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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
        

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
Ar4333-33111 

 اسم المقرر :
األدب العربي في القرنين 
 الرابع والخامس اليجريين

 الفرقة / المستوى :
 رابعة / الميسانسال

 التخصص :
 -عممي          56    نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

أغراض األدب العربدددددي فدددددي اإلحاطدددددة بدددددأ. اليددددددف العدددددام :  ىدف المقرر : -2
 .القرنين الرابع والخامس اليجريين ،  وخصائصو الفنية 

 ب. األىداف الجزئة :
فدددددي  موضدددددوعات ال دددددعر. أن يتعدددددرف الطالدددددب عمددددد  1ب.

 .القرنين الرابع والخامس اليجريين
أبددددرز  ددددعران القددددرنين الرابددددع . أن يقددددف الطالددددب عمدددد  2ب.

 والخامس اليجريين ، واتجاىاتيم الفنية 
القددرنين الرابدددع .أن يمددم الطدددالب بموضددوعات الن ددر فددي 3ب.

        ، وأبدددرز أع.مدددو. ، وخصائصدددو الفنيدددةوالخدددامس اليجدددريين 
  

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

واألدبددددددي ال ددددددائعة فددددددي األدب العربددددددي فددددددي القددددددرنين الرابددددددع 
 والخامس اليجريين .

أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية ال ائعة في . 3أ. 
بدع والخدامس تراث أدبنا العربي ال سديما فدي أدب القدرنين الرا

 اليجريين ؛  عره ون ره . 

أن ي رح الطالب نماذج من النصدوص ال دعرية ألبدرز . 4أ.
  عران القرنين الرابع والخامس اليجريين.

أن يتعدددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغددددددوي . 2أ.  الميارات الذىنية : -ب
واألدبددددددي ال ددددددائعة فددددددي األدب العربددددددي فددددددي القددددددرنين الرابددددددع 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 يجريين .والخامس ال

أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية ال ائعة في . 3أ. 
تراث أدبنا العربي ال سديما فدي أدب القدرنين الرابدع والخدامس 

 اليجريين ؛  عره ون ره . 

أن ي رح الطالب نماذج من النصدوص ال دعرية ألبدرز . 4أ.
  عران القرنين الرابع والخامس اليجريين.

ة الميددددددددددددددددددارات المينيدددددددددددددددددد -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي 1ج. 
القددددددرنين الرابدددددددع والخدددددددامس درسدددددديا فدددددددي التعامدددددد  مدددددددع أدب 

 ؛  عره ون ره . اليجريين

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددرانة الصدددددحيحة 2ج. 
 . القرنين الرابع والخامس اليجريينلم عر العربي في 

خصددددددائص األدب فددددددي القددددددرنين . أن يندددددداقش الطالددددددب 2د.  امة :الميارات الع -د
 في عبارة موجزة وافية بالمعن  . الرابع والخامس اليجريين 

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 5د. 
تكنولوجيا المعمومات في جمدع البياندات عدن ظداىرة أدبيدة أو 

ع والخدامس القدرنين الرابد خصية متعمقة بداألدب العربدي فدي 
 .اليجريين 

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميددددددددددددة دراسددددددددددددة األدب  1
العربي في القرنين الرابع 

 والخامس اليجريين
8 2 

العوامدددددددددددددددددد  السياسددددددددددددددددددية  2
واالقتصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادية 

 واالجتماعية المؤ رة 
8 2 

التعريدددددددف بددددددددأىم أعدددددددد.م  3
 ال عر وموضوعاتيم

8 2 

نيدددددة المميدددددزة السدددددمات الف 4
 لم عر في ىذه الحقبة

8 2 

أعدددد.م الن ددددر الفنددددي فددددي  5
القدددرنين الرابدددع والخدددامس 

 اليجريين .
8 2 

السددددددمات الفنيددددددة العامددددددة  6
المميدددددددددددزة لددددددددددد دب فدددددددددددي 
القدددرنين الرابدددع والخدددامس 

 اليجريين .

8 2 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

7 

نماذج تذوقية ألدب 
القرنين الرابع والخامس 

اليجريين، وتدريب 
ين الط.ب عم  الربط ب

العوام  المؤ رة واإلبداع 
 األدبي 

 

8 2 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

  . قاعة بحث2

 . عم  أبحاث3
أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6

لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 
 المحدودة :

 ال يوجد
 
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
أسمان محمود  مس الدين : األدب العربي في القرنين   -1                      مذكرات :                          -أ

 صوصو وأع.مو .الرابع والخامس اليجريين ؛ ن

 . محمود حمزة : المتنبي -2
أبددو العددد.ن المعددري : عائ دددة عبدددد الددرحمن ، المؤسسددة  -1 :                    كتب ممزمة -ب

المصددددددرية العامدددددددة لمتدددددددأليف والترجمددددددة والن دددددددر ، القددددددداىرة ، 
 م . 1965

أبددو حيددان التوحيدددي : اإل ددارات اإللييددة ، تحقيدد  وداد  -2
 م .1973لكتب ، بيروت ، القاضي ، دار ا

األصددفياني : األغدداني ، تحقيدد  إبددراىيم اإلبيدداري ، دار  -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1969الكتب ، القاىرة ، 

أحمدددددد ال دددددايب : أبحددددداث ومقددددداالت ، نيضدددددة مصدددددر ،  -2
 م .1946القاىرة ، 

، أدبان العدرب فدي األعصدر العباسدية بطرس البستاني : -3
 م .1951،  4ط
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

يات عممية أو ن رات دور  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
   أسمان محمود  مس الدين د/ 

   د/ محمود حمزة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ إيمان بركات

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

العربية المغة قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4334-33111 
 اسم المقرر :

 ال عر العربي الحديث

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
 -عممي         56     نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

الحدددددديث ن دددددأة ال دددددعر العربدددددي باإللمدددددام أ. اليددددددف العدددددام :  ىدف المقرر : -2
 . وتطوره ، واتجاىاتو ومدارسو ، وخصائصو الفنية

 ب. األىداف الجزئية :
 .المدارس ال عرية الحدي ةأن يتعرف الطالب عم  

 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعدددددرف الطالدددددب عمددددد   أسددددداليب التعبيدددددر المغدددددوي . 2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 الحديث. واألدبي ال ائعة في ال عر العربي

أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية ال ائعة في . 3أ. 
 ال عر العربي الحديث. 

أن يتعددرف الطالددب عمدد  أ ددير األدبددان والمفكددرين فددي . 4أ.
 ال عر العربي الحديث.

. أن يميددز الطالدددب بدددين الع.قددات السدددياقية ل سددداليب 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 ل عرية الحدي ة.االنصوص المختمفة في 

. أن يحمدد  الطالددب النصددوص األدبيددة الخاصددة بددأبرز 2ب. 
 أع.م ال عر العربي الحديث.

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي 1ج. 
القددددددرنين الرابدددددددع والخدددددددامس درسدددددديا فدددددددي التعامدددددد  مدددددددع أدب 

 ؛  عره ون ره . اليجريين

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددرانة الصدددددحيحة 2ج. 
 . القرنين الرابع والخامس اليجريينلم عر العربي في 

. أن يندداقش الطالددب خصددائص األدب العربددي الحددديث 2د.  الميارات العامة : -د
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 في عبارة موجزة وافية بالمعن  . 

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 5د. 
العامة لممعمومات في جمدع بياندات عدن ظداىرة أدبيدة ال بكة 

 أو  خصية متعمقة بال عر العربي الحديث .

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميددددددددة دراسددددددددة ال ددددددددعر   1
 الحديث

8 2 

طبددددائع الحيدددداة السياسددددية  2
واالجتماعيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
وال قافيدددددددددددددددةالمؤ رة فددددددددددددددد  

 ال عر الحديث

8 2 

ت ال ددددددددددددددعر موضددددددددددددددوعا 3
 الحديث

4 1 

 2 8 أع.م ال عر الحديث 4

 1 4 البارودي ، أحمد  وقي 5

 2 8 المسرح ال عري 6

نمددددددددداذج مدددددددددن األ دددددددددعار  7
 الحدي ة

8 2 

  2 8  عران الوجدان 8
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

  . قاعة بحث2

 . عم  أبحاث3
أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6

قددددددددددددددددددددرات لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي ال
 المحدودة :

 ال يوجد
 
 

 تقويم الط.ب : -7
 . امتحان ال فوي1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 . امتحان تحريري2

 . األسبوع السابع1 التوقيت :                    -ب
 . األسبوع الرابع ع ر2
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 %25 توزيع الدرجات :    -جد
75 % 

 والمراجع : قائمة الكتب الدراسية -8
 نفيسة داخمي : أصدان الحنين .  -1                      مذكرات :                          -أ

 إيمان بركات :  عران الوجدان . -2
 محمود حمزة : في ال عر الحديث . -3

المختددددار مددددن  ددددعر محمددددود سددددامي البددددارودي ، إعددددداد  -1 :                    كتب ممزمة -ب
سدددددرحان ، محمدددددد عندددددان ، الييئدددددة المصدددددرية العامدددددة  سدددددمير

 م .  1998لمكتاب ، القاىرة ، 

أروع مدددددا كتدددددب  ددددداعر النيددددد  حدددددافظ إبدددددراىيم ، الييئدددددة  -2
 م .1995المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

 ال يوجد :   كتب مقترحة -جد
دوريات عممية أو ن رات  -د

 ... الخ
 ال يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ نفيسة داخمي
 د/ مجدي محمد حسين  د/ إيمان بركات
   د/ محمود حمزة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4335-33111 
 اسم المقرر :
 نقد أدبي حديث

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة/ الميسانس     

 التخصص :
 -عممي         56     نظري:  عدد الوحدات الدراسية النقد والب.غة  

 

،  الحدددديثمفيددوم النقدددد األدبددي اإلحاطدددة بأ. اليدددف العددام :  ىدف المقرر : -2
 ومناىجو ، وأىم قضاياه.

 داف الجزئية :ب. األى
، ي الحددديثن دأة النقددد العربد . أن يتعدرف الطالدب عمدد 1ب.

 .وتطوره 
 . أن يمم الطالب بأىم قضايا النقد العربي الحديث .2ب.
      . أبرز النقاد واتجاىاتيم النقدية.أن يقف الطالب عم  3ب.

