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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
        

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1001-111 3. 
 اسم المقرر :

األدب العربي في العصر 
 الجاىمي

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 خصص :الت
 -عممي        56نظري  :  عدد الوحدات الدراسية األدب

 

أ. اليددددددف العدددددام : اإلحاطدددددة بدددددمحوا  العدددددرب قبددددد  اإلسددددد م   ىدف المقرر : -2
 السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية .

 ب. األىداف الجزئية :
أغددددراض الاددددعر الجدددداىمي . أن يتعددددرف الطالددددب عمدددد  1ب.

 .وخصائصو الفنية 
ناددمة الاددعر الجدداىمي أن يقددف الطالددب عمدد  أسددباب . 2ب.
    . . أن يمم الطالب بمبرز اعراء العصر الجاىمي 3ب.

   المستيدف من تدريس المقرر : -3
المغددددددوي  أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر. 2أ. المعمومات والمفاىيم : -أ

 .العصر الجاىمي  واألدبي الاائعة في أدب
لب التيدارات األدبيدة والفكريدة الادائعة فدي أن يحدد الطا. 3أ.

السيما في الحقبة األول  منو ؛ وى  فتدرة  أدبنا العربي تراث
 العصر الجاىمي 

النصددددددوص األدبيددددددة ن دأن ياددددددرح الطالددددددب نمدددددداذج مدددددد. 4أ. 
 اير األدباء ؛ اعراء ونثار جاىميين.أل

اقية لؤلسددداليب . أن يميددز الطالدددب بدددين الع قددات السدددي1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 . الجاىمي تناو  نصوص األدب  المختمفة في والمدارس

الخاصددددددددة الب النصددددددددوص الاددددددددعرية د. أن يحمدددددددد  الطدددددددد2ب.
 بالعصر الجاىمي .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدد الطالدب تنظديم المفداىيم والمصدطمحات التدي 1ج .
لعصددددر فددددي التمييددددد لممددددني  فددددي التعامدددد  مدددد  أدب ا درسدددديا

 . الجاىمي ؛ اعره ونثره
الب القددددددرة عمددددد  القدددددراءة الصدددددحيحة د. أن يظيدددددر الطددددد2ج.

الجدداىمي عمدد  مسددتوى المغددة والمصددطمحات والطبددائ   لمددنص
            .الثقافية المميزة ليذه الحقبة 

أبدرز و  ، الجداىمي. أن يناقش الطالب خصدائص الادعر 2د. الميارات العامة : -د
 .زة وافية بالمعن  موج في عبارة وسمات
يكتسددب الطالددب الميدددارة التددي تمكندددو مددن اسدددتخدام . أن 5د.

في جم  البيانات عن ظاىرة أدبية  الابكة العامة لممعمومات
 . باألدب العربي في العصر الجاىمياخصية متعمقة  أو

عدد  الموضوع م محتوي المقرر : -4
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميددددددة دراسدددددددة األدب  1
  الجاىم

4 1 
مصدددددطمحات العصدددددر  2

 الجاىمي
8 2 

التعريدددددددددددددف بطبقدددددددددددددات  3
 العرب

4 1 
قضددددددددددددددددددددددددية الادددددددددددددددددددددددد   4

واالنتحدددا  فددد  الادددعر 
 الجاىم 

8 2 

 1 4 تدوين الاعر الجاىم  5
مصادر دراسة الادعر  6

 الجاىم 
8 2 

نمددددداذج مدددددن األادددددعار  7
والنصددددددددددوص النثريددددددددددة 

 الجاىمية

8 2 

تطبيقددددددددددددددددددات نقديددددددددددددددددددة  8
وتذوقيددددة عمدددد  معمقدددددة 

 القيسامرئ 

12 3 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5
  . قاعة بحث2
  عم  أبحاث. 3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

 تقويم الط ب : -7
 . امتحان افوي1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 . امتحان تحريري2

 . األسبوع الساب 1 :                   التوقيت  -ب
 . األسبوع الراب  عار2

 %          25.  1 توزي  الدرجات :    -جد

2  .75 % 

 %100المجموع :

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
ي الجددددددداىمي : األدب العربددددددد أسدددددددماء محمدددددددود ادددددددمس الددددددددين                      مذكرات :                          -أ

 .نصوصو وأع مو 

محمدددد الندددوييي : الاعددددر الجددداىمي ؛ مدددني  فدددي دراسدددتو  -1 :                    كتب ممزمة -ب
 وتقويمو ، الدار القومية لمطباعة والنار،القاىرة ، د . ت 

إبراىيم عبد الرحمن محددمد : الادعر الجداىمي ؛ قضدداياه  -2
 –العالميدددة لمنادددددر الفنيدددة والموضدددوعية ، الاددددركة المصدددرية 

 م .2000،  1لونجمان ، القاىرة ، ط
عبددد الممدد  مرتدداض : السددب  معمقددات ؛ مقاربددة سدديمائية  -1 :   كتب مقترحة -جد

انثروبولوجيددة لنصوصدديا ، اتحدداد الكتدداب العددرب ، دمادد  ، 
 م .1998

محمد بن س م الجمحي : طبقات فحو  الاعراء ، قرأه  -2
 دار المدني ، جدة ، د.ت .وارحو محمود محمد ااكر ، 

ناصددددر الدددددين األسددددد : مصددددددر الاددددعر الجدددداىمي ، دار   -3
 م .1982المعارف ، القاىرة ، 

أبددددددو بكدددددددر األنبدددددداري : اددددددرح القصددددددائد السددددددب  الطددددددوا   -4
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 م .1969الجاىميات ، دار المعارف ، القاىرة ، 
محمددد مصددطف  ىدددارة : دراسدددات فددي الاددعر العدددربي ،  -5

 م.1981لجامعية ، اإلسكندرية ، دار المعرفة ا
دوريات عممية أو نارات  -د

 ... الخ
 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ أسماء محمود امس الدين

 د/ مجدي محمد حسين  د/إيمان بركات
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1002-111 3. 
 اسم المقرر :

الجزيرة العربية ؛ جغرافيتيا 
 وتاريخيا

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 

 التخصص :
 -عممي       56   نظري:  عدد الوحدات الدراسية جغرافيا وتاريخ

 

ة ادددبو جزيدددرة العدددرب عبدددر مىميدددأ. اليددددف العدددام : اإللمدددام ب ىدف المقرر : -2
 التاريخ ودراسة تاريخ العرب قب  اإلس م .

 ب. األىداف الجزئية :
. أن يتعددرف الطالددب عمدد  أحددوا  اددبو جزيددرة العددرب 1ب. 

 قب  اإلس م .
. أن يقدددف الطالدددب عمددد  دور ادددبو جزيدددرة العدددرب فدددي 2ب.

 انتاار اإلس م .
رة العدرب . أن يمم الطالب باألقاليم الجغرافيدة لادبو جزيد3ب.
. 

. أن يدددر  الطالدددب البندداء االقتصدددادي والسددكاني لادددبو 4ب.
 جزيرة العرب .

. أن يمم الطالب بالدو  التي نامت في جندوب الجزيدرة 5ب.
  العربية واماليا وحضاراتيا .

 المستيدف من تدريس المقرر : -3
 . أن يتعدددددددددددرف الطالددددددددددددب عمدددددددددددد  التطددددددددددددورات العمميددددددددددددة2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

واالتجاىددات الحديثددة فددي الدراسددات اإلقميميددة الخاصددة بدددو  
 جزيرة العرب .

. أن يحدد الطالب الظواىر ، والمدؤثرات المختمفدة، وأىدم 3أ.
 األحداث التي أثرت في تاريخ العرب قب  اإلس م .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يحم  الطالب الماك ت االجتماعية التي واجيت 2ب. الميارات الذىنية : -ب
 عرب قب  اإلس م .ابو جزيرة ال

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يظير الطالب القدرة عم  قدراءة الخدرائط ورسدميا 1ج. 
.  

. أن يقتددرح الطالددب طرًقددا لتطبيدد  البحددوث الميدانيددة ، 2ج .
جراء المسوح الجغرافية .  وا 

اسدددتخدام  . أن يكتسددب الطالددب الميدددارة التددي تمكندددو مددن1د. الميارات العامة : -د
الادددبكة العامددددة لممعمومدددات فددددي جمددد   البيانددددات عدددن تدددداريخ 

 العرب قب  اإلس م .

