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 ػٍَٛ اٌمشاْ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .5
 عبػزبْ فٟ االعجٛع  ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 اْ ٠ؼشف ػٍَٛ اٌمشآْ
 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11



 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠ؼشف ػٍَٛ اٌمشآْ -1أ

 اْ ٠ؼشف اٌمشاءاد اٌغجغ -2أ

 اْ ٠فُٙ رشر١ت ا٠٢بد ٚاٌغٛس -3أ
 اْ ٠فُٙ اٌزفغ١ش ٚأٔٛاػٗ  -4أ

  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ِؼشفخ االػغبص اٌمشآْ – 1ة

 ِؼشفخ لٛاػذ اٌزالٚح – 2ة

 ِؼشفخ ػٍُ اٌزغ٠ٛذ – 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبمشح ٚاٌزطج١ك ػٍٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ



 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط 

 اْ ٠مشأ اٌمشآْ ثطش٠ك فح١حخ -1ط

 اْ ٠فُٙ اٌزشل١ك ٚاٌزفخ١ُ فٟ اٌحشٚف -2ط

  -3ط

   -4ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّحبمشح ٚاٌمشاءح

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد

 

 

 
 ٌّٕمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚا -د 

 لشاءح اٌمشآْ -1د

 اٌضمبفخ اٌذ١ٕ٠خ اٌمشآ١ٔخ ٚرٛظ١فٙب فٟ اٌزذس٠ظ -2د

  -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 ١١ُهش٠مخ اٌزم هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِؼشفخ ػٍَٛ اٌمشآْ ٚربس٠خ  2 1

 اٌزأٌف ف١ٙب

ػٍَٛ اٌمشاْ ٚربس٠خ اٌزأ١ٌف 

 ف١ٙب
 االخزجبس اٌّحٍنشح

 = = ٔضٚي اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِؼشفخ ٔضٚي اٌمشآْ اٌىش٠ُ  2 2

 = = ظب٘شح اٌٛحٟ  اٌزؼش٠ف ثـ ظب٘شح اٌٛحٟ  2 3

اٌزؼش٠ف ثزٕفخ١ُ اٌمشآْ   2 4

 ٚاٌحىّخ ِٕٗ
 = = ّخ ِٕٗرٕفخ١ُ اٌمشآْ ٚاٌحى

 = = أعجبة إٌضٚي ِؼشفخ أعجبة إٌضٚي  2 5

 = = وزبثخ اٌمشآْ ٚعّؼٗ ِؼشفخ وزبثخ اٌمشآْ ٚعّؼٗ 2 6

ِؼشفخ عّغ اٌمشآْ فٟ   2 7

 خالفخ اٌقذ٠ك

عّغ اٌمشآْ فٟ خالفخ 

 اٌقذ٠ك
= = 

ِؼشفخ رشر١ت ا٠٢بد   2 8

 ٚاٌغٛس فٟ اٌّقحف

رشر١ت ا٠٢بد ٚاٌغٛس فٟ 

 اٌّقحف
= = 

ِؼشفخ رطٛس ؽىً   2 9

 اٌّقحف
 = = رطٛس ؽىً اٌّقحف



 = = لشاءح اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِؼشفخ لشاءح اٌمشآْ اٌىش٠ُ  2 11

ِؼشفخ األحشف اٌغجؼخ   2 11

 ٚػاللخ اٌمشاءاد ثٙب

األحشف اٌغجؼخ ٚػاللخ 

 اٌمشاءاد ثٙب
= = 

ِؼشفخ ٔؾأح ِذاسط   2 12

 اٌمشاءاد
 = = ٔؾأح ِذاسط اٌمشاءاد

 = = اٌمشاءاد اٌغجغ اٌمشاءاد اٌغجغِؼشفخ   2 13

 = = اٌّحىُ ٚاٌّزؾبثٗ ِؼشفخ اٌّحىُ ٚاٌّزؾبثٗ  2 14

15 2 
ِؼشفخ اٌزفغ١ش فٟ اٌّأصٛس 

 ٚاٌزمغ١ش ثبٌشأٞ

اٌزفغ١ش فٟ اٌّأصٛس ٚاٌزمغ١ش 

 ثبٌشأٞ
= = 

16 2 
ِؼشفخ اٌزفبع١ش اٌىج١شح فٟ  

 اٌؼقش اٌحذ٠ش

اٌزفبع١ش اٌىج١شح فٟ اٌؼقش 

 اٌحذ٠ش
= = 

 = = رشعّخ اٌمشآْ اٌزؼش٠ف ثـ رشعّخ اٌمشآْ 2 17

 = = اػغبص اٌمشآْ اٌزؼش٠ف ثبػغبص اٌمشآْ 2 18

اٌزؼش٠ف ثؼٍُ اٌزغ٠ٛذ  2 19

 ٚاٌزبس٠خ ٚاٌزأ١ٌف ف١ٗ

ػٍُ اٌزغ٠ٛذ ٚاٌزبس٠خ 

 ٚاٌزأ١ٌف ف١ٗ
= = 

ِؼشفخ ِخبسط اٌحشٚف  2 21

 ٚففبرٙب
 = = ِخبسط اٌحشٚف ٚففبرٙب

 = = األدغبَ ٚأٔٛاػٗ أٔٛاػِٗؼشفخ األدغبَ ٚ 2 21

ِؼشفخ أحىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ  2 22

 ٚاٌز٠ٕٛٓ
 = = أحىبَ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ

 = = أحىبَ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ ِؼشفخ أحىبَ ا١ٌُّ اٌغبوٕخ 2 23



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 خ إٌقٛؿ األعبع١ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

 = = أحىبَ إٌْٛ ٚاٌغ١ُ ِؼشفخ أحىبَ إٌْٛ ٚاٌغ١ُ 2 24

 = = أحىبَ اٌالَ ِؼشفخ أحىبَ اٌالَ 2 25

 = = اٌزٕفخ١ُ ٚاٌزشل١ك ِؼشفخ اٌزٕفخ١ُ ٚاٌزشل١ك 2 26

 = = اٌحذٚد ٚأٔٛاػٙب ِؼشفخ اٌحذٚد ٚأٔٛاػٙب 2 27

 = = أحىبَ اٌٛلف ٚأٔٛاػٗ ِؼشفخ أحىبَ اٌٛلف ٚأٔٛاػٗ 2 28

29 2  = = = 

31 2  = = = 

31 2  = = = 

32 2  = = = 



ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 هبٌجخ 215 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 



 

 

 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .14

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً 

 البرنامج.



  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .15

 اٌزؼج١ش ٚاالٔؾبء  AA10 اعُ / سِض اٌّمشس .16

 االدة اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .17

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .18
 عبػزبْ فٟ االعجٛع  ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .19

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .21

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .21

 أ٘ذاف اٌّمشس .22

 التعبير من وتجاوز الخوف،الكتابة من الطالب تمكين
 
 



 
 
 
 

 ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ .23

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ



 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط



   -4ط 

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .24

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِؼٕٝ ا 2 1

 اٌزؼج١ش ٚاالٔؾبء
 االخزجبس اٌّحٍنشح ومفرداتها التعرٌف بالمادة

 = = الكتابة ماذا نقصد بها اْ ٠ؼشف اٌّمقٛدح ِٓ اٌىزبثخ 2 2

3 
اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌطش٠مخ اٌزٟ  2

٠زجؼٙب اٌمذِبء فٟ اٌىزبثخ ٚفُٙ 

 اٌغبحع

نماذج من الكتابة العربٌة 
ابات القدٌمة من خالل كت

 الجاحظ
= = 

4 2 
اْ ٠زؼشف ػٍٝ وزبة اٌفشصدق 

ألثٟ ٘الي اٌؼغىشٞ ٠ج١ٓ ف١ٗ 

 اٌفشصدق اٌىزبثخ اٌمذ٠ّخ اٌزشاص١خ 

قراءة كتاب الفروق 
اللغوٌة البً هالل 

 العسكري
= = 

اْ ٠زؼشف ػٍٝ أِضٍخ لذ٠ّخ  2 5

 ٌٍىزبثخ ِٕٚٙب وزبثبد اثٓ اٌؼ١ّذ
ابن  اتنماذج من كتاب
 العمٌد

= = 

 = = اختبار )امتحان( زجبساخ 2 6

اْ ٠ؼشف االعٕبط األدث١خ أٞ  2 7

 األٔٛاع اٌف١ٕخ ٌألدة 
 = = االجناس االدبٌة



اْ ٠ؼشف اٌؾؼش ٚإٌضش ٚاٌفشق  2 8

 ث١ّٕٙب
 = = الشعر والنثر

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌمقخ اٌشٚا٠خ  2 9

 وبٌىزبثخ إٌضش٠خ
 = = القصة والرواٌة

 اْ ٠ؼشف فٓ اٌغ١شح أٞ وزبثخ 2 11

 اٌّزوشاد
 = = السٌرة والمذكرات

اْ ٠ؼشف االػزشافبد ٚاٌشعبئً  2 11

 األدث١خ
 = = االعترافات والرسائل

 = = المسرح اْ ٠ؼشف اٌىزبثخ اٌّغشح١خ 2 12

 = = الٌومٌات اْ ٠ؼشف وزبثخ ا١ِٛ١ٌبد 2 13

14 2 
اْ ٠طجك األعظ إٌظش٠خ ٌٍىزبثخ 

األدث١خ ػٍٝ ثؼل االعٕبط 

 األدث١خ

ماذج من بعض الن
 االجناس االدبٌة المتقدمة

= = 

 = = امتحان الفصل االول اخزجبس 2 15

16 2   = = 

اْ ٠ؼشف اٌفشق ث١ٓ اٌزؼج١ش  2 17

 ٚاالٔؾبء
الفرق بٌن التعبٌر 

 واالنشاء
= = 

18 2 
اْ ٠طجك اٌطبٌجخ ِٓ خالي 

دساعخ ثؼل إٌقٛؿ 

 اٌمقق١خ 

التعرف على بعض 
 = = النصوص القصصٌة

 = = اشكالٌات كتابة الهمزة٠ؼشف وزبثخ اٌّٙضح ِٓ خالي اْ  2 19



 ِؼشفخ  أٔٛاػٙب

اْ ٠ؼشف ٍِحّخ وٍىبِؼ وٕـ  2 21

 لذ٠ُ
 ملحمة كلكامش

= = 

 اْ ٠ذسط فٓ اٌغ١شح 2 21
سٌرة الجنوبً لعبلة  

 الروٌنً
= = 

اْ ٠ذسط ّٔبرط أدث١خ ٚاٌزطج١ك  2 22

 ػ١ٍٙب
رحلة الى الغرب،د.رنا 

 قبانً
= = 

٠ذسط اٌزأ١ٌف إٌقٛؿ  اْ 2 23

 اٌمذ٠ّخ ِضً وزبة اٌجخالء
نصوص من كتاب 

 البخالء للجاحظ
= = 

اْ ٠ذسط إٌـ اٌمققٟ  2 24

 اٌمذ٠ُ
نصوص من الف لٌلة 

 ولٌلة
= = 

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌىزبثخ إٌغ٠ٛخ   2 25

 ٚاٌزوٛس٠خ ٚاٌفشق ث١ّٕٙب
الفرق بٌن النص الذكوري 

 واالثنوي
= = 

اٌىزبثخ اْ ٠ؼشف ِٛمٛػبد  2 26

 ٚهشق اٌىزبثخ ٚأعب١ٌجٙب
الفرق بٌن ماذا نكتب؟ 

 وكٌف نكتب
= = 

اْ ٠ؼشف ثؼل لشاءح اٌٍغخ ِضً  2 27

 اٌؼذد ٚاٌّؼذٚد ٚاؽىب١ٌبرخ
 العدد والمعدود

= = 

اْ ٠ىزؾف األخطبء اٌؾبئؼخ فٟ  2 28

 اٌىزبثخ
 اخطاء شائعة

= = 

 = = نص حوار مسرحً اْ ٠ذسط وزبثخ ِغشح١خ 2 29

 = = اختبار الطالبات زجبساخ 2 31



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .25

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  المصادر بعض عمى االعتماد وانما،معينة منيجية كتب توجد ال 

 مثل،لديو الكتابة اقةط وتحرك الطالب خيال تغني التي المتنوعة

 العربية بالبالغة كتاب او،لمجاحظ البخالء كتاب او،وليمة ليمة الف

 الكتابة   بفعل تيتم التي النقدية المصطمحات بعض الى اضف،

   ومن،االمالء بمادة تيتم التي الكتب من مجموعة عمى االعتماد 

 تسيم التي،والروائي القصصية النصوص من مجموعة قراءة ثم

 طروحات من االفادة يمكن كما،الكتابة بطرق الطالب عريفت في

 واالنشاء الخبر مفيومي في العربية البالغة

 = = مراجعة عامة  ِشاعؼخ 2 31

 = = مراجعة عامة ِشاعؼخ 2 32



ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد 

 ٚاٌجشِغ١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 ّٕٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( اٌ
 

 

 اٌمجٛي  .26

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 هبٌجخ 215 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 



 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .27

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .28

 ػٍُ ٔفظ إٌّٛ  AB1 اعُ / سِض اٌّمشس .29

 ػٍُ إٌفظ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .31

 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .31

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .32

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .33

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .34

 أ٘ذاف اٌّمشس .35

بادىء االساسية لعلم النفس النمو من ىيث تعريفو وامهيتو ومظاىر مراحلو ومنهاج حبثو والعوامل ادلؤثرة ان يتعرف الطالب على ادل
 فيو

 
 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً أل

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .36

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٕفغ١خ .اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِؼٕٝ اٌطفٌٛخ ٚا١ّ٘زٙب ٚحبعبرٙب االعبع١خ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌ-1أ

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِؼٕٝ اٌّشا٘مخ ٚا١ّ٘خ دساعزٙب ٚػاللزٙب ثّشحٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌشؽذ. -2أ

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ػ١ٍّبد إٌّٛ اٌغزّبػٟ ٚاالٔفؼبٌٟ ٚاٌخٍمٟ ٚاٌّؼشفٟ ٚاٌٍغٛٞ ٚاٌؼمٍٟ  -3أ

 ّٚٔٛ اٌزفى١ش االثذاػٟ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رم٠ُٛ اٌجحش اٌزغش٠جٟ ِٓ ح١ش خطٛاد اٌزم٠ُٛ ٚػٕبفشٖ.– 1ة

 اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ اٌم١بَ ثبعشاء رغبسة ٚدساعبد ِخزجش٠خ فٟ ِغبالد ػٍُ إٌفظ اٌّخزٍفخ. – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  طريقة احملاضرة )اإللقاء(.

