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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

ياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتض
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبيؼخ دَبنً  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انزشثُخ نهؼهىو اإلَغبَُخ / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او نجشَبيح األكبدًٍَ اعى ا .3

 انًهٍُ 
 لغى انهغخ انؼشثُخ

 ثكبنىسَىط فٍ انهغخ انؼشثُخ واداثهب اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 انُظبو انغُىٌ

 اػزًبد يؼبَش ارحبد اندبيؼبد انؼشثُخ انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 شثُخ / يؤعغبد أخشيوصاح انز انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

 17/5/2116 ربسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

 خؼم انًُزح انزٌ َزًخغ ػٍ لغى انهغخ انؼشثُخ ػُظشا فؼبال فٍ خذيخ انًدزًغ
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 انًطهىثخ وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
        يٍ انحظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى رُظُشا ورطجُمب فٍ يبدح انجالغخ انؼشثُخرًكٍُ انطهجخ -1

 اػذاد انطهجخ َفغُب ورشثىَب نًهُخ انزذسَظ -2

 اػذاد انطهجخ اػذادا خبطب نفهى  انجالغخ ورزولهب -3
 

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ُخارانًهبس األهذاف –ة 

 نزطجُك داخم انظف انذساعٍانً خبَت ا انُظشَخَحذد انُخ َمم انًؼشفخ  – 1

 َطجك اعزشارُدُبد انجالغخ انؼشثُخ داخم انظف – 2

 َطجك األعبنُت انًُبعجخ نهزمجم يٍ اثش انُغُبٌ فؼال ػٍ َظشَبد انزؼهى       - 3

 
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 (1فٍ ) انًزؼهمخ وانًىػحخ ثبألعبعُبداعزخذاو ؽشَمخ االنمبء وانًحبػشح فٍ رضوَذ انطهجخ  -1
 َزى رىػُح انًىاد انذساعُخ وششحهب يٍ خالل ؽشَمخ االعزدىاة وانًُبلشخ -2

 رىخُه انطهجخ ثضَبسح انًكزجخ وانشجكخ انذونُخ نهًؼهىيبرُخ  -3
 ؽشائك انزمُُى      

 % ايزحبَبد فظهُخ 41

 % اخزجبساد َهبَخ انفظم.61
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 هحبد انجالغُخ وانىلىف ػٍ ايثهخ رطجُمُخ رحهُم انًظط -1         

 انًمبسَخ ثٍُ يظطهح واخش -2

 رمُُى ثؼغ انًؤنفبد انجالغُخ -3
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ركهُف انطهجخ ثؼًم رمبسَش ػٍ انًىػىػبد انجالغُخ  -1
 اعزدىاة انطهجخ نكشف فهًهى نهًحبػشاد -2

 الغُخ رشكُم حهمبد َمبشُخ رزىنً يُبلشخ انًظطهحبد انج -3
 رذسَظ انطهجخ كُفُخ ثُبء ؽشائك انزفكُش وانزحهُم -4
 ؽشائك انزمُُى    

 اثبسح ػُبطش انزحفُض ثٍُ انطهجخ يٍ خالل انذسخبد  -1
 احزغبة اإلخبثخ انظحُحخ اًَىرخب فٍ االيزحبٌ انُىيٍ او انُهبئٍ -2
 دػى انطهجخ انًزًُضٍَ  -3
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 .انشخظٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  ساد)انًهبانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 عُخ واحذح فٍ انًشحهخ األونً ثُُخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق انًشحهخ انذساعُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

عبػخ  64 انجالغخ     244  انثبَُخ

 2عُىَب ثىالغ 

عبػخ نكم 

 شؼجخ

 الَىخذ

 
 
 
 
 
 

 انزخطُؾ نهزطىس انشخظٍ .12

 ان املنهج ال يكفي لرعاية الطلبة وحتقيق ما يصبون اليه. -1

 ينبغي ان يتكيف املنهج مع حاضر الطلبة ومستقبلهم -2

 ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة لكي يرتك اثر يف نفوس  الطالب -3

