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 وصف البخنامج األكاديسي 

 

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

 البخنامج

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 المغة العخبية القدؼ العمسي/ السخكد 

 فقو المغة اسؼ البخنامج األكاديسي او السيشي 

 المغة العخبية  بكمؾريؾس اسؼ الذيادة الشيائية 

 الشغام الجراسي: 

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

 سشؾي                                   

 15/10/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 أىجاف البخنامج األكاديسي

دفعات مؽ الظمبة لخفج السجارس الستؾسظة واإلعجادية بسجرسي القخآن الكخيؼ العسل عمى تخخيج  .1
 والتخبية اإلسالمية.

. العسل عمى بيان أىؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية وىي اإلندانية التي تدسؾ بالفخد وتؤدي الى وحجة الرف 2   
 االسالمي ونبح الفخقة.



3 

 

 . تؾجيو الظمبة نحؾ الخمق الحي جاء بو اإلسالم.3   

 .  االلتدام بالسفخدات الجراسية.4  

 . إثخاء السحاضخة ببعض السؾاضيع التي تخبط الجراسة بالسجتسع والتي تحقق فائجة عمسية وتخبؾية.5  

 ا.. تعخيف الظمبة بالجيؾد الفقيية عمى اختالف مجارسيا ومرادرىا السعتسجة لجيي6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 االىجاف السعخفية

 

تؾعيف الشغخيات المغؾية لتحميل الشرؾص و اعتساد وسائل االيزاح العامة و الخاصة كاستخجام البخامج  -1
 االلكتخونية و تظبيق اسذ الرؾتيات خالل لفظ الكمسة.

كلغة تواصل بين الثقافات و الوجتوعات  العربية الفصحىتوظيف االهثلة الوالئوة و تثوين دور اللغة  -2

 البشرية.

 الوام الطلبة بالترجوة .  -3

 

 ب األىجاف السياراتية الخاصة بالبخنامج

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 

 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 

 ذافية عمى الظمبة.طخح االسئمة االستك 3ب 
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 طخائق التعميؼ والتعمؼ

يسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي يخكد عمى االستاذ   
 والتعمؼ

 ويخكد عمى الستعمؼ والتفاعل بيشيسا، والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة وفق طخق االترال   

 السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.  

 

 طخائق التقييؼ

 االختبارات اليؾمية  .1

 االختبارات الذيخية .2

 التحزيخات اليؾمية والسذاركات الرفية .3
 . االنزباط الدمؾكي وااللتدام االخالقي لمظالب و الحزؾر اليؾمي 4

 

 األىجاف الؾججانية والكيسية. -ج      

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

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -2ج             

 اجخاء امتحانات يؾمية سخيعة متزسشة اسئمة فكخية. -3ج             

 تكميف الظمبة بإعجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة. -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             
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 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3

 د. السيارات العامة والتأىيمية السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  
 
 .عخبية الفريحةؾماتو و افكاره بالمغة ال. ان يتقؽ الظالب أداء الشقاش و الحؾار و ايرال معم1د 
 .عخبية الفريحةال. ان يستمػ الظالب القجرة عمى تؾضيح الدياسات و الخظط و تكؾيشيا بالمغة البجيمة 2د 
 االخخى .. ان يحافظ الظالب عمى الشقاش الرحيح و التحاور البشاء بالمغة 3د
و التحجث و  و يعدز ميارات االصغاء عخبية الفريحةال. ان يظؾر الظالب معمؾماتو عؽ قؾاعج المغة 4د

 .الكتابة 
 

 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ  

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

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 . بشية البخنامج11
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 الداعات السعتسجة     اسؼ السادة الجراسية السخحمة الجراسية التدمدل 

 
 عسمي نغخي      

 
  2 فقو المغة  ثالثةال  -1

 

 التخظيط لمتظؾر الذخري

 ة.عخبياالفكار و طخحيا بالمغة ال.إعجاد مشيج اكاديسي يالئؼ متظمبات العرخ الحجيث مؽ عرف ذىشي و تؾليج 1

 .متابعة البخنامج بجقة.2

 .اعجاد االسئمة والسشاقذات الرفية وتقييؼ الظمبة.3
 

 معيار القبؾل )وضع األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو السعيج(          

 القبؾل السخكدي معيار 

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 كتاب محاضخات في فقو المغة البخاليؼ الفقي
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 مخظط ميارات السشيج        

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

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 التدمدل

 