  محتوي المقرر : -4
 الموضوع م

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

1 

الخصددددددائص المميدددددددزة 
لاددبو الجزيدددرة العربيدددة 
: الموقدد  والمسدداحة ، 

 السواح  المميزة

4 1 

2 

العوامدددد  المددددؤثرة فددددي 
منددداخ ادددبو الجزيدددرة : 
الحددددددددددرارة ، الضدددددددددددغط 
الجددددددددددوي ، الريدددددددددداح ، 
األمطددددددددار ، األقدددددددداليم 

 المناخية

4 1 

3 
تضدددددددددددددددددداريس اددددددددددددددددددبو 

 الجزيرة العربية
4 1 

4 

الغطدددددددددددددددددداء النبددددددددددددددددداتي 
الطبيعددي : الغابددات ، 
الحاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائش ،  
الصدددحاري . التربدددة : 
 -أنماطيدددددددددا  مداريدددددددددة
 –بحدددددددددددددددر متوسدددددددددددددددط 
 الصحاري الفيضية(

4 1 

5 
األصدددددددددددددو  العرقيدددددددددددددة 

 القديمة
4 1 

 1 4ن وتدددددددددددوزيعيم السدددددددددددكا 6
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

وكثددددددددددافتيم ، الزيددددددددددادة 
 الطبيعية

7 
السددددددددددددددكان والمددددددددددددددوارد 

 االقتصادية
4 1 

8 
التدددددددددددددمثير الجغرافدددددددددددددي 
عمدددددددددد  تدددددددددداريخ اددددددددددبو 

 الجزيرة

4 
 

1 

9 
تدددددددداريخ اددددددددما  اددددددددبو 

 الجزيرة
4 1 

10 
تددددددداريخ جندددددددوب ادددددددبو 

 الجزيرة
4 1 

11 
حددددددددددددددددددروب العددددددددددددددددددرب 

 وأياميم
4 1 

 1 4 الحياة االجتماعية 12
  1 4 ديةالحياة االقتصا 13

. المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5  
. قاعة بحث 2  

. عم  أبحاث3   

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 امتحان تحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الراب  عار  التوقيت :                   -ب

 %100 توزي  الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
 إبراىيم مرجونة : تاريخ ابو الجزيرة العربية .                        مذكرات :                          -أ

العدددددرب قبددددد  اإلسددددد م ،  السددددديد عبدددددد العزيدددددز سدددددالم : تددددداريخ :                    كتب ممزمة -ب
 م .1973مؤسسة اباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

أحمد أمين : فجدر اإلسد م ، مكتبدة النيضدة المصدرية،  -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1936القاىرة ، 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ابن ىاام : سيرة النبدي ، راجد  أصدوليا وضدبط غريبيدا  -2
وعمددد  حواادددييا ووضددد   فيارسددديا محمدددد محيدددي الددددين عبدددد 

 .الحميد
ىدد 1383مؤسسة دار التحرير لمطبد  والنادر ،القداىرة ،  -3
. 

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
محمد عبدهد/  رئيس مجمس القسم العممي  

 د/ مجدي محمد حسين  د/إبراىيم مرجونة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

: المغة العربية قسم     

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1003-111 3. 
 اسم المقرر :

 قاعة بحث ومكتبة

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي       56نظري :  عدد الوحدات الدراسية األدب والمغة

 

معداجم الغويدة، أ. اليدف العام : التدريب عم  الكاف في ال ىدف المقرر : -2
 واالط ع عم  كتب التراث األدبي والمغوي .

أىددددددددم أن يتعددددددددرف الطالددددددددب عمدددددددد  ب. اليدددددددددف الجزئددددددددي : 
 الموسوعات األدبية .

 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعدددددرف الطالددددددب عمدددددد   أسدددددداليب التعبيددددددر المغددددددوي .2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 . واألدبي الاائعة  في اآلداب العربية
أن يتعدددددرف الطالدددددب عمددددد  أادددددير األدبددددداء والمفكددددددرين . 4أ.

 القدماء والمعاصرين في تراث المغة العربية .

. أن يميدددز الطالدددب بدددين الع قدددات السدددياقية لؤلسددداليب 1ب. الميارات الذىنية : -ب
المختمفة في تناو  آثار أبي حيان التوحيدي األدبية والفكرية 

. 
حيدددان التوحيددددي األدبيدددة  . أن يحمدد  الطالدددب آثدددار أبددي2ب.

 والفكرية .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيد الطالب توظيف العموم اإلنسانية المختمفة في 5ج.
 . ممارسةالعم  األدبي والمغوي

. أن يكتسدددددب الطالدددددب الميدددددارة التدددددي تمكندددددو مدددددن جمددددد  6د. الميارات العامة : -د
 وعرض المعمومات بطريقة م ئمة .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 محتوي المقرر : -4
 الموضوع م

 عدد

 الساعات 

عدد 

 المحاضرات

عصددددددددر أبدددددددددي حيدددددددددان  1
 وحياتو

8 2 

الروافد األدبيدة المدؤثرة  2
 في أبي حيان

8 2 

الروافددد الدينيددة المددؤثرة  3
 في أبي حيان

8 2 

الروافد الفكرية المدؤثرة  4
 في أبي حيان

8 2 

 2 8 آثاره األدبية 5

 2 8 آثاره الفكرية 6

  2 8 نماذج من ترسمو 7
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

 . قاعة بحث 2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 . امتحان افوي1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 . امتحان تحريري2

 . األسبوع الساب  1 التوقيت :                    -ب
 . األسبوع الراب  عار2

 %                   25. 1 توزي  الدرجات :    -جد
2 .100 % 

 %100المجموع :

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
لاددددديخ : أبدددددو حيدددددان التوحيددددددي ومصدددددادر عبدددددد الواحدددددد ا -1                      مذكرات :                          -أ

 التراث العربي



 

 

 

   

  

 

   

========================================================= 

-----              =========================================================================== 

     3500044540فاكس     -3500033540خ:                                           انثحيرج  –دمنهىر  –ش/ انجمهىريح  –مجمع انكهياخ                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.comwebsite: 
                                          

 

 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

إبدددددددددددددددددددراىيم كي ني:أبدددددددددددددددددددو حيدددددددددددددددددددان التوحيددددددددددددددددددددي ،دار  -1 :                    كتب ممزمة -ب
 المعارف،القاىرة  د.ت 

إحسدددان عبددداس : أبدددو حيدددان التوحيددددي ، دار بيدددروت ،  -2
 م . 1956بيروت ، 

 م زكريددددا إبددددراىيم : أبددددو حيددددان التوحيدددددي ، سمسددددمة أعدددد -3
( ، وزارة الثقافددددة واإلرادددداد القددددومي ، المؤسسددددة 35العددددرب  

 المصرية العامة لمتمليف والترجمة والنار، القاىرة ، د.ت.
عبد الرزا  محيي الدين : أبدو حيدان التوحيددي ، مكتبدة  -4

 م .1949الخانجي، القاىرة ، 

بعددة فددؤاد : اإلاددارات اإللييددة ، مط أبددو حيددان التوحيدددي -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1950األو  ، القاىرة ، 

: اإلمتددددداع والمؤانسدددددة ، المكتبدددددة  أبدددددو حيدددددان التوحيددددددي -2
 العصرية ، بيروت ، د.ت.

: البصدددددائر والدددددذخائر ، مطبعدددددة  أبدددددو حيدددددان التوحيددددددي -3
 اإلنااء ، دما  ، د.ت.

: الصددددداقة والصدددددي  ، المطبعددددة  أبددددو حيددددان التوحيدددددي -4
 .م 1972النموذجية ، القاىرة ، 

: المقابسدات ، المطبعدة الرحمانيدة،  أبو حيدان التوحيددي -5
 م .1929،  1دماد  ، ط

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 مجمة تراث اإلنسانية ، المجمد األو  ، العدد العاار . -1
 م .1964سنة  1045مجمة الرسالة ، العدد -2
 .م1957مجمة كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ، ديسمبر  -3

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  عبد الواحد الايخ د/

 د/ مجدي محمد حسين  د/ رانيا جما 
   د/ محمود حمزة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

  بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1004-111 3. 
 لمقرر :اسم ا

 المادة االختيارية

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 

 التخصص :
 -عممي       56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية األدب والمغة

 

فدن المندداظرة فددي األدب العربددي ، أ. اليددف العددام : اإللمددام ب ىدف المقرر : -2
 وموقف طو حسين من الاعر الجاىمي .

 : ب. األىداف الجزئية
. أن يتعرف الطالدب عمد  مفيدوم المنداظرة ، وسدماتيا 1ب. 

 الفنية .
. أن يقدف الطالددب عمدد  موقددف طددو حسددين مددن قضددية 2ب.

 االنتحا  .
 . أن يمم الطالب بمقسام المناظرة وموضوعاتيا.      3ب.

 المستيدف من تدريس المقرر : -3

ليب التعبيددددددر المغدددددددوي . أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسددددددا2أ. المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبي التي مكنت مدرسة المعتزلة من اإلسيام في ازدىار 

 فن المناظرة .
. أن يحدد الطالب التيدارات األدبيدة والفكريدة الادائعة فدي 3أ.

تددراث أدبنددالعربي السدديما فددي الحقبددة األولدد  منددو ؛وىدد  فتددرة 
 العصر الجاىمي 

 . أن ياددددددرح الطالددددددب نمدددددداذج مددددددن النصددددددوص الاددددددعرية4أ.
 الخاصة العصر الجاىمي من وجية نظر طو حسين .

لؤلسددداليب . أن يميدددز الطالدددب بدددين الع قدددات السدددياقية 1ب. الميارات الذىنية : -ب
 والمدارس المختمفة في تناو  نصوص األدب الجاىمي .

