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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 ربيةاللغة الع: القسم العلمي
 / املرحلة األوىل  أدب ما قبل اإلسالم )اجلاهلي( :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 01/7/0100اتريخ ملء امللف : 

 
 :   التوقيع

 أ.م.د. منذر رديف داود : اسم استاذ املادة
 0100/     /    :  لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل حممد اسم رئيس القسم :

 0100/     /    : لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قنرب علي :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0100/    /     :التاريخ
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 الدراسي مقررصف الو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    علمي القسم ال .2

 أدب ما قبل اإلسالم )الجاهلي( )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد( الكتروني )عن  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ( ساعة90) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  7/  10            تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:مقررأهداف ال .8
 

 .إدراك الطلبة ألهم السمات الفنية والموضوعية ألدب ما قبل اإلسالم 

 .إتاحة المجال للطلبة لتذوق األدب ومعرفة خصائصه 

 .التعرف بشكل عام على شعراء ما قبل اإلسالم 

 .التعرف على أهم أنواع النثر في ذلك العصر 

 .تنمية مهارات الطلبة 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 -:التعليم والتعلم والتقييم وطرائق مقررات المخرج .9
  دهدا  المعريية األ -أ
 التعرف على أدب ما قبل اإلسالم ومحاولة فهمه ومعرفة خصائصه الفنية والموضوعية.  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 محاولة التعرف على أهم الخصائص التي يتميز بها أدب ما قبل اإلسالم. -1ب  

  طلبة القدرة على قراءة النص األدبي.اكتساب ال -2ب 

 :طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات المنهجية. .1
 الحلقات النقاشية. .2
 إعداد التقارير. .3

 

 
 :طرائق التقييم     

 

 االختبارات الشفوية والتحريرية. .1
 التغذية الراجعة. .2

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه. -1ج

 تعميق حب األدب. -2ج

 خلق مدرس مبدع. -3ج

 :طرائق التعليم والتعلم    

 .المحاضرات المنهجية 
 .تطبيقات نصية 

 
 :طرائق التقييم   

 .إعداد تقارير عن المادة 
 .قراءة نصوص مختلفة 

 
 طور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالتأدهيلية العامة و المهارات -د 

 طالب بأهمية األدب العربي.ال معرفة -1د

 المادة. جعل الطالب متمكناً من تدريس -2د
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .10

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
او  تحقيق اهداف )معرفية

ية او وجدانية والقيمية مهارات

 ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 مدلول مصطلح ما قبل اإلسالم أهداف معرفية  3 1
 المحاضرة

 واإللقاء
 االستجواب

 االستجواب المحاضرة مصادر أدب ما قبل اإلسالم أهداف معرفية 3 2

3 3 
أهداف مهاراتية  

 ومعرفية
 المحاضرة كتب  األدب والسير

االستجواب 

 والتغذية الراجعة

 االستجواب المحاضرة كتب تاريخ األدب أهداف معرفية 3 4

 االستجواب المحاضرة موضوعات الغزل والفجاء أهداف معرفية 3 5

 االستجواب المحاضرة المديح والهجاء أهداف معرفية  3 6

 اختبار كتابي  ختبار ا االمتحان الشهري األول التقويم القياس و 3 7

 االستجواب المحاضرة الوصف أهداف معرفية 3 8

 االستجواب المحاضرة الخصائص الفنية لشعر ما قبل اإلسالم أهداف معرفية 3 9

 االستجواب المحاضرة اللغة و األسلوب أهداف معرفية 3 11

 االستجواب المحاضرة الخيال وااليقاع أهداف معرفية 3 11

 االستجواب المحاضرة المعلقات أهداف معرفية 3 12

13 3 
أهداف مهاراتية  

 ومعرفية
 االستجواب المحاضرة أسس االختيار

 أهداف معرفية 3 14
، امرؤالقيس التسمية والموضوعات

 وزهير بن أبي سلمى 
 االستجواب المحاضرة

 اختبار كتابي  اختبار  ل الدراسي األول امتحان السعي للفص القياس والتقويم  3 15
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 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 10

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

 ة(مهارات عاماو 

 يقة التقييمطر طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 النابغة واألعشى أهداف معرفية 3 16
المحاضرة 

 واإللقاء
 االستجواب

 االستجواب المحاضرة سمات المعلقات الفنية أهداف معرفية 3 17

 االستجواب المحاضرة ماهية النثر الجاهلي أهداف معرفية 3 18

 االستجواب المحاضرة طبيعة نثر ما قبل اإلسالم أهداف معرفية 3 19

 االستجواب المحاضرة طبيعة نثر ما قبل اإلسالم أهداف معرفية 3 21

 االستجواب أسئلة االمتحان الشهري الثاني أهداف معرفية 3 21

 االستجواب سؤال الطالب مناقشة التقارير أهداف معرفية 3 22

 المحاضرة أنواع النثر أهداف معرفية 3 23
التغذية الراجعة 

 واالستجواب

 االستجواب المحاضرة الرسائل النثرية معرفيةأهداف  3 24

 االستجواب المحاضرة خصائص الرسائل النثرية أهداف معرفية 3 25

 المحاضرة الخطب وسماتها أهداف معرفية 3 26
التغذية الراجعة 

 واالستجواب

 االستجواب المحاضرة االخبار أهداف معرفية 3 27

 الستجوابا المحاضرة المناظرات أهداف معرفية 3 28

 االستجواب المحاضرة السمات الفنية لالخبار والمناظرات أهداف معرفية 3 29

 االستجواب المحاضرة مراجعة عامة واالمتحان الشفوي أهداف معرفية 3 31
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 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 دار املعارف  العصر اجلاهلي/ شوقي ضيف. .1

 املعلقات الشعرية. .2

 خ األدب العريب قبل اإلسالم/ نوري القيسي وعادل البيايت ومصطفى عبد اللطيف.اتري .3
  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 :( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها أ 

 البحوث املنشورة يف اجملالت احملكمة. •

 

 :ترنيتب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االن
 book.com-www.noor  

 

 

 :خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 .رفد المكتبة بالدراسات الحديثة ألدب ما قبل اإلسالم 
 .تطوير مفردات المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 وقيع:الت

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 

http://www.noor-book.com/
http://www.noor-book.com/

