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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.

 رابعالمستوى ال                            يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ARB   253  3أدب

 

 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

 5 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

يتناول المقرر : معني كلمة أندلس ، وجوانب الحياة ) الستتياستتية ، واالجتماعية، والرقافية ( وأ رها في اللاة وا،دو ، وعصتتور 

أعالم الشتتتتعر في ا،ندلس ، ا،ندلس ، وخصتتتتائ  كل عصتتتتر، والعوامل الما رة في النهضتتتتة ا،دبية ا،ندلستتتتية ، ونماك  من 

 –الازل  –الر اء  –والبيئة العامة في عصتتتر الدول المتتابعة ، والفنون الشتتتعرية التقليدية في عصتتتر الدول المتتابعة . ) المدي  

 –الطرد والعكس  –كوات القوافي  –الوصتتف( ، والفنون الشتتعرية المستتتحد ة ) ا،لااا وا، اجي  –الهجاء  –الفخر والحماستتة 

 محبوك الطرفين ... (، كما يتطرق إلى ا،دو في بالد المارو.

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

أبرا القضايا الموضوعيّة أن يتعرف الطالب ، ووما ساده من فنون أدبية شعرية ونررية الوسيطبأدو العصر  البأن يلم الط

  هذا العصر.والخصائ  الفنية لألدو في 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

سية، واالجتماعية، والرقافية،  ،  وأ رالوسيط أن يعرف الطالب الحياة في العصر  1.1 سيا ا،وضاع ال

 على الشعر والنرر.

a2 

 a2 .الوسيطأن يعرف الطالب أ ر االمتزا  الرقافي في الشعر ،  وشعراء العصر  1.2

  المهارات 2

 b.1 .الوسيطالشعر في العصر  وموضوعاتأن يستنتج الطالب مصادر  2.1

 b.1 .الوسيطا،دبية في العصر  القضايا والنصوصأن يحلل  2.2

  الكفاءات 3

 c.2 المشكالت التي تُرار في قاعة الدرس أ ناء المحاضرة.أن يبدي رغبته في  ل  3.1

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

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

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 

 . التعريف بمفردات المقرر ، وأهدافه ، وطرق تقويمه

   . معني كلمة أندلس ، وجوانب الحياة ) السياسية ، واالجتماعية، والرقافية ( وأ رها في اللاة وا،دو
6 

 3 . عصور ا،ندلس ، وخصائ  كل عصر، وأ رها في ا،دو 2

 3 . العوامل الما رة في النهضة ا،دبية ا،ندلسية 3

 6 . نماك  من أعالم الشعر في ا،ندلس ، شاعرات ا،ندلس 4

أغراض الشتتتعر ا،ندلستتتي وخصتتتائصتتته ) المدي  ، والازل ، والزهد ، ر اء المدن والممال  الزائلة ،  5

 . الموشحات... (
6 

 6 الخطابة ، الرسائل ، المناظرات ...(النرر الفني في ا،ندلس، والمارو )   6

 3 .. البيئة العامة في عصر الدول المتتابعة 7

 –الفخر والحماستتتتة  –الازل  –الر اء  –الفنون الشتتتتعرية التقليدية في عصتتتتر دول متتابعة . ) المدي   8

 .. الوصف( –الهجاء 
3 

محبوك الطرفين  –الطرد والعكس  –القوافي كوات  –الفنون الشتتعرية المستتتحد ة ) ا،لااا وا، اجي  9

) ... . 
3 

 –بهاء الدين اهير  –الشتتتتتتاو ال ريف  ––ترجمة لبعض شتتتتتتعراء عصتتتتتتر ) ابن نباتة المصتتتتتتري   10

 . ابن النحاس الحلبي ، عبدالاني النابلسي(–البوصيري 
3 

الخصتتتتتتائ  الفنية (  نماك  من كتاو النرر)القاضتتتتتتي  –النرر في عصتتتتتتر الدول المتتابعة . ) الفنون  11

 . الفاضل .... (
3 

 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 

 ،  وأ رالوسيط في العصر أن يعرف الطالب الحياة 

والرقافية، على ا،وضتتتاع الستتتياستتتية، واالجتماعية، 

 الشعر والنرر.

 المحاضرة

 المناقشة

 االختبار

تكاليف  -  

 ) ملف اإلنجاا (

1.2 

في الشتتتعر ،   المتزا  الرقافيأن يعرف الطالب أ ر ا

 . الوسيطوشعراء العصر 

 -والمال  ة  الحوار المحاضرة والمناقشة

 االختبار

 ) ملف اإلنجاا (

 

 المهارات 2.0

2.1 
في أن يستنتج الطالب مصادر وموضوعات الشعر 

 .الوسيطالعصر 

 الواجبات و التعلم الذاتي

 ) ملف اإلنجاا (

2.2 

 التحليل  .الوسيطأن يحلل القضايا ا،دبية في العصر 

 االستنباط

 المناقشة

 المحاضرة

 

 المحاضرة

 –أسئلة شفوية وتحريرية 

 االختبار

 ) ملف اإلنجاا (

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يبدي رغبته في  ل المشكالت التي تُرار في 

 قاعة الدرس أ ناء المحاضرة.

