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 1. اسم المادة األمويقضايا الشعر 

 2. رقم المادة    0321711

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج لعربية وآدابيا الماجستير في المغة ا

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم المغة العربية وآدابيا

 10. مستوى المادة الماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي م2019-2020

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الماجستير

 13. قسام األررى المتتركة يي تدريس المادةاأل ال يوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مرطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0220
 15. مراجعة مرطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 Larashafaqoj@yahoo.com، البريد اإللكتروني: 2706025520( ، رقم الياتف:3-0)ساعات المكتبية: ث ال

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 
 
 

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما

دراكية وتحويمّية من قضايا الشعر األموي :تستي  دف ىذه المادة تحقيق ميارات خاصة،وميارات تحميمية وا 
 مقّدمة القصيدة في العصر األموي -
  بناء القصيدة في العصر األموي  -

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
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 األىداف -أ
 عية .اإلحاطة بظروف العصر األموي السياسية والثقافية واالجتما -1
 التعرف عمى بيئات الشعر الثالث في العصر األموي )الحجاز،العراق،الشام(. -0
 الوقوف عمى أبرز قضايا الشعر األموي . -3
 التعّرف عمى أبرز أغراض الشعر المستحدثة في ىذا العصر. -4

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 : والفيم المعرفة في األساسية ألكاديميةا تراالميا : أوال
 .اتجاىات الشعر في العصر األموي الطالب يعرف أن 1.
 .راءالشع ريأش الطالب يعرف أن 2.
 .الشعر في موضوع كل خصائص الطالب يعرف أن 3.
 .غيره عن وب يتميز وما ، شاعر كل وبمأس الطالب يعرف أن 4.
 واأللفاظ المعاني في التجديدية العناصرو  يديةمالتق العناصر الطالب يعرف أن 5.

 . الشعر في الفنية واألساليب والصور
 : واإلدراكية التحويمية الميارات : ثانيا
 .القصائد في المتناثرة واألفكار المعاني تركيب إعادة 1.
 .األموي الشعر في والمحدثين القدماء النقاد راءآ تقييم 2.
 .واختالف ائتالف من ذلك في وما ، الشعر في والشكل المضمون تقييم 3.
 : بالموضوع الخاصة الميارات : ثالثا
 .كتابة بحث عممي مىع الطالب يتدرب أن 1.
 .القصائد يلمتح ىمع يتدرب أن 2.
 .واألدبية غويةمال ياواستعماالت التراكيب و األلفاظ دالالت بين الفروق يميز أن 3.
 : يةالتحويم الميارات : ربعا
 .ناقدة مستوعبة متأنيةقراءة  القديم الشعر قراءة ىمع القدرة 1.
 .كامل دقيق تصور في ايبنائ عادةا  و  المعاني ربط ىمع القدرة 2.
 .األموي العصر شعراء عند الشعر في واإلبداع الفن وميمف استنباط ىمع القدرة 3.

 
 
 
 
 

لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02  
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 الرا شفاقوج   
 األول

تعريف المادة 
وحدودىا ومفرداتيا 

 وطريقة تدريسيا 
 الرا شفاقوج   

  الثاني
مقدمة عاّمة في 
الشعر الجاىمي 
 وشعر صدر اإلسالم 

 الرا شفاقوج   

 الرابعالثالث و 

تطّور الشعر في 
العصر 

األموي)العوامل 
 المظاىر(و 

الخامس  الرا شفاقوج   
 والسادس

بناء القصيدة في 
 .العصر األموي 

تطّور أغراض الشعر  والثامن السابع الرا شفاقوج   
 .في العصر األموي 

الشعر السياسي في  تاسع والعاشرال الرا شفاقوج   
  العصر األموي.

العاشر والحادي  الرا شفاقوج   
والثاني عشر 

عشر والثالث 
  شرع

قراءات نقدّية 
لقصائد في الشعر 

  األموي

رابع عشر ال الرا شفاقوج   
 والخامس عشر

 

خصائص الشعر 
  األموي

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .01

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 ، والميمات والواجبات، وعرض نماذج تطبيقية، وتبادل األدوار.المحاضرات والحوار والنقاش  

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
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 % .33امتحان منتصف الفصل  -1التقييم: 

 . ، كتابة بحث()ميمات ،واجبات%20أعمال الفصل  -2         

 %.50االمتحان النيائي  -3         

 

 السياسات المتبعة بالمادة .02

 د المسموح لمغياب.ح: أرذ الحضور والغياب يي كل محاضرة وحرمان الطالب الذي يتجاوز ال والغياب سياسة الحضور -أ

يحدد يوم لتسميم و عن أي امتحان إال بعذر مثل تقرير طبي ، : ال يقبل الغيابالوقت المحددت يي وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 الواجبات.

 والصحة إجراءات السالمة -ج

ذا تبين أن أحد الطمبة قد غش يحرم من االمتحان.: يمنع الغش الغش والرروج عن النظام الصفي -د  وا 

 ف بيا الطالب.: تعطى الدرجات حسب تقييم المدرس لالمتحانات والواجبات المكمإعطاء الدرجات -ه

 يي دراسة المادة تسيمالتي و الجامعة ب المتويرة الردمات -و

 المعدات واألجيزة المطموبة .04

 االستعانة بشاشة العرض واللوح

 

 المراجع .02

 

 طيتيا لمموضوعات المرتمفة لممادة: ال يوجد كتب مقررة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغالكتب  -أ
 
 
  :التعميمية تب الموصى بيا، وغيرىا من الموادالك  -ب

 المصادر والمراجع
 دواوين التعراء   -1

 طبقات التعراء لمحمد بن ساّلم الجمحي. -2

 التعر والتعراء البن قتيبة.  -3

 جميرة أتعار العرب ألبي زيد القرتي. -4

 أنساب األتراف لمبالذري. -5
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 تاريخ الرسل و المموك لمطبري. -6

 اني ألبي الفرج األصفياني.األغ -7

 مقدمة يي تاريخ صدر اإلسالم لعبد العزيز الدوري. -8

 .تعر الفتوحات اإلسالمية يي العصر األموي إلبراىيم المغربي -9

 . اتجاىات التعر يي العصر األموي لصالح الدين اليادي -13

 .  األموي لحسين عطوان نصوص من األدب -11

 . ضيفالعصر اإلسالمي لتوقي  -12

 .التعر اإلسالمي واألموي لعبد القادر القط -13

 مقدمة القصيدة العربية يي العصر األموي لحسين عطوان. -14

 . أدب الروارج لسيير القمماوي -15

 .نصوص من التعر العربي يي صدر اإلسالم والعصر األموي لنوري حمودي القيسي -16

   ار الجواري.الحب العذري نتأتو وتطوره ألحمد عبد الست -17

 .الغزل لمصطفى عميان -18 

 تاريخ النقائض يي التعر العربي ألحمد التايب. -19

 صورة المرأة يي التعر األموي ألمل نصير. -23

 .تاريخ التعر السياسي ألحمد التايب -21

 التطور و التجديد يي التعر األموي لتوقي ضيف.  -22

 
 

 معمومات إضافية 26.
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 ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الرطة2/2/2020اريخ: التالرا تفاقوج التوقيع: الرا تفاقوج لمادة: اسم منسق ا
 --------------------------------- التوقيع

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

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


