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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
        

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2233-22111 
 اسم المقرر :

 عموم الحديث ونصوص منو

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي         65     نظري:  عدد الوحدات الدراسية الدراسات اإلسالمية

 

اإلحاطددة بروايددة الحددديث النبددوي   وتوثيدد  أ. اليددف العددام :  ىدف المقرر : -3
 الرواية   ومراتب التحمل واألداء.

 ب. األىداف الجزئية :
. أن يتعرف الطالب عمى قواعدد العممداء المسدممين  دي 1ب.

 .  والمتننقد السند 
. أن يددددددرا الطالدددددب كيفيدددددة كتابدددددة الحدددددديث   مراحدددددل 3ب.

 تدوينو وتصنيفو .
عمددددددى أىدددددددم المؤلفددددددات  ددددددي عمدددددددم . أن يقددددددف الطالددددددب 2ب.

 .الحديث
 . أن يمم الطالب بمصطمح عمم الحديث . 4ب.
. أن يددددددرس الطالددددددب نصدددددوص مددددددن الحدددددديث النبددددددوي 6ب.

 الشريف دراسة أدبية ولغوية .
 المقرر : المستيدف من تدريس -2
. أن يشددددرح الطالددددب أسدددداليب التعبيددددر المغددددوي واألدبدددددي 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 الخاصة بنصوص من الحديث النبوي الشريف . 
. أن يحددددددددددد الطالدددددددددب التيدددددددددارات الفكريدددددددددة وا تجاىدددددددددات 2أ.

 المعاصرة  ي كتابة الحديث .

ات السددياقية لاسددداليب . أن يفددر  الطالددب بددين العالقدد1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 نصوص من الحديث النبوي الشريف .المختمفة  ي 

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدد الطالدب تنظديم المفداىيم والمصدطمحات التدي 1ج. 
 درسيا ؛ ليتمكن من نقد الحديث سنًدا ومتًنا .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن ُيظيددر الطددددالب القددددرة عمددى القددددراءة الصدددحيحة 3ج. 
 . ن الحديث النبوي الشريفلنصوص م

 دددي  نيدددات دراسدددة عمدددوم الحدددديث . أن ينددداقش الطالدددب 3. د الميارات العامة : -د
عبارة موجزة   تُبرز المعنى المراد بألفاظ قميمة تفي بالغرض 

 . 
. أن ينفذ الطالب خطة لتفعيدل اسدتخدامات التكنولوجيدا 6د. 

ىا سددنًدا الحديثددة  ددي تخددريد األحاديددث والحكددم عمييددا   ونقددد
 ومتًنا .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميدددة دراسدددة عمدددوم  1
الحددددددددددديث ونشددددددددددأتيا 

 وتدوينيا وتطورىا

8 3 

التعريدددددددددددف بالسددددددددددددنة  3
 ومكانتيا

8 3 

التعريددددددددددددددددف بددددددددددددددددأىم  2
مصدددددددددطمحات عمدددددددددم 

 الحديث

4 1 

 3 8 أقسام الحديث 4

طائفدددددددة مدددددددن عمدددددددوم  6
 الحديث

8 3 

عبدددددددددد ا   مرويدددددددددات 5
بدددددددددددن عمدددددددددددرو بدددددددددددن 
العدددداص  ددددى ميددددزان 

 النقد

8 3 

نمدددددددددددددددددددددددداذج مددددددددددددددددددددددددن  7
كتاب"رسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 
التحدددديث  دددى عمدددوم 
 الحديث" لمجعبرى

8 3 

تطبيقات نقدية عمى  8
بعدددددددددض األحاديدددددددددث 

 وتخريجيا

4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6
  . قاعة بحث ومكتبة3 
 . عمل أبحاث2 

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ
 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب
 %122 توزيع الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
سدددددامح مصدددددطفى العشدددددماوي : البحددددددث األثيدددددث  دددددي عمددددددوم                                          مذكرات :       -أ

 الحديث .
ابن الصالح : مقدمدة  دي عمدوم الحدديث   دار الفكدر    -1 :                    كتب ممزمة -ب

 م 1971بيروت   
ابددن حجددر العسددقالني : نخبددة الفكددر وشددرحيا   مطبعددة  -3

 ت   لبنان   د.تالبيان   بيرو 
السددددددديوطي : تددددددددريب الدددددددراوي   دار الكتدددددددب العمميدددددددة    -2

 م .1979بيروت   لبنان   
الحدداكم النيسددابوري : معر ددة عمددوم الحددديث   دار إحيدداء  -1 :   كتب مقترحة -جد

 التراث   بيروت   لبنان   د.ت.
 م 1949النووي : التقريب   المعيد الفرنسي   دمش     -3
التقييدد واإليضداح   المكتبدة السدمفية   المدينددة  العراقدي : -2

السددددخاوي    ددددتح المغيددددث   نشددددر  -4م . 1958المنددددورة   
 محمد عبد المحسن الكتبي   القاىرة   د.ت.

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

 مجمة الشريعة والدراسات اإلسالمية .  -1
 . أخبار التراث العربى -3

  التوقيع أستاذ المادة
 د./ سامح مصطفى العشماوى

 
 رئيس مجمس القسم العممي 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

   
 توصيف مقرر دراسي

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2232-22111 
 اسم المقرر :

النقد العربي  ي القرنين 
 الخامس والسادس اليجريين

 الفرقة / المستوى :
 / الميسانس الثالثة

 التخصص :
 -عممي           65   نظري:  عدد الوحدات الدراسية النقد والبالغة

 

 اتجاىات النقد  ي القرنين الخامس والسادس اليجرييناإللمام ب ىدف المقرر : -3
بعددددددددض القضددددددددايا النقديددددددددة  . أن يتعددددددددرف الطالددددددددب عمددددددددى1ب.

واإلعجددداز  )الخصدددومة حدددول المتنبدددي   عمدددود الشدددعر   الدددنظم
 .القرآني   نظرية الشعر( 

. أن يمددم الطالددب بددأىم المؤلفددات النقديددة التددي ظيددرت  ددي 3ب.
 القرنين الخامس والسادس اليجريين 

بددددددرز نقددددداد القددددددرنين الخددددددامس . أن يقدددددف الطالددددددب عمدددددى أ2ب.
 والسادس اليجريين.

 المستيدف من تدريس المقرر : -2

عرف الطالب عمدى أسداليب التعبيدر المغدوي واألدبدي أن يت. 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ
 دددددي القدددددرنين الخدددددامس والسدددددادس الشدددددائعة  دددددي األدب العربدددددي 

 اليجريين .
التددي ظيددرت أن يحدددد الطالددب التيددارات األدبيددة والفكريددة . 2أ. 

  ي القرنين الخامس والسادس اليجريين .
أن يشدددرح الطالدددب نمددداذج مدددن النصدددوص الشدددعرية ألبدددرز . 4أ.

 من وجية نظر نقاد ىذه الفترة .ء الشعرا

. أن يميدددددز الطالدددددب بدددددين العالقدددددات السدددددياقية لاسددددداليب 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
القدددددرنين شدددددعراء الشدددددعرية الخاصدددددة بالنصدددددوص المختمفدددددة  دددددي 

 الخامس والسادس اليجريين .
شدددعراء . أن ينقدددد الطالدددب النصدددوص الشدددعرية الخدددداصة ب3ب. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

لبيدددددان أسدددددباب جدددددودة ؛ اليجدددددريين القدددددرنين الخدددددامس والسدددددادس 
 التعبير .

الميدددددددددددارات المينيدددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيددددد الطالددددب تنظدددديم المعمومددددات والمفدددداىيم النقديددددة 1ج. 
 التي درسيا ؛ ليتمكن من نقد النصوص الشعرية .

. أن يظيددددددر الطددددددددالب القددددددددرة عمدددددددى القددددددددراءة الصدددددددحيحة 3ج. 
بدددددددالقرنين الخدددددددامس  لمنصدددددددوص األدبيدددددددة     سددددددديما الخاصدددددددة

 والسادس اليجريين .

 ي حقيقة تطور الفكر النقدي العربي . أن يناقش الطالب 3د.  الميارات العامة : -د
 عبارة موجزة   تُبرز المعنى المراد بألفاظ قميمة تفي بالغرض

. أن يكتسددددب الطالددددب الميددددارة التددددي تمكنددددو مددددن اسددددتخدام 6د. 
ندددات عددن السدددمات المميدددزة تكنولوجيددا المعمومدددات  ددي جمدددع البيا

 لمنقد  ي القرنين الخامس والسادس اليجريين .

 محتوي المقرر : -4
 الموضوع م

 عدد
 الساعات 

 عدد
 المحاضرات

تطدور النقددد  ددي القددرنين  1
الخددددددددددددددامس والسددددددددددددددادس 

 اليجريين
4 1 

 1 4 الدىر لمثعالبي يتيمة 3
 1 4 الذخيرة  بن بسام 2
عبددددد القدددداىر الجرجدددداني  4

  ي النقد األدبي وأثره 
4 1 

نظريددددة الددددنظم وأبعادىددددا  6
المعر يدددددددددة   وعالقتيدددددددددا 

 بالنظريات الحديثة
8 3 

5 
المفظ والمعنى عند عبد 

 1 4 القاىر

7 
النقد التحميمي عند عبد 

 1 4 القاىر

8 
الرازي ودوره  ي النقد 

 1 4 األدبي

9 
الزمخشري ودوره 

 1 4 التطبيقي

 1 4 السكاكي ودوره النظري 12
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 

 1 4 قضية الطبع والتكمف 11

 1 4 قضية المفظ والمعنى 13

12 
نظرية عمود الشعر 

 1 4 العربي

أسددددددددددددددددداليب التعمددددددددددددددددديم  -6
 والتعمم :

  . المحاضرة1
  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

أسددددددددددددددددداليب التعمددددددددددددددددديم  -5
والددددددددددددددتعمم لمطددددددددددددددالب ذوي 

 القدرات المحدودة :

   يوجد

 تقويم الطالب : -7
ليب المستخدمة األسا -أ

                     : 

 ا متحان الشفوي
 ا متحان التحريري

 األسبوع السابع التوقيت :                    -ب
 األسبوع الرابع عشر

 % 36 توزيع الدرجات :    -جد
76% 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
عبددددد الواحددددد الشدددديخ : دراسددددات  ددددي نقددددد القددددرنين الخددددامس  -1                      مذكرات :                          -أ

 . والسادس اليجريين
محمد محمود أبو عمي : المغة األدبية ؛ مشروع قراءة  ي  -3

 . نظرية النظم
   يوجد :                    كتب ممزمة -ب
تحقيدددد   ابددددن بسددددام : الددددذخيرة  ددددي محاسددددن أىددددل الجزيددددرة   -1 :   كتب مقترحة -جد

