الكلية  :اللغات
القسم /الفرع:السرياني
المرحلة  :الرابعة

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئاسة جامعة بغداد
قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

المقزر انذراصً
اسم التدريسي األول :أ.م.د .أحمد لفتة محسن
اللقب العلمي  :أستاذ مشساعد
الشهادة  :ماجستيردكتوراه
البريد األلكتروني:

اسم التدريسي الثاني:
اللقب العلمي :
الشهادة :
البريد األلكتروني:

اسم التدريسي الثالث:
اللقب العلمي :
الشهادة :
البريد األلكتروني:

اســــم المــــــــادة

آرامية العهد القديم

النظــام الــدراسـي

فصمي



سنوي

تعريف الطالب بشقيقات المغة السريانية والتي هي اصل المغات السامية
اهــــداف المـــــادة


الكتب المنهجية

ال يوجد

األطالع ػهى انمصادر انتً تخص االدب انضزٌاوً
 بحث مىشور اثر التلمود البابلي في حضارة بالد الرافديه


بحث مىشور اثر السريان في اوتشار المسيحيت



بحث مىشور اثر الترجمت في وقل حضارة بالد الرافديه






كتاب قواعد آرامية العهد القديم تأليف محمد روكان ودكتور يوسف
قوزي

المصادر الخارجية



فرانز روزنثال ترجمة محمد عبد المطيف
البير ابونا (قواعد آرامية التوراة)




تقديرات النظام الفصمي
()%100

الكتاب المقدس

نظري

المختبر
عممي

االمتحانات
اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

تقديرات النظام السنوي

الفصل األول

الفصل الثاني

نصف السنة

المختبر

األمتحان النهائي

()%100

معمومات اضافية

.-

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

الم ـادة النظرية

الم ـادة العلمية

الم ـالحظات

1

مقدمة تاريخية /صاػتان وظزي

/

صاػتان وظزي فقظ

2

انههجات اَرامٍة

=

3

انحزوف اَرامٍة

=

4

انحزكات اَرامٍة

=

5

 -أقسام الكلمة

=

6

 -الضمائر

=

7

اتصال انضمائز باالصم انمفزد انمذكز

==

8

اتصال انضمائز باالصم انمفزد انمؤوث

=

9

اتصال انضمائز باالصم انجمغ انمذكز

=

10

اتصال انضمائز باالصم انجمغ انمؤوث

=

11

 -أسماء اإلشارة

=

12

االسم الموصول-

=

13

 -األسماء

==

14

الصفات -/العدد

=

15

انفؼم واوىاػه

=

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

امتحاوات انفصم االول

=

ػطهة وصف انضىة
بذاٌة انفصم انثاوً2/111
ترجمة وتحليل نصوص منتخبة من العهد
القديم باللغة اآلرامية انتكىٌه 1
ترجمة وتحليل نصوص منتخبة من العهد
القديم باللغة اآلرامية انتكىٌه 2
ترجمة وتحليل نصوص منتخبة من العهد
القديم باللغة اآلرامية انتكىٌه 3
ترجمة وتحليل نصوص منتخبة من العهد
القديم باللغة اآلرامية انتكىٌه 4
 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية ارمٍا 1
 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية ارمٍا االصحاح
10
 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية االصحاح
انثاوً -داوٍال

==
=

=

26

 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية االصحاح
انثانث داوٍال

=

27

 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية االصحاح
انزابغ -داوٍال

=

28

 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية االصحاح
انخامش  ،داوٍال

=

29

 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية االصحاح
انضادس -داوٍال

==

30

 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية االصحاح
انضابغ  ،داوٍال

=

31

 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية-صفز ػزرا()4

=

32

 ترجمة وتحليل نصوص منتخبة منالعهد القديم باللغة اآلرامية صفز
ػزرا()5ومختهفة-

=

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسخ انزعهًٍٍخ
 .2انقسى العهًً  /انًزكز

جبيعخ ثغذاد
اقسى انهغخ انسزٌبٍَخ  //كهٍخ انهغبد

 .3اسى  /ريز انًقزر

انززجًخ األدثٍخ

 .4أشكبل انحضىر انًزبحخ

اسجىعً

 .5انفظم  /انسُخ

سُىي

 .6عذد انسبعبد انذراسٍخ (انكهً)

 90سبعخ

 .7ربرٌخ إعذاد هذا انىطف

2017/12/14

 .8أهذاف انًقزر
يهدف المقرر إلى

تدريب الطالب عمى الترجمة األدبية من العربية الى السريانية وبالعكس  .وذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع

عمى المصادر الخارجية ككتب الشعر واألدب السرياني

كما ٌهدف هذا المقرر لتعرٌف الطلب بعلم الترجمة كمهنة  ,والمهارات الالزمة ألداء عملٌة الترجمة للمترجم الناجح .حٌث أصبحت
الترجمة من متطلبات الحٌاة العصرٌة .و ٌهدف المقرر أٌضا إلى رفع مستوى وعً الطالب بالتنوع فً معاٌٌر ومفردات الترجمة األدبٌة
والتركٌز لوجود مفردات متطابقة بٌن اللغة العربٌة والسرٌانٌة من حٌث المعنى والتراكٌب وعدم قبول الترجمة الحرفٌة.
ٌهدف المنهج لجعل الطالب ٌدركون أهمٌة الترجمة األدبٌة وتأهٌلهم لمعرفة أساسٌات الترجمة من خالل تناول هذا المقرر النصوص
األدبٌة المختلفة وٌساعد الطلبة للتفرٌق بٌن الترجمة الحرفٌة واألدبٌة.
األهداف الثانوٌة للمقرر هً تدعٌم مهارة إثراء معلومات الطلبة بالمواضٌع المتعلقة بحٌاتهم العامة مما ٌسهم بإثراء مفرداتهم اللغوٌة
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يخزجبد اليقزر وطزائق انزعهٍى وانزعهى وانزقٍٍى

الصفحة 1

أ -األهذاف انًعزفٍخ
أ -1أٌ ركىٌ نهطبنت طجغخ أدثٍخ نززجًخ انُظىص
أ-2أٌ ٌجزعذ انطبنت عٍ انززجًخ انحزفٍخ نهُض
أ -3رذرٌت انطبنت عهى األسزخذايبد انظحٍحخ نهقبيىس

ة  -األهذاف انًهبرادٌخ انخبطخ ثبليقزر.
ة - 1انجحث فً يخزهف انكزت انثقبفٍخ انسزٌبٍَخ واالدثٍخ يٍ اجم انىطىل انى رزجًخ فٍُخ جًٍهخ
ة – 2أسزٍعبة انُض انًززجى ثشكم جٍذ يع يزاعبح انظٍغ انُحىٌخ
ة – 3رذرٌت انطبنت عهى يعزفخ أكثز يٍ يفزدح وهً فً األطم رذل عهى يعُى واحذ
ةَ -4زجًخ فىرٌخ نهُض األدثً
طزائق انزعهٍى وانزعهى
ايزحبٌ فظهً
ايزحبَبد فظهٍخ يٍ 40ثبنًئخ
ايزحبَبد َهبئٍخ يٍ  60ثبنًئخ
ج -األهذاف انىجذاٍَخ وانقًٍٍخ .
ج .1توجٌه الطالب الى االنتباه إلى شرح األستاذ واالستمتاع بقراءة النص المراد ترجمته أو االستماع إلى
محاضرة
.2ج 2تنمٌة قدرة الطالب على تجمٌع اجزاء النص لٌكون كال متكامال جدٌدا  ,أي إعادة ترتٌب األفكار الجزئٌة
من مصادر مختلفة لتعطً مكونا كلٌا جدٌدا.
ج .3االستجابة الى المشاركة االٌجابٌة للطالب خالل المحاضرة  ,واالهتمام بظاهرة التفاعل مع إظهار ردود
فعل اٌجابٌة تجاه المواد التعلٌمٌة التً ٌستخدمها االستاذ.
ج .4الحث على تطوٌر الطالب لنفسه من خالل تمٌٌز سلوكه والتنبؤ به فً المواقف المختلفة .
طزائق انزعهٍى وانزعهى
انًحبضزح 50ثبنًئخ
انحىار وانًُبقشخ 30ثبنًئخ
يهبو ثحثٍخ 20ثبنًئخ