. أن يحمدددددددد  الطالددددددددب النصددددددددوص الاددددددددعرية الخاصددددددددة 2ب.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 وجية نظر طو حسين . بالعصر الجاىمي من

ت المينيددددددددددددددددددة الميددددددددددددددددددارا -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيددد الطالددب تنظدديم المفدداىيم والمصددطمحات التددي 1ج.
 درسيا لتوضيح ارتباط فن المناظرة بعمم الك م .  

. أن يظيدددددر الطالدددددب القدددددددرة عمددددد  القدددددراءة الصددددددحيحة 2ج.
 لنماذج من المناظرات التي دارت في حقبة بني العباس .

اقش الطالدددددب موقدددددف طدددددو حسدددددين مدددددن الادددددعر . أن ينددددد2د. الميارات العامة : -د
الجداىمي   قضدية االنتحدا ( فدي عبدارة مدوجزة وافيدة بدالمعن  

. 
. أن يكتسددب الطالددب الميدددارة التددي تمكندددو مددن اسدددتخدام 5د.

الابكة العامة لممعمومات في جم  البيانات عن ظاىرة أدبية 
 أو اخصية متعمقة بموضوعات المقرر .

 عالموضو  م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

1 
أىمية دراسة فن 

المناظرة ضمن فنون 
 النثر الفني

4 1 

2 

التعريف بالمناظرة ، 
المساجمة ،عمم الجد  

 ، الخ ف
8 2 

3 
التعريف بمىم أركان 

 1 4 المناظرة وأدواتيا

4 
أقسام المناظرة 
 2 8 وموضوعاتيا

5 

ارتباط فن المناظرة 
بعمم الك م ، ودور 

رسة المعتزلة في مد
 ازدىار ىذا الفن

4 1 

6 
أىم أع م المناظرة 
 1 4 في األدب العربي

7 

نماذج من المناظرات 
التي دارت في حقبة 

 بني العباس
4 1 

 1 4توضيح أىم السمات  8
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 الفنية لممناظرات
9 

موقف طو حسين من 
 1 4 المنيجية

10 
موقف طو حسين من 

 1 4 قضية االنتحا 

11 
وديكارت طو حسين 
 ومرجميوث

4 1 

12 
مني  طو حسين 

  1 4  تطبيقات(
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

  . قاعة بحث2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد

 تقويم الط ب : -7
 ان تحريريامتح األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الراب  عار التوقيت :                    -ب

 %100  توزي  الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
أسددماء محمددود اددمس الدددين : فددن المندداظرة فددي األدب   -1                      مذكرات :                          -أ

 العربي .
ود أبدددو عمدددي : قدددراءة ثانيدددة فدددي مدددني  طدددو محمدددد محمددد -2

 حسين في دراسة الاعر الجاىمي  .

 ال يوجد :                    كتب ممزمة -ب

طدددددو حسدددددين : فدددددي األدب الجددددداىمي ، دار المعدددددارف ،  -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1947القاىرة ،

محمد بن س م الجمحي : طبقات فحو  الاعراء ، قرأه  -2
 محمد ااكر ، دار المدني ، جدة ، د.ت .وارحو محمود 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  أسماء امس الدين د/

 د/ مجدي محمد حسين  د/ إيمان بركات
   د/ محمد محمود أبو عم 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
دابكمية   : اآل  
المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1005-111 3. 
 اسم المقرر :

 النحو والصرف العربي

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي        42   نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة

 

األولد  المتعدارف عمييدا فدي أ. اليدف العام : تقديم األبدواب  ىدف المقرر : -2
كتب النحو والصدرف بوصدفيا أسدس دراسدة النحدو والصدرف 

. 
 ب.األىداف الجزئية :

 .الجم  االسمية والفعمية أن يتعرف الطالب عم   .1ب.
تقسدديم األفعددا  تقسدديًما نحوي ددا . أن يقددف الطالددب عمدد  2ب. 

 وصرفي ا .
 أن يمددددددم الطالددددددب بطريقددددددة الميددددددزان الصددددددرفي لمكممددددددة .3ب.
.أن يسدددتطي  الطالدددب التمييدددز بدددين المعدددرب والمبندددي ، 4ب.

 وأنواعيما ، وع مات اإلعراب.
 المستيدف من تدريس المقرر : -3

 أن يتعرف الطالب عم  القواعد النحوية والصرفية .. 1أ. المعمومات والمفاىيم : -أ
أن يعد الطالب قائمة ألادير أعد م النحدو العربدي مندذ . 4أ.

 راح  تطوره المختمفة .نامتو ، وفي م
أن يفسر الطالب أىم المصطمحات والمفاىيم األساسية . 6أ.

 التي ُبِنَي عمييا النحو والصرف .

. أن يسددددتد  الطالددددب عمدددد  األوزان الصددددرفية والقواعددددد 2ب. الميارات الذىنية : -ب
 بالنصوص القرآنية من خ   تحميميا .   النحوية

المغوية لمكممات من خ   . أن يستنت  الطالب الداللة 4ب.
 التطبي  في النص القرآني .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيددددد الطالددددب تنظدددديم المفدددداىيم والمعمومددددات التددددي 1ج.
درسدددددديا فددددددي بندددددداء الكممددددددة الواحدددددددة عمدددددد  األوزان الصددددددرفية 

 المختمفة .
دددددا صددددددحيًحا كتابدددددًة باسددددددتخدام  4ج. .أن ينادددددا الطالددددددب نص 

          النحوية   الصحيحة . القواعد 

أىددم تقسدديمات األفعددا  مددن الناحيددة . أن يندداقش الطالددب 2د. الميارات العامة : -د
 الصرفية في عبارة يسيرة موجزة . 

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

1 
النحو والصرف نظرة 

 1 3 تاريخية

 2 6 الكممة والك م 2

االسمع مات  3  6 2 

4 
ع مات اإلعراب 
 2 6 األصمية والفرعية

5 

المعت  من األسماء 
 المقصور 
 والمنقوص(

6 2 

 1 3 البناء 6

 1 3 الميزان الصرفي 7

8 
الصددددددددددددحيح والمعتدددددددددددد  

 وأقساميما
3 1 

9 
التطبيدددددددددددد  اإلعرابددددددددددددي 
  إعراب سورة الفاتحة(

3 1 

10 
إعراب آيات من سورة 

 البقرة
3 1 

 
 . المحاضرة1 عميم والتعمم :أساليب الت -5

  . قاعة بحث2
  . عم  أبحاث3



 

 

 

   

  

 

   

========================================================= 

-----              =========================================================================== 

     3500044540فاكس     -3500033540خ:                                           انثحيرج  –دمنهىر  –ش/ انجمهىريح  –مجمع انكهياخ                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.comwebsite: 
                                          

 

 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 امتحان تحريري  الفص  الدراس  الثان ( األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الراب  عار  الفص  الدراس  الثان ( التوقيت :                    -ب

 %100 توزي  الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
 ال يوجد                      مذكرات :                          -أ

  ، ابدددن مددددال  : ادددرح ابدددن عقيددد  عمددد  ألفيدددة ابددددن مالددد -1 :                    كتب ممزمة -ب
محمد محيي الددين عبد الحميد ، المكتبة العصدرية ،  تحقي 

 لبنان ، د . ت.   بيروت ،
أحمد الحم وي : اذا العرف فدي فدن الصدرف ، مكتبدة  -2

 القاىرة ، د.ت. اآلداب ،

عباس حسن : النحو الوافي ، دار المعارف ، القداىرة ،  -1 :   كتب مقترحة -جد
 د.ت.

زىددددددري : اددددددرح التصددددددريح عمدددددد  خالددددددد بددددددن عبددددددد ا  األ -2
التوضددديح ،تحقيددد  محمدددد باسددد  عيدددون السدددود ، دار الكتدددب 

 م .2000 -ىد 1421،  1العممية ، بيروت ،لبنان ، ط

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  مجدى محمد حسين د/

 مجدى محمد حسين د/  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ف مقرر دراسيتلوصي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar1006-111 3. 

 اسم المقرر :
تاريخ النقد والب غة العربية 
حت  نياية القرن الثالث 

 اليجري

 الفرقة / المستوى
  األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي       28    نظري:  الدراسية عدد الوحدات النقد

 

ناددددمة النقددددد العربددددي ، أ. اليدددددف العددددام : اإلحاطددددة بمسددددباب  ىدف المقرر : -2
والب غدددددة العربيدددددة ، وتطورىمدددددا حتددددد  نيايدددددة القدددددرن الثالدددددث 

 اليجري .
 ب. األىداف الجزئية :

. أن يتعدددرف الطالدددب عمددد  أىدددم القضدددايا النقديدددة التدددي 1ب.
 الثالث اليجري . برزت حت  نياية القرن

. أن يمددم الطالددب بددمىم المؤلفددات النقديددة التددي ظيددرت 2ب. 
 حت  نياية القرن الثالث اليجري .

. أن يقددف الطالدددب عمددد  أىدددم المؤلفدددات الب غيدددة التدددي 3ب.
 ظيرت حت  نياية القرن الثالث.     

