
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جايؼح تغذاد  كهُح انهغاخ  انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 قظى انهغح انظزَاَُح    انًزكش/ انقظى انؼهًٍ   .2

 اطرُؼاب ـانًزحهح انثاَُح ريش انًقزر/ اطى  .3

 اطثىػٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 طُىٌ انظُح/ انفصم  .5

 90 (انكهٍ)ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 22/3/2017 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

ذؼهُى انطانة انُطق انصحُح وانقزاءج وانقىاػذ االطاطُح نهغح انظزَاَُح انفصحً تىاططح  أهذاف انًقزر .8

اطرخذاو انىطائم انرؼهًُُح انحذَثح فٍ يخرثزاخ انصىخ وػزض افالو ذؼهًُُح تانهغح انظزَاَُح وتكال 

 انههجرٍُ انغزتُح وانشزقُح
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 

 يخزجاخ انًقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى .10

 األهذاف انًؼزفُح  - أ

  اٌ َفهى انطانة انهغح انظزَاَُح تكال انههجرٍُ انشزقُح وانغزتُح- 1أ
 َظرىػة انًىاد انرٍ ذذرص فٍ انًخرثز -2أ

 َقزاء انًادج تانهغح انفصحً- 3أ

 

 

 . األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًقزر-  ب 

 انقذرج ػهً انقزاءج تشكم صحُح   – 1ب

 انقذرج انرزجًح يٍ خالل ػزض يادج فهًُح فٍ انًخرثز – 2ب

 ذحهُم انجًم وانًفزداخ انظزَاَُح – 3ب

  
      طزائق انرؼهُى وانرؼهى 

 

  انقاء انًحاضزاخ 1

  اطرخذاو انىطائم انرؼهًُُح انحذَثح فٍ انًخرثزاخ انصىذُح2

  اطرخذاو شاشاخ انؼزض انرهفشَىٍَ او انذاذح شى3 

 

 

 
      طزائق انرقُُى 

 

 %15االيرحاٌ االول 

 %15االيرحاٌ انثاٍَ 

 %  5واجثاخ انحضىر انُىيٍ 

 %20َهاَح انفصم انذراطٍ 

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح - ج

اطرخذاو انًؼهىياخ واالفكار وانًالحظاخ انًهًح فٍ انصف و انًخرثز نغزص انقُى االجرًاػُح - 1ج

 انحًُذج 

 االطرفادج يًا َرزجى وَحهم يٍ يفزداخ وجًم اَظاَُح وادتُح واخالقُح نثُاء انشخصُح انًرشَح- 2ج



 

 

  

     طزائق انرؼهُى وانرؼهى 

 %50انًحاضزج        

 %30انحىار وانًُاقشح

 %20االيرحاَاخ انفجائُح 

 

 
    طزائق انرقُُى 

 %15(  1)االيرحاٌ 

 %15(  2 )االيرحاٌ

 %5واجثاخ وانحضىر انُىيٍ 

 %20اخرثار َهاَح انفصم انذراطٍ 

 

 

 

 

 

 
 .(انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ  )انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُقىنح - د 

 اطرخذاو انىطائم انرؼهًُُح انظًؼُح وانثصزَح فٍ انًخرثزاخ- 1د

 وانرزجًح   انقذرج ػهً انقزاءج وانرحهُم- 2د

   



 انثُُح انرحرُح  .12

 تُُح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثىع

 انًطهىتح
أو / اطى انىحذج 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

 3 االول
 ذؼهى انحزوف 

 انظزَاَُح
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انحزوف  انظزَاَُح

 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انخظ انغزتٍ ذؼهى انحزوف 3 انثاٍَ
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انخظ انشزقٍ ذؼهى انحزوف 3 انثانث
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انحزكاخ انغزتُح ذؼهى انحزكاخ  3 انزاتغ

 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انحزكاخ انشزقُح ذؼهى انحزكاخ 3 انخايض
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج يقاطغ طزَاَُح ذؼهى انرهجٍ وانهفع 3 انظادص
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج يفزداخ وجًم ذؼهى انهفع انصحُح 3 انظاتغ

 انًىاضُغ انظاتقح ايرحاٌ فصهٍ 3 8
ايرحاٌ شفىٌ 

 وذحزَزٌ
 ايرحاٌ َىيٍ

 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج قىاػذ انرشذَذ انرشذَذ 3 9
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج قىاػذ انظكىٌ انظكىٌ 3 10
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انطثُة ذؼهى انهغح وانُطق  3 11
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج االطذ ذؼهى انهغح وانُطق 3 12
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انقًز ذؼهى انهغح وانُطق 3 13
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج االسهار ذؼهى انهغح وانُطق 3 14
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انطانة انًجرهذ ذؼهى انهغح وانُطق 3 15
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انذَز ذؼهى انهغح وانُطق 3 16
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انزاص ذؼهى انهغح وانُطق 3 17
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انشًض ذؼهى انهغح وانُطق 3 18
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انرفاحح ذؼهى انهغح وانُطق 3 19
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج ػُظً ويزَى ذؼهى انهغح وانُطق 3 20
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انرٍُ ذؼهى انهغح وانُطق 3 21
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انىطٍ ذؼهى انهغح وانُطق 3 22
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انكاهٍ ذؼهى انهغح وانُطق 3 23
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انىطٍ ذؼهى انهغح وانُطق 3 24
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انكاهٍ ذؼهى انهغح وانُطق 3 25
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انجثم ذؼهى انهغح وانُطق 3 26
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انقطح ذؼهى انهغح وانُطق 3 27
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انجىسج ذؼهى انهغح وانُطق 3 28
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انجزص ذؼهى انهغح وانُطق 3 29
 ايرحاٌ َىيٍ انقاء يحاضزج انشًؼح ذؼهى انهغح وانُطق 3 30