طزائق انزقٍٍى
االيزحبٌ االول %15
االيزحبٌ انثبًَ %15

الصفحة 2

واججبد وحضىر%5
اخزجبر َهبٌخ انفظم انذراسً%20

الصفحة 3
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األسجىع

ثٍُخ انًقزر
انسبعبد

1

3

2
3

3
3

4

3

5

3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

يخزجبد انزعهى
انًطهىثخ

اسى انىحذح  /أو
انًىضىع

طزٌقخ انزعهٍى

نصوص خمتارة من األدب السرياين، ،

ت رجمة ادثٍخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

نصوص لغوية من الكتاب املقدس

ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً
انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

ترمجة نصوص أدبية خمتارة (شرائع

ت رجمة ادثٍخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

ترمجة نصوص أدبية خمتارة (حكم ابن

ت رجمة ادثٍخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)

ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
رجمةت ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ
ت رجمة ادثٍخ

اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً

منتخبات سريانية.
ترمجة نصوص خمتارة من الكتاب
املقدس من سفر عزرا
برديصان)
سريان)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)
ترمجة عريب –سرياين(من الصحافة)

الصفحة 4

انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح

طزٌقخ انزقٍٍى
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انجٍُخ انزحزٍخ

1ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ
2ـ انًزاجع انزئٍسٍخ (انًظبدر)

ال يوجد



الكتاب المقدس



ادب المغة اآلرامية (البير ابونا)



زهري ار(قاموس عربي-سرياني)



يعقوب اوجين منا(قاموس كمداني-عربي)



Lexicon
)syriacum(brockelmann


اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىطى ثهب
( انًجالد انعهًٍخ  ,انزقبرٌز ) ....,

المباب(قاموس سرياني-عربي)

األطالع على المصادر التي تخص الموروث األدبي السرياني



الكتاب المقدس



ادب المغة اآلرامية (البير ابونا)



آراء نقدية يف ترمجات الكتاب املقدس(بحث منشور،أ.مؤيد
حسين منشد)



أوجه الشبه حلكم احيقار ورسالة مار بن سرفيون((بحث
منشور،أ.مؤيد حسين منشد)



(( املفكـ ـ ــر ابــروه ـ ـ ـ ــوم ن ـ ـ ـ ـ ــورو)) ((بحث منشور،أ.مؤيد
حسين منشد)

الصفحة 5

ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ ,يىاقع االَززٍَذ
....
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/http://www.syriacstudiesdic.com
/http://www.qenshrin.com
/http://www.syriacdictionary.net

خطخ رطىٌز انًقزر انذراسً

رحذٌث يظبدر انزعهى
رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً

الصفحة 6

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسخ انزعهًٍٍخ
 .2انقسى العهًً  /انًزكز

جبيعخ ثغذاد
اقسى انهغخ انسزٌبٍَخ  //كهٍخ انهغبد

 .3اسى  /ريز انًقزر

انززجًخ انقبَىٌخ

 .4أشكبل انحضىر انًزبحخ

اسجىعً

 .5انفظم  /انسُخ

سُىي

 .6عذد انسبعبد انذراسٍخ (انكهً)

 90سبعخ

 .7ربرٌخ إعذاد هذا انىطف

2016/4/25

 .8أهذاف انًقزر
يهدف المقرر إلى

تدريب الطالب عمى الترجمة القانونية من العربية الى السريانية وبالعكس  .وذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية

واألطالع عمى المصادر الخارجية من كتب لغوية تحتوي مصطمحات قانونية

كما ٌهدف هذا المقرر لتعرٌف الطلب بعلم الترجمة كمهنة  ,والمهارات الالزمة ألداء عملٌة الترجمة للمترجم الناجح .حٌث أصبحت
الترجمة من متطلبات الحٌاة العصرٌة .و ٌهدف المقرر أٌضا إلى رفع مستوى وعً الطالب بالتنوع فً معاٌٌر ومفردات الترجمة القانونٌة
والتركٌز لوجود مفردات متطابقة بٌن اللغة العربٌة والسرٌانٌة من حٌث المعنى والتراكٌب وعدم قبول الترجمة الحرفٌة.
ٌهدف المنهج لجعل الطالب ٌدركون أهمٌة الترجمة القانونٌة وتأهٌلهم لمعرفة أساسٌات الترجمة من خالل تناول هذا المقرر للنصوص
القانونٌة المختلفة وٌساعد الطلبة للتفرٌق بٌن الترجمة الحرفٌة والترجمة ضمن السٌاق العام مع دقة النص الرتمجي القانوين
األهداف الثانوٌة
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للمقرر هً تدعٌم مهارة إثراء معلومات الطلبة بالمواضٌع القانونٌة العامة مما ٌسهم بإثراء مفرداتهم اللغوٌة القانونية

يخزجبد اليقزر وطزائق انزعهٍى وانزعهى وانزقٍٍى
الصفحة 1

أ -األهذاف انًعزفٍخ
أ -1أٌ ركىٌ نهطبنت يهبرح نززجًخ انُظىص انقبَىٍَخ
أ-2أٌ ٌجزعذ انطبنت عٍ انززجًخ انحزفٍخ نهُض انقبَىًَ
أ -3رذرٌت انطبنت عهى األسزخذايبد انظحٍحخ نهقبيىس

ة  -األهذاف انًهبرادٌخ انخبطخ ثبليقزر.
ة - 1انجحث فً يخزهف انكزت انهغىٌخ انسزٌبٍَخ يٍ اجم انىطىل انى رزجًخ دقٍقه نهُض انسزٌبًَ
ة – 2أسزٍعبة انُض انًززجى ثشكم جٍذ يع يزاعبح انظٍغ انُحىٌخ
ة – 3رذرٌت انطبنت عهى يعزفخ أكثز يٍ يفزدح قبَىٍَخ وهً فً األطم رذل عهى يعُى واحذ
ةَ -4زجًخ فىرٌخ نهُض انقبَىًَ
طزائق انزعهٍى وانزعهى
ايزحبٌ فظهً
ايزحبَبد فظهٍخ يٍ 40ثبنًئخ
ايزحبَبد َهبئٍخ يٍ  60ثبنًئخ
ج -األهذاف انىجذاٍَخ وانقًٍٍخ .
ج .1توجٌه الطالب الى االنتباه إلى شرح األستاذ واالستمتاع بقراءة النص المراد ترجمته أو االستماع إلى
محاضرة
.2ج 2تنمٌة قدرة الطالب على تجمٌع اجزاء النص لٌكون كال متكامال جدٌدا  ,أي إعادة ترتٌب األفكار الجزئٌة
من مصادر مختلفة لتعطً مكونا كلٌا جدٌدا.
ج .3االستجابة الى المشاركة االٌجابٌة للطالب خالل المحاضرة  ,واالهتمام بظاهرة التفاعل مع إظهار ردود
فعل اٌجابٌة تجاه المواد التعلٌمٌة التً ٌستخدمها االستاذ.
ج .4الحث على تطوٌر الطالب لنفسه من خالل تمٌٌز سلوكه والتنبؤ به فً المواقف المختلفة .
طزائق انزعهٍى وانزعهى
انًحبضزح 50ثبنًئخ
انحىار وانًُبقشخ 30ثبنًئخ
يهبو ثحثٍخ 20ثبنًئخ