 المستيدف من تدريس المقرر : -3

الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغدددددددوي . أن يتعددددددرف 2أ. المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبي الاائعة فدي األدب العربدي حتد  نيايدة القدرن الثالدث  

 اليجري .
. أن يحددددددددد الطالدددددددب التيدددددددارات األدبيدددددددة والفكريدددددددة التدددددددي 3أ.

 صاحبت نامة  النقد .
أن يارح الطالب نماذج من النصوص الاعرية ألبرز  -4أ.

ظر نقاد ىذه الفترة اعراء القرون اليجرية األول  من وجية ن
. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يميدددز الطالدددب بدددين الع قدددات السدددياقية لؤلسددداليب 1ب. الميارات الذىنية : -ب
المختمفدددة فدددي النصدددوص الادددعرية الخاصدددة بادددعراء القدددرون 

 اليجرية األول  .
. أن ينقدد الطالدب النصددوص الادعرية الخاصدة باددعراء 2ب.

 ر .القرون اليجرية األول  ؛ لبيان أسباب جودة التعبي

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظددديم المعمومدددات والمفددداىيم النقديدددة 1ج.
التدي درسدديا فددي التعامدد  مدد  أدب القددرون اليجريددة األولدد  ؛ 

 اعره ونثره .
. أن يظيدددددر الطددددددالب القددددددرة عمددددد  القددددددراءة الصدددددحيحة 2ج.

 لماعرالعربي في القرون اليجرية األول  .

. أن يندددداقش الطالددددب سددددمات النقددددد العربددددي فددددي القددددرون 2د. ميارات العامة :ال -د
اليجريةاألول  في عبارة موجزة ، تُبرز المعن  المدراد بملفداظ 

 قميمة تفي بالغرض .
. أن يكتسددب الطالددب الميدددارة التددي تمكندددو مددن اسدددتخدام 5د.

الاددبكة العامددة لممعمومددات فددي جمدد  البيانددات عددن اخصددية 
 العربي في القرون اليجرية األول  .    متعمقة بالنقد 

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

مفيدددوم النقدددد والب غدددة  1
 لغة واصط حا

4 2 

تطددددور النقددددد والب غددددة  2
حتددددددد  القدددددددرن الثالدددددددث 

 اليجري

4 2 

أبدددو عبيددددة معمدددر بدددن  3
المثندددد  وكتابددددو مجدددداز 

 القرآن

4 2 

ابددددددن سدددددد م الجمحددددددي  4
 التمليف المنيجيو 

4 2 

الجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحظ ودوره  5
التمسيسددددددي فددددددي النقددددددد 

 والب غة

4 2 

 2 4ابدددددددددددن المعتدددددددددددز رائدددددددددددد  6
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الدراسدددددات الب غيدددددة ، 
 وأثره فيمن جاء بعده 

نمددددددداذج مددددددددن أخطدددددددداء  7
الاددددددددددددددددددددعراء  النقددددددددددددددددددددد 

 التطبيقي(

4 2 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

 . قاعة بحث 2
  . عم  أبحاث3

يب التعمددددديم والدددددتعمم أسدددددال -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد

 تقويم الط ب : -7
 امتحان تحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الراب  عار التوقيت :                    -ب

 % 100 توزي  الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
محمد محمود أبو عمي : النقد األدبي عند العرب حت    -1                      مذكرات :                          -أ

 نياية القرن الثالث اليجري .

طو أحمد إبراىيم : تاريخ النقد األدبي عند العرب ؛ من -1  :                    كتب ممزمة -ب
ب  اليجدددري ، مطبعددة لجنددة العصددر الجدداىمي إلدد  القددرن الدددرا

 م .1937التمليف والتدرجمة والنار ، القاىرة ، 

محمدددد بدددن سددد م الجمحدددي : طبقدددات فحدددو  الادددعراء ،  -1 :   كتب مقترحة -جد
تحقيددد  محمدددود محمدددد اددداكر ، تقدددديم عبدددد الحكددديم راضدددي ، 

( ، الييئدددة العامدددة لقصدددور 72سمسدددمة ذخدددائر العدددرب عددددد  
 . م2001الثقافة ، القاىرة ،

ابن راي  القيرواني : العمدة في محاسدن الادعر وآدابدو  -2
ونقده تحقي  محمد محيي الددين عبدد الحميدد ، دار الجيد  ، 

 م .1981،  5بيروت، ط
محمددددد مندددددور : النقددددد المنيجددددي عنددددد العددددرب ، نيضددددة  -3

  م .1996مصر لمطباعة والنار والتوزي  ، القاىرة ، 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو نارات  -د
 لخ... ا

( ، النادي األدبي الثقافي ، جدة 13مجمة نوافذ ، عدد  - 1
( ، 2قددراءة جديدددة لتراثنددا النقدددي ، مجمددد  -2ىددد .  1421،

 م .1990 -ىد 1410النادي األدبي الثقافي ، جدة ، 
( ، عدددددد 9مجمددددة ع مددددات فددددي النقددددد األدبددددي ، مجمددددد   -3
 م .1999( ، النادي األدبي الثقافي، جدة ، 33 
( ، الييئددة المصددرية 2( ، عدددد 1ة فصددو  ، مجمددد مجمدد -4

 م .1981العامة لمكتاب ، القاىرة ، يناير 

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  محمد محمود أبو عم  د/

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

لمغة العربية اقسم   :   

 المغة العربية وآدابيا والمغات الارقية وآدابيا بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1007-111 3. 
 اسم المقرر :

 نصوص قرآنية وتفسير

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي         56   نظري:  عدد الوحدات الدراسية دراسات إس مية

 

أ. اليدف العام : إكسداب الطالدب الميدارات األساسدية لدت وة  دف المقرر :ى -2
 . وارح بعض نصوص من سور القرآن الكريم

 ب. األىداف الجزئية :
ماىية عمم التفسير ، وأىمية  أن يتعرف الطالب عم  .1ب.

دراستو ، وكيفية الدفاع عدن القدرآن الكدريم ومواجيدة التيدارات 
 االستاراقية الحديثة . 

. أن يكاددددف الطالددددب عمددددا فددددي الددددنص القرآنددددي مددددن 2ب.  
 أسرار بيانية .

 أن يدرس الطالب أحكام التجويد القرآني .  .3ب.

 أن يمم الطالب باتجاىات التفسير القرآني . .4ب.

 ..أن يقف الطالب عم  مناى  المفسرين عبر العصور5ب.
 المستيدف من تدريس المقرر : -3

. أن يفسددددر الطالددددب أسدددداليب التعبيددددر المغددددوي ، ومعدددداني 2أ. :المعمومات والمفاىيم  -أ
 المصطمحات التفسيرية والتمويمية ، ويقف عم  رموزىا .

. أن يحددددددددددد الطالدددددددددب التيدددددددددارات الفكريدددددددددة واالتجاىدددددددددات 3أ.
 المعاصرة في تفسير القرآن الكريم .

. أن يفسر الطالب مجموعة من اآليدات القرآنيدة ، ويدرى 4أ.
 ي تفسيرىا .اخت ف المفسرين ف

. أن يفدددر  الطالدددب بدددين الع قدددات السدددياقية لؤلسددداليب 1ب. الميارات الذىنية : -ب
 المختمفة في اآليات القرآنية .

. أن يمايز الطالب بدين النمداذج القرآنيدة المتنوعدة لددى 3ب.
 المفسرين
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

مصددطمحات التددي . أن يعيددد الطالددب تنظدديم المفدداىيم وال1ج.
 درسيا ؛ليتمكن من تفسير اآليات القرآنية .

. أن ُيظيدددددر الطددددددالب القددددددرة عمددددد  القددددددراءة الصدددددحيحة 2ج.
 القرآنية ، والنصوص القرآنية المؤولة . لآليات

. أن يسدددتخدم الطالدددب معددداني المصدددطمحات التفسددديرية 4ج.
 والتمويمية في كتابة تقرير عن دراسة تفسير القرآن .

في فنيات قراءة آيات القرآن الكريم . أن يناقش الطالب 2د.  رات العامة :الميا -د
مدددددوجزة ، تُبدددددرز المعنددددد  المدددددراد بملفددددداظ قميمدددددة تفدددددي  عبدددددارة 

 بالغرض .
. أن ينفدددددددددذ الطالدددددددددب خطدددددددددة لتفعيددددددددد  اسدددددددددتخدام ادددددددددبكة 5د.