 م .1979 -ىد 1299إحسان عباس   دار الثقا ة   بيروت   
عبددد القدداىر الجرجدداني : د ئددل اإلعجدداز   تحقيدد  محمددود  -3

 م .1989   3محمد شاكر   مكتبة الخانجي   القاىرة   ط
عبددد القددداىر الجرجددداني : أسددرار البالغدددة   تحقيددد  محمدددود  -2

 م .1991   1محمد شاكر   مطبعة المدني   القاىرة   ط
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/maدوريات عممية أو  -د

http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag23/f20.htm
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

g23/f20.htm نشرات ... الخ
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.com/n0107
sabila.htm5/5/2009  

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي      أ . د/ عبد الواحد الشيخ                     

 د./ مجدى محمد حسين  د/ محمد محمود أبو عمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag23/f20.htm
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag23/f20.htm
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar2234-22111 
 اسم المقرر :

 أدب المغرب واألندلس

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي         65    نظري:  عدد الوحدات الدراسية الدراسات األدبية

 

إلقددددداء الضدددددوء عمدددددى المحددددداور التاريخيدددددة أ. اليدددددف العدددددام :  ىدف المقرر : -3
مة باألدب العربي  ي األندلس والجغرا ية وا جتماعية المتص

 والمغرب وصقمية.
 ب. األىداف الجزئية :

الموضددددوعات   والسددددمات . أن يتعددددرف الطالددددب عمددددى 1ب.
 .الفنية لمشعر األندلسي والمغربي والصقمي 

الرسددائل والمقامددات واألجندداس . أن يقددف الطالددب عمددى 3ب.
 النثرية األخرى التي شاعت  ي األندلس .

 ب بنشأة الموشحات األندلسية .. أن يمم الطال2ب.

 .. أن يدرس الطالب األزجال وتطورىا   وأىم نماذجيا4ب.
 المستيدف من تدريس المقرر : -2

. أن يتعددددددرف الطالددددددب عمددددددى أسدددددداليب التعبيددددددر المغدددددددوي 3أ. المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبدددي الشدددائعة  دددي األدب العربدددي  دددي األنددددلس والمغدددرب 

 وصقمية .
دد الطالب التيارات األدبية والفكرية الشائعة  ي أن يح. 2أ. 

 الشعر األندلسي.
أن يمخدددددددص الطالدددددددب التددددددداريخ الحضددددددداري والسياسددددددددي . 6أ.

 وا جتماعي لامة العربية  ي األندلس .

. أن يميدددز الطالدددب بدددين العالقدددات السدددياقية لاسددداليب 1ب. الميارات الذىنية : -ب
دبددداء األنددددلس المختمفدددة  دددي النصدددوص الشدددعرية الخاصدددة بأ

 والمغرب وصقمية .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يحمددل الطالددب النصددوص األدبيددة الخاصددة بددأبرز 3ب. 
 أعالم األدب األندلسي شعره ونثره .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي 1ج. 
 درسيا  ي التعامل مع أدب األندلس؛ شعره ونثره .

ن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمدددددى القدددددراءة الصدددددحيحة . أ3ج. 
 لمشعر العربي  ي األندلس .

 ددددي خصددددائص األدب األندلسددددي . أن يندددداقش الطالددددب 3د.  الميارات العامة : -د
 عبارة موجزة وا ية بالمعنى .

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 6د. 
ظداىرة أدبيدة الشبكة العامة لممعمومات  ي جمدع بياندات عدن 

 أو شخصية متعمقة باألدب األندلسي .

 محتوي المقرر : -4

 

 الموضوع م
عدد 
 الساعات

عدد 
 لمحاضراتا

أىميدددددددددددة دراسدددددددددددة األدب  1
 األندلسى

8 3 

طبيعددة الحيددداة السياسدددية  3
وا جتماعيددددددددة والثقا يددددددددة 

  ى األندلس

8 3 

 1 4 شعر الطبيعة األندلسى 2

موضدددددددددددددوعات الشدددددددددددددعر  4
 األندلسى

8 3 

موضدددددددددددددددددوعات النثدددددددددددددددددر  6
 األندلسى

8 3 

 3 8 الموشحات األندلسية 5

نمدددددددداذج مددددددددن األشددددددددعار  7
 والنصوص األندلسية

8 3 

أعدددددددالم الشدددددددعر والنثدددددددر  8
 األندلسى

4 1 

 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6
  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القدددددددددددددددددددرات 

 محدودة :ال

   يوجد

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان الشفوي. 1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 ا متحان التحريري. 3
 األسبوع السابع. 1 التوقيت :                    -ب

 األسبوع الرابع عشر. 3
 %  36 توزيع الدرجات :    -جد

76 % 
 % 122المجموع 

 كتب الدراسية والمراجع :قائمة ال -8
 . محمود حمزة : دراسات  ي األدب األندلسي                      مذكرات :                          -أ
جدددددددددودت الركدددددددددابي :  دددددددددي األدب األندلسدددددددددي   مكتبدددددددددة  -1 :                    كتب ممزمة -ب

   3(   دار المعدددارف   القدددداىرة   ط33الدراسدددات األدبيددددة )
 م .1955

محمد رضوان الداية :  ي األدب األندلسي   دار الفكر  -4
ىدد 1431   1المعاصر   بيروت   دار الفكر   دمشد    ط

 م .3222 -
ابددن بسددام : الددذخيرة  ددي محاسددن أىددل الجزيددرة   تحقيدد   -1 :   كتب مقترحة -جد

 -ىدددددددددد 1299إحسددددددددان عبدددددددداس   دار الثقا دددددددددة   بيددددددددروت   
 م.1979

لُمْغدِرب  دي حددمى المغددرب   تحقيد  شدوقي ابن سعيد : ا -3
(   دار المعددددددارف   12ضددددديف   سمسدددددمة ذخائددددددر العدددددرب )

 م .1992   4القاىرة   ط
المقدددري : نفدددح الطيدددب مددددن غصدددن األنددددلس الرطيدددب    -2

 -ىدد 1428تحقي  إحسان عبداس   دار صدادر   بيدروت   
 م .1988

أحمدددد ضدددديف : بالغددددة العددددرب  ددددي األندددددلس   مطبعددددة  -4
 م .1928 -ىد 1265   3عتماد   القاىرة   طا 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أحمدددد ىيكدددل : األدب األندلسدددي مددددن الفدددتح إلددددى سدددقوط  -6
 م .1979   7الخال ة   دار المعارف   القاىرة   ط

عبددد العزيددز عتيدد  : األدب العربددي  ددي األندددلس   دار  -5
 م .1975   3النيضة العربية   بيروت   ط

دوريات عممية أو نشرات  -د
 الخ ...

   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ إيمان بركات
 د./ مجدى 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar2236-22111 

 اسم المقرر :
 وصرفنحو 

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي          43    نظري:  عدد الوحدات الدراسية المغة

 

درس األبواب النحويدة الخاصدة بمدا يسدمى . اليدف العام : أ ىدف المقرر : -3
باأل عدددال المسددداعدة  دددي الددددرس النحدددوي  واإللمدددام بقواعددددىا 

 التركيبية.
 زئية :ب. األىداف الج

. أن يحدددديط الطالددددب بمددددا يدددددل عمددددى المقاربددددة والرجدددداء 1ب.
 والشروع   وكيفية استخداميا  ي التركيب.

. أن يميدددز الطالدددب بدددين المتعددددي والدددالزم مدددن األ عدددال 3ب.
  لطالب عمى اإلعدراب ويعدرف مشدكالتو. أن يتدرب ا2.ب.

 . وذلا  يما يخص ا شتغال والتنازع

 ر :المستيدف من تدريس المقر  -2
. أن يتعدددرف الطالدددب عمدددى القواعدددد النحويدددة والصدددر ية 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 من خالل النص القرآني .
. أن يميز بين أسداليب التعبيدر المغدوي مدن خدالل أندواع 3أ. 

 .الجمل التي تحوي أ عال المقاربة والرجاء والشروع 

لعالقدددات السدددياقية الموجدددودة . أن يفدددر  الطالدددب بدددين ا1ب.  الميارات الذىنية : -ب
بددين أ عددال المقاربددة وغيرىددا مددن أنددواع الكددالم وبددين المتعدددي 

 وجممتو والالزم وجممتو.
لمغويدددددددة والنحويدددددددة . أن يسدددددددتنتد الطالدددددددب الدددددددد  ت ا4ب. 

 والرجاء والشروع. أل عال المقاربة

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

لتي درسديا كدي يعيدد . أن ينظم الطالب المعمومات ا1ج. 
بندداء الجممددة الواحدددة التددي تحددوي  عدداًل مددن أ عددال المقاربددة 

 بفعل آخر بناًء صحيًحا نحوًيا.
. أن ينشدددددا الطالدددددب نًصدددددا صدددددحيًحا كتابدددددة باسدددددخدام 4ج. 

 القواعد النحوية الصحيحة التي عرضت لو.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

بددارة . أن يندداقش الطالددب أ عددال الرجدداء والشددروع  ددي ع3د.  الميارات العامة : -د
 يسيرة موجزة.

. أن يقترح الطالب حموً  مناسبة لمقضايا التي عرضت 2د. 
 لو من ا شتغال والتناز

. أن يجمددددع الطالددددب نصوًصددددا قرآنيددددة لمقواعددددد النحويددددة 5د. 
 التي درسيا ويعرضيا بطريقة منظمة.

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 1 2 أ عال المقاربة 1
 3 5 أ عال الرجاء والشروع 3
 1 2 ظن وأخواتيا 2
 3 5 ا شتغال 4
 3 5 الفعل الالزم والمتعدي 6
 3 5 التنازع  ي العمل 5
التطبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   7

اإلعرابي)إعدددددراب سددددددورة 
 يوسف(

5 3 

  3 5 توجييات لغوية 8
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ
 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب
 %122     توزيع الدرجات : -جد
 مراجع :قائمة الكتب الدراسية وال -8
   يوجد مذكرات :                                               -أ
ابددن مالددا : شددرح ابددن عقيددل عمددى ألفيددة ابددن مالددا   تحقيدد   كتب ممزمة :                    -ب

محمد محيي الدين عبد الحميد   المكتبة العصرية   بيدروت 
   د.ت.