 يمي والذي يهدف إىل جتميع ادلفاىيم النظرية للدرس وإمكانية تطبيقها يف ادلدرسة .االعتماد على الواجب التعل 
 .استخدام ادلناقشة التعليمية )احلوار التعليمي( والذي يعتمد على تبادل األفكار للوصول إىل احلقائق 
 ليمية يف التحضري دلوضوع الدر س.اجلماعات التع 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد

 ٙبساد اٌزفى١شِ -ط

 الوعي مبعىن النمو النفسي وأمهيتو وفهم مراحلو واخلصائص العقلية وادلعرفية واالنفعالية واالجتماعية لكل مرحلة. -1ط

 أن يكتسب الطالب القدرة على معرفو أىداف النمو النفسي. -2ط

 تنميو مهارات أساليب رعاية النمو -3ط

 ىر كل مرحلة من مراحل النمو.مقدرة الطالب على التمييز بني مظا   -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

  طريقة احملاضرة )اإللقاء(.

 . االعتماد على الواجب التعليمي والذي يهدف إىل جتميع ادلفاىيم النظرية للدرس وإمكانية تطبيقها يف ادلدرسة 
 فكار للوصول إىل احلقائق.استخدام ادلناقشة التعليمية )احلوار التعليمي( والذي يعتمد على تبادل األ 



 

 ليمية يف التحضري دلوضوع الدر س.اجلماعات التع 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اختبارات دوريو  -حلقات نقاشيو . ج -تطبيقات تربوية . ب - أ

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 لب مبادئ النمو .اتقان الطا -1د -
 تمٌز الطالب بٌن نظرٌات النمو النفسً -2د -

 -3د

    -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .37

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االخزجبس اٌّحٍنشح مفردات علم نفس النمو معرفة مفردات علم نفس النمو 2 1
 = = مدخل الى علم نفس النمو معرفة دخل الى علم نفس النمو 2 2
 = = تعريف علم نفس النمو واىدافو تعريف علم نفس النمو واىدافو 2 3
 = = اىمية دراسة النمو معرفة اىمية دراسة النمو 2 4
 = = معنى النمو معرفة معنى النمو 2 5
 = = التطويرالنمو والنضج و  معرفة النمو والنضج والتطوير 2 6

7 2 
معرفة المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 التطوير
المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 = = التطوير

8 2 
معرفة المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 التطوير
المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 = = التطوير

 = = مراحل النمو معرفة مراحل النمو 2 9
 = = مظاىر النمو لنمومعرفة مظاىر ا 2 11
 = = العوامل المؤثرة في النمو معرفة العوامل المؤثرة في النمو 2 11
 = = الوراثة معرفة الوراثة 2 12
 = = الغدد معرفة الغدد 2 13
 = = البيئة معرفة البيئة 2 14
 = = الغذاء معرفة الغذاء 2 15
 = = العوامل االخرى معرفة العوامل االخرى 2 16
 = = مرحلة الطفولة معرفة مرحلة الطفولة 2 17
 = = مرحلة المهد والرضاعة معرفة مرحلة المهد والرضاعة 2 18

19 2 
معرفة مطالب النمو في مرحلة الرضاعة 

 العظام
مطالب النمو في مرحلة الرضاعة 

 = = العظام

 = = مرحلة الطفولة المبكرة معرفة مرحلة الطفولة المبكرة 2 21
 = = مرحلة الطفولة المتوسطة  فة مرحلة الطفولة المتوسطة معر  2 21
 = = مرحلة الطفولة المتاخرة معرفة مرحلة الطفولة المتاخرة 2 22

23 
معرفة دور المؤسسات االجتماعية  2

 التنشئة االجتماعية للطفل
دور المؤسسات االجتماعية التنشئة 

 = = االجتماعية للطفل

 = = التنمية االجتماعية ماعيةمعرفة التنمية االجت 2 24
 = = االسرة معرفة االسرة 2 25
 = = تأثيرة جماعة االقران  معرفة تأثيرة جماعة االقران  2 26
 = = المدرسة معرفة المدرسة 2 27
 = = تأثير وسائل االعالم في التنشئة معرفة تأثير وسائل االعالم في التنشئة 2 28
 = = مرحلة المراىقة المبكرة المبكرةمعرفة مرحلة المراىقة  2 29

31 2 
معرفة مرحلة المراىقة المتوسطة 

 والمتأخرة
 = = مرحلة المراىقة المتوسطة والمتأخرة

 = = بعض مشكالت المراىقة معرفة بعض مشكالت المراىقة 2 31
 = = مراجعة عامة بالمادة مراجعة عامة بالمادة 2 32



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .38

 طٍٛثخ :اٌمشاءاد اٌّ

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .39

 هبٌجخ 111 جبد اٌغبثمخاٌّزطٍ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .41

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 اٌزشثٛٞؽشاف االداسح ٚاال   AB2 اعُ / سِض اٌّمشس .42

 ػٍُ إٌفظ  اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب اٌجشاِظ .43

 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .44

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .45

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .46

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .47

 أ٘ذاف اٌّمشس .48

 د.يشارك بفاعلية يف وضع خطة سنوية عامة للمدرسة يف بداية كل عام دراسي جدي .1

 ينظم جدول ادلدرسة ويصمم أي ىياكل تنظيمية يف ادلدرسة. .2

 مييز بني األمناط والسلوكيات القيادية وادلالئمة للموقف. .3

 يشارك بفاعلية يف عملية اختاذ القرارات ادلدرسية بصورة صحيحة.. .4

 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .49

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 يفرق بني مفهوم اإلدارة الرتبوية والتعليمية وادلدرسية والعالقة بينها. -1أ

 حيدد أسس ومبادئ اإلدارة واإلشراف الرتبوي وفق عناصر اجلودة. -2أ

 يشخص حاجات األفراد وحيدد طبيعة دوافعهم وما حيفزىم للعمل مبا يشبع حاجاهتم  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ٌستطٌع التنبإ العلمً بسلوك التالمٌذ - 1ة

 .   تحدٌد االعمال االدارٌة والتربوٌة  - 2ة
  – 3ة
     -4ة



 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 )المحاضرة )الحوار والمناقشة 

 طرٌقة الحوار –

 هشائك اٌزم١١ُ      

   حضور ومشاركة 
   تكالٌف            

  اختبار نصفً      
    نهائً       اختبار

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 مقدرة الطالب على التمييز بني االعمال االدارية والفنية -1ط

 تنمية مهارة القدرة على حتليل اخلطة الدراسية . -2ط

 -3ط

   -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 )المحاضرة )الحوار والمناقشة 

 طرٌقة الحوار  –

 هشائك اٌزم١١ُ    

   كة حضور ومشار
   تكالٌف            

  اختبار نصفً      

 اختبار نهائً      
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 مقدرة الطالب على التمييز بني االعمال االدارية والفنية . -1د

 الدراسية  تنمية مهارة القدرة على حتليل اخلطة -2د

 -3د

    -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .51

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االخزجبساد اٌّحبمشح مفهوم االدارة التربوية معرفة مفهوم االدارة التربوية 2 1
 = = االدارة طبيعتها اىميتها تطور معرفة تطور االدارة طبيعتها اىميتها 2 2
 = = عناصر االدارة التربوية معرفة عناصر االدارة التربوية 2 3

4 2 
النظريات –معرفة نظريات االدارة 
 الكالسيكيو

النظريات –نظريات االدارة 
 = = الكالسيكيو

5 2 
معرفة خصائص وميادين االدارة 

 التعليمية
 = = خصائص وميادين االدارة التعليمية

6 2 
معرفة وظائف)مهام( االدارة التعليمية 

 التخطيط
وظائف)مهام( االدارة التعليمية 

 = = التخطيط

معرفة التنظيم  واالتصال والحوافز  2 7
 في االدارة التعليمية

التنظيم  واالتصال والحوافز في 
 = = االدارة التعليمية

8 2 
معرفة االدارة المدرسية  مفهومها 

 واىدافها
 = = المدرسية  مفهومها واىدافهااالدارة 

 = = انماط االدارة المدرسية معرفة انماط االدارة المدرسية 2 9

معرفة مهام ومسؤليات االدارة  2 11
 المدرسة

 = = مهام ومسؤليات االدارة المدرسة

11 2 
معرفة الكفايات الالزمة لمدير 

 المدرسة
 = = الكفايات الالزمة لمدير المدرسة

 = = مهمات مدير المدرسة ة مهمات مدير المدرسةمعرف 2 12

معرفة المهارات الواجب توفرىا في  2 13
 مدير المدرسة

المهارات الواجب توفرىا في مدير 
 = = المدرسة

 = = القيادة معرفة القيادة 2 14
 = = نظريات القيادة معرفة نظريات القيادة 2 15

16 2 
معرفة االدارة الصفيةفي العملية 

 عليميةالت
 = = االدارة الصفيةفي العملية التعليمية

 = = تعريف التعليم الثانوي معرفة تعريف التعليم الثانوي 2 17
 = = اىداف المرحلة الثانوية معرفة اىداف المرحلة الثانوية 2 18

19 2 
معرفة تنظيم التعليم في المرحلة 

 الثانوية
 = = تنظيم التعليم في المرحلة الثانوية

21 2 
معرفة المستحدثات التربوية في 

 التعليم الثانوي
المستحدثات التربوية في التعليم 

 = = الثانوي

21 2 
معرفة نظام المدارس الثانوية في 

 = = نظام المدارس الثانوية في العراق العراق

معرفة بعض تجارب دول العالم في  2 22
 التعليم الثانوي

بعض تجارب دول العالم في التعليم 
 = = ثانويال

 = = صفات المدرس الثانوي  معرفة صفات المدرس الثانوي  2 23
 = = مفهوم االشراف التربوي معرفة مفهوم االشراف التربوي 2 24

25 2 
معرفة اىداف ووظائف االشراف 

 التربوي
 = = اىداف ووظائف االشراف التربوي



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .51

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
  ٜأخش     

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .52

  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  ذد ِٓ اٌطٍجخ أوجش ػ

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 = = اسس االشراف التربوي  معرفة اسس االشراف التربوي  2 26
 = = انواع االشراف التربوي معرفة انواع االشراف التربوي 2 27

28 2 
معرفة االشراف التصحيحي, 

 االستبدادي
 = = االشراف التصحيحي, االستبدادي

29 2 
معرفة االشراف 

 الديمقراطي,والجماعي
 = = االشراف الديمقراطي,والجماعي

 = = فهوم االشراف ومميزاتوتطور م معرفة تطور مفهوم االشراف ومميزاتو 2 31

31 2 
معرفة اساليب االشراف :الفردية 

 الصفية الجماعية
اساليب االشراف :الفردية الصفية 

 = = الجماعية

 = = مواصفات اختيار المشرف معرفة مواصفات اختيار المشرف   2 32

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((



 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .53

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .54

 االدة االعالِٟ   AB3 اعُ / سِض اٌّمشس .55

 االدة  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .56

 العجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخفٟ ا صالس عبػبد أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .57

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .58

 96 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .59

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .61

 أ٘ذاف اٌّمشس .61

 و القدمية النصوصو حفظ على الطالب دلاعدة االموية والدولة( ص) الرسول عصر يف االدب اصابت اليت التطورات على االطالع
 .ابياهتا وشرح مفرداهتا معاين رفةومع عليها االطالع

 
 
 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .62



 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠ؼشف االدة االعالِٟ ٚعجت رطٛسٖ. -1أ

 اْ ٠ؼشف اٌذة االِٛٞ ٚاُ٘ اٌزغ١شاد اٌزٟ هشأد ػ١ٍٗ. -2أ

 ٚخقبئقٗ اٌف١ٕخ ٚاٌّٛمٛػ١خ. اْ ٠فُٙ اٌطبٌت اٌؾؼش فٟ اٌؼقش االعالِٟ -3أ        

 اْ ٠فُٙ إٌضش ِٚٛمٛػبرٗ فٟ اٌؼقش االعالِٟ-4أ        

 -5أ

    -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اْ ٠فشق ث١ٓ اٌؾؼش فٟ اٌؼقش اٌغبٍٟ٘ ٚاٌؼقش االعالِٟ. – 1ة