تفسددددير اآليددددات القرآنيددددة ، واسددددتنباط  المعمومددددات العامددددة فددددي
 . الحكم منيا ، وكيفية تطبيقو

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

1 

مقدمددددددددددددة فددددددددددددي عمددددددددددددم 
التفسدددددددددددددير وتوضددددددددددددديح 
مفيومددددددددددددددددددو المغددددددددددددددددددوي 

 واالصط حي
8 2 

2 
الفدددددددر  بدددددددين التفسدددددددير 

 والتموي 
8 2 

3 
المسيرة التاريخيدة لعمدم 

 التفسير
4 1 

 2 8 تفسير النبي  4

 2 8 مناى  المفسرين 5

6 
أسددددددددددددددددباب اخددددددددددددددددت ف 

 المفسرين
8 2 

7 
مدددددددددددددددددددددني  التفسدددددددددددددددددددددير 

 بالممثور
8 2 

8 
اتجاىددات التفسددير فددي 

 العصر الحديث
4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5
 . قاعة بحث 2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 . امتحان افوي 1                 األساليب المستخدمة :      -أ

 . امتحان تحريري2

 . األسبوع الساب  1 التوقيت :                    -ب
 . األسبوع الراب  عار2

 %25.   1 توزي  الدرجات :    -جد
2 .75  % 

 %100المجموع :

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
 سامح مصطف  العاماوي : التيسير في عمم التفسير .                      مذكرات :                          -أ

الزركاي : البرىان في عموم القرآن ، دار إحياء الكتدب  -1 :                    كتب ممزمة -ب
 م .1957العربي ، القاىرة ،

ابن تيميدة : مقدمدة فدي أصدو  التفسدير ، مطبعدة السدنة  -2
 .    1955المحمدية ، القاىرة 

الدددذىبي : التفسدددير والمفسدددرون ، دار الكتدددب الحديثدددة ،  -3
 . 1976القاىرة ، 

الطبددري : جددام  البيددان فددي تفسددير القددرآن ، دار الفكددر،  -1 :   كتب مقترحة -جد
 .م 1988بيروت ، لبنان ، 

ابدددددن كثيدددددر : تفسددددددير القدددددرآن العظددددديم ، دار المعرفددددددة ،  -2
 م .1987،  بيروت ، لبنان

: طبقددددات المفسددددرين ، دار الكتددددب العمميددددة ،  الددددداوودي -3
 م .1983بيروت ، لبنان ، 

السددديوطي : طبقدددات المفسددددرين ، دار الكتدددب العمميددددة ،  -4
 م .1985بيروت ، لبنان ، 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد 

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  سامح مصطف  العاماوى د/

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
  

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1008-111 3. 
 اسم المقرر :

األدب العربي في صدر 
 اإلس م والعصر األموي

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي      56    نظري:  وحدات الدراسيةعدد ال أدب

 

مغراض األدب العربدي فدي صددر أ. اليدف العام : اإللمدام بد ىدف المقرر : -2
اإلسدددددد م والعصددددددر األمددددددوي ، وخصائصددددددو الفنيددددددة ، وأبددددددرز 

 اعرائو .
 ب. األىداف الجزئية :

. أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أىددددددم موضددددددوعات األدب 1ب.
 ر األموي . العربي في صدر اإلس م والعص

. أن يقف الطالب عم  أبدرز أعد م األدب العربدي فدي 2ب.
 صدر اإلس م والعصر األموي .    

 المستيدف من تدريس المقرر : -3

. أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغدددددددوي 2أ. المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبي الاائعة    في أدب العصدرين : اإلسد مي واألمدوي 

. 
. أن يحدد الطالب التيدارات األدبيدة والفكريدة الادائعة فدي 3أ.

تدددددراث أدبندددددا العربددددددي ال سددددديما فددددددي العصدددددرين : اإلسدددددد مي 
 واألموي .

. أن يارح الطالب نماذج من النصدوص األدبيدة ألادير 4أ.
 األدباء في    العصرين : اإلس مي واألموي .

قدددات السدددياقية لؤلسددداليب . أن يميدددز الطالدددب بدددين الع 1ب. الميارات الذىنية : -ب
المختمفددددددة فدددددددي النصددددددوص األدبيدددددددة الخاصددددددة بالعصدددددددرين : 

 اإلس مي واألموي .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يحمددددددددد  الطالدددددددددب النصدددددددددوص األدبيدددددددددة الخاصدددددددددة 2ب.
 بالعصرين : اإلس مي واألموي .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيددددد الطالددددب تنظدددديم المعمومددددات والمفدددداىيم التددددي 1ج.
التواص  م  أدب العصرين : اإلس مي واألمدوي  درسيا في

 ؛ اعره ونثره .
. أن يظيدددددر الطالدددددب القدددددددرة عمددددد  القدددددراءة الصددددددحيحة 2ج.

لمنصوص األدبية في العصرين : اإلس مي واألموي ؛ بغية 
 الفيم العمي  ليا .

. أن يندددداقش الطالددددب أسددددباب ناددددمة الغددددز  العددددذري فددددي 2د. الميارات العامة : -د
 العصر األموي في عبارة موجزة وافية بالمعن  .الحجاز في 

. أن يكتسددب الطالددب الميدددارة التددي تمكندددو مددن اسدددتخدام 5د.
الابكة العامة لممعمومات في جمد  البياندات عدن غدز  عمدر 

 بن أبي ربيعة وسماتو .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

الادددددعر فددددددي  أغدددددراض 1
 م عصر صددر اإلسدد

، أثدددددددر اإلسددددددد م فددددددددي 
الادددددددددددددعر ، وموقدددددددددددددف 

( مددددددددددددددن  الرسددددددددددددددو  
 الاعر

4 1 

الفدددددددددددر  بدددددددددددين الزىدددددددددددد  2
 والتصوف

4 1 

 1 4 سمات المدح النبوي 3

قصيدة " بانت سعاد "  4
 لكعب بن زىير 
   الرؤية واألداة (

4 1 

سدددددددددمات الغدددددددددز  فدددددددددي  5
الحجددددداز فدددددي العصدددددر 

 األموي

4 1 

 1 4 سمات الغز  الحسي 6

 1 4ي عندددددددد الغدددددددز  الحسددددددد 7
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 عمر بن أبي ربيعة

 1 4 سمات الغز  العذري 8

9 
الغدددددددز  العدددددددذري عندددددددد 

 جمي  بثينة
4 1 

الغدددددددز  العدددددددذري عندددددددد  10
 كثير عزة

4 1 

ادددددددددددددددددددعر النقدددددددددددددددددددائض  11
وع قتدددددددددددددددو بالاددددددددددددددددعر 

 الجاىمي

4 1 

 اعراء النقائض 12
  جريدر ، األخطدد  ،  

 الفرزد (

4 1 

السدددمات الفنيدددة لادددعر  13
 النقائض

4 1 

ثددددددددددر فددددددددددي عصددددددددددر الن 14
صدددددددددددددددر اإلسددددددددددددددد م ، 
بواعددددث الخطابدددددة فدددددي 
صدددددددددددددددر اإلسددددددددددددددد م ، 

 وأسباب قوتيا 

4 1 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

  . قاعة بحث2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 امتحان تحريري                    األساليب المستخدمة :   -أ

 األسبوع الراب  عار التوقيت :                    -ب

 %100 توزي  الدرجات :    -جد
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
عيدددددد عمددددددي ميدددددددي بمبددددد  : األدب العربددددددي فددددددي صدددددددر  -1                      مذكرات :                          -أ

 س م والعصر األموي .اإل
أسدددماء محمدددود اددددمس الددددين : فددددي األدب العربدددي فددددي  -2

 العصر األموي ؛ اعر النقائض .

اددددوقي ضدددديف : العصددددر اإلسدددد مي ، دار المعددددارف ،  -1 :                    كتب ممزمة -ب
 م .1974،  6القاىرة ، ط

أحمدددد الادددايب : تددداريخ النقدددائض فدددي الادددعر العربدددي ،  -2
 م .1966، القاىرة ، نيضة مصر

اددوقي ضدديف : التطددور والتجديددد فددي الاددعر األمددوي ،  -3
 ، د.ت. 7دار     المعارف ، القاىرة ، ط

عفيف نايف حاطوم : الغز  في العصدر األمدوي ، دار  -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1997،  1صادر ،     بيروت ، ط

،   يحي  الجبوري : اعر المخضرمين وأثر اإلسد م فيدو -2
 م .1981 -ىد 1401،  2مدؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

رفيدددد  خميدددد  عطدددددوي : صددددورة المدددددرأة فددددي اددددعر الغددددز   -3
 م .1986،  1األموي ، دار العمم لمم يين ، بيروت ، ط

محمد عبد العزيز الكفراوي : جرير ونقائضو م  ادعراء  -4
 م .1980عصره  ، نيضة مصر ، القاىرة ، 

خفدداجي : الحيدداة األدبيددة بعددد ظيددور  محمددد عبددد المددنعم -5
 م .1949اإلس م ، نيضة مصر ، القاىرة ، 

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  أسماء محمود امس الدين د/

 د/ مجدي محمد حسين  د/ مروة احاتو الاقرف 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

: دمنيور جامعة  
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1009-111 3. 
 اسم المقرر :
 العروض

 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي      56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة وأدب

 

اإلحاطدة بمفيدوم الدوزن الادعري ، والقافيدة أ. اليدف العدام :  ىدف المقرر : -2
. 

 ب. األىداف الجزئية : 
 . أن يتعرف الطالب عم  بحور الاعر العربي .1ب.
.أن يدددددر  الطالددددب المقصددددود بالتجديددددد فددددي موسدددديق  2ب. 