طزائق انزقٍٍى
االيزحبٌ االول %15
االيزحبٌ انثبًَ %15

الصفحة 2

واججبد وحضىر%5
اخزجبر َهبٌخ انفظم انذراسً%20

الصفحة 3
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األسجىع

ثٍُخ انًقزر
انسبعبد

طزٌقخ انزقٍٍى

يخزجبد انزعهى
انًطهىثخ

اسى انىحذح  /أو
انًىضىع

طزٌقخ انزعهٍى

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً
انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

1

3

2

3

3

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
االحوال الشخية

4

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
االحوال الشخية

ت رجمة قبَىٍَخ

5

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

6

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

7

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
االحوال الشخية

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

8

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
االحوال الشخية

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

9

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

10

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

11

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
العقوبات

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
االحوال الشخية

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

12

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

13

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

جمةت ر قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

14

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
العقوبات

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

15

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون
العقوبات

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

16

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

17

3

ترمجة نصوص خمتارة من قانون

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

18
19
20
21
22

3
3
3
3
3

رجمة قبَىٍَخ
رجمة قبَىٍَخ
رجمة قبَىٍَخ
رجمة قبَىٍَخ
رجمة قبَىٍَخ

اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً
اداء ايزحبٌ ٌىيً

23

3

االحوال الشخية
االحوال الشخية

االحوال الشخية
االحوال الشخية

العقوبات
العقوبات

العقوبات
العقوبات

العقوبات
العقوبات
ترمجة نصوص خمتارة من القانون املدين
ترمجة نصوص خمتارة من القانون املدين
ترمجة نصوص خمتارة من القانون املدين
ترمجة نصوص خمتارة من القانون املدين
ترمجة نصوص قانونية من الكتاب
املقدس
ترمجة نصوص قانونية من الكتاب

ت
ت
ت
ت
ت

ت رجمة قبَىٍَخ

الصفحة 4

انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح
انقبء يحبضزح

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

املقدس
ترمجة نصوص قانونية من الكتاب

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

ترمجة نصوص قانونية من الكتاب

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

ت رجمة
قبَىٍَخ
ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً
انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً
انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

24

3

25

3

26

3

ترمجة نصوص قانونية من الكتاب
املقدس

27

3

ترمجة نصوص قانونية من الكتاب
املقدس

28

3

ترمجة نصوص قانونية من الكتاب

ت رجمة قبَىٍَخ

29

3

ترمجة نصوص قانونية من الكتاب

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً

30

3

ترمجة نصوص قانونية من الكتاب

ت رجمة قبَىٍَخ

انقبء يحبضزح اداء ايزحبٌ ٌىيً
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املقدس
املقدس

املقدس
املقدس
املقدس

انجٍُخ انزحزٍخ

1ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ

ال يوجد

2ـ انًزاجع انزئٍسٍخ (انًظبدر)



زهري ار(قاموس عربي-سرياني)



يعقوب اوجين منا(قاموس كمداني-عربي)



Lexicon
)syriacum(brockelmann


اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىطى ثهب
( انًجالد انعهًٍخ  ,انزقبرٌز ) ....,

المباب(قاموس سرياني-عربي)

األطالع على المصادر التي تخص الموروث األدبي السرياني



االسفار التي تتناول القوانين والشرائع في
الكتاب المقدس

الصفحة 5



معوقات الرتمجه القانونية ومعاجلاهتا ( حبث غري منشور ) أ.م ليث
حسن محمد



كيفية ترمجة الوظائف االدارية يف النص الرتمجي القانوين ( بحث
غير منشور ) أ.م ليث حسن محمد



المرادفات المغوية في ترجمة النص القانوني (
بحث غير منشور ) أ.م ليث حسن محمد

ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ ,يىاقع االَززٍَذ
....
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/http://www.syriacstudiesdic.com
/http://www.qenshrin.com
/http://www.syriacdictionary.net

خطخ رطىٌز انًقزر انذراسً

رحذٌث يظبدر انزعهى
رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً

الصفحة 6

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ
 .2انقغى انؼهً / ٙانًشكض

كهٛخ انهغبد
قغى انهغخ انغشٚبَٛخ

 .3اعى  /سيض انًقشس

يذبدثخ  -ساثغ

 .4أشكبل انذضٕس انًزبدخ

يذبضشاد اعجٕػٛخ

 .5انفصم  /انغُخ

2017 -2016

 .6ػذد انغبػبد انذساعٛخ (انكه)ٙ

 60عبػخ

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

2017/3/25

 .8أْذاف انًقشس
رؼهٛى انطبنت انهغخ انغشٚبَٛخ ٔاألعظ انؼهًٛخ انصذٛذخ يٍ خالل رذسٚت انطبنت ػهٗ انزكهى ثبنهغخ انغشٚبَٛخ
ثكهزب انهٓجز ٍٛانششقٛخ ٔانغشثٛخ ٔانًقذسح ػهٗ انًذبكبح يغ انًٕاد االخشٖ ٔثبنخصٕص يغ يٕاد ( انقشاءح
ٔاالَشبء ) ٔ ,ثًب ٗٛٓٚء انطبنت ألعزٛؼبة يٕاد انًقشس للو ٔاد انذساعٛخ
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يخشجبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1يقذاس اعزٛؼبة انطبنت نهًبدح
أ -2انقذسح ػهٗ رذهٛم انًبدح قٕاػذٚب" ٔنغٕٚب"
أ -3اٌ ٚزى انزقٛٛى يٍ خالل ػشض انًبدح ث ٍٛانطهجخ
أ -4اٌ ٚفٓى انطبنت انهغخ انغشٚبَٛخ
أٚ -5غزٕػت انًٕاد انز ٙرذسط ف ٙانصف
أ 6انقشاءح ٔانًذبدثخ ثبنهغخ انفصذٔ ٙثكال انهٓجز ٍٛانششقٛخ ٔانغشثٛخ
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًقشس.
ة - 1أعئهخ ٔأجٕثخ يجبششح دٕل انًبدح انغبثقخ
ة – 2انًقبسَخ انهغٕ ّٚث ٍٛيبدح االخزصبص ٔاالخزصبص انًُبظش
ة –- 3انقذسح ػهٗ انقشاءح ثشكم صذٛخ
ة – 4انقذسح انًذبدثخ ث ٍٛانطهجخ
ة –5رذهٛم انجًم ٔانًفشداد انغشٚبَٛخ
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
 1انقبء انًذبضشاد
 2اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انذذٚثخ ف ٙانًخزجشاد انصٕرٛخ
 3اعزخذاو شبشبد انؼشض انزهفض َٕٙٚأ انذارخ شٕ
-4انطشٚقخ انُظشٚخ ٔانششح انًفصم يٍ خالل انذفع ٔ .انطشٚقخ انؼًهٛخ يٍ خالل االيزذبَبد انٕٛيٛخ
طشائق انزقٛٛى
دسجخ االيزذبٌ االٔل يٍ ( )15دسجخ
دسجخ االيزذبٌ انثبَ ٙيٍ ( )15دسجخ
دسجخ انذضٕس ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ ( )5دسجبد
دسجخ َٓبٚخ انفصم انذساع ٙاالٔل يٍ ( )20دسجخ
ج -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ
ج -1اعزخذاو انًؼهٕيبد ٔاالفكبس ٔانًالدظبد انًًٓخ
ج -2االعزفبدح يًب ٚزشجى ٔٚذهم يٍ يفشداد ٔجًم
ج-3انًذبٔسح ٔانًذبدثخ ث ٍٛانطهجخ يٍ جّٓ ٔاالعزبر يٍ جّٓ
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائق انزقٛٛى
االيزذبٌ االٔل %15
االيزذبٌ انثبَ%15 ٙ
ٔاججبد انذضٕس انٕٛي%5 ٙ
َٓبٚخ انفصم انذساع%20 ٙ