 اْ ١ّ٠ض االٌفبظ االعال١ِخ اٌغذ٠ذح ٚاعزخذاِبرٙب فٟ االدة االعالِٟ . – 2ة

 اْ ٠مشأ ٠ٚحًٍ اٌمقبئذ ٚإٌقٛؿ االدث١خ فٟ اٌؼقش االعالِٟ. – 3ة

 اٌز١١ّض ث١ٓ االدة االعالِٟ ٚادة اٌؼقٛس االخشٜ.    -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبمشح ٚاٌّغب١ِغ 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد ٚاٌزمبس٠ش

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 خ.لشاءح إٌـ اٌؾؼشٞ ثقٛسح فح١ح-1ط

 ِؼشفخ اٌّنب١ِٓ اٌؾؼش٠خ االعال١ِخ.-2ط

 رح١ًٍ إٌـ االدثٟ ف١ٕبً ِٚٛمٛػ١بً.-3ط

 ِؼشفخاٌٛالغ االعالِٟ االعزّبػٟ ٚاٌغ١بعٟ ِٓ خالي إٌقٛؿ االدث١خ اٌؾؼش٠خ ٚإٌضش٠خ.  -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزح١ًٍ–اٌّحبمشح 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 ً اٌمقبئذاالخزجبساد اٌزمبس٠ش ٚرح١ٍ

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 و١ف١خ لشاءح اٌمقبئذ ثقٛسح فح١حخ.-1د

 اٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ اٌؾؼش ٚإٌضش فٟ اٌؼقش االعالِٟ. -2د

 الي إٌقٛؿ االدث١خ.اعزٕجبه اٌٛالغ االعالِٟ فٟ ػقش فذس االعالَ ٚاٌؼقش االِٛٞ ِٓ خ-3د

  -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .63

 األعجٛع
اٌغبػب

 د
 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 
اٌزؼش٠ف ثٍفظخ االدة 

 ٚرطٛس٘ب ػجش اٌؼقٛس 

   العصور عرب ادب لفظة تطور

 
 االخزجبس اٌّحبمشح

2 3 
ِؼشفخ اٌؾؼش فٟ ظً 

الِٛاٌزغ١١ش اٌزٞ حقً االع

 ف١ٗ
 = =  والشعر اإلسالم

3 3 
ِؼشفخ اٌؾؼش فٟ ػقش فذس 

 االعالَ

 صدر عصر يف الشعر حالة
  اإلسالم

= = 

4 3 
ِؼشفخ اعجبة مؼف اٌؾؼش فٟ 

 اٌؼقش االعالِٟ
 = =  الشعر ضعف قضية

5 3 
ِؼشفخ م١بع اٌؾؼش فٟ 

اٌؼقش االعالِٟ ٚاسعبػٙب 

 اٌٝ اعجبة ع١بع١خ ٚاعزّبػ١خ
 = =  الشعر ضياع قضية

6 3 
ِؼشفخ اعجبة ارغبٖ اٌؾؼشٔحٛ 

 االٌزضاَ ثبٌذ٠ٓ
 = =  بالدين اإللتزام حنو الشعر اجتاه

 = =  الشعر يف القرآن أثر ِؼشفخ اصش اٌمشآْ ػٍٝ اٌؾؼش 3 7

 = =  ثابت بن حسان اٌزؼش٠ف ثؾؼش حغبْ ثٓ صبثذ 3 8

 = =  رواحة بن اهلل عبد  رواحة بن اهلل عبدالتعريف بشعر  3 9

11 3 
 مالك بن كعبالتعريف بشعر  

  اإلنصاري
 = =  اإلنصاري مالك بن كعب

11 3 
 أيب بن زىري بن كعبالتعريف بشعر  

  سلمى
 = =  سلمى أيب بن زىري بن كعب

 = =  احلطيئة اٌزؼش٠ف ثبٌحط١ئخ ٚؽؼشٖ 3 12

13 3 
اٌزؼش٠ف ثؾؼش ِؼزقُ ثٓ 

 ٠ٛٔشح
 = =  نويرة بن متمم

 = =  ادلديح غرض اٌزؼشف ثغشك اٌّذ٠ح 3 14

15 3 
اٌزؼشف ثغشك اٌٙغبء 

 ٚخقبئقٗ
 = =  اذلجاء غرض

16 3 
اٌزؼش٠ف ثغشك اٌشصبء 

 ٚخقبئقٗ
 = =  الرثاء غرض

17 3 
اٌزؼش٠ف ثغشك اٌغضي 

 ٚخقبئقٗ
 = =  الغزل غرض

 = =  اإلسالمية الفتوحات شعر  اإلسالمية الفتوحات شعرالتعريف ب 3 18

 = = والدعوة العقيدة شعر  والدعوة العقيدة شعرب التعريف 3 19

  اجلهاد شعرمعرفة  3 21
 

  اجلهاد شعر
= = 

21 3 
اٌزؼش٠ف ثـ إٌضش فٟ اٌؼقش 

االعالِٟ ِٚب هشأ ػ١ٍٗ ِٓ 

 رغ١١ش فٟ اٌّنب١ِٓ االدث١خ
 = =  االسالمي العصر يف النثر

22 3 
ِؼشفخ فٓ اٌخطبثخ ٚدٚس٘ب فٟ 

 اٌؼقش االعالِٟ
 = =  اخلطابة



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .64

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

حاضرات في االدب االسالميم 

 محاضرات في االدب االموي 

العصر االسالمي                          د.شوقي ضيف 

االمالي في االدب االسالمي            د.ابتسام الصفار 

   االدب في عصر النبوة والراشدين   د.صالح الدين الهادي 

ضيف   التطور والتجديد                          د.شوقي 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .65

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

   ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ

 = =  الرسائل ِؼشفخ فٓ اٌشعبئً ٚا١ّ٘زٙب 3 23

24 3 
ِؼشفخ فٓ إٌمبئل ٚاعجبة 

 ظٙٛس٘ب
 = =  النقائض

 = =  ادلديح فن تطور ِؼشفخ و١ف١خ رطٛس فٓ اٌّذ٠ح 3 25

26 3 
ِؼشفخ غشك اٌغضي اٌؼزسٞ 

 ٚاعجبة ظٙٛسٖ
 = =  العذري الغزل

27 3 
ِؼشفخ اعجبة ٚعٛد اٌغضي 

 اٌقش٠ح
 = =  الصريح الغزل

28 3 
اٌزؼش٠ف ثبٌٕضش االِٛٞ ٚاعجبثٗ 

 رطٛسٖ

 العصر يف النثر تطور اسباب
  األموي

= = 

29 3 
اٌزؼش٠ف ثفٓ اٌشعبئً فٟ 

اٌؼقش االِٛٞ ٚاُ٘ 

 ِٛمٛػبرٙب
 = =  وتطوره الرسائل فن

31 3 
اٌزؼش٠ف ثبٌخطبثخ ِٚنب١ِٕٙب 

 فٟ اٌؼقش االِٛٞ
 = =  وتطوره اخلطابة فن

31 3 
اٌزؼش٠ف ثّٕبرط ِٓ ؽؼشاء 

 اٌؼقش االِٛٞ

 شرح مع الشعراء حلياة دراسة
  أشعارىم من لنماذج وحفظ

= = 

32 3 
ِؼشفخ اٌخقبئـ اٌف١ٕخ فٟ 

 ؽؼش اٌؼقش االِٛٞ

 العصر لشعر الفنية اخلصائص
  األموي

= = 



  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .66

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .67

 اٌحبعجبد AB4 اعُ / سِض اٌّمشس .68

 ػٍُ اٌحبعجبد اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .69

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .71
 فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخعبػزبْ 

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .71

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .72

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .73

 أ٘ذاف اٌّمشس .74

نشاء قواعد البيانات . وكذلك تعميم الطالبات  Exccessتعميم الطالبات عمى استخدام نظام البيانات      وتنظيم البيانات والجداول وا 
 والتعرف  Power Pointعن طريق استخدام  DaKashowمى كيفية تصميم المحاضرات وباستخدام الحاسوب وجهاز العرض ع

 وأساسيات االنترنت MatLabعمى برنامج 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم صوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 البرنامج.



 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .75

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ اٌحبعجبد.-1أ

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌجشاِظ اٌزطج١م١خ.-2أ

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ثبالٔزش ٔذ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اْ ٠غزخذَ اٌحبعجخ ثؾىً ع١ٍُ.– 1ة

 اْ ٠ذخً اٌحبعجخ فٟ ِغبي رخققٗ . – 2ة

  – 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 فٟ اٌّخزجش١م١خ اٌّحبمشاد إٌظش٠خ ٚاٌزطج

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبس إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌحبعجخ فٟ اٌجحش  اٌؼٍّٟ.-1ط

 وغش حبعض رىٍٕٛع١خ اٌّؼٍِٛبد ٌٍطٍجخ . -2ط

 -3ط

   -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّحبمشاد إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ فٟ اٌّخزجش

 ئك اٌزم١١ُ هشا   

 االخزجبساد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.



 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 اعزخذاَ اٌحبعجخ فٟ اٌزذس٠ظ .-1د

 رٛم١ف اٌحبعجخ فٟ ِغبي اٌؼًّ ِٓ ثشاِغ١بد ٚاػّبي اداس٠خ ِحٛعجخ .-2د

 -3د

    -4د



 سث١ٕخ اٌّمش .76

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌجشاِظ 

 اٌزطج١م١خ
Power Point2007    

اٌّحبظشاد 

 ٔظشٞ ٚػٍّٟ
اخزجبساد ٔظشٞ 

 ٚػٍّٟ

2 2 = Power Point2007    = = 

3 2 = Power Point2007    = = 

4 2 = Power Point2007    = = 

5 2 = Power Point2007    = = 

6 2 = Power Point2007    = = 

7 2 = Power Point2007    = = 

8 2 = Power Point2007    = = 

9 2 = Power Point2007    = = 

11 2 = Power Point2007    = = 

11 2 = Power Point2007    = = 

12 2 = Power Point2007    = = 

13 2 
اٌزؼشف ػٍٝ ثشاِظ لٛاػذ 

 اٌج١بٔبد
Office Access2007 = = 

14 2 = Office Access2007 = = 

15 2 = Office Access2007 = = 

16 2 = Office Access2007 = = 

17 2 = Office Access2007 = = 

18 2 = Office Access2007 = = 

19 2 = Office Access2007 = = 

21 2 = Office Access2007 = = 

21 2 = Office Access2007 = = 

22 2 = Office Access2007 = = 

23 2 =  Office Access2007 = = 

24 2 = Office Access2007 = = 

25 2 
اٌزؼش٠ف ثؼًّ االٔزشٔذ 

 ٚو١ف١خ اٌجحش فٟ اٌّٛالغ
 = = االٔزشٔذ

 = = االٔزشٔذ = 2 26

 = = االٔزشٔذ = 2 27

 = = االٔزشٔذ = 2 28

29  
 اٌزؼش٠ف  ثجشٔبِظ  

MatLab ٗٚخقبئق 
MatLab = = 



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .77

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّ
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .78

 هبٌجخ111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

31  = MatLab = = 

31  = MatLab = = 

32  = MatLab = = 

 اجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد ١ّ١ٍخاٌّؤعغخ اٌزؼ .79

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .81

 اٌجالغخ AB5 اعُ / سِض اٌّمشس .81

 اٌٍغخ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .82

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .83
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .84

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .85

 6/4/2114 خ إػذاد ٘زا اٌٛفف ربس٠ .86

 أ٘ذاف اٌّمشس .87

تعميم الطالبات أساليب البالغة العربية وفنونها وتراكيب الجممة وما يطرأ عميها من تغييرات إلعداد مدرسات ناجحات في 
 اختصاص المغة العربية وآدابها

 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .88

 اٌفُٙ اٌّؼشفخ ٚ -أ
 اْ ٠ؼشف اٌفقبحخ ٚاٌجالغخ.-1أ

 اْ ٠ؼشف ػٍُ اٌّؼبٟٔ ٚأٛاػٗ. -2أ

 اْ ٠فُٙ ػٍُ اٌّؼبٟٔ ٚرطج١مبرٗ. -3أ
 اْ ٠فُٙ ٔظش٠خ إٌظُ.-4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌفقبحخ ٚرطج١مبرٙب.– 1ة

 اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌجالغخ ٚرطج١مبرٙب. – 2ة

 عز١ؼبة ػٍُ اٌّؼبٟٔ ِٚب ٠ح٠ٛٗ ِٓ اعب١ٌت ٌغ٠ٛخ ٚاخشاعٙبثطش٠مخ ٌغ٠ٛخ.ا – 3ة

     -4ة



 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبظشح ٚاٌزطج١ك

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌزطج١م١خ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌمذسح ػٍٝ اخشاط االعب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ ٌذالٌذ ثالغ١خ.-1ط

