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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىم خرائص البخنامج ومخخجات التعمم الستهقعة من هفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسن  قج حقق االستفادة القرهى من الستاحةالظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

التعميم العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية  

/ السخكد القدم العمسي  المغة العخبية  

او السيشي اسم البخنامج األكاديسي  الثانية/ السخحمة  عمم العخوضالمغة العخبية /    

 بكمهريهس اسم الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشهي /مقخرات /أخخى 

                    سشهي   

السؤثخات الخارجية األخخى       العمسيوزارة التعميم العالي والبحث    

تاريخ إعجاد الهصف              
15/10/2021  

 أىجاف البخنامج األكاديسي

 تخخيج طمبة قادرين عمى :  -1

 رفج الهزارة والسؤسدات العمسية والفكخية والثقافية الحكهمية مشيا واألىمية بيم . -

تذجيعيم عمى مهاصمة دراستيم العميا الساجدتيخ والجكتهراه ، لخفج الجامعات والسعاىج العخاقية  -



    
 

 
 

  

 والسؤسدات األكاديسية الحكهمية مشيا واألىمية من أعزاء ىيئة التجريذ مدتكبال.

التعميم إعجاد مالكات كفهءة عمى وفق االتجاىات التخبهية الحجيثة ،لمعسل بسيشة التجريذ في مخحمة  .2  
الثانهي ومعاىج السعمسين ،من خالل تدويجىم بالسعخفة العمسية وإكدابيم االتجاىات والسيارات التي تؤىميم 

لمكيام بسيام ميشتيم بفاعمية ،وتأدية عسميم بهصفيم مهجيين ومشدقين ومذجعين ومحفدين لظمبتيم ،وقادرين 
ظالب الحياة في عرخ سخيع التظهر والتغيخعمى فيم حاجات الظمبة وخرائص نسهىم وإعجادىم لسهاجية م  

من في األعسال األدبية  واالدبيةتسكين الجارسين من تهعيف المغة العخبية في دراسة الغهاىخ المغهية . 3  
وتشسية روح االعتداز بالمغة العخبية وتظهيخ ميارات الظالب المغهية شعخ ونثخ  

 

الذعخيةالتعخف عمى اىسية عمم العخوض والقافية -5    

معخفة السرظمحات العخوضية والبحهر الذعخية -6    

               

مخخجات البخنامج السظمهبة وطخائق التعميم والتعمم والتقييم    

 

 

 االىجاف السعخفية
. 

  ان ٌمٌز الطالب الشعر العربً عروضا ولافٌة -1

  ان ٌعرف الطالب نشأة علم العروض -2

 



    
 

 
 

  

بالبرنامج لخاصةا المهاراتٌة األهداف ب  

 ان ٌحصً الطالب انواع المافٌة

 ان ٌعدد الطالب انواع الزحاف والعلل

 طخائق التعميم والتعمم

  اعتماد طرائك التعلٌم والتعلم وفك نظام شمولً ٌجمع بٌن نظام التعلٌم الذي ٌركز على االستاذ والتعلم
النموذجٌة المالئمة وفك طرق  وٌركز على المتعلم والتفاعل بٌنهما، والسٌما االعتماد على الطرق

االتصال المعلوماتٌة الحدٌثة عن طرٌك االنترنٌت ووسائل االتصال الحدٌثة التً تخدم انظمة 
 التدرٌس.

 مطالبة الطلبة بزٌارة المكتبة للحصول على معرفة أكادٌمٌة تتعلك بالمفردات الدراسٌة . 

  االلٌكترونٌة للحصول على معرفة إضافٌة للمواد تحسٌن مهارات الطلبة من خالل زٌارة الموالع
 . الدراسٌة

 إعداد التمارٌر والبحوث الموجزة        

 طخائق التقييم

 االختبارات اليهمية  .1

 االختبارات الذيخية .2

الرفية. التحزيخات اليهمية والسذاركات  .3  
 والحزهر اليهمي             

 

الهججانية والكيسية. األىجاف -ج        

تعسيق ثقة الظالب بشفدو -1ج               

.برهرة عامة  تعسيق حب الظالب لعمم العخوض والقافية الذعخية -2ج               

اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يهمية سخيعة  -3ج               



    
 

 
 

  

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

طخائق التعميم والتعمم               

 سحاضخات السشيجيةال .1
 تظبيقات نرية .2
 الحزهر اليهمي .3

السشقهلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التهعيف والتظهر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة    
 