 
/ الدشة / السدتؾى 

 الورحلة

اسؼ السادة 
 الجراسية

 أساسي

 أم اختياري 

األىجاف السياراتية  األىجاف السعخفية 
 الخاصة بالبخنامج 

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

السيارات العامة والتأىيمية 
السشقؾلة )السيارات األخخى 
الستعمقة بقابمية التؾعيف 

 والتظؾر الذخري(

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 * * * * * * * * * * * * * * * * اختياري  الشحؾ الثانية  -1
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 نسؾذج وصف السادة الجراسية

 وصف السادة الجراسية

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

 خنامج.الب

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 المغة العخبية القدؼ العمسي/ السخكد

 فقو المغة اسؼ السادة الجراسية

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

 لثةالسخحمة الثا الفرل / الدشة

 ساعة تقخيبا 60 الداعات الجراسية )الكمي(عجد 

 10/2021/ 1 تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 أىجاف السادة الجراسية        

 .العخبية الفرحى.تدويج الظمبة بالسيارات االساسية لمتؾاصل في المغة 1

 .العخبية الفرحى.تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة بالمغة 2

 .العخبية الفرحى.تدويج الظمبة بأىؼ االىجاف العامة بقؾاعج المغة 3 
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و تشسية قجراتو عمى استخجام االسذ  العخبية الفرحى. ان يكؾن الظالب قادر عمى تؾعيف مفخدات المغة 4 
 الرحيحة لمتخجسة.

 . معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة.5  
 

 والتعمؼ والتقييؼمخخجات السقخر وطخائق التعميؼ 

 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
     ميارات االترال االلكتخون مسارسة  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5. طخيقة العرف الحىشي 4. طخيقة الدؤال والجؾاب 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 طخائق التقييؼ

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   
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 د. السيارات العامة والتأىيمية السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(
 . تشسية قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية.1د
 ب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت(. تشسية قجرة الظال2د
   . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

 

 بشية السادة الجراسية                                 

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

 معخفة ميارية ساعتان 1
 التعخيف بفقو المغة

طخيقة 
 السحاضخة

اختبارات 
يؾمية/ اختبار 

 شيخي 

 معخفة ميارية ساعتان 2
الفرق بين فقه اللغة 

السحاضخة   وعلن اللغة
 السشاقذة

اختبارات 
يؾمية/ اختبار 

 شيخي 

3 
 ساعتان

 معخفة ميارية
 

  نغخية نذأة المغة
السحاضخة     

 السشاقذة
اختبارات 

/ اختبار يؾمية
 شيخي 

4 
  ساعتان

 
 معخفة ميارية

 

خرائص المغات 
السحاضخة  الدامية

 السشاقذة

 
 

اختبارات 
 يؾمية
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  ساعتان 5
 

 معخفة ميارية
 

 اختبار شيخي 
 السحاضخة

 
 

اختبارات 
يؾمية/ اختبار 

 شيخي 
 

 السشاقذة
 

6 
  ساعتان

 معخفة ميارية
 

   االشتقاق
السحاضخة 
 السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية

7 
  ساعتان

 معخفة ميارية
  التخادف

السحاضخة 
 السشاقذة

 
اختبارات 

يؾمية/ اختبار 
 شيخي 
 

 اختبارشيخي  مذتخكة التزاد معخفة ميارية ساعتان 8

 اختبارشيخي  مذتخكة السذتخك المفغي معخفة ميارية ساعتان 9

 اختبارشيخي  مذتخكة التعخيب معخفة ميارية ساعتان 10

 اختبارشيخي  مذتخكة  الميجات معخفة ميارية ساعتان 11
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 اختبارشيخي  مذتخكة  نذأة المغة معخفة ميارية ساعتان 12

 اختبارشيخي  مذتخكة  تظؾر المغة معخفة ميارية ساعتان 13

 اختبارشيخي  مذتخكة اختبار شيخي  معخفة ميارية ساعتان 14

 

   

 

 البشية التحتية

 محاضخات في فقو المغة ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1

 

 فقو المغة لمثعالبي  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

 اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا 
 فقو المغةالكتب التي تخص 

الكثير هن الوجالت والوواقع االلكترونية التي ننشر  ب ـ السخاجع االلكتخونية، مؾاقع االنتخنيت

  فقه اللغةهواضيع عن 
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 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

  فقوان يعتسج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيج والعسل عمى تظبيقيا في مادة   
 لكي يشسي قجرات  ال فقو المغةالعسل عمى اعظاء الظالب بتمخيص كتاب يخص مادة               
  طالب وااللسام ليحه السادة الجراسية      

 