 ِؼبٟٔ االعب١ٌت ٌٍغ٠ٛخ ٚا١ّ٘زٙب اٌجالغ١خ. ِؼشفخ-2ط

 اعزخذاَ ػٍُ اٌّؼبٟٔ ثبٌىزبثخ االدث١خ ٚاٌجالغ١خ.-3ط

   -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزطج١ك ػٍٝ إٌقٛؿ االدث١خ ؽؼش٠خ ٚٔضش٠خ

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌزطج١م١خ

 شٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخ -د 

 اٌفُٙ اٌجالغٟ ٌالعب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ. -1د

 رٛف١ف اٌٍغخ ٌذالالد ثالغ١خ.-2د

 رح١ًٍ إٌقٛفبالدث١خ اٌؾؼش٠خ ٚإٌضش٠خ.-3د

    -4د



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .91

 ث١ٕخ اٌّمشس .89

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ ١ٍُهش٠مخ اٌزؼ

 االخزجبس اٌّحبمشاد الفصاحة  معرفة الفصاحة  2 1
 = = الفصاحة معرفة الفصاحة 2 2
 = = البالغة معرفة البالغة 2 3
 = = علم المعاني                     علم المعاني  معرفة         2 4
 = = نظرية النظم   معرفة نظرية النظم    2 5
 = = نقد المنهج لمنهجمعرفة نقد ا 2 6
 = = الخبر معرفة الخبر 2 7
 = = اإلنشاء , األمر معرفة اإلنشاء , األمر 2 8
 = = النهي معرفة النهي 2 9

 = = االمتحان األّول االمتحان األّول 2 11
 = = االستفهام  معرفة االستفهام  2 11
 = = التمني والنداء معرفة التمني والنداء 2 12
 = = التقديم والتأخير رفة التقديم والتأخيرمع 2 13
 = = التقديم والتأخير معرفة التقديم والتأخير 2 14
 = = االمتحان الثاني معرفة االمتحان الثاني 2 15
 = = الفصل والوصل معرفة الفصل والوصل 2 16

17 2 
 معرفة الفصل والوصل

 االمتحان الثاني
 الفصل والوصل
 = = االمتحان الثاني

 = = عطلة نصف السنة  2 18
 = = عطلة نصف السنة  2 19
 = = الفصل والوصل معرفة الفصل والوصل 2 21
 = = القصر معرفة القصر 2 21
 = = القصر معرفة القصر 2 22
 = = االمتحان الثالث االمتحان الثالث 2 23
 = = اإليجاز معرفة اإليجاز 2 24
 = = اإليجاز = 2 25
 = = جازاإلي = 2 26
 = = اإلطناب معرفة اإلطناب 2 27
 = = اإلطناب = 2 28
 = = المساواة معرفة المساواة 2 29
 = = االمتحان الرابع االمتحان الرابع 2 31
 = = تطبيقات عامة تطبيقات عامة 2 31
 = = تطبيقات عامة تطبيقات عامة 2 32



 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 عبع١خ إٌقٛؿ األ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 .البالغة والتطبيق ، تأليف الدكتور أحمد مطموب والدكتور كامل حسن البصير
     جواىر البالغة ، تأليف السيد أحمد الياشمي .

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌخذِبد االعزّبػ

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .91

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 رروصف المق

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .92

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ بِؼٟ / اٌّشوضاٌمغُ اٌغ .93

 إٌحٛ   AB6 اعُ / سِض اٌّمشس .94

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 اٌٍغخ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .95

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .96
 صالس عبػبد فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .97

 96 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .98

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .99

 اف اٌّمشسأ٘ذ .111

 تهدف الى تنمية المهارات المغوية عند الطالب 
 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .111

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠ؼشف لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.-1أ -1أ

 اْ ٠ؼشف اٌّزغ١شاد فٟ اٌغٍّخ اٌؼشث١خ.-2أ

 اْ ٠فُٙ أٛاع االعّبء ِٓ اٌّفبػ١ً. -3أ
 -4أ
  -5أ
  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌمشاءح اٌقح١حخ. – 1ة         

 اٌمذسح ػٍٝ اٌىزبثخ اٌقح١حخ. – 2ة

 اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌّزغ١شاد فٟ اٌغٍّخ اٌؼشث١خ. – 3ة

        -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبمشح

 هشائك اٌزم١١ُ      

 ٚاٌزطج١م١خ االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ



 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌز١١ّض ث١ٓ االدٚاد اٌٍغ٠ٛخ ِٚؼشفخ اٌفشق ث١ٕٙب. -1ط

 ِؼشفخ اٌزغ١شاد ثبٌغٍّخ اٌؼشث١خ ػٕذ دخٛي ثؼل االدٚاد ِٓ حشٚف ٚاعّبء. -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزطج١ك ػٍٝ اٌغًّ ٚإٌقٛؿ

 هشائك اٌزم١١ُ    

 طج١م١خ ٚٚمغ االِضٍخاالخزجبساد اٌز

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 اٌمشاءح اٌقح١حخ.-1د

 اٌىزبثخ اٌقح١حخ.-2د

 ِؼشفخ اعجبة ثؼغ اٌّزغ١شاد ػٍٝ اٌغٍّخ.-3د

  -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .112

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛحذح / اٌّغبق  اعُ

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االخزجبس اٌّحبمشاد تعريف بادلادة  3 1

2 3 
اٌزؼش٠ف ثـ اْ 

ٚاخٛارٙبِٚب رغ١شٖ فٟ 

 اٌغٍّخ
 = = ان واخواهتا 

3 3 
اٌزؼش٠ف ثـ ال إٌبف١خ 

 ٌٍغٕظ 
 = = ال النافية للجنس 

 = = ظن واخواهتا  اٌزؼش٠ف ثظٓ ٚاخٛارٙب 3 4

5 3 
ِؼشفخ اٌفؼً االصَ 

 ٚاٌّزؼذٞ
 = = تعدية الفعل ولزومة

 = = الفاعل  اٌزؼش٠ف ثبٌفبػً 3 6

 = = نائب الفاعل  اٌؼش٠ف ثٕبئت اٌفبػً 3 7

 = = مفعول مطلق  التعريف بادلفعول مطلق  3 8

 = = مفعول فيو  التعريف بادلفعول فيو  3 9

 = = جلة مفعول ال التعريف بادلفعول الجلة  3 11

 = = مفعول معو  التعريف بادلفعول معو  3 11

 = = احلال  التعريف باحلال  3 12

13 3 
اٌزؼش٠ف ثبالعزضًٕء 

 ٚأٛاػٗ
 = = االستثناء 

 = = التميز  اٌزؼش٠ف ثبٌز١ّض 3 14

 = = حروف اجلر ِؼشفخ أٛاع حشٚف اٌغش 3 15

 = = حروف اجلر = 3 16

 = = حروف اجلر = 3 17

 = = حروف اجلر = 3 18

 = = اإلضافة ِؼشفخ االمبفخ ٚأٛاػٙب 3 19

 = = اإلضافة = 3 21

 = = اإلضافة = 3 21

 = = اإلضافة = 3 22

 = = اإلضافة = 3 23

 = = النعت اٌزؼش٠ف ثبٌٕؼذ 3 24

 = = التوكيد اٌزؼش٠ف ثبٌزٛو١ذ 3 25

 = = العطف )عطف البيان( اٌزؼش٠ف ثبٌؼطف 3 26

 = = العطف )عطف النسق( = 3 27

 = = البدل التعريف بالبدل 3 28

 = = النداء التعريف بالنداء 3 29

 = = مراجعة عامة  3 31

 = = مراجعة عامة  3 31



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .113

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  شرح ابن عقيل 

  بن ىشاممغني البيب ال
 النحو الوافي عباس حسن 

 معاني النحو فاضل السامرائي

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 جٛي اٌم .114

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 = = امتحان  3 32

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

الب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .116

 رح١ًٍ إٌـ اٌمشأٟ  AB7 اعُ / سِض اٌّمشس .117

 االدة جشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙباٌ .118

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .119
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .111

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .111

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .112

 أ٘ذاف اٌّمشس .113

 وحفظ خمسين اية  .يبي و الدالليالصوتي و الصرفي و الترك;تحميل سورة الكيف المباركة عمى وفق المستويات 

 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .114

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ اٌمشاءح اٌقح١حخ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ،ٚاػشاة ا٠برٗ اٌّجبسوخ .-1أ

 -اٌزشو١جٟ د-اٌقشفٟ ط-اٌقٛرٟ ة-رؼ١ٍُ اٌطٍجخ رح١ًٍ إٌـ اٌمشأٟ ػٍٝ ٚفك اٌّغز٠ٛبد أ-2أ

 اٌذالٌٟ

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌخقبئـ االعٍٛث١خ العٍٛة اٌمشاْ اٌىش٠ُ. -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ٠أٌف اٌطبٌت اعٍٛة اٌمشاْ اٌىش٠ُ.– 1ة

 ٠زؼٍُ اٌمشاءح اٌقح١حخ. – 2ة

 ٠زؼٍُ اػشاة اال٠بد اٌىش٠ّخ. – 3ة

 شاْ اٌىش٠ُ.٠ىزؾف خقٛف١خ اعٍٛة اٌم    -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      



 

هش٠مخ اٌّحبمشح اٌزفبػ١ٍخ ػجش اصشاء إٌمبػ ث١ٓ اٌزذس٠غٟ ٚاٌطٍجخ، ٚػجش وزبثخ اال٠بد ػٍٝ اٌغجٛسح 

 ٚرح١ٍٍٙب ٚؽشحٙب ٚاػشاثٙب ٚث١بْ اٌخقبئـ االعٍٛث١خ ٌٙب، ٚاالؽبساد اٌالفزخ ٌٍٕظش.

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اٌزفبػً ِغ اٌزذس٠غٟ ،االخزجبساد اٌؾٙش٠خاٌّؾبسوبد ا١ِٛ١ٌخ ٚ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزفى١ش فٟ دلخ إٌـ اٌمشأٟ ٚر١ّضٖ.-1ط

 ِؼشفخ لشاءح اٌمشاْ ، ٚاٌزؼ٠ٛذ ػٍٝ اٌزفى١ش فٟ ا٠برٗ اٌج١ٕبد.-2ط

 ِؼشفخ رح١ًٍ ا٠بد اٌمشاْ اٌىش٠ُ ػٍٝ ٚفك اٌّغز٠ٛبد اٌٍغ٠ٛخ االسثؼخ.-3ط

ؾش اٌزٞ ٠ظٙش فٟ اٌؾؼش ٚاٌمقخ ٚاٌّمبٌخ ، ٚث١ٓ اعٍٛة اٌمشاْ اٌزٞ ٠ذي اٌز١١ّض ث١ٓ اعٍٛة اٌج  -4ط

 ػٍٝ أٗ وزبة احىّذ ا٠برٗ صُ فقٍذ ِٓ ٌزْ حى١ُ خج١ش.

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

هش٠مخ اٌّحبمشح اٌزفبػ١ٍخ ػجش اصشاء إٌمبػ ث١ٓ اٌزذس٠غٟ ٚاٌطٍجخ، ٚػجش وزبثخ اال٠بد ػٍٝ اٌغجٛسح 

 ٚاػشاثٙب ٚث١بْ اٌخقبئـ االعٍٛث١خ ٌٙب، ٚاالؽبساد اٌالفزخ ٌٍٕظش. ٚرح١ٍٍٙب ٚؽشحٙب

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اٌّؾبسوبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌزفبػً ِغ اٌزذس٠غٟ ،االخزجبساد اٌؾٙش٠خ

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 فٟ لشاءح اٌمشاْ اٌىش٠ُ.اٌزم١ًٍ ِٓ اٌخطأ -1د

 اٌزم١ًٍ ِٓ اٌٍحٓ ػٕذ اٌمشاءح.-2د

 ِؼشفخ خقٛف١خ ٚدلخ اٌخطبة االٌٟٙ ٌٍجؾش.-3د

 اٌزؼ٠ٛذ ػٍٝ اٌزفبػً ِغ إٌـ اٌمشأٟ اٌّمذط.   -4د



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .116

 ث١ٕخ اٌّمشس .115

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 زم١١ُهش٠مخ اٌ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
شرح كيفية تحليل النص القراني وبيان اىمية 

 ىذه المادة

شرح كيفية تحليل النص القراني 
 اخزجبس ِحبمشح وبيان اىمية ىذه المادة 

ٚث١بْ خقٛف١خ اخز١بس عٛسح اٌىٙف  2 2

 ٌٍزح١ًٍ فٟ اٌّشحٍخ اٌضب١ٔخ
 = = 2_1تحليل االيتين 

 = = 5_3تحليل االيات  = 2 3
 = = 8_6االيات تحليل  = 2 4
 = = 12_9تحليل االيات  = 2 5
 = = 17_13تحليل االيات  = 2 6
 = = 21_18تحليل االيات = 2 7
 = = 25_22تحليل االيات  = 2 8
 = = 31_26تحليل االيات  = 2 9

 = = 34_31تحليل االيات  = 2 11
 = = 39_35تحليل االيات  = 2 11
 = = 43_41تحليل االيات = 2 12
 = =  47_44تحليل االيات = 2 13
 = = 51_48تحليل االيات = 2 14
 = = 55_51تحليل االيات = 2 15
 = = 59-56تتحليل االيا = 2 16
 = = 64-61تحليل االيات  = 2 17
 = = 69-65تحليل االيات  = 2 18
 = = 73-71تحليل االيات  = 2 19
 = = 77-74تحليل االيات  = 2 21
 = = 81-78ل االياتتحلي = 2 21
 = = 84-82تحليل االيات = 2 22
 = = 88-85تحليل االيات  = 2 23
 = = 93-89تحليل االيات = 2 24
 = = 97-94تحليل االيات = 2 25
 = = 111-98تحليل االيات = 2 26
 = = 113-111تحليل االيات = 2 27
 = = 116-114تحليل االيات = 2 28
 = = 118-117تحليل االيات = 2 29
 = = 118تحليل االية = 2 31
 = = 111-119تحليل االيات = 2 31
 = = مراجعة عامة = 2 32



 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  كتب الدراسات القرانية مفاىيم القران جعفر سبحاني 

  مجمع البان في تفسير القران الطبرجي 

 لتعبير القراني  فاضل السامرائي ا 

 معاني النحو  فاضل السامرائي

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 مجٛي اٌ .117

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .118

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .119

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

طالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 اٌقشف  AB8 اعُ / سِض اٌّمشس .121

 اٌٍغخ ذخً ف١ٙباٌجشاِظ اٌزٟ ٠ .121

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .122
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .123

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .124

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .125

 أ٘ذاف اٌّمشس .126

ف عمى موضوعات التصغير واالعالل والنسب و تعميم الطالبات عمى التغيرات التي تطرأ عمى بنية الكممة واسباب ىذه التغيرات والتعر 
 انواع الجموع والمشتقات...