 الاعر العربي .
 .أن يمم الطالب بموسيق  الاعر الحر .3ب.
. أن يقددددددف الطالددددددب عمدددددد  بعددددددض القصددددددائد الاددددددعرية 4ب.
 ف عن أوزانيا وقوافييا .لمكا

 المستيدف من تدريس المقرر : -3

. أن يتعرف الطالب عم  القواعد الغوية التي تمكنو من 1أ. المعمومات والمفاىيم : -أ
 الصحيح ؛ والفيم العمي  لمنصوص الاعرية . النط  

أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغدددددددوي . 2أ.
 ب العربي .واألدبي الاائعة     في األد

التدددددددي أن يحددددددددد الطالدددددددب التيدددددددارات األدبيدددددددة والفكريدددددددة . 3أ.
      العروض .    صاحبت نامة

. أن يفدددر  الطالدددب بدددين الع قدددات السدددياقية لؤلسددداليب 1ب. الميارات الذىنية : -ب
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 الاعرية .ي النصوص المختمفة ف
. أن يحمددددد  الطالدددددب النصدددددوص الادددددعرية ، مددددد  بيدددددان 2ب.

 لاعر ، والع قة بين الوزن والمعن  .الوزن الخاص ببيت ا

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيددد الطالددب تنظدديم المفدداىيم والمصددطمحات التددي 1ج.
درسددددديا ؛ ليدددددتمكن مدددددن تحديدددددد الدددددوزن الادددددعري ألي بيدددددت ، 

 وتقطي  الاعر .
. أن يظيدددددر الطددددددالب القددددددرة عمددددد  القددددددراءة الصدددددحيحة 2ج.

 لماعر العربي . 

أن يظير الطالب القدرة عم  استخدام القواعد المغوية  .4ج.
 الصحيحة    في النطة والكتابة .

الفرو  الدقيقة بين البحور المتقاربة . أن يناقش الطالب 2د. الميارات العامة : -د
مدددوجزة ، تُبدددرز المعنددد  المدددراد بملفددداظ قميمدددة تفدددي  فدددي عبدددارة 
 بالغرض .

تددي تمكندددو مددن اسدددتخدام . أن يكتسددب الطالددب الميدددارة ال5د.
لممعمومات فدي جمد  البياندات عدن قواعدد عمدم  العامة الابكة

     الكتابة العروضية . العروض ، وأصو 

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

1 

أىميدددة عمدددم العددددروض 
، أصدددددددددددددددو  الكتابدددددددددددددددة 

 العروضية

4 1 

2 

تفعدددددي ت العدددددروض ، 
أنمدددددددداط التغييددددددددر فددددددددي 

 عي التفا

4 1 

3 

أوال : الزحافدددددددددددددددددددددددات : 
الزحدددددددددددددددداف المفددددددددددددددددرد، 

 الزحاف المزدوج

4 1 

4 

ثانيددددددا العمدددددد  : العمدددددد  
ال زمددة  عمدد  الددنقص 
، عمدددددددددددددددد  الزيددددددددددددددددادة ( 
والعمدد  الجاريددة مجددرى 

 الزحاف

4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

5 
كيفيدة تقطيدد  الاددعر ، 

 البحور والدوائر
4 1 

6 

البحدددددددددددددددر الطويددددددددددددددد  ، 
البحددر المديددد ، البحددر 
البسيط ، البحر الوافر 

 ، البحر الكام 

4 1 

7 
بحدددددددر اليدددددددزج ، بحدددددددر 

 الرجز ، بحر الرم 
4 1 

8 

البحر السري  ، البحدر 
المنسدددددددددددددرح ، البحددددددددددددددر 
الخفيددددددددددددددف ، البحددددددددددددددر 

 المضارع

4 1 

9 

البحدددددددددر المقتضدددددددددب ، 
البحددددددددددددددر المجتددددددددددددددث ، 
البحددددددددددددر المتقددددددددددددارب ، 

 البحر المتدار 

4 1 

10 

تعريدددددددددددددددف القافيدددددددددددددددة ، 
حدددددددددددددددروف القافيددددددددددددددة : 
الددددددددددروي ، الوصدددددددددد  ، 

، الدددددددددردف ،  الخدددددددددروج
 التمسيس ، الدخي 

4 1 

11 

حركددددددددددددددددات حدددددددددددددددددروف 
القافيدددددددددددة : الجدددددددددددري ، 
النفاذ ، الحذو ، الرس 

 ، اإلاباع ، التوجيو

4 1 

12 

أسددددددددماء القافيددددددددة مددددددددن 
حيددث حركددات مددا بددين 
سدددداكنييا : المتكددددداوس 
، المدتراكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب ، 
المتددار  ، المتدددواتر ، 
 المترادف ، المصمت

4 1 

 1 4أنددددددددواع القدددددددددوافي مدددددددددن  13
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 إلط   والتقييدحيث ا

14 

عيددددددددددددددددوب القافيددددددددددددددددة : 
اإليطدداء ، التضددمين ، 

 السناد

4 1 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

  . قاعة بحث2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 امتحان افوي -1                 األساليب المستخدمة :      -أ

 امتحان تحريري -2

 األسبوع الساب  -1 التوقيت :                    -ب
 األسبوع الراب  عار-2

 %          25  -1 توزي  الدرجات :    -جد
2- 100 % 

 %100المجموع :

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
عيدددددد عمدددددي ميددددددي بمبددددد  ، محمدددددد محمدددددود أبدددددو عمدددددي : -1                          مذكرات :                      -أ

 العروض والقافية 

حسددين نصددار : القافيددة فددي العددروض واألدب ، مكتبددة   -1 :                    كتب ممزمة -ب
م 1980( ، دار المعارف ، القداىرة ، 79الدراسات األدبية  

. 
، مكتبدددددددة األنجمدددددددو  إبدددددددراىيم أنددددددديس : موسددددددديق  الادددددددعر -2

 م .1981،  5المصرية ، القاىرة ، ط

اددكري محمددد عيدداد : موسدديق  الاددعر العربددي ؛ ماددروع  -3
 م 1968،  1دراسة عممية ، دار المعرفة ، القاىرة ، ط
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الخطيددددب التبريددددزي : الكددددافي فددددي العددددروض والقددددوافي ،  -4
تحقيددددددد  الحسددددددداني حسدددددددن عبدددددددد ا  ، دار الكاتدددددددب العربدددددددي 

 م .1966 -ىد 1386ار ، القاىرة ، لمطباعة والن

سددديد البحدددراوي : موسددديق  الادددعر عندددد ادددعراء أبولمدددو ،  -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1986،  1دار المعارف ، القاىرة ، ط

عبدددد ا  الطيددددب المجددددذوب : المراددددد إلدددد  فيددددم أاددددعار  -2
العدددرب وصدددناعتيا ، الجددددزء األو  ، دار الفكدددر ، بيددددروت ، 

 م .1970،  2ط

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  محمد محمود أبو عم  د/

 د/ مجدي محمد حسين  د/ محمود حمزة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1010-111 3. 
 اسم المقرر :

 لغة أوروبية حديثة

 الفرقة / المستوى
  األولي / الميسانس

 التخصص :
 أدب ودراسات إس مية

 -عممي        56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية
 

 

 أ. اليدف العام : إجادة الطالب لمغة اإلنجميزية كمغة ثانية. ىدف المقرر : -2
 ب. األىداف الجزئية : 

. أن يدددددرس الطالددددب القواعددددد النحويددددة األساسددددية لمغددددة 1ب.
 اإلنجميزية.

. أن يتعدددددرف الطالدددددب عمددددد  التادددددابو واالخدددددت ف بدددددين 2ب.
المغتين العربية واالنجميزية  ف  المفردات والتراكيب والقواعدد 

 النحوية.      
. أن يكتسددددددددب الطالددددددددب ميددددددددارة الترجمددددددددة مددددددددن المغددددددددة 3ب.

 ة.اإلنجميزية إل  المغة العربي
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
. أن يحددددددددد الطالدددددددب االسدددددددتخدامات المختمفدددددددة لمقواعدددددددد 1أ. المعمومات والمفاىيم : -أ

 والتراكيب النحوية المقرر دراستيا.
. أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغدددددددوي 2أ.

 واألدبي الاائعة  في المغة اإلنجميزية.

أن يمددددارس الطالددددب ميددددارة تحميدددد  و نقددددد النصددددوص . 2ب. الميارات الذىنية : -ب
 المقرر دراستيا.

. أن يقارن الطالب بين ثقافة المغة اإلنجميزيدة ، وثقافدة 3ب.
 المغة العربية وتراثيا .

. أن ُيَوظِّددددددَف الطالددددددب المعمومددددددات والمفدددددداىيم المغويددددددة 1ج.الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 بالمغة اإلنجميزية. الصحيحة حا  تحدثو أو كتابتو الخاصة بالمقرر :
. أن يظيدددددر الطالدددددب القدددددددرة عمددددد  القدددددراءة الصددددددحيحة 2ج.

 لمنصوص اإلنجميزية .