  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

  انهًؼح انشهُح فٍ َحى انهغح انظزَاَُح،اقهًُض َىطف داود1   (انًصادر)ـ انًزاجغ انزئُظُح 2

  كراب االذقاٌ ،َىطف درَا2ٌ

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها                 

 (....  ,انرقارَز , انًجالخ انؼهًُح  )
 ذُشَم كرة طزَاَُح  ويقاطغ فذَى تانهغح انظزَاَُح انفصحً

  انموذجا االدوات النحوية في اللغات السامية الواو-

 منشور

  منشور – الفعل المثال في اللغات السامية 

  دور الترجمة والمترجمين في نقل العلوم والمعارف الى الحضارة العربية –

 منشور  –العصر العباسي انموذجا 

 

يىاقغ االَرزَُد , ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح

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

http://www.qenshrin.com/ 
http://www.syriacdictionary.net/ 
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 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيعخ ثغذاد انًؤسسخ انزعهًٍٍخ .1

 انًزكز / عهًً انقسى ال .2
 كهٍخ انهغبد/ /قسى انهغخ انسزٌبٍَخ 

 ريز انًقزر/ اسى  .3
 يبدح األَشبء

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 اسجىعً

 انسُخ/ انفصم  .5
 سُىي

 (انكهً)عذد انسبعبد انذراسٍخ  .6
  سبعخ60

 ربرٌخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/12/2017 

 أهذاف انًقزر .8
 

تدريب الطالب عمى كتابة األنشاء بالمغة السريانية وحثه عمى التعبير الصحيح مستخدمًا أصول القواعد المغوية في كتابة يهدف المقرر إلى 
 وكتب التراث واالثار  واألدب السريانيالعمميةكتب الوذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع عمى المصادر الخارجية ك.األنشاءات  

 .السريانية 
إلى رفع مستوى  أٌضا  ٌهدف المقرر و بعلم الترجمة كمهنة  الطالب بحٌثٌات مادة األنشاء وما لها ربطٌهدف هذا المقرر لتعرٌف كما 

 من حٌث المعنى السرٌانٌة لوجود مفردات متطابقة بٌن اللغة العربٌة ووالتركٌز األنشاء بالتنوع فً معاٌٌر ومفردات طالبوعً ال
 .والتراكٌب

 المفردات السرٌانٌة وتأهٌلهم لمعرفة أساسٌات مادة األنشاءٌهدف المنهج لجعل الطالب ٌدركون أهمٌة 

 
 هً تدعٌم مهارة إثراء معلومات الطلبة بالمواضٌع المتعلقة بحٌاتهم العامة مما ٌسهم بإثراء مفرداتهم اللغوٌة للمقرر األهداف الثانوٌة 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

  وطزائق انزعهٍى وانزعهى وانزقٍٍىيقزريخزجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  هذاف انًعزفٍخ األ- أ
 فً كزبثخ يبدح األَشبء عهًٍخأٌ ركىٌ نهطبنت صجغخ - 1أ

  فً كزبثخ انًىاضٍع األَشبئٍخأٌ ٌجزعذ انطبنت عٍ انززجًخ انحزفٍخ نهُص-2أ

 واالطالع عهى انًصطهحبد انعهًٍخ رذرٌت انطبنت عهى األسزخذايبد انصحٍحخ نهقبيىس- 3أ

  .يقزر انخبصخ ثبلٌخانًهبراداألهذاف -  ة 

 فٍُخ  جًٍهخ أَشبءاد انىصىل انى  انجحث فً يخزهف انكزت انثقبفٍخ انسزٌبٍَخ انعهًٍخ يٍ اجم  -1ة

 وانعهًٍخ انصحٍحخ  ثشكم جٍذ يع يزاعبح انصٍغ انُحىٌخكزبثخ انًىاضٍع األَشبئٍخ – 2ة

رذرٌت انطبنت عهى يعزفخ أكثز يٍ يفزدح  وهً فً األصم رذل عهى يعُى واحذ  – 3ة

 اررجبط يبدح األَشبء أررجبطبً يجبشزاً يع يىاضٍع انززجًخ-    4ة
      طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ايزحبٌ فصهً 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فصهٍخ يٍ 

  ثبنًئخ60ايزحبَبد َهبئٍخ يٍ 

 
 .األهذاف انىجذاٍَخ وانقًٍٍخ - ج

 محاضرةال أو االستماع إلى األستاذ االنتباه إلى شرح توجٌه الطالب الى . 1ج
أي إعادة ترتٌب األفكار الجزئٌة , لٌكون كال متكامال جدٌدا النص قدرة الطالب على تجمٌع اجزاء  تنمٌة 2ج.2

. من مصادر مختلفة لتعطً مكونا كلٌا جدٌدا

التفاعل مع إظهار ردود   بظاهرةواