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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

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  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
        

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2112-111 3. 
 اسـ المقرر :
 عمـو القرآف

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي       56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية الميةدراسات إس

 

نػػػػػزوؿ القػػػػػرآف الكػػػػػريـ   أ. الىػػػػدؼ العػػػػػاـ : افلمػػػػػاـ بكيفيػػػػػة   ودؼ المقرر : -2
 والحكمة مف تفريقه .

 ب. األوداؼ الجزئية : 
كيفيػػػة حفػػػظ القػػػرآف  ػػػي عىػػػد  . أف يقػػػؼ الطالػػػب عمػػػ 1ب.

 النبوة . 
لقػػػرآف   وجمعػػػه  ػػػي . أف يػػػدرؾ الطالػػػب كيفيػػػة كتابػػػة ا2ب.

 عىد أبي بكر وعمر وعثماف .
.أف يمـ الطالب بالرد عم  المستشػرقيف  يمػا أثػارون مػف 3ب.

 دعاوي .
.أف يقػػػػؼ الطالػػػػب عمػػػػ  دراسػػػػة الق ػػػػايا التػػػػي تتعمػػػػؽ 4ب.

 بالنص القرآني  ي الجانب المغوي .
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
الطالػػػػب أسػػػػاليب التعبيػػػػر المغػػػػوي ومعػػػػاني أف يشػػػػرح . 2أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

المصػػطمحات القرآنيػػة   ورموزوػػا المتعمقػػة باألصػػوؿ والفػػرش 
. 

أف يحػػػػػػػػدد الطالػػػػػػػػب التيػػػػػػػػارات الفكريػػػػػػػػة وا تجاوػػػػػػػػات . 3أ. 
 المعاصرة  ي دراسة القرآف الكريـ 

. أف يفػػرؽ الطالػػب بػػيف العالقػػات السػػياقية ل سػػػاليب 1ب.  المىارات الذونية : -ب
        .القراءات القرآنية   ي المختمفة

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف يعيػد الطالػب تنظػيـ المفػاويـ والمصػطمحات التػي 1ج. 
    درسىا ؛ ليتمكف مف مواجىة التيارات ا ستشراقية الحديثة.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أف ُيظىػػػػر الطػػػػػالب القػػػػدرة عمػػػػ  القػػػػػراءة الصػػػػحيحة 2ج. 
 لعشر .لمقرآف الكريـ   وقراءاته ا

المصػػػػػطمحات العمميػػػػػة الخاصػػػػػة . أف ينػػػػػاقش الطالػػػػػب 2د.  المىارات العامة : -د
 ػػي عبػػارة مػػوجزة   تُبػػرز المعنػػ  المػػراد ب لفػػاظ بعمػػـو القػػرآف 

 قميمة تفي بالغرض .
 . أف ينفذ الطالب خطة لتفعيػؿ اسػتخداـ الشػبكة العامػة5د. 

     لممعمومات  ي دراسة القرآف وعمومه .

 المو وع ـ لمقرر :محتوي ا -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

ماويػػػػػػة عمػػػػػػـو القػػػػػػػرآف    1
وبيػػػػاف نشػػػػػ تىا وتػػػػػدوينىا 

 وتطوروا

8 2 

 2 8 نزوؿ القرآف 2

 1 4 عمـ القراءات القرآنية 3

تػػػػػدويف القػػػػػرآف   ونشػػػػػ ة  4
القػػػػػػػػػػػػػراءات   ومراحػػػػػػػػػػػػػؿ 
التػػػػػػػػػػػػػػ ليؼ  ػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػـ 

 القراءات

8 2 

 2 8 عمـ غريب القرآف 5

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 6
 والفرشيات

8 2 

 2 8 عمـ الناسخ والمنسوخ 7

  1 4 عمـ المكي والمدني 8
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . امتحاف شفوي1              األساليب المستخدمة :         -أ
 . امتحاف تحريري2

 األسبوع السابع. 1 التوقيت :                    -ب
 األسبوع الرابع عشر. 2

 %         25   .1 توزيع الدرجات :    -جػ
2 . 75 % 

 %111المجموع :

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
سامح مصطف  العشماوي : عنقود الجماف  ػي عمػـو القػرآف                        مذكرات :                         -أ

. 

السيوطي : افتقاف  ي عمـو القرآف   تحقيؽ محمػد أبػو  -1 :                    كتب ممزمة -ب
الف ػؿ إبػراويـ   مكتبػة ومطبعػػة المشػىد الحسػيني   القػػاورة 

 ـ .1967 -وػ 1387   1  ط
برواف  ي عمـو القرآف   دار إحياء الكتػب الزركشي : ال -2

 ـ .1957  القاورة      العربية
الواحػػػػػدي النيسػػػػػابوري : أسػػػػػػباب النػػػػػزوؿ   دار مطػػػػػػابع  -3

                       ـ .1961الشعب   القاورة   

الطبػػري : جػػامع البيػػاف   دار الفكػػر   بيػػروت   لبنػػاف   -1 :   كتب مقترحة -جػ
 ـ 1988

: األحرؼ السبعة لمقرآف   عالـ الكتب   بيػروت الداني  -2
   د.ت 

القرطبػػػػػػي : الجػػػػػػامع ألحكػػػػػػاـ القػػػػػػرآف   دار الحػػػػػػديث    -3
                 ـ .2115القاورة   

ابف الجزري : النشر  ي القراءات العشر   دار الفكر    -4
                      بيروت   لبناف   د.ت.

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ سامح مصطف  العشماوى

 د/ مجدي محمد حسيف  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2113-111 3. 
 اسـ المقرر :

 العربية )بديع( البالغة

 الفرقة / المستوى
  الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي       56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية نقد وبالغة

 

نظريػة البػديع ؛ نشػ تىا وتطوروػا أ. الىدؼ العاـ : افحاطػة ب ودؼ المقرر : -2
. 

 ب.األوداؼ الجزئية :
 ع .. أف يتعرؼ الطالب عم  أوـ  نوف البدي1ب.
. أف يقػػػػػػؼ الطالػػػػػػب عمػػػػػػ  بعػػػػػػض القصػػػػػػائد الشػػػػػػعرية 2ب.

  ستخراج المحسنات البديعية )المفظية والمعنوية( منىا .
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
. أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػب عمػػػػػ  أسػػػػػاليب التعبيػػػػػر المغػػػػػوي 2أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 المختمفة .
الفكرية التػي أثػرت . أف يحدد الطالب التيارات األدبية و 3أ. 

  ي عمـ البديع .

. أف يفػػرؽ الطالػػب بػػيف العالقػػات السػػياقية ل سػػاليب 1ب.  المىارات الذونية : -ب
 المختمفة  ي النصوص الشعرية .

. أف يحمػػػؿ الطالػػػػب النصػػػػوص الشػػػػعرية   مػػػػع بيػػػػاف 2ب. 
 موا ع البديع  يىا .

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

الطالب تنظيـ المفاويـ والمصػطمحات التػي . أف يعيد 1ج. 
درسػػػػػىا ؛ ليػػػػػتمكف مػػػػػف اسػػػػػتخراج المحسػػػػػنات البديعيػػػػػة مػػػػػف 

 النصوص الشعرية .
. أف يظىػػػػر الطػػػػػالب القػػػػدرة عمػػػػ  القػػػػػراءة الصػػػػحيحة 2ج. 

 لمشعر العربي .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أف يناقش الطالب موقؼ القػدماء مػف عمػـ البػديع  ػي 2د.  المىارات العامة : -د
برز المعن  المراد ب لفاظ قميمة تفي بالغرض عبارة موجزة   تُ 

. 
. أف يكتسػػب الطالػػب المىػػارة التػػي تمكنػػه مػػف اسػػتخداـ 5د. 

الشبكة العامة لممعمومات  ي جمع البيانات عف  نوف البديع 
   . 

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

البددددلغة لاددددً  ا دددد         1

م م قدددل الادددلم ل مددد    ددد

 البلغة

8 2 

الجندددددددددد ،   ق دددددددددد م     2

الت ددددددددددد غة   ال دددددددددددجة 

   ق  م 

4 1 

الت  ددغة    ل الزجددى   دد   3

 ال ل    التش غ 
4 1 

لى م م  ال غ ىم   الم اىندً  4

   الم ا بً
4 1 

الت دددددددمغ    االن دددددددج م    5

الت  غددددددددى   الت  غددددددددل   

 االىل اج

4 1 

ال بدددددددددد ل   الما ب ددددددددددً    6

 الت  غً
4 1 

  المددددددددد     اال دددددددددت  ال 7

 الك مي       التز غل
4 1 

التج غدددددددددل  المشددددددددد ك ً    8

 م ا  ت النظغ 
4 1 

اإل  ددددددد ل    الت ددددددد غم    9

 اإللم ج   التز غل
4 1 

تشدد ب  ار دد ال   الت جغدد   11

    اإلغ  م   الت  غة
4 1 

 1 4التا غ    الزك،  التبلغل    11
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ال ج ع

تج  ددددل الزدددد  ل   ال ددددىل  12

 غ ال ب  الجل
4 1 

نمدد  ج ت بغاغددً مدد  الشددز   13

 الز بي
4 1 

 
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 شفوي. امتحاف 1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 . امتحاف تحريري2

 . األسبوع السابع1 التوقيت :                    -ب
 . األسبوع الرابع عشر2

 %         25. 1 توزيع الدرجات :    -جػ
2 .75 % 

 %111المجموع :
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
يػد عمػػي مىػػدي بمبػػع   محمػػد محمػػود أبػػو عمػػي : عمػػـ ع -1                      مذكرات :                          -أ

 .البديع بيف النظرية والتطبيؽ 
 .عبد الواحد الشيخ : البديع والتوازي -2

   يوجد :                    كتب ممزمة -ب
 
 

منير سمطاف : البديع  ي شعر شوقي   منش ة المعارؼ  -1 :   كتب مقترحة -جػ
 ـ .1992   2  افسكندرية   ط

ابػػػػػػف المعتػػػػػػز : البػػػػػػديع   تحقيػػػػػػؽ كراتشقو سػػػػػػكي   دار  -2
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ـ .1982  3المسيرة   بيروت   ط
عمي الجنػدي : صػور البػديع  ػي األسػجاع   دار الفكػر  -3

 .  ـ1951العربي   القاورة   

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/

mag23/f20.htm  
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.com/n01

07sabila.htm5/5/2009  

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ رانية جماؿ عطية

 د/ مجدي محمد حسيف  محمد محمود أبو عمي د/
 

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  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 يتوصيف مقرر دراس
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2114-111 3. 
 اسـ المقرر :

 لغة أوروبية حديثة

 الفرقة / المستوى
  الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي        56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة

 

 أ. الىدؼ العاـ : إجادة الطالب لمغة افنجميزية كمغة ثانية. :ودؼ المقرر  -2
 ب. األوداؼ الجزئية : 

. أف يػػػػدرس الطالػػػػب القواعػػػػد النحويػػػػة األساسػػػػية لمغػػػػة 1ب.
 افنجميزية.

. أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػب عمػػػػػ  التشػػػػػابه وا خػػػػػتالؼ بػػػػػيف 2ب.
المغتيف العربية وا نجميزية     المفردات والتراكيب والقواعػد 

 ية.   النحو 
. أف يكتسػػػػػػػػب الطالػػػػػػػػب مىػػػػػػػػارة الترجمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المغػػػػػػػػة 3ب.

 افنجميزية إل  المغة العربية.
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
. أف يحػػػػػػدد الطالػػػػػػب ا سػػػػػػتخدامات المختمفػػػػػػة لمقواعػػػػػػد 1أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 والتراكيب النحوية  المقرر دراستىا.
التعبيػػػػػػر المغػػػػػػوى . أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػػب عمػػػػػػ  أسػػػػػػاليب 2أ. 

 واألدبي الشائعة   ي المغة افنجميزية.

. أف يمػػػػارس الطالػػػػب مىػػػػارة تحميػػػػؿ و نقػػػػد النصػػػػوص 2ب. المىارات الذونية : -ب
 المقرر دراستىا.

. أف يقارف الطالب بيف ثقا ة المغة افنجميزيػة   وثقا ػة 3ب.
 المغة العربية وتراثىا .

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف ُيَوظِّػػػػػَؼ الطالػػػػػب المعمومػػػػػات والمفػػػػػاويـ المغويػػػػػة 1ج. 
 الصحيحة حاؿ تحدثه أو كتابته بالمغة افنجميزية.

. أف يظىػػػػػر الطالػػػػػب القػػػػػدرة عمػػػػػ  القػػػػػراءة الصػػػػػحيحة 2ج. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 لمنصوص افنجميزية .

. أف ينػػػػػػػػاقش الطالػػػػػػػػػب المو ػػػػػػػػوعات التػػػػػػػػػي تتناولىػػػػػػػػػا 2د.  المىارات العامة : -د
 عبارة موجزة وا ية بالمعن  .النصوص المقررة  ي 

. أف يكتسػػب الطالػػب المىػػارة التػػي تمكنػػه مػػف اسػػتخداـ  5د.
الشػػػػػبكة العامػػػػػة لممعمومػػػػػػات  ػػػػػي جميػػػػػػع معمومػػػػػات متعمقػػػػػػة 

 بالمقرر .

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

1 Present simple 

and present 

continuous 

4 1 

2 Present perfect 4 1 

3 Past simple and 

past continuous 
4 1 

4 Past perfect 4 1 

5 Present tenses for 

the future, future 

continuous and 

future perfect 

4 1 

6 The active voice 

and the  passive 

voice 

4 1 

7  Modals 4 1 

8 Reading different 

English texts on 

topics related to 

Arabic literature 

16 4 

9 Translation 12 3  
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  .عمؿ أبحاث3
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 رابع عشراألسبوع ال التوقيت :                    -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
   يوجد                      مذكرات :                          -أ

 ,Grammar in Use (Raymond Murphy-1 :                    كتب ممزمة -ب

2000, Cambridge UP, Cambridge, 2
nd

 ed. 
 

   يوجد :   تب مقترحةك -جػ

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

  5/10/2009 /http://www.al-bab.com/arab/literature/lit.htm  
http://www.library.cornell.edu/colldev/midea

st/arablit.htm 

5/10/2009   
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/

31722/Arabic-literature  
/5/10/2009http://www.brill.nl/m_catalogue_s

ub6_id7314.htm 

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  أ/ أحمد صابر المحص
 د/ مجدي محمد حسيف  أ/ أميرة نصر عكارة

 

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
http://www.brill.nl/m_catalogue_sub6_id7314.htm
http://www.brill.nl/m_catalogue_sub6_id7314.htm
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar2115-111 3. 

 اسـ المقرر :
 نحو وصرؼ

 لفرقة / المستوىا
  الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي       42    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة

 

أ. الىػػدؼ العػػاـ : افلمػػاـ بقواعػػد النحػػو والصػػرؼ التػػي تىػػتـ  ودؼ المقرر : -2
 بدراسة الجمؿ ا سمية والفعمية.

 ب. األوداؼ الجزئية :
ه المر وعػػػػػػػػػة . أف يعػػػػػػػػػرؼ الطالػػػػػػػػػب الفعػػػػػػػػػؿ ومتعمقاتػػػػػػػػػ1ب.

 والمنصوبة.
 . أف يميز الطالب بيف أنواع المشتقات المختمفة. 2ب.
. أف يمػػػارس الطالػػػب افعػػػراب التطبيقػػػي عمػػػ  الػػػنص 3ب.

 القرآني وغيرن حسب المستوى وصؿ إليه مف القواعد .
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
 د النحوية والصر ية.أف يتعرؼ الطالب عم  القواع .1أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

. أف يميػػػػز الطالػػػػب بػػػػيف أسػػػػاليب التعبيػػػػر المغػػػػوي مػػػػف 2أ. 
 خالؿ أنواع الجمؿ .

. أف يفػػػرؽ الطالػػػب بػػػيف العالقػػػات السػػػياقية الموجػػػودة 1ب.  المىارات الذونية : -ب
 والفعؿ العامؿ  يىا. بيف المفاعيؿ ب نواعىا

. أف يسػػػػػػػتنت  الطالػػػػػػػب الػػػػػػػد  ت المغويػػػػػػػة والنحويػػػػػػػة 4ب. 
 ممنصوبات.ل

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف ينشػػػػػا الطالػػػػػب نًصػػػػػا صػػػػػحيًحا كتابػػػػػة باسػػػػػخداـ 4ج. 
 القواعد النحوية الصحيحة.

. أف ينػػػػاقش الطالػػػػب أسػػػػموب ا ختصػػػػاص  ػػػػي عبػػػػارة 2د.  المىارات العامة : -د
 يسيرة موجزة.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

 2 6 المفعوؿ به 1

 2 6 أسموب ا ختصاص 2

 1 3 المفعوؿ المطمؽ 3

 1 3 المفعوؿ ألجمه 4

 1 3 الظرؼ 5

 1 3 المفعوؿ معه 6

 1 3 ا ستثناء 7

 1 3 الحاؿ 8

 1 3 إعراب سورة الممؾ 9

 1 3 إعراب سورة القمـ 11

 1 3 إعراب سورة الحاقة 11

  1 3 إعراب سورة المعارج 12
 . المحا رة1 ليب التعميـ والتعمـ :أسا -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 عشراألسبوع الرابع  التوقيت :                    -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
   يوجد                      مذكرات :                          -أ

ابػػػف مالػػػؾ : شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ عمػػػ  ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ    -1 :                    كتب ممزمة -ب
مكتبػة العصػرية   تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد   ال

 بيروت   د.ت.
أحمػػد الحمػػالوي : شػػذا العػػرؼ  ػػي  ػػف الصػػرؼ  مكتبػػة -2
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 اآلداب   القاورة   د.ت.

عبػاس حسػف : النحػو الػوا ي   دار المعػارؼ   القػػاورة   -1 :   كتب مقترحة -جػ
 د.ت.

أبػػػػػو البركػػػػػػات بػػػػػػف األنبػػػػػػاري : افنصػػػػػػاؼ  ػػػػػػي مسػػػػػػائؿ  -2
حقيػػؽ ودراسػػة مبػػروؾ الخػػالؼ بػػيف البصػػرييف والكػػو ييف   ت

   1جػػػػودة محمػػػػد مبػػػػروؾ   مكتبػػػػة الخػػػػانجي   القػػػػاورة   ط
 د.ت.

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

 
   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ مجدى محمد حسيف

 د/ مجدي محمد حسيف  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar2116-111 3. 

 اسـ المقرر :
األدب العربي  ي القرف 

 الثاني الىجري

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي      42     نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

أ. الىػدؼ العػػاـ : افلمػػاـ بػ غراض األدب العربػػي  ػػي القػػرف  ودؼ المقرر : -2
 الثاني الىجري وخصائصه الفنية .

 ب. األوداؼ الجزئية :
. أف يتعرؼ الطالب عم  مو وعات الشعر  ي القرف 1ب.

 الثاني الىجري.
. أف يقػػػػؼ الطالػػػػػب عمػػػػ  أبػػػػػرز شػػػػعراء القػػػػػرف الثػػػػػاني 2ب.

 الىجري   واتجاواتىـ الفنية 
الطالػػػب بمو ػػػوعات النثػػػر  ػػػي القػػػرف الثػػػاني  . أف يمػػـ3ب.

 الىجري   وخصائصه الفنية   وأبرز أعالمه.
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
. أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػب عمػػػػػ   أسػػػػػاليب التعبيػػػػػر المغػػػػػوي 2أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

واألدبي الشائعة  ي األدب العربي  ػي القػرف الثػاني الىجػري 
. 

الطالب التيارات األدبية والفكرية الشائعة  ي . أف يحدد 3أ. 
تػراث أدبنػا العربػي   سػيما  ػي أدب القػرف الثػاني الىجػري ؛ 

 شعرن ونثرن .
. أف يشرح الطالب نماذج مف النصػوص الشػعرية ألبػرز 4أ.

 شعراء القرف الثاني الىجري .

ل سػػػاليب . أف يميػػز الطالػػػب بػػػيف العالقػػات السػػػياقية 1ب.  المىارات الذونية : -ب
المختمفػػػػة  ػػػػي النصػػػػػوص الشػػػػعرية الخاصػػػػػة بػػػػالقرف الثػػػػػاني 

 الىجري .
. أف يحمػػؿ الطالػػب النصػػوص األدبيػػة الخاصػػة بػػ برز 2ب. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أعػػػػالـ القػػػػرف الثػػػػاني الىجػػػػري  سػػػػتخالص السػػػػمات العامػػػػة 
 ل دب العربي  ي القرف الثاني الىجري ؛ شعرن ونثرن .