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

 واألدبي ال ائعة في األدب العربي الحديث .

التددددددي أن يحدددددددد الطالددددددب التيددددددارات األدبيددددددة والفكريددددددة . 3أ. 
 صاحبت ن أة النقد العربي الحديث .

أن ي دددددرح الطالدددددب نمددددداذج مدددددن النصدددددوص ال دددددعرية .  4أ.
 من وجية نظر نقاد ىذه الفترة .ألبرز ال عران 

. أن يميددز الطالدددب بدددين الع.قددات السدددياقية ل سددداليب 1ب.  ميارات الذىنية :ال -ب
 ال عرية .النصوص المختمفة في 

لبيددان أسددباب ؛ . أن ينقددد الطالددب النصددوص ال ددعرية 2ب. 
        جودة التعبير .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

لنقديددة . أن يعيددد الطالددب تنظدديم المعمومددات والمفدداىيم ا1ج. 
 التي درسيا في التعام  مع األدب ؛  عره ون ره .
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

. أن يظيددددر الطدددددالب القدددددرة عمدددد  القدددددرانة الصددددحيحة 2ج. 
 .  ل عر أحمد محرم

فدددي سدددمات النقددد العربدددي الحددديث . أن يندداقش الطالددب 2د.  الميارات العامة : -د
عبارة موجزة ، تُبرز المعن  المراد بألفاظ قميمة تفي بالغرض 

 . 

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 5 د.
ال ددددبكة العامددددة لممعمومددددات فددددي جمددددع بيانددددات عددددن االتجدددداه 

     النفسي في نقد األدب.

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

السياسدددددددددددية  األوضددددددددددداع 1
واالجتماعيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
واالقتصددددددددداية وال قافيدددددددددة 
التي أسيمت في تطور 

 األدبي النقد

4 1 

 االتجاه التاريخي 2
 ) نظريا وتطبيقا( 

4 1 

 االتجاه النفسي 3
 ) نظريا وتطبيقا( 

4 1 

 االتجاه األسطوري  4
 ) نظريا وتطبيقا(

4 1 

 االتجاه الفني 5
 ) نظريا وتطبيقا( 

4 1 

االتجددددددددددددددداه األسدددددددددددددددموبي  6
 )نظريا وتطبيقا(

4 1 

 البنيوية وما بعدىا 7
 ) نظريا وتطبيقا( 

4 1 

 2 8 اإلبداع الفني وعناصره 8

 1 4 السرقات ال عرية 9

 1 4 الصورة الفنية 13

آران أحمدددددددددددددددددد محدددددددددددددددددرم  11
 1 4النقديددددددددددددددددددددة النظريددددددددددددددددددددة 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 والتطبيقية

12 
عناصددر اإلبددداع الفنددي 

 عند أحمد محرم
4 1 

13 

نقددددددد الصددددددورة ال ددددددعرية 
عنددددددددددد قدددددددددددام  النقدددددددددداد 
والمعاصددددددرين وموقددددددف 

 أحمد محرم منيا

4 1 

 
 . المحاضرة1 ب التعميم والتعمم :أسالي -5

  . قاعة بحث2

 . عم  أبحاث3
أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6

لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 
 المحدودة :

 ال يوجد
 
 

 تقويم الط.ب : -7
 . امتحان  فوي1 األساليب المستخدمة :                      -أ

 . امتحان تحريري2

 . األسبوع السابع1 التوقيت :                    -ب
 . األسبوع الرابع ع ر2

 % 25 توزيع الدرجات :    -جد
75 % 

133 % 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 عبد الواحد ال يخ : أحمد محرم ناقدا  -1                      مذكرات :                          -أ

؛  محمدددددد محمددددددود أبددددددو عمددددددي : النقددددددد األدبددددددي الحددددددديث -2
 أع.مو ومناىجو .

 ال يوجد :                    كتب ممزمة -ب
مصددطف  ال ددوري : ال ددعر الجدداىمي ؛ تفسددير أسددطوري  -1 :   كتب مقترحة -جد

لونجمدددان ، القددداىرة ،  –، ال دددركة المصدددرية العالميدددة لمن دددر 
 م .1996،  1ط

محمدد خمدف اأ أحمدد : مددن الوجيدة النفسدية فدي دراسددة  -2
قدددده ، معيدددد البحدددوث والدراسدددات العربيدددة ، مطبعدددة األدب ون
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 .م1947،  1والن ر ، القاىرة ، ط لجنة التأليف والترجمة

محمددددد مندددددور : النقددددد المنيجددددي عنددددد العددددرب ، نيضددددة  -3
 م . 1996مصر لمطباعة والن ر والتوزيع ، القاىرة ، 

محمدددددد غنيمددددددي ىددددد.  : النقددددددد األدبدددددي الحددددددديث ، دار  -4
 م .1962، ال قافة ، بيروت 

دوريات عممية أو ن رات  -د
 ... الخ

( ، الييئدددددة المصدددددرية العامدددددة 3مجمدددددة فصدددددو  ، مجمدددددد) -1
 م .1983لمكتاب ، القاىرة ، 

 م .2331 -ىد 1421( ، 55مجمة النبأ ، عدد) -2
( ، الندادي األدبدي ال قدافي ، جددة 13مجمة نوافذ ، عدد) -3
 ىد .1421، 
( ، 5( ، مجمدددددددد ) مجمدددددددة فصدددددددو  بعندددددددوان )األسدددددددموبية -4

( ، الييئددددددة المصددددددرية العامددددددة لمكتدددددداب ، القدددددداىرة ، 1عدددددددد)
 م .1984

 ( ، المجمددس3( ، عدددد)28ر ، مجمددد )مجمدة عددالم الفكدد -5
مددارس  -الددوطني لم قافددة والفنددون واآلداب ، الكويددت ، يندداير

 م .2333

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ عبد الواحد ال يخ

 د/ مجدي محمد حسين  / محمد محمود أبو عميد
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4336-33111 
 اسم المقرر :

 نصوص أوربية وترجمة

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
 -عممي          42     نظري:  عدد الوحدات الدراسية دب ودراسات إس.ميةأ

 

ترجمة بعض الموضوعات األدبية والنقدية  أ. اليدف العام : ىدف المقرر : -2
 .من المغة اإلنجميزية إل  العربية ، والتعمي  عمييا

 ب. األىداف الجزئية :
 .جمةطالب عم  أىمية دراسة فن التر . أن يتعرف ال1ب.
. أن يمم الطالب بالمغة اإلنجميزيدة تحدد ًا وقدرانة وكتابدة 2ب.
. 

. أن يكتسددب الطالددب الميددارات الخاصددة بدراسددة فنددون 3ب.
 الترجمة ، والتعرف عم  أنواعيا.

 . أن يدرك الطالب مفيوم ترجمة معاني القرآن.4ب.

. أن يقدف الطالددب عمدد  مجموعددة كبيددرة مددن الترجمددات 5ب.
          .لبح يا واستقصائيا

 المستيدف من تدريس المقرر : -3

أن يتعدددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغددددددوي . 2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ
واألدبي ال ائعة في األدب العربي وأدب المغة األوربيدة التدي 

 يترجم عنيا )اإلنجميزية(.

أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية ال ائعة في . 3أ. 
تددددددددراث أدبنددددددددا العربددددددددي وتددددددددراث المغددددددددة التددددددددي يتددددددددرجم عنيددددددددا 

 )اإلنجميزية(. 

أن ي دددددددرح الطالدددددددب نمددددددداذج مدددددددن النصدددددددوص األدبيدددددددة . 4أ.
 الخاصة بالمغة التي يترجم عنيا )اإلنجميزية(. 

. أن يميددددز أىدددددم القواعدددددد المغويدددددة والنحويدددددة وأسددددداليب  8أ . 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 التعبير الخاصة بالمغة اإلنجميزية .

. أن يميددز الطالدددب بدددين الع.قددات السدددياقية ل سددداليب 1ب.  ية :الميارات الذىن -ب
 المغة اإلنجميزية .المختمفة في 

 . أن يحم  الطالب النصوص األدبية المترجمة .2ب. 
. أن يقدددارن بدددين  قافدددة المغدددة اإلنجميزيدددة التدددي درسددديا ، 3ب.

     و قافة المغة العربية وترا يا .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 قرر :الخاصة بالم

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

. 

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددرانة الصدددددحيحة 2ج. 
لمنص الُمْبَتَغ  ترجمتو عم  مسدتوى المغتدين : المنقدو  منيدا 

     والمنقو  إلييا .

فددي عبددارة قواعددد المغددة اإلنجميزيددة . أن يندداقش الطالددب 2د.  امة :الميارات الع -د
 موجزة وافية بالمعن  . 

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 5د. 
 ال بكة العامة لممعمومات في جمع بيانات متعمقة بالمقرر .

 م محتوي المقرر : -4
عدد  الموضوع

 الساعات
عدد 

 المحاضرات
اسدددددددددة عمدددددددددم أىميدددددددددة در  1

الترجمددددددددددددددة ، بعددددددددددددددض 
 النصوص المترجمة

6 2 

مفيدددددددددددددددددددوم الترجمدددددددددددددددددددة  2
وقواعددىا وفوائددىا مدع 

 ذكر بعض النماذج
6 2 

أقسددددددددام الترجمددددددددة مددددددددع  3
 التم ي 

6 2 

ترجمة معاني القرآن ،  4
 نماذج مترجمة

6 2 

ترجمددددة معدددداني القددددرآن  5
 لمحمد ظفر اأ خان

6 2 

الفدددددددر  بدددددددين الترجمدددددددة  6
يدددد  والتفسددددير مددددع التم 
 بنصوص مترجمة

6 2 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دراسدددددددة قضدددددددية أدبيدددددددة  7
م ددد  ال ددددك واالنتحددددا  
فدددددي ال دددددعر الجدددددداىمي  

 لمرجميوث

6 2 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

  . قاعة بحث2

 . عم  أبحاث3
أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6

لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 
 المحدودة :

 ال يوجد
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
 

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
  .ص أوربية وترجمةأسمان محمود  مس الدين : نصو  -1                      مذكرات :                          -أ

: المؤلددددؤ المرصددددوص فددددي  سددددامط مصددددطف  الع ددددماوي -2
 ترجمة بعض النصوص .