 معخفة الظالب بأىسية عمم العخوض في االدب العخبي
 عمم العخوضجعل الظالب متسكشا من تجريذ مادة 

 

طخائق التعميم والتعمم    

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

طخائق التقييم             



    
 

 
 

  

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفهية .2
 االختبارات اليهمية .3

 
 

 بنية البرنامج  
 الساعات المعتمدة   اسم المادة   المرحلة الدراسية   التسلسل

 3          عمم العخوض الثانيةالسخحمة  -1
 
 

 
 

 التخظيط لمتظهر الذخري

 .إعجاد مشيج اكاديسي  .1

 . بجقة البخنامجمتابعة  .2

 .ذات الرفية وتكيم الظمبة بجورىا اعجاد االسئمة والسشاق .3
 

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

 المعتمدة من قبل الجامعة والكمية، حسب رغبة الطالب  لمتقديم في القسم
الكتب المنهجية ، محاضرات االساتذة /نامجأىم مرادر السعمهمات عن البخ   



    
 

 
 

  

 



    
 

 
 

  

 

مخظط ميارات السشيج          

يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمم الفخدية من البخنامج الخاضعة لمتقييم                       

التعمم السظمهبة من البخنامجمخخجات    

 أساسي اسم السقخر رمد السقخر الدشة / السدتهى 

 أم اختياري 

ة يالسعخفاألىجاف   يةالسياراتاألىجاف  
بخنامج الخاصة بال  

األىجاف الهججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  السشقهلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التهعيف 
(خريوالتظهر الذ  

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

 اساسي علم العروض   الثانيةالسخحمة 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

    
                

    
                

    
                

    
                

    
                



    
 

 
 

  

سهذج وصف السقخرن  

 وصف السقخر

 

وزارة التعميم العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية  

/ السخكدالقدم العمسي  المغو العخبية  

 عمم العخوضالمغة العخبية /  اسم / رمد السقخر

عبخ تظبيق  إلكتخونيأو  دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزهر الستاحة classroom  و     
googlemeet 

  الثانية السخحمة   الفرل / الدشة

ساعة تقخيبا 60   عجد الداعات الجراسية )الكمي(  

   15/101/2021                تاريخ إعجاد ىحا الهصف 

أىجاف السقخر          

 تحميل االبيات الذعخية وتقظيعيا عخوضيافيم تدويج الظمبة بالسعمهمات االساسية التي تسكشو من  .1

 تقظيع االبيات الذعخيةفي  خرائص والهسائل الخاصةالتدويج الظمبة ب .2

 لعمم العخوض من ناحية البحهر الذعخية    االىجاف العامة بأىمتدويج الظمبة  .3 

 . لجراسة عمم العخوض معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

يهفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىم خرائص السقخر ومخخجات التعمم الستهقعة من الظالب تحكيقيا 
والبج من الخبط بيشيا وبين وصف الستاحة. التعمم مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرهى من فخص 

؛البخنامج.  



    
 

 
 

  

السقخر وطخائق التعميم والتعمم والتقييم مخخجات  

 األىجاف السعخفية  

استيعاب وفيم السادة -1أ  

استخجام المهحة والقمم -2أ  

اعجاد الهسائل التهضيحية -3أ  

اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السهضهعات  -4أ  

األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب  

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

 طخائق التعميم والتعمم 

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

. طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي        

طخائق التقييم                        

االختبارات الذيخية –االختبارات الذفهية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليهمية     

 

السشقهلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التهعيف والتظهر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة    
قجرة الظالب عمى التعامل مع الهسائل التقهيسية. تشسية .1د  



    
 

 
 

  

/ اسم المادة عمم العروضم.م حيدر عبد الجبار بحرجدول بنية المقرر / اسم االستاذ.  
 طريقة التقييم طريقة التعليم  اسم الوحده  خمرجات التعليم  الساعات  االسبوع 

 معخفة ميارية 3 األول األسبهع
العخوض لغة 

 واصظالحا
 

 االستجهاب مذتخكة

 معخفة ميارية 3 الثاني األسبهع
نذأة عمم 
 االستجهاب مذتخكة العخوض

 الثالث األسبهع
3 
 

 معخفة ميارية
 

 البيت الذعخي 
 

 االستجهاب مذتخكة

 الخابع األسبهع
 
3 

 

 
 مياريةمعخفة 

 