 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .127

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠ؼشف اٌقشف ٚا١ّ٘زٗ.-1أ

 اْ ٠ؼشف االعّبء ِٚب ٠طشأ ػ١ٍٙب ِٓ رغ١١ش.-2أ

 اْ ٠فّٙى١ف١خ مجو االعّبء. -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ِؼشفخ اٌزقغ١ش ٚاالػالي.– 1ة

 ِؼشفخ إٌغت. – 2ة

 ِؼشفخ اٌغّغ ٚاٌزأ١ٔش. – 3ة

 ِؼشفخ اٌّؾزمبد.    -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبمشح ٚاٌزطج١ك

 



 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌزطج١م١خ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِؼشفخ االعّبء ِٚب ٠طشأ ػ١ٍٙب ِٓ رغ١١ش.-1ط

 ِؼشفخ االػالي.-2ط

 ِؼشفخ اٌّؾزمبد ٚأٛاػٙب.-3ط

 اٌز١١ّض ث١ٓ أٛاع اٌغّغ.  -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزطج١ك ػٍٝ إٌقٛؿ ٚاٌّفشداد.

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد  اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌزطج١م١خ

 ّٕمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚاٌ -د 

 اٌمذسح ػٍٝ وزبثخ االعّبء ِٚب ٠طشأ ػ١ٍٙب ِٓ رغ١١ش.-1د

 ِؼشفخ اٌّؾزمبد.-2د

 ِؼشفخ اٌغّٛع ٚاٌزض١ٕخ.-3د

 ِؼشفخ االػالي ٚاالثذاي.   -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .128

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
ٛحذح / اٌّغبق اعُ اٌ

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
مراجعة تطبٌقٌة 

لموضوعات المرحلى 
 االولى

مراجعة لموضوعات 
 االختبار المحاضرات العام السابق 

2 2 
معرفة التصغٌر تعرٌفه و 

 اوزانه 
 التصغٌر تعرٌفه و اوزانه 

= = 

3 2 
معرفة االعالل الحاصل 

 فً التصغٌر 
الحاصل فً  االعالل

 التصغٌر 
= = 

 = = حل التمارٌن  تطبٌقات 2 4

5 2 
 النسب تعرٌفه  معرفة النسب تعرٌفه 

 
 

= = 

6 2 
 تكملة الموضوع  تكملة الموضوع

 
= = 

 = = حل التمارٌن  حل التمارٌن  2 7

8 2 

معرفة الجموع / الجمع 
الصحٌح / جمع المذكر 

السالم وجمع المإنث 
 السالم 

لجمع الصحٌح الجموع / ا
/ جمع المذكر السالم 
 وجمع المإنث السالم 

= = 

9 2 
معرفة جموع التكسٌر 

 جموع القلة 
جموع التكسٌر جموع 

 القلة 
= = 

 = = جموع الكثرة  معرفة جموع الكثرة  2 11

 = = تكملة جموع الكثرة  =  2 11

12 2 
معرفة المقصور تثنٌته 

 وجمعة 
 المقصور تثنٌته وجمعة 

= = 

 = = المنقوص تثنٌته وجمعه  = 2 13

14 2 
معرفة الممدود تثنٌته 

 وجمعه 
 الممدود تثنٌته وجمعه 

= = 

 = = االبدال تعرٌفه  معرفة االبدال تعرٌفه  2 15

 = = تكملة االبدال وانواعه  = 2 16

 = = االعالل تعرٌفه وانواعه  التعرٌف باالعالل 2 17

18 2 = 
تكملة شرح االعالل مع 

 االمثلة 
= = 

 = = تكملة الشرح  = 2 19

 = = تكملة شرح االعالل   = 2 21

 = = حل التمارٌن  تطبٌقات 2 21

 = = حل التمارٌن  2 22

 = = المشتقات  التعرٌف بها  معرفة المشتقات 2 23

 = = اسم الفاعل  معرفة اسم الفاعل  2 24

 = = اسم المفعول  معرفة اسم المفعول  2 25

 = = الصفة المشبه  معرفة الصفة المشبه  2 26

 = = صٌغة المبالغة  معرفة صٌغة المبالغة  2 27



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .129

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  عمدة الصرف / كمال ابراىيم 

  د الراجحي  التطبيق الصرفي  عب 

  التعريف بالتصريف / عمي أبو المكارم 

   الميذب في عمم الصرف / د. ىاشم طو شالش 

     مختصر الصرف / عبد اليادي الفضمي 

 شذا العرف لمشيخ الحمالوي 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

زّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌخذِبد االع

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .131

 هبٌجخ111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

28 2 
معرفة اسما الزمان 

 والمكان 
 اسما الزمان والمكان 

= = 

 = = اسم الفاعل  معرفة اسم الفاعل  2 29

31 2 
معرفة المذكر والمإنث  

 وعالمات التؤنٌث    
المذكر والمإنث  

 ت التؤنٌث    وعالما
= = 

31 2 
معرفة االوزان التً 

ٌشترك بها 
 المذكروالمإنث 

االوزان التً ٌشترك بها 
 = = المذكروالمإنث 

 = = مراجعة عامة  2 32

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((



 لمقرروصف ا

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .131

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌغبِؼٟ / اٌّشوضاٌمغُ  .132

 اٌؼشٚك   AB9 اعُ / سِض اٌّمشس .133

 االدة اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .134

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .135
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .136

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .137

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .138

 اف اٌّمشسأ٘ذ .139

 دراسة أوزان الشعر العربي وقوافيه
 
 
 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .141



 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ثؼشف ِؼٕٝ اٌؼشٚك ِٚقطٍحبرٗ.-1أ

 اْ ثؼشف االٚصاْ اٌؾؼش٠خ ٚاٌفشق ث١ٕٙب.-2أ

 اْ ٠فُٙ اٌؾؼش ٚاٚصأخ. -3أ
 اْ ٠فُٙ اٌمبف١خ ِٚؼٕب٘ب-4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌمشاءح اٌقح١حخ ٌٍؾؼش ػٍٝ ٚلٛع اٌٛصْ ٚاٌجحش اٌؾؼشٞ.– 1ة

 ِؼشفخ اٌمٛافٟ اٌؾؼش٠خ. – 2ة

 ِؼشفخ و١ف١خ اٌزمط١غ ٚاسعبع االث١بد اٌٝ اٌجحٛس اٌؾؼش٠خ – 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبمشح ٚاٌزطج١ك

 ١ُ هشائك اٌزم١     

 االخزجبساد اٌزطج١م١خ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزمط١غ اٌؾؼشٞ .-1ط

 ِؼشفخ اٌجحٛس اٌؾؼش٠خ.-2ط

 ِؼشفخ اٌمٛافٟ اٌؾؼش٠خ.-3ط

   -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّحبمشح ٚاٌزطج١ك

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌزطج١م١خ

 خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األ -د 

 اٌمشاءح اٌقح١حخ ٌٍؾؼش.-1د

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌّٛع١م١خ اٌؾؼش٠خ.-2د

 -3د

    -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .141

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
التعرٌف بالعروض 

 لحاتهومصط
تعرٌف العروض 

 ومصطلحاته
 االخزجبس اٌّحبمشاد

2 2 
معرفة كٌفٌة التقطٌع 

 الشعري 
 التقطٌع الشعري 

= = 

 = = مكونات التفعٌلة التعرٌف بمكونات التفعٌلة 2 3

4 2 
التعرٌف ببحر الهزج 

 وتطبٌقاته
 الهزج وتطبٌقاته

= = 

5 2 
التعرٌف بالمتقارب  

 وتطبٌقاته
 تهالمتقارب  وتطبٌقا

= = 

6 2 
التعرٌف بالطوٌل 

 وتطبٌقاته
 الطوٌل وتطبٌقاته

= = 

7 2 
التعرٌف بالرجز 

 وتطبٌقاته
 الرجز وتطبٌقاته

= = 

8 2 
التعرٌف بالمتدارك 

 وتطبٌقاته
 المتدارك وتطبٌقاته

= = 

9 2 
التعرٌف بالبسٌط 

 وتطبٌقاته
 البسٌط وتطبٌقاته

= = 

11 2 
التعرٌف بالسرٌع 

 وتطبٌقاته
 وتطبٌقاتهالسرٌع 

= = 

 = = الرمل وتطبٌقاته التعرٌف بالرمل وتطبٌقاته 2 11

12 2 
التعرٌف بالخفٌف 

 وتطبٌقاته
 الخفٌف وتطبٌقاته

= = 

13 2 
التعرٌف بالمجتث 

 وتطبٌقاته
 المجتث وتطبٌقاته

= = 

14 2 
التعرٌف بالمضارع 

 وتطبٌقاته
 المضارع وتطبٌقاته

= = 

 = = السنةعطلة نصف  عطلة نصف السنة 2 15

16 2 
التعرٌف بالمقتضب 

 وتطبٌقاته
 المقتضب وتطبٌقاته

= = 

 = = المدٌد وتطبٌقاته التعرٌف بالمدٌد وتطبٌقاته 2 17

18 2 
التعرٌف بالمنسرح 

 وتطبٌقاته
 المنسرح وتطبٌقاته

= = 

19 2 
التعرٌف بالوافر 

 وتطبٌقاته
 الوافر وتطبٌقاته

= = 

21 2 
التعرٌف بالكامل 

 هوتطبٌقات
 الكامل وتطبٌقاته

= = 

 = = الدوائر العروضٌة معرفة الدوائر العروضٌة 2 21

22 2 
التعرٌف بالضرورة 

 الشعرٌة
 الضرورة الشعرٌة

= = 

23 2 
التعرٌف بؤوزان الشعر 

 الحر ) شعر التفعٌلة (
أوزان الشعر الحر ) شعر 

 التفعٌلة (
= = 

24 2 
التعرٌف باألوزان 

 األحادٌة التفعلٌة 
 وزان األحادٌة التفعلٌة األ

= = 



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .142

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 عروض والقافية/ د . محسن عمي عريبي   مدخل إلى دراسة ال 

   فن التقطيع الشعري والقافية / د . صفاء خموصي 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 ساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( إٌّٟٙ ٚاٌذ
 

 

 اٌمجٛي  .143

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

25 2 
التعرٌف باألوزان الثنائٌة 

 التفعٌلة
 األوزان الثنائٌة التفعٌلة

= = 

 = = التنوع السطري التعرٌف بالتنوع السطري 2 26

27 2 
التعرٌف بالقافٌة  ، 
 تعرٌفها وحدودها  

القافٌة  ، تعرٌفها 
 وحدودها  

= = 

 = = افٌةحروف الق معرفة حروف القافٌة 2 28
 = = حركات القافٌة معرفة حركات القافٌة 2 29
 = = عٌوب القافٌة معرفة عٌوب القافٌة 2 31
 = = القاب القوافً معرفة القاب القوافً 2 31
 = = مراجعة عامة  2 32

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((



 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .144

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .145

 اٌىزبة اٌمذ٠ُ  AB10 اعُ / سِض اٌّمشس .146

 االدة اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .147

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .148
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .149

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .151

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .151

 أ٘ذاف اٌّمشس .152

ريف بالعالم نفسه واالطالع عمى اهم الكتب واالثار االدبية المهمة في مجال التعريف باثر من اثار العمماء العرب فضال عن التع
 النقد واالدب وتناول بعضا من نصوصها بالشرح والتحميل االدبي والفني

 
 
 
 
 
 

ات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرج

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .153



 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠ؼشف اٌىزت اٌزشاص١خ ٚا١ّ٘زٙب.-1أ