  الدوا ي   دار المعدارف   القدداىرة لنحدوعبداس حسدن : ا -1 كتب مقترحة:    -جد
 د . ت.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أبددو محمددد عبددد ا  جمددال الدددين بددن يوسددف المصددري :  -3
أوضدح المسددالا إلددى ألفيدة ابددن مالددا   تحقيد  محمددد محيددي 
الددددين عبدددد الحميدددد   دار إحيددداء التدددراث العربدددي   بيدددروت   

 م .1955   6لبنان   ط
دوريات عممية أو نشرات  -د

 ... الخ
 جد  يو 

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ مجدي محمد حسين

 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar2235-22111 
 اسم المقرر :

 شرقية )العبرية( لغة

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي         43     نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة شرقية

 

اإللمددددام بددددأىم اآلراء حددددول تصددددور المغددددة أ. اليدددددف العددددام :  ىدف المقرر : -3
 السامية األم وأقرب المغات السامية إلييا.

 ب. األىداف الجزئية :
. أن يدددرس الطالددب بعددض قواعددد المغددة العبريددة دراسددة 1.ب

 وا ية.
. أن يعرف الطالب طريقة إجراء محادثة بالمغة العبرية 3ب.

 بطريقة سميمة.
.أن يتددددددرب الطالدددددب عمدددددى قدددددراءة النصدددددوص العبريددددددة 2ب.

 القديمة قراءة صحيحة.  
 المستيدف من تدريس المقرر : -2
 ن يعرف الطالب قواعد المغة العبرية المدروسة.أ. 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

أن يتعدرف الطالدب عمدى بعددض أسداليب المغدة العبريددة  .3أ. 
 المغوية واألدبية.   

أن يعد الطالب قائمة بالفر  الدينيدة الييوديدة والتيدارات .2أ. 
 التي ظيرت  ي تراث المغة العبرية .  الفكرية

أدبدددداء  .أن يشددددرح الطالددددب نمدددداذج مددددن نصددددوص أشددددير4أ .
 المغة العبرية القدماء .

الطالددب أسدداليب  لغويددة مختمفددة  يمددا بينيددا  أن ينددتد. 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 لمتعبير عن معنى واحد.

أن يفر  الطالب بين السيا  الثقا ي لكل من المغتين .2ب. 
 : العربية والعبرية.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أن يسددددددتدل الطالددددددب عمددددددى د  ت ومعددددددانى بعددددددض .4ب. 
 عبرية من خالل مقارنتيا بكممات المغة العربية .الكممات ال

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يصددمم الطالددب محادثددة بالمغددة العبريددة مددن خددالل . 1ج. 
 توظيف الكممات واألساليب التي درسيا . 

أن يراجددددع الطالددددب قددددراءة بعددددض النصددددوص العبريددددة .3ج. 
 القديمة بطريقة صحيحة.

طالدددددب بندددداء الجمدددددل واألسدددداليب باسدددددتخدام .أن يعيددددد ال4ج .
 قواعد المغة العبرية الصحيحة.  

أن يبددددددرز الطالددددددب أىميددددددة العمددددددل الجمدددددداعي لتحقيدددددد  .1د.  الميارات العامة : -د
 التكامل المنشود.

أن يفاضددددددل الطالددددددب بددددددين األسدددددداليب المغويددددددة التددددددي  .3د. 
 اكتسبيا عند إجراء محادثة بعبارة موجزة .

 الب ميارة جمع وعرض المعمومات..أن يكتسب الط5د.

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

المغددددددة العبريددددددة نشددددددأتيا  1
 وتطورىا

5 3 

 3 5 مقارنة المغات السامية 3

-ּכ-ּבحدددروف النسدددب) 2
  ي العبرية( ל

2 
 

1 
 

واو العطدددف  دددي المغدددة  4
 العبرية

2 1 

اسددددددددم الموصددددددددول  ددددددددي  6
 العبرية

 
2 

 
1 

قدددددددددددددددددراءة النصددددددددددددددددددوص  5
العبرية)تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددريبات 

 صوتية(

2 
 

 
1 

السددكون التددام والسددكون  7
المتحددددددددددددددرا وعالقتددددددددددددددو 

 بالحركات المركبة

2 
1 

 

وقواعدد (מןحرف الجر) 8
 تشكيمو  ي العبرية

2 1 

 1 2-ּכ-ּבالشددددددة الخفيفددددددة) 9
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

  ي العبرية( ּפ

المفددددددددرد والمثنددددددددى  ددددددددي  12
 العبرية

2 1 

جمدددددع المدددددذكر وشدددددواذه  11
 رية ي العب

2 
1 

 

جمددددددددددددددددددددددددع المؤندددددددددددددددددددددددددث  13
 وخصائصو  ي العبرية

2 1  
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 متحان التحريريا  األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 ( .3مدخل إلى المغة العبرية)محمود أحمد المراغي :                       مذكرات :                          -أ
   يوجد                    : كتب ممزمة -ب
   تحي المرشدي : المغة العبريدة  محمود أحمد المراغي -1 :   كتب مقترحة -جد

قدواعدددددد ونصدددددوص   دار المعدددددر ة الجدددددامعية  اإلسددددكندرية   
 د.ت.

محمددددد عدددددوني عبدددددد الددددرءوف : قواعدددددد المغدددددة العبريدددددة    -3
 م .3225مكتبة اآلداب   القاىرة  

  ترجمددددة  : تدددداريخ األدب العبددددريون يوسددددف دان وآخددددر  -2
 .م 1986وتعمي  عبد الرحمن عوف   د.ط   

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

 جامعة القاىرة.-إصدارات مركز الدراسات الشرقية -1
www.oriental-cairouv.org 

 

http://www.oriental-cairouv.org/
http://www.oriental-cairouv.org/
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  بد الواحد حسن الشيخأ.د.ع

 د./ مجدى محمد حسين  أ . أحمد عطية حميدة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar2235-22111 
 اسم المقرر :

 رقية )الفارسية(لغة ش
 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي          65    نظري:  عدد الوحدات الدراسية شرقية لغة

 

دراسدددددددة نصدددددددوص مختدددددددارة مدددددددن األدب أ. اليددددددددف العدددددددام :  ىدف المقرر : -3
 الفارسي   مع دراسة لبعض قواعد المغة .

 ب. األىداف الجزئية :
الطالب عمى دور الفرس  ي نيضة العمدوم .أن يتعرف 1ب.

العربية واإلسالمية : النحو والبالغة واألدب والفقدو والحدديث 
 والتفسير .

 المستيدف من تدريس المقرر : -2
أن يتعدددددددرف الطالدددددددب عمدددددددى قواعدددددددد المغدددددددة الفارسدددددددية . 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 المدروسة .
ة الفارسددية لغويددًا أن يددتقن الطالددب بعددض أسدداليب المغدد .3أ. 

 وأدبيًا. 
. أن يعددد الطالددب قائمددة بالتيددارات الفكريددة التددي ظيددرت 2أ. 

 .  ي تراث المغة الفارسية
. أن يشددددرح الطالددددب نمدددداذج مددددن نصددددوص أشددددير أدبدددداء 4أ.

 المغة الفارسية القدماء .

الطالددب مجموعددة مددن الكممددات الفارسددية  أن يسددتخدم. 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 أساليب مختمفة ويميز بينيا. إلنتاج
أن يفر  الطالب بين السيا  الثقا ي لمغتين : العربية .2ب. 

 .والفارسية 
أن يحدد الطالب مجموعة من الكممات الفارسية ذات .4ب. 

 الد  ت المغوية والنحوية المختمفة. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

الفارسية مدن خدالل  أن يصمم الطالب محادثة بالمغة. 1ج. 
 توظيف الكممات واألساليب التي درسيا 

أن ُيظيددر الطالددب القدددرة عمددى قددراءة بعددض الكممددات . 3ج. 
 الفارسية البسيطة بطريقة صحيحة.

. أن يعيددددد الطالددددب بندددداء الجمددددل واألسدددداليب باسددددتخدام 4ج .
 قواعد المغة الفارسية .

اكتسدددددبو مدددددن ميدددددارات لغويدددددة أن ينددددداقش الطالدددددب مدددددا .1د.  الميارات العامة : -د
 ارسددددية مددددع غيددددره ؛  بددددذلا يدددددير الفريدددد  مددددن خددددالل عمددددل 

 جماعي .
أن يفاضل الطالدب بدين األسداليب المغويدة التدي درسديا .3د. 

 عند إجراء محادثة بعبارة موجزة.
. أن يكتسدددب الطالدددب ميدددارة جمدددع وعدددرض المعمومدددات 5د.

 بطريقة مالئمة .

 عدد الموضوع م محتوي المقرر : -4
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 تصريف األزمنة 1
) الماضددددددددددددددي البعيددددددددددددددد 

 والقريب والشكي(
2 1 

األسددددددددماء  ددددددددي المغدددددددددة  3
 الفارسية

5 3 

ترجمدددددددددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددددددددض  2
المختددددددددددارات الشددددددددددعرية 

 الفارسية
5 3 

 1 2 أمثال  ارسية 4
ضدددمائر اإلضدددا ة  ددددي  6

المغدددددددددددددددددددددة الفارسدددددددددددددددددددددية 
 )المتصمة والمنفصمة(

 
2 

 
1 

ضددددددمائر الممكيددددددة  ددددددي  5
مغدددددددددددددددددددددة الفارسدددددددددددددددددددددية ال

 )المتصمة والمنفصمة(
2 1 

إلددددى  32األعددددداد مددددن  7
 ما   نياية

 
2 

 
1 

تصدددددددددددددددددددريف الدددددددددددددددددددزمن  8
 المستقبل

 
2 1 

 1 2تصدددددددددددددددددريف المبندددددددددددددددددي  9
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 لممجيول
ترجمدددددددددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددددددددض  12

الحكايدددددددددددات الفارسدددددددددددية 
 القديمة

2 1 

ترجمدددددددددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددددددددض  11
الحكايدددددددددددات الفارسدددددددددددية 

 الحديثة
2 1 

اإلضددددددددا ة  ددددددددي المغددددددددة  13
 الفارسية

2 1  
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2 

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
   يوجد                      مذكرات :                          -أ
إبدددددراىيم أمدددددين الشدددددواربي : القواعدددددد األساسدددددية لدراسدددددة  -1 :                    كتب ممزمة -ب

   4ألنجمدددددددو المصدددددددرية   القددددددداىرة   طالفارسدددددددية   مكتبدددددددة ا
 م .1954

طددددو السدددديد ندددددا : النصددددوص الفارسددددية   دار المعر دددددة  -3
 م .1978   2الجامعية   اإلسكندرية   ط

طمعددددددت بصددددددارى   دسددددددتور زبددددددان  ارسددددددي   كتابخانددددددو  -2
 . خورشيدى 1226اول   تيران    پاچطيورى   

 ارسى .حسين سميعى   صرف ونحو   -1 :   كتب مقترحة -جد
 روير ناتل خانارى   دستور زبان  ارسى . پ -3
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

مجمدددة كميدددة المغدددات والترجمدددة   جامعدددة األزىدددر   العددددد  -1
 م .1982الثالث   

ارمغددددددان   نامددددددو ماىانددددددو ادبددددددى   تدددددداريخى   عممددددددى    -3
نجدددم شدددماره پىدددل وچنجددداه وىشدددتم   دوره پاجتمددداعى   سدددال 

 . 1266روردين ماه اول    
 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ ىدى عيسى مرسي

 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar2237-22111 

 اسم المقرر :
بي  ي القرن األدب العر 

 الثالث اليجري
 )تاريخو ونصوصو(

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي        43      نظري:  عدد الوحدات الدراسية الدراسات األدبية

 

أغراض األدب العربددي  ددي القددرن اإللمددام بدأ. اليددف العددام :  ىدف المقرر : -3
 الثالث اليجري وخصائصو الفنية.