صجر البيت 
 الذعخي 
 

 مذتخكة
االستجهاب 

 والتغحية الفكخية

      

 األسبهع
 الخامذ

 
3 
 
 

 
 معخفة ميارية

 

عجد البيت 
 الذعخي 
 

  اختبار شيخي   مذتخكة

      

 األسبهع
 الدادس

 
مرظمحات  معخفة ميارية 3

  اختبار شيخي  مذتخكة عخوضية

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

   

 



    
 

 
 

  

  

 الدابع األسبهع
3 
 

 معخفة ميارية
التفعيالت 
 العخوضية

  اختبار شيخي  مذتخكة

 الثامن األسبهع
3 
 

 معخفة ميارية
 

 اختبار شيخي  مذتخكة اختبار شيخي 

 التاسع األسبهع
3 
 

 معخفة ميارية
 

االسباب 
واالوتاد 
 والفهاصل

 

 االستجهاب مذتخكة

 معخفة ميارية 3 العاشخ األسبهع
التقظيع 
 العخوضي

 االستجهاب مذتخكة

الحادي  األسبهع
 معخفة ميارية 3 عذخ

الكتابة 
 العخوضية

 االستجهاب مذتخكة

الثاني  األسبهع
 معخفة ميارية 3 عذخ

الجائخة 
 العخوضية

 

 االستجهاب مذتخكة

الثالث  األسبهع
 البحهر الذعخية معخفة ميارية 3 عذخ

 
 االستجهاب مذتخكة

الخابع  األسبهع
 االستجهاب مذتخكة البحخ الظهيل معخفة ميارية 3 عذخ

 األسبهع
 االستجهاب مذتخكة البحخ السجيج معخفة ميارية 3 الخامذ عذخ

 اختبار شيخي  معخفة ميارية 3 األسبهع
 

 اختبار شيخي  مذتخكة



    
 

 
 

  

 الدادس عذخ

األسبهع الدابع 
 عذخ

 معخفة ميارية 3
تظبيقات عمى 
 االستجهاب مذتخكة البحخ السجيج

الثامن  األسبهع
 عذخ

 معخفة ميارية 3
انهاع البيت 

 الذعخي 
 

 االستجهاب مذتخكة

التاسع  األسبهع
 عذخ

 االستجهاب مذتخكة الدحافات معخفة ميارية 3

 األسبهع
 العذخون 

 اختبار شيخي  مذتخكة انهاع الدحافات معخفة ميارية 3

الحادي  األسبهع
 والعذخون 

 االستجهاب مذتخكة العمل معخفة ميارية 3

الثاني  األسبهع
 والعذخون 

 انهاع العمل معخفة ميارية 3
 

 االستجهاب مذتخكة

الثالث  األسبهع
 والعذخون 

 القافية الذعخية معخفة ميارية 3
 

 االستجهاب مذتخكة

الخابع  األسبهع
 االستجهاب مذتخكة حخوف القافية معخفة ميارية 3 والعذخون 

 األسبهع
الخامذ 
 والعذخون 

 االستجهاب مذتخكة حخف الهصل معخفة ميارية 3

 األسبهع
الدادس 

 االستجهاب مذتخكة حخف الخوي  معخفة ميارية 3



    
 

 
 

  

  والعذخون 

االسبهع الدابع 
 والعذخون 

 االستجهاب مذتخكة تكسمت القافية معخفة ميارية 3

االسبهع الثامن 
 والعذخون 

 اختبار شيخي  مذتخكة اختبار شيخي  معخفة ميارية 3

االسبهع التاسع 
 -والعذخون 
 الثالثهن 

 اختبار شامل مذتخكة اختبار شامل مياريةمعخفة  3

 
 
 
 
 
 

 البشية التحتية 

ـ الكتب السقخرة السظمهبة 1  الهافي في العخوض والقهافي .. الخظيب التبخيدي  -1 
 موسٌمى الشعر ... ابراهٌم انٌس -2

 

 الجامع في العخوض والقهافي .. ابي الحدن احسج بن دمحم العخوضي

مهاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 

 

   خظة تظهيخ السقخر الجراسي
بحهث صغيخة تختّص  -1إضافة بعض السفخدات الى السشيج والعسل عمى تظبيقيا مشيا تكميف الظمبة بعسل : 

إلقاء محاضخة تخص مهضهع معين -3تمخيص فرل من مرجر قجيم .  -2بسفخدات السادة .    . 



    
 

 
 

  

 


