر الوقوف على جماليات النصوص -

 تنمية ملكه التذوق االدبي لدى الطالب ممايمكنهم من فهم النصوص األدبية والحكم -
 

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  الدول المتتابعة على االدب شعرا ونثراان يوضح الطالب اثر الحياة السياسية في عصر  1.1

ان يوضحح الطالححب كيححف اثححر تعححدد بيفححات االدب فحي هححذا العصححر علححى تطححور  فححي موضححوعاته  1.2
 واساليبه

 

  ان يعدد الطالب مدارس الكتابة الفنية في هذا العصر 

  ان يعرف الطالب اعالم هذا العصر في الشعر والنثر 

  تطور الشعر في موضوعاته وفنونه في هذا العصران يبين الطالب مظاهر  1.3

  ان يذكر الطالب اشكال النثر العربي في عصر الدول المتتابعة ...1

  المهارات 2

  ان يترجم الطالب لخمسة من اهم شعراء الدول المتتابعة 2.1

  ان يقارن الطالب بين كاتبين مشهورين من كتاب عصر الدول المتتابعة 2.2

يحلححل الطالححب مجموعححة مححن النصححوص الشححعرية والنثريححة ا ويبححين مححواطن الجمححال فيهححا ا ان  2.3
 ويستدل على خصافص الشعر والنثر في هذ  الحقبة المهمة

 

  ان يمثل الطالب بمثال على احد الفنون النثرية ...2

  الكفاءات 3

فحي  االشحكال الشحعرية الجديحدةعوامحل اسحتحداث ة :اش مع زمالفحه ححولقأن يدير الطالب حلقة ن 3.1
 ةعصر الدول المتتابع

 

  ةالموسوعات العلمية في عصر الدول المتتابع: أن يشارك الطالب مع زمالفه في ندوة حول 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

نكي لعهد الزيا افيشمل : العهد الفاطم االطار الزماني والمكاني للمقرر: اما الزماني -
د البا بالشمل غا العهد االيبي ا العهد المملوكي ا العهد العثماني ا واما المكاني : في

 الشام ومصر وبعض ارجاء الجزيرة العربية كالحجاز واليمن
 الحياة السياسية واالجتماعية والمعالم الثقافية الكبرى للعصر

 ساعتان2

2 

 : الشعر ويشمل -

 خالفنون التقليدية : المديح ا والهجاء ا والفخر ا والغزل ا والرثاء ..ال -

ا  لشعرياالفنون المستحدثة : المدافح النبوية واالستغفاراالشعر الصوفي االتاريخ  -
ت ا ديعياالنقد االجتماعي ا الشعر الحشيشيا الشعر الدورياالرباعياتاالموشح ا الب

 الشعر الهندسي ا التشجيرالزجل ا الدوبيت ا فن الموالياا 

 الخصافص الفنية والموضوعية -

 ابرز اعالم الشعر والتعريف بهم وبجهودهم الفنية -

 اختيار بعض النماذج الشعرية وتحليلها مع الطلبة

 ساعة 14

3 
 :النثر ويشمل -

 الرسافل الديوانية -
 ساعة 14
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 الرسافل االخوانية -

 المقامات -

 ادب الرحالت  -

 المواعظ واالبتهاالت -

 خيال الظل -

 كتب النوادر والسير والقصص الشعبية  -

 الموسوعات العلمية -

ثر فحي كحل مع ضرورة اختيار بعض النماذج النثرية وتحليلها مع الطلبة ا وكذلك التعريف باعالم الن
 فن من هذ  الفنون

 ساعة 30 المجموع

 

 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 
ان يوضح الطالحب اثحر الحيحاة السياسحية فحي عصحر 

 الدول المتتابعة على االدب شعرا ونثرا

 التقويم المستمر المحاضرة وااللتقاء .

1.2 
ان يوضح الطالب كيف اثر تعحدد بيفحات االدب فحي 

 هذا العصر على تطور  في موضوعاته واساليبه

 االختبارات الشفوية شرافح عرض بوربوينت .

… 
ان يبحححححين الطالحححححب مظحححححاهر تطحححححور الشحححححعر فحححححي 

 موضوعاته وفنونه في هذا العصر

االختبحححححححارات التحريريححححححححة  الحوار والمناقشة .
 )مقالية وموضوعية(.

 المهارات 2.0

2.1 
تححن يتححرجم الطالححب لخمسححة مححن اهححم شححعراء الححدول 

 المتتابعة
 المحاضرة

 التقويم المستمرا

2.2 
ان يقارن الطالب بين كحاتبين مشحهورين محن كتحاب 

 عصر الدول المتتابعة
 المناقشة

 االختبارات الشفوية.

