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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبيؼخ دٚبنٗ  / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انهغخ انؼشثٛخ  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 لغى انهغخ انؼشثٛخ 

 انجكبنٕسٕٚط  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘ 

 اػزًبد يؼبٚٛش االرحبد نهغبيؼبد انؼشثٛخ  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 ٔصاسح انزشثٛخ ـ يؤعغبد أخشٖ فٙ انذٔنخ  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 6/8/2116 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

عؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخغ ػٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظشا فؼبال فٙ خذيخ انًغزًغ ٔرٕطٛم 

  1انشعبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء أفؼم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىانًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى  جشَبيظيخشعبد ان  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
      1رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نالؽبس انفكش٘ فٙ يبدح انُحٕ   -1أ

 1اػذاد انطهجخ اػذادا َفغٛب ٔرشثٕٚب نًُٓخ انزذسٚظ فٙ انًذاسط انضبَٕٚخ -2أ

 انًذاسط انضبَٕٚخ اػذاد انطهجخ اػذادا َفغٛب ٔرشثٕٚب نًُٓخ رذسٚظ يبدح انُحٕ فٙ  -3أ

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 1ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ عبَت انغبَت انزطجٛمٙ داخم انظفش انًذسعٙ  – 1ة 

 1ٚطجك اعزشارٛغٛبد انُحٕ داخم انظف انًذسعٙ  – 2ة 

 1ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُغٛبٌ   - 3ة 

       1ظشٚبد انزؼهٛى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ ـ ٚطجك 4َة

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

ـبعزخذاو ؽشٚمخ االنمبء ٔانًحبػشح فٙ رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕاػٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ انًٕػحخ 1

 (1فٙ )

 نكبدس االكبدًٚٙ ـ يٍ خالل ؽشٚمخ االعزغٕاة ٔانًُبلشخ ٚزى رٕػٛح انًٕاد انذساعٛخ ٔششحٓب يٍ لجم ا2

 1ـ رٕعّٛ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔانشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانحمبئك 3

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 1% ايزحبَبد فظهٛخ ، ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ 41

 1% اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ 61

 

 

 
 عذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .انٕ األْذاف -ط

 رؼشف ألغبو انكهى انؼشثٙ  -1ط         

 انزًٛٛض ثٍٛ انًؼبسف ٔانُكشاد  -2ط

 رشكٛت انغًم رشكٛجب عهًٛب يٍ انُبحٛخ انهغٕٚخ ٔانُحٕٚخ  -3ط

 يؼشفخ دالنخ انحشكبد االػشاثٛخ ٔٔظٛفزٓب ثبنشكم انظحٛح  -4ط   
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

  1ًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبػشح انًزذأنخ ٔأظٓبس اًْٛزٓب ـ ركهٛف انطهجخ ثؼ1

( نجؼغ  111ـ اعزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ ) كٛف ، نًبرا ، اٍٚ ،2

 انًٕاػٛغ 

  1ـ رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفأ ػهٗ اعبثزّ انطبنت ػًُٓب ٔرظحٛح يؼهٕيبرّ ارا أخطأ 3

  1بء ؽشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى  ـ رذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ث4ُ

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

  1ـ اصبسح ػُظش انزحفٛض ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفأح انًزمذو ثبنذسعبد 1

  1ـ احزغبة االعبثخ انظحٛحخ اعبثخ إًَرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحبٌ انٕٛيٙ أٔ انُٓبئٙ 2

 1 يزطهجبد انمغى ـ دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالءو 3ٔ

 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 ا -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق ٔ انًغبقسيض انًمشس أ انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

عبػخ  72 انُحٕ  161 االٔنٗ 

 3عُٕٚب ثٕالغ 

عبػخ نكم 

 شؼجخ 

 طالٕٚعذ 
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 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 0وحاجاهتم ومشكالهتم  ـ ان املنهج ينبغي ان يرعي ميول الطلبة واجتاهاهتم1
  0ـ ان املنهج ينبغي ان يكونن متكيفا مع حاضر الطلبة ومستقبلهم ، وان يكون توافق بني اساليب التعلم وخصائص منو الطلبة 2
ة ـ ان يكون التدريسي ذا شخصية مؤثرة يف طلبته ، كون الطالب يتاثر أوال بالتدريسي ، واالستاذ املتكن يضيف اسلوبا خاصا لشخصي3

  0الطالب يف التدريس 
 0خلطط التدريب املعتمدة  ( ـ التحديث الدوري ) السنوي4
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 ـ القبول املركزي 1
 0ـ رغبة الطالب 2
 0ـ املعدل التنافسي بني االقسام 3
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 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 
  0ـ الكتب الدوريات ، الرسائل واالطاريح اجلامعية اليت تطابق اخر متطلبات الدراسة يف ختصص النحو 1
  0ـ شبكة املعلومات الدولية 2
  0ـ اخلربة الشخصية للقائم بتدريس املقرر 3
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 هخطط ههاراث الونهج

 برناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن ال

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

علقت بقابلُت التىظُف الوت

 (والتطىر الشخصٍ

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

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ  النحى  161 االولً 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ / ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 1كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ / لغى انهغخ انؼشثٛخ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 2344 اعى / سيض انًمشس .3

 1ؽهجخ انًشحهخ االٔنٗ  أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4

 ُٕ٘ انغ انفظم / انغُخ .5

 1عبػخ نكم شؼجخ  3عبػخ ثٕالغ  72 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 و 6/8/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 ـ اعداد الطلبة لتدريس مادة النحو 1

 ـ اعداد باحثني علميني يف جمال البحث يف مادة النحو 2

 ـ اجراء البحوث والتقارير يف مادة النحو 3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ٚؼشف يفٕٓو انُحٕ ، انكالو ، انغًهخ ٔغٛش رنك -1أ

 ٚجٍٛ اًْٛخ دساعخ انُحٕ -2أ

 ٚحذد اْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس انُحٕ -3أ
 ًٚٛض ثٍٛ اْذاف دساعخ انُحٕ -4أ
 ٕٚػح خظبئض دساعخ ْزِ انًبدح -5أ
 ٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رغهٛؾ انؼٕء ػهٛٓب ػًٍ دساعخ يبدح انُحٕ  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 مٕل انهغخ انُحٕ انًخزهفخٚكزت ٔسلخ ثحٛضخ ، ٔكزبثخ ثحٕس ٔدساعبد يزخظظخ فٙ ح– 1ة  

ٔفشٔع(ثًب ٚالئى ؽجٛؼخ ) اطٕل حفع يُظٕيخ اثٍ يبنك فٙ انُحٕ ٔػذد يٍ انمٕاػذ انُحٕٚخ  – 2ة

 انزذسٚظ

 رؼهى ؽشائك رذسٚظ يبدح انُحٕ – 3ة

     -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبػشح انًؼذنخ. -1
 انًُبلشخ. -2
 االعزغٕاة. -3
 انؼظف انزُْٙ. -4
 االعئهخ انزحفٛضٚخ -5

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 نٕٛيٛخ.% ايزحبَبد فظهٛخ ، ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ ا41 -1
 %اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ.61 -2
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ٚجذ٘ االْزًبو انفبػم ثذساعخ يبدح انُحٕ -1ط

 رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َحٕ ػًهٛخ انزؼهى -2ط

 رؼذٚم االرغبْبد انغهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى ثًب ٚخض انًمشس-3ط

 

  
 ؼهى ؽشائك انزؼهٛى ٔانز    

 انؼظف انزُْٙ  -1
 انًُبلشخ -2
 خزظبصاالعئهخ انًزشؼجخ فٙ اال -3

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 انًكبفئخ ٔانزحفٛض فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزغجخ ػًٍ انزمٕٚى انٕٛيٙ 
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 نشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس اانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يشاعؼخ انخطٕاد انغبثمخ يغ يخشعبرٓب. -1د

 االؽالع ػهٗ انًغزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػٍ ؽشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد -2د

 االؽالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ يغبل االخزظبص-3د

نًؼشيخ اعشاء انًغبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش ا   -4د

 ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ
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 ثُٛخ انًمشس .11

 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى اعى انٕحذح / أٔ انًٕػٕع يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3 االعجٕع االٔل 

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

 ساكّٔلذسرٓى ػهٗ اد

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

َمم ْزِ يهكخ فًٓب ٔركهًب ٔ

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انكالو ٔيب ٚزبنف يُّ 

 رمذًٚٙ 
يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس
ػشع  -3

ػهٗ 

انؼبس

ػخ 

االنكزش

 َٔٛخ

اخزجبسا -1

د 

 شفٓٛخ
ٔاعجبد  -2

 ثحضٛخ
حؼٕس  -3

انطهجخ 

ٔيشبس

كزٓى 

فٙ 

اصُبء 

انًحب

 ػشح
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3 انضبَٙ االعجٕع 

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

 ادساكّٔلذسرٓى ػهٗ 

بثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ ٔاعزٛؼ

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 يجبحش االعى ٔيزؼهمبرّ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

ًٕػٕع ػجؾ انطهجخ نٓزا ان 3 االعجٕع انضبنش 

ٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظش

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 يجبحش انفؼم ٔيزؼبلبرّ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3 االعجٕع انشاثغ

ٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظش

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انًجُٙ ثبالعًبء حاالفؼبل

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

بساد اخزج-1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انخبيظ
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

ٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظش

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انًؼشة يٍ االعًبء 

 ٔاالفؼبل
ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انغبدط
3 

 
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع 

ٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظش

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

هًب َٔمم ْزِ يهكخ فًٓب ٔرك

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انًؼزم يٍ االعًبء ٔاالفؼبل

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3 االعجٕع انغبثغ

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

انُكشِ ٔانًؼشفخ ) إَاع 

 انًؼبسف
ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 
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 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3 العجٕع انضبيٍ ا