محمددددد ظفددددر خدددددان : ترجمددددة معددددداني القددددرآن ، المكتبدددددة  -1 :                    كتب ممزمة -ب
 م .1982العربية ، بيروت ، 

صدددفان خموصدددي : فدددن الترجمدددة ، مؤسسدددة النيضدددة ،  - 2
 م .1982بغداد ، 

مي ددددددا   ددددددريم : منيجيددددددة الترجمددددددة التطبيقيددددددة ، الدددددددار  -1 :   ب مقترحةكت -جد
 م .1966المصرية لمتأليف والترجمة والن ر ، القاىرة ، 

محمددددد مصددددطف  المراغددددي : بحددددث فددددي ترجمددددة معدددداني  -2
 م .1986القرآن الكريم ، دار ال قافة الجديدة ، القاىرة ، 

، بغدددداد ، بدددوحين : نحدددو عمدددم الترجمدددة ، وزارة اإلعددد.م  -3
 م .1976

صددددددد.ح عبدددددددد الحدددددددافظ : عمدددددددم الترجمدددددددة ، المؤسسدددددددت  -4
 م.1998الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

دوريات عممية أو ن رات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
   أسمان محمود  مس الديند/ 

 رئيس مجمس القسم العممي  هحمز  د/ محمود
 مجدي محمد حسيند/   د/ سامط مصطف  الع ماوي
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4337-33111 
 اسم المقرر :
 نحو وصرف

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
 -عممي         42      نظري:  دراسيةعدد الوحدات ال المغة

 

اإللمددام بتطدور الددرس النحددوي وأ در المدددارس أ. اليددف العدام : ىدف المقرر : -2
 النحوية في ىذا التطور.
 ب. األىداف الجزئية :

. أن يعددددددرف الطالددددددب أىددددددم المصددددددطمحات المميددددددزة بددددددين 1ب.
 المدارس النحوية المختمفة.

العربي عند كد  مدرسدة  . أن يدرك الطالب أصو  النحو2ب.
 كيف ن أت وكيف تطورت.

 :المستيدف من تدريس المقرر  -3
. أن يتعدددددرف الطالدددددب عمدددددد  أ دددددير التيدددددارات والمدددددددارس 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 .النحوية التي أسيمت في تطور الدرس النحوي
. أن يعددد الطالددب قائمددة بأ ددير العممددان النحددويين فددي كدد  4أ.

 مدرسة.

. أن يفر  الطالب بين الع.قات السدياقية المختمفدة عندد 1ب.  ميارات الذىنية :ال -ب
 ك  مدرسة.

. أن يفر  الطالب بين الع.قات السدياقية المختمفدة عندد 1ب. 
 ك  مدرسة.

الميددددددددددددددارات المينيددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يصمم الطالب م جًرا ل صدو  التدي تضدمنتيا كد  1ج. 
 االتفا  واالخت.ف. مدرسة مع بيان أوجو

. أن يقتددرح الطالددب حمددوال م.ئمددة لمقضددايا الخ.فيددة بددين 3د.  الميارات العامة : -د
 المدارس المختمفة.

. أن يبرز الطالب ميزات ك  مدرسة من خ.  ما جمعو 6د. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 من معمومات عنيا مع عرضيا في صورة م.ئمة. 

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
 عدد

 الساعات

 عدد
 محاضراتل

1 

 

آران حددو  ن ددأة النحددو 
 العربي

3 1 

آران القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمان  2
والمحد ين في الوضدع 

 األو  لمنحو

6 2 

مراحددد  تطدددور الددددرس  3
 النحوي

6 2 

مدرسدددددددددددددددددددة البصدددددددددددددددددددرة  4
ومدرسدددددددددددددددددة الكوفدددددددددددددددددة 

 والخ.ف بينيما

6 2 

مصطمحات النحو في  5
 المدرستين

6 2 

 1 3 المدرسة البغدادية 6

المدرسدددددددددددة المصدددددددددددرية  7
 ندلسيةواأل

3 1 

 1 3 أصو  النحو العربي 8

االحتجددددددددداج والسدددددددددماع  9
 والقياس

6 2 
 

أسدداليب التعمدديم والددتعمم  -5
: 

 . المحاضرة1
 . قاعة بحث2
 . عم  أبحاث3

أسدداليب التعمدديم والددتعمم  -6
لمطدددددددددددددد.ب ذوي القدددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 اليوجد                       مذكرات :                          -أ

عقيدددد  عمددد  ألفيددددة ابددددن مالدددك ، تحقيدددد  محمددددد  دددرح ابددددن  -1 :                    كتب ممزمة -ب
 محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ، بيروت ، د.ت.

، الددوافي  ، دار المعددارف ، القدداىرةعبدداس حسددن : النحددو  -1 :   كتب مقترحة -جد
 د.ت. 

أبددو محمددد عبددد اأ جمددا  الدددين األنصدداري :  ددرح قطددر  -2
العربدددي ، بيدددروت ، النددددى وبددد  الصددددى ، دار إحيدددان التدددراث 

 م .1963،  11لبنان ، ط

دوريات عممية أو  -د
 ن رات ... الخ

 اليوجد 

 

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

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4338-33111 

 اسم المقرر :
 لغة  رقية )العبرية(

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

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

 

مغددددددات اإللمددددددام بددددددالمني  المقددددددارن فدددددد  الأ. اليدددددددف العددددددام :  ىدف المقرر : -2
 السامية وأىم رواده ، وأنواع الدراسات المقارنة .

 ب. األىداف الجزئية :
. أن يستكم  الطالب دراسة قواعد المغة العبرية دراسدة 1ب.

 وافية.
. أن يقددف الطالددب عمدد  تدداريخ وجددود الييددود فدد  بددد.د 2ب.

 العرب .
.أن يتعددرف الطالددب عمدد  األدب العبددرى الوسدديط )فددد  3ب.

 . األندلس( وأع.مو
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعددددددددرف الطالددددددددب عمدددددددد  قواعددددددددد المغددددددددة العبريددددددددة . 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 المدروسة.
أن يعط  الطالب أم مدة لدبعض أسداليب المغدة العبريدة  .2أ. 

 المغوية واألدبية.   
.أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أىددددددم عممددددددان الييددددددود فدددددد  4أ .

 م األدبية والمغوية.األندلس،  وأىم أعمالي
.أن يعطدددد  الطالدددددب أم مدددددة دالدددددة عمددددد  ارتبددددداط التددددداريخ 5أ .

 الييودي ف  األندلس بالتاريخ اإلس.مي بيا.

الطالددب عمدد  وجددود ع.قددات تددأ ير وتددأ ر  أن يبددرىن. 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 بين المغتين العربية والعبرية ف  األندلس .

ميدد  المغددوى لمنصددوص .أن يمددارس الطالددب طددر  التح2ب. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 العبرية ف  العصر الوسيط .
أن يفددر  الطالددب بددين ال قددافتين العربيددة والعبريددة فدد  .3ب. 

 األندلس عم  الرغم مما بينيما من تأ ر .
.أن يسدددددتد  الطالدددددب عمددددد  دالالت الكممدددددات العبريدددددة 4ب .

 الوسيطة عن طري  المقارنة بالمغة العربية .         

 الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يعيد الطالب تنظديم المعمومدات التدي اكتسدبيا فدي  .1ج. 
 التعام  مع النص العبري الوسيط والحديث .

أن يراجدددع قدددرانة بعدددض النصدددوص العبريدددة الوسدددديطة .2ج. 
 بطريقة صحيحة .

 .أن ين ئ الطالب بالعبرية موضوع تعبير صغير .4ج .

درسيا من خ.   .أن يراجع الطالب الموضوعات التي6ج .
 . الرجوع إل  المراجع اإلنجميزية عن المغة العبرية

أن يكتسب الطالب ميارة العم  ضمن جماعة لتحقي  .1د.  الميارات العامة : -د
 األىداف المرجوة.

أن ينفددذ الطالددب األسدداليب المغويددة التددي اكتسددبيا عندددد .2د. 
 كتابة موضوع بالعبرية في عبارة موجزة.

الطالدددددددب االعتمددددددداد عمددددددد   دددددددبكة اإلنترندددددددت .أن يقدددددددرر 5د.
 لمحصو  عم  المزيد من المعمومات.

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

الوجدددددددود الييدددددددودي فددددددد   1
 ب.د العرب

6 2 

الحيددداة الفكريدددة واألدبيدددة  2
لمييود ف  الب.د العربية 

 قديماً 
6 2 

أسمان اإل ارة في المغدة  3
 العبرية

3 
 

1 
 

ىان االستفيام ف  المغدة  4
 العبرية وقواعد ت كيميا

3 1 

أسددددددمان االسددددددتفيام فدددددد   5
 المغة العبرية

 
3 

 
1 

قدددددددددددددددددددرانة النصدددددددددددددددددددوص  6
العبرية)تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريبات 

 صوتية(

 
3 

 
1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الفتحددددددددددددددددددة المسددددددددددددددددددروقة  7
وخصائصدددديا فدددد  المغددددة 

 العبرية
3 

 
1 

عبددددددارات التعددددددارف فدددددد   8
العبريددة ومدددا يقابميددا فددد  

 العربية
3 1 

 1 3 عت ف  المغة العبريةالن 9
اسدددددددددددددددددددتخدامات اسدددددددددددددددددددم  13

 الموصو  ف  العبرية
3 1 

العدددددددددددد مددددددددددع المعددددددددددددود  11
 المددددددددذكر بددددددددين العبريددددددددة

 والعربية
3 

1 
 

العدددددددددددد مددددددددددع المعددددددددددددود  12
 المؤندددددددث بددددددددين العبريددددددددة

 والعربية
3 1 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

 . قاعة بحث2
 . عم  أبحاث3

يم والدددددتعمم أسددددداليب التعمددددد -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
 

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 المغة العبرية)نصوص وتدريبات(.محمود أحمد المراغي :                       ت :                         مذكرا -أ

 اليوجد :                    كتب ممزمة -ب
الييددود فددي األندددلس ، الييئدددة محمددد بحددر عبددد المجيددد : -1 :   كتب مقترحة -جد
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 م .1973المصرية العامة لمتأليف والن ر ، القاىرة ،
نازك عبد الفتاح : دراسات لغويدة بدين العربيدة والعبريدة   -2
 م .1987، القاىرة ،1،ج
دروس المغددددة العبريددددة ، مطبعددددة محمددددد ربحددددي كمددددا  :  -3

 م .1971،  5ىا م الكتبي ، دم   ، ط
دوريات عممية أو ن رات  -د

 ... الخ
 اليوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  أ.د.عبد الواحد حسن ال يخ
 د/ مجدي محمد حسين  أ . أحمد عطية حميدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

  

 

   

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

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

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

Arts.cominfo@Damanhourmail:-E                                       www.DamanhourArts.comwebsite: 
                                          

 

 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1
 الرمز الكودي :

Ar4338-33111 

 اسم المقرر :
 لغة  رقية )الفارسية(

 مستوى :الفرقة / ال
 الرابعة/ الميسانس

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

 

 دراسة قواعد المغة الفارسية.أ. اليدف العام :  ىدف المقرر : -2
 ب. األىداف الجزئية :

.أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  القواعددددددد األساسددددددية لمغددددددة 1ب.
 ساب  .الفارسية التي درسيا في العام ال

.أن يددددددرس الطالدددددب أ دددددير أدبدددددان الفدددددرس مدددددن خددددد.  2ب.
 مجموعة مختارة من نصوص األدب الفارسي.

