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 الدراسات اإلسالميةقسم:  األدب الجاهلي  : مقرر  توصيف اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 األدب الجاهلي :اسم المقرر  .1

 3202121 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 األولالفصل:      األولالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 األدب الجاهلي :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 انتظام نظام الدراسة:  .9

 فصول دراسية أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 خالد الغزاليد/ أ.      المقرر:اسم معد مواصفات   .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

يهدددالمقرر ددد امقردددلمقب دددوممقرعدددلمماة اادددو ميدددعمقرالدددويمقالولدددعمىدددضمقرةضددد مقر دددو  ضم قرا دددالمي دددلم ةددد مقر  دددو وم
مانهو: قرظاق  مقالولعماعمنروذجماعمقرنضاصمقرشة يعم

م كلفم صلمإرلنو،ما ااعمقر ضلايمقر و  لع.افهاممقرشة مقر و  ض،م
 قرشة مقرلرنضمىضمقرةض مقر و  ضم شة قءمقرلرعمىضمقر و  لع،مثممأغ قضمقرشة مقر و  ضم ظو  يمقرضة كع.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

ميتا عماعمقرعوربمينامقبرولمقرر  امون وحمقنم كانم ولاقمي لمأن:
 المعرفة والفهم:مخرجات 

- A1ة  عم والممقر و  ضم قراالال مقرتضمتار هو.تقررفو لممقررياضحمم 
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 :مقرر توصيف

- A2م. أناقعمقرر ااو قرشة مقر و  ضممأغ قضاالم م
- A3يذك مقيلممقرشة مقر و  ضمىضمقرلرعم. 

مالمهارات الذهنية:
- b1قرشة مقر و  ضماعمونلعمقر ضلاي.مأغ قض  تنتجمم 
- b2قرشة مقر و  ضينو شمأسبوممسلوليمقرر ااعمقرع  لعمىضمم. 

 المهارات العملية المهنية:
- C1قرن ا عمقرشة مقر و  ضم يرواسمقاحكوم ضنفمأغ قضمم. 
- C2ياقزنمولعمسرو مقرشة قءمقر و  للعم قرشة قءمقرضةورلكم 

مالمهارات العامة:
- d1رث ويمقرذيعمجرةاقمقرشة مقر و  ضم ل ناهقر  قيمقم  اامل ام.  

 

 التدريس والتقويم التعلم باستراتيجياتمواءمة مخرجات رابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

- A1مقر و  ضمم م والم مقررتة  ع مقررفو لم ياضح
  قراال مقرتضمتار هو

م.قرراوض ي
مقرتة لممقرذقتض

مقالختبواق مقرشفهلعم
 قاسئ عمقر ضل ي

- A2مت للممقالقء قرتا ي يع  قرااقامقررش  يو م االمأغ قضمقرشة مقر و  ضم سروتهمقرفنلعم، 
- A3مقررلحظعت لممقرتكورلف  قر رويلعمقرف ل عقرتكورلفمميذك مقيلممقرشة مقر و  ضمىضمقرلرعم، 

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

- b1مونلعمم ماع مقر و  ض مقرشة  مأغ قض   تنتج
 قر ضلاي.

 قررلحظع اعم بلمقرعوربمقرة ض

- b2مقرر ااعمقرع  لعمىضمقرشة مم ينو شمأسبوممسلولي
 قر و  ض.

  قالختبواق مقاسئ عمقر ضل ي .مقرراوض ي.قرااقام قررنو شع

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

- C1م ضنفمأغ قضمقرشة مقر و  ضم يرواسمقاحكومم
 .قرن ا ع

قرف ل عم ممقر رويلعمقرتك لفو 
 قرتة لممقرتةو نض

م.ت لممقرتك لفو 
 قاسئ عمقر ضل يم قالختبواق .

- C2م قرشة قءمم مقر و  للع مقرشة قء مسرو  مولع مقرتك لفو مقررلحظعم.قرااقام قررنو شعياقزن مت للم ،
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 :مقرر توصيف

  قالختبواق  قرراوض ي،مقرتك لفو  قرضةورلك
                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

- d1مقم مقر  قي مل ا مقرشة م  اا مجرةاق مقرذيع رث وي
مقر و  ضم ل ناه.

مقررنو شع مقختبوامألقءم
 رةبمقالل قاقررش  ع،م

م.ت  ي مقن وزمقررلحظع
 قختبواق مشفهلعم تا ي يع.

 

 

مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر : ثامنا

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

 افو لمم لالال 
 

 افهاممقالمم ينوص ه -
 عافهاممقر و  ل -
مافهاممقرشة م أاكونه -

2 6 

A1,A2, 
B2 

2 

مكلفم -مقرنشأيم ط يقمقراصال مقر و  ض، مقالم نشأي
  صلمإرلنومقرشة مقر و  ض.

 أناقعمقر  قي.قالنتاولم،م -
ماضولامقرشة مقر و  ض -

2 6 

A1,A2,d1 
 
م

3 

 اتلمواأ . -ما ااعمقر ضلايمقر و  لع
 أ رلعمقرر ااع. -
 أناقعمقرر ااو مقر و  لع. -
م - مغزرلع، مخط  لع، ر يع،مطلفلع،

 قرشلب.مقرن لب
مسلع يمقرر ااعمقرع  لع. -

2 6 

A2, B2 
 
C1م

4 

مقر و  لع:اعمشة قءمقرلرعمىضممشة قءمقرلرعمىضمقر و  لع
 قا لي.مىاهقاسة مقر ةفض،م -
مقرض - موع ميباقر همخورا مقرنهاي،  ب

م غاثمقراواثض،م قوعمقرة لن،ميبا
ماوركموعمح يممقرهراقنضم

2 6 

A2,A3 
 
b1, d1م
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 :مقرر توصيف

5 

م ةامم.شة قءمقر ثوء مررو مقر و  ض متضاا مقر ثوء، افهام
مأنروطمقر ثوء:م-قررا 
 اثوءمقرنفس. -
ام ل،مصامقر ثوءمشة مقرر أيمقا -

 اثوءمقرز ج.م-اثوئهو
مقا ر - مقر ثوء مشوي ي ،ملقرخن وء

قسرهو،مر بهو،محلوتهو،مولعما تلم
 أخايهوم قستشهولمأ الل و.

 نروذجماعمشة  و: -
مارلزق مشة مقر ثوء. -

2 6 

م
A2م

 
B1, C1 
 

6 

مقرغزل م  لعممشة  )قرر أي
م:قرشوي مقا ل(

مغزلمح ل ضم–عمقرغزلمةطبل
ميزلمي ىض،مغزلمسلوسضم–غزلماازيم

م   لعم مقرنرعلع مظو  ي مقرغزل، راحو 
مقرا لع.

مغزلمقرشاقي ،مج أيم تاا م

1 3 

A2م
 
B1, C1م

7 

ماعمم:شة مقره وء م ويثمخاىضم تعل  مقره وء افهام
مقرظ ل،م مقره وء، مخضول مقرخ م، يال

مقر خ يع.
مقررتخوذرلع،م م  وؤ ع مقرشاقي :   وء

م  وءمقرز ج.

1 3 

A1,A2 
 
b1, C1م

8 

مأياقءمم:قرفخ م قراروسعم قررا ح متهايا مقراروسع، مشة  ا ران
مقرفخ م مقر بل ع، مأياقء م  وء قر بل ع،
مقررةواكم م صف م قرةشل ي،  ورت ام
م قرف لي،م مقر رويض مقرفخ   قاس اع،

قررا ح،مقرفخ مينامقرر أي،مقررا ح،مل قىعم
مشة قءم مقشه  مقررا ح، مشة  اكونع

مقررا ح.

2 6 

م
A2, b1م

 
C1, d1 
 

9 

مظو  يم مقرضةورلك قرشة قء
م:قجترويلعم ثر يمألولع

محلوتهم،م - مسرو  مقر  لع، أصل
 قرخضوئصمقرفنلعمرشة  م.

م ر بهم - مقسره مقالزلي، قرشنف ي
2 6 

C1م
C2 
d1 
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 :مقرر توصيف

مالالعم مصفوته، م ىوته، حلوته،
مقرة م.

م

 48 16 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ااوض ق .
 .قرااقام قررنو شع
 . قجبو مانزرلع
م. ى ل عمانو شعمجرويلع
م،مرةبمقال قا.،مقرتة لممقرتةو نضتكورلفمجرويلع

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 لاجو م5مقر و ع A1, A2, A3,C1, d1 األغراض الشعرية عند الشعراء الجاهليين في اليمن. 1
 لاجو م5مقرةوش  A1, A2, A3,C1, C2, d1 والشعراء الجاهليين. الموازنة بين شعر الصعاليك 2

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

%21 21 7 االختبار النصفي 1  A1, A2, A3,b1, b2, C1, C2 
%21 21 بعد منتصف الفصل التكليفات والتقارير 2  A3, b1, b2, C1, C2 
%61 61 نهاية الفصل االختبار النهائي 3  A2, A3, b2, C1, C2 

  %111 111 المجموع

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
  م6104الجاهلي ، د. محمد العامري، جامعة ا ألندلس، الطبعة األولى، األدب 

 )دراسات في الشعر الجاهلي ، د. يوسف خليف، دار غريب القاهرة )د.ت 

 المساعدةالمراجع 

  م0995الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية د. إبراهيم عبدالرحمن، مكتبة الشباب، القاهرة 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 شبكة العربي لدول الخليج العربي. -0
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 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 الحضور والغياب:  .1
مرشؤنمقرعلمم يا مماعملخالمقاتاونمقرروليمقرنهوئض.اعمقرراوض ق موا نميذامي ىعمقسرهمم%55إذقمتغلبمقرعوربم

مالحضور المتأخر:  .2
م رنعمقرعوربماعملخالمقرراوض يمقذقمتك امح ااهمقررتأخ مقبث ماعما ي.

مضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
مبرومىضمقرلئاع.

مالتكليفات / المهام والمشاريع:  .4
مقرروليم تةتب مغل ما بارعم ةامقرا تمقرراال.   ممقرعوربمقرتكورلفمىضمقرراالماعم بلمأستوذم

م :الغش  .5
م ا مماعما  امقرغشم اوليم بلم اوليم ةا.

م: االنتحال  .6
م فضلمسنعماعمقرااقسع.

م :أخرى  سياسات  .7
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 األدب الجاهليخطة مقرر: 
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 :مقرر توصيف

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 األدب الجاهلي :اسم المقرر  .1

 3202121 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 - - - 3 

 األولالفصل:      األولالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 األدب الجاهلي :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 سالبكالوريوبرنامج  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة األندلس مكان تدريس المقرر:   .9

11.    

11.    

12.    

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يهالمقرر  امقرلمقب وممقرعلمماة ااو ميعمقرالويمقالولعمىضمقرةض مقر و  ضم قرا المي دلم ةد مقر  دو وم قرظداق  م
مانهو:قالولعماعمنروذجماعمقرنضاصمقرشة يعم

مافهاممقرشة مقر و  ض،م كلفم صلمإرلنو،ما ااعمقر ضلايمقر و  لع.
 قرشة مقرلرنضمىضمقرةض مقر و  ضم شة قءمقرلرعمىضمقر و  لع،مثممأغ قضمقرشة مقر و  ضم ظو  يمقرضة كع.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

ميتا عماعمقرعوربمينامقبرولمقرر  امون وحمقنم كانم ولاقمي لمأن:
 المعرفة والفهم:مخرجات 

- A1ياضحمقررفو لممقررتة  عم والممقر و  ضم قراالال مقرتضمتار هو.م 
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 :مقرر توصيف

- A2م. االمأغ قضمقرشة مقر و  ضم أناقعمقرر ااو م
- A3يذك مقيلممقرشة مقر و  ضمىضمقرلرعم. 

مالمهارات الذهنية:
- b1تنتجمأغ قضمقرشة مقر و  ضماعمونلعمقر ضلاي.م   
- b2أسبوممسلوليمقرر ااعمقرع  لعمىضمقرشة مقر و  ضينو شمم. 

 المهارات العملية المهنية:
- C1ضنفمأغ قضمقرشة مقر و  ضم يرواسمقاحكوممقرن ا عم . 
- C2ياقزنمولعمسرو مقرشة قءمقر و  للعم قرشة قءمقرضةورلكم 

مالمهارات العامة:
- d1ل ناه.  اامل امقر  قيمقمرث ويمقرذيعمجرةاقمقرشة مقر و  ضمم  

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 24 8 مفاهيم، ونشأة األدب الجاهلي، دور الرواة  3-0الوحدات من   .1

  8-4الوحدات من   .2
 شعراء اليمن في الجاهلية.

 أغراض الشعر الجاهلي

2 6 

 6 2 الصعاليك ءالشعرا الوحدة التاسعة  .3

 36 12 عدد األسابيع والساعات

 

VI. استراتيجية التدريس 

 ااوض ق .
 .حاقام رةبمقال قا
  قجبو مانزرلع.

مانو شعمجرويلعم ى ل ع.
م. ى ل عمتكورلفمجرويلع

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

م5مقر و ع الشعراء الجاهليين في اليمن.األغراض الشعرية عند   .0
م5مقرةوش  الموازنة بين شعر الصعاليك والشعراء الجاهليين.  .6
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 :مقرر توصيف

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ موضوعات التقويم الرقم
 الوزن النسبي 

 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي(

%21 21 7 االختبار النصفي  .1  

%21 21 بعد منتصف الفصل التكليفات والتقارير  .2  

%61 61 نهاية الفصل االختبار النهائي  .3  

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

  م6104ألندلس، الطبعة األولى، األدب الجاهلي ، د. محمد العامري، جامعة ا 

 )دراسات في الشعر الجاهلي ، د. يوسف خليف، دار غريب القاهرة )د.ت 

 المساعدةالمراجع 

  م0995الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية د. إبراهيم عبدالرحمن، مكتبة الشباب، القاهرة 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
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X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 الحضور والغياب:  .1
ماعمقرراوض ق موا نميذامي ىعمقسرهمرشؤنمقرعلمم يا مماعملخالمقاتاونمقرروليمقرنهوئض.م%55إذقمتغلبمقرعوربم

مالحضور المتأخر:  .2
م رنعمقرعوربماعملخالمقرراوض يمقذقمتك امح ااهمقررتأخ مقبث ماعما ي.

مضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
مبرومىضمقرلئاع.

مالتكليفات / المهام والمشاريع:  .4
م   ممقرعوربمقرتكورلفمىضمقرراالماعم بلمأستوذمقرروليم تةتب مغل ما بارعم ةامقرا تمقرراال.

م :الغش  .5
م ا مماعما  امقرغشم اوليم بلم اوليم ةا.

م: االنتحال  .6
م فضلمسنعماعمقرااقسع.

م :أخرى  سياسات  .7
 


