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 :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الدراسات اإلسالميةقسم:  األدب اإلسالمي  : مقرر  توصيف اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 األدب اإلسالمي  :اسم المقرر  .1

 0616063 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 األولالفصل:      الثالثالمستوى:  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

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 خالد الغزاليد/ أ.      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

 .األدبيةعلي أثر اإلسالم في حياة العرب  األدب اإلسالمي يقف مقرر 
مسيتى  العيعر فيي  :وهيي ،ثم دراسة ألهم القضايا النقدية التيي دار  زاا  عيعر هيال الةقاية الةمنيية المامية ميا حيياة األمية

ومىقف اإلسالم ما العيعر، عىاميا األثيرا  الدد،يدة، والسيلا  اللى،يىعية، واللنيية، لعيعر صيدر اإلسيالم  ،صدر اإلسالم
 .، الخطابة، الكتابة، الىصايافضاًل عا اللنىن النثرية لمال اللدة

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 قادرا على أن:،تىقع ما الطالب عند اكلال اللقرر بنداح ان يكىن 
 المعرفة والفهم:مخرجات 

- A1 .يظمر اللعرفة واللمم بععر صدر اإلسالم وخصائصه اللنية واللى،ىعية 
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 :مقرر توصيف

- A2 .يعرح عىاما االثرا  الدد،دة التي تىافر  لععر صدر اإلسالم 
- A3 يلسر أسااب تراجع الععر في عصر صدر اإلسالم وتقدم الخطابة.  

 المهارات الذهنية:
- b1 .ىاان بيا سلا  الععر اإلسالمي والععر الداهلي ما خالل النصىص، 
- b2 .يةلا نصًا أدبيًا ما ععر صدر اإلسالم ويى،ح أثر القرآن الكريم فيه 

 المهارات العملية المهنية:
- C1 يستنتج مىقف اإلسالمي اإليدابي ما الععر ما خالل مىقف الرسىل صلى الله عليه وسلم والصةابة. 
- C2 .يةاكي نلاذج نثرية اعتمر  في هاا العصر 

 المهارات العامة:
- d1  جلالياته ويصدر حكلًا نقديًا عليه عندويقف  ًا ونثراً ععر يقيم النص األدبي.  

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

- A1  يظمر اللعرفة واللمم بععر صدر اإلسالم
 وخصائصه اللنية واللى،ىعية.

 االختاارا  التةريرية والعلمية. اللةا،رة، الةىار.

- A2   يعرح عىاما االثرا  الدد،دة التي تىافر
 لععر صدر اإلسالم.

 التكليلا  اللردية.
 االلقا  ما الطالب.

 تقييم التكليلا .
 اللالحظة.

- A3  يلسر أسااب تراجع الععر في عصر صدر
 اإلسالم وتقدم الخطابة.

 األسئلة القصيرة. اللناقعة.
 واألسئلة العلمية.

 

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

- b1  ىاان بيا سلا  الععر اإلسالمي والععر،
 الداهلي ما خالل النصىص.

 االختاارا  العلمية. الةىار واللناقعة.
 األسئلة القصيرة.

- b2  يةلا نصًا أدبيًا ما ععر صدر اإلسالم
 ويى،ح أثر القرآن الكريم فيه.

 التكليلا  اللردية والدلاعية.
 اللعروع.

 تقيم التكليفات.
 األسئلة القصيرة واالختبارات التحريرية.

 

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

- C1  األسئلة القصيرة. اللناقعة. –االلقا  يستنتج مىقف اإلسالمي اإليدابي ما 
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 :مقرر توصيف

الععر ما خالل مىقف الرسىل صلى الله عليه 
 وسلم والصةابة.

 تقيم التكليلا . التكليلا .

- C2  اعتمر  في هاا يةاكي نلاذج نثرية
 العصر.

 اللالحظة. التكليلا  فردية وجلاعية

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

- d1  عندويقف  ًا ونثراً ععر يقيم النص األدبي 
 .جلالياته ويصدر حكلًا نقديًا عليه

 تقييم التكليلا . .التكليلا  اللردية والدلاعية
 .اللالحظة

 األسئلة القصيرة.
 

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

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم

وحدات/ 

 المقررموضوعات 
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

مستى  ععر 
 صدر االسالم

 األسااب الدافعة إلثارة هال القضية 
 القائلىن بالضعف ما القدامى -
 عىاما ،عف ععر صدر اإلسالم -
 القائلىن بالضعف ما اللةدثيا -
 النافىن ،عف ععر صدر اإلسالم -
 ععر صدر االسالمحقيقة مستى   -

 
1 
 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 

A1,A2 
A3, b1 

1 

مىقف اإلسالم 
 ما الععر

 أدلة زيدابية مىقف اإلسالم ما الععر -
 أقىال الرسىل ومىاقله -
 تىظيله للععر وعدل –استنعادة للععر  -
 تاثرل بالععر وتلاعله معه. -جماداً  -
 الععر في بيت الناىة -
 الصةابة والععر. -

1 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
3 

A2 
b1,b2 
C1, d1 

3 

عىاما اثرا  
 جد،دة

 بالغة  –الةروب واالحداث الدسام  -
 تدلع القاائا العربية -القرآن الكريم -
القرب ما عصر  –اتساع األفق وتنىع الايئا   -

 التدويا.

