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 وصف البرنامج األكاديسي 

 

 التعميم العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 المغة العخبية   / السخكد القدم العمسي

 البالغة العخبية او السهشي اسم البخنامج األكاديسي 

 هريهسالبك اسم الذهادة الشهائية 

  :الشغام الجراسي

 سشهي /مقخرات /أخخى 

                    سشهي   

 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي السؤثخات الخارجية األخخى      

                            15/10/2021   تاريخ إعجاد الهصف            

 أهجاف البخنامج األكاديسي

 

 االهجاف السعخفية

 لخاصة بالبخنامجا السهاراتية األهجاف ب

 .التدريس في السدارس الستهسطة واالعدادية الطمبة مسارسة -1ب

 عمى أساليب العرب  الطمبةاطالع   -2ب

  البالغة العربية في الذعر والشثر العربي بأساليب تهممعرف -3ب
 



    
 

 
 

  

 

 تعلمهم أساليب اللغة العربية وقدرهتم على الكتابة املقالية أبسلوب اديب رصني  -4ب

 

 طخائق التعميم والتعمم

 طخائق التقييم

 الرفية. التحزيخات اليهمية والسذاركات 3. االختبارات الذهخية 2االختبارات اليهمية  .1
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمهكي 4والحزهر اليهمي                  

 

 الهججانية والكيسية. األهجاف -ج      

 حهل السهضهعات القابمة لمشقاش من قبل الظمبة في الرفهف. طخح االسئمة -1ج             

 طخح اسئمة يقهم الظالب بحمها لمفرهل الجراسية. -2ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يهمية سخيعة  -3ج             

 عجاد تقاريخ في بعض السهضهعات الغيخ السألهفة.إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميم والتعمم     

 االختبارات الذفهية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزهر اليهمي .3

 
 
 



    
 

 
 

  

 طخائق التعميم والتعمم  

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحهار .4

 طخائق التقييم           

 االختبارات السهارية .1
 االختبارات الذفهية .2
 االختبارات اليهمية .3

 
 

  البرنامج بنيت

 نظري  المادة اسم  الدراسيت المرحلت التسلسل

1 
 2  البالغت  االولى 

 
 
 

 التخظيط لمتظهر الذخري

 إعجاد مشهج اكاديسي .1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 ذات الرفية وتكيم الظمبة بجورها .اعجاد االسئمة والسشاق3
 



    
 

 
 

  

 السعهج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبهل           
حدب الزهابط السحددة من قبل وزارة التعميم العالسي عن طريق القبهل السركزي ، ضهابط / معيار القبهل السركزي            

 القبهل السعتسدة من قبل الجامعة والكمية، حدب رغبة الطالب  لمتقديم في القدم
 الكتب السشهجية ، محاضرات االساتذة /أهم مرادر السعمهمات عن البرنامج

 



    
 

 
 

  

 مخطط مهارات السشهج        

 يرجى وضع اشارة في السربعات السقابمة لسخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم                     

 مخرجات التعمم السطمهبة من البرنامج 

 أساسي اسم السقرر رمز السقرر الدشة / السدتهى 

 أم اختياري 

 يةالسهاراتاألهداف  ة يالسعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الهجدانية 
 والقيسية 

ارات العامة والتأهيمية السه
األخرى  السشقهلة)السهارات

الستعمقة بقابمية التهظيف 
 (والتطهر الذخري

 ساسيأ البالغة       االولى
    



    
 

 
 

  

 سهذج وصف السقخرن

 وصف السقخر

 

 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 المغة العخبية   / السخكدالقدم العمسي