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف يعيػػػد الطالػػػب تنظػػػػيـ المعمومػػػات والمفػػػاويـ التػػػػي 1ج. 
درسػػىا  ػػػي التعامػػؿ مػػػع أدب القػػرف الثػػػاني الىجػػري ؛ شػػػعرن 

 ونثرن .
. أف يظىػػػػػر الطالػػػػػب القػػػػػدرة عمػػػػػ  القػػػػػراءة الصػػػػػحيحة 2ج. 

 لمشعر العربي  ي القرف الثاني

ي . أف يناقش الطالب خصائص األدب  ي القرف الثان2د.   المىارات العامة : -د
 الىجري  ي عبارة موجزة وا ية بالمعن  .      

. أف يكتسػػب الطالػػب المىػػارة التػػي تمكنػػه مػػف اسػػتخداـ 5د. 
الشػػبكة العامػػة لممعمومػػات  ػػي جمػػع البيانػػات عػػف سػػىؿ بػػف 

 واروف .     

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

أوميػػػػػػػة القػػػػػػػرف الثػػػػػػػاني  1
الىجػػري  ػػػمف دراسػػػة 

 لحقب األدبيةا

3 1 

التعريػػػػػػػػػػػػػؼ بالعوامػػػػػػػػػػػػػؿ  2
السياسػػػية وا قتصػػػادية 
وا جتماعيػػػػػػػػة المػػػػػػػػؤثرة 
  ي أدب القرف الثاني 

3 1 

التعريػػؼ بػػ وـ العوامػػؿ  3
الثقا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ودور 
الترجمػػػػػة والنقػػػػػوؿ  ػػػػػي 
ازدوػػػػػػػػػػػػار األدب  ػػػػػػػػػػػػي 

 القرف الثاني

6 2 

أعػػػػػػػػػػالـ الشػػػػػػػػػػعر  ػػػػػػػػػػي  4
 القرف الثاني

6 2 

 2 6 طائفة مف أشعاروـ  5

السػػمات الفنيػػة المميػػزة  6
فبػػػػػػػداع الشػػػػػػػعراء  ػػػػػػػي 

 القرف الثاني

6 2 

أعػالـ النثػر  ػػي القػرف  7
بػػػػػػػػػػػػػػداعاتىـ   2 6الثػػػػػػػػػػػػػػاني وا 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

النثريػػػػػػػػة ؛ سػػػػػػػػىؿ بػػػػػػػػف 
وػػاروف ومجموعػػة مػػف 

 الموقعيف

8 

السمات العامػة لػ دب 
العربػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػرف 

 الثاني شعرن ونثرن

6 2 

 
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

 قاعة بحث  .2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
أسماء محمود شمس الػديف :  ػي النثػر الفنػي  ػي القػرف  -1                      مذكرات :                          -أ

 الثاني الىجري .
 إيماف بركات : اتجاوات الشعر  ي القرف الثاني . -2

  وػػػػدارة : اتجاوػػػػات الشػػػػعر  ػػػػي القػػػػرف محمػػػػد مصػػػػطف -1 :                    كتب ممزمة -ب
الثػػػػػػاني الىجػػػػػػري   دار المعر ػػػػػػة الجامعيػػػػػػة   افسػػػػػػكندرية   

 ـ . 1981

األصفىاني : األغاني   تحقيؽ إبػراويـ افبيػاري   دار  -1  :   كتب مقترحة -جػ
 ـ .1969الكتب   القاورة   

ابف المقفع : كميمة ودمنػة   مكتبػة المعػارؼ   القػاورة    -2
 . ـ2111

ابػػػف طيفػػػػور : اختيػػػػار المنظػػػػـو والمنثػػػػور   دار الكتػػػػب  -3
 المصرية   القاورة   د.ت .

أحمػد أمػػيف :  ػػح  افسػالـ   لجنػػة التػػ ليؼ والنشػػر    -4
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ـ .1961القاورة  
الخطيػػػب البغػػػدادي : تػػػاريخ بغػػػداد   مطبعػػػة السػػػعادة    -5

 ـ .1931القاورة  
  مطبعػػػػػػة أبػػػػػو بكػػػػػػر الصػػػػػػولي : أشػػػػػػعار أو د الخمفػػػػػػاء  -6

 ـ1931الصاوي   القاورة   

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ أسماء شمس الديف

 فد/ مجدي محمد حسي  د/ إيماف بركات
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية :  قسـ    

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي 

Ar2117-111 3. 

 اسـ المقرر :
 لغة شرقية)العبرية(

 الفرقة / المستوى
  الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي       42    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة شرقية

 

مغػػػػات السػػػػامية وأصػػػػؿ أ. الىػػػػدؼ العػػػػاـ : افلمػػػػاـ بماويػػػػة ال ودؼ المقرر : -2
 التسمية.

 ب. األوداؼ الجزئية :
. أف يتعػػرؼ الطالػػب عمػػ  أوػػـ المصػػطمحات الخاصػػة 1ب.

 بالمغة العبرية معر ة صحيحة.
. أف يفػرؽ الطالػػب بػػيف أقسػػاـ العىػد القػػديـ تفرقػػة عمػػ  2ب.

 أسس عممية.
.أف يتدرب الطالب عم  األبجديػة العبريػة تػدريًبا يمكنػه 3ب.

 ورموزوا.   مف معر ة الحروؼ
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
.أف يعػػد الطالػػػب قائمػػػة بحػػػروؼ المغػػػة العبريػػػة لمتعػػػرؼ 1أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 عم  قواعدوا المغوي   والنحوية.
. أف يتعػػرؼ الطالػػب عمػػ  التػػاريخ الح ػػاري والسياسػػي 5أ.

 وا جتماعي لميىود بوصفىـ أصحاب المغة العبرية .

.أف يتنبػػ  الطالػػب بوشػػائ  القربػػ  بػػيف المغتػػيف العربيػػة 3ب.  ىارات الذونية :الم -ب
 والعبرية  ىما مف نبع واحد وو المغة السامية .

.أف يحدد الطالػب مجموعػة مػف الكممػات العبريػة ذات 4ب. 
 الد  ت المغوية والنحوية المختمفة .

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

الطالػػػب تنظػػػيـ المعمومػػػات والمفػػػاويـ التػػػي . أف يعيػػػد 1ج.  
درسػػػػػىا  ػػػػػي إنشػػػػػاء جػػػػػدوؿ يحتػػػػػوى عمػػػػػ  الحػػػػػروؼ العبريػػػػػة 

 ومقابمىا العربي . 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أف ُيظىر الطالب القدرة عم  قػراءة بعػض الكممػات 2ج.  
 العبرية البسيطة بطريقة صحيحة.

. أف ينػػػػاقش الطالػػػػب مػػػػا اكتسػػػػبه مػػػػف مىػػػػارات لغويػػػػة 1د.  المىارات العامة : -د
ريػػػػة مػػػػع غيػػػػرن ؛  بػػػػذلؾ يػػػػػدير الفريػػػػؽ مػػػػف خػػػػالؿ عمػػػػػؿ عب

 جماعي .
.أف يكتسػػب الطالػػب مىػػارة التعبيػػر بالعبريػػة  ػػي عبػػارة 2د. 

 موجزة.

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

 2 6 موطف السامييف األوؿ 1

المغػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػامية األـ  2
 و روعىا

6 2 

أوػػػػػـ مميػػػػػزات الكتابػػػػػة  3
 ةالعبري

-א)الحػػػػػػػػػػػروؼ مػػػػػػػػػػػف 
 ود  تىا(י

 
3 

1 
 

 ת -כالحػػػػػػػروؼ مػػػػػػػف  4
 ود  تىا

3 1 

تػػػػػػدريبات عمػػػػػػ  نطػػػػػػؽ  5
الحػػػػػػػػػػروؼ والكممػػػػػػػػػػات 

 العبرية

 
3 

 
1 

حركػػات الفػػتح والكسػػر  6
  ي المغة

 العبرية وأمثمة عميىا

 
3 

 
1 

حركات ال ـ وافمالة  7
 ػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػة العبريػػػػػػػػػػة 

 وأمثمة عميىا

3 
 
1 

الحركػػػػػػػػػػػػػات المركبػػػػػػػػػػػػػة  8
 عميىاوأمثمة 

3 1 

السػػػػػػػػػػػػػػكوف وعالمتػػػػػػػػػػػػػػه  9
 وأحواله  ي
 المغة العبرية

3 
 
1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

)حػػػػػروؼ بجػػػػػد كفػػػػػت(  11
 وخصائصىا

3 1 

ال ػػػػػػػػمائر المنفصػػػػػػػػمة  11
واستخداماتىا  ي المغة 

 العبرية

3 
1 

 

عبػػػارات التحيػػػة بالمغػػػة  12
 العبرية

3 1 
 

 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5
 . قاعة بحث 2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
  األساليب المستخدمة :                      -أ

 امتحاف تحريري 

 األسبوع الرابع عشر  التوقيت :                    -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 مراجع :قائمة الكتب الدراسية وال -8
 ( .1محمود أحمد المراغ  : مدخؿ إل  المغة العبرية)                      مذكرات :                          -أ

إسػػػػػػػرائيؿ ولفنسػػػػػػػوف : تػػػػػػػاريخ المغػػػػػػػات السػػػػػػػامية    مطبعػػػػػػػة  :                    كتب ممزمة -ب
 ـ .1992ا عتماد   القاورة  

عابديف أبو خ رة : قواعد المغة العبرية   القاورة زيف ال -1 :   كتب مقترحة -جػ
 ـ . 1997  
عمػػػػر صػػػػابر عبػػػػد الجميػػػػؿ   أحمػػػػد محمػػػػود وويػػػػدي :  -2

المػػدخؿ إلػػػ  عبريػػػة العىػػد القػػػديـ   دار الثقا ػػػة   العربيػػػة   
 ـ .2111  2بيروت   ط

ـ.ريجسك  : أنبياء التػوراة والنبوءات التػوراتية   تػرجمة  -3
 ـ .  2112الينابيع   دمشػؽ   آحػو يػػوسؼ   دار
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

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

 

  التوقيع أستاذ المادة
 عمميرئيس مجمس القسـ ال  أ. د/ عبد الواحد الشيخ
 د/ مجدي محمد حسيف  أ /أحمد عطية حميدة

 

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

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar2117-111 3. 