 سة ننواتضرورة حتديث املنهج كل مخ -4
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وػيؼُبس انمجىل  .13

 القبول املركزي  -1

 رغبة الطالب  -2

 املعدل التنافسي بني االقسام -3
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 أهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .14

 املصادر واملراجع والرنائل واالطاريح اليت تتعلق بالبالغة العربية -1

 شبكة املعلومات  -2

 التدريسي خربة -3
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح بال الخاصت

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ البالغت  244     ثانُتال
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 وىرج وصف الوقررن

 م.د. سعذ خوعه صالح الذلُوٍ

 وصف الوقرر

 

 

 خبيؼخ دَبنً وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 هىو اإلَغبَُخ / لغى انهغخ انؼشثُخكهُخ انزشثُخ نهؼ / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 244     اعى / سيض انًمشس .3

 انثبَُخؽهجخ انًشحهخ  أشكبل انحؼىس انًزبحخ .4

 انغُىٌ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ نكم شؼجخ 2عبػخ ثىالغ  64 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 17/5/2116 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 ة البالغة العربيةعداد الطلبة لتدريس ماد -1

 اعداد باحثيني علمني للبحث يف البالغة العربية -2

 
 
 
 
 
 

 

خرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر وم

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

 ؛البرنامج.
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 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 َؼشف يفهىو انجالغخ انؼشثُخ  -1

 َجٍُ أهًُخ انجالغخ انؼشثُخ -2

 َحذد اهذاف انذساعخ نًمشس انجالغخ انؼشثُخ -3
 ًَُض ثٍُ اهذاف دساعخ انجالغخ انؼشثُخ -4
  َىػح خظبئض انجالغخ انؼشثُخ -5

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 َكزت أوساق ثحثُخ ودساعبد يزخظظخ فٍ  انجالغخ انؼشثُخ– 1

 َحفع أعًبء انجالغٍُُ وعُىاد وفُبرهى وأعًبء يؤنفبرهى – 2

 ُخرؼهى ؽشائك رذسَظ انجالغخ انؼشث – 3

 
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًحبػشح انًؼذنخ  -1
 انًُبلشخ -2
 االعزدىاة -3
 انؼظف انزهٍُ -4
 األعئهخ انزحفُضَخ -5

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 % ايزحبَبد فظهُخ 41

 % اخزجبساد َهبَخ انفظم.61

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 شثٍانزؼشَف ثبثش انجالغخ وانجالغٍُُ فٍ ربسَخ االدة انؼ -1

 االهزًبو انفبػم ثذساعخ انجالغخ انؼشثُخ -2

 رؼذَم االردبهبد انغهجُخ فٍ ػًهُخ انزؼهى وانزؼهُى -3

 
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انؼظف انزهٍُ -1
 انًُبلشخ -2
 األعئهخ انًزشؼجخ فٍ انجالغخ -3
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 ؽشائك انزمُُى    

 انًكبفأح وانزحفُض

 
 نخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انًُمىانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 يشاخؼبد انخطىاد انغبثمخ ويخشخبرهب  -1

 االؽالع ػهً انًغزدذاد انؼهًُخ وانجالغُخ ػٍ ؽشَك انكزت وانذوسَبد -2

 انطالع ػهً شجكخ انًؼهىيبرُخ فٍ يدبل انجالغخ انؼشثُخ -3

 االخزظبص انذلُك نشفغ رطىَش انًؼشفخاخشاء انًُبلشبد وانحهمبد يغ روٌ  -4
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