   .أن يقارن الطالب بين األدبين : العربي والفارسي .3ب.
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعدددددددرف الطالدددددددب عمددددددد  قواعدددددددد المغدددددددة الفارسدددددددية . 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 المدروسة.
أن ي رح الطالب بعض أساليب المغة الفارسية  .2أ. 

 األدبية والمغوية.  
. أن يحدددد الطالددب أ ددير أدبددان الفددرس ، وأىددم أعمدداليم 4أ.

 األدبية .
أن يعددددددددرف الطالددددددددب التدددددددداريخ الحضدددددددداري والسياسدددددددددي .5أ. 

 . واالجتماعي لمفرس

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

. أن يمددارس الطالددب طددر  التحميدد  المغددوي لمنصددوص 2ب.
 الفارسية المختارة .

 أن يقارن الطالب بين المغتين العربية والفارسية ..3ب.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

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

ميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة ال -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي . 1ج. 
 درسيا في التعام  مع النصوص الفارسية .

أن ُيظيددر الطالددب القدددرة عمدد  قددرانة بعددض الكممددات . 2ج. 
 الفارسية بطريقة صحيحة.

 . أن ين ئ الطالب بالفارسية موضوع تعبير صغير .4ج.

اجددددع الطالدددددب الموضدددددوعات التددددي درسددددديا مدددددن . أن ير  6ج.
 خ.  الرجوع إل  المراجع األجنبية عن المغة الفارسية .

أن ينددددداقش الطالدددددب مدددددا اكتسدددددبو مدددددن ميدددددارات لغويدددددة .1د.  الميارات العامة : -د
فارسددددية مددددع غيددددره ؛ فبددددذلك يدددددير الفريدددد  مددددن خدددد.  عمدددد  

 جماعي .
فددي عبددارة  أن يكتسدب الطالددب ميدارة التعبيددر بالفارسدية.2د. 

 موجزة.
. أن يقدددددرر الطالدددددب االعتمددددداد عمددددد  ال دددددبكة االنترندددددت 5د.

 لمحصو  عم  المزيد من المعمومات .

عدد  الموضوع م محتوي المقرر : -4
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

األسددددددددمان المركبددددددددة فددددددددي  1
 المغة الفارسية

6 2 

ترجمدة بعددض المختددارات  2
 ال عرية الفارسية

6 2 

أم ددددددددددددددددددددددددددددا  فارسددددددددددددددددددددددددددددية  3
 مصطمحات فارسيةو 

3 1 

األصدددددددددوات فدددددددددي المغدددددددددة  4
 الفارسية

3 1 

النفدددي واإل بددددات ل فعددددا   5
واألسددددددددددمان فددددددددددي المغدددددددددددة 

 الفارسية 

 
6 

 
2 

تصدددددددددددددددددددددريف األزمندددددددددددددددددددددة  6
)المسددددددددددددددددتقب  والمبنددددددددددددددددي 

 لممجيو (

 
6 

 
2 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ترجمدددة بعدددض الحكايدددات  7
الفارسدددددددددددددددددددددية القديمددددددددددددددددددددددة 
والحدي ددددددددة مددددددددن الجرائددددددددد 

 والمج.ت الفارسية

6 2 

سددمية والفعميددة الجممددة اال 8
 في المغة الفارسية

6 2 
 

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

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

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

 األسبوع الرابع ع ر توقيت :                   ال -ب
 % 133 توزيع الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 ال يوجد                      مذكرات :                          -أ

ة لدراسدددددة إبدددددراىيم أمدددددين ال دددددواربي : القواعدددددد األساسدددددي -1 :                    كتب ممزمة -ب
،  4الفارسدددددددية ، مكتبدددددددة األنجمدددددددو المصدددددددرية ، القددددددداىرة ، ط

 م .1964
طددددو السدددديد ندددددا : النصددددوص الفارسددددية ، دار المعرفدددددة  -2

 م 1978،  3الجامعية ، اإلسكندرية ، ط
طمعدددددت بصدددددارى ، دسدددددتور زبدددددان فارسدددددي ، كتابخانددددددو  -3

 خور يدى . 1335او  ، تيران ،  پاچطيورى ، 
 ور ، دستور زبان فارس  .پد. ع. خيامد -1 :   كتب مقترحة -جد

 رويز نات  خانمرى ، دستور زبان فارس  پد.  -2
 د. ذبيط اأ صفا ، تاريخ أدبيات در إيران . -3

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

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 م .1983ال الث ،  ... الخ
أدبدددددد  ، تدددددداريخ  ، عممدددددد  ، ارمغددددددان ، نامددددددو ماىانددددددو  -2

نجدددم  دددماره پىددد  وچنجددداه وى دددتم ، دوره پاجتمددداع  ، سدددا  
 . 1355او  ، فروردين ماه 

 

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

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
ابكمية   : اآلد  

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4339-33111 

 اسم المقرر :
 الن ر العربي الحديث

 الفرقة / المستوى :
 ال ال ة/ الميسانس

  التخصص :
 -عممي        56       نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

بدددددددالموروث الن دددددددري العربدددددددي ، اإللمدددددددام أ. اليددددددددف العدددددددام :  ىدف المقرر : -2
 واألجناس األدبية الحدي ة من المقا  والقصة القصيرة.

 ب. األىداف الجزئية :
. أن يتعدددرف الطالدددب عمددد  حركدددة الترجمدددة وأ رىدددا فدددي 1ب.

 الن ر العربي .
. أن يقددددددف الطالددددددب عمدددددد  أبددددددرز رواد الن ددددددر العربدددددددي 2ب.

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

 واألدبي ال ائعة في القصة القصيرة.
. أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية ال ائعة في 3أ. 

 تراث القصة القصيرة.
.  أن يعددد الطالددب قائمدددة بأ ددير األدبدددان والمفكددرين مدددن 4أ.

 القدمان والمعاصرين.

. أن يميددز الطالدددب بدددين الع.قددات السدددياقية ل سددداليب 1ب.  ارات الذىنية :المي -ب
 المختمفة في النصوص الن رية .

. أن يحمدددددددد  الطالددددددددب النصددددددددوص األدبيددددددددة الخاصددددددددة 2ب. 
 بالقصة القصيرة.

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي . 1ج. 
 تواص  مع الن ر العربي الحديث.درسيا في ال

أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددرانة الصدددددحيحة . 2ج. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

لمنصدددددددوص األدبيدددددددة فدددددددي الن دددددددر العربدددددددي الحدددددددديث بأنواعدددددددو 
 المختمفة.

. أن يندداقش الطالددب مفيددوم الن ددر القصصددي فددي عبددارة 2د.  الميارات العامة : -د
 موجزة وافية بالمعن  .

ة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام . أن يكتسددب الطالددب الميددار 5د. 
ال بكة العامة لممعمومات في جمدع بياندات عدن ظداىرة أدبيدة 

 أو  خصية متعمقة بموضوعات المقرر 

 محتوي المقرر : -4
 

 الموضوع م
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

مفيدددددددددددددددددددددددددوم األدب  1
 القصصي

4 1 

 1 4 األدب القصصي 2

 1 4 الن أة 3

 1 4 مفيوم  القصة 4

 1 4 تطورمراح  ال 5

 1 4 أنواع القصة 6

قصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص  7
 االعترفات

8 2 

 2 8 قصة الخاطرة 8

 1 4 قصة الحدث 9

 1 4 المكان والزمان 13

 2 8 البنية 11

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

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

 تقويم الط.ب : -7
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 امتحان تحريري األساليب المستخدمة :                      -أ
 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب

 

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 محمود حمزة : دراسات في فن القصة القصيرة .                      مذكرات :                          -أ

مددددددحت الجيدددددار : السددددددرد الروائددددددي العربدددددي قددددددرانة فددددددي  -1 :                    كتب ممزمة -ب
نصوصددددددو ، الييئددددددة المصددددددرية العامددددددة لمكتدددددداب ، القدددددداىرة ، 

 م .2338
نبيمددددة إبددددراىيم : فددددن القددددص ؛ فددددي النظريددددة والتطبيدددد  ،  -1 :   كتب مقترحة -جد

( ، مكتبددددة غريددددب ، القدددداىرة ، 1سمسددددمة الدراسددددات النقديددددة )
 د.ت.

أحمد ىيك  : األدب القصصي والمسرحي فدي مصدر ،  -2
 م .2313 -ىد 1431،  1دار غريب ، القاىرة ، ط

دوريات عممية أو ن رات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  توقيعال أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ إيمان بركات
 د/ مجدي محمد حسين  د/ محمود حمزة
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4343-33111 

 اسم المقرر :
 الب.غة )عمم المعاني(

 / المستوى :الفرقة 
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
 -عممي        56       نظري:  عدد الوحدات الدراسية النقد والب.غة

 

اإللمدددددام بن ددددددأة نظريدددددة عمددددددم المعدددددداني ، أ. اليددددددف العددددددام :  ىدف المقرر : -2
 وتطورىا في الب.غة العربية.