. أن ينددددددددداقش الطالددددددددددب الموضدددددددددوعات التددددددددددي تتناوليددددددددددا 2د. الميارات العامة : -د
 النصوص المقررة في عبارة موجزة وافية بالمعن  .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

1 The use of 

certain tenses 

(present simple 

tense,  present 

continuous 

tense, past 

simple tense, 

past continuous 

tense, present 

perfect tense) 

4 1 

2 The use of the 

gerund\ 

Infinitive forms 

and their 

meaning 

4 1 

3 Possessive ('s) 

or the "of" 

structure\ 

Nouns often 

confused 

4 1 

4 Passive 

Structures 
4 1 

5 Collective 

nouns, singular 

and plural 

4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

meaning of 

collective nouns  

6 Singular and 

plural proper 

nouns, 

adjectives 

referring to 

groups 

4 1 

7 The use of 

certain 

prepositions \ 

The difference 

between 

"make" and 

"do" 

4 1 

8 Different 

reading 

comprehension 

passages 

28 
 
 

7 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

 . قاعة بحث 2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القدددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 

 تقويم الط ب : -7
 امتحان تحريري                األساليب المستخدمة :       -أ

 األسبوع الراب  عار التوقيت :                    -ب
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 %100 توزي  الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
 ال يوجد                      مذكرات :                          -أ

 ال يوجد :                    كتب ممزمة -ب
 

 English Grammar in Use (Raymond :   كتب مقترحة -جد

Murphy, 2000, Cambridge UP, 

Cambridge, 2nd ed. 

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

   2/2/2010 /http://www.al-

bab.com/arab/literature/lit.htm  
http://www.library.cornell.edu/colldev/mi

deast/arablit.htm 

2/2/2010 
http://www.britannica.com/EBchecked/to

pic/31722/Arabic-literature 
2/2/2010 

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  أ/ أحمد صابر المحص
 د/ مجدي محمد حسين  أ/ أميرة نصر عكارة

 

http://www.al-bab.com/arab/literature/lit.htm
http://www.al-bab.com/arab/literature/lit.htm
http://www.al-bab.com/arab/literature/lit.htm
http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/arablit.htm
http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/arablit.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31722/Arabic-literature
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31722/Arabic-literature
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الكودي : الرمز

Ar1005-111 3. 
 اسم المقرر :

 النحو والصرف العربي
 الفرقة / المستوى
 األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي      42    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة

 

القواعدددد النحويدددة الخاصدددة بالجممدددة أ. اليددددف العدددام : تقدددديم  ىدف المقرر : -2
 يا.االسمية وعناصرىا اإلسنادية ونواسخ

 ب. األىداف الجزئية :
 . أن يميز الطالب بين دالالت األفعا  الناسخة.1ب.
 . أن يفر  الطالب بين أنواع الخبر .2ب.
. أن يدتمكن الطالدب مددن التطبيد  فدي آيددات مدن القددرآن 3ب.

 الكريم.
 المستيدف من تدريس المقرر : -3

عددددد النحويددددة والصددددرفية . أن يتعددددرف الطالددددب عمدددد  القوا1أ. المعمومات والمفاىيم : -أ
 الخاصة بالمبتدأ والخبر والنواسخ .

 . أن يعد الطالب قائمة ألاير أع م النحو العربي . 4أ. 
. أن يفسر الطالب أىم المصطمحات والمفاىيم األساسية 6أ.

 من اإلسناد والناسخ .

. أن يسدددددتد  الطالدددددب عمددددد  تركيدددددب الجممدددددة االسدددددمية 2ب. الميارات الذىنية : -ب
 وص القرآنية من خ   تحميميا .بالنص
. أن يسددتنت  الطالددب الداللددة المغويددة والنحويددة لمنواسددخ 4ب.

والحددددروف الماددددبية بمدددديس مددددن خدددد   التطبيدددد  فددددي الددددنص 
 القرآني .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظددديم المعمومدددات التدددي درسددديا فدددي 1.ج
من المبتدأ والخبر إل  جممة  تحوي  الجممة البسيطة المكونة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 منسوخة.
. أن ينادددددا الطالددددددب نًصدددددا صددددددحيًحا كتابدددددة باسددددددتخدام 4ج.

 القواعد النحوية الصحيحة التي درسيا.

. أن يندددداقش الطالدددددب األفعددددا  الناسدددددخة فددددي عبدددددارة 2د. الميارات العامة : -د
 يسيرة موجزة .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 4 12 المبتدأ والخبر 1

 4 12 األفعا  الناسخة 2

3 
الحروف المابيات 

 بميس

9 3 

 3 9 التطبي  اإلعرابي 4
 

 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5
  . قاعة بحث2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 . امتحان افوي 1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 . امتحان تحريري2

 . األسبوع الساب  1 التوقيت :                    -ب
 . األسبوع الراب  عار2

 %   25. 1 توزي  الدرجات :    -جد
2 .100 % 

 %100المجموع :

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
 ال يوجد                      :                          مذكرات -أ

ابدددن مالددد  : ادددرح ابدددن عقيددد  عمددد  ألفيدددة ابدددن مالددد  ،  -1 :                    كتب ممزمة -ب
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

، المكتبددددددة 1تحقيددددد  محمدددددد محدددددي الدددددددين عبدددددد الحميدددددد ، ج
 العصرية ، بيروت ، د.ت.

، دار المعارف ، القداىرة ، عباس حسن : النحو الوافي  -1 :   كتب مقترحة -جد
 د.ت.

أمدددين عمدددي السددديد : فدددي عمدددم النحدددو ، دار المعدددارف ،  -2
 القاىرة ، د.ت.

أبدو زكريددا يحيدد  بددن زيدداد الفددراء : معدداني القددرآن ، عددالم  -3
 م ،1983،  3الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  مجدى محمد حسين د/

 د/ مجدى محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar1006-111 3. 

 اسم المقرر :
تاريخ النقد والب غة العربية 
حت  نياية القرن الثالث 

 يجريال

 الفرقة / المستوى
  األولي / الميسانس

 التخصص :
       -عممي      28     نظري:  عدد الوحدات الدراسية النقد والب غة

 

أ. اليدددددف العددددام : اإلحاطددددة بمسددددباب ناددددمة النقددددد العربددددي ،  ىدف المقرر : -2
والب غدددددة العربيدددددة ، وتطورىمدددددا حتددددد  نيايدددددة القدددددرن الثالدددددث 

 اليجري .
 اف الجزئية :ب. األىد

. أن يتعدددرف الطالدددب عمددد  أىدددم القضدددايا النقديدددة التدددي 1ب.
 برزت حت  نياية القرن الثالث اليجري .

. أن يمددم الطالددب بددمىم المؤلفددات النقديددة التددي ظيددرت 2ب. 
 حت  نياية القرن الثالث اليجري .

.أن يقدددف الطالدددب عمددد  أىدددم المؤلفدددات الب غيدددة التدددي 3ب.
 . ثالث اليجريظيرت حت  نياية القرن ال

 المستيدف من تدريس المقرر : -3
. أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغدددددددوي 2أ. المعمومات والمفاىيم : -أ

واألدبددددي الاددددائعة    فددددي األدب العربددددي حتدددد  نيايددددة القددددرن 
 الثالث اليجري .

. أن يحددددددددد الطالدددددددب التيدددددددارات األدبيدددددددة والفكريدددددددة التدددددددي 3أ.
 صاحبت نامة النقد .

. أن يارح الطالب نماذج من النصدوص الادعرية ألبدرز 4.أ
اعراء القرون اليجرية األول  من وجية نظر نقاد ىذه الفترة 

. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يميدددز الطالدددب بدددين الع قدددات السدددياقية لؤلسددداليب 1ب. الميارات الذىنية : -ب
المختمفدددة فدددي النصدددوص الادددعرية الخاصدددة بادددعراء القدددرون 

 اليجرية األول  .
د الطالددب النصددوص الاددعرية الخاصددة باددعراء .أن ينقدد2ب.

 القرون اليجرية األول  ؛ لبيان أسباب جودة التعبير .
الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج

 الخاصة بالمقرر :
. أن يعيدددد الطالدددب تنظددديم المعمومدددات والمفددداىيم النقديدددة 1ج.

التددي درسددو فددي التعامدد  مدد  أدب القددرون اليجريددة األولدد  ؛ 
 اعره ونثره .

يدددددر الطددددددالب القددددددرة عمددددد  القددددددراءة الصدددددحيحة . أن يظ2ج.
 لماعر العربي في القرون اليجرية األول  .

. أن يندددداقش الطالددددب سددددمات النقددددد العربددددي فددددي القددددرون 2د. الميارات العامة : -د
اليجريددددة األولدددد  فددددي عبددددارة مددددوجزة ، تُبددددرز المعندددد  المددددراد 

 بملفاظ قميمة تفي بالغرض .
التددي تمكندددو مددن اسدددتخدام  . أن يكتسددب الطالددب الميدددارة5د.

الاددبكة العامددة لممعمومدددات فددي جمددد  البيانددات عدددن ناقددد فدددي 
 القرون اليجرية األول .    

