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 1. اسم المادة المقامات فً األدب العربً

 2. رقم المادة 3291032

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ 2
.3 

 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج الدكتوراه فً اللغة العربٌة وآدابها

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة دنٌةاألر

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم اللغة العربٌة

 10. مستوى المادة الدكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3912/3912

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس اللغة العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3912/9123
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 :ما ٌلً الرجاء إدراج

 392: رقم المكتب 

 ( يوم الخميس4-3): الساعات المكتبٌة 
 0001636000: رقم الهاتف 
 Salahjarrar@hotmail.com :البرٌد اإللكترونً 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج

 المدرس نفسه

 

 

mailto:Salahjarrar@hotmail.com
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 وصف المادة .71

 .مذكور فً الخطة الدراسٌة المعتمدة هو كما

المقامات فً  -المقامات األندلسٌة -السرقطًمقامات  -مقامات الحرٌري -همذانًمقامات ال -تطور فن المقامة -بناء المقامة -أصول المقامات
 العصر الحدٌث.

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف -أ

 . التعرف على جنس أدبً عربً -1

 .التعرف على أهمٌة فن المقامات ودالالتها االجتماعٌة والفكرٌة والتارٌخٌة -3

 .صور التأثر والتأثٌر بٌن هذا الفن والفنون األدبٌة األخرىالتعرف على  -2

 .عالقة هذا الفن بفن الرواٌة والمسرحالتعرف على  -2

 أن: على ا  ٌكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند  -ب

 .المقامة عن غٌرها من الفنون األدبٌة العربٌة ٌمٌز -1

 .طرأت على هذا الفن عبر العصور األدبٌة إدراك التطورات التً -3

 .ٌنقد النص المقامً وٌحلله -2

 ٌتعرف على أعالم هذا الفن عبر العصور األدبٌة العربٌة. -2

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .00

 
 

 المراجع
 أسالٌب
 التقٌٌم

 نتاجات التعلّم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

أصول 
ات/ المقام

إبراهٌم 
 السعافٌن

قراءة 
النصوص 
 وتحلٌلها

 أصول المقامات 3-1 صالح جرار 

قراءة  
النصوص 
 وتحلٌلها

 شروط المقامات 2-2 صالح جرار 

مقامات 
 الهمذانً

قراءة 
النصوص 
 وتحلٌلها

 مقامات الهمذانً 2-5 صالح جرار 

مقامات 
 الحرٌري

مقامات 
 السرقطً

قراءة 
النصوص 
 وتحلٌلها

مقامات الحرٌري  15-0 ارصالح جر 
 والسرقطً

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 التالٌة: النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم

 إجراء أبحاث وتقارٌر. -

 المناقشات. -

 رصد الظواهر الفنٌة واألدبٌة ومناقشتها وتفسٌرها. -
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم

 .إجراء البحوث والتقارير -

 إجراء االمتحانات -

 

 : السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 )يمكن إجراء امتحان لمطالب الذي يتغيب بعذر مقبول( محددالوقت الت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 ال تحتمل الغش(طبيعة التدريس ) الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 عدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب()المرافق، الممصادر التعّمم والتعميم  .04

 .الرسائل الجامعية -

 .المختلفة المصادر والمراجع -

 .المواقع اإللكترونية -

 

 المراجع .22

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 مقامات الهمذاني. -
 مقامات الحريري. -
 السرقطي مقامات -
 مقامات الوهراني. -
 مقامات السيوطي. -
 األمالي ألبي عمي القالي. -
 :التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 البطل في مقامات الحريري والسرقطي/ رقية حجازي. -
 المقامات منذ منتصف القرن العشرين/ غدير بني حمدان. -
 ألندلسية.المقامات ا -

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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----------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  --------------صالح جرار.د-----منسق المادة: مدرس أو 

------------------------------ التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة--------
-------- 

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------القسم:  رئيس
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