 ب. األىداف الجزئية :
عات عمدم المعداني .أن يتعرف الطالب عم  أىم موضو 1ب.

: )أسددددددموبا الخبددددددر واإلن ددددددان ، الفصدددددد  والوصدددددد  ، التقددددددديم 
 والتأخير ، القصر ، الحذف (.

. أن يددددرس الطالدددب موضدددوعات عمدددم المعددداني دراسدددة 2ب.
          نظرية وتطبيقية عم  بعض األساليب األدبية .

  المستيدف من تدريس المقرر : -3
ن يتعدددددرف الطالددددددب عمدددددد  أسدددددداليب التعبيددددددر المغددددددوي . أ2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 المختمفة ، وأوجو االخت.ف بينيا .
. أن يحدددد الطالددب أىددم التيددارات النقديددة والفكريددة التددي 3أ. 

 أ رت في عمم المعاني .
. أن يعددد الطالددب قائمددة بأ ددير النقدداد الددذين تندداولوا عمددم 4أ.

 المعاني من القدمان والمعاصرين

. أن يميددز الطالددب بددين الع.قددات التركيبيددة ل سدداليب 1ب.  نية :الميارات الذى -ب
 الب.غية .

. أن يحمددددددد  الطالدددددددب النصدددددددوص األدبيدددددددة مسدددددددتخرًجا 2ب. 
 عناصر عمم المعاني منيا.

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي . 1ج. 
 .غية .درسيا في تحمي  األساليب الب

أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددرانة الصدددددحيحة . 2ج. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 ل ساليب الب.غية ، واستنباط دقائقيا .

. أن يندداقش الطالددب مفيددوم الب.غددة قبدد  السددكاكي فددي 2د.  الميارات العامة : -د
 عبارة موجزة وافية بالمعن  .

. أن يكتسب الطالب الميدارة التدي تمكندو مدن اسدتخدام 5د. 
لعامددددة لممعمومددددات فددددي جمددددع بيانددددات عددددن تطددددور ال ددددبكة ا

          الب.غة العربية .

 م محتوي المقرر : -4
عدد  الموضوع

 الساعات

عدد 
 المحاضرات

التعريددف بعمددم المعدداني  1
وعناصدددددددددددددره ، أىميدددددددددددددة 

 دراسة عمم المعاني

4 1 

دراسدددددددددددددددددددة تفصددددددددددددددددددديمية  2
لفصددددددددددددداحة الكممدددددددددددددة ، 
والكدددددددد.م ، والمددددددددتكمم ، 

 و روط ذلك

4 1 

سدددددددددددددددددددة تفصددددددددددددددددددديمية درا 3
لعناصدددددددددددددددر فصددددددددددددددداحة 
الكددد.م  بدددالك.م عدددن : 
التنددددددددددددافر ، الغرابددددددددددددة ، 

 مخالفة الوضع

4 1 

دراسدددددددددددددددددددددة تطبيقيدددددددددددددددددددددة  4
لعناصدددددددددددددددر فصددددددددددددددداحة 
الكد.م المركدب بددالك.م 
عن : التعقيد ، التكرار 
، التندددددددددددافر ، ضدددددددددددعف 
التدددددددددددددددددددأليف ، تتدددددددددددددددددددابع 

 اإلضافات

4 1 

الكدددددد.م عددددددن فصددددددداحة  5
 المتكمم ، و روط ذلك

4 1 

ة ب.غددددددددة معندددددددد  كممدددددددد 6
لغويًّددددددددا واصددددددددط.حيا : 
ب.غددة الكدد.م ، ب.غددة 

4 
 

1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

المددددددددددددتكمم ، اخددددددددددددت.ف 
مقتضدددددديات األحددددددوا  ، 
مدراتدب الب.غة ، صمة 
 العموم العربية بالب.غة

األسددددددددداليب الخبريدددددددددة ؛  7
 دراسة تطبيقية

4 1 

األسددددداليب اإلن دددددائية ؛  8
 دراسة تطبيقية

4 1 

اإلسنددددددددددددددددددداد الخدددددددددددددددددددبري  9
وصددددددددددددددددددوره ، وبيدددددددددددددددددان 

 ند إليو والمسندالمس

4 1 

أحدددددوا  المسدددددند إليدددددو ؛  13
 دراسة تطبيقية

4 1 

أحدوا  المسددند ؛ دراسددة  11
 تطبيقية

4 1 

أسدددددددددددددددموب القصدددددددددددددددر ؛  12
دراسة تطبيقية ) طدرقو 

 وأقسدامو (

4 1 

اإليجدددددددددددداز واإلطندددددددددددداب  13
والمسددددددددددددداواة ؛ دراسدددددددددددددة 

 تطبيقية

4 1 

الفصدددددددددددد  والوصدددددددددددد  ؛  14
 دراسة تطبيقية

4 1 
 

 . المحاضرة1 لتعميم والتعمم :أساليب ا -5
 . قاعة بحث2
 . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القدددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 
 

 تقويم الط.ب : -7
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . امتحان  فوي1 األساليب المستخدمة :                      -أ
 . امتحان تحريري2

 سبوع السابع. األ1 التوقيت :                    -ب
 . األسبوع الرابع ع ر2 

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 عبد الواحد ال يخ : دراسات في عمم المعاني . -1                      مذكرات :                          -أ

 حممي عمي مرزو  : عمم المعاني . -2
 ال يوجد                    : كتب ممزمة -ب
عبدددد القددداىر الجرجددداني : أسدددرار الب.غدددة ، قدددرأه وعمدددد   -1 :   كتب مقترحة -جد

عميو محمدود محمدد  داكر ، مطبعدة المددني ، القداىرة ، دار 
 م .1991،  1المدني ، جدة ، ط

عبدددد القددداىر الجرجددداني : دالئددد  اإلعجددداز ، قدددرأه وعمددد   -2
عة الخانجي ، القاىرة ، دار عميو محمود محمد  اكر ، مطب

 م .1992 -ىد 1413،  3المدني ، جدة ، ط
حمدددددددادي صدددددددمود : التفكيدددددددر الب.غدددددددي عندددددددد العدددددددرب ،  -3

 م .1994من ورات كمية اآلداب ، تونس ، 
أحمددددد جمددددا  العمددددري : المباحددددث الب.غيددددة فددددي ضددددون  -4

قضددددددية اإلعجدددددداز القرآنددددددي ، مكتبددددددة الخددددددانجي ، القددددددداىرة ، 
 م .1993

عيد : فمسفة الب.غة بين التقنية والتطور ، من دأة رجان  -5
 م .1979المعارف ، اإلسكندرية ، 

دوريات عممية أو ن رات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي   د/ عبد الواحد ال يخ
 د/ مجدي محمد حسين  د/ رانية جما  عطية
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

ة : دمنيورجامع  
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4341-33111 

 اسم المقرر :
 األدب المقارن

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
 -عممي        56      نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

 ن أة األدب المقارن ، وتطوره .اإللمام بف العام : أ. اليد ىدف المقرر : -2
 ب. األىداف الجزئية :

األدب القدددددومي والعدددددالمي . أن يتعدددددرف الطالدددددب عمددددد  1ب.
 .والعام 

. أن يدددددرك الطالددددب المددددذاىب واألجندددداس األدبيددددة مددددن 2ب.
 منظور مقارن .

التددأ يرات العربيدددة فدددي اآلداب . أن يقددف الطالدددب عمددد  3ب.
داب األوربيددة مددن أ ددر فددي األدب العربددي األوربيددة ، ومددا لددآ

 الحديث .
. أن يمم الطالب بحركة الترجمة ، وما ليا من أ ر فدي 4ب.

 .تطور الدراسات المقارنة
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعدددددرف الطالدددددب عمددددد   أسددددداليب التعبيدددددر المغدددددوي . 2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 مقارن .واألدبي ال ائعة في األدب ال
أن يحدد الطالب التيارات األدبية والفكرية ال ائعة في . 3أ. 

 تراث األدب المقارن.
أن يعددرف الطالددب أ ددير األدبددان والمفكددرين فددي األدب . 4أ.

 المقارن .
 الطالدددددددب التددددددداريخ الحضددددددداري والسياسددددددددي. أن يمخدددددددص 5أ.

 واالجتماعي ل مة صاحبة األدب المقارن.

. أن يميددز الطالدددب بدددين الع.قددات السدددياقية ل سددداليب 1 ب. الميارات الذىنية : -ب
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 . المختمفة في األدب المقارن
. أن يحمدددددددد  الطالددددددددب النصددددددددوص األدبيددددددددة الخاصددددددددة 2ب. 

 باآلداب المقارنة الستخ.ص السمات العامة ليا.
. أن يستخدم الطالب المقارنة بين  قافدة المغدة األجنبيدة 3ب.

 . التي درسيا و قافة المغة العربية

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي 1ج. 
 درسيا في التعام  مع األدب المقارن.

. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددرانة الصدددددحيحة 2ج. 
 لنصوص األدب المقارن.

. أن يدددنظم الطالدددب مراجدددع المغدددة األجنبيدددة ال انيدددة التدددي 6ج.
 مع العربية.يقارنيا 

فددددددي خصددددددائص األدب المقددددددارن . أن يندددددداقش الطالددددددب 2د.  الميارات العامة : -د
 عبارة موجزة وافية بالمعن  .

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 5د. 
ال بكة العامة لممعمومات في جمدع بياندات عدن ظداىرة أدبيدة 

 أو  خصية متعمقة باألدب المقارن .

 الموضوع م لمقرر :محتوي ا -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 1 4 مفيوم األدب المقارن                 1

األدب المقدددارن وال قافدددة  2
 الغربية    

4 1 

 1 4 ال قافات األخرى                3

مفيددددددددددددددددددددوم النمدددددددددددددددددددددوذج  4
 اإلنساني     

4 1 

 1 4 التراث األسطوري            5

 1 4 التراث اإلس.مي 6

 2 8 طوفان نوح                     7

 2 8 قصة حي بن يقظان             8

 1 4 يوسف وزليخا                9

 1 4 خسرو و رين                13

  2 8 اإلسران والمعراج             11
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

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

يب التعمددددديم والدددددتعمم أسدددددال -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
 

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 محمود حمزة : دراسات في األدب المقارن .                      مذكرات :                          -أ

حسددن البنددداري : مرايددا التجمددي رؤى مقارنددة كا ددفة ، مكتبددة  :                    كتب ممزمة -ب
 األنجمو المصرية ، القاىرة ، د.ت.  