 اسـ المقرر :
 لغة شرقية)الفارسية(

 الفرقة / المستوى
  الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي        42    نظري:  عدد الوحدات الدراسية شرقية لغة

 

أ. الىػػػػدؼ العػػػػاـ : افلمػػػػاـ بالعالقػػػػة بػػػػيف العربيػػػػة والفارسػػػػية  ودؼ المقرر : -2
 . ثقا يًّا ولغويًّا

 ب. األوداؼ الجزئية :
. أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػػب عمػػػػػػ  القواعػػػػػد األساسػػػػػػية لمغػػػػػػة 1ب.

 الفارسية.
د األساسية لمغػة الفارسػية . أف يفرؽ الطالب بيف القواع2ب.

 والقواعد األساسية لمغة العربية.
.أف يتدرب الطالب عم  نصوص مختارة ومتدرجة مف 3ب.

 التراث الفارسي. 
. أف يتػػرجـ الطالػػب بعػػض العبػػارات واألمثمػػة الفارسػػية 4ب.

 إل  المغة العربية .
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
أف يتعػػػػرؼ الطالػػػػب عمػػػػ  القواعػػػػد المغويػػػػة والنحويػػػػػة . 1أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 الخاصة بالمغة الفارسية .

أف يفػػػػػرؽ الطالػػػػػب بػػػػػيف ثقا ػػػػػة المغػػػػػة الفارسػػػػػية التػػػػػي .3ب.  المىارات الذونية : -ب
 درسىا   وثقا ة المغة العربية وتراثىا .

أف يسػػػػػػػتخدـ الطالػػػػػػػػب الػػػػػػػد  ت المغويػػػػػػػػة والنحويػػػػػػػػة .4ب. 
 ةلمجموعة مف الكممات الفارسي

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أف يعيػػػد الطالػػػب تنظػػػيـ المعمومػػػات والمفػػػاويـ التػػػي . 1ج.  
 درسىا  ي إنشاء جدوؿ يحتوى عم  الحروؼ الفارسية .

أف ُيظىػػر الطالػػب القػػدرة عمػػ  قػػراءة بعػػض الكممػػات . 2ج. 
 الفارسية البسيطة بطريقة صحيحة.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

قش الطالػػػػػب مػػػػػا اكتسػػػػػبه مػػػػػف مىػػػػػارات لغويػػػػػة أف ينػػػػػا.1د.  المىارات العامة : -د
 ارسػػػػية مػػػػع غيػػػػرن ؛  بػػػػذلؾ يػػػػدير الفريػػػػؽ مػػػػف خػػػػالؿ عمػػػػؿ 

 جماعي .
أف يكتسػب الطالػػب مىػارة التعبيػػر بالفارسػية  ػػي عبػػارة .2د. 

 موجزة.

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

نشػػػػػػ ة المغػػػػػػة الفارسػػػػػػية  1
ومراحػػػػػػػػػػػػؿ تطوروػػػػػػػػػػػػا   

بالمغػػػػػػػػػػػػات وعالقاتىػػػػػػػػػػػػا 
 األخرى

3 1 

العالقػػػػػػة بػػػػػػيف العربيػػػػػػة  2
 والفارسية ثقا يًّا ولغويًّا

3 1 

التعػرؼ عمػػ  األبجديػػة  3
الفارسػػػػػػػػػػػػػية   وكيفيػػػػػػػػػػػػػة 
نطػػػػؽ الحػػػػروؼ   مػػػػػع 

 ذكر األمثمة

3 1 

 1 3 المفرد والمثن  والجمع 4

 1 3 أمثاؿ  ارسية 5

 1 3 النكرة والمعر ة 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػمائر الفاعميػػػػػػػػػػػػػػػػة   7
ة والمفعوليػػػػػػة المنفصػػػػػػػم

 والمتصمة

6 2 

 11 – 1األعػػػداد مػػػف  8
  واألعػػػػػػػػػداد الترتيبيػػػػػػػػػة 

 والوصفية

6 2 

9 

 

 

تصػػػػػػػػػػػريؼ األزمنػػػػػػػػػػػة : 
الما ػػػػػػػػػػػػػػػي المطمػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
والمسػػػػػػػتمر والم ػػػػػػػارع 
ا لتزامػػػػػػػػي وافخبػػػػػػػػاري 
 وصيغة األمر والنىي 

3 1 

ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  11
الحكايػػػػػػػػػػػات الفارسػػػػػػػػػػػية 

 القديمة

3 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  11
الحكايػػػػػػػػػػػات الفارسػػػػػػػػػػػية 

 الحديثة

3 1 

اف ػػػػػػػػا ة  ػػػػػػػػي المغػػػػػػػػة  11
 الفارسية

3 1  
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري  األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر  توقيت :                   ال -ب
 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
   يوجد                       مذكرات :                          -أ

 
سػػػػػػاسية لػػػػػػدراسة إبػػػػػراويـ أمػػػػػيف الشواربػػػػػػي : القواعػػػػػػػد األ -1 :                    كتب ممزمة -ب

   4الفػػػػػػػارسية   مػػػػػػػكتبة األنجمػػػػػػو المػصػػػػػػػرية   القػػػػػػػاورة   ط
 ـ .1964

طػػػػػه السػػػػػيد نػػػػػدا : النصػػػػػوص الفارسػػػػػية   دار المعر ػػػػػة  -2
 ـ .1978   3الجامعية   افسكندرية ط

طمعػػػػػػت بصػػػػػػارى   دسػػػػػػتور زبػػػػػػاف  ارسػػػػػػي   كتابخانػػػػػػه  -3
 خورشيدى    1335  تىراف    اوؿ پاچطىورى   

 حسيف سميعي   صرؼ ونحو  ارس  . -1 :   مقترحة كتب -جػ
 رويز ناتؿ خانمرى   دستور زباف  ارس  .پ -2

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

مجمػػػة كميػػػة المغػػػات والترجمػػػة   جامعػػػة األزوػػػر   العػػػدد  -1
 ـ .1981الثالث   

ماوانػػػػػه ادبػػػػػ    تػػػػػاريخ    عممػػػػػ       نامػػػػػه  ارمغػػػػػاف -2
نجػػػـ شػػػمارن پوػػػؿ وچدورن  نجػػػان ووشػػػتـ  پاجتمػػػاعي   سػػػاؿ 
 .1355اوؿ    رورديف مان 

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

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ ودى عيس  مرس 

 د/ مجدي محمد حس  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

العربية  المغةقسـ   :   
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar2118-111 3. 

 اسـ المقرر :
النقد العربي  ي القرف الرابع 

 الىجري

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 نقد وبالغة

 -عممي       56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية
 

 

اتجاوػػات النقػػد العربػػي  ػػي القػػرف ـ بأ. الىػػدؼ العػػاـ : افلمػػا ودؼ المقرر : -2
 الرابع الىجري .

 ب. األوداؼ الجزئية :
أوػػـ ق ػػايا النقػػد العربػػي  ػػي القػػرف  أف يتعػرؼ الطالػػب عمػػ 

الرابع الىجري : )الخصومة بيف القػدماء والمحػدثيف   الطبػع 
 . والتكمؼ   تداوؿ المعاني   البناء الفني لمقصيدة(

 :المستىدؼ مف تدريس المقرر  -3
الشائعة  ػي أف يحدد الطالب التيارات النقدية والفكرية . 3أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 العربي  ي القرف الرابع الىجري . النقد

الشػػػػػػػعرية الخاصػػػػػػػة النصػػػػػػػوص . أف يحمػػػػػػػؿ الطالػػػػػػػب 2ب.  المىارات الذونية : -ب
 بالشعر العربي  ي القرف الرابع الىجري .

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 بالمقرر : الخاصة

. أف يوظػػػػؼ الطالػػػػب المفػػػػاويـ والمصػػػػطمحات التػػػػي 1ج . 
درسػػػػىا  ػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع الشػػػػعر العربػػػػي  ػػػػي القػػػػرف الرابػػػػع 

 الىجري .

ق ػػػػية السػػػػرقات الشػػػػعرية عنػػػػد . أف ينػػػػاقش الطالػػػػب 2د.   المىارات العامة : -د
 ػػي عبػػارة مػػوجزة   تُبػػرز المعنػػ  المػػراد القا ػػي الجرجػػاني 

 بالغرض . ب لفاظ قميمة تفي 
 المو وع ـ محتوي المقرر : -4

عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

عيػػػار الشػػػعر ؛ دراسػػػة  1
 وتحميؿ

8 2 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 2 8 تقويـ الشعر ومقاييسه 2

النقػد األدبػي  ػي كتػاب  3
 الوساطة

8 2 

البػػػػديع والسػػػػرقات عنػػػػد  4
 القا ي الجرجاني

8 2 

د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع القا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  5
 الجرجاني عف المتنبي

8 2 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي وك 6
 الموازنة

8 2 

مػػػػػػػػػنى  اآلمػػػػػػػػػدي  ػػػػػػػػػي  7
 تحميؿ النصوص

8 2  
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 تحاف تحريريام األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر التوقيت :                    -ب
 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
عبػػػػػد الواحػػػػػد الشػػػػػيخ : دراسػػػػػات  ػػػػػي نقػػػػػد القػػػػػرف الرابػػػػػع  -1                      مذكرات :                          -أ

 الىجري .
مػػود أبػػو عمػي : دراسػػات  ػػي نقػد القػػرف الرابػػع محمػد مح -2

 . الىجري

   يوجد :                    كتب ممزمة -ب

ابف رشيؽ القيرواني : العمدة  ي محاسػف الشػعر وآدابػه  -1 :   كتب مقترحة -جػ
ونقدن   تحقيؽ محمد محيي الػديف عبػد الحميػد   دار الجيػؿ 

 ـ .1981   5  بيروت   ط
لعسكري : الصناعتيف   دار الكتب العمميػة أبو والؿ ا -2 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ـ 1984     بيروت
إحسػاف عبػاس : تػاريخ النقػد األدبػي عنػد العػرب   دار  -3 

 ـ .1993الشروؽ   بيروت 
قدامة بػف جعفػر : نقػد الشػعر   دار الكتػي   القػاورة    -4 

 ـ . 1948

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ رانية جماؿ عطية

 د/ مجدي محمد حسيف  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2119-111 3. 
 اسـ المقرر :

الح ارة افسالمية حت  
 نىاية القرف الثالث الىجري

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
  -عممي     56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية وتاريخدراسات إسالمية 

 

أ. الىػػػػدؼ العػػػػاـ : افحاطػػػػة بالبيئػػػػات الح ػػػػارية  ػػػػي شػػػػبه  ودؼ المقرر : -2
 الجزيرة العربية قبؿ افسالـ .

 : ب. األوداؼ الجزئية
 . أف يتعرؼ الطالب عم  انتشار افسالـ  ي العالـ .1ب.
. أف يمػػػػػػػـ الطالػػػػػػػب بالشخصػػػػػػػيات البػػػػػػػارزة  ػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ 2ب.

 الفتوحات افسالمية .
. أف يقػػػػػػؼ الطالػػػػػػب عمػػػػػػ  الح ػػػػػػارة افسػػػػػػالمية  ػػػػػػي 3ب.

 العصور الوسط  .
. أف يػػػػػػدرؾ الطالػػػػػػب القػػػػػػوى الكبػػػػػػرى المعاديػػػػػػة لمعػػػػػػالـ 4ب.

 افسالمي .
الطالػػػب عمػػػ  جىػػػود غيػػػر المسػػػمميف  ػػػي . أف يتعػػػرؼ 5ب.

 الح ارة افسالمية .
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
أف يحدد الطالب التيارات الفكرية وا تجاوات الحديثة . 3أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

  ي دراسة الح ارة واآلثار افسالمية .

المسمميف  ي الح ارة جىود غير . أف يحمؿ الطالب 2ب.  المىارات الذونية : -ب
   افسالمية حت  نىاية القرف الثالث الىجري

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف يعيػػد الطالػػب تنظػػيـ المعمومػػات والمفػػاويـ التػػي  1ج . 
درسىا  ي التعامؿ مع الوثائؽ والمصادر التاريخيػة المختمفػة 

 . 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دارة .أف يكتسب الطالب 1د.  المىارات العامة : -د القدرة عمػي العمػؿ الجمػاعي وا 
 الفريؽ
.أف ينػػػػػػػاقش الطالػػػػػػػػب أثػػػػػػػػر الح ػػػػػػػارة عمػػػػػػػػ  الخال ػػػػػػػػة 2د. 

 افسالمية  ي عبارة موجزة .

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

مفىػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  1
 افسالمية وت ريخىا 

4 1 

الحيػػػاة العمميػػػة والحيػػػاة  2
 ا قتصادية

4 1 

لحكػػػػػػػػػػـ وافدارة نظػػػػػػػػػػـ ا 3
 والحياة ا جتماعية

4 1 

تطػػػػػػػػػػػور  ػػػػػػػػػػػف الغنػػػػػػػػػػػاء  4
 والموسيق 

4 1 

الحر يػػػوف  ػػػي العصػػػر  5
 افسالمي

4 1 

 1 4 األزياء واألطعمة 6

 1 4 الجيش واألسطوؿ 7

بػػػػيف الح ػػػػارة واآلثػػػػار  8
 افسالمية

4 1 

اثػػػػػػػر الح ػػػػػػػػارة عمػػػػػػػػي  9
 الخال ة افسالمية

4 1 

العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو النقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  11
 وعمـ النباتوالمكتبات 

4 1 

روائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  11
افسػػالمية  ػػي العصػػر 
العباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األوؿ 
ومظػػػػػػػػػػػػاور الح ػػػػػػػػػػػػارة 

 افسالمية

4 1 

منػػػػػاو  المحػػػػػدثيف  ػػػػػي  12
 القرف الثالث الىجري

4 1 

 2 8إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع الح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  13
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

  افسالمية

 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5
  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

لتعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ أسػػػػػاليب ا -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري  األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر  التوقيت :                    -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
أحمػػد محمػػد إسػػماعيؿ الجمػػاؿ : دراسػػات  ػػي الح ػػارة  -1                      مذكرات :                          -أ

 افسالمية .
 سامح مصطف  العشماوي : الح ارة افسالمية .  -2

   يوجد :                    كتب ممزمة -ب

العربيػػػة افسػػػالمية   أحمػػػد مختػػػار العبػػػادي: الح ػػػارة  -1 :   كتب مقترحة -جػ
 ـ  1997افسكندرية    مؤسسة شباب الجامعة  

حكمت عبد الكريـ : مػدخؿ إلي تػاريخ الح ػارة العػربية  -2
 ـ .1989دار الشػروؽ   عمػاف   افسػالميػة  

جوسػػػػػػػتاؼ لوبػػػػػػػوف : ح ػػػػػػػارة العػػػػػػػرب  ترجمػػػػػػػة عػػػػػػػادؿ  -3
 .ـ 1948 4زعيتر القاورة   ط

مدوف   دار الكتػب العمميػة   ابف خمدوف : مقدمة ابف خ -4
 . ـ1984بيروت   لبناف  

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

http://www.florilegium.org/files/culture/mon

gol-mission-    
http://www.bsarg.crimeains.com/bsarginfor

http://www.bsarg.crimeains.com/bsarginformres.htm
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

mres.htm 
  http://www.coldsiberia/org 

  http://www.csen.org 
  http://members-tripod-com-

whitebardcalhtm 
 

  وقيعالت أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ أحمد إسماعيؿ الجماؿ

 د/ مجدي محمد حسيف  د/ سامح مصطف  العشماوي

http://www.bsarg.crimeains.com/bsarginformres.htm
http://www.bsarg.crimeains.com/bsarginformres.htm
http://www.coldsiberia/org
http://www.csen.org/
http://members-tripod-com-whitebardcalhtm/
http://members-tripod-com-whitebardcalhtm/
http://members-tripod-com-whitebardcalhtm/
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2121-111 3. 
 اسـ المقرر :
 مادة اختيارية

 ة / المستوىالفرق
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي       56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

ابػػػػػػف الصػػػػػػباغ أ. الىػػػػػػدؼ العػػػػػػاـ : افلمػػػػػػاـ بػػػػػػ غراض شػػػػػػعر  ودؼ المقرر : -2
إلػ  األعمػاؿ المبدعػة الجذامي   وسػماته الفنيػة   باف ػا ة 
 ل دباء  ي الشعر والقصة والمسرحية .

 اؼ الجزئية :ب. األود
. أف يتعػػػػػػرؼ الطالػػػػػػب عمػػػػػػ  مو ػػػػػػوعات شػػػػػػعر ابػػػػػػف 1ب.

 الصباغ   واألساليب التي استعممىا  ي شعرن.
. أف يقػؼ الطالػػب عمػ  د  ت األلفػػاظ والتراكيػب  ػػي 2ب.

 شعر ابف الصباغ الصو ي   ومدائحه النبوية.
. أف يمػػػـ الطالػػػب بتجميػػػات افبػػػداع األدبػػػي  ػػػي الشػػػعر 3ب.

 .والقصة والمسرحية 
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػػب عمػػػػػػ  أسػػػػػػاليب التعبيػػػػػػر المغػػػػػػوي . 2أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

واألدبػػي الشػػائعة والمسػػتحدثة   ػػي التػػراث العربػػي عمػػ  مػػر 
 العصور قديمىا ومت خروا   و ي العصر األندلسي والحديث

ة الشائعة  ي أف يحدد الطالب التيارات األدبية والفكري. 3أ. 
تػػػراث أدبنػػػػا العربػػػػي   سػػػيما  ػػػػي أدب المغػػػػرب واألنػػػػدلس   
  ػػػػاًل عػػػػػف تجميػػػػػات افبػػػػػداع األدبػػػػي  ػػػػػي الشػػػػػعر والقصػػػػػة 

 والمسرحية .
أف يشرح الطالب نماذج مف النصػوص الشػعرية  بػف .  4أ.

الصباغ الجذامي   إل  جانب األعمػاؿ المبدعػة ل دبػاء  ػي 
 الشعر والقصة والمسرحية .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أف يميػػز الطالػػػب بػػػيف العالقػػات السػػػياقية ل سػػػاليب 1ب.  لمىارات الذونية :ا -ب
الشػػػػعرية الخاصػػػػػة بػػػػابف الصػػػػػباغ النصػػػػػوص المختمفػػػػة  ػػػػي 

 الجذامي .
. أف يحمػػؿ الطالػػب النصػػوص الشػػعرية الخاصػػة بػػابف 2ب. 

إل  جانب األعمػاؿ المبدعػة ل دبػاء  ػي الصباغ الجذامي   
 الشعر والقصة والمسرحية .

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف يعيػػد الطالػػب تنظػػيـ المعمومػػات والمفػػاويـ التػػي 1ج .  
شػعر ابػف الصػباغ الجػذامي   وغيػرن  درسػىا  ػي التعامػؿ مػع

 مف المبدعيف  ي الشعر والقصة والمسرحية .
. أف يظىػػػػػر الطالػػػػػب القػػػػػدرة عمػػػػػ  القػػػػػراءة الصػػػػػحيحة 2ج. 

 ة الفىـ العميؽ له .؛ بغيلشعر ابف الصباغ الجذامي 

خصػػػػػػائص الشػػػػػػعر الصػػػػػػو ي   . أف ينػػػػػػاقش الطالػػػػػػب 2د.  المىارات العامة : -د
 عبارة موجزة وا ية بالمعن  .  يوسمات المدح النبوي 

. أف يكتسػػب الطالػػب المىػػارة التػػي تمكنػػه مػػف اسػػتخداـ 5د. 
الشبكة العامة لممعمومػات  ػي جمػع معمومػات عػف حيػاة ابػف 

 الصباغ الجذامي .

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

عصػػػػػػر ابػػػػػػف الصػػػػػػباغ  1
 الجذامي وحياته

4 1 

أسػػموب ابػػف الصػػػباغ    2
                     ومميزات شعرن

4 1 

سمات الشعر الصو ي  3
عامػػػػػػػػػة   وعنػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػف 

           الصباغ خاصة

4 1 

سػػػػػػػمات شػػػػػػػعر المػػػػػػػدح  4
النبػػػػػػػػػػػػوي عنػػػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػػػف 

                            الصباغ

4 1 

التشوؽ إلػ  المقدسػات  5
                            عند ابف الصباغ

4 1 

الزوػػػػػػػػػػػد   والحكمػػػػػػػػػػػة    6
والنصػػػػػػػػػح وافرشػػػػػػػػػاد   

4 1 



 

 

 

   

  

 

   

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

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

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

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

 

 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

والمناجػػػػػػػػاة عنػػػػػػػػد ابػػػػػػػػف 
                            الصباغ

د  ت األلفػػػػػػػاظ عنػػػػػػػػد  7
ابػػػػػف الصػػػػػباغ : ألفػػػػػاظ 
المتصػػػػػػػػػو ة   وألفػػػػػػػػػػاظ 

النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح
ود  ت التراكيػػػػػػػػػػػػػػب : 
التراكيػػػػػػػب الصػػػػػػػو ية   
 وتراكيب المدح النبوي

4 1 

األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  8
اسػػتعممىا ابػػف الصػػباغ 
 ػػػػػي شػػػػػعرن   ود لتىػػػػػا 

 البالغية

4 1 

األداء التبػػػػػػػػػػادلي بػػػػػػػػػػيف  9
الصػػػػػػػػػػػػػػػػي  افنشػػػػػػػػػػػػػػػػائية 

 والسرد الخبري

4 1 

األداء التبػػػػػػػادلي عمػػػػػػػػ   11
مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى الثنائيػػػػػػػػػػػػػػػات 

                 المت ادة

4 1 

األداء التبػػػػػػػادلي عػػػػػػػػم   11
مسػػػػػػػػػػػػػػػتوى الثنائيػػػػػػػػػػػػػػػات 
المتعاقبػػػػػػػػػػة   الت ػػػػػػػػػػاد 

                            الموقفي

4 1 

ثنائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد  12
والر ض  ي مسرحيات 

     حامد طاور الشعرية

4 1 

ثنائيات األداء التبػادلي  13
                             عند نجيب محفوظ

4 1 

ائيات األداء الموقفي ثن 14
 ػي الروايػة عنػد نجيػب 

                  محفوظ

4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5
  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري               األساليب المستخدمة :        -أ

 األسبوع الرابع عشر  التوقيت :                    -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
مػػػػروة شػػػػحاته محمػػػػود الشػػػػقر ي : ديػػػػواف ابػػػػف الصػػػػباغ  -1                      مذكرات :                          -أ

 ذامي ؛ دراسة  نية   تقديـ أنور  محمد السنوسي . الج
حسػػػػف البنػػػػداري : تجميػػػػات افبػػػػداع األدبػػػػي  ػػػػي الشػػػػعر  -2

 والقصة والمسرحية .

محمػػػد زكريػػػا عنػػػاني   أنػػػور محمػػػد السنوسػػػي : ديػػػواف   -1 :                    كتب ممزمة -ب
   1ابػػػػػػػػف الصػػػػػػػػباغ الجػػػػػػػػذامي  دار األمػػػػػػػػيف   القػػػػػػػػاورة   ط

 ـ .1999

محمػػػػػود سػػػػػػالـ محمػػػػػػد : المػػػػػدائح النبويػػػػػػػة حتػػػػػػ  نىػػػػػػػاية  -1 :   كتب مقترحة -جػ
الفكػػػػػػػر   دمشػػػػػػػػؽ   دار الفكػػػػػػػػر  العصػػػػػػػػر المممػػػػػػػػوكي   دار

 ـ .1996   1المعاصر   بيروت   ط
محمػػػػد غنيمػػػػي وػػػػالؿ : الحيػػػػاة العاطفيػػػػة بػػػػيف العذريػػػػة  -2

 2والصو ية   دار نى ة مصر لمطبع والنشر   القاورة   ط
 .ـ 1976  
أشرؼ عمي دعدور : الغربة  ي الشعر األندلسي   دار  -3

 ـ .1997نى ة الشرؽ   القاورة   

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

  بيػػػػػػروت   أيػػػػػػار/ حزيػػػػػػػراف    17مجمػػػػػػة الباحػػػػػػث   عػػػػػػدد 
 ـ .1981
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ إيماف بركات
 د/ مجدي محمد حسيف   يد/ مروة شحاته الشقر 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2115-111 3. 
 اسـ المقرر :
 نحو وصرؼ

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 

 التخصص :
 -عممي      42     نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة

 

أ. الىػػدؼ العػػاـ : افلمػػاـ بقواعػػد النحػػو والصػػرؼ التػػي تىػػتـ  ودؼ المقرر : -2
 بدراسة الفعؿ الم ارع .
 ب. األوداؼ الجزئية :

 . أف يمـ الطالب بنواصب الفعؿ الم ارع وجوازمه.1ب.

. أف يمػػػارس الطالػػػب افعػػػراب التطبيقػػػي عمػػػ  الػػػنص 2ب.
 ي وصؿ إليه مف القواعد.المستوى الذ القرآني وغيرن حسب

 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
أف يتعػػػرؼ الطالػػػب عمػػػ  القواعػػػد النحويػػػة والصػػػر ية  .1أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 تخص ر ع الم ارع ونصبه وجزمه. التي
. أف يميز بيف أساليب التعبير المغوي مف خالؿ األعاريب 2

 لمفعؿ الم ارع.    المختمفة

. أف يفػػػرؽ الطالػػػب بػػػيف العالقػػػات السػػػياقية الموجػػػودة 1ب.  ات الذونية :المىار  -ب
 بيف الفعؿ الم ارع والعامؿ  يه ومتعمقه .

. أف يستنت  الطالب الد  ت المغوية والنحوية لمفعؿ 4ب.  
.  مع عاممه الناصب أو الجاـز

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

ا كتابػػػػػة باسػػػػػتخداـ . أف ينشػػػػػا الطالػػػػػب نًصػػػػػا صػػػػػحيحً 4ج. 
 النحوية الصحيحة  يما يخص الفعؿ الم ارع. القواعد

. أف ينػػاقش الطالػػب إعػػراب الفعػػؿ الم ػػارع  ػػي عبػػارة 2د.  المىارات العامة : -د
 يسيرة موجزة.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

 3 9 ر ع الفعؿ الم ارع  1

 3 9 نصب الفعؿ الم ارع  2

 4 12 جـز الفعؿ الم ارع  3

  4 12 التطبيؽ افعرابي  4
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد

 تقويـ الطالب : -7
 . امتحاف شفوي1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 . امتحاف تحريري2

 األسبوع السابع .1 التوقيت :                    -ب
 األسبوع الرابع عشر. 2

 %    25. 1 توزيع الدرجات :    -جػ
2. 75% 

 %111المجموع :

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
   يوجد                      مذكرات :                          -أ

ابػػػف مالػػػؾ : شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ عمػػػ  ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ    -1 :                    كتب ممزمة -ب
تحقيػػػػؽ محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد   الجػػػػزء الرابػػػػع   

 المكتبة العصرية   بيروت   د.ت.  

عبػاس حسػف : النحػو الػوا ي   دار المعػارؼ   القػػاورة   -1 :   كتب مقترحة -جػ
 د.ت. 

بػػػػو جعفػػػػر أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ النحػػػػاس : أ -2
القػػػرآف   تحقيػػؽ زويػػر غػػازي زاوػػػد   عػػالـ الكتػػب    إعػػػراب
   د.ت. 3النى ة المصرية   القاورة   ط مكتبة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ مجدي محمد حسيف

 ي محمد حسيفد/ مجد  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2116-111 3. 
 اسـ المقرر :

األدب العربي  ي القرف 
 الثاني الىجري

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي        42   نظري:  اسيةعدد الوحدات الدر  أدب

 

 غراض األدب العربػػي  ػػي القػػرف أ. الىػدؼ العػػاـ : افلمػػاـ بػ ودؼ المقرر : -2
 الثاني الىجري وخصائصه الفنية .

 ب. األوداؼ الجزئية :
مو وعات الشعر  ي القرف . أف يتعرؼ الطالب عم  1ب.

 .الثاني الىجري
الثػػػػػاني  أبػػػػػرز شػػػػعراء القػػػػػرف. أف يقػػػػؼ الطالػػػػػب عمػػػػ  2ب.

 الىجري   واتجاواتىـ الفنية .
. أف يمػػـ الطالػػػب بمو ػػػوعات النثػػػر  ػػػي القػػػرف الثػػػاني 3ب.

 .   وأبرزأعالمه الىجري   وخصائصه الفنية
 المستىدؼ مف  تدريس المقرر : -3
أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػب عمػػػػػ   أسػػػػػاليب التعبيػػػػػر المغػػػػػوي . 2أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

دب العربي  ػي القػرف الثػاني الىجػري واألدبي الشائعة  ي األ
   . 
أف يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية الشائعة  ي . 3أ. 

تػػراث أدبنػػا العربػػي  سػػيما  ػػي أدب القػػرف الثػػاني الىجػػري ؛ 
 شعرن ونثرن .

أف يشػػػػػرح الطالػػػػػب نمػػػػػاذج مػػػػػف النصػػػػػوص الشػػػػػعرية .  4أ.
 ألبرز شعراء القرف الثاني الىجري .

. أف يميػػز الطالػػػب بػػػيف العالقػػات السػػػياقية ل سػػػاليب 1ب.  لذونية :المىارات ا -ب
الشػػػػعرية الخاصػػػػػة بػػػػالقرف الثػػػػػاني النصػػػػػوص المختمفػػػػة  ػػػػي 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . الىجري
. أف يحمػػؿ الطالػػب النصػػوص األدبيػػة الخاصػػة بػػ برز 2ب. 

أعػػػػالـ القػػػػرف الثػػػػاني الىجػػػػري  سػػػػتخالص السػػػػمات العامػػػػة 
 رن ونثرن .ل دب العربي  ي القرف الثاني الىجري ؛ شع

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف يعيػػػد الطالػػػب تنظػػػػيـ المعمومػػػات والمفػػػاويـ التػػػػي 1ج. 
درسػػىا  ػػػي التعامػػؿ مػػػع أدب القػػرف الثػػػاني الىجػػري ؛ شػػػعرن 

      ونثرن .
. أف يظىػػػػػر الطالػػػػػب القػػػػػدرة عمػػػػػ  القػػػػػراءة الصػػػػػحيحة 2ج. 

    لمشعر العربي  ي القرف الثاني الىجري .

خصػائص األدب  ػي القػرف الثػاني . أف يناقش الطالب 2د.  المىارات العامة : -د
 موجزة وا ية بالمعن  .  ي عبارةالىجري 

. أف يكتسػػب الطالػػب المىػػارة التػػي تمكنػػه مػػف اسػػتخداـ 5د. 
 ػػي جمػػع البيانػػات عػػف مسػػمـ بػػف  الشػػبكة العامػػة لممعمومػػات

 الوليد .

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 

 اعاتالس

عدد 
 المحا رات

أوميػػػػػػػة القػػػػػػػرف الثػػػػػػػاني  1
الىجػػػري  ػػػمف دراسػػػة 

 الحقب األدبية

3 1 

ا تجاوػػػػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػػػػة  2
لمشػػػػػػػػػػػعر  ػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػرف 

 الثاني الىجري

3 1 

 1 3 ا تجان الواقعي 3

 1 3 اتجان التسمية 4

اتجػػػػػػػػػان التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف  5
 الذات

3 1 

الشػػػػػػػػػػػػػعر السياسػػػػػػػػػػػػػي    6
 الحزبي  

3 1 

لقػػرف أعػػالـ النثػػر  ػػي ا 7
بػػػػػػػػػػػػػػػداعاتىـ  الثػػػػػػػػػػػػػػاني وا 
النثريػػة ؛ ابػػف المقفػػع   
عبػػد الحميػػد بػػف تحيػػ  

3 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 الكاتب

السمات العامػػة لػ دب  8
العػػػػػػػػػػربي  ػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػرف 

 الثاني شعرن ونثرن

3 1 

مػػػف أعػػػالـ الشػػػعر  ػػػي  9
القرف الثاني الىجري : 

 مسمـ بف الوليد

3 1 

مػػػف أعػػػالـ الشػػػعر  ػػػي  11
القرف الثاني الىجري : 

يػػػػػػػػة   أبػػػػػػػػو أبػػػػػػػػو العتاو
 نواس

3 1 

مػػػف أعػػػالـ الشػػػعر  ػػػي  11
القرف الثاني الىجري : 

 العباس بف األحنؼ

6 2 

مػػػف أعػػػالـ الشػػػعر  ػػػي  12
القرف الثاني الىجري : 
بشػػػػار بػػػػف بػػػرد   بائيػػػة 

 بشار  ي الفخر

6 2 

 
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

والػػػػػتعمـ أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف شفوي -1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 امتحاف تحريري -2

 األسبوع السابع -1 التوقيت :                    -ب
 األسبوع الرابع عشر -2

 %   25 -1 توزيع الدرجات :    -جػ
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

2- 111 % 

 %111المجموع :

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
أسماء محمػود شػمس الػديف : األدب العربػي  ػي القػرف  -1                       مذكرات :                          -أ

 دراسات  ونصوص الثاني الىجري ؛

لشػػػػػػػعراء  ػػػػػػػي العصػػػػػػػر مصػػػػػػػطف  الشػػػػػػػكعة : الشػػػػػػػعر وا -1 :                    كتب ممزمة -ب
                        العباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   دار العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لمماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  

 ـ .1981بيروت   
عبػػػػػد العزيػػػػػز الػػػػػدوري   العصػػػػػر العباسػػػػػي األوؿ   دار  -2

 ـ .1945العمـ   بغداد   
الجىشػياري : الػوزراء والكتػاب   تحقيػؽ مصػطف  السػػقا  -3

بػراويـ افبيػاري ـ 1983   1مطبعػة الحمبػي   القػػاورة   ط وا 
. 

األصػػفىاني : األغػػاني   تحقيػػؽ إبػػراويـ افبيػػاري   دار  -1 :   كتب مقترحة -جػ
 ـ .1969الكتب   القاورة  

أبػػػػو العتاويػػػػة : ديػػػػواف أبػػػػي العتاويػػػػة   تحقيػػػػؽ شػػػػكري  -2
 ـ .1969القاورة     يصؿ   نى ة مصر  

أبو نواس : ديواف أبي نواس   تحقيؽ أحمد عبد المجيد  -3
  اجنر   د. ت .   طبؼالغزالي 

محمػػػػد كػػػػرد عمػػػػي : رسػػػػائؿ البمغػػػػاء   نى ػػػػة مصػػػػر    -4
 ـ .1984   3القاورة   ط

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ أسماء محمود شمس الديف

 د/ مجدي محمد حسيف  د/ إيماف بركات
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 اسيتوصيف مقرر در 
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2117-111 3. 
 اسـ المقرر :

 لغة شرقية)العبرية(

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي        42    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة شرقية

 

أ. الىػػدؼ العػػاـ : افلمػػاـ بالمغػػة العبريػػة وبػػداياتىا وعالقتىػػا  المقرر : ودؼ -2
    .بالمغات السامية األخرى   و سيما المغة العربية

 ب. األوداؼ الجزئية :
.أف يتػػدرب الطالػػب عمػػ  نطػػؽ الحركػػات العبريػػة نطقػػًا 1ب.

 صحيحً  والتفريؽ بينىا.  
ة العبريػػػة .أف يتعػػػرؼ الطالػػػب عمػػػ  مبػػػادئ قواعػػػد المغػػػ2ب.

 بطريقة سميمة.
.أف يػػػدرؾ الطالػػػب أوػػػـ المصػػػطمحات الخاصػػػة بالمغػػػة 3ب.

 العبرية ويعر ىا معر ة صحيحة.
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
أف يعيػػػد الطالػػػب كتابػػػة كممػػػات المغػػػة العبريػػػة مراعيػػػًا . 1أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 الحركات)التشكيؿ( والفروؽ بينىا.
الطالػػػػػػػػب التػػػػػػػػاريخ الح ػػػػػػػػاري والسياسػػػػػػػػػي أف يمخػػػػػػػػص .5أ.

 وا جتماعي لميىود أصحاب المغة العبرية.

أف يتنبػػ  الطالػػب بوشػػائ  القربػػ  بػػيف المغتػػيف العربيػػة .3ب.  المىارات الذونية : -ب
 والعبرية  ىما مف نبع واحد وو المغة السامية                   

بيػػػة أف يسػػػتخدـ الطالػػػب مجموعػػػة مػػػف الكممػػػات العر .4ب.  
والعبريػة ذات الػد  ت المغويػة والنحويػة المتشػابىة لموصػوؿ 

 إل  حقوؿ د لية مشتركة بيف المغتيف. 

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

يراجػػػػع الطالػػػػب أوجػػػػه التشػػػػابه وا خػػػػتالؼ بػػػػيف . أف 1ج.  
 العبرية والعربية مف خالؿ المعمومات والمفاويـ الت  درسىا.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ع الطالػػػػب قػػػػراءة بعػػػػض الكممػػػػات العبريػػػػة أف يراجػػػػ .2ج.  
 البسيطة بطريقة صحيحة.

أف يناقش الطالب ما اكتسبه مف مىارات لغوية عبريػة .1د.  المىارات العامة : -د
 مع غيرن ؛  بذلؾ يدير الفريؽ مف خالؿ عمؿ جماعي . 

أف يكتسػػب الطالػػب مىػػارة التعبيػػر بالعبريػػة  ػػي عبػػارة .2د.  
 موجزة.

 المو وع ـ رر :محتوي المق -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

 تعريػػػػػؼ بالعىػػػػػد القػػػػػديـ 1
 وأقسامه

3 
 

1 

أداة التعريػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػي  2
 العبرية

 

3 1 

أقسػػاـ الكممػػة  ػػي المغػػة  3
 العبرية

3 
1 

 

واو العطػػػػػػػؼ وأحوالىػػػػػػػا  4
  ي العبرية

 

3 1 

اسػػػػػػػػـ الموصػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػي  5
 العبرية

 
3 

 
1 

تػػػػػػػدريبات عمػػػػػػػ  قػػػػػػػراءة  6
 بريةالع وكتابة الكممات

 
3 

 
1 

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  7
 األحادية  ي العبرية

3 1 

وقواعػد (מןحرؼ الجر) 8
 تشكيمه

3 1 

محادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ  9
 بالعبرية

3 1 

المبيػػػػؽ )المخػػػػرج(  ػػػػي  11
 العبرية 

3 1 

افصػػػػػػػحاح األوؿ مػػػػػػػف  11
 1 3 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 بالعبرية)قصة الخمؽ(

 כבורنػػػػػػػػػػػػػص عبػػػػػػػػػػػػػري) 12
 احتراـ األـ(()אם

3 1 

 ועההרنػػػػػػػػػص عبػػػػػػػػػري) 13
 والذئب الراعي(והזאב

3 1 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  14
 (הצפורהחכמהحديث)

العصػػػػػػفورة الحكيمػػػػػػػة( )
 ترجمة

3 
 
 

1 

 
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري ب المستخدمة :                     األسالي -أ

 األسبوع الرابع عشر  التوقيت :                    -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 ( .1المغة العبرية)محمود أحمد المراغي : مدخؿ إل                        مذكرات :                          -أ

 2حسف ظاظا : الساميوف ولغاتىـ   دار القمـ   دمشػؽ   ط :                    كتب ممزمة -ب
 ـ . 1991-وػ 1411  

زيف العابديف أبو خ رة : قواعد المغة العبرية   القػاورة  -1 :   كتب مقترحة -جػ
 ـ .1997  
عمػػػػر صػػػػػابر عبػػػػػد الجميػػػػػؿ   أحمػػػػػد محمػػػػػود وويػػػػػدي    -2

العربيػػػة     القػػػديـ   دار الثقا ػػػة  المػػػدخؿ إلػػػ  عبريػػػة العىػػػد
 ـ .2111  2بيروت    ط 

ـ.ريجسك  : أنبيػاء التػوراة والنبػوءات التوراتيػة   ترجمػة  -3
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ـ .  2112   آحو يوسؼ   دارالينابيع   دمشؽ

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

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

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  أ.د/عبد الواحد الشيخ
 د/ مجدي محمد حسيف  أ.أحمد عطية حميدة

 

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

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

ربية المغة العقسـ   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar2117-111 3. 
 اسـ المقرر :

 لغة شرقية)الفارسية(

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

 التخصص :
 -عممي      42    نظري:  عدد الوحدات الدراسية لغة شرقية

 

والفارسػػػية أ. الىػػػدؼ العػػػاـ : افحاطػػػة بالعالقػػػة بػػػيف العربيػػػة  ودؼ المقرر : -2
 ثقا يًّا ولغويًّا .

 ب. األوداؼ الجزئية :
. أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػػب عمػػػػػػ  القواعػػػػػد األساسػػػػػػية لمغػػػػػػة 1ب.

 الفارسية.
. أف يفرؽ الطالب بيف القواعد األساسية لمغػة الفارسػية 2ب.

 والقواعد األساسية لمغة العربية.
. أف يتػػػدرب الطالػػػب عمػػػ  نصػػػوص مختػػػارة ومتدرجػػػة 3ب.

 ي.مف التراث الفارس
  المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
أف يعد الطالب قائمة بحػروؼ المغػة الفارسػية لمتعػرؼ . 1أ.  المعمومات والمفاويـ : -أ

 عم  قواعدوا المغوية والنحوية. 
أف يتعػػػرؼ الطالػػػب عمػػػ  التػػػاريخ الح ػػػاري والسياسػػػي .5أ.

 . وا جتماعي لمف يتحدثوف الفارسية

 أف يقارف الطالب بيف المغتيف العربية والفارسية ..3ب.  المىارات الذونية : -ب
أف يحدد الطالب مجموعة مف الكممات الفارسية ذات .4ب. 

 الد  ت المغوية والنحوية المختمفة.

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أف يعيػػػد الطالػػػب تنظػػػػيـ المعمومػػػات والمفػػػاويـ التػػػػي . 1ج. 
 الحروؼ الفارسية.درسىا  ي إنشاء جدوؿ يحتوى عم  

أف ُيظىػػر الطالػػب القػػدرة عمػػ  قػػراءة بعػػض الكممػػات . 2ج. 
 الفارسية البسيطة بطريقة صحيحة.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أف ينػػػػاقش الطالػػػػب مػػػػا اكتسػػػػبه مػػػػف مىػػػػارات لغويػػػػة .1د.   المىارات العامة : -د
 ارسػػػية مػػػع غيػػػرن ؛  بػػػذلؾ  يػػػػدير الفريػػػؽ مػػػف خػػػالؿ عمػػػػؿ 

 جماعي .
عبير بالفارسية  ػي عبػارة أف يكتسب الطالب مىارة الت.2د.  

 موجزة.

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  1
 الحكايات الفارسية

3 1 

 1 3 الم ارع ا لتزامي 2

الم ػػػارع افخبػػػاري أو  3
 الحاؿ

3 1 

 1 3 األمر  4

 1 3 النفي والنىي 5

نصػػػػػػػػػػوص تطبيقيػػػػػػػػػػة :  6
 نصوص  ارسية قديمة

3 1 

نصػػػػػػػػػػوص تطبيقيػػػػػػػػػػة :  7
نصػػػػػػػػػػػػػػػػػوص  ارسػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 حديثة

3 1 

نصػػػػػػػػػػوص تطبيقيػػػػػػػػػػة :  8
نصػػػػػػػػػػػػػػػػػوص  ارسػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 معاصرة

3 1 

 1 3 الما ي القريب 9

الجممػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػة  11
 الفارسية 

3 1 

بعػػػػػػػػػػػػػػػػػض المصػػػػػػػػػػػػػػػػػادر  11
الفارسػػػػػػػػػػػػػػػػية وموادوػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 األصمية

3 1 

 1 3 اسـ الفاعؿ 12

 1 3 اسـ المفعوؿ 13

ترجمػػػة بعػػػض األمثػػػاؿ  14
 بيةالفارسية إل  العر 

3 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5
  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري  األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر   التوقيت :                   -ب

 %111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
   يوجد                      مذكرات :                          -أ

إبػػػػػراويـ أمػػػػػيف الشواربػػػػػػي : القواعػػػػػػػد األسػػػػػػاسية لػػػػػػدراسة  -1 :                    كتب ممزمة -ب
   4مػػػػػػػكتبة األنجمػػػػػػو المػصػػػػػػػرية   القػػػػػػػاورة   ط الفػػػػػػػارسية  

 ـ .1964
طػػػػػه السػػػػػيد نػػػػػدا : النصػػػػػوص الفارسػػػػػية   دار المعر ػػػػػة  -2

 ـ .1978   3الجامعية   افسكندرية   ط
طمعػػػػػػت بصػػػػػػارى   دسػػػػػػتور زبػػػػػػاف  ارسػػػػػػي   كتابخانػػػػػػه  -3

 خورشيدى    1335اوؿ   تىراف    پاچطىورى   

   صرؼ ونحو  ارس  . حسيف سميعي -1 :   كتب مقترحة -جػ
 رويز ناتؿ خانمرى   دستور زباف  ارس  .پ -2

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

مجمػػة كميػػة المغػػات والترجمػػة   جامعػػة األزوػػر   العػػدد  -1 
 ـ 1981الثالث   

ممػػػػػ      نامػػػػػه ماوانػػػػػه ادبػػػػػ    تػػػػػاريخ    ع  ارمغػػػػػاف -2
نجػػػـ شػػػمارن پوػػػؿ وچنجػػػان ووشػػػتـ   دورن پاجتمػػػاعي   سػػػاؿ 
 .1355اوؿ    رورديف مان 

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ودى عيس  مرس 

 /  مجدي محمد حسيف  

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

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنىور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسـ   :   

 رر :بيانات المق -1
 الرمز الكودي :

Ar2121-111 3. 
 اسـ المقرر :
 مادة ا نتساب

 الفرقة / المستوى
 الثانية  / الميسانس

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

 

أ. الىػػػدؼ العػػػػاـ : القػػػدرة عمػػػػ  التواصػػػؿ مػػػػع تراثنػػػا األدبػػػػي  ودؼ المقرر : -2
الح ػػػػػاري  ػػػػػي عصػػػػػورن المختمفػػػػػة بمغػػػػػة والنقػػػػػدي والمغػػػػػوي و 

 عربية  صيحة .
 ب. األوداؼ الجزئية :

قواعػػػػػػػد الكتابػػػػػػة العربيػػػػػػػة . أف يتعػػػػػػرؼ الطالػػػػػػػب عمػػػػػػ  1ب.
 .الصحيحة 

 ومزة القطع وومزة الفصؿ .. أف يقؼ الطالب عم  2ب.

 .. أف يمـ الطالب ب حواؿ كتابة الىمزة3ب.
 المستىدؼ مف تدريس المقرر : -3
أف يتعرؼ الطالب عم  القواعػد المغويػة والنحويػة التػي . 1أ. والمفاويـ :المعمومات  -أ

 تساعدن عم  النطؽ الصحيح .

العالقػػات السػػياقية التػػي تػػربط . أف يميػػز الطالػػب بػػيف 1ب.  المىارات الذونية : -ب
 بيف الجمؿ   وأثروا  ي الد لة  

المكتوبػػة   بعػػد الت كػػد . أف يحمػػؿ الطالػػب النصػػوص 2ب. 
 . ووا مف األخطاء الشائعةمف خم
. أف يسػػػػػػػتخدـ قواعػػػػػػػد المغػػػػػػػة  ػػػػػػػي إدراؾ الػػػػػػػد  ت  4ب . 

 المغوية والنحوية وتطوروا .

المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أف يعيػد الطالػب تنظػيـ المفػاويـ والمصػطمحات التػي 1ج. 
النصوص المكتوبة   بعد استخالص  درسىا  ي التعامؿ مع

 .   ما  يىا مف أخطاء
. أف يظىػػػػػر الطالػػػػػب القػػػػػدرة عمػػػػػ  القػػػػػراءة الصػػػػػحيحة 2ج. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

لمنصػػػػوص با سػػػػتعانة بقواعػػػػد الكتابػػػػة العربيػػػػة الصػػػػحيحة   
 وباستخداـ عالمات الترقيـ .

ما يوصؿ مف الكممات وما يفصػؿ . أف يناقش الطالب 2د.  المىارات العامة : -د
  ي عبارة موجزة  وا ية بالمعن منىا 
الػػب المىػػارة التػػي تمكنػػه مػػف اسػػتخداـ . أف يكتسػػب الط5د. 

جمػػػع البيانػػػات عػػػف أحػػػواؿ كتابػػػة  تكنولوجيػػػا المعمومػػػات  ػػػي
    الىمزة .

 المو وع ـ محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحا رات

الكممػػػػات المفػػػػاتيح  ػػػػي  1
النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػو والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 

 وافمالء

4 1 

 1 4 أقساـ الكالـ 2

ومػػػػػػزة الوصػػػػػػؿ وومػػػػػػزة  3
 القطع

4 1 

 1 4 يحذؼ  ي الخط ما 4

 1 4 زيادة الحروؼ 5

ما يوصؿ مف الكممػات  6
   وما يفصؿ منىا

4 1 

أحػػػػواؿ كتابػػػػة الىمػػػػزة    7
جػػػػػػػػدوؿ يبػػػػػػػػيف أحػػػػػػػػػواؿ 

 كتابة الىمزة 

4 1 

 1 4 األلؼ المينة 8

كتابػػة تنػػويف النصػػب    9
كتابة التػاء المربوطػة   

 كتابة التاء المفتوحة

4 1 

   ػػػػػػتح  وػػػػػػاء ال ػػػػػػمير 11
 إف( وكسروا ومزة )

4 1 

 1 4 العدد وأحكامه 11

 1 4 عالمات الترقيـ 12
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  جتطمح انىحد

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحافظح عهً 

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ػػػػػف المقالػػػػػة عناصػػػػػروا  13
 وأنواعىا

4 1 

  1 4 األخطاء الشائعة 14
 . المحا رة1 أساليب التعميـ والتعمـ : -5

  . قاعة بحث2
  . عمؿ أبحاث3

أسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذوي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدودة :

   يوجد
 
 
 

 تقويـ الطالب : -7
 امتحاف تحريري  األساليب المستخدمة :                      -أ

 األسبوع الرابع عشر  التوقيت :                    -ب

 % 111 توزيع الدرجات :    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 قواعد الكتابة العربية الصحيحة .محمد محمود أبو عمي :                       مذكرات :                          -أ

   يوجد  :                    كتب ممزمة -ب

   يوجد :   كتب مقترحة -جػ

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

   يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسـ العممي  د/ محمد محمود أبو عم 

 مد حسيفد/ مجدي مح  
 
 