 ب. األىداف الجزئية :
موضدوعات الشدعر  دي القدرن .أن يتعرف الطالب عمى 1ب.

 .الثالث اليجري
أبددددرز شددددعراء القددددرن الثالددددث . أن يقددددف الطالددددب عمددددى 3ب.

 اليجري   واتجاىاتيم الفنية .
. أن يمددم الطالددب بموضددوعات النثددر  ددي القددرن الثالددث 2ب.

   وأبرز أعالمو. اليجري   وخصائصو الفنية
 مستيدف من تدريس المقرر :ال -2

أن يتعدددددرف الطالدددددب عمدددددى  أسددددداليب التعبيدددددر المغدددددوي . 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبي الشائعة  ي األدب العربي  ي القرن الثالدث اليجدري 

. 
أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية الشائعة  ي . 2أ. 

ثالدث اليجدري ؛ تراث أدبنا العربدي   سديما  دي أدب القدرن ال
 شعره ونثره .

ألبدرز  ص الشدعريةأن يشرح الطالب نماذج من النصدو . 4أ.
 شعراء القرن الثالث اليجري .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يميددز الطالدددب بدددين العالقددات السدددياقية لاسددداليب 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
الشددددعرية الخاصددددة بددددالقرن الثالددددث النصددددوص المختمفددددة  ددددي 

 اليجري .
ب النصددوص األدبيددة الخاصددة بددأبرز . أن يحمددل الطالدد3ب. 

أعدددالم القدددرن الثالدددث اليجددددري  سدددتخالص السدددمات العامددددة 
 لادب العربي  ي القرن الثالث اليجري ؛ شعره ونثره .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي 1ج. 
اليجددري ؛ شددعره  درسدديا  ددي التعامددل مددع أدب القددرن الثالددث

 ونثره .

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمدددددى القدددددراءة الصدددددحيحة 3ج. 
 لمشعر العربي  ي القرن الثالث اليجري .

خصائص األدب  ي القدرن الثالدث . أن يناقش الطالب 3د.  الميارات العامة : -د
  ي عبارة موجزة وا ية بالمعنى . اليجري 

مكنددو مددن اسددتخدام . أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي ت6د. 
تكنولوجيا المعمومات  ي جمدع البياندات عدن ظداىرة أدبيدة أو 
 شخصية متعمقة باألدب العربي  ي القرن الثالث اليجري .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميدددددددة القدددددددرن الثالدددددددث  1
اليجددددددددددددددددددري بالنسددددددددددددددددددبة 
 لعصور األدب العربي

2 1 

 العوامدددددددددددددددل السياسدددددددددددددددية 3
وا قتصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادية 
وا جتماعيدددددددددة المدددددددددؤثرة 
  ي أدب القرن الثالث

2 1 

أىددم العوامددل الثقا يدددة    2
ودور الترجمدددددددددددددة  دددددددددددددي 
ازدىددددار األدب العربددددي 

  ي القرن الثالث

5 3 

مدددن أعدددالم الشدددعر  دددي  4
القددددددددرن الثالددددددددث ؛ أبددددددددو 

 تمام والبحتري
5 3 

طائفددة مددن موضددوعات  6
الشدددددددددددعر  دددددددددددي القدددددددددددرن 

 الثالث 
5 3 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

فنيدددة المميدددزة السدددمات ال 5
 لشعر القرن الثالث 

5 3 

أعددالم النثددر الفنددي  دددي  7
القددددددرن الثالددددددث ؛ مثدددددددل 
الجددددداحظ ونمددددداذج مدددددن 

 نثره .

5 3 

السددددمات الفنيددددة العامددددة  8
المميددددددددزة لدددددددددادب  دددددددددي 
 القرن الثالث اليجري

5 3 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

يب التعمددددديم والدددددتعمم أسدددددال -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القدددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8
 أسماء محمود شمس الدين : أبو تمام .  -1                      مذكرات :                          -أ

محمود حمزة : األدب العربي  ي القرن الثالث اليجري  -3
. 

شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني   دار   -1 :                    كتب ممزمة -ب
 م .1982   5المعارف   القاىرة   ط

عز الدين إسماعيل :  ي الشعر العباسي   دار  -3
 م .1982المعارف   القاىرة   

نجيب البيبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى نيايدة القدرن  -2
 م .1962الثالث اليجري   دار الكتب المصرية   القاىرة   

نجيددب البيبيتددي : أبددو تمددام ؛ حياتددو وحيدداة شددعره   دار  -4
 م .1946  القاىرة   الكتب المصرية 

األصددفياني : األغدداني   تحقيدد  إبددراىيم اإلبيدداري   دار  -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1959الكتب   القاىرة   
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ابدددددن دحيدددددة الكمبدددددي : النبدددددراس  دددددي تددددداريخ خمفددددداء بندددددي  -3
 م .1965العباس   مطبعة المعارف   بغداد   

ميريدة الجاحط : التاج  دي أخدال  الممدوا   المطبعدة األ -2
 م .1914  القاىرة   

ابن قتيبة : اإلمامة والسياسة   مطبعة الفتوح   القاىرة   -4
 ىد .1221

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجمس القسم العممي  أسماء محمود شمس الديند/ 
 د/ مجدى 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

   Ar2238-22111 
 اسم المقرر :
 عمم المغة

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -    عممي     65     نظري:  عدد الوحدات الدراسية المغة

 

 .لمغوي ومستويات المغةالتحميل ااإللمام بأ. اليدف العام :  ىدف المقرر : -3
 ب. األىداف الجزئية :

 .المستوى الصوتي لمغة  . أن يتعرف الطالب عمى1ب.

 . أن يقف الطالب عمى المستوى الفنولوجي لمغة .3ب.

. أن يددددرا الطالدددب المقصدددود بالمسدددتوى المور ولدددوجي 2ب.
 لمغة .
 . أن يمم الطالب بالمستوى النحوي والتركيبي لمغة .4ب.
 المستوى الد لي لمغة .. أن يقف الطالب عمى 6ب.

 المستيدف من تدريس المقرر : -2
أن يتعددددرف الطالددددب عمددددى أسدددداليب التعبيددددر المغددددوي   . 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 ووجوه ا ختالف بينيا .
التدي أثدرت ألدبيدة والفكريدة أن يحدد الطالب التيدارات ا. 2أ. 

  ي عمم المغة .
. أن يشرح الطالب نماذج من النصوص المغويدة ألشدير 4أ.

 المغويين .

. أن يفددر  الطالددب بددين العالقددات السددياقية التددي تددربط 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 الجمل   وأثرىا  ي الد لة .

 . أن يحمل الطالب النصوص المغوية .3ب. 

المينيددددددددددددددددددة  الميددددددددددددددددددارات -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدد الطالدب تنظديم المفداىيم والمصدطمحات التدي 1ج. 
 درسيا ؛ ليتمكن من تحميل ونقد النصوص المغوية .

. أن يظيددددر الطدددددالب القدددددرة عمددددى القدددددراءة الصددددحيحة 3ج. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 لمنصوص المغوية .

المغدة موقدف دي سوسدير مدن عمدم . أن ينداقش الطالدب 3د.  الميارات العامة : -د
 دددي عبدددارة مدددوجزة   تُبدددرز المعندددى المدددراد بألفددداظ قميمدددة تفدددي 

 بالغرض .
. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 6د. 

الشددبكة العامددة لممعمومددات  ددي جمددع بيانددات عددن مفيددوم عمددم 
 . المغة عند الغربيين

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

مددددددددو الثددددددددروة طددددددددر  ن 1
 المغوية

4 1 

 1 4 عمم المغة التقابمي 3

 1 4 عمم المغة 2

 1 4 األصوات 4

األصددددددددددول الفمسددددددددددفية  6
 لمدراسة الحديثة

4 1 

المغددددددددددة   الحداثددددددددددة    5
 األدب

4 1 

العالقدددددات والثنائيدددددات  7
  ي الدرس المغوي

4 1 

 1 4 البنيوية والتفكيا 8

دي سوسددددددددددير وعمددددددددددم  9
 المغة

8 3 

لمغددددددددة عنددددددددد مفيددددددددوم ا 12
 الغربيين

8 3 

  3 8 تحميل الخطاب 11
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ان التحريريا متح األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 مجدي محمد حسين : دراسات  ي عمم المغة . -1                      مذكرات :                          -أ

ظريدددة األدبيدددة الحديثدددة ؛ حممدددي عمدددي مدددرزو  :  دددي الن -3
 الجذور المغوية والفمسفية .

   يوجد :                    كتب ممزمة -ب
عبددد الحكددديم راضدددي : نظريدددة المغدددة  دددي النقدددد العربدددي    -1 :   كتب مقترحة -جد

 م .1982مكتبة الخانجي   القاىرة    
تمدددام حسدددان : المغدددة العربيدددة ؛ معناىدددا ومبناىدددا   عدددالم  -3
 م .1998 -ىد 1418   2ب   القاىرة   طالكت
عمي عبد الواحد وا ي : المغة والمجتمع   نيضة مصر  -2

 م .1971  القاىرة   
دوريات عممية أو نشرات  -د

 ... الخ
   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ مجدي محمد حسين
 د/ محمد محمود أبو عمي

 
 سيند./ مجدى محمد ح 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar2239-22111 
 اسم المقرر :

الحضارة اإلسالمية  ي 
 القرن الرابع اليجري

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي        65      نظري:  عدد الوحدات الدراسية اريخالدراسات اإلسالمية والت

 

اإلحاطة بحضارة اإلسالم  ي القرن الرابدع أ. اليدف العام :  ىدف المقرر : -3
اليجدري   وبدأثر الثقا دات األجنبيدة  دي الفكدر اإلسدالمي مددن 
خدددددالل تتبدددددع انعكاسدددددات الثقا دددددة اليونانيدددددة والثقا دددددة الفارسدددددية 
والثقا ددددة الينديدددددة  دددددي األدب بعامددددة   والجواندددددب الحضدددددارية 

 .والفكرية بخاصة
 ب.األىداف الجزئية :

عمددى ماىيددة الحضددارة اإلسددالمية  أن يتعددرف الطالددب .1ب.
 دي القددرن الرابددع اليجددري   وأىميدة دراسددتيا   وتطورىددا عبددر 

 العصور .
.أن يددددددددرا الطالددددددددب أثددددددددر الحضدددددددارة اإلسددددددددالمية  ددددددددي 3ب.