: األدب المقددددارن ، دار العددددودة ودار  محمددددد غنيمددددي ىدددد.  :   كتب مقترحة -جد
 ، د.ت. 5ال قافة ، بيروت ، لبنان ، ط

دوريات عممية أو ن رات  -د
 ... الخ

 ال يوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  د/ إيمان بركات
 د/ محمود حمزة

 
 د/ مجدي محمد حسين 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
: اآلداب   كمية  

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4342-33111 

 اسم المقرر :
 مادة اختيارية

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
   -عممي       56   نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب

 

أميز أعما  السيرة الذاتية ، وأدب باإللمام أ. اليدف العام :  ىدف المقرر : -2
 الرح.ت وموضوعاتيما .
 ب. األىداف الجزئية :

أىدددم السدددمات الفنيدددة لمسددديرة . أن يتعدددرف الطالدددب عمددد  1ب.
 .وأدب الرح.ت

 .. أن يقف الطالب عم  المذاىب األدبية ون أتيا2ب.

. أن يمدددم الطالدددب بالوجوديدددة وأ رىدددا فدددي األدب العربدددي 3ب.
 .الحديث

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

واألدبدددي ال دددائعة والمسدددتحد ة فدددي التدددراث العربدددي عمددد  مدددر 
 العصور قديميا ومتأخرىا والعصر الحديث .

أن يحددددد الطالدددب التيدددارات األدبيدددة والمددددارس النقديدددة . 3أ. 
ي ة التي أ رت في ترا نا األدبي والنقدي العربدي القديمة والحد

 عم  مر العصور.
أن ي دددددددرح الطددددددددالب نمدددددداذج مددددددددن النصددددددوص األدبيدددددددة . 4أ.

الخاصدددددة بأ دددددير األدبدددددان ) قددددددمان ومعاصدددددرين( ، وكتددددداب 
الدددة ورح.تيددددم ،  السددديرة الذاتيددددة العدددالميين والمحميددددين ، والرح 

 نقاد  .وأ ير أدبان الطف  وأميز أعماليم ، وأبرز ال

الع.قدددددددات السدددددددياقية ل سددددددداليب . أن يميدددددددز الطالدددددددب 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
والمددددددارس المختمفدددددة األدبيدددددة والنقديدددددة والمغويدددددة فدددددي تنددددداو  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 النصوص واستخ.ص أسس الظواىر ومراح  تطورىا .
. أن يحمددددددد  الطالدددددددب النصدددددددوص ال دددددددعرية الخاصدددددددة 2ب. 

 بالمذاىب األدبية المختمفة .

رات المينيددددددددددددددددددة الميددددددددددددددددددا -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يعيدد الطالدب تنظديم المفداىيم والمصدطمحات التدي 1ج. 
درسددديا فددددي التعامددد  مددددع النصدددوص والمدددددارس واالتجاىددددات 

 المختمفة المستقرة والمستحد ة  .
. أن يظيدددددر الطالدددددب القددددددرة عمددددد  القدددددرانة الصدددددحيحة 2ج. 

يدة لمنصوص عم  مستوى المغة والمصطمحات والطبائع البيئ
 وال قافية المميزة لحقبة معينة .

موقددف المددذاىب األدبيددة المختمفددة . أن يندداقش الطالددب 2د.  الميارات العامة : -د
 في عبارة موجزة وافية بالمعن  .

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 5د. 
ال بكة العامة لممعمومات في جمع بيانات عن ظداىرة لغويدة 

 أو اتجاه نقدي يتعم  بموضوعات المقرر . أو عمم أدبي

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أىميدددددددددة دراسدددددددددة الفندددددددددون  1
الن ريددددددة الحدي ددددددة ضددددددمن 

 فنون الن ر الفني

4 1 

التعريف بالسيرة الذاتية /  2
التدداريخ /السدديرة النبويددة / 
السدددديرة الغيريددددة التعريددددف 
بددددددددددددأىم أعدددددددددددد.م السدددددددددددديرة  

 ذاتية ، وأدب الرح.تال

4 1 

أميددددددددددز أعمددددددددددا  السدددددددددديرة  3
الذاتيددة ، وأدب الددرح.ت 

 وموضوعاتيما

4 1 

الصددددعوبات التددددي تواجددددو  4
 كاتب السيرة الذاتية

4 1 

آران لدددددبعض رواد كتددددداب  5
السدددددديرة  الذاتيدددددددة ، وأدب 
الدددددددرح.ت لددددددددى الغدددددددرب 

4 1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 والعرب

نمدداذج مددن السددير الذاتيددة  6
 العربية وأدب الرح.ت

4 1 

أىم السمات الفنية لمسيرة  7
 وأدب الرح.ت

4 1 

التعريددددددددددددددددف بالمددددددددددددددددذاىب  8
 األدبية ون أتيا

4 1 

الك.سدددددديكية وأ رىددددددا فددددددي  9
 األدب العربي

4 1 

الرومانسددددددية وأ رىددددددا فددددددي  13
 األدب العربي

4 1 

الواقعيددددددددددددددددددددة بأ ددددددددددددددددددددكاليا  11
المختمفدددددددة ، وأ رىدددددددا فدددددددي 

 األدب العربي

4 1 

الرمزيددددددددددددددددددة والسددددددددددددددددددريالية  12
ىب لدددددددددددم تتناسدددددددددددب مدددددددددددذا

 والمجتمع العربي

4 1 

الواقعيدددددددددددددددددة والوجوديدددددددددددددددددة  13
يقتصدددددددددددر تأ يرىدددددددددددا فدددددددددددي 

 الكتابات الروائية

4 1 

الوجوديدددددددددة وأ رىدددددددددا فددددددددددي  14
األدب العربددي الحددديث ، 
نمددددددددداذج مدددددددددن الروايدددددددددات 
العربيددددددة لمطيددددددب صددددددالط 
م ددددددد  : عدددددددرس الدددددددزين ، 

 مريوط ، بندر اه

4 1 

 
 ة. المحاضر 1 أساليب التعميم والتعمم : -5

 . قاعة بحث2
 . عم  أبحاث3
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
 

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 نفيسة داخمي : مذاىب أدبية  .  -1                      مذكرات :                          -أ

 فنون أدبية حدي ة أسمان محمود  مس الدين :  -2
 نددازك سدددابايارد : الرحدددالون العددرب وحضدددارة العدددرب فدددي -1 :                    كتب ممزمة -ب

النيضدددددددة العربيدددددددة الحدي دددددددة ،  مؤسسدددددددة نوفددددددد  ، بيدددددددروت ، 
 م .1979

ابدددددن بطوطدددددة : تحفدددددة النظدددددار فدددددي غرائدددددب األمصدددددار  -2
وعجائددب األسددفار ، تحقيدد  محمددد عبددد المددنعم عريددان ، دار 

  م1992،  2إحيان العموم ، بيروت ، ط
عبددددد اأ إبددددراىيم : السددددردية العربيددددة ، المركددددز ال قددددافي  -3

 م .1992،  1ة ، طالعربي ، القاىر 
 ال يوجد :   كتب مقترحة -جد
دوريات عممية أو ن رات  -د

 ... الخ
عدالم الفكدر ، الكويدت ، عددد خداص عدن أدب الرحمددة ،  -1

 م .1983العدد الرابع ، 
مجمة فصو  ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القداىرة  -2

 م .1982، المجمد ال اني ، العدد ال اني ، 
 

  التوقيع مادةأستاذ ال
 رئيس مجمس القسم العممي  نفيسة داخميد/ 

د/ أسمان محمود  مس 
 الدين

 د/ مجدي محمد حسين 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4337-33111 
 اسم المقرر :
 نحو وصرف

 / المستوى :الفرقة 
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
 -عممي         42      نظري:  عدد الوحدات الدراسية المغة

 

اإللمددام بتطدور الددرس النحددوي وأ در المدددارس أ. اليددف العدام : ىدف المقرر : -2
 النحوية في ىذا التطور.
 ب. األىداف الجزئية :

بددددددين  . أن يعددددددرف الطالددددددب أىددددددم المصددددددطمحات المميددددددزة1ب.
 المدارس النحوية المختمفة.

. أن يدرك الطالب أصو  النحو العربي عند كد  مدرسدة 2ب.
 كيف ن أت وكيف تطورت.

 :المستيدف من تدريس المقرر  -3
. أن يتعدددددرف الطالدددددب عمدددددد  أ دددددير التيدددددارات والمدددددددارس 3أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 .النحوية التي أسيمت في تطور الدرس النحوي
ن يعددد الطالددب قائمددة بأ ددير العممددان النحددويين فددي كدد  . أ4أ.

 مدرسة.

. أن يفر  الطالب بين الع.قات السدياقية المختمفدة عندد 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 ك  مدرسة.

. أن يفر  الطالب بين الع.قات السدياقية المختمفدة عندد 1ب. 
 ك  مدرسة.

الميددددددددددددددارات المينيددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

يصمم الطالب م جًرا ل صدو  التدي تضدمنتيا كد   . أن1ج. 
 مدرسة مع بيان أوجو االتفا  واالخت.ف.

. أن يقتددرح الطالددب حمددوال م.ئمددة لمقضددايا الخ.فيددة بددين 3د.  الميارات العامة : -د
 المدارس المختمفة.

. أن يبرز الطالب ميزات ك  مدرسة من خ.  ما جمعو 6د. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 صورة م.ئمة.  من معمومات عنيا مع عرضيا في

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
 عدد

 الساعات

 عدد
 لمحاضرات

1 

 

آران حددو  ن ددأة النحددو 
 العربي

3 1 

آران القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمان  2
والمحد ين في الوضدع 

 األو  لمنحو

6 2 

مراحددد  تطدددور الددددرس  3
 النحوي

6 2 

مدرسدددددددددددددددددددة البصدددددددددددددددددددرة  4
ومدرسدددددددددددددددددة الكوفدددددددددددددددددة 

 والخ.ف بينيما

6 2 

مصطمحات النحو في  5
 لمدرستينا

6 2 

 1 3 المدرسة البغدادية 6

المدرسدددددددددددة المصدددددددددددرية  7
 واألندلسية

3 1 

 1 3 أصو  النحو العربي 8

االحتجددددددددداج والسدددددددددماع  9
 والقياس

6 2 
 

أسدداليب التعمدديم والددتعمم  -5
: 

 . المحاضرة1
 . قاعة بحث2
 . عم  أبحاث3

أسدداليب التعمدديم والددتعمم  -6
لمطدددددددددددددد.ب ذوي القدددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 يوجد ال
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 % 133 توزيع الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 اليوجد                       مذكرات :                          -أ

 دددرح ابددددن عقيدددد  عمددد  ألفيددددة ابددددن مالدددك ، تحقيدددد  محمددددد  -1 :                    كتب ممزمة -ب
 محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ، بيروت ، د.ت.