  البالغة اسم / رمد السقخر

 أو ألكتخوني دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزهر الستاحة

  االولىالسخحمة    الفرل / الدشة

 60   الداعات الجراسية )الكمي(عجد 

 2021-10-15 تاريخ إعجاد هحا الهصف 

 أهجاف السقخر        

  .واستيعابها البالغة مادةفهم ساسية التي تسكشه من تدويج الظمبة بالسعمهمات األ .1

  .السشهجية ة البالغةبسادخرائص والهسائل الخاصة التدويج الظمبة ب .2

 .....البالغي لمسشهج االهجاف العامة بأهمتدويج الظمبة  .3 

 ..... لسادة البالغة التحميل والتفديخ...مفخداتعمى تهعيف  ان يكهن الظالب قادر أ. 4 

يهفخ وصف السقخر هحا إيجازًا مقتزيًا ألهم خرائص السقخر ومخخجات التعمم الستهقعة من الظالب تحكيقها 
والبج من الخبط بيشها وبين وصف الستاحة. التعمم مبخهشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرهى من فخص 

  البخنامج.



    
 

 
 

  

 مخخجات السقخر وطخائق التعميم والتعمم والتقييم

 األهجاف السعخفية  

 استيعاب وفهم السادة -1أ

 استخجام المهحة والقمم -2أ

 الهسائل التهضيحيةاعجاد  -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السهضهعات  -4أ

 األهجاف السهاراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 وسائل التهضيح – 1ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب
     مسارسة مهارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميم والتعمم 

 . طخيقة العرف 4ل والجهاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5الحهشي    

                         

 طخائق التقييم 

 االختبارات الذهخية –االختبارات الذفهية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليهمية   

 

 السشقهلة )السهارات االخخى الستعمقة بقابمية التهعيف والتظهر الذخري( والتأهيميةد. السهارات العامة  



    
 

 
 

  

  البالغة  -/ اسم السادة   الغرباوي  عبد عمي أ.م.د رحيم األستاذجدول بشية السقرر / اسم 
طريقة   ةاسم الوحد خمرجات التعليم  الساعات  االسبوع 

 التعليم 
 طريقة التقييم

علم البيان تعرفو   2 2_ 1
/ التشبيو , 

  ونواعأو  وركانأ

 احملاضره
 املناقشة

اختبارات 
 شهرية يومية/

أغراض التشبيو   ومعرفة مهاري 2 3
 وأساليبو 

احملاضره 
 املناقشة

اختبارات 
 يومية/شهرية

4-5 2 
 

 اجملاز واحلقيقة  
اجملاز املرسل 

  ووعالقات

احملاضره 
 املناقشة

 

احملاضره  اجملاز العقلي   2 6
 املناقشة

اختبارات 
 يومية/شهرية

عالقات اجملاز   2 7
 العقلي

احملاضره 
 املناقشة

اختبارات 
 يومية/شهرية

 االستعارة/تعريفها   2 8-9
 اقسامها 

 اختبار شهري مشرتكة

 اختبار شهري مشرتكة الكناية واقسامها  2 11-11

البديع /   2 12-13
 مصطلح البديع 

 اختبار شهري مشرتكة

 قجرة الظالب عمى التعامل مع الهسائل التقهيسية. تشسية .1د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبهتية )االنتخنيت( تشسية .2د
 التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية 3د

   

 



    
 

 
 

  

 احملسنات املعنوية   2 14-15
 ,الطباقالتورية 

 اختبار شهري مشرتكة

املقابلة ,حسن   2 16-17
 التعليل 

 اختبار شهري مشرتكة

املشاكلة ,املدح   2 19- 18
 مبا يشبو الذم

 اختبار شهري مشرتكة

الذم مبا يشبو   2 21
 املدح

 اختبار شهري مشرتكة

 احملسنات اللفظية  2 21-24
اجلناس ,السجع 
 ,لزوم ما ال يلزم 

 اختبار شهري مشرتكة

التسميط ,    25
 االكتفاء 

 اختبار شهري مشرتكة

 اختبار شهري مشرتكة التطريز   27- 26
 اختبار شهري مشرتكة حسن االبتداء    28
  مشرتكة مراجعة    29-31

 

 خظة تظهيخ السقخر الجراسي 

 مادة البالغة  والعسل عمى تظبيقها في سج عمى جسمة من السفخدات تزاف الى السشهجتن يعأ  
 حج مهضهعات عمم السعانيأطالب بكتابة بحث عن كل  ويكمف 

 