 الحضارة األوربية .
. أن يقددف الطالددب عمددى مجموعددة كبيددرة مددن اكتشددا ات 2ب.

 المبدعين من عمماء اإلسالم .
 قرر :المستيدف من تدريس الم -2

أن يحدددددددددد الطالددددددددب التيددددددددارات الفكريددددددددة وا تجاىددددددددات . 2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ
المعاصددددرة  ددددي دراسددددة حضددددارة اإلسددددالم   وأثرىددددا  ددددي قيددددام 

 حضارات أخرى .

بددين السدديا  الثقددا ي لمحضددارتين : . أن يفدر  الطالددب 2ب.  الميارات الذىنية : -ب
 اإلسالمية واألوربية.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ينيددددددددددددددددددة الميددددددددددددددددددارات الم -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيد الطالب تنظيم المعمومات والمفداىيم التدي  1ج .
 .درسيا  ي الرد عمى الطاعنين  ي الحضارة اإلسالمية

َم الطالب الدراسات واألبحداث المتعمقدة بحضدارة 3د.  الميارات العامة : -د .أن ُيَقوِّ
اإلسددددالم   ويبددددرز أثرىددددا  ددددي العصددددر الحددددديث    ددددي عبددددارة 

 جزة .مو 
.أن يضع الطالب خطة لتفعيل استخدام الشدبكة العامدة 6د. 

 لممعمومات  ي دراسة إبداع الحضارة اإلسالمية .

عدد  الموضوع م محتوي المقرر : -4
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

مفيددددددددددددددددوم الحضدددددددددددددددددارة  1
 اإلسالمية

4 1 

روائددددددددددددددددددع الحضددددددددددددددددددارة  3
اإلسالمية  دي العصدر 

 العباسي الثاني
4 1 

عقميددة والنقميددة العمددوم ال 2
 دددددددددددي القدددددددددددرن الرابدددددددددددع 

 اليجري
4 1 

أندددددددددددددددددددواع الحضدددددددددددددددددددارة  4
 اإلسالمية

4 1 

مندددداىد المحدددددثين  ددددي  6
 القرن الرابع اليجري

4 1 

 1 4 عمم المغة وعمم الفما 5
الفدددددر  بدددددين الحضدددددارة  7

اإلسدددددالمية والحضدددددارة 
األوربيدددددددددددددة   وطدددددددددددددر  

 وصوليا إلى أوربا

4 1 

أثدددر الحضدددارة العربيدددة  8
 دددددددددددددددددددددي اإلسدددددددددددددددددددددالمية 

 الحضارة األوربية
4 1 

ا ستشدددددرا  وأثدددددره  دددددي  9
 الحضارة اإلسالمية

4 1 

الحركددددددددددددددات الفكريددددددددددددددة  12
 وتأثرىا السياسي

4 1 

الحيداة ا قتصددادية  ددي  11
 القرن الرابع اليجري

4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الحيداة ا جتماعيددة  ددي  13
 القرن الرابع اليجري

4 1 

تطددددددددددور  ددددددددددن الغندددددددددداء  12
والموسددديقى  دددي القدددرن 

 يالرابع اليجر 
8 3 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر        التوقيت :             -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
سددددددامح مصددددددطفى العشددددددماوي : القالئددددددد الجوىريددددددة  ددددددي  -1                      مذكرات :                          -أ

 الحضارة اإلسالمية وأثرىا  ي الحضارة األوربية.
آدم متز : الحضارة اإلسالمية  ي القدرن الرابدع اليجدري  -1 :                    كتب ممزمة -ب

م 1967  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر   القاىرة   
. 
زيغريد ىونكو : شمس العرب تسطع عمى الغرب   دار  -3

 م .1985اآل ا  الجديدة   بيروت   
تبة الحياة عمي الخربوطمي : العرب والحضارة   دار مك -2

   بيروت   د.ت.
جدددوت ىدددل : الحضدددارة العربيدددة   دار القمدددم   بيدددروت    -1 :   كتب مقترحة -جد

 م .  1993لبنان   
لطفددددددي عبددددددد البددددددديع : اإلسددددددالم  ددددددي إسددددددبانيا   وكالددددددة  -3

 م .1979المطبوعات   الكويت   
برسددددددتد : انتصددددددار الحضددددددارة   دار الفكددددددر   دمشدددددد     -2
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 م .1993
ر ددددداعي : تددددداريخ العمدددددوم  دددددي اإلسدددددالم   الددددددار أندددددور ال -4

 م .1998العربية الموسوعات   بيروت   
دوريات عممية أو نشرات  -د

 ... الخ
 أخبار التراث العربي .

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ إبراىيم مرجونة

 د./ مجدى محمد حسين  د/ سامح مصطفى العشماوى
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 دراسي توصيف مقرر
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar2222-22111 
 اسم المقرر :

 البالغة العربية )بيان(

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -    عممي   65       نظري:  عدد الوحدات الدراسية النقد والبالغة

 

 .نظرية البيان ؛ نشأتيا وتطورىااإللمام بأ. اليدف العام :  ىدف المقرر : -3
 ب. األىداف الجزئية :

  أىدم ألدوان البيدان : المجدداز . أن يتعدرف الطالدب عمدى1ب.
 .التشبيو   ا ستعارة   الكناية 

بعددددددض القصددددددائد الشددددددعرية . أن يقددددددف الطالددددددب عمددددددى 3ب.
 ا . ستخراج الصور البيانية مني

 المستيدف من تدريس المقرر : -2

أن يتعدددددرف الطالددددددب عمددددددى أسدددددداليب التعبيددددددر المغددددددوي . 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ
 المختمفة   وأوجو ا ختالف بينيا.

التدي أثدرت أن يحدد الطالب التيدارات األدبيدة والفكريدة . 2أ. 
  ي عمم البيان .

ية ألبدرز أن يشرح الطالب نماذج من النصدوص الشدعر . 4أ.
 الشعراء .

. أن يفددر  الطالددب بددين العالقددات السددياقية لاسددداليب 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 الشعرية .النصوص المختمفة  ي 

. أن يحمددددل الطالددددب النصددددوص الشددددعرية   مددددع بيددددان 3ب. 
ثدراء الد لدة  الصور البيانية  ييا   وأثرىا  ي تقوية المعندى واث

. 

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 صة بالمقرر :الخا

. أن يعيدد الطالدب تنظديم المفداىيم والمصدطمحات التدي 1ج. 
درسيا ؛ ليتمكن من استخراج الصور البيانية من النصدوص 

 الشعرية .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يظيددددر الطدددددالب القدددددرة عمددددى القدددددراءة الصددددحيحة 3ج. 
 لمشعر العربي .

 دددي لدددة التفددداوت  دددي وضدددوح الد . أن ينددداقش الطالدددب 3د.  الميارات العامة : -د
عبارة موجزة   تُبرز المعنى المراد بألفاظ قميمة تفي بالغرض 

. 
. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 6د. 

الشددبكة العامددة لممعمومددات  ددي جمددع بيانددات عددن موقددف أبددو 
 عبيدة وابن قتيبة من المجاز .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
 عدد 
 الساعات

 عدد 
 لمحاضراتا

 ددددددي نشدددددددأة البالغدددددددة  1
 العربية

4 1 

مكانددددددة عمددددددم البيددددددان  3
بدددددين عمدددددوم البالغدددددة 

 الثالثة
4 1 

المجددددددددددددداز وقدددددددددددددوانين  2
 المغة

4 1 

موقددددددف أبددددددو عبيدددددددة  4
وابددددددددددن قتيبددددددددددة مدددددددددددن 

 المجاز
4 1 

موقدددددددف ابدددددددن جندددددددي  6
وعبدددددددد القددددددداىر مدددددددن 

 المجاز
4 1 

موقددددددف ابدددددددن تيميدددددددة  5
 والفقياء من المجاز

4 1 

التشدددددددبيو : مفيومددددددددو  7
 امووأقس

4 1 

بالغددددددددددددددددة التشددددددددددددددددبيو  8
 ونماذج تطبيقية

4 1 

 1 4 ا ستعارة المكنية 9
ا سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتعارة  12

 التصريحية
4 1 

 1 4 ا ستعارة التمثيمية 11
بالغدددددددددددة ا سدددددددددددتعارة  13

 ونماذج تطبيقية
4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الكنايددددددة عددددددن صددددددفة  12
وعددددددددددددددن موصددددددددددددددوف 

 ونماذج تطبيقية
4 1 

الكنايددددددة عددددددن نسددددددبة  14
 ونماذج تطبيقية

4 1  
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3 
 . عمل أبحاث2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القدددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان الشفوي األساليب المستخدمة :                      -أ

 ا متحان التحريري

 األسبوع السابع              التوقيت :       -ب
 األسبوع الرابع عشر

 % 36 توزيع الدرجات :    -جد
76 % 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
حممدددي عمدددي مدددرزو    محمدددد محمدددود أبدددو عمدددي : عمدددم  -1                      مذكرات :                          -أ

 البيان بين النظرية والتطبي  .
 بد الواحد الشيخ : البديع والتوازيع -3

   يوجد :                    كتب ممزمة -ب
  العربيدةعبد العزيدز عتيد  : عمدم البيدان   دار النيضدة  -1 :   كتب مقترحة -جد

 م .1974بيروت   
التندددوخي : األقصدددى القريدددب  دددي عمدددم البيدددان   مطبعدددة  -3

 ىد .1237   1السعادة   القاىرة   ط
الجندي :  ن التشبيو   مكتبدة األنجمدو المصدرية    عمي -2

 م .1957 -ىد 1285   3القاىرة   ط
دوريات عممية أو نشرات  -د

 ... الخ
5/5/2009 
http://www.britannhca.com/eb/article-

http://www.britannhca.com/eb/article-9106325
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

9106325 
Forum/maarri.htm  5/5/2009  
http://www.Ibn-

rlushd

http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramg/m

ag23/f20.htm 
 

  التوقيع أستاذ المادة
 العمميرئيس مجمس القسم         محمد محمود أبو عميد/ 
 د/ مجدى محمد حسين  

 
                                  

http://www.britannhca.com/eb/article-9106325
http://www.britannhca.com/eb/article-9106325
http://www.ibn-rlushd/
http://www.ibn-rlushd/
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramg/mag23/f20.htm
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramg/mag23/f20.htm
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2221-22111 
 اسم المقرر :

 نصوص أوربية وترجمة

 الفرقة / المستوى :
 سالثالثة/ الميسان

 التخصص :
 -عممي         43     نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

ترجمدددة بعدددض الموضدددوعات المغويدددة  دددي أ. اليددددف العدددام :  ىدف المقرر : -3
 .المغة اإلنجميزية إلى العربية   والتعمي  عمييا

 ب. األىداف الجزئية :
 .طالب عمى أىمية دراسة  ن الترجمة. أن يتعرف ال1ب.
يمم الطالب بالمغة اإلنجميزيدة تحددثًا وقدراءة وكتابدة . أن 3ب.
. 