 
 
1 

 
 
3 

 
A1, A3 

 
B2, C1 
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 :مقرر توصيف

 انتعار الكتابة. -

4 

الرواة و،عف 
ععر صدر 

 االسالم

 أنىاع الرواة / رواة اهللىا
 رواة اسا وا عا غير علد. –رواة قصروا  -
 رواة تعلدوا األسا ة -

 
1 

 
3 

 
A3,b1 
C1, d1 

5 

سلا  ععر 
 صدر االسالم

 السلا  اللى،ىعية
 الرثا . –اللديح  -المدا   -
الرد علي ععرا  الكلار،  –االعتاار  –الىصف   -

 العىق، الةنيا.
 ععرية الدماد.  -

 السلا  اللنية:

 
 
1 

 
 
3 

A1 
b1, b2 
d1 

6 

في  بنا  القصيدة
عصر صدر 

 االسالم

 دراسة تةليلية للالاة حسان.
 النص وصاحاة، قرا ة تةليلية للقصيدة. -

 
1 

 
3 

A1,A3,b1 
b2 
d1 

7 

اعالم ععر 
 صدر اإلسالم

حسان با ثابت االتداها  في ععرل، حسان في  -
 اإلسالم.

 مىقف النقاد ما ععر حسان.  -
 عادالله با رواحة.  -
 كعب با مالك.  -
 كعب با اهير.  -

 
1 
 
 
1 

 
3 
 
 
3 

A1,b1,b2 
C1 
d1 

8 

النثر اللني في 
عصر صدر 

 اإلسالم

 الخطابة وعىاما اادهاراها. -
 نلاذج منما. –أنىاعما ومى،ىعاتما  -
 الكتابة/ في عمد الرسىل الكريم نلاذج منما. -
 في عمد الراعد،ا. -
 الىصايا. -

1 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
3 

A3,C2 
d1 

  33 13 إجمالي األسابيع والساعات

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 .بحث في المكتبة

 واجبات منزلية
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 :مقرر توصيف

 وفردية مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

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

 5 الخامس A1, A3, B1, B3, C1 ،ىاان بيا الععر اإلسالمي والععر الداهلي 1
 5 العاعر A1, A3, B1, B3, C1 القرآن الكريم في الععر اإلسالمي ويةدد اعالمه ،لخص أثر 2

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

المخرجات التي 

 يحققها

1 

بعد  اختاار منتصف اللصا
مضي 

6 
 اسابيع

02 02 A1,A2, A3 
B1, B3 
C3 

2 

بعد  التقارير والتكليلا 
منتصف 
 اللصا

15 15 B1, B2 
B3, C1 
C2, C3 

3 

أخر  االختاار النمائي
اللصا 
حسب 
التقىيم 
 الدامعي

62 62 A1, A3 
B1, B3 
C2, C3 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 ة: ) ال تزيد عن مرجعين( جع الرئيساالمر 
  م3112، 1، د. محمد العامري، جامعة االندلس، طاألدب اإلسالمي 
  م1893 –في الشعر اإلسالمي واالموي، د. عبدالقادر القط، مكتبة الشباب القاهرة. 

 المساعدةالمراجع 
  الخامسةالفن ومذاهبة في النشر العربي، د. شوقي ضيف، دار المعارف الطبعة. 
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 :مقرر توصيف

 م.1811البياني. د. شفيع السيد، مكتبة  الشهاب، القاهرة،  التعبير 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
 مدياموقع الدكتور محمد سعيد الغ 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر

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

 الحضور والغياب:  .1
 ما اللةا،را  بدون عار ،رفع اسله لعؤن الطالب ويةرم ما دخىل امتةان اللادة النمائي. %05زذا تغيب الطالب 

 الحضور المتأخر:  .1
 يلنع الطالب ما دخىل اللةا،رة اذا تكرر حضىرل اللتأخر اكثر ما مرة.

 واالمتحانات:ضوابط االختبارات   .3
 كلا في الالئةة.

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 يسلم الطالب التكاليف في اللةدد ما قاا أستاذ اللادة وتعتار غير مقاىلة بعد الىقت اللةدد.

  :الغش  .5
 يةرم ما مقرر الغش ومادة قاا ومادة بعد.

 : االنتحال  .6
 يلصا سنة ما الدراسة.