 ْ ٠ؼشف االعب١ٌت ٚإٌّب٘ظ فٟ وزبثخ اٌزأ١ٌف١خ اٌمذ٠ّخ.ا-2أ

 اْ ٠فُٙ اعجبة رأ١ٌف اٌىزت اٌّٛعٛػ١خ. -3أ
 اْ ٠فُٙ هشق رح١ًٍ اٌىزت اٌزشاص١خ.-4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ إٌقٛؿ االدث١خ.– 1ة

 ٌىزت اٌزشاص١خ.اٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ إٌّٙبط ٚاعب١ٌت ا – 2ة

 اٌمذسح ػٍٝ اوزؾبف ٚأسعبع إٌقٛؿ اٌٝ لبئ١ٍٙب. – 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبمشح

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ ٚ اٌزطج١م١خ

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 االعزىؾبف إٌقٛؿ ٚاسعبػٙب اٌٝ لبئ١ٍٙب.-1ط

 ٓ االعب١ٌت.اٌزح١ًٍ ِٚؼشفخ اٌفشٚق ث١-2ط

 اٌمذسح ػٍٝ ِؼشفخ إٌزبط اٌزب١ٌف١خ اٌمذ٠ّخ.-3ط

 اٌز١١ّض ث١ٓ إٌمذ ٚاٌزبس٠خ ٚاٌظٛا٘ش االدث١خ فٟ اٌىزت اٌّٛعٛػ١خ.  -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزح١ًٍ ٚاٌزطج١ك ػٍٝ إٌقٛؿ اٌزشاص١خ

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ ٚ اٌزطج١م١خ

 ساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌّٙب -د 

 اٌضمبفخ اٌزشاص١خ.-1د

 االهالع ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌزأ١ٌف١خ.-2د

 االعب١ٌت اٌّزٕٛػخ فٟ اٌىزبثخ.-3د

 حفع ثؼل إٌقٛؿ اٌزشاص١خ.   -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .154

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
التعرٌف بالجاحظ ونشاته 

 ومإلفاته
 االخزجبس المحاضرات تعرٌف بالمادة

2 2 
التعرٌف بكتاب البٌان 

والتبٌٌن والتعرٌف بقٌمة 
 الكتاب العامة

مقدمة عن حٌاة الجاحظ 
 ونشاته ومإلفاته

= = 

3 2 
اسن التعرٌف بٌان المح

والمآخذ على كتاب البٌان 
 والتبٌٌن

التعرٌف بكتاب البٌان 
والتبٌٌن والتعرٌف بقٌمة 

 الكتاب العامة
= = 

4 2 

تناول مجموعة من 
النصوص االدبٌة فً 
كتاب البٌان والتبٌٌن 
 وشرحها لغوٌا وبالغٌا

بٌان المحاسن والمآخذ 
 على كتاب البٌان والتبٌٌن

= = 

5 2 
ات والتعرٌف بابرز الحرك

والحوادث االدبٌة تارٌخٌة 
 المذكورة فً الكتاب  

تناول مجموعة من 
النصوص االدبٌة فً 
كتاب البٌان والتبٌٌن 
 وشرحها لغوٌا وبالغٌا

= = 

 تطبٌق  2 6
والتعرٌف بابرز الحركات 
والحوادث االدبٌة تارٌخٌة 

 المذكورة فً الكتاب  
= = 

7 2 
التعرٌف بكتاب الحٌوان 

 والتعرٌف باسلوب
 الجاحظ فٌه

تكلٌف الطالبات باختٌار 
نصوص قصٌرة وتحلٌلها 

 داخل الصف
= = 

8 2 
معرفة  القٌمة العلمٌة 
والتارٌخٌة فً كتاب 

 الحٌوان

تناول كتاب الحٌوان 
والتعرٌف باسلوب 

 الجاحظ فٌه
= = 

9 2 

التعرٌف بابرز العلماء 
والحوادث والحركات 
التارٌخٌة واالدبٌة 
 الموجودة بالكتاب

اول القٌمة العلمٌة تن
والتارٌخٌة فً كتاب 

 الحٌوان
= = 

11 2 

التعرٌف بابرز العلماء 
والحوادث والحركات 
التارٌخٌة واالدبٌة 
 الموجودة بالكتاب

التعرٌف بابرز العلماء 
والحوادث والحركات 
التارٌخٌة واالدبٌة 
 الموجودة بالكتاب

= = 

11 2 
اختٌار بعض النصوص 
 وتناوله شرحا وتحلٌال
 بالغٌا ونحوٌا وفنٌا

التعرٌف بابرز العلماء 
والحوادث والحركات 
التارٌخٌة واالدبٌة 
 الموجودة بالكتاب

= = 

 تطبٌقات 2 12
اخذ نص من النصوص 
وتناوله شرحا وتحلٌال 

 بالغٌا ونحوٌا وفنٌا
= = 

13 2 
المقارنة بٌن كتابً البٌان 
والتبٌٌن والحٌوان اسلوبا 
 ومنهجا عند الجاحظ  

لٌف الطالبات بتناول تك
نص معٌن من النصوص 

المذكورة فً كتاب 
الحٌوان وتحلٌلها وشرحها 

 داخل الصف

= = 



14 2 
التعرٌف بكتاب البخالء 
والتعرٌف باهمٌة الكتاب 

 ادبٌا وتارٌخٌا

المقارنة بٌن كتابً البٌان 
والتبٌٌن والحٌوان اسلوبا 
 ومنهجا عند الجاحظ  

= = 

15 2 
كتاب التعرٌف بغاٌة ال

وتالٌفه والقٌمة االجتماعٌة 
 والخلقٌة فٌه

تناول كتاب البخالء 
والتعرٌف باهمٌة الكتاب 

 ادبٌا وتارٌخٌا
= = 

16 2 

التعرٌف  بمجموعة من 
قصص البخالء وتحلٌلها 
من الناحٌة االدبٌة والفنٌة 

 واالجتماعٌة 

التعرٌف بغاٌة الكتاب 
وتالٌفه والقٌمة االجتماعٌة 

 والخلقٌة فٌه
= = 

17 2 

التعرٌف بمجموعة من 
قصص البخالء وتحلٌلها 
من الناحٌة االدبٌة والفنٌة 

 واالجتماعٌة 

تناول مجموعة من 
قصص البخالء وتحلٌلها 
من الناحٌة االدبٌة والفنٌة 

 واالجتماعٌة 

= = 

18 2 

التعرٌف بمإلف كتاب 
االغانً والوقوف على 

اهمٌة الكتاب سبب تسمٌته 
 باالغانً

وعة من تناول مجم
قصص البخالء وتحلٌلها 
من الناحٌة االدبٌة والفنٌة 

 واالجتماعٌة 

= = 

19 2 
معرفة  قٌمة الكتاب 
 النقدٌة والفنٌة واالدبٌة

التعرٌف بمإلف كتاب 
االغانً والوقوف على 

اهمٌة الكتاب سبب تسمٌته 
 باالغانً

= = 

21 2 
تحلٌل بعض النصوص 

 وشرحها
تناول قٌمة الكتاب النقدٌة 

 لفنٌة واالدبٌةوا
= = 

21 2 
التعرٌف بشخصٌات ادبٌة 
ونقدٌة قدٌمة موجودة فً 

 الكتاب

تناول نصوص من الكتاب 
 وشرحها وتحلٌلها

= = 

 تطبٌقات 2 22
التعرٌف بشخصٌات ادبٌة 
ونقدٌة قدٌمة موجودة فً 

 الكتاب
= = 

23 2 
التعرٌف بوسائل التعبٌر 

 عند الجاحظ )اللفظ(

ار تكلٌف الطالبات باختٌ
نصوص من الكتاب 

وشرحها وتحلٌلها داخل 
 الصف

= = 

24 2 
التعرٌف بوسائل التعبٌر 

 عند الجاحظ )اشارة(
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )اللفظ(
= = 

 معرفة الخط 2 25
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )اشارة(
= = 

 معرفة العقد 2 26
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )الخط(
= = 

27 2 = 
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )العقد(
= = 

 معرفة النصبة 2 28
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )العقد(
= = 

29 2  
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )النصبة(
= = 

 = = مراجعة عامة  2 31
 = = مراجعة عامة  2 31
 = = امتحان  2 32



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .155

 اد اٌّطٍٛثخ :اٌمشاء

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 )البيان والتبيين )الجاحظ 

 )الحيوان )الجاحظ 

 )البخالء )الجاحظ 

 )االغاني )لالصفهاني 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

عج١ً  اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .156

 هبٌجخ111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

قرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف الم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .157

  اٌؼٍّٟ عُغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خل اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .158

 اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ  AB11 اعُ / سِض اٌّمشس .159

 اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .161

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .161
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .162

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .163

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .164

 أ٘ذاف اٌّمشس .165

 جنليزيةالتعرف على علم اللغة العربية وخصوصا اللغة العربية وباللغة اال
 التعرف على اوجو التشابو واالختالف بني اللغتني

 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .166

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  .خ ٌىٓ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خاٌزؼشف ػٍٝ اٌّقطٍحبد اٌزٟ رزؼٍك ثبٌٍغخ اٌؼشث١-1أ

 فُٙ ربس٠خ االدة اٌؼشثٟ ثبٌٍغخ االع١ٍض٠خ. -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌزؼشف  ربس٠خ االدة اٌؼشثٟ ثبٌٍغخ االع١ٍض٠خ. – 1ة

 اٌزؼشف ػٍٝ لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. – 2ة

 ٍغز١ٓ.االصِٕخ فٟ اٌاٌزذس٠ت ػٍٝ ػًّ ِمبسٔبد ث١ٓ  – 3ة

     -4ة



 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبمشح

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌزحش٠ش٠خ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 رذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ ػًّ ِمبسٔبد ث١ٓ اٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔغ١ٍض٠خ. -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 DATA SHOW-  POWER POINTبس٠ش ٚػشمٙب ثطش٠مخ ِغبػذح اٌطبٌجبد ػٍٝ اػذاد رم

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ػٍٝ ِٙبسح االٌمبء ٚػشك ِٛمٛع ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د



 شسث١ٕخ اٌّم .167

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ 

 اٌٍغخ
Linguistic االخزجبس اٌّحبمشاد 

2 2 
اٌزؼشف ػٍٝ الغبَ 

 اٌٍغخ
 Arabic language 
ddivision 

= = 

3 2 
فُٙ االخزالف ث١ٓ 

 اٌٍغز١ٓ

Diffevences 
between Arabic 
and English 
generally 

= = 

4 2  = = = 
5 2  = = = 
6 2  = = = 

7 2 
اٌزؼشف ػٍٝ  

 اخزالفبد لٛاػذ اٌٍغخ
Grammar = = 

8 2  = = = 

9 2 
اٌزؼشف ػٍٝ  

 اخزالفبد لٛاػذ اٌؾؼش
Poetry = = 

11 2  = = = 

11 2 
اٌزؼشف ػٍٝ ٚعٗ 

 اٌزؾبثٙج١ٓ اٌٍغز١ٓ

Similarties 
between Arabic 
and English 
language 

= = 

12 2  = = = 

13 2 
اعزخذاَ اٌّنبسع 

 اٌجغ١و
Present simple = = 

14 2  = = = 

15 2 
اعزخذاَ اٌّنبسع 

 اٌّغزّش
Present continous = = 

16 2  = = = 

17 2 
اعزخذاَ اٌّنبسع 

 اٌزبَ 
  Present perfect  = = 

18 2  = = = 
19 2  = = = 

21 2 = 
  Present perfect  
continous 

= = 

21 2  = = = 
22 2  = = = 
 = = Past simpleاٌزؼشف ػٍٝ صِٓ  2 23



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .168

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

GRAMMAR IN USE 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ االٌىزش
 نصوص اخذت من االنرت نت من مواقع علمية موثوقة

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .169

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 اٌّبمٟ
24 2  = = = 
25 2  = = = 

26 2 
اٌزؼشف ػٍٝ صِٓ 

 اٌّبمٟ اٌّغزّش 
 Past contnous = = 

27 2  = = = 
28 2  = = = 

29 2 

اٌزؼش٠ف ثضِٓ 

 اٌّبمٟ اٌزبَ ِٓ

خالي االعزّبع 

 ٌّحبدصخ

Past perfect = = 

31 2  = = = 
31 2  = = = 
32 2  = = = 

 ة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجع



 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .171

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .171

 ِٕب٘ظ ٚهشائك اٌزذس٠ظ AC1 / سِض اٌّمشس اعُ .172

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .173

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .174
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 ٕخاٌغ اٌفقً / اٌغٕخ .175

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .176

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .177

 أ٘ذاف اٌّمشس .178

 التعرف على طبيعة ادلنهج وأركانو وعناصره. .1

 الدراسة التحليلية لألسس اليت يقوم عليها ادلنهج والعوامل ادلؤثرة فيو. .2

 إدراك دور عناصر ادلنهج يف جودة التعليم ودراسة العالقة بينها. .3

 دراك مفهوم اخلربات التعليمية وحتليل جوانبها واجتاىاهتا ومستوياهتا ودراسة عالقتها بادلنهج.إ .4

 .دلهارة الالزمة لتحليل ادلناىجتزويد الطالب بادلعرفة وا .5

 
 
 
 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنها التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .179

 المعرفة والفهم  -أ
  ركانو وعناصرهالتعرف على طبيعة المنهج وأ -1أ

 العراق تزويد الطالب بالمعرفة والمهارة الالزمة لتحليل المناىج في  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالمىضىع   -ب 

 تبصير الطلبة بالطرائق الحديثة   - 1ب

 تحليل عناصر المنهج الدراسي   - 2ب

 وضع الخطة السنوية واليومية   - 3ب

     -4ب

 شائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ه     

 استخدام المناقشة التعلٌمٌة )الحوار التعلٌمً( والذي ٌعتمد على تبادل األفكار للوصول إلى الحقائق.