 المستيدف من تدريس المقرر : -2

أن يتعدددددرف الطالددددددب عمددددددى أسدددددداليب التعبيددددددر المغددددددوي . 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبي الشائعة  ي األدب العربي وأدب المغة األوربيدة التدي 

 يترجم عنيا )اإلنجميزية(.

الب التيارات األدبية والفكرية الشائعة  ي أن يحدد الط. 2أ. 
تددددددددراث أدبنددددددددا العربددددددددي وتددددددددراث المغددددددددة التددددددددي يتددددددددرجم عنيددددددددا 

 )اإلنجميزية(. 

أن يشددددددرح الطالددددددب نمدددددداذج مددددددن النصددددددوص األدبيددددددة .  4أ.
 الخاصة بالمغة التي يترجم عنيا )اإلنجميزية( . 

. أن يميددددز أىدددددم القواعدددددد المغويدددددة والنحويدددددة وأسددددداليب  8أ . 
 خاصة بالمغة اإلنجميزية .التعبير ال

. أن يميددز الطالدددب بدددين العالقددات السدددياقية لاسددداليب 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 المغة اإلنجميزية .المختمفة  ي 

 . أن يحمل الطالب النصوص األدبية المترجمة .3ب. 
. أن يقدددارن بدددين ثقا دددة المغدددة اإلنجميزيدددة التدددي درسددديا   2ب.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 اثيا .وثقا ة المغة العربية وتر 
     

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي 1ج. 
درسيا  ي التعامل مع النصدوص المكتوبدة بالمغدة اإلنجميزيدة 

. 

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمدددددى القدددددراءة الصدددددحيحة 3ج. 
ل منيدا لمنص الُمْبَتَغى ترجمتو عمى مسدتوى المغتدين : المنقدو 

             والمنقول إلييا .

 ددي عبددارة قواعددد المغددة اإلنجميزيددة . أن يندداقش الطالددب 3د.  الميارات العامة : -د
 موجزة وا ية بالمعنى . 

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 6د. 
 الشبكة العامة لممعمومات  ي جمع بيانات متعمقة بالمقرر .

 الموضوع م رر :محتوي المق -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميددددددددددة دراسددددددددددة عمدددددددددددم  1
الترجمدددددددددددددددددة   بعدددددددددددددددددض 
 النصوص المترجمة

2 1 

مفيدددددددددددددددددددددوم الترجمددددددددددددددددددددددة  3
وقواعددددىا و وائددددىا مدددع 
 ذكر بعض النماذج

5 3 

أقسدددددددددام الترجمدددددددددة مددددددددددع  2
 3 5 التمثيل

ترجمدددددددددددة أجدددددددددددزاء مدددددددددددن  4
الفصددددددددل العاشددددددددر مددددددددن 
روايددددددددة جددددددددورج أرويددددددددل 
 مزرعة الحيوان

5 3 

اسدتكمال ترجمدة معدداني  6
الفصددددددددل العاشددددددددر مددددددددن 
 مزرعة الحيوان

5 3 

ترجمدددددددددة مقددددددددداطع مدددددددددن  5
1984رواية أرويل   

5 3 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دراسة قضية أدبية مثدل  7
الرمددددددددز السياسددددددددي  ددددددددي 

 كتابات أرويل

5 3 

الوقددددددوف عمددددددى بعددددددض  8
المصدددددددطمحات األدبيدددددددة 
والنقديددددددددة  ددددددددي روايتددددددددي 

 أرويل

2 1 

 
 ضرة. المحا1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 :    توزيع الدرجات -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
أسددماء محمددود شددمس الدددين : نصددوص أوربيددة وترجمددة  -1                      مذكرات :                          -أ

 محمود حمزة : نصوص أوربية وترجمتيا -3
   animalfarmروايتدددددددددا أرويدددددددددل " مزرعدددددددددة الحيدددددددددوان  -1 :                    كتب ممزمة -ب

 "1984و
صددددفاء خموصددددي :  ددددن الترجمددددة   مؤسسددددة النيضددددة    -1 :   كتب مقترحة -جد

 م .1983بغداد   
بدددوحين : نحدددو عمدددم الترجمدددة   وزارة اإلعدددالم   بغدددداد    -3

 م .1975
صالح عبد الحا ظ : عمم الترجمة   المؤسسة الجامعية  -2

 م . 1998  بيروت   
ت دوريات عممية أو نشرا -د

 ... الخ
   يوجد



 

 

 

   

  

 

   

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

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

     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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 

  التوقيع أستاذ المادة
 أسماء محمود شمس الديند./ 

 د/ محمود حمزة
 رئيس مجمس القسم العممي 

 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   
 بيانات المقرر : -1 

 الرمز الكودي :
Ar2236-22111 

 اسم المقرر :
 نحو وصرف

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي          43    نظري:  عدد الوحدات الدراسية المغة

 

درس األبواب النحويدة الخاصدة بمدا يسدمى . اليدف العام : أ ىدف المقرر : -3
باأل عدددال المسددداعدة  دددي الددددرس النحدددوي  واإللمدددام بقواعددددىا 

 ية.التركيب
 ب. األىداف الجزئية :

. أن يحدددديط الطالددددب بمددددا يدددددل عمددددى المقاربددددة والرجدددداء 1ب.
 والشروع   وكيفية استخداميا  ي التركيب.

. أن يميدددز الطالدددب بدددين المتعددددي والدددالزم مدددن األ عدددال 3ب.
  لطالب عمى اإلعدراب ويعدرف مشدكالتو. أن يتدرب ا2.ب.

 . وذلا  يما يخص ا شتغال والتنازع

 يدف من تدريس المقرر :المست -2
. أن يتعدددرف الطالدددب عمدددى القواعدددد النحويدددة والصدددر ية 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 من خالل النص القرآني .
. أن يميز بين أسداليب التعبيدر المغدوي مدن خدالل أندواع 3أ. 

 .الجمل التي تحوي أ عال المقاربة والرجاء والشروع 

يفدددر  الطالدددب بدددين العالقدددات السدددياقية الموجدددودة  . أن1ب.  الميارات الذىنية : -ب
بددين أ عددال المقاربددة وغيرىددا مددن أنددواع الكددالم وبددين المتعدددي 

 وجممتو والالزم وجممتو.
لمغويدددددددة والنحويدددددددة . أن يسدددددددتنتد الطالدددددددب الدددددددد  ت ا4ب. 

 والرجاء والشروع. أل عال المقاربة

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

الطالب المعمومات التي درسديا كدي يعيدد . أن ينظم 1ج. 
بندداء الجممددة الواحدددة التددي تحددوي  عدداًل مددن أ عددال المقاربددة 

 بفعل آخر بناًء صحيًحا نحوًيا.
. أن ينشدددددا الطالدددددب نًصدددددا صدددددحيًحا كتابدددددة باسدددددخدام 4ج. 

 القواعد النحوية الصحيحة التي عرضت لو.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

لرجدداء والشددروع  ددي عبددارة . أن يندداقش الطالددب أ عددال ا3د.  الميارات العامة : -د
 يسيرة موجزة.

. أن يقترح الطالب حموً  مناسبة لمقضايا التي عرضت 2د. 
 لو من ا شتغال والتناز

. أن يجمددددع الطالددددب نصوًصددددا قرآنيددددة لمقواعددددد النحويددددة 5د. 
 التي درسيا ويعرضيا بطريقة منظمة.

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 1 2  عال المقاربةأ 1
 3 5 أ عال الرجاء والشروع 3
 1 2 ظن وأخواتيا 2
 3 5 ا شتغال 4
 3 5 الفعل الالزم والمتعدي 6
 3 5 التنازع  ي العمل 5
التطبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   7

اإلعرابي)إعدددددراب سددددددورة 
 يوسف(

5 3 

  3 5 توجييات لغوية 8
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  ة. قاعة بحث ومكتب3
 . عمل أبحاث2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ
 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب
 %122     توزيع الدرجات : -جد
 الكتب الدراسية والمراجع :قائمة  -8
   يوجد مذكرات :                                               -أ
ابددن مالددا : شددرح ابددن عقيددل عمددى ألفيددة ابددن مالددا   تحقيدد   كتب ممزمة :                    -ب

محمد محيي الدين عبد الحميد   المكتبة العصرية   بيدروت 
   د.ت.

  الدوا ي   دار المعدارف   القدداىرة عبداس حسدن : النحدو -1   كتب مقترحة:  -جد
 د . ت.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أبددو محمددد عبددد ا  جمددال الدددين بددن يوسددف المصددري :  -3
أوضدح المسددالا إلددى ألفيدة ابددن مالددا   تحقيد  محمددد محيددي 
الددددين عبدددد الحميدددد   دار إحيددداء التدددراث العربدددي   بيدددروت   

 م .1955   6لبنان   ط
شرات دوريات عممية أو ن -د

 ... الخ
   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ مجدي محمد حسين

 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2235-22111 
 اسم المقرر :

 لغة شرقية )العبرية(

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي         43     نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة شرقية

 

اإللمددددام بددددأىم اآلراء حددددول تصددددور المغددددة أ. اليدددددف العددددام :  ىدف المقرر : -3
 السامية األم وأقرب المغات السامية إلييا.

 ىداف الجزئية :ب. األ
. أن يدددرس الطالددب بعددض قواعددد المغددة العبريددة دراسددة 1ب.

 وا ية.
. أن يعرف الطالب طريقة إجراء محادثة بالمغة العبرية 3ب.

 بطريقة سميمة.
.أن يتددددددرب الطالدددددب عمدددددى قدددددراءة النصدددددوص العبريددددددة 2ب.

 القديمة قراءة صحيحة.  
 المستيدف من تدريس المقرر : -2
 أن يعرف الطالب قواعد المغة العبرية المدروسة.. 1أ.  لمفاىيم :المعمومات وا -أ

أن يتعدرف الطالدب عمدى بعددض أسداليب المغدة العبريددة  .3أ. 
 المغوية واألدبية.   

