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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحة الظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان

 البخنامج

 

التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية  

/ السخكد القدؼ العمسي  المغة العخبية  

او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي  الثانيةالمغة العخبية / عمؼ الرخف / السخحمة    

الشيائية اسؼ الذيادة   بكمؾريؾس 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

                    سشؾي   

السؤثخات الخارجية األخخى        وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي 

تاريخ إعجاد الؾصف              
15/10/2021  

 أىجاف البخنامج األكاديسي

 تخخيج طمبة قادريؽ عمى :  -1

 والسؤسدات العمسية والفكخية والثقافية الحكؾمية مشيا واألىمية بيؼ .رفج الؾزارة  -

تذجيعيؼ عمى مؾاصمة دراستيؼ العميا الساجدتيخ والجكتؾراه ، لخفج الجامعات والسعاىج العخاقية  -



    
 

 
 

  

 والسؤسدات األكاديسية الحكؾمية مشيا واألىمية مؽ أعزاء ىيئة التجريذ مدتكبال.

مى وفق االتجاىات التخبؾية الحجيثة ،لمعسل بسيشة التجريذ في مخحمة التعميؼ إعجاد مالكات كفؾءة ع .2  
الثانؾي ومعاىج السعمسيؽ ،مؽ خالل تدويجىؼ بالسعخفة العمسية وإكدابيؼ االتجاىات والسيارات التي تؤىميؼ 

يؼ ،وقادريؽ لمكيام بسيام ميشتيؼ بفاعمية ،وتأدية عسميؼ بؾصفيؼ مؾجييؽ ومشدقيؽ ومذجعيؽ ومحفديؽ لظمبت
 عمى فيؼ حاجات الظمبة وخرائص نسؾىؼ وإعجادىؼ لسؾاجية مظالب الحياة في عرخ سخيع التظؾر والتغيخ

في األعسال األدبية  والرخفيةتسكيؽ الجارسيؽ مؽ تؾعيف المغة العخبية في دراسة الغؾاىخ المغؾية . 3  
بالمغة العخبية وتظؾيخ ميارات الظالب المغؾيةوالشص القخاني والحجيث الشبؾي الذخيف وتشسية روح االعتداز   

 

عرسة المدان مؽ الخظأ مؽ خالل تخسيخ القؾاعج الشحؾية والرخفية الستسثمة بالذؾاىج القخآنية والقخاءات  -5  
 القخآنية واألحاديث الشبؾية والذؾاىج الذعخية واألمثال العخبية

الحي خمفو لشا القجماء ثؼ  الخاص بعمؼ الرخفاث المغؾي الخبط الؾاعي بيؽ القجيؼ والحجيث بفيؼ التخ  -6  
االطالع عمى ما قجمو السحجثؾن مؽ إسيامات في مجالي المغة واألدب لإلفادة مشيا في إعادة قخاءة تخاثشا بخؤية 

 ججيجة

               

مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ    

 

 

 االىجاف السعخفية
. 

  .ةأساليب اللغة العربيرفة وفهم معتوظيف األسس العلمية التي يقوم عليها علم الصرف في  -1

 في فهم دالالت الكالم العربي على نحو دقيق وصحيح .توظيف أصول علم الصرف  -2

في المقروء  النظرية بشكل تطبيقي في متابعة األخطاء الشائعةتوظيف أصول علم الصرف  -3



    
 

 
 

  

 وتصويبها . ة العربية والمسموع المنشور باللغ

 

 

لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب  
. ةالعربي بناء وأوزان األلفاظتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لقواعد  .1ب    

. على نحو سليم العربيةباللغة كتابة التمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لطرائق  .2ب    

 . لمعاني الكلمات العربية تبعا للمباني والتراكيببة من الحصول على المعرفة والفهم تمكين الطلب - 3ب 

 . اإلمالء العربيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألساسيات  -4ب 

 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

  ى االستار والتعلنطشائك التعلٍن والتعلن وفك نظام شوىلً ٌجوع بٍن نظام التعلٍن الزي ٌشكز علاعتواد 

وٌشكز على الوتعلن والتفاعل بٍنهوا، والسٍوا االعتواد على الطشق النوىرجٍة الوالئوة وفك طشق 

 االتصال الوعلىهاتٍة الحذٌثة عن طشٌك االنتشنٍت ووسائل االتصال الحذٌثة التً تخذم انظوة التذسٌس.

  تتعمق بالسفخدات الجراسيةمظالبة الظمبة بديارة السكتبة لمحرؾل عمى معخفة أكاديسية . 