  :أخرى  سياسات  .7
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 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األدب اإلسالمي خطة مقرر: 
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 :مقرر توصيف

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.د. خالد الغزالي / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 77757373 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

- - 0 - - - Dkhalid44@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 األدب اإلسالمي  :اسم المقرر  .1

 0616063 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 - - - 3 

 األولالفصل:      الثالثالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(السابقة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات   .5

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

 سبرنامج البكالوريو :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة األندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 

 علي أثر اإلسالم في حياة العرب األدبية. األدب اإلسالمي يقف مقرر 
ثيم دراسية ألهيم القضيايا النقديية التيي دار  زاا  عيعر هيال الةقاية الةمنيية المامية ميا حيياة األمية، وهيي: مسيتى  العيعر فييي 

لنييية، لعيعر صيدر اإلسييالم صيدر اإلسيالم، ومىقييف اإلسيالم ميا العييعر، عىاميا األثيرا  الدد،ييدة، والسيلا  اللى،يىعية، وال
 فضاًل عا اللنىن النثرية لمال اللدة، الخطابة، الكتابة، الىصايا.

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ،تىقع ما الطالب عند اكلال اللقرر بنداح ان يكىن قادرا على أن:
 المعرفة والفهم:مخرجات 

- A1  اللنية واللى،ىعية.يظمر اللعرفة واللمم بععر صدر اإلسالم وخصائصه 
- A2 .يعرح عىاما االثرا  الدد،دة التي تىافر  لععر صدر اإلسالم 
- A3 يلسر أسااب تراجع الععر في عصر صدر اإلسالم وتقدم الخطابة.  

 المهارات الذهنية:
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 :مقرر توصيف

- b1 .ىاان بيا سلا  الععر اإلسالمي والععر الداهلي ما خالل النصىص، 
- b2 صدر اإلسالم ويى،ح أثر القرآن الكريم فيه. يةلا نصًا أدبيًا ما ععر 

 المهارات العملية المهنية:
- C1 يستنتج مىقف اإلسالمي اإليدابي ما الععر ما خالل مىقف الرسىل صلى الله عليه وسلم والصةابة. 
- C2 .يةاكي نلاذج نثرية اعتمر  في هاا العصر 

 المهارات العامة:
- d1  جلالياته ويصدر حكلًا نقديًا عليه عندويقف  ًا ونثراً ععر يقيم النص األدبي.  

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1.  

الوحدة األولى والثانية 
 والثالثة والرابعة

 

 مستوى شعر صدر االسالم. -

 موقف االسالم من الشعر. -

 عوامل أثراء جبرية السمات الموضوعية والفنية -

7 11 

2.  
الوحدة الخامسة والسادسة 

 والسابعة

 أغراض الشعر الجاهلي. -

 شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم. -

 النثر. -

6 18 

 39 13 عدد األسابيع والساعات

 
VI. استراتيجية التدريس 

 محاضرات. -1

 .الحوار والمناقشة -1

 .واجبات منزلية -3

 .وفردية مناقشة جماعية -4

 المشروعات. – تكاليف جماعية -5
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

يوازن بين الشعر اإلسالمي والشعر   .0
 A1, A3, B1, B3, C1 الخامس الجاهلي

يلخص أثر القرآن الكريم في الشعر   .6
 A1, A3, B1, B3, C1 العاشر اإلسالمي ويحدد اعالمه

 
 

VIII. :تقويم التعلم 



 

00 

 

 :مقرر توصيف

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

1.  

 6بعد مضي  اختاار منتصف اللصا
 اسابيع

02 02 

2.  
بعد منتصف  التقارير والتكليلا 

 اللصا
02 02 

3.  

أخر اللصا  االختاار النمائي
التقىيم  حسب

 الدامعي

62 62 

 %111 111 المجموع 

 
IX. :مصادر التعلم 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 ة: ) ال تزيد عن مرجعين( جع الرئيساالمر 
  م3112، 1، د. محمد العامري، جامعة االندلس، طاألدب اإلسالمي 
  م1893 –في الشعر اإلسالمي واالموي، د. عبدالقادر القط، مكتبة الشباب القاهرة 

 المساعدةالمراجع 
 الفن ومذاهبة في النشر العربي، د. شوقي ضيف، دار المعارف الطبعة الخامسة. 
  ،م.1811التغير البياني. د. شفيع السيد، مكتبة  الشهاب، القاهرة 

 إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت( مواد
 .موقع الدكتور محمد الغامدي 
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 :مقرر توصيف

X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

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

 الحضور والغياب:  .1
 الطالب ويةرم ما دخىل امتةان اللادة النمائي.ما اللةا،را  بدون عار ،رفع اسله لعؤن  %05زذا تغيب الطالب 

 الحضور المتأخر:  .2
 يلنع الطالب ما دخىل اللةا،رة اذا تكرر حضىرل اللتأخر اكثر ما مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
 كلا في الالئةة.

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 الطالب التكاليف في اللةدد ما قاا أستاذ اللادة وتعتار غير مقاىلة بعد الىقت اللةدد. يسلم

  :الغش  .5
 يةرم ما مقرر الغش ومادة قاا ومادة بعد.

 : االنتحال  .6
 يلصا سنة ما الدراسة.

  :أخرى  سياسات  .7
 