 األول

6 /11 
ػجؾ انطهجخ ورمذَى  2

فكشح يىعؼخ ػٍ 

 انجالغخ انؼشثُخ 

انؼشع   انفظبحخ وانجالغخ

 وانًُبلشخ 
اخزجبساد 

ؼال شفهُخ ف

 ػٍ انىاخجبد
/ 13انثبٍَ  

11 
 َفغه َفغه =             َفغه 2

/ 21انثبنث 

11 
رؼشَف ػهى انًؼبٍَ  َفغه 2

  وػاللبره
 َفغه َفغه

/ 27انشاثغ 

11 
 َفغه َفغه  =           َفغه 2

/ 3انخبيظ 

11 
رمغُى انكالو إنً خجش  َفغه 2

 وإَشبء
 َفغه َفغه 

/ 11انغبدط 

11 
 َفغه َفغه =            َفغه 2

/ 17انغبثغ 

11 
األعهىة انخجشٌ  َفغه 2

 واَىاػه
 َفغه َفغه

/ 24انثبيٍ 

11 

 َفغه َفغه   =            َفغه 2

 َفغه َفغه أعهىة األيش َفغه 2 12/ 1انزبعغ 

 َفغه َفغه أعهىة انُهٍ َفغه 2 12/ 8انؼبشش 

انحبدٌ ػشش 

15 /12 

 هَفغ َفغه  أعهىة االعزفهبو َفغه 2

انثبٍَ 

 12/ 22ػشش

 َفغه َفغه  أعهىة انزًٍُ َفغه 2

انثبنث 

 12/ 29ػشش

 َفغه َفغه أعهىة انُذاء َفغه 2

انشاثغ ػشش 

5 /1 

االعهىة االَشبئٍ  َفغه 2

 واَىاػه

 َفغه َفغه 

انخبيظ ػشش 

12 /1 

 َفغه َفغه انزمذَى وانزأخُش َفغه 2

انغبدط ػشش 

19 /1 

 هَفغ َفغه =           َفغه 2

انغبثغ 

 26/1ػشش

 

 َفغه َفغه =           َفغه 2

انثبيٍ ػشش 

2 /2 

 َفغه َفغه ػطهخ َظف انغُخ َفغه 2

انزبعغ ػشش 

16 /2 

 َفغه َفغه =            َفغه 2

 َفغه َفغه  =            َفغه 2 16انؼششوٌ 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 كتاب البالغة والتطبيق د. امحد مطلوب و د. البصري ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 االيضاح يف علوم البالغة للقزويين )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئُغُخ 2

 /2 

انحبدٌ 

وانؼششوٌ 

23 /2 

 َفغه َفغه =             َفغه 2

 

انثبٍَ 

/ 2انؼششوٌ و

3 

 َفغه َفغه انفظمأعهىة    َفغه 2

انثبنث 

/ 9وانؼششوٌ 

3 

 َفغه َفغه  أعهىة انىطم َفغه 2

انشاثغ 

وانؼششوٌ 

16 /3 

 َفغه َفغه  انمظش وأَىاػه َفغه 2

انخبيظ 

وانؼششوٌ 

23 /3 

 َفغه َفغه =             َفغه 2

انغبدط 

وانؼششوٌ 

31 /3 

 هَفغ َفغه =            َفغه 2

انغبثغ 

/ 6وانؼششوٌ 

4 

 َفغه َفغه االَدبص         َفغه 2

انثبيٍ 

وانؼششوٌ 

13 /4 

 َفغه َفغه انطجبق       َفغه 2

انزبعغ 

وانؼششوٌ 

21 /4 

 َفغه َفغه االؽُبة       َفغه 2

/ 27انثالثىٌ 

4 

 َفغه َفغه انًغبواح       َفغه 2

انحبدٌ 

/ 4وانثالثىٌ 

5 

 َفغه غهَف =           َفغه 2

انثبٍَ 

/ 11وانثالثىٌ 

4 

 َفغه َفغه يشاخؼخ ػبيخ َفغه 2
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               ـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 الرنائل واالطاريح املختصة بالبالغة العربية

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 مع البالغة العربية املختلفة

 
 
 
 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 ُخ انًذسطاثشاء انًمشس انذساعُخ ثبندىاَت انزطجُمُخ انزٍ رخض يه  

 

 

 

 
 