… 
ان يحلل الطالب مجموعحة محن النصحوص الشحعرية 

الجمححال فيهححا ا ويسححتدل والنثريححة ا ويبححين مححواطن 
 على خصافص الشعر والنثر في هذ  الحقبة المهمة

االختبحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححارات  العصف الذهني .
التحريرية)مقاليحححححححححححححححححححححححححححة 

 (ةوموضوعي

 الكفاءات 3.0

3.1 
 :اش محححع زمالفححه ححححولقححأن يححدير الطالححب حلقحححة ن

عوامححل اسححتحداث االشححكال الشححعرية الجديححدة فححي ة
 ةعصر الدول المتتابع

داخححل  المجموعححات الصححغيرة
 القاعة أثناء حل التمارين.

 تقويم األقران.

3.2 

: أن يشححارك الطالححب مححع زمالفححه فححي نححدوة ححححول
 الموسوعات العلمية في عصر الدول المتتابعة

 البحوث الجماعية الواجبات .

 تعلم األقران .

 بطاقات المالحظة .

تقويم اإلسهامات الفردية في 
 التكليفات الجماعية .

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر      التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %20 التاسع اختبار نصفي 2

 %10 الثاني عشر   كتابة بحث أو تقرير 3

 %60 السادس عشر   االختبار النهافي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيفة التعليمية أعضاء هيفة التدريس ترتيبات إتاحة 
   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيفة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

 الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالبا وتقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 :مطلوبةالكتب المقررة ال -في قافمة  –أدرج  .١
 دواوين الشعراء في عصر الدول المتتابعة -

 االثار النثرية الدباء عصر الدول المتتابعة وعلمافه -

 نحو فهم جديد منصف الدب الدول المتتابعه وتاريخه / نعيم الحمصي -

 االدب في العصر المملوكي / زغلول سالم -

 صر الدول المتتابعةزينب بيرة جكلي / الشعر العربي في ع -

 مصطفى محمود / النثر الفني في عهد الدولتين الزنكية وااليوبية  -
 
 

 المساندةالمراجع 

 عصر الدول واالمارات / شوقي ضيف -

 مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني / بكري شيخ امين -

 ادب الدول المتتابعة / سامي يوسف أبو زيد

 اإللكترونيةالمصادر 

 الملك عبدهللا بجامعة أم القرى.موقع مكتبة  -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 موقع مكتبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم اإللكترونية. -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة -

 موقع الشنكبوتية . -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي

  ىأخر
 قرص صلب)هارد دسك( الجامع الكبير للتراث. -

 يةاألسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز البحث

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 بتقنيات العرض.قاعة مجهزة  -
 لعمل.طاوالت مستديرة لفرق ا -
 سبورة ذكية -     

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

 جهاز حاسب آلي -

 طابعة ليزر. -

 إنترنت. -

 

 ال يوجد   تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فعالية التدريس

اسححححتبانة تححححوزع علححححى الطححححالب لتقيححححيم 
 المقرر ا ويتم توزيعها في نهاية الفصل

 مباشرة  الطالب

 يم عملية التدريسوقت

ورش عمل ألعضاء هيفة التدريس  -
حول االستراتيجيات الحديثة 

 للتدريس .

تدريب األساتذة والطالب على  -
في  التعامل مع برنامج )جسور(

 التعليم عن بعد .

تدريب األساتذة والطالب على  -
كيفية التعامل مع قواعد البيانات 

 البحثية والمكتبات اإللكترونية

تدريب أعضاء هيفة التدريس على  -
كيفية تحويل المقررات إلى 
مقررات إلكترونيةا وتفعيل التعلم 

 عن بعد.

عقد مؤتمرات وندوات حول  -
األساليب الحديثة في التدريسا 
واستضافة أشهر الخبراء في 

 الداخل والخارج

 
 

 مباشرة  المراجع النظير 

 إنجاز الطالب
مثل: تدقيق تصحيح عينة  .١

من أعمال الطلبة بواسطة 
 أعضاء هيفة تدريس

مستقلينا والتبادل 
لتصحيح  بصورة دورية  

االختبارات أو عينة من 
أعضاء الواجبات مع 

تدريس من مؤسسة  هيفة
 أخرى(:

نتافج الطالب بنتافج مقارنة  -
طالب كلياتا أو جامعات 

 أخرى .

تحليل االختبارات ومقارنتها  -
مع جهة أخرى من الجوانب 
التالية ) الشمولية االتميز ا 

 الصعوبة(.

تصححححححححيح عينحححححححات محححححححن أوراق 

 مباشرة  أعضاء هيئة التدريس
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اإلجابحححات والواجبحححات محححن زميحححل 
 متخصص ودراسة ثبات النتافج

المقحححححححرر الدراسحححححححي فعاليحححححححة   -5
 والتخطيط لتطوير 

تحليل نتافج التغذية الراجعة  -
من خالل التقارير 

 والتوصيات المختلفة .

وضع خطة تنفيذية لتلك  -
التوصيات في حدود 
اإلمكانات المتوفرة في 

 الجامعة
 

 غير مباشرة  قيادات البرنامج 

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 