، الددوافي  ، دار المعددارف ، القدداىرةعبدداس حسددن : النحددو  -1 :   كتب مقترحة -جد
 د.ت. 

الدددين األنصدداري :  ددرح قطددر  أبددو محمددد عبددد اأ جمددا  -2
النددددى وبددد  الصددددى ، دار إحيدددان التدددراث العربدددي ، بيدددروت ، 

 م .1963،  11لبنان ، ط

دوريات عممية أو  -د
 ن رات ... الخ

 اليوجد 

 

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

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 سيتوصيف مقرر درا
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :

Ar4338-33111 

 اسم المقرر :
 لغة  رقية )العبرية(

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

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

 

اإللمددددددام بددددددالمني  المقددددددارن فدددددد  المغددددددات أ. اليدددددددف العددددددام :  ىدف المقرر : -2
 السامية وأىم رواده ، وأنواع الدراسات المقارنة .

 ب. األىداف الجزئية :
. أن يستكم  الطالب دراسة قواعد المغة العبرية دراسدة 1ب.

 وافية.
. أن يقددف الطالددب عمدد  تدداريخ وجددود الييددود فدد  بددد.د 2ب.

 العرب .
.أن يتعددرف الطالددب عمدد  األدب العبددرى الوسدديط )فددد  3ب.

 . األندلس( وأع.مو
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعددددددددرف الطالددددددددب عمدددددددد  قواعددددددددد المغددددددددة العبريددددددددة . 1أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

 المدروسة.
أن يعط  الطالب أم مدة لدبعض أسداليب المغدة العبريدة  .2أ. 

 المغوية واألدبية.   
أن يتعددددددرف الطالددددددب عمدددددد  أىددددددم عممددددددان الييددددددود فدددددد  .4أ .

 األندلس،  وأىم أعماليم األدبية والمغوية.
.أن يعطدددد  الطالدددددب أم مدددددة دالدددددة عمددددد  ارتبددددداط التددددداريخ 5أ .

 الييودي ف  األندلس بالتاريخ اإلس.مي بيا.

الطالددب عمدد  وجددود ع.قددات تددأ ير وتددأ ر  أن يبددرىن. 1ب.  الميارات الذىنية : -ب
 ن العربية والعبرية ف  األندلس .بين المغتي

.أن يمددارس الطالددب طددر  التحميدد  المغددوى لمنصددوص 2ب. 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 العبرية ف  العصر الوسيط .
أن يفددر  الطالددب بددين ال قددافتين العربيددة والعبريددة فدد  .3ب. 

 األندلس عم  الرغم مما بينيما من تأ ر .
.أن يسدددددتد  الطالدددددب عمددددد  دالالت الكممدددددات العبريدددددة 4ب .

 طري  المقارنة بالمغة العربية .          الوسيطة عن

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يعيد الطالب تنظديم المعمومدات التدي اكتسدبيا فدي  .1ج. 
 التعام  مع النص العبري الوسيط والحديث .

أن يراجدددع قدددرانة بعدددض النصدددوص العبريدددة الوسدددديطة .2ج. 
 بطريقة صحيحة .

 لعبرية موضوع تعبير صغير ..أن ين ئ الطالب با4ج .

.أن يراجع الطالب الموضوعات التي درسيا من خ.  6ج .
 . الرجوع إل  المراجع اإلنجميزية عن المغة العبرية

أن يكتسب الطالب ميارة العم  ضمن جماعة لتحقي  .1د.  الميارات العامة : -د
 األىداف المرجوة.

اكتسددبيا عندددد أن ينفددذ الطالددب األسدداليب المغويددة التددي .2د. 
 كتابة موضوع بالعبرية في عبارة موجزة.

.أن يقدددددددرر الطالدددددددب االعتمددددددداد عمددددددد   دددددددبكة اإلنترندددددددت 5د.
 لمحصو  عم  المزيد من المعمومات.

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

الوجدددددددود الييدددددددودي فددددددد   1
 ب.د العرب

6 2 

الحيددداة الفكريدددة واألدبيدددة  2
لب.د العربية لمييود ف  ا

 قديماً 
6 2 

أسمان اإل ارة في المغدة  3
 العبرية

3 
 

1 
 

ىان االستفيام ف  المغدة  4
 العبرية وقواعد ت كيميا

3 1 

أسددددددمان االسددددددتفيام فدددددد   5
 المغة العبرية

 
3 

 
1 

قدددددددددددددددددددرانة النصدددددددددددددددددددوص  6
العبرية)تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريبات 

 صوتية(

 
3 

 
1 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

الفتحددددددددددددددددددة المسددددددددددددددددددروقة  7
وخصائصدددديا فدددد  المغددددة 

 العبرية
3 

 
1 

عبددددددارات التعددددددارف فدددددد   8
العبريددة ومدددا يقابميددا فددد  

 العربية
3 1 

 1 3 النعت ف  المغة العبرية 9
اسدددددددددددددددددددتخدامات اسدددددددددددددددددددم  13

 الموصو  ف  العبرية
3 1 

العدددددددددددد مددددددددددع المعددددددددددددود  11
 المددددددددذكر بددددددددين العبريددددددددة

 والعربية
3 

1 
 

العدددددددددددد مددددددددددع المعددددددددددددود  12
 المؤندددددددث بددددددددين العبريددددددددة

 والعربية
3 1 

 
 . المحاضرة1 لتعمم :أساليب التعميم وا -5

 . قاعة بحث2
 . عم  أبحاث3

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
 

 % 133 رجات :   توزيع الد -جد

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 المغة العبرية)نصوص وتدريبات(.محمود أحمد المراغي :                       مذكرات :                          -أ

 اليوجد :                    كتب ممزمة -ب
ي األندددلس ، الييئدددة الييددود فددمحمددد بحددر عبددد المجيددد : -1 :   كتب مقترحة -جد
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 م .1973المصرية العامة لمتأليف والن ر ، القاىرة ،
نازك عبد الفتاح : دراسات لغويدة بدين العربيدة والعبريدة   -2
 م .1987، القاىرة ،1،ج
دروس المغددددة العبريددددة ، مطبعددددة محمددددد ربحددددي كمددددا  :  -3

 م .1971،  5ىا م الكتبي ، دم   ، ط
دوريات عممية أو ن رات  -د

 الخ ...
 اليوجد

 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجمس القسم العممي  أ.د.عبد الواحد حسن ال يخ
 د/ مجدي 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 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 ي :الرمز الكود

Ar4338-33111 

 اسم المقرر :
 لغة  رقية )الفارسية(

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة/ الميسانس

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

 

 دراسة قواعد المغة الفارسية.أ. اليدف العام :  ىدف المقرر : -2
 ب. األىداف الجزئية :

طالددددددب عمدددددد  القواعددددددد األساسددددددية لمغددددددة .أن يتعددددددرف ال1ب.
 الفارسية التي درسيا في العام الساب  .

.أن يددددددرس الطالدددددب أ دددددير أدبدددددان الفدددددرس مدددددن خددددد.  2ب.
 مجموعة مختارة من نصوص األدب الفارسي.

   .أن يقارن الطالب بين األدبين : العربي والفارسي .3ب.
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعدددددددرف الطالدددددددب عمددددددد  قواعدددددددد المغدددددددة الفارسدددددددية . 1أ.  يم :المعمومات والمفاى -أ

 المدروسة.
أن ي رح الطالب بعض أساليب المغة الفارسية  .2أ. 

 األدبية والمغوية.  
. أن يحدددد الطالددب أ ددير أدبددان الفددرس ، وأىددم أعمدداليم 4أ.

 األدبية .
أن يعددددددددرف الطالددددددددب التدددددددداريخ الحضدددددددداري والسياسدددددددددي .5أ. 

 . واالجتماعي لمفرس

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

. أن يمددارس الطالددب طددر  التحميدد  المغددوي لمنصددوص 2ب.
 الفارسية المختارة .

 أن يقارن الطالب بين المغتين العربية والفارسية ..3ب.
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

لكممات الفارسية ذات أن يحدد الطالب مجموعة من ا.4ب. 
 الدالالت المغوية والنحوية المختمفة.

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

أن يعيدددد الطالدددب تنظدددديم المعمومدددات والمفددداىيم التددددي . 1ج. 
 درسيا في التعام  مع النصوص الفارسية .

أن ُيظيددر الطالددب القدددرة عمدد  قددرانة بعددض الكممددات . 2ج. 
 .الفارسية بطريقة صحيحة

 . أن ين ئ الطالب بالفارسية موضوع تعبير صغير .4ج.

. أن يراجددددع الطالدددددب الموضدددددوعات التددددي درسددددديا مدددددن  6ج.
 خ.  الرجوع إل  المراجع األجنبية عن المغة الفارسية .

أن ينددددداقش الطالدددددب مدددددا اكتسدددددبو مدددددن ميدددددارات لغويدددددة .1د.  الميارات العامة : -د
خدددد.  عمدددد   فارسددددية مددددع غيددددره ؛ فبددددذلك يدددددير الفريدددد  مددددن

 جماعي .
أن يكتسدب الطالددب ميدارة التعبيددر بالفارسدية فددي عبددارة .2د. 

 موجزة.
. أن يقدددددرر الطالدددددب االعتمددددداد عمددددد  ال دددددبكة االنترندددددت 5د.

 لمحصو  عم  المزيد من المعمومات .

