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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
 الشعر العباسي :)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 صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    علمي القسم ال .2

 الشعر العباسي )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 الكتروني )عند بعد(  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ( ساعة60) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  7/  10            تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 

 لطالب بالشعر العباسي.تعريف ا 

 لب بالسمات الفنية والموضوعية للشعر العباسي.تعريف الطا 

 .التعرف على أبرز شعراء العصر العباسي 

 .تنمية مهارة الطالب على تذوق النص الشعري العباسي 

 .تنمية القدرة على قراءة النص الشعري العباسي وفهم معانيه وصوره 

 .أبرز األغراض الشعرية الجديدة وتطور األغراض الشعرية القديمة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

 البرنامج.
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 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
  دهدا  المعريية األ -أ

 التعرف على الشعر العباسي ومحاولة فهمه ومعرفة خصائصه الفنية والموضوعية.   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 اسي.محاولة التعرف على أهم الخصائص التي يتميز بها الشعر العب -1ب  

 اكساب الطلبة المهارات األساسية للتذوق الشعري. -2ب 

 :طرائق التعليم والتعلم     

 

 اإللقاء والمناقشة.

 

 
 :طرائق التقييم     

 

 .والشفوية االختبارات التحريرية .1
 التقارير. .2
 التغذية الراجعة. .3

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه. -1ج

 لق المدرس المبدع.خ -2ج

 تعميق حب التراث العربي القديم. -3ج

 :طرائق التعليم والتعلم    

 هجية والمناقشة.المحاضرات المن 
 

 :طرائق التقييم   

  التقارير.إعداد 
 .عمل تطبيقات شعرية متنوعة 

 
 ظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوالتأدهيلية العامة و المهارات -د 

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب. -1د

 عمل ورش داخل الصف. -2د

 إرشاد الطالب حول االستفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة. -3د
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .10

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

 ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 قيام الدولة العباسية أهداف معرفية  2 1
 المحاضرة

 واإللقاء
 االستجواب

 االستجواب المحاضرة األدبية العباسيةالعصور  أهداف معرفية 2 2

 المحاضرة الحالة االجتماعية أهداف معرفية  2 3
تغذية الراجعة ال

 واالستجواب

 ستجواباال المحاضرة مصادر دراسة الشعر العباسي أهداف معرفية 2 4

 االستجواب المحاضرة المرحلة التقليدية أهداف معرفية 2 5

 االستجواب المحاضرة ثقافيةالمرحلة ال أهداف معرفية  2 6

 االستجواب المحاضرة المديح والهجاء أهداف معرفية 2 7

 االستجواب المحاضرة الرثاء والوصف أهداف معرفية 2 8

 كتابي أسئلة االمتحان الشهري األول القياس والتقويم 2 9

 االستجواب المحاضرة المرحلة التقليدية أهداف معرفية 2 11

 االستجواب المحاضرة بشار بن برد يةأهداف معرف 2 11

 االستجواب المحاضرة البحتري أهداف معرفية 2 12

13 2 
 معرفيةأهداف  

 ومهاراتية
 المناقشة المحاضرة الشريف الرضي

 االستجواب المحاضرة المرحلة التجديدية  أهداف معرفية 2 14

 كتابي أسئلة االمتحان الشهري الثاني القياس والتقويم 2 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 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االستجواب المحاضرة تصوفالزهد وال أهداف معرفية 2 16

 المحاضرة أدب الصحبة والمجالسة أهداف معرفية 2 17
التغذية الراجعة 

 واالستجواب

 االستجواب المحاضرة الشعر التعليمي أهداف معرفية 2 18

 المناقشة أسئلة مناقشة التقارير أهداف معرفية 2 19

 كتابي أسئلة االمتحان الثاني القياس والتقويم 2 21

 االستجواب المحاضرة الخمريات أهداف معرفية 2 21

 االستجواب المحاضرة التجديد في شعر أبي نؤاس أهداف معرفية 2 22

 االستجواب المحاضرة أبو تمام أهداف معرفية 2 23

 االستجواب المحاضرة خصائص شعر أبي تمام أهداف معرفية 2 24

 االستجواب المحاضرة المتنبي أهداف معرفية 2 25

 االستجواب المحاضرة خصائص شعر المتنبي أهداف معرفية 2 26

 االستجواب المحاضرة ابن الرومي أهداف معرفية 2 27

 االستجواب المحاضرة خصائص شعر ابن الرومي أهداف معرفية 2 28

 االستجواب المحاضرة الشعر في القرون الوسطى أهداف معرفية 2 29

 مناقشةال أسئلة أسئلة متنوعة مراجعة عامة 2 31
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 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 العصر العباسي األول والثاين/ شوقي ضيف. .1

 األدب العريب يف العصر العباسي/ انظم رشيد. .2

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

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

  األدب العباسي/ علي الزبيدي.يف 

 .الفن ومذاهبه يف الشعر العريب/ شوقي ضيف 

 
 :ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

  maktaba.org-www.al  

 

 :خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 الحديثة. العباسية ساتالمكتبة بالدرا تزويد 
 ات المادة.تطوير مفرد 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 

http://www.al-maktaba.org/