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انؼًٛش ثبَٕاػّ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3 االعجٕع انزبعغ 

ظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َ

ب ٔلذسرٓى ػهٗ ادساك

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انؼهى

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 َٛخاالنكزشٔ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انؼبشش 
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 الغبو انؼهى

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انحبد٘ ػشش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

 يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 اعًبء االشبسح

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انضبَٙ 

 ػشش 
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

 ّٔلذسرٓى ػهٗ ادساك

اعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ ٔ

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انًٕطٕل انحشفٙ ٔاالعًٙ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انضبنش 

 ػشش
خ نٓزا انًٕػٕع ػجؾ انطهج 3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 طهخ انًٕطٕل

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 صُبء انًحبػشحا

االعجٕع انشاثغ 

 ػشش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انًؼشف ثبداح 

انزؼشٚف)ال(يؼبَٛٓب 

 ٔاحٕانٛٓب

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

خ ػهٗ انؼبسػ

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انخبيظ ػشش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

هٗ حكى دخٕل )ال( ػ

 االػالو

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 
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 هٗ ادساكّٔلذسرٓى ػ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انغبدط ػغش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

 ٓى ػهٗ ادساكّٔلذسر

ٗ ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب ان

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انًجزذا ٔالغبيّ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انغبثغ 

 ػشش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

رطجٛمٛب شٚب ٔٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  - انخجش انًفشد

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

ٍ االعجٕع انضبي

 ػشش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

 لذسرٓى ػهٗ ادساكّٔ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 انخجش انغًهخ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

هجخ حؼٕس انط-3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انزبعغ 

 ػشش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انزمذٚى ٔانزبخٛش فٙ عًهخ 

 انخجش

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

انؼبسػخ  ػهٗ

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انؼششٌٔ
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ا ٔانخجش) عٕاصا حزف انًجزذ

 ٔٔعٕثب(

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ ٔاعز

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

كبٌ ٔاخٕارٓب) ػًم انُٕاعخ 

 ٔيؼبَٛٓب(

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انضبَٙ 

 شٌٔٔانؼش
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انزمذٚى ٔانزبخٛش فٙ عًهخ 

 كبٌ ٔاخٕارٓب

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ 
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

ٔفًّٓ َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

، صائذح ، الغبو كبٌ ) َبلظخ 

 ربيخ(

ػشع  -1

 ذًٚٙ رم

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 



  
 13الصفحت 

 
  

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

هًب َٔمم ْزِ يهكخ فًٓب ٔرك

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 يٕاػغ حزف كبٌ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 رٓى ػهٗ ادساكّٔلذس

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انحشٔف انًشجٓخ ة نٛظ 

 )يب(

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

بدط انغ

 ٔانؼششٌٔ

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 ػًم ) ال ٔ اٌ ( انُبفٛزٍٛ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 جبد ثحضٛخٔاع-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -11 ػًم )الد(

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ع ػش -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

 اخزجبساد شفٓٛخ -

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

افؼبل انًمبسثخ ) ػًهٓب  

 ٔاحكبيٓب(

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ادساكّٔلذسرٓى ػهٗ 

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ػشع  -1 الغبو افؼبل انًمبس ثّ

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

 انضالصٌٕ 
انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  ػجؾ 3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

يبٚشزشؽ فٙ خجش افؼبل 

 انًمبسثخ

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

ٕس انطهجخ حؼ-3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع 

انحبد٘ 

ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

زظشف ٔػذو انزظشف فٙ ان

 افؼبل انًمبسثخ

ػشع  -

 رمذًٚٙ 

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 
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 ابن مالكشرح ابن عقيل على الفية  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 شرح قطر الندى ، وبل الصدى البن هشام  )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
 شرح شذور الذهب 

 اوضح املسالك اىل الفية ابن مالك
 

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
 عة بغداابن رشد / جام –جملة االستاذ كلية الرتبية 

 جملة دياىل للبحوث االنسانية
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
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 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ ٔانضالصٌٕ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 يُبلشخ -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح

االعجٕع انضبَٙ 

 ٔانضالصٌٕ
ػجؾ انطهجخ نٓزا انًٕػٕع  3

شٚب ٔرطجٛمٛب ٔفًّٓ َظ

 ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكّ

ٔاعزٛؼبثٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ 

يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 نًؼشفخ نالخشٍٚا

افؼبل انًمبسثخ ثٍٛ انزًبو 

 ٔانُمظبٌ

ػشع  -1

 رمذًٚٙ 

يُبلشخ  -2

 ٔحٕاس

ػشع  -3

ػهٗ انؼبسػخ 

 االنكزشَٔٛخ

اخزجبساد -1

 شفٓٛخ 

 ٔاعجبد ثحضٛخ-2

حؼٕس انطهجخ -3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح