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.) ٙ
د -1دث انطبنت ػهٗ انقشاءح ٔانذفع نهًٕاد انًؼطبح نهًذبضشاد انغبثقخ نخهق دبنخ يٍ انزٕاصٌ ثٍٛ
انًؼهٕيخ انًُٓجٛخ ٔيؼهٕيخ انًصذس
د-2ػًم دهقبد َقبشٛخ ث ٍٛانطهجّ دٕل يُٓجٛخ انًبدح
د-3دث انطبنت ػهٗ رقٛٛى اجبثخ صيالءِ يٍ انطهجخ االخش ٍٚنزًُٛخ انزطٕٚش انزارٙ
اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انغًؼٛخ ٔانجصشٚخ ف ٙانصف
د -4انقذسح ػهٗ انقشاءح ٔانزذهٛم ٔانزشجًخ ٔانًذبدثخ

.11
األعجٕع

ثُٛخ انًقشس
انغبػبد

يخشجبد انزؼهى
انًطهٕثخ

االٔل

3

العراق وطن الجميع

انثبَٙ

3

كلية اللغات

انثبنث

3

اللغة السريانية

انشاثغ

3

بغداد

انخبيظ

3

 -شارع المتنبي

انغبدط

3

االكالت الشعبية

انغبثغ

3

االدب السرياني

انثبيٍ

3

دير مار متى

انزبعغ

3

االنسان واالنسانية

انؼبشش

3

الصديق

انذبد٘
ػشش

3

الفنون السريانية

انثبَ ٙػشش 3

التسوق

انثبنث ػشش 3

االنواء اجلوية

انشاثغ ػشش 3

الرتمجة وتارخيها

3

العطلة الصيفية

انخبيظ
ػشش
انغبدط
ػشش

امتحانات الفصل االول

انغبثغ ػشش

عطلة نصف السنة
بداية الفصل الثاني

انثبيٍ ػشش
انزبعغ ػشش 3
انؼششٌٔ

3

العائلة
متارين حمادثة

اعى انٕدذح  /أٔ
انًٕضٕع
يذبدثخ

طشٚقخ انزؼهٛى

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

طشٚقخ انزقٛٛى
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ

يذبدثخ
يذبدثخ
يذبدثخ
يذبدثخ
يذبدثخ

انقبء يذبضشح اخزجبساد
ٕٚيٛخ
انقبء يذبضشح اخزجبساد
ٕٚيٛخ

انذبد٘
ٔانؼششٌٔ
انثبَٙ
ٔانؼششٌٔ
انثبنث
ٔانؼششٌٔ
انشاثغ
ٔانؼششٌٔ
انخبيظ
ٔانؼششٌٔ
انغبدط
ٔانؼششٌٔ
انغبثغ
ٔانؼششٌٔ
انثبيٍ
ٔانؼششٌٔ
انزبعغ
ٔانؼششٌٔ
انثالثٌٕ
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3

تاريخ العراق

3

متارين حمادثة

3

الشعراء السريان

3

متارين حمادثة

3

الرحلة

3

متارين حمادثة

3

العمل التطوعي

3

متارين حمادثة

3

االنسانية

3

متارين حمادثة

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

يذبدثخ

انقبء يذبضشح

اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ
اخزجبساد
ٕٚيٛخ

انجُٛخ انزذزٛخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ

كتاب المحادثة /المرحمة الثالثة –د.يوسف قوزي
،االستاذ بشير متي

2ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ (انًصبدس)

اوجين منا (غرامطيق المغة السريانية)
الكفرنيس اقميمس يوسف داود (الممعة الشهية
في نحو المغة االرامية) (قواعد المغة
السريانية)
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خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ

اعزخذاو انًصبدس انذذٚثخ يٍ كزت ٔيجالد ػهًٛخ ٔنغٕٚخ ثبالضبفخ انًؼبجى انهغٕٚخ انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ٔانًٕاقغ
االنكزشَٔٛخ راد انؼالقخ انًشزشكخ

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,

 الحركات في اللغات السامية .حبث منشور االوزان االمسية يف اللغة السريانية  .حبث منشور -معاين االوزان املزيدة يف اللغة السريانية .حبث منشور

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ
....

/http://www.syriacstudiesdic.com
/http://www.qenshrin.com
/http://www.syriacdictionary.net

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انمؤطظخ انزؼهٕمٕخ
 .2انقظم انؼهمٓ  /انمزكش

كهٕخ انهغبد
قظم انهغخ انظزٔبوٕخ

 .3اطم  /رمش انمقزر

مبدح انىثز  /انمزحهخ انزاثؼخ

 .4أشكبل انحضُر انمزبحخ

محبضزاد

 .5انفصم  /انظىخ

2018- 2017

 .6ػذد انظبػبد انذراطٕخ (انكهٓ)

 60طبػخ

 .7ربرٔخ إػذاد ٌذا انُصف

2017/12/15

 .8أٌذاف انمقزر

تعليم الطالب ومن خالل إطالعو على النصوص النثرية املختارة  ،اللغة السريانية األدبية واملتمثلة بلغة اخلطابة
والقصة والرسالة والذي بدوره يرفع من مستوى الطالب اللغوي ويزيد من سعة مفرداتو مع ما ينعلم من مواد أخرى
كا ألنشاء والنصوص والرتمجة .
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مخزجبد انمقزر َطزائق انزؼهٕم َانزؼهم َانزقٕٕم

أ -األٌذاف انمؼزفٕخ
أ -1مقذار اطزٕؼبة انطبنت نهمبدح
أ -2انقذرح ػهّ رحهٕم انمبدح قُاػذٔب" َنغُٔب"
أ -3ان ٔزم انزقٕٕم مه خالل ػزض انمبدح ثٕه انطهجخ

ة  -األٌذاف انمٍبرارٕخ انخبصخ ثبنمقزر.
ة - 1أطئهخ َأجُثخ مجبشزح حُل انمبدح انظبثقخ
ة – 2رحهٕم قذرح انطبنت ػهّ االطزٕؼبة مه خالل ال home worke
ة – 3انمقبروخ انهغًُٔ ثٕه مبدح االخزصبص َاالخزصبص انمىبظز
طزائق انزؼهٕم َانزؼهم
انطزٔقخ انىظزٔخ َانشزح انمفصم مه خالل انزذَٔهَ .انطزٔقخ انؼمهٕخ مه خالل االمزحبوبد انُٕمٕخ

طزائق انزقٕٕم
درجخ االمزحبن االَل مه ( )15درجخ
درجخ االمزحبن انثبوٓ مه ( )15درجخ
درجخ انحضُر َانمشبركخ انُٕمٕخ ( )5درجبد
درجخ وٍبٔخ انفصم انذراطٓ االَل مه ( )20درجخ

ج -األٌذاف انُجذاوٕخ َانقٕمٕخ
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائق انزؼهٕم َانزؼهم

طزائق انزقٕٕم

د  -انمٍبراد انؼبمخ َانزإٌٔهٕخ انمىقُنخ ( انمٍبراد األخزِ انمزؼهقخ ثقبثهٕخ انزُظٕف َانزطُر انشخصٓ ).
د -1حش انطبنت ػهّ كزبثخ ثحُس ثظٕطخ ثأرجبي انمحبضزاد انظبثقخ نخهق حبنخ مه انزُاسن ثٕه
انمؼهُمخ انمىٍجٕخ َمؼهُمخ انمصذر
د-2ػمم حهقبد وقبشٕخ ثٕه انطهجً حُل مىٍجٕخ انمبدح
د-3حش انطبنت ػهّ رقٕٕم اجبثخ سمالءي مه انطهجخ االخزٔه نزىمٕخ انزطُٔز انذارٓ
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األطجُع

ثىٕخ انمقزر
انظبػبد

االَل

2

انثبوٓ

2

انثبنش

2

انزاثغ

2

انخبمض

2

انظبدص

2

انظبثغ

2

انثبمه

2

انزبطغ

2

انؼبشز

2

انحبدْ
ػشز

2

مخزجبد انزؼهم
انمطهُثخ
تعريف النثر وأقسامو

انىثز

انقبء محبضزح

حلم فرعون

انىثز

انقبء محبضزح

قصة عصفور النخل

انىثز

انقبء محبضزح

املزمور الثالث والعشرون لداود النيب

انىثز

انقبء محبضزح

قصة ملك فارس

انىثز

انقبء محبضزح

من حكم وأمثال أخيقار

انىثز

انقبء محبضزح

رسالة بولس الرسول الثانية اىل

انىثز

انقبء محبضزح

تيموثوس

انثبوٓ ػشز 2
انثبنش ػشز 2
انزاثغ ػشز 2
انخبمض
ػشز
انظبدص
ػشز
انظبثغ ػشز
انثبمه ػشز

اطم انُحذح  /أَ
انمُضُع

طزٔقخ انزؼهٕم

2
امتحانات الفصل االول
عطلة نصف السنة 2015/2/1
بداية الفصل الثاين 2015/2/15

انىثز

انقبء محبضزح

انىثز

انقبء محبضزح

انىثز

انقبء محبضزح

انىثز

انقبء محبضزح

انىثز

انقبء محبضزح

انىثز

انقبء محبضزح

انىثز

انقبء محبضزح

انىثز

انقبء محبضزح

طزٔقخ انزقٕٕم
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
اخزجبراد
ُٔمٕخ
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خطخ رطُٔز انمقزر انذراطٓ
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انجىٕخ انزحزٕخ

1ـ انكزت انمقزرح انمطهُثخ
2ـ انمزاجغ انزئٕظٕخ (انمصبدر)
اـ انكزت َانمزاجغ انزٓ ُٔصّ ثٍب
( انمجالد انؼهمٕخ  ,انزقبرٔز ) ....,

مختارات من الكتاب المقدس
كتاب قصص وفكاهات سريانية
 الحركات في اللغات السامية .حبث منشور االوزان االمسية يف اللغة السريانية  .حبث منشورمعاين االوزان املزيدة يف اللغة السريانية .حبث منشور

ة ـ انمزاجغ االنكززَوٕخ ,مُاقغ االوززوٕذ
....



البير ابونا (تاريخ األدب السرياني)



نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسخ انزعهًٛٛخ
 .2انقسى العهً / ٙانًزكش

جبيعخ ثغذاد
قسى انهغخ انسزٚبَٛخ  //كهٛخ انهغبد

 .3اسى  /ريش انًقزر

َحٕ انهغخ انسزٚبَٛخ  /راثع

 .4أشكبل انحضٕر انًزبحخ

اسجٕعٙ

 .5انفصم  /انسُخ

سُٕ٘

 .6عذد انسبعبد انذراسٛخ (انكه)ٙ

 90سبعخ

 .7ربرٚخ إعذاد ْذا انٕصف

2017/12/1

 .8أْذاف انًقزر

يهدف املنهج على إعداد طالب ملم بقواعد اللغة السريانية استكماال لدروس القواعد اليت أعطيت لو يف املراحل
السابقة حيث يتاح للطالب يف ىذه املرحلة التوغل بدراسة بناء اجلملة من خالل استعراض تلك املفردات والتدرب
عليها ومعرفة أنواع اجلمل وكيفية بنائها والذي بدوره يعد طالب أكادميي متمكن فصيح اللغة ودرس القواعد من
الدروس املهمة يف تعلم اللغة .
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يخزجبد اليقزر ٔطزائق انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزقٛٛى

الصفحة 1

أ -األْذاف انًعزفٛخ
أ -1أٌ ركٌٕ نهطبنت قذرح عهٗ انزحذس ثبنهغخ انفصحٗ
أ -2رذرٚت انطبنت عهٗ األسزخذايبد انصحٛحخ نهقبيٕص ٔاالطالع عهٗ انًصطهحبد انعهًٛخ

ة  -األْذاف انًٓبرادٚخ انخبصخ ثبليقزر.
ة - 1رًك ٍٛانطبنت ف ٙيعزفخ قٕاعذ انهغخ انزٚ ٙسٓم عه ّٛانًقبرَخ يع انهغبد انسبيٛخ االخزٖ.
ة – 2رًك ٍٛانطبنت عهٗ سٚبدح قذررّ انهغٕٚخ
ة – 3رذرٚت انطبنت عهٗ يعزفخ إَٔاع انجًم نك ٙرسبعذِ ف ٙكزبثخ يب ٚشبء يٍ انزعجٛز انهغٕ٘.
ة -4رفع كفبءح انطبنت يٍ خالل انزذرٚت عهٗ انزًبرٍٚ
طزائق انزعهٛى ٔانزعهى
ايزحبٌ فصهٙ
ايزحبَبد فصهٛخ يٍ 40ثبنًئخ
ايزحبَبد َٓبئٛخ يٍ  60ثبنًئخ
ج -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ .
ج .1توجيه الطالب الى االنتباه إلى شرح األستاذ أو االستماع إلى المحاضرة
.2ج 2تنمية قدرة الطالب على التحدث بدون خوف والتحدث بمحادثة تضم كل قواعد اللغة
ج .3االستجابة الى المشاركة االيجابية للطالب خالل المحاضرة  ,واالهتمام بظاهرة التفاعل مع إظهار ردود
فعل ايجابية تجاه المواد التعليمية التي يستخدمها االستاذ.
ج .4الحث على تطوير الطالب لنفسه من خالل تمييز سلوكه والتنبؤ به في المواقف المختلفة .
طزائق انزعهٛى ٔانزعهى
انًحبضزح 50ثبنًئخ
انحٕار ٔانًُبقشخ 30ثبنًئخ
يٓبو ثحثٛخ 20ثبنًئخ

طزائق انزقٛٛى
االيزحبٌ االٔل %15
االيزحبٌ انثبَ%15 ٙ

الصفحة 2

ثُٛخ انًقزر
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األسجٕع

انسبعبد

1

2

يخزجبد انزعهى
انًطهٕثخ

حنو اللغة السريانية

اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

االبدال والقلب

طزٚقخ انزعهٛى
انقبء يحبضزح

طزٚقخ انزقٛٛى
اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

املكاين

2

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

3

2

حنو اللغة السريانية

االدغام

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

4

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

5

2

حنو اللغة السريانية

احلركات

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

6

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

7

2

حنو اللغة السريانية

احلركات القصرية

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

8

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

9

2

حنو اللغة السريانية

احلركات الطويلة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

10

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

11

2

حنو اللغة السريانية

الضمائر

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

12

2

حنو اللغة السريانية

الضمائر املنفصلة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

13

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

14

2

حنو اللغة السريانية

الضمائر املتصلة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

15

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

16

أمتحانات الفصل األول

17

عطلة نصف السنة

حنو اللغة السريانية

أمساء االشارة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

19

2

حنو اللغة السريانية

االسم

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

20

2

حنو اللغة السريانية

التعريف والتنكري

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

21

2

حنو اللغة السريانية

التذكري والتأنيث

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

22

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

23

2

حنو اللغة السريانية

العدد(املفرد
,املثىن,احلمع)