أن يعد الطالب قائمة بالفر  الدينيدة الييوديدة والتيدارات .2أ. 
 التي ظيرت  ي تراث المغة العبرية .  الفكرية

مدددداذج مددددن نصددددوص أشددددير أدبدددداء .أن يشددددرح الطالددددب ن4أ .
 المغة العبرية القدماء .

الطالددب أسدداليب  لغويددة مختمفددة  يمددا بينيددا  أن ينددتد. 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 لمتعبير عن معنى واحد.

أن يفر  الطالب بين السيا  الثقا ي لكل من المغتين .2ب. 
 : العربية والعبرية.



 

 

 

   

  

 

   

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

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

     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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

نى بعددددددض أن يسددددددتدل الطالددددددب عمددددددى د  ت ومعددددددا.4ب. 
 الكممات العبرية من خالل مقارنتيا بكممات المغة العربية .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يصددمم الطالددب محادثددة بالمغددة العبريددة مددن خددالل . 1ج. 
 توظيف الكممات واألساليب التي درسيا . 

أن يراجددددع الطالددددب قددددراءة بعددددض النصددددوص العبريددددة .3ج. 
 .القديمة بطريقة صحيحة

.أن يعيددددد الطالدددددب بندددداء الجمدددددل واألسدددداليب باسدددددتخدام 4ج .
 قواعد المغة العبرية الصحيحة.  

أن يبددددددرز الطالددددددب أىميددددددة العمددددددل الجمدددددداعي لتحقيدددددد  .1د.  الميارات العامة : -د
 التكامل المنشود.

أن يفاضددددددل الطالددددددب بددددددين األسدددددداليب المغويددددددة التددددددي  .3د. 
 اكتسبيا عند إجراء محادثة بعبارة موجزة .

 .أن يكتسب الطالب ميارة جمع وعرض المعمومات.5د.

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

المغددددددة العبريددددددة نشددددددأتيا  1
 وتطورىا

5 3 

 3 5 مقارنة المغات السامية 3

-ּכ-ּבحدددروف النسدددب) 2
  ي العبرية( ל

2 
 

1 
 

واو العطدددف  دددي المغدددة  4
 العبرية

2 1 

 ددددددددي اسددددددددم الموصددددددددول  6
 العبرية

 
2 

 
1 

قدددددددددددددددددراءة النصددددددددددددددددددوص  5
العبرية)تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددريبات 

 صوتية(

2 
 

 
1 

السددكون التددام والسددكون  7
المتحددددددددددددددرا وعالقتددددددددددددددو 

 بالحركات المركبة

2 
1 

 

وقواعدد (מןحرف الجر) 8
 تشكيمو  ي العبرية

2 1 

 1 2-ּכ-ּבالشددددددة الخفيفددددددة) 9
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

  ي العبرية( ּפ

المفددددددددرد والمثنددددددددى  ددددددددي  12
 العبرية

2 1 

كر وشدددددواذه جمدددددع المدددددذ 11
  ي العبرية

2 
1 

 

جمددددددددددددددددددددددددع المؤندددددددددددددددددددددددددث  13
 وخصائصو  ي العبرية

2 1  
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري               األساليب المستخدمة :        -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 .( 3مدخل إلى المغة العبرية)محمود أحمد المراغي :                       مذكرات :                          -أ
   يوجد :                    كتب ممزمة -ب
   تحي المرشدي : المغة العبريدة  محمود أحمد المراغي -1 :   كتب مقترحة -جد

قدواعدددددد ونصدددددوص   دار المعدددددر ة الجدددددامعية  اإلسددددكندرية   
 د.ت.

محمددددد عدددددوني عبدددددد الددددرءوف : قواعدددددد المغدددددة العبريدددددة    -3
 م .3225مكتبة اآلداب   القاىرة  

  ترجمددددة  : تدددداريخ األدب العبددددرييوسددددف دان وآخددددرون  -2
 .م 1986وتعمي  عبد الرحمن عوف   د.ط   

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

 جامعة القاىرة.-إصدارات مركز الدراسات الشرقية -1
www.oriental-cairouv.org 

 

http://www.oriental-cairouv.org/
http://www.oriental-cairouv.org/
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

  التوقيع ةأستاذ الماد
 رئيس مجمس القسم العممي  أ.د.عبد الواحد حسن الشيخ
 د./ مجدى محمد حسين  أ . أحمد عطية حميدة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2235-22111 
 المقرر : اسم

 لغة شرقية )الفارسية(
 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي          65    نظري:  عدد الوحدات الدراسية شرقية لغة

 

دراسدددددددة نصدددددددوص مختدددددددارة مدددددددن األدب أ. اليددددددددف العدددددددام :  ىدف المقرر : -3
 الفارسي   مع دراسة لبعض قواعد المغة .

 :ب. األىداف الجزئية 
.أن يتعرف الطالب عمى دور الفرس  ي نيضة العمدوم 1ب.

العربية واإلسالمية : النحو والبالغة واألدب والفقدو والحدديث 
 والتفسير .

 المستيدف من تدريس المقرر : -2
أن يتعدددددددرف الطالدددددددب عمدددددددى قواعدددددددد المغدددددددة الفارسدددددددية . 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 المدروسة .
بعددض أسدداليب المغددة الفارسددية لغويددًا أن يددتقن الطالددب  .3أ. 

 وأدبيًا. 
. أن يعددد الطالددب قائمددة بالتيددارات الفكريددة التددي ظيددرت 2أ. 

 .  ي تراث المغة الفارسية
. أن يشددددرح الطالددددب نمدددداذج مددددن نصددددوص أشددددير أدبدددداء 4أ.

 المغة الفارسية القدماء .

الفارسددية الطالددب مجموعددة مددن الكممددات  أن يسددتخدم. 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 إلنتاج أساليب مختمفة ويميز بينيا.

أن يفر  الطالب بين السيا  الثقا ي لمغتين : العربية .2ب. 
 .والفارسية 

أن يحدد الطالب مجموعة من الكممات الفارسية ذات .4ب. 
 الد  ت المغوية والنحوية المختمفة. 

ب محادثة بالمغة الفارسية مدن خدالل أن يصمم الطال. 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توظيف الكممات واألساليب التي درسيا  الخاصة بالمقرر :
أن ُيظيددر الطالددب القدددرة عمددى قددراءة بعددض الكممددات . 3ج. 

 الفارسية البسيطة بطريقة صحيحة.
. أن يعيددددد الطالددددب بندددداء الجمددددل واألسدددداليب باسددددتخدام 4ج .

 قواعد المغة الفارسية .

نددددداقش الطالدددددب مدددددا اكتسدددددبو مدددددن ميدددددارات لغويدددددة أن ي.1د.  الميارات العامة : -د
 ارسددددية مددددع غيددددره ؛  بددددذلا يدددددير الفريدددد  مددددن خددددالل عمددددل 

 جماعي .
أن يفاضل الطالدب بدين األسداليب المغويدة التدي درسديا .3د. 

 عند إجراء محادثة بعبارة موجزة.
. أن يكتسدددب الطالدددب ميدددارة جمدددع وعدددرض المعمومدددات 5د.

 بطريقة مالئمة .

عدد  الموضوع م :محتوي المقرر  -4
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 تصريف األزمنة 1
) الماضددددددددددددددي البعيددددددددددددددد 

 والقريب والشكي(
2 1 

األسددددددددماء  ددددددددي المغدددددددددة  3
 الفارسية

5 3 

ترجمدددددددددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددددددددض  2
المختددددددددددارات الشددددددددددعرية 

 الفارسية
5 3 

 1 2 أمثال  ارسية 4
ضدددمائر اإلضدددا ة  ددددي  6

المغدددددددددددددددددددددة الفارسدددددددددددددددددددددية 
 )المتصمة والمنفصمة(

 
2 

 
1 

ر الممكيددددددة  ددددددي ضددددددمائ 5
المغدددددددددددددددددددددة الفارسدددددددددددددددددددددية 
 )المتصمة والمنفصمة(

2 1 

إلددددى  32األعددددداد مددددن  7
 ما   نياية

 
2 

 
1 

تصدددددددددددددددددددريف الدددددددددددددددددددزمن  8
 المستقبل

 
2 1 

تصدددددددددددددددددريف المبندددددددددددددددددي  9
 لممجيول

2 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ترجمدددددددددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددددددددض  12
الحكايدددددددددددات الفارسدددددددددددية 

 القديمة
2 1 

ترجمدددددددددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددددددددض  11
الحكايدددددددددددات الفارسدددددددددددية 

 الحديثة
2 1 

 اإلضددددددددا ة  ددددددددي المغددددددددة 13
 الفارسية

2 1  
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2 

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر                التوقيت :     -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
   يوجد                      مذكرات :                          -أ
إبدددددراىيم أمدددددين الشدددددواربي : القواعدددددد األساسدددددية لدراسدددددة  -1 :                    كتب ممزمة -ب

   4ارسدددددددية   مكتبدددددددة األنجمدددددددو المصدددددددرية   القددددددداىرة   طالف
 م .1954

طددددو السدددديد ندددددا : النصددددوص الفارسددددية   دار المعر دددددة  -3
 م .1978   2الجامعية   اإلسكندرية   ط

طمعددددددت بصددددددارى   دسددددددتور زبددددددان  ارسددددددي   كتابخانددددددو  -2
 . خورشيدى 1226اول   تيران    پاچطيورى   

 عى   صرف ونحو  ارسى .حسين سمي -1 :   كتب مقترحة -جد
 روير ناتل خانارى   دستور زبان  ارسى . پ -3

مجمدددة كميدددة المغدددات والترجمدددة   جامعدددة األزىدددر   العددددد  -1دوريات عممية أو نشرات  -د
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 م .1982الثالث    ... الخ
ارمغددددددان   نامددددددو ماىانددددددو ادبددددددى   تدددددداريخى   عممددددددى    -3

م شدددماره نجدددپىدددل وچنجددداه وىشدددتم   دوره پاجتمددداعى   سدددال 
 . 1266اول    روردين ماه 

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ ىدى عيسى مرسي

 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar2237-22111 

 رر :اسم المق
األدب العربي  ي القرن 

 الثالث اليجري
 )تاريخو ونصوصو(

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي        43      نظري:  عدد الوحدات الدراسية الدراسات األدبية

 

أغراض األدب العربددي  ددي القددرن اإللمددام بدأ. اليددف العددام :  ىدف المقرر : -3
 وخصائصو الفنية.الثالث اليجري 

 ب. األىداف الجزئية :
موضدوعات الشدعر  دي القدرن .أن يتعرف الطالب عمى 1ب.

 .الثالث اليجري
أبددددرز شددددعراء القددددرن الثالددددث . أن يقددددف الطالددددب عمددددى 3ب.

 اليجري   واتجاىاتيم الفنية .
. أن يمددم الطالددب بموضددوعات النثددر  ددي القددرن الثالددث 2ب.

 أعالمو.   وأبرز اليجري   وخصائصو الفنية
 المستيدف من تدريس المقرر : -2

أن يتعدددددرف الطالدددددب عمدددددى  أسددددداليب التعبيدددددر المغدددددوي . 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبي الشائعة  ي األدب العربي  ي القرن الثالدث اليجدري 

. 
أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية الشائعة  ي . 2أ. 

 دي أدب القدرن الثالدث اليجدري ؛ تراث أدبنا العربدي   سديما 
 شعره ونثره .

ألبدرز  ص الشدعريةأن يشرح الطالب نماذج من النصدو . 4أ.
 شعراء القرن الثالث اليجري .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يميددز الطالدددب بدددين العالقددات السدددياقية لاسددداليب 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
الشددددعرية الخاصددددة بددددالقرن الثالددددث النصددددوص المختمفددددة  ددددي 

 اليجري .
. أن يحمددل الطالددب النصددوص األدبيددة الخاصددة بددأبرز 3ب. 

أعدددالم القدددرن الثالدددث اليجددددري  سدددتخالص السدددمات العامددددة 
 لادب العربي  ي القرن الثالث اليجري ؛ شعره ونثره .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي 1ج. 
دب القددرن الثالددث اليجددري ؛ شددعره درسدديا  ددي التعامددل مددع أ

 ونثره .

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمدددددى القدددددراءة الصدددددحيحة 3ج. 
 لمشعر العربي  ي القرن الثالث اليجري .

خصائص األدب  ي القدرن الثالدث . أن يناقش الطالب 3د.  الميارات العامة : -د
  ي عبارة موجزة وا ية بالمعنى . اليجري 

الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام  . أن يكتسددب الطالددب6د. 
تكنولوجيا المعمومات  ي جمدع البياندات عدن ظداىرة أدبيدة أو 
 شخصية متعمقة باألدب العربي  ي القرن الثالث اليجري .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميدددددددة القدددددددرن الثالدددددددث  1
اليجددددددددددددددددددري بالنسددددددددددددددددددبة 
 لعصور األدب العربي

2 1 

لعوامدددددددددددددددل السياسدددددددددددددددية ا 3
وا قتصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادية 
وا جتماعيدددددددددة المدددددددددؤثرة 
  ي أدب القرن الثالث

2 1 

أىددم العوامددل الثقا يدددة    2
ودور الترجمدددددددددددددة  دددددددددددددي 
ازدىددددار األدب العربددددي 

  ي القرن الثالث

5 3 

مدددن أعدددالم الشدددعر  دددي  4
القددددددددرن الثالددددددددث ؛ أبددددددددو 

 تمام والبحتري
5 3 

طائفددة مددن موضددوعات  6
الشدددددددددددعر  دددددددددددي القدددددددددددرن 

 الثالث 
5 3 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

السدددمات الفنيدددة المميدددزة  5
 لشعر القرن الثالث 

5 3 

أعددالم النثددر الفنددي  دددي  7
القددددددرن الثالددددددث ؛ مثدددددددل 
الجددددداحظ ونمددددداذج مدددددن 

 نثره .

5 3 

السددددمات الفنيددددة العامددددة  8
المميددددددددزة لدددددددددادب  دددددددددي 
 القرن الثالث اليجري

5 3 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6

  . قاعة بحث ومكتبة3
 أبحاث . عمل2

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القدددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 راسية والمراجع :قائمة الكتب الد -8
 أسماء محمود شمس الدين : أبو تمام .  -1                      مذكرات :                          -أ

محمود حمزة : األدب العربي  ي القرن الثالث اليجري  -3
. 

شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني   دار   -1 :                    كتب ممزمة -ب
 م .1982   5القاىرة   طالمعارف   

عز الدين إسماعيل :  ي الشعر العباسي   دار  -3
 م .1982المعارف   القاىرة   

نجيب البيبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى نيايدة القدرن  -2
 م .1962الثالث اليجري   دار الكتب المصرية   القاىرة   

 نجيددب البيبيتددي : أبددو تمددام ؛ حياتددو وحيدداة شددعره   دار -4
 م .1946الكتب المصرية   القاىرة   

األصددفياني : األغدداني   تحقيدد  إبددراىيم اإلبيدداري   دار  -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1959الكتب   القاىرة   
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ابدددددن دحيدددددة الكمبدددددي : النبدددددراس  دددددي تددددداريخ خمفددددداء بندددددي  -3
 م .1965العباس   مطبعة المعارف   بغداد   

ا   المطبعدة األميريدة الجاحط : التاج  دي أخدال  الممدو  -2
 م .1914  القاىرة   

ابن قتيبة : اإلمامة والسياسة   مطبعة الفتوح   القاىرة   -4
 ىد .1221

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجمس القسم العممي  أسماء محمود شمس الديند/ 
 ند/ مجدى محمد حسي  د/ محمود حمزة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

  Ar2223-22111 
 اسم المقرر :
 مادة ا نتساب

 الفرقة / المستوى :
 الثالثة/ الميسانس

 التخصص :
 -عممي         65     نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

القددددرة عمدددى القدددراءة الواعيدددة لفندددون أدبيدددة أ. اليددددف العدددام :  ىدف المقرر : -3
وحضارية طرقيدا العدرب وأضدا وا إلييدا  دي محاولدة لالرتبداط 
بثراثندددا العربدددي واإلسدددالمي  سدددتنياض القدددرائح لتددددلى بددددلوىا 

 . ي عصرنا الحديث كما  عل األوائل 
 :ب. األىداف الجزئية 

التقدددددددددداء الحضددددددددددارتين : أن يتعددددددددددرف الطالددددددددددب عمددددددددددى  1ب.
اإلسددالمية واألوربيدددة الددذي يمثمدددو  ددي ر اعدددة الطيطدداوي  دددي 

 .مطمع القرن الماضي  ي مصر
اإلسددددددالم و مسددددددفة الصددددددراع . أن يقددددددف الطالددددددب عمددددددى 3ب.

 . الطبقي
 .بحقو  الغير  ي الحضارة اإلسالمية. أن يمم الطالب 2ب.

 رر :المستيدف من تدريس المق -2
أن يتعدددددرف الطالدددددب عمدددددى  أسددددداليب التعبيدددددر المغدددددوي . 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

واألدبدددي الشدددائعة والمسدددتحدثة  دددي التدددراث العربدددي عمدددى مدددر 
 العصور قديميا ومتأخرىا والعصر الحديث . 

أن يحدد الطالب التيارات األدبية واألنسا  الحضدارية . 2أ. 
 لفكري عمى مر العصور.التي أثرت  ي تراثنا األدبي وا

أن يشددرح الطالددب نمدداذج مددن األعمددال األدبيددة ألشددير . 4أ.
أعالم الفكدر العربدي التدي أسديمت وتسديم  دي ثدراء الحضدارة 

 العربية والفكر اإلسالمي المعاصر  .

العالقدددددات السدددددياقية وحدددددوار . أن يميدددددز الطالدددددب بدددددين 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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 الحضارات المختمفة  .

الخاصددددددددة الفكريددددددددة . أن يحمددددددددل الطالددددددددب النصددددددددوص 3ب. 
 باإلسالم وقضايا الفكر المعاصر .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدد الطالدب تنظديم المفداىيم والمصدطمحات التدي 1ج. 
درسددددديا  دددددي التمييدددددد لممدددددنيد  دددددي التعامدددددل مدددددع النصدددددوص 

 .  والمدارس وا تجاىات المختمفة المستقرة والمستحدثة  

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمدددددى القدددددراءة الصدددددحيحة 3ج. 
لمنصددددددوص عمددددددى مسددددددتوى المغددددددة والمصددددددطمحات والطبددددددائع 

 الثقا ية المميزة لحقبة معينة .

 . أن يندداقش الطالددب اإلسددالم وقضددايا الفكددر المعاصددر3د.  الميارات العامة : -د
  ي عبارة موجزة وا ية بالمعنى . 

يددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام . أن يكتسددب الطالددب الم6د. 
الشبكة العامة لممعمومات  ي جمدع بياندات عدن ظداىرة أدبيدة 

 أو شخصية متعمقة بموضوعات المقرر .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

اإلسددددددددددددددددددددالم و مسددددددددددددددددددددفة  1
 الصراع الطبقي

4 1 

حقددددددددددددو  الغيددددددددددددر  ددددددددددددي  3
الحضددددددارة اإلسددددددالمية   

ات أو أصددددددددددول العالقدددددددددد
 الدولية  ي اإلسالم

4 1 

التقدددددددددداء الحضددددددددددارتين :  2
اإلسالمية واألوربية  دي 
ر اعددددة الطيطدددداوي  ددددي 
مطمددددع القدددددرن الماضدددددي 

  ي مصر

4 1 

حدددددددددددد  الممكيددددددددددددة بددددددددددددين  4
اإلسددددددددددددددددددددالم   وبددددددددددددددددددددين 

 الرأسمالية والشيوعية

4 1 

الديمقراطيددددددددة والشددددددددورى  6
 اإلسالمية عند شوقي

4 1 



 

 

 

   

  

 

   

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

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

     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 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورى وروح  5
 الديمقراطية

4 1 

اإلسددددددددددددددددددالم والماديددددددددددددددددددة  7
 التاريخية

4 1 

8 

اإلسالم و مسفة 
ا شتراكية الديمقراطية 

  ي مصر
4 1 

 3 8 اإلسالم وقضية الييود 9

12 
الحممة الفرنسية عمى 

 3 8 مصر

11 
 ي المستشرقين 

 3 8 والمبشرين
 

 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -6
  . قاعة بحث ومكتبة3
 . عمل أبحاث2

سددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم أ -5
لمطددددددددددددددددددالب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويم الطالب : -7
 ا متحان التحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %122 توزيع الدرجات :    -جد

 راجع :قائمة الكتب الدراسية والم -8
اإلسدددالم والفكدددر المعاصدددر ؛ أبحددداث حممدددي عمدددي مدددرزو  :                       مذكرات :                          -أ

 ومقا ت  .
   يوجد :                    كتب ممزمة -ب
   يوجد :   كتب مقترحة -جد
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

عتماد اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األ

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 

  وقيعالت أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ إيمان بركات

 د./ مجدى محمد حسين  د/ محمد محمود أبو عمي
   د/ محمود حمزة

 

 
 
 