 ل  ي، التعلم التعاون

 المشكالت

 مناقشة ا،عمال الجماعية

 ) ملف اإلنجاا (

3.2 

أن يكتشف الطالب المواهب الشعرية، والنررية 

 .العالقة مع اآلخرين ويسترمرها؛ لتنمية

 

 

 الذاتيالتعلم 

 التعلم التعاوني

 مال  ة

 التكاليف

 ) ملف اإلنجاا (

 

3.3 
أن تستخدم التقنية والبرامج الحاسوبية في تقديم 

 عروض وبعض الواجبات في مجال التخص 

 التعلم التعاوني

  ل المشكالت

) ملف  المال  ة والتقويم

 اإلنجاا (

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )با،سبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر واجبات ، تكليفات. 1

 %15 6 االختبار الشهري ا،ول. 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
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 م.2008دار المعارف  ،جودت الركابي، في ا،دو ا،ندلسي -

، دار العلم للماليين ،بكري شتتتتتيخ أمين، المملوكي والعرمانيمطالعات في الشتتتتتعر  -

 .د.ت. بيروت

 المساندةالمراجع 

هـ.1434دار النشر الدولي، ، عبير عبد الصادق بدوي، من روائع ا،دو ا،ندلسي -

 هـ  1434 

 .منشأة المعارف، مصطفى الشكعة، ا،دو ا،ندلسي موضوعاته وفنونه  -

 .م2000دار الفكر المعاصر، ان الدايةمحمد رضو ،في ا،دو ا،ندلسي -

  .د.ت.، الحلبي، عبدالعزيز عتيق، ا،دو ا،ندلسي -

 اإللكترونيةالمصادر 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: -

 عجائب من العربية .

 فنون اللاة العربية .

 مقهى اللاة 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 للاة العربية

http://www.alukah.net/ 

 ا،لوكة

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

 اإليوان

http://www.alarabiyah.ws/ 

 صوت العربية

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

 شبكة الفصي 

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

 منتديات الكتب المصورة

 

  ىأخر
 :وا،ستتتتتتطوانات المدمجة البرامج الحاستتتتتتوبية، البرمجيات،المواد التعليمية ا،خرى مرل 

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممانطة 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

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

 وفي تناول المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 ـ مقاعد  ابتة ـ  اسب آلي .

 ( مقعدًا َ دًّا أقصى . 40ـ عدد المقاعد : )

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

 توفير أجهزة  اسوو في معامل مناسبة ومالئمة لعدد الطالو. -

 منصة الكترونية. -

 السبورة الذكية. -

 تبعاً لطبيعة التخص () ىأخر تجهيزات
  -أجهزة فيديو وتلفاا لعرض المقررات الدراسية أو التعليمية.

  -أشرطة تعليمية.
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 متطلبات المقرر العناصر

 -أجهزة أوفر هيد بروجوكتر ) العارض الرأسي (.

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصول على التاذية 

الراجعة من الطالو بخصوص فعالية 

 :التدريس

نتائج استبانة تقييم المقرر الدراسي  -

 من الطالو مناقشاتهم .

 استمارة تقويم المقرر الدراسي .-

 استبانة رضا الطالو.-

استبانة إلكترونية تقدم للطالو في -

نهاية الفصل الدراسي إلبداء الرأي في 

 فاعلية التدريس .

تلقي انطباعات الطالو عن المقرر -

َمْن يقوم بتدريسه على الدراسي ، وعن 

موقع إلكتروني مخص  لذل  ا،مر 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر الطالو

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل ا،ستاك أو القسم:

اجتمتتتاعتتتات دوريتتتة ،عضتتتتتتتتاء هيئتتتة -

 التدريس. 

 استمارة تقييم كاتي .-

التقرير الستتتتنوي من قبل رئيس القستتتتم  -

 ا،داء (.)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 .-

إجراء تقييم داخلي بمشتتتتاركة أعضتتتتاء -

 القسم .

 مباشر  ، وقيادات البرنامجهيئة التدريسأعضاء 

جراءات التحقق من معتتتايير إنجتتتاا إ

 الطالب :

تكوين لجنتتة من ا،عضتتتتتتتاء لمراجعتتة -

 عينات ا،وراق بعد تصليحها .

 تصلي  عينة من واجبات الطالو .-

االستعانة بأساتذة اائرين لتقويم المقرر -

 الدراسي.

 تبادل ا،ساتذة إجابات الطالو وتقييمها -

 مراجعة ورقة االختبار .-

 .مراجعة عينة من أوراق إجابة الطالو-

 ، أعضاء هيئة التدريس

 الزائرون ساتذةا،
 مباشرغير 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تصتتتتتتلي  االختبار مناصتتتتتتفة مع اميل -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خالل اميل آخر.

إجراءات التخطيط للمراجعة 
الدورية لمدى فعالية المقرر 
 الدراسي والتخطيط لتطويره:

مراجعة التوصيف بشكل دوري -

 نهاية كل فصل دراسي. 

مقابلة المقرر بمقررات مماثلة -

 في أقسام متشابهة .

اجتماع دوري ألعضاء هيئة -
التدريس للوقوف على نقاط 
 الضعف وتحسين المقرر .

االستفادة من تقرير عضو هيئة -
ابق عن المقرر .تدريس س  

تحديد وجهة نظر الطالبات في -
 المقرر.

تحديث مصادر التعلم الخاصة -
بالمقرر لمواكبة ما يستجد 

            . 
تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم -

طالب المقرر واإلفادة من نتائجها 
 في تحسين المقرر وتطويره.
-استضافة خبير لتقويم المقرر  

.ألساتذة المقررإقامة ورش عمل     
كتابة تقرير عن المقرر - 

 الدراسي .
 -خطة للتحسين والتطوير .

العمل على مراجعة توصيف -
المقرر كل عام لمواكبة التطورات 

 الحديثة.

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم اللاة العربية االعتمادجهة 

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