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

24

2

حنو اللغة السريانية

تكملة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

18

2

الصفحة 3

25

2

حنو اللغة السريانية

اإلضافة

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

26

2

حنو اللغة السريانية

االعداد

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

27

2

حنو اللغة السريانية

الفعل

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

28

2

حنو اللغة السريانية

تصريف الفعل

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

29

2

حنو اللغة السريانية

30

2

حنو اللغة السريانية

الثالثي اجملرد يف
زمن املاضي
تصريف الفعل

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

الثالثي اجملرد يف
زمن املضارع
تصريف فعل االمر

انقبء يحبضزح

اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ

من الثالثي اجملرد
السامل
ٔاججبد ٔحضٕر%5
اخزجبر َٓبٚخ انفصم انذراس%20ٙ

.12

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ
2ـ انًزاجع انزئٛسٛخ (انًصبدر)

كتاب مادة المحادثة



الممعة الشهية في نحو المغة السريانية



المناهج في النحو والمعاني عند السريان



سباتينو موسكاتي  ,مدخل الى نحو المغات السامية المقارن,

الصفحة 4

االصول الجلية في نحو اللغة السريانية
ال يوجد

اـ انكزت ٔانًزاجع انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًجالد انعهًٛخ  ,انزقبرٚز ) ....,



ة ـ انًزاجع االنكززَٔٛخ ,يٕاقع االَززَٛذ
....

اليوجد

.13

خطخ رطٕٚز انًقزر انذراسٙ

رحذٚش يصبدر انزعهى
رشجٛع أسزخذاو انزقُٛخ انحذٚثخ ف ٙرقذٚى انًقزر انذراسٙ

الصفحة 5

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
ٌوفر وصف الميرر هذا إٌجازاًا مي ضٌا ًا ألهل خصائص الميرر ومخرجات ال ععل الم وقعة من التالب حيٌيها
مطرهنا ًا ما إذا كان قد حيق االس مادة اليصوى من فرص ال ععل الم احة .والطد من الرطت طٌنها وطٌن وصف
الطرنامج.؛

 .1انًؤسسخ انزعهًُُخ
 .2انمسى العهًٍ  /انًشكز

جبيعخ ثغذاد

لسى انهغخ انسشَبَُخ  /كهُخ انهغبد

 .3اسى  /سيز انًمشس

عهى انهغخ  /انًشحهخ انشاثعخ

 .4أشكبل انحضىس انًزبحخ

اسجىعٍ

 .5انفصم  /انسُخ

سُىٌ

 .6عذد انسبعبد انذساسُخ (انكهٍ)

 90سبعخ

 .7ربسَخ إعذاد هزا انىصف

2017/12/17

 .8أهذاف انًمشس

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بعمم المغة ومجاالته ومناهجه وعالقة مع العموم

االخرى.وذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع عمى المصادر

الخارجية.
والمهارات الالزمة ألداء ممردات عل العلة تطٌيٌا ًا أي ميارن ه مع العلات السامٌة .و
ٌهدف الميرر أٌضا إلى رفع مس وى و ً التالب طال نوع فً معاٌٌر وممردات عل
العلة وال ركٌز عٌها نظراًا لوجود تاطق طٌن العلة العرطٌة والعلات السامٌة من حٌث
المعنى وال راكٌب.
ٌهدف المنهج لجعل التالب ٌدركون أهمٌة عل العلة العال والميارن و أهٌعهل لمعرفة
أساسٌات من خالل ناول هذا الميرر وٌسا د التعطة لع مرٌق طٌن عل العلة العال و عل
ه

الصفحة 1

العلة الميارن.
األهداف الثانوٌة لعميرر هً د ٌل مهارة إثراء مععومات التعطة طالمواضٌع الم ععية
طععل العلة العال والميارن.

.10

يخشجبد اليمشس وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى

أ -األهذاف انًعشفُخ
أ -1اطالع انطبنت عهً يفشداد جذَذح حىل عهى انهغخ انعبو وانًمبسٌ وعاللزه ثبنعهىو االخشي.
أ -2اٌ َفشق انطبنت ثٍُ عهى انهغخ انعبو وعهى انهغخ انًمبسٌ.
أ -3رذسَت انطبنت عهً انزطجُك انعًهٍ السًُب عهى انهغخ انًمبٌ يع انهغبد انسبيُخ.

ة  -األهذاف انًهبسادَخ انخبصخ ثبليمشس.
ة - 1انجحش فٍ يخزهف انكزت وانجحىس وانشسبئم انخبصخ ثعهى انهغخ يٍ اجم انىصىل انً انًعهىيبد
انًفُذح.
ة – 2اسزُعبة اليبدح ثشكم جُذ نهفبئذح انعبيخ.
ة – 3رذسَت انطبنت عهً يعشفخ انكثُش يٍ انًعهىيبد نكٍ ًٍَُ راكشره .
ة-4
طشائك انزعهُى وانزعهى
ايزحبٌ فصهٍ
ايزحبَبد فصهُخ يٍ 40ثبنًئخ
ايزحبَبد َهبئُخ يٍ  60ثبنًئخ
ج -األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ .
ج .1وجٌه التالب الى االن طاه إلى شرح األس اذ و االس ماع إلى المحاضرة.
.2ج 2نمٌة قدرة التالب عى جمٌع المععومات من مصادر خارجٌة والك رونٌة  ,و إ ادة ر ٌب األفكار
الجزئٌة من مصادر مخ عمة ل عتً مكونا كعٌا جدٌدا.
ج .3االس جاطة الى المشاركة االٌجاطٌة للتالب خالل المحاضرة  ,وااله مال طظاهرة ال ما ل مع إظهار ردود
فعل اٌجاطٌة جاه المواد ال ععٌمٌة ال ً ٌس خدمها االس اذ.
ج .4الحث عى توٌر التالب لنمسه من خالل مٌٌز سعوكه وال نطؤ طه فً المواقف المخ عمة .
طشائك انزعهُى وانزعهى

الصفحة 2

انًحبضشح 50ثبنًئخ
انحىاس وانًُبلشخ 30ثبنًئخ
يهبو ثحثُخ 20ثبنًئخ

طشائك انزمُُى
االيزحبٌ االول %15
االيزحبٌ انثبٍَ %15
واججبد وحضىس%5
اخزجبس َهبَخ انفصم انذساسٍ%20

الصفحة 3

.11
األسجىع

ثُُخ انًمشس
انسبعبد

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

يخشجبد انزعهى
انًطهىثخ

علم اللغة

علم اللغة

علم اللغة

اسى انىحذح  /أو
انًىضىع
عهى انهغخ
ويجبالره

طشَمخ انزعهُى

طشَمخ انزمُُى

انمبء يحبضشح اداء ايزحبٌ َىيٍ

علم اللغة واجملتمع انمبء
االنساين – علم يحبضشح
اللغة والنفس
البشرية
انمبء
علم اللغة
يحبضشح
واجلغرافية

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

علم اللغة

االطلس اللغوي انمبء
يحبضشح
مناهج علم اللغة انمبء
يحبضشح
احلديث

اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ

6

3

علم اللغة

7

3

علم اللغة

8

3

علم اللغة

بناء الكلمة – انمبء
الوحدات الصرفية يحبضشح
االصول اللغوية بني الثنائية انمبء
والثالثية
يحبضشح
انمبء
االبنية الصرفية
وتنمية املفردات يحبضشح

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

9

3

علم اللغة

10

3

علم اللغة

املشتقات واالبنية انمبء
االخرى لالمساء يحبضشح
انمبء
قياسية ابنية
يحبضشح
االفعال

11

3

علم اللغة

12

3

علم اللغة

انمبء
بناء اجلملة –
مدخل اىل النحو يحبضشح
اجلملة بني النحاة انمبء

علم اللغة

الصفحة 4

اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ

والبالغيني
13

3

علم اللغة

14

3

علم اللغة

15

3

علم اللغة

16

3

يحبضشح

املكونات املباشرة انمبء
والنحو التوليدي يحبضشح
التحويلي
تكملة املكونات انمبء
املباشرة والنحو يحبضشح

َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ

التوليدي

التحويلي
املنهج التوليدي
التحويلي وبناء
اجلملة

انمبء
يحبضشح

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

علم الداللة
املعجمية

انمبء
يحبضشح

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

17

3

علم اللغة

مناهج علم
الداللة واملعاجم

انمبء
يحبضشح

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

18

3

علم اللغة

تطور االهتمام
بالداللة

انمبء
يحبضشح

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

19

3

علم اللغة

البحث الداليل
احلديث

انمبء
يحبضشح

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

20

3

علم اللغة

21

3

علم اللغة

22

3

23

3

علم اللغة

24

3

علم اللغة

انمبء
البنية الداللية
يحبضشح
العالقات الداللية انمبء
يحبضشح
انمبء
الرتادف
يحبضشح
االشرتاك اللفظي انمبء
يحبضشح
انمبء
التخالف

اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ

علم اللغة

علم اللغة

الصفحة 5

يحبضشح
انمبء
يحبضشح
انمبء
يحبضشح

َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ
اداء ايزحبٌ
َىيٍ

25

3

علم اللغة

درجة العموم

26

3

علم اللغة

مصطلحات
داللية يف الرتاث
العريب  -االضداد

27

3

علم اللغة

28

3

علم اللغة

29

3

علم اللغة

30

3

علم اللغة

انمبء
الغريب
يحبضشح
انمبء
انواع املعىن
يحبضشح
انمبء
السياق –
اجملاالت الداللية يحبضشح
انمبء
اللغة املشرتكة
يحبضشح
واللهجات –

اداء ايزحبٌ
َىيٍ

الصراع اللغوي
اسبابه ونتائجه

.12

انجُُخ انزحزُخ

1ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ
2ـ انًشاجع انشئُسُخ (انًصبدس)

ال يوجد



مدخل الى عمم المغة – رمضان عبد التواب



عمم المغة التطبيقي  /بحث



دراسات في عمم المغة  /بحث



عمم المغة – فهمي حجازي

الصفحة 6



اـ انكزت وانًشاجع انزٍ َىصً ثهب
( انًجالد انعهًُخ  ,انزمبسَش ) ....,

األطالع على المصادر التي تخص علم اللغة



المشتركات المغوية بين المندائية والمغات
السامية – أشواق نصرت  /بحث منشور



ة ـ انًشاجع االنكزشوَُخ ,يىالع االَزشَُذ
....

.13

عمم المغة الجغرافي  /بحث

/http://www.syriacstudiesdic.com
//http://www.qenshrin.com

خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ

رحذَش يصبدس انزعهى
رشجُع أسزخذاو انزمُُخ انحذَثخ فٍ رمذَى انًمشس انذساسٍ

الصفحة 7

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة :
الكلية /المعهد:
القسم العلمي :
تاريخ ملء الملف :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي  :أ

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1اٌّؤصضح اٌرؼٍُُّح
 .2اٌمضُ ايػٍٍّ  /اٌّشوز
 .3اصُ اٌثشٔاِط األوادٍَّ او
اٌّهٍٕ
 .4اصُ اٌشهادج إٌهائُح
 .5إٌظاَ اٌذساصٍ :
صٕىٌ ِ/مشساخ /أخشي
 .6تشٔاِط االػرّاد اٌّؼرّذ
 .7اٌّؤششاخ اٌخاسظُح األخشي
 .8ذاسَخ إػذاد اٌىطف
 .9أهذاف اٌثشٔاِط األوادٍَّ

الصفحت 1

ِ .10خشظاخ ايتشٔاِط اٌّطٍىتح وطشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُ
أ  -االهذاف اٌّؼشفُح
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب – األهذاف اٌّهاساذُح اٌخاطح تايتشٔاِط
ب-1
ب-2
ب-3
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
.1
.2
.3
طشائك اٌرمُُُ
اإلِرحاْ اٌرحشَشٌ ٌرمُُُ اٌرحظًُ اٌؼٍٍّ ٌذي اٌطاٌة.

ض -األهذاف اٌىظذأُح واٌمُُّح .
ض-1
ض-2
ض-3
ض-4
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ

طشائك اٌرمُُُ

الصفحت 2

د -اٌّهاساخ اٌؼاِح واٌرأهٍُُح إٌّمىٌح (اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس اٌشخظٍ).
د-1
د-2
د-3
د-4
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ

طشائك اٌرمُُُ

 .11تُٕح اٌثشٔاِط
اٌّشحٍح اٌذساصُح

سِز اٌّمشس أو اٌّضاق

اصُ اٌّمشس أو اٌّضاق

اٌضاػاخ اٌّؼرّذج
ٔظشٌ

الصفحت 3

ػٍٍّ

.12اٌرخطُظ ٌٍرطىس اٌشخظٍ
.1
.3
.4
ِ.13ؼُاس اٌمثىي (وضغ األٔظّح اٌّرؼٍمح تاالٌرحاق تاٌىٍُح أو اٌّؼهذ)

 .14أهُ ِظادس اٌّؼٍىِاخ ػٓ اٌثشٔاِط

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

ٌ
األهذاف الوعرفة

أ1

أ2

أ3

الصفحت 5

األهذاف الوهاراثَت
الخاصت بالبرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت ( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1اٌّؤصضح اٌرؼٍُُّح

ظاِؼح تغذاد

 .2اٌمضُ ايػٍٍّ  /اٌّشوز

لضُ اٌٍغح اٌضشَأُح /وٍُح اٌٍغاخ

 .3اصُ  /سِز اٌّمشس

ِماٌح وِشاصالخ

 .4أشىاي اٌحضىس اٌّراحح

إصثىػٍ

 .5اٌفظً  /اٌضٕح

صٕىٌ

 .6ػذد اٌضاػاخ اٌذساصُح (اٌىٍٍ)

 60صاػح

 .7ذاسَخ إػذاد هزا اٌىطف

2016 /4 /24

 .8أهذاف اٌّمشس
َهذف اٌّمشس إًٌ ذؼشَف اٌطاٌة تفٓ اٌّماٌح وخظائظها وأىاػها ووزٌه اٌرؼشَف تفٓ اٌشصاٌح وصّاذها
وأىاػها وػٕاطشها وتُٕرها واٌغشع ِٕها.
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ِ .10خشظاخ ايِمشس وطشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُ
أ -األهذاف اٌّؼشفُح
أ -1أْ َرؼشف اٌطاٌة ػًٍ فٓ اٌّماٌح /اٌشصاٌح وخظائظها وأٔىاػها.
أ -2أْ َرؼشف اٌطاٌة ػًٍ ِىىٔاخ اٌّماٌح /اٌشصاٌح ووُفُح وراترها.
أ -3أْ َفشق اٌطاٌة تُٓ اٌّماٌح واٌشصاٌح وَُّز تُٕهّا.
أ -4أْ َرؼشف اٌطاٌة ػًٍ أىاع اٌّماٌح /اٌشصاٌح.
أ-5
أ-6
ب  -األهذاف اٌّهاساخَح اٌخاطح تايِمشس.
ب  - 1أْ َىىْ اٌطاٌة لادساً ػًٍ وراتح اٌّماٌح /اٌشصاٌح.
ب  - 2أْ َمىَ تدحًٌي إٌض واٌرؼٍُك ػٍُه.
ب  – 3أْ َُّز تُٓ أٔىاع اٌّماٌح /اٌشصاٌح.
ب-4
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
إٌظشٌ.
ج
 .1اٌّحاضشج
 .2إٌّالشاخ اٌعّاػُح واٌحىاس.
 .3وراتح اٌثحىز واٌرماسَش.
طشائك اٌرمُُُ
اإلِرحاْ اٌرحشَشٌ ٌرمُُُ اٌرحظًُ اٌؼٍٍّ ٌذي اٌطاٌة.
 %40اٌضؼٍ اٌضٕىٌ تّا فُها اإلخرثاساخ اٌفظٍُح اٌرحشَشَح.
 %60اإلخرثاس اٌرحشَشٌ إٌهائٍ.
ض -األهذاف اٌىظذأُح واٌمُُّح
ض -1أْ َرحّش اٌطاٌة ٌحً اٌىاظة.
ض -2أْ َحشص اٌطاٌة ػًٍ حضىس اٌّحاضشج.
ض -3أْ َشاسن اٌطاٌة فٍ اٌّحاضشج تفؼاٌُح.
ض-4
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
%50
اٌّحاضشج
اٌحىاس وإٌّالشح %30
%20
ِهاَ تحصُح
طشائك اٌرمُُُ
%15
االِرحاْ ()1
%15
االِرحاْ ()2
واظثاخ وحضىس %5
اخرثاس ٔهاَح اٌفظً اٌذساصٍ %20

الصفحت 7
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تُٕح اٌّمشس

األصثىع

اٌضاػاخ

ِخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّطٍىتح

األوي

2

اٌصأٍ

2

اٌصاٌس
اٌشاتغ
اٌخاِش
اٌضادس

2
2
2
2

اٌضاتغ

2

اٌصآِ

2

اٌراصغ

2

اٌؼاشش

2

اٌحادٌ ػشش

2

اٌصأٍ ػشش

2

اٌصاٌس ػشش
اٌشاتغ ػشش
اٌخاِش ػشش

2
2
2

اٌضادس ػشش

2

اٌضاتغ ػشش

2

اٌصآِ ػشش

2

اٌراصغ ػشش

2

اٌؼششوْ

2

اٌحادٌ واٌؼششوْ

2

اٌصأٍ واٌؼششوْ

2

اٌصاٌس واٌؼششوْ

2

اٌشاتغ واٌؼششوْ

2

ذؼشَف اٌطاٌة تفٓ اٌّماٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تخظائض
اٌّماٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تألضاَ اٌّماٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تأٔىاع اٌّماٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تؼٕاطش اٌّماٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تاٌّماٌح اٌزاذُح
ذؼشَف اٌطاٌة تاٌّماٌح
اٌّىضىػُح
ذؼشَف اٌطاٌة تاٌّماٌح فٍ
اِداب اٌششلُح
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
اٌّماٌح اٌؼٍُّح
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
اٌّماٌح اٌذَُٕح
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
اٌّماٌح اإلظرّاػُح
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
ِماٌح اٌضُشج
ذؼشَف اٌطاٌة تفٓ اٌشصاٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تضّاخ اٌشصاٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تأٔىاع اٌشصاٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تاٌغشع ِٓ
اٌشصاٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تألضاَ اٌشصاٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تؼٕاطش
اٌشصاٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تششوط ولىاػذ
وراتح اٌشصاٌح
ذؼشَف اٌطاٌة تاٌثٕاء اٌفٍٕ
ٌٍشصاٌح
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
اٌشصائً فٍ اٌؼهذ اٌمذَُ
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
اٌشصائً فٍ اٌؼهذ اٌعذَذ
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
اٌشصائً اإلخىأُح
دساصح ٔظىص ِخراسج ِٓ
اٌشصائً اٌذَىأُح
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اصُ اٌىحذج  /أو
اٌّىضىع

طشَمح اٌرؼٍُُ

طشَمح اٌرمُُُ

فٓ اٌّماٌح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

خظائض اٌّماٌح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

ألضاَ اٌّماٌح
أٔىاع اٌّماٌح
ػٕاطش اٌّماٌح
اٌّماٌح اٌزاذُح

إٌماء ِحاضشج
إٌماء ِحاضشج
إٌماء ِحاضشج
إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ
إِرحاْ َىٍِ
إِرحاْ َىٍِ
إِرحاْ َىٍِ

اٌّماٌح اٌّىضىػُح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌّماٌح فٍ اِداب
اٌششلُح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌّماٌح اٌؼٍُّح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌّماٌح اٌذَُٕح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌّماٌح اإلظرّاػُح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

ِماٌح اٌضُشج

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

فٓ اٌشصاٌح
صّاخ اٌشصاٌح
أٔىاع اٌشصاٌح

إٌماء ِحاضشج
إٌماء ِحاضشج
إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ
إِرحاْ َىٍِ
إِرحاْ َىٍِ

اٌغشع ِٓ اٌشصاٌح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

ألضاَ اٌشصاٌح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

ػٕاطش اٌشصاٌح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

ششوط ولىاػذ وراتح
اٌشصاٌح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌثٕاء اٌفٍٕ ٌٍشصاٌح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌشصائً فٍ اٌؼهذ اٌمذَُ

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌشصائً فٍ اٌؼهذ اٌعذَذ

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌشصائً اإلخىأُح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ

اٌشاصائً اٌذَىأُح

إٌماء ِحاضشج

إِرحاْ َىٍِ
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اٌثُٕح اٌرحرُح

1ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح
2ـ اٌّشاظغ اٌشئُضُح (اٌّظادس)

اـ اٌىرة واٌّشاظغ اٌرٍ َىطً تها
( اٌّعالخ اٌؼٍُّح  ,اٌرماسَش ) ....,

ال َىظذ
 دِ .حّذ َىصف ٔعُ ،فٓ اٌّماي ،ط  ،4تُشوخ.1966 ، فاَز ػثذ إٌثٍ اٌمُضٍ ،أدب اٌشصائً فٍ األٔذٌش فٍ اٌمشْ اٌخاِشاٌهعشٌ ،ط  ،1ػّاْ.1989 ،
 اٌمش َؼمىب أوظُٓ ِٕا اٌىٍذأٍ  ،اٌّشوض إٌزهُح فٍ آداب اٌٍغح اِساُِح ،ِعٍذاْ ،اٌّىطً.1901 ،
 سشا فخشٌ إٌحاي ،فٓ اٌشصائً فٍ اٌؼظش اٌٍّّىوٍ ،دساصح ذحٍٍُُح،سصاٌح ِاظضرُش ،اٌعاِؼح االصالُِح -غزج.2014 ،
ً
 ػٍٍ صُّضُ ،اٌّماٌح اٌؼشتُح :وحٍ اٌمٍُ اٌعزء اٌىي إّٔىرظاِ ،عٍح وٍُحاٌرشتُح ،تاتً ،ع ،)2009( 4 .ص .55 -40
 د .ظّاي اٌعاصُ اٌّحّىد ،فٓ اٌّماٌحِ ،عٍح ظاِؼح دِشك ٌٍؼٍىَاإللرظادَح واٌمأىُٔحِ ،ط ،24 .اٌؼذد  ،)2008( 1ص .490 -445
 د .خاٌذ اٌحٍثىٍٔ ،اٌشصائً إٌصشَح اٌشخظُح فٍ اٌؼظش اٌؼثاصٍِ ،عٍحظاِؼح دِشكِ ،ط ،25 .اٌؼذد  ،)2009( 2+1ص .66 -37

ب ـ اٌّشاظغ االٌىرشؤُحِ ,ىالغ االٔرشُٔد
....
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ال َىظذ

خطح ذطىَش اٌّمشس اٌذساصٍ

 استبيانات توزع على الطلبة لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس. المراجعة الدورية للمقرر من لجنة المناهج الدراسية في القسم. تحديث مصادر التعلم. -تشجيع أستخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي.
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