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

الوحددددددددة األساسدددددددية فدددددددي  1
 البناء المغوي 

2 1 

النادددددددددددددددددددددوء واالرتقددددددددددددددددددددداء  2
 الب غي

2 1 

أادددددددير رجدددددددا  الب غدددددددة  3
ة ومدارسددددددددددددددددديم العربيددددددددددددددددد

وأادددددير كتدددددبيم ، رجدددددا  
المدرسدددددددددددددددددة الك ميدددددددددددددددددة 

 الب غية وكتبيم

2 1 

بدددددددددين الب غدددددددددة والنحدددددددددو  4
والمغددة : النحددو والب غددة 

 ،  المغة والب غة

2 1 

نمددددددداء المغدددددددة واتسددددددداعيا  5
 وصمة ذل  بالب غة

2 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 1 2 المجاز والحقيقة 6

 1 2 القرينة وأنواعيا 7

الب غددددة والنقددددد ، وقيمددددة  8
 ستنا لمب غةدرا

2 1 

دراسدددة األلدددوان الب غيدددة  9
فددي كتدداب مجدداز القدددرآن 

 ألبي عبيدة

2 1 

دراسدددة األلدددوان الب غيدددة  10
فددي كتدداب تمويدد  ماددك  

 القرآن البن قتيبة

2 1 

دراسدددة األلدددوان الب غيدددة  11
فدددددي كتددددداب الكامددددد  فدددددي 

 المغة واألدب لممبرد

2 1 

دراسدددة األلدددوان الب غيدددة  12
الاددعر فددي كتدداب قواعددد 

 لثعمب

2 1 

قيمددة دراسددة ىددذه الكتددب  13
بوصددددددددددفيا مددددددددددن أسددددددددددس 
التددددددددراث الب غددددددددي فدددددددددي 
مرحمددددددددة ناددددددددمة الب غددددددددة 
العربيددددددددة ، وأثرىددددددددا فددددددددي 
مددددددددددؤلفي الب غددددددددددة فددددددددددي 

 القرون التالية

4 2 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

 . قاعة بحث 2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
القددددددددددددددددددددرات  لمطدددددددددددددددددد ب ذوي

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 امتحان تحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الراب  عار التوقيت :                    -ب

 %100 توزي  الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
 عبد الواحد الايخ : دراسات في تاريخ الب غة العربية .                              مذكرات :                  -أ

طو أحمد إبراىيم : تاريخ النقد األدبي عند العرب ؛ من  -1 :                    كتب ممزمة -ب
العصددر الجدداىمي إلدد  القددرن الرابدد  اليجددري ، مطبعددة لجندددة 

 م .1937ة ، التمليف والترجمة والنار ، القاىر 

محمدددد بدددن سددد م الجمحدددي : طبقدددات فحدددو  الادددعراء ،  -1 :   كتب مقترحة -جد
تحقيددد  محمدددود محمدددد اددداكر ، تقدددديم عبدددد الحكددديم راضدددي ، 

( ، الييئدددة العامدددة لقصدددور 72سمسدددمة ذخدددائر العدددرب عددددد  
 م .2001الثقافة ، القاىرة ، 

ابن راي  القيرواني : العمدة في محاسدن الادعر وآدابدو  -2
ونقده ، تحقي  محمد محيي الددين عبدد الحميدد ، دار الجيد  

 م .1981،  5، بيروت ، ط
محمددددد مندددددور : النقددددد المنيجددددي عنددددد العددددرب ، نيضددددة  -3

 م . 1996مصر لمطباعة والنار والتوزي  ، القاىرة ، 

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  لايخأ.د/ عبد الواحد ا

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 تلوصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar1011-111 3. 
 اسم المقرر :
 مادة االنتساب

 الفرقة / المستوى
  األولي / الميسانس

 التخصص :
 -عممي      56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغةأدب و 

 

أ. اليددددف العدددام : القددددرة عمددد  القدددراءة الواعيدددة لفندددون أدبيدددة  ىدف المقرر : -2
وحضارية طرقيدا العدرب وأضدافوا إلييدا فدي محاولدة ل رتبداط 
بتراثندددا العربدددي واإلسددد مي السدددتنياض القدددرائح لتددددل  بددددلوىا 

 ألوائ  .في عصرنا الحديث كما فع  ا
 ب. األىداف الجزئية :

. أن يتعرف الطالب عم  إرىاصات الفكر العممي عند 1ب.
 العرب .

 . أن يقف الطالب عم  أىم مؤلفات الجاحظ الفكرية.2ب.

 . أن يمم الطالب بالقراءات القرآنية.3ب.
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
مددددد   أسددددداليب التعبيدددددر المغدددددوي . أن يتعدددددرف الطالدددددب ع2أ. المعمومات والمفاىيم : -أ

واألدبدي الادائعة   والمسدتحدثة فدي التدراث العربدي عمد  مدر 
 العصور قديميا ومتمخره والعصر الحديث .

. أن يحدد الطالب التيارات األدبيدة واألنسدا  الحضدارية 3أ.
 التي أثرت في تراثنا األدبي والفكري عم  مر العصور.

مدا  األدبيدة ألادير . أن يارح الطالب نماذج مدن األع4أ. 
أع م الفكر العربي التي أسديمت وتسديم فدي ثدراء الحضدارة 

 العربية والفكر اإلس مي المعاصر  .

. أن يميدددددز الطالدددددب بدددددين الع قدددددات السدددددياقية وحدددددوار 1ب. الميارات الذىنية : -ب
 الحضارات المختمفة  .

. أن يحمدددددددد  الطالددددددددب النصددددددددوص الفكريددددددددة الخاصددددددددة 2ب.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 بالجاحظ .

ن يستخدم قواعد المغة فدي إدرا  الددالالت المغويدة . أ 4ب.
 والنحوي وتطورىا .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيددد الطالددب تنظدديم المفدداىيم والمصددطمحات التددي 1ج.
درسددددديا فدددددي التمييدددددد لممدددددني  فدددددي التعامددددد  مددددد  النصدددددوص 

 والمدارس واالتجاىات المختمفة المستقرة والمستحدثة .   
. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددراءة الصدددددحيحة 2ج.

لمنصدددددوص عمدددددد  مسددددددتوى المغددددددة والمصددددددطمحات والطبددددددائ  
 الثقافية المميزة لحقبة معينة .

. أن يندددداقش الطالددددب كيفيددددة تطددددور الفكددددر العممددددي عنددددد 2د. الميارات العامة : -د
 العرب في عبارة موجزة وافية بالمعن  .  

التددي تمكندددو مددن اسدددتخدام  . أن يكتسددب الطالددب الميدددارة5د.
 الابكة العامة لممعمومات في جم  البيانات عن الجاحظ .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىمية االتصا  بتراثنا  1
 1 4 العربي واإلس مي

التعريف بالحضارات  2
 1 4 األول 

التعريف بالحضارة  3
العربية ثم الحضارة 

إلس ميةالعربية ا  

4 1 

إرىاصات الفكر العممي  4
 عند العرب

4 1 

مدن أع م الحضارة  5
 العربية اإلس مية 

 "الجاحظ "
4 1 

أىم مؤلفات الجاحظ  6
 1 4 الفكرية

وقفة م  كتاب الحيوان  7
 1 4 لمجاحظ

 1 4قراءة حيوان الجاحظ  8
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

من منظور حضاري 
 وفكري

 2 8 القراءات القرآنية 9

المغوية القاعدة 10  8 2 

مطابقة من خ   أبواب  11
 2 8 النحو

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

  . قاعة بحث2
  . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 
 

 تقويم الط ب : -7
 ن تحريريامتحا األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الراب  عار التوقيت :                    -ب

 %100 توزي  الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
الجوانددددب  العمميددددة فددددي أسددددماء محمددددود اددددمس الدددددين :  -1                      مذكرات :                          -أ

 كتاب الحيوان لمجاحظ  .
مجدددددددي محمدددددددد حسدددددددين : القاعدددددددة المغويدددددددة والقدددددددراءات  -2

 المخالفة.

 ال يوجد :                    كتب ممزمة -ب
 

الجاحظ : الحيوان ، تحقي  عبد الس م محمد ىارون ،  -1 :   كتب مقترحة -جد
ىدد 1385،  2مطبعة مصدطف  البدابي الحمبدي ، القداىرة ، ط

 م .1996 -
عجائددب التددواريخ واألخبددار،  مقددديش: نزىددة األنظددار فددي -2

تحقيدددددددد  محمددددددددد محفددددددددوظ ، عمددددددددي الددددددددزواري ، دار الغددددددددرب 
 م .1988اإلس مي ، بيروت ، 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ع من األداء و انمحافظح عهً تحقيق مستىي رفي

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الجاحظ : البيان والتبيدين ، تحقيد  عبدد السد م ىدارون،  -3
( ، 87تقددديم عبددد الحكدديم راضددي ، سمسددمة ذخددائر  العددرب  

 م . 2003،  1الييئة العامة لقصور الثقافة ، القاىرة ، ط

دوريات عممية أو نارات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقي  أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ مجدى محمد حسين

 د/ مجدي محمد حسين  د/ أسماء محمود امس الدين
   د/ مروة احاتة الاقرف 

 