  تحديؽ ميارات الظمبة مؽ خالل زيارة السؾاقع االليكتخونية لمحرؾل عمى معخفة إضافية لمسؾاد
 . الجراسية

 طخائق التقييؼ

الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1  
االخالقي لمظالب وااللتدامالنزباط الدمؾكي . ا4والحزؾر اليؾمي                    

 

الؾججانية والكيسية. األىجاف -ج        

حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف. طخح االسئمة -1ج               



    
 

 
 

  

طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -2ج               

اسئمة فكخية. متزسشةت يؾمية سخيعة اجخاء امتحانا -3ج               

عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج               

طخائق التعميؼ والتعمؼ               

 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3

خى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( السشقؾلة )السيارات االخ والتأىيميةد. السيارات العامة    
 
 . بالمغة العخبية  فكارهوأو الحؾار و ايرال معمؾماتو   الكالم . ان يتقؽ الظالب 1د
 .بالمغة العخبية الكتابة الرحيحة والدميسة . ان يستمػ الظالب القجرة عمى 2د
 . ؾيبيا يستمػ الظالب القجرة عمى ترحيح األخظاء الذائعة وتر. ان 3د
 ويجرك عالقة معانييا بظبيعة مبانييا. المغة عخبيةطبيعة بشية الكمسات في . ان يظؾر الظالب معمؾماتو عؽ 4د

 

طخائق التعميؼ والتعمؼ    

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

طخائق التقييؼ             



    
 

 
 

  

 االختبارات السيارية .1
 رات الذفؾيةاالختبا .2
 االختبارات اليؾمية .3

 
 

 بنية البرنامج  
 الساعات المعتمدة   اسم المادة   المرحلة الدراسية   التسلسل

 2 عمؼ الرخف الثانيةالسخحمة  -1
 
 

 
 

 التخظيط لمتظؾر الذخري

 .إعجاد مشيج اكاديسي  .1

 . بجقة البخنامجمتابعة  .2

 .الظمبة بجورىا  ذات الرفية وتكيؼاعجاد االسئمة والسشاق .3
 

السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل             
حسب الضهابط المحددة من قبل وزارة التعميم العالمي عن طريق القبهل المركزي ، ضهابط القبهل / معيار القبؾل السخكدي     

لمتقديم في القسم المعتمدة من قبل الجامعة والكمية، حسب رغبة الطالب   
الكتب المنهجية ، محاضرات االساتذة /أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج  



    
 

 
 

  

 



    
 

 
 

  

 

مخظط ميارات السشيج          

يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼ                       

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 أساسي اسؼ السقخر رمد السقخر الدشة / السدتؾى 

 أم اختياري 

ة يالسعخفاألىجاف   يةالسياراتاألىجاف  
بخنامج الخاصة بال  

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  السشقؾلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
(ظؾر الذخريوالت  

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

 اساسي الصرف   الثانيةالسخحمة 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

    
                

    
                

    
                

    
                

    
                



    
 

 
 

  

سؾذج وصف السقخرن  

السقخر وصف  

 

لبحث العمسيوزارة التعميؼ العالي وا  السؤسدة التعميسية  

/ السخكدالقدؼ العمسي  المغو العخبية  

 المغة العخبية / عمؼ الرخف اسؼ / رمد السقخر

عبخ تظبيق  أو ألكتخوني دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزؾر الستاحة classroom 
 googlemeetو

  الثانية السخحمة   الفرل / الدشة

يباساعة تقخ  60   عجد الداعات الجراسية )الكمي(  

   15/101/2021                تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

أىجاف السقخر          

 مفخدات السختمفة مؽ مادة عمؼ الرخففيؼ تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ  .1

 لرخففي عمؼ ا خرائص والؾسائل الخاصةالتدويج الظمبة ب .2

 في عمؼ الرخف   عامةاالىجاف ال بأىؼتدويج الظمبة  .3 

عمؼ الرخف في مسارستو العسمية عشج الكتابة والقخاءة مؽ  مفخداتعمى تؾعيف  اان يكؾن الظالب قادرً . 4 

يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 

؛البخنامج.  



    
 

 
 

  

 حيث الفيؼ واالستيعاب 

 . معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ

 األىجاف السعخفية  

استيعاب وفيؼ السادة -1أ  

استخجام المؾحة والقمؼ -2أ  

اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ  

اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ  

األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب  

وسائل التؾضيح – 1ب  
صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب  
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

عميؼ والتعمؼ طخائق الت  

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

. طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي        

طخائق التقييؼ                        

االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية     

 



    
 

 
 

  

 جدول بنية المقرر / اسم االستاذ...../ اسم المادة 
 طريقة التقييم طريقة التعليم  اسم الوحده  خمرجات التعليم  الساعات  االسبوع 

 والمؤنث المذكر معخفة ميارية ساعتان األول األسبؾع
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 معخفة ميارية ساعتان الثاني األسبؾع
 الرحيح االسؼ

 اختبار شيخي  مذتخكة والسسجود

 ساعتان الثالث األسبؾع
 

 معخفة ميارية
 

السقرؾر 
 والسشقؾص

 
 اختبار شيخي  مذتخكة

 الخابع األسبؾع
 

 ساعتان
 

 
 معخفة ميارية

 

 التثشية والجسع
  اختبار شيخي  مذتخكة 

      

 األسبؾع
 الخامذ

 
 ساعتان

 
 

 
 معخفة ميارية

 

 تحان شيخي ام
 

  اختبار شيخي   مذتخكة

      

السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة    
قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د  
قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .2د  
امل مع السرادر والسخاجع الخارجية.. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التع3د  

   

 



    
 

 
 

  

 األسبؾع
 الدادس

 
 ساعتان
 

 معخفة ميارية

 
 التكديخ جسؾع

 وأوزانيا
 

  اختبار شيخي  مذتخكة

 الدابع األسبؾع
 ساعتان
  اختبار شيخي  مذتخكة الشدب معخفة ميارية 

 الثامؽ األسبؾع
 ساعتان
 

 معخفة ميارية
 

 ي اختبار شيخ  مذتخكة واإلبجال اإلعالل

 ساعتان التاسع األسبؾع
 

 معخفة ميارية
 

السرادر 
 وأنؾاعيا
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 معخفة ميارية ساعتان العاشخ األسبؾع
 الييئة مرجر

  والَسّخة
 اختبار شيخي  مذتخكة

 األسبؾع
 معخفة ميارية ساعتان الحادي عذخ

 السرجر
 السيسي

 تظبيقات

 اختبار شيخي  مذتخكة

الثاني  األسبؾع
 عذخ

 امتحان شيخي  معخفة ميارية اعتانس
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

الثالث  األسبؾع
 عذخ

 السذتقات معخفة ميارية ساعتان
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

الخابع  األسبؾع
 عذخ

 معخفة ميارية ساعتان

 واسؼ الفاعل اسؼ
السفعؾل والرفة 

 السذبية
 

 اختبار شيخي  مذتخكة



    
 

 
 

  

 األسبؾع
 الخامذ عذخ

 التفزيل اسؼ يةمعخفة ميار  ساعتان
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 األسبؾع
 الدادس عذخ

 معخفة ميارية ساعتان
 الدمان اسسا

 والسكان
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

األسبؾع الدابع 
 عذخ

 اآللة اسؼ معخفة ميارية ساعتان
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

الثامؽ  األسبؾع
 عذخ

 امتحان شهري  معخفة ميارية ساعتان
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

التاسع  األسبؾع
 عذخ

 معخفة ميارية ساعتان
 اإلمالء قؾاعج

 العخبي
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 األسبؾع
 العذخون 

 معخفة ميارية ساعتان
 ، الظؾيمة التاء
 السخبؾطة والتاء

 اختبار شيخي  مذتخكة

 األسبؾع
الحادي 
 والعذخون 

 معخفة ميارية ساعتان
 الديادةو  الححف
 البجلو 

 

 اختبار شيخي  مذتخكة

الثاني  األسبؾع
 والعذخون 

 معخفة ميارية ساعتان
دة سكتابة الي
 وأنؾاعيا

 

 اختبار شيخي  مذتخكة

الثالث  األسبؾع
 والعذخون 

 الزاد والغاء معخفة ميارية ساعتان
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

الخابع  األسبؾع
 والعذخون 

 اختبار شيخي  مذتخكة عالمات التخقيؼ معخفة ميارية ساعتان



    
 

 
 

  

 األسبؾع
خامذ ال

 والعذخون 
 معخفة ميارية ساعتان

 مخاجعة
 عامة وتساريؽ
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 األسبؾع
الدادس 
 والعذخون 

 اختبار شيخي  مذتخكة امتحان شامل معخفة ميارية ساعتان

 
 
 
 
 
 

 البشية التحتية 

ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1  السيحب في عمؼ الرخف ، د. ىاشؼ طو شالش -1 
 رخف ، د. عبجة الخاحجيالتظبيق ال -2
 الرخف الؾافي ، د. ىادي نيخ -3

ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2  شخح شحور الحىب ، ابؽ ىذام األنراري  -1 

 شحا العخف في فّؽ الرخف ، أحسج الحسالوي  -2

 جامع الجروس العخبية ، مرظفى الغالييشي -3
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