عدد  الموضوع م محتوي المقرر : -4
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

األسددددددددمان المركبددددددددة فددددددددي  1
 المغة الفارسية

6 2 

ترجمدة بعددض المختددارات  2
 ال عرية الفارسية

6 2 

أم ددددددددددددددددددددددددددددا  فارسددددددددددددددددددددددددددددية  3
 ومصطمحات فارسية

3 1 

األصدددددددددوات فدددددددددي المغدددددددددة  4
 الفارسية

3 1 

النفدددي واإل بددددات ل فعددددا   5
واألسددددددددددمان فددددددددددي المغدددددددددددة 

 الفارسية 

 
6 

 
2 

تصدددددددددددددددددددددريف األزمندددددددددددددددددددددة  6
)المسددددددددددددددددتقب  والمبنددددددددددددددددي 

 لممجيو (

 
6 

 
2 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

ترجمدددة بعدددض الحكايدددات  7
لقديمددددددددددددددددددددددة الفارسدددددددددددددددددددددية ا

والحدي ددددددددة مددددددددن الجرائددددددددد 
 والمج.ت الفارسية

6 2 

الجممددة االسددمية والفعميددة  8
 في المغة الفارسية

6 2 
 

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

أسددددداليب التعمددددديم والدددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
 % 133 توزيع الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 ال يوجد                      مذكرات :                          -أ

إبدددددراىيم أمدددددين ال دددددواربي : القواعدددددد األساسدددددية لدراسدددددة  -1                    : كتب ممزمة -ب
،  4الفارسدددددددية ، مكتبدددددددة األنجمدددددددو المصدددددددرية ، القددددددداىرة ، ط

 م .1964
طددددو السدددديد ندددددا : النصددددوص الفارسددددية ، دار المعرفدددددة  -2

 م 1978،  3الجامعية ، اإلسكندرية ، ط
 طمعدددددت بصدددددارى ، دسدددددتور زبدددددان فارسدددددي ، كتابخانددددددو -3

 خور يدى . 1335او  ، تيران ،  پاچطيورى ، 
 ور ، دستور زبان فارس  .پد. ع. خيامد -1 :   كتب مقترحة -جد

 رويز نات  خانمرى ، دستور زبان فارس  پد.  -2
 د. ذبيط اأ صفا ، تاريخ أدبيات در إيران . -3

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

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 م .1983ال الث ،  ... الخ
ارمغددددددان ، نامددددددو ماىانددددددو أدبدددددد  ، تدددددداريخ  ، عممدددددد  ،  -2

نجدددم  دددماره پىددد  وچنجددداه وى دددتم ، دوره پاجتمددداع  ، سدددا  
 . 1355او  ، فروردين ماه 

 

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

 د/ مجدي محمد حسين  
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة : دمنيور
 كمية   : اآلداب

المغة العربية قسم   :   

 بيانات المقرر : -1 
 الرمز الكودي :  

Ar4343-33111 

مادة اسم المقرر :  
 االنتساب

 الفرقة / المستوى :
 الرابعة / الميسانس

 التخصص :
 -عممي         56     نظري:  عدد الوحدات الدراسية أدب 

 

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

 في عصرنا الحديث كما فع  األوائ   .
 ب. األىداف الجزئية :

جيددددددددود النقدددددددداد والمغددددددددويين . أن يقدددددددف الطالددددددددب عمدددددددد  1ب.
سياماتيم في حقب التراث العربي األول  والمتأخرة .  وا 

. أن يتعددرف الطالددب عمدد  األدب العربددي قبيدد  عصددر 2ب.
  النيضة . 

 .. أن يمم الطالب بحياة ابن األ ير وآ اره 3ب.
 المستيدف من تدريس المقرر : -3
أن يتعدددددرف الطالدددددب عمددددد   أسددددداليب التعبيدددددر المغدددددوي . 2أ.  المعمومات والمفاىيم : -أ

واألدبدددي ال دددائعة والمسدددتحد ة فدددي التدددراث العربدددي عمددد  مدددر 
 العصور قديميا ومتأخرىا والعصر الحديث .

أن يحدد الطالب التيارات األدبية واألنسا  الحضدارية . 3أ. 
 التي أ رت في ترا نا األدبي والفكري عم  مر العصور.

لطالددب نمدداذج مددن األعمددا  األدبيددة أل ددير أن ي ددرح ا. 4أ.
أع.م الفكدر العربدي التدي أسديمت وتسديم فدي  دران الحضدارة 

 العربية والفكر اإلس.مي المعاصر  .

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

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

اصدددة بدددابن األدبيدددة الخ. أن يحمدد  الطالدددب النصدددوص 2ب. 
 .األ ير 
. أن يسدددددددتخدم قواعدددددددد المغدددددددة فدددددددي إدراك الددددددددالالت  4ب . 

 المغوية والنحوية وتطورىا .

الميددددددددددددددددددارات المينيددددددددددددددددددة  -ج
 الخاصة بالمقرر :

. أن يظيددر الطالددب القدددرة عمدد  القددرانة الصددحيحة 2ج . 
لمنصددددوص عمدددد  مسددددتوى المغددددة والمصددددطمحات والطبددددائع 

 ال قافية المميزة لحقبة معينة

فددددي نمددداذج مدددن القصدددة القصددديرة . أن ينددداقش الطالدددب 2د.  الميارات العامة : -د
 عبارة موجزة وافية بالمعن  .

. أن يكتسددب الطالددب الميددارة التددي تمكنددو مددن اسددتخدام 5د. 
ال ددبكة العامددة لممعمومددات فددي جمددع بيانددات عددن ابددن األ يددر 

 . وصناعة الكتابة

 الموضوع م محتوي المقرر : -4
عدد 
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

  يدددددددددداألدب العربددددددددددي قب 1
 عصر النيضة

4 1 

عصدددددددددددددددددددر النيضدددددددددددددددددددة  2
 الحدي ة

4 1 

عددددوام  ازدىددددار األدب  3
: التعددددددددددميم ، البحدددددددددوث 
والدددددددرح.ت واليجددددددددرة ، 
الترجمددددة ، الطبداعددددددة ، 
المكتبددددددات ، الصدددددحافة 
، الجامعدددات األدبيدددة و 
المجددددددددددددامع المغويددددددددددددة ، 
المست ددرقون ، المسددرح 

عة  ، اإلذاعدددددددة المسدددددددمو 
 والمرئية

8 2 

مددددددددددن فنددددددددددون الن ددددددددددر :  4
المقدددددددددددددا  لمكدددددددددددددواكبي ، 
مصدددددددددددددددطف  صددددددددددددددداد  
الرافعدددي ، زكدددي نجيدددب 

8 2 
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 محمود ، العقاد

مددددددددددن فنددددددددددون الن ددددددددددر :  5
المسددددددرحية ، مسددددددرحية 
أىدددددد  الكيددددددف لتوفيددددددد  

 الحكيم

4 1 

األقصوصدة فدي األدب  6
العربددددددددددددددي الحددددددددددددددديث : 
جبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددران ، األدب 

 السوداني ، تيمور

4 1 

ة نمددددددددوذج مددددددددن القصدددددددد 7
القصدددديرة : نخمددددة عمدددد  
 الجدو  لمطيب صالط

4 1 

ابدددددددن األ يدددددددر ؛ حياتدددددددو  8
 وآ اره

4 1 

ابدددددن األ يدددددر وصددددددناعة  9
 الكتابة

4 2 

بعددددددض مددددددا جددددددان فدددددددي  13
مخطددددددددددددددددوط المفتدددددددددددددددداح 

 المن ا لحديقة االن ا

4 2 

 
 . المحاضرة1 أساليب التعميم والتعمم : -5

 . قاعة بحث2
 . عم  أبحاث3

تعمم أسددددداليب التعمددددديم والددددد -6
لمطدددددددددددددددددد.ب ذوي القددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة :

 ال يوجد
 

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

 األسبوع الرابع ع ر التوقيت :                    -ب
 % 133 توزيع الدرجات :    -جد
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
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 :رؤيح انىحدج

في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً  تطمح انىحدج

انمستىي األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل 

ظح عهً تحقيق مستىي رفيع من األداء و انمحاف

اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل عهً األعتماد 

وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء أمىر 

 ومجتمع مدني..

 اخمي : دراسات في األدب والنقد .نفيسة د                                            مذكرات :    -أ
عبددد الواحددد ال دديخ : صددناعة الكتابددة عنددد ضدديان الدددين  -1 :                    كتب ممزمة -ب

بددددددددن األ يدددددددر ، مؤسسدددددددة  بدددددددداب الجامعدددددددة ، اإلسدددددددكندرية ، 
 م .1986

يخ ، دار الفكر ، بيروت ، ابن األ ير : الكام  في التار  -2
 م .1978لبنان ، 

ابدددن األ يددددر الجددددزري : الم ددد  السددددائر فددددي أدب الكاتددددب  -3
 ىد .1282وال اعر ، مطبعة مصر ، القاىرة ، 

ابن األ ير : الو ي المرقوم في صناعة المنظدوم والمن دور ، 
 ىد .1398مطبعة  مرات الفنون ، القاىرة ، 

،  1مة : الدددذي  عمددد  الروضدددتين ، القددداىرة ، طأبدددو  دددا -1 :   كتب مقترحة -جد
 م .1947

جورجي زيدان : تاريخ آداب المغدة العربيدة ، مكتبدة دار  -2
 م .1967الحياة ، بيروت ، لبنان ، 

عبدد الحدي بدن العمداد الحنبمدي :  دذرات الدذىب فدي أخبدار 3
 من ذىب ، المكتبة التجارية ، بيروت ، لبنان ، د.ت.

ألع دددددد  فددددددي صددددددناعة اإلن ددددددا ، القمق ددددددندي : صددددددبط ا -4
المؤسسة العامة لمتأليف والترجمة والطباعة والن ر ، القاىرة 

 م .1963، 
محمددددد بددددن عبدددددوس الجي ددددياري : الددددوزران والكتدددداب ،  -5

 ، د.ت. 1مطبعة مصطف  البابي الحمبي ، القاىرة ، ط
عددددة محمددددد بددددن يحيدددد  الصددددولي : أدب الكتدددداب ، المطب -6

 ىد .1341السمفية ، القاىرة ، 
دوريات عممية أو ن رات  -د

 ... الخ
 ال يوجد

 

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

 د/ مجدي محمد حسين  د/ نفيسة داخمي
 

 