  الطرٌقة االلقاء .

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اختبارات دورٌه -حلقات نقاشٌه . ج -تطبٌقات تربوٌة . ب - أ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 النفسً وأهمٌته المناهج الدراسٌة  الوعً بمعنى النمو -1ط -

 أن ٌكتسب الطالب القدرة على معرفه اهداف مناهج وطرائق التدرٌس .  -2ط

 تنمٌه مهارات تحدٌد االهداف العامة والخاصة للدرس   -3ط -

   -4ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 دل األفكار للوصول إىل احلقائق.استخدام ادلناقشة التعليمية )احلوار التعليمي( والذي يعتمد على تبا

  الطريقة االلقاء .

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اختبارات دوريو -حلقات نقاشيو . ج -تطبيقات تربوية . ب - أ



 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

  لتعليم ودراسة العالقة بينهاإدراك دور عناصر ادلنهج يف جودة ا -1د

 إدراك مفهوم اخلربات التعليمية وحتليل جوانبها واجتاىاهتا ومستوياهتا ودراسة عالقتها بادلنهج -2د
 

 -3د

    -4د



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .181

 ث١ٕخ اٌّمشس .181

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االخزجبس اٌّحبمشاد مقدمة عن مفهوم المنهج فة مفهوم المنهجمعر  2 1
 = = المنهج التقليدي معرفة المنهج التقليدي 2 2
 = = المنهج الحديث معرفة المنهج الحديث 2 3
 = = نظريات المنهج معرفة نظريات المنهج 2 4
 = = هجأسس بناء المن هجأسس بناء المنمعرفة  2 5

6 2 
لسفات التربوية موقف الفمعرفة 

 من المنهج
موقف الفلسفات التربوية من 

 = = المنهج

 = = منهج المواد المنفصلة معرفة منهج المواد المنفصلة 2 7
 = = منهج المواد المترابطة معرفة منهج المواد المترابطة 2 8
 = = منهج المجاالت الواسعة معرفة منهج المجاالت الواسعة 2 9

 = = منهج النشاط نشاطمعرفة منهج ال 2 11
 = = منهج المشروعات معرفة منهج المشروعات 2 11
 = = منهج الوحدات معرفة منهج الوحدات 2 12
 = = مكونات المنهج معرفة مكونات المنهج 2 13
 = = تقويم المنهج معرفة تقويم المنهج 2 14
 = = تطوير المنهج معرفة تطوير المنهج 2 15
 = = عطلة نصف السنة ف السنةمعرفة عطلة نص 2 16
 = = عطلة نصف السنة معرفة عطلة نصف السنة 2 17
 = = الكتاب المدرسي معرفة الكتاب المدرسي 2 18
 = = التخطيط للدرس معرفة التخطيط للدرس 2 19
 = = طرائق تدريس اللغة العربية معرفة طرائق تدريس اللغة العربية 2 21

21 2 
لنحو معرفة طرائق تدريس ا

 )القياسية(
 طرائق تدريس النحو )القياسية(

= = 

 = = الطريقة االستقرائية معرفة الطريقة االستقرائية 2 22
 = = طريقة حل المشكالت معرفة طريقة حل المشكالت 2 23
 = = طريقة النص معرفة طريقة النص 2 24
 = = طرائق تدريس االمالء معرفة طرائق تدريس االمالء 2 25
 = = مشكالت االمالء معرفة مشكالت االمالء 2 26

27 2 
معرفة طرائق تدريس النصوص 

 االدبية
 طرائق تدريس النصوص االدبية

= = 

 = = تدريس تاريخ االدب معرفة تدريس تاريخ االدب 2 28
 = = تدريس النقد معرفة تدريس النقد 2 29
 = = تدريس البالغة معرفة تدريس البالغة 2 31
 = = تدريس القراءة والمطالعة فة تدريس القراءة والمطالعةمعر  2 31
 = = تدريس التعبير معرفة تدريس التعبير 2 32



 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 الٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ ا
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .182

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .183

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .184

 االسؽبد ٚاٌزشثٛٞ ٚاٌقحخ إٌفغ١خ AC2 اعُ / سِض اٌّمشس .185

 البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 ػٍُ إٌفظ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .186

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .187
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .188

 64 )اٌىٍٟ(ذساع١خ ػذد اٌغبػبد اٌ .189

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .191

 أ٘ذاف اٌّمشس .191

 
 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .192

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؼٍُ هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز     

 

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ      



 

 

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .193

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 

التعرف على االرشاد 
،معنى االرشاد ،نشؤة 

وتطوٌر االرشاد ،اهدافه 
 ومبادئه

االرشاد ،معنى االرشاد 
،نشؤة وتطوٌر االرشاد 

 ،اهدافه ومبادئه
 االختبار المحاضرات

2 2 = = = = 

3 2 = = = = 

4 2 
معرفة العالقة بٌن 

 االرشاد والعلوم االخرى
العالقة بٌن االرشاد 

 والعلوم االخرى
= = 

5 2 
معرفة مجاالت االرشاد 

 ،الطرق االرشادٌة
مجاالت االرشاد ،الطرق 

 االرشادٌة
= = 

6 2 
معرفة اسس االرشاد 

 العامة
 = = اسس االرشاد العامة

7 2 
الرشاد معرفة اسس ا
 العامة

 = = اسس االرشاد العامة

8 2 
معرفة االسس الفلسفٌة 

 واالجتماعٌة
االسس الفلسفٌة 

 واالجتماعٌة
= = 

9 2 
معرفة االسس الخلقٌة ، 

 الدٌنٌة
 = = االسس الخلقٌة ، الدٌنٌة

 = = االسس النفسٌة معرفة االسس النفسٌة 2 11

11 2 
معرفة نظرٌات االرشاد 

،نظرٌة التحلٌل 
 لنفسً،السلوكٌةا

نظرٌات االرشاد ،نظرٌة 
 التحلٌل النفسً،السلوكٌة

= = 

12 2 
معرفة النظرٌات 
 الوجودٌة واالنسانٌة

النظرٌات الوجودٌة 
 واالنسانٌة

= = 

13 2 
معرفة المعلومات 
 اللالزمة لالرشاد

المعلومات اللالزمة 
 لالرشاد

= = 

14 2 
معرفة انواع جمع 

 المعلومات
 = = وماتانواع جمع المعل

15 2 
معرفة االرشاد والتوجٌه 
المدرسً المرشد وظائفه 

 واعداده

االرشاد والتوجٌه 
المدرسً المرشد وظائفه 

 واعداده
= = 

16  
معرفة المرشد التربوي 

 وظائفه
 = = المرشد التربوي وظائفه

17 2 

م معرفة جال االباء 
والمعلمٌن /الحاجة الى 

برامج االرشاد فً 
 المدرسة

الباء والمعلمٌن مجال ا
/الحاجة الى برامج 
 االرشاد فً المدرسة

= = 

18 2 

معرفة معنى الصحة 
النفسٌة وعالقتها ،اهداف 

الشخص السوي 
والالسوي ،مالمح السلوك 

 السري االسري

معنى الصحة النفسٌة 
وعالقتها ،اهداف 
الشخص السوي 

والالسوي ،مالمح السلوك 
 السري االسري

= = 

19 2 
ات معرفة االزم

النفسٌة،اسبابها 
االزمات النفسٌة،اسبابها 

 ومصادرها
= = 



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .194

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

بي ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّض

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 ومصادرها

21 2 
معرفة االزمات 
النفسٌة،اسبابها 

 ومصادرها

االزمات النفسٌة،اسبابها 
 ومصادرها

= = 

21 2 
معرفة المٌكانزمات 

 الدفاعٌة
 = = المٌكانزمات الدفاعٌة

22 2 
معرفة المٌكانزمات 

 الدفاعٌة
 = = ٌةالمٌكانزمات الدفاع

23 2 
معرفة المٌكانزمات 

 الدفاعٌة
 المٌكانزمات الدفاعٌة

= = 

24 2 
معرفة المٌكانزمات 

 الدفاعٌة
 المٌكانزمات الدفاعٌة

= = 

25 2 
معرفة التوافق ، انواع 

التوافق ،خصائص 
 الشخص الموافق

التوافق ، انواع التوافق 
،خصائص الشخص 

 الموافق
= = 

26 2 
 معرفة التوافق ، انواع
التوافق ،خصائص 
 الشخص الموافق

التوافق ، انواع التوافق 
،خصائص الشخص 

 الموافق
= = 

27 2 
معنى الصحة النفسٌٌة 
 /الصحة النفسٌة والشذوذ

معنى الصحة النفسٌٌة 
 /الصحة النفسٌة والشذوذ

= = 

28 2 
معرفة الحٌاة عملٌة توافق 

، الحاجات 
 والتوافق،الطفل وتوافقه

ق ، الحٌاة عملٌة تواف
الحاجات والتوافق،الطفل 

 وتوافقه
= = 

 = = مشكالت التوافق معرفة مشكالت التوافق 2 29

31 2 

معرفة العوامل الدٌنامٌكٌة 
فً عملٌة 

التوافق،مإشرات توافق 
 الشخصٌة

العوامل الدٌنامٌكٌة فً 
عملٌة التوافق،مإشرات 

 توافق الشخصٌة
= = 

31 2 
معرفة اسالٌب 

ي التوافق،التوافق السو
 والالسوي

اسالٌب التوافق،التوافق 
 السوي والالسوي

= = 

32 2 
معرفة الفرق بٌن المرض 

 النفسً والمرض العقلً
الفرق بٌن المرض النفسً 

 والمرض العقلً
= = 



 

 اٌمجٛي  .195

 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .196

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .197

 االدة االٔذٌغٟ   AC3 اعُ / سِض اٌّمشس .198

 االدة اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .199

 أؽىبي اٌحنٛس اٌّزبحخ .211
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ غٕخاٌفقً / اٌ .211

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .212

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .213

 أ٘ذاف اٌّمشس .214

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 الطالب بأهمية بالد األندلس وأدابها وفنونها  تعريف
 والوقوف عمى أهم األشعار االندلسية التي تم تداولها من قبل روادها وتحميل سماتها الفنية.

 
 
 
 
 
 
 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ  .215

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠ؼشف األدة األٔذٌغٟ ٚا١ّ٘زٗ -1أ

 اْ ٠ؼشف ل١ّخ األدة األٔذٌغٟ اٌف١ٕخ ٚاٌزبس٠خ١خ-2أ

 اْ ٠فُٙ اٌؾؼش ١ِّٚضارٗ األٔذٌغ١خ -3أ
 اْ ٠فُٙ إٌضش ٚاٌىزبثخ فٟ اٌؼقش األٔذٌغٟ ٚأصش ال١ٍُ األٔذٌغٟ ػٍٝ األدة-4أ

 ٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع اٌّ  -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ ِؼشفخ إٌقٛؿ األدث١خ ٚػاللزٙب ثبٌّغزّغ األٔذٌغٟ – 1ة

 أصش اٌج١ئخ األٔذٌغ١خ ػٍٝ األدة األٔذٌغٟ – 2ة

 اٌم١ّخ اٌف١ٕخ ٚاٌّٛمٛػ١خ ٌألدة األٔذٌغٟ – 3ة

  اٌّزغ١شاد االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚأصش٘ب ػٍٝ األدة األٔذٌغٟ    -4ة

 زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ هشائك اٌ     

 اٌّحبمشح

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزح١ًٍ اٌفٕٟ ٚاٌّٛمٛػٟ ٌٍٕـ األدثٟ -1ط

 اعزٕجبه أصش اٌج١ئخ ػٍٝ األدة األٔذٌغٟ -2ط

 اوزؾبف اٌزطٛس األدثٟ ػٍٝ ِش اٌؼقٛس األٔذٌغ١خ -3ط

   -4ط

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ هشائك     

 اٌّحبمشح

 هشائك اٌزم١١ُ    



 

 االخزجبساد اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 اٌضمبفخ اٌؼبِخ ٌّؼشفخ األٔذٌظ ١ِّٚضارٙب األدث١خ ٚاٌزأس٠خ١خ ٚاٌغغشاف١خ -1د

