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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 الثالثة  النثر 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

 العباسي النثر )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد(الكتروني )عن   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
 

  العصر العباسي.إطالع الطالب على نثر 

 .إطالع الطالب على أبرز ُكتّاب النثر العباسي 

 .إطالع الطالب على أنواع النثر العباسي 

 .تأثير الثقافات غير العربية بالثقافة العربية 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 وأنواعه.تعريف الطالب بالنثر العباسي  -1أ

 التعر  بأبرز أعالم النثر العباسي. -2أ

 أساليب النثر المختلفة. -3أ
    
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 تنمية مهارة االختيار السليم. -1ب  

 تنمية مهارة القراءة السليمة. -2ب 

 تنمية المقدرة على التذوق الجمالي للنص األدبي. -3ب 

 :ليم والتعلمطرائق التع     

 

 .المحاضرات المنهجية 
 .الحلقات النقاشية 
 .إعداد التقارير 

 

 
 :طرائق التقييم     

 

 .والتحريرية الشفويةاالختبارات  .1
 التقارير.مناقشة  .2
 التغذية الراجعة. .3

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه. -1ج

 مبدع.خلق مدرس  -2ج

 .راث العربي األدبيتعميق حب الت -3ج

 :طرائق التعليم والتعلم    

 هجيةالمحاضرات المن. 
 .المناقشات 
 

 :طرائق التقييم   

  عن المادة التقاريرإعداد. 
 تطبيقات نثرية. 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 .لب بكل ما يحتاجه من كتبرفد الطا -1د

 استخدام التكنولوجيا الحديثة. -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
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

 ة(هارات عامماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 مراحل تطور النثر  أهداف معرفية 2 1
المحاضرة 

 واإللقاء
 االستجواب

 االستجواب المحاضرة دراسة عوامل تطور النثر تفصيلا  أهداف معرفية 2 2

 االستجواب المحاضرة ماهية النثر العباسي أهداف معرفية 2 3

 االستجواب المحاضرة طرق أساليب النثر أهداف معرفية 2 4

 المحاضرة أسلوب الترسل أهداف معرفية 2 5
التغذية الراجعة 

 واالستجواب

 االستجواب المحاضرة أسلوب الصنعة أهداف معرفية 2 6

 االستجواب المحاضرة أبرز أعلم الترسل أهداف معرفية 2 7

 االستجواب المحاضرة عةأبرز أعلم الصن أهداف معرفية 2 8

 االستجواب المحاضرة المناظرات أهداف معرفية 2 9

 االستجواب المحاضرة مفهوم المناظرات أهداف معرفية 2 11

 المناقشة المناقشة أسئلة عامة أهداف معرفية 2 11

 كتابي األسئلة االمتححان الشهري األول التقويم والقياس  2 12

 المناقشة المحاضرة ظالمواع أهداف معرفية 2 13

 االستجواب المحاضرة المفهوم أهداف معرفية 2 14

 االستجواب المحاضرة نماذج من المواعظ أهداف معرفية 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 راتمها

 ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االستجواب المحاضرة تحليل المواعظ أهداف معرفية 2 16

 االستجواب المحاضرة الفرق بين المواعظ وكلم الزهاد أهداف معرفية 2 17

 االستجواب المحاضرة النثر الكتابي أهداف معرفية 2 18

 االستجواب المحاضرة المفهوم والحدود أهداف معرفية 2 19

 االستجواب المحاضرة الرسائل الفنية أهداف معرفية 2 21

 االستجواب المحاضرة أنواع الرسائل أهداف معرفية 2 21

 االستجواب المحاضرة الرسائل اإلخوانية أهداف معرفية 2 22

 االستجواب المحاضرة يوانيةالرسائل الد أهداف معرفية 2 23

 كتابي أسئلة االمتحان الشهري الثاني القياس والتقويم 2 24

 المناقشة أسئلة مناقشة التقارير أهداف معرفية 2 25

 المناقشة المحاضرة التوقيعات أهداف معرفية 2 26

 االستجواب المحاضرة أسلوب الجاحظ أهداف معرفية 2 27

 االستجواب المحاضرة التوحيديأسلوب  أهداف معرفية 2 28

 أهداف معرفية 2 29
التمايز والتشابه بين أسلوب التوحيدي 

 والجاحظ
 االستجواب المحاضرة

 االستجواب المحاضرة الوصايا أهداف معرفية 2 31
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 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 يف العصر العباسي/ انظم رشيد. األدب العباسي .1

 نثر العباسي/ عمر الدقاق.مالمح ال .2

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

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

 .الكتب واملراجع اليت تناولت األدب العباسي 

 .البحوث املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة 

 
 :ترنيتب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االن

  maktaba.org-www.al  

 

 :خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 الحديثة. النثرية ساتالمكتبة بالدرا تزويد 
 الدراسية تطوير مفردات المادة. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 قيع:التو 

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 

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