 ٚاٌىزبثخ اٌقح١حخ ِٓ خالي حفع إٌقٛؿ األدث١خ اٌمشاءح -2د

 رٛظ١ف إٌقٛؿ األدث١خ فٟ اٌزذس٠ظ ٚهشائمٗ -3د

    -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس .216

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼش٠ف ثبالٔذٌظ ِٚٛمؼٙب  2 1

 ٟاٌخغشافٟ ٚاٌزبس٠خ

مقدمة جغرافية وتاريخية عن 
 االخزجبس اٌّحبمشاد االندلس

ِؼشفخ أ١ّ٘خ اٌٍغخ ٚأصش٘ب ػٍٝ  2 2

 اٌّغزّغ األٔذٌغٟ
 = = اللغة العربية في المجتمع االندلسي 

 = = الشاعر عبد الرحمن الداخل  اٌزؼش٠ف ثـ ػجذ اٌشحّٓ اٌذاخً 2 3

اٌزؼش٠ف ثـ ٠ح١ٝ ثٓ اٌحىُ  2 4

 اٌغضاي
 = = ى بن الحكم الشاعر يحي

 = = الشاعر بن عبد ربو  اٌزؼش٠ف ثبثٓ ػجذ سثٗ 2 5

ِؼشفخ اٌؾؼش األٔذٌغٟ فٟ  2 6

 ػقش اٌطٛائف ٚاٌّشاثط١ٓ

الشعر في عصري الطوائف 
 = = والمرابطين 

 = = ابن حزم االندلسي  اٌزؼش٠ف ثبثٓ حضَ األٔذٌغٟ 2 7

اٌزؼش٠ف ثبثٓ ص٠ذْٚ ٚٚالدٖ  2 8

 ثٕذ اٌّغزىفٟ
 = = زيدون و والدة بنت المستكفي ابن 

 = = المعتمد بن عباد  اٌزؼش٠ف ثـ اٌّؼزّذ ثٓ ػجبد 2 9

ِؼشفخ اٌؾؼش فٟ ػقش  2 11

 اٌّٛحذ٠ٓ ٚخقبئقٗ اٌف١ٕخ
 = = الشعر في عصر الموحدين

ِؼشفخ اٌؾؼش فٟ ػقش ثٕٟ  2 11

 األحّش ٚخقبئقٗ اٌف١ٕخ
 = = الشعر في عصر بني االحمر 

مٛػبد اٌؾؼش٠خ ِؼشفخ اٌّٛ 2 12

فٟ ػقشٞ اٌّٛحذ٠ٓ ٚثٕٟ 

 األحّش

 موضوعات الشعر وخصائصو
= = 

 = = الرصافي البلنسي  اٌزؼش٠ف ثبٌشفبفٟ اٌجٍٕغٟ 2 13
 = = ابن زمرك اٌزؼش٠ف ثبثٓ صِشن 2 14

ِؼشفخ إٌضش فٟ ػقش االِبسح  2 15

 ٚاٌخالفخ
 = = الشعر في عصر االمارة والخالفة 

طٛائف إٌضش فٟ ػقش اٌ 2 16

 ٚاٌّشاثط١ٓ ٚخقبئقٗ اٌف١ٕخ
 = = النثر في عصر الطوائف والمرابطين 

 = = عطلة نصف السنة  2 17
 = = ابن حزم االندلسي اٌزؼش٠ف ثبثٓ حضَ األٔذٌغٟ 2 18

اٌزؼش٠ف ثـ فٓ اٌّٛؽحبد  2 19

 ٚخقبئقٗ اٌف١ٕخ
 = = فن الموشحات 

 = = فن المعارضات  اٌزؼشف ثـ فٓ اٌّؼبسمبد 2 21

اٌزؼش٠ف ثبٌّٛمٛػبد  2 21

 اٌؾؼش٠خ اٌّزطٛسح فٟ األٔذٌغٟ

الموضوعات المتطورة )شعر 
 = = الطبيعة(

اٌزؼش٠ف ثـ سصبء اٌّذْ  2 22

 ٚاٌّّب١ٌه ٚا١ّ٘خ فٟ األٔذٌغٟ
 = = شعر رثاء المدن والممالك 

اٌزؼش٠ف ثـ ؽؼش اٌغشثخ  2 23

 ٚاٌح١ٕٓ ٚخقبئقٗ اٌف١ٕخ
 = = شعر الغربة والحنين

 = = ابن خفاجة  اٌزؼش٠ف ثبثٓ خفبعخ 2 24
 = = ابن خفاجة  اٌزؼشف ثبثٓ خفبعخ 2 25

اٌزؼش٠ف ثـ ِٕبفز اٌزأص١ش ػٍٝ  2 26

 األدة األٚسٚثٟ
 = = منافذ التاثر 

 = = اثر قصة حي بن يقظان  ِؼشفخ اصش لقخ حٟ ثٓ ٠مظبْ 2 27
 = = اعادة للموضوعات  ِشاعؼخ 2 28
 = = سبق مراجعة ما  اخزجبس 2 29



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .217

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 7002شوقي ضيف، دار المعارف ، تاريخ االدب العربي في االندلس، 
  7992ار الشروق، تاريخ االدب األندلسي، أحسان عباس، د

نفح الطيب في غصن االندلس الرطيب، احمد بن محمد المقري،تحقيق دكتور 
 احسان عباس، دار صادر، بيروت )د.ت(.

الذخيرة في محاسن اىل الجزيرة، لمشنتريني، تحقيق حسين يوسف، دار الفكر  
 7991، عمان، 

العربية رسائل  ابن حزم االندلسي، تحقيق دكتور احسان عباس، المؤسسة 
   7990لمدراسات والنشر، بيروت، 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
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  ثمخاٌّزطٍجبد اٌغب

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 = = مراجعة  ِشاعؼخ 2 31
 = = مراجعة  ِشاعؼخ 2 31
 = = امتحان  اخزجبس 2 32

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا ك



 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .219

  اٌؼٍّٟ عُلغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .211

 اٌىزبة اٌمذ٠ُ  AC4 اعُ / سِض اٌّمشس .211

 االدة اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .212

 اٌحنٛس اٌّزبحخأؽىبي  .213
 عبػزبْ فٟ االعجٛع ٌغٕخ دساع١خ وبٍِخ

 

 اٌغٕخ اٌفقً / اٌغٕخ .214

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .215

 6/4/2114 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .216

 أ٘ذاف اٌّمشس .217

الميمة في مجال النقد  التعريف باثر من اثار العمماء العرب فضال عن التعريف بالعالم نفسو واالطالع عمى اىم الكتب واالثار االدبية
 واالدب وتناول بعضا من نصوصيا بالشرح والتحميل االدبي والفني

 
 
 
 
 
 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .218

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ - أ

 اْ ٠ؼشف وزت اٌزشاس األدث١خ -1أ        

 اْ ٠ؼشف اٌّٛعٛػبد اٌزأ١ٌف١خ اٌؼشث١خ -2أ

 زأ١ٌف اٌمذ٠ُاْ ٠فُٙ و١ف١خ اٌ -3أ
 اْ ٠فُٙ إٌّب٘ظ ٚاألعب١ٌت اٌىزبث١خ اٌمذ٠ّخ -4أ
  -5أ
   -6أ         



 

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌمذسح اٌزح١ٍ١ٍخ اٌؾبٍِخ ٌٍٕقٛؿ – 1ة

 اٌزطج١ك اٌؾبًِ ِٓ اٌغبٔت اٌٍغٛٞ ٚاٌجالغٟ ٚاألدثٟ ٌٍٕـ اٌمذ٠ُ – 2ة

  - 3ة

     -4ة

  هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّحبمشح 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌزطج١م١خ ٚ اٌّٛمٛػ١خ 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اْ ٠غزٛػت إٌـ اٌمذ٠ُ -1ط 

 اْ ٠ىزؾف ٠ٚحًٍ إٌـ اٌمذ٠ُ -2ط

 اْ ٠ٛظف ِب دسعٗ ِٓ خالي إٌـ اٌمذ٠ُ -3ط

    -4ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّحبمشح

 هشائك اٌزم١١ُ    

 زجبساد  اٌزطج١م١خ ٚاٌّٛمٛػ١خاالخ 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزح١ًٍ -1د

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛظ١ف اٌزشاس فٟ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ وؾٛا٘ذ أدث١خ -2د

 -3د

     -4د
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 اٌغبػبد األعجٛع
زؼٍُ ِخشعبد اٌ

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار المحاضرات تعرٌف المادة   2 1

 = = مقدمة عن حٌاة الجاحظ التعرٌف بالجاحظ 2 2

 = = ونشاته ومإلفاته معرفة نشؤته ومإلفاته 2 3

4 
2 

 معرفة كتاب البٌان والتبٌن
التعرٌف بكتاب البٌان 

 والتبٌٌن
= = 

5 
ما ٌتضمنه كتاب البٌان  2

 والتبٌن
التعرٌف بكتاب البٌان 

 والتبٌٌن
= = 

6 
معرفة الخصائص  2

والمآخذ لكتاب البٌان 
 والتبٌن

بٌان المحاسن والمآخذ 
 على كتاب البٌان والتبٌٌن

= = 

7 
تحلٌل خصائص البٌان  2

 والتبٌن
بٌان المحاسن والمآخذ 
 نعلى كتاب البٌان والتبٌٌ

= = 

8 
اختٌار نصوص تطبٌقٌة  2

 من الكتاب
تناول مجموعة من 
 النصوص االدبٌة 

= = 

9 
استنباط األحكام من  2

 الكتاب
بٌان المحاسن والماخذ 

 على كتاب البٌان والتبٌن 
= = 

11 
معرفة الشرح اللغوي  2

 لكتاب البٌان والتبٌن
كتاب البٌان والتبٌن 

 وشرحها لغوٌا 
= = 

11 
رز الحوادث معرفة اب 2

 التارٌخٌة فً الكتاب
التعرف بابرز الحركات 

 والحوادث 
= = 

12 
2 

 نصوص تطبٌقٌة
تكلٌف الطالبات باختٌار 

نصوص قصٌرة وتحلٌٌلها 
 داخل الصف 

= = 

13 
2 

 التعرٌف بكتاب الحٌوان
تناول كتاب الحٌوان 
والتعرٌف باسلوب 

 الجاحظ فٌه 
= = 

14 

معرفة أهم العلماء  2
التارٌخٌة التً والحوادث 

مر ذكرها فً كتاب 
 الحٌوان

التعرٌف بابرز العلماء 
والحوادث والحركات 
التارٌخٌة واالدبٌة 
 الموجودة بالكتاب

= = 

15 
2 

اختبار نصوص وتحلٌلها 
 من كتاب الحٌوان

اخذ نص من النصوص 
وتناوله شرحا وتحلٌال 

 بالغٌا ونحوٌا وفنٌا
= = 

16 

2 

تطبٌقات تحلٌلٌة من 
 الكتاب

تكلٌف الطالبات بتناول 
نص معٌن من النصوص 

المذكورة فً كتاب 
الحٌوان وتحلٌلها وشرحها 

 داخل الصف 

= = 

17 
الموازنة والمقارنة بٌن  2

كتاب البٌان والتبٌن 
 والحٌوان

المقارنة بٌن كتابً البٌان 
والتبٌٌن والحٌوان اسلوبا 
 ومنهجا عند الجاحظ  

= = 

18 
2 

 ءالتعرٌف بكتاب البخال
تناول كتاب البخالء 

والتعرٌف باهمٌة الكتاب 
 ادبٌا وتارٌخٌا

= = 



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .221

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 )البيان والتبيين )الجاحظ 

 )الحيوان )الجاحظ 

 ء )الجاحظ(البخال 

 )االغاني )لالصفياني 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

19 
2 

معرفة غاٌته وقٌمته 
 االجتماعٌة

التعرٌف بغاٌة الكتاب 
وتالٌفه والقٌمة االجتماعٌة 

 والخلقٌة فٌه
= = 

21 

2 
التعرٌف بعدد من قصص 

 البخالء وتحلٌلها فنٌاً 

تناول مجموعة من 
قصص البخالء وتحلٌلها 

احٌة االدبٌة والفنٌة من الن
 واالجتماعٌة 

= = 

21 

2 
التعرٌف بكتاب األغانً 

 ومعرفة اهمٌته الفنٌة

التعرٌف بمإلف كتاب 
االغانً والوقوف على 

اهمٌة الكتاب سبب تسمٌته 
 باالغانً

= = 

22 
معرفة القٌمة النقدٌة  2

 واألدبٌة لكتاب
تناول قٌمة الكتاب النقدٌة 

 والفنٌة واالدبٌة
= = 

23 
2 

 اختبار نصوص تطبٌقٌة
تناول نصوص من الكتاب 

 وشرحها وتحلٌلها
= = 

24 
2 

معرفة الشخصٌات األدبٌة 
 الوزاردة فً الكتاب

التعرٌف بشخصٌات ادبٌة 
ونقدٌة قدٌمة موجودة فً 

 الكتاب
= = 

25 

2 

 تطبٌقات تحلٌلٌة

تكلٌف الطالبات باختٌار 
نصوص من الكتاب 

وشرحها وتحلٌلها داخل 
 الصف

= = 

26 
معرفة وسائل التعبٌر من  2

 اللفظ
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )اللفظ(
= = 

27 
2 

 التعرٌف باالشارة
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )اشارة(
= = 

28 
2 

 التعرٌف بالخط
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )الخط(
= = 

29 
2 

 التعرٌف بالعقد
تناول وسائل التعبٌر عند 

 حظ )العقد(الجا
= = 

31 
 التعرٌف بالنصبة 2

 
تناول وسائل التعبٌر عند 

 الجاحظ )النصبة(
= = 

 = = مراجعة  مراجعة 2 31

 = = امتحان  اختبار 2 32



اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِحبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
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 هبٌجخ 111 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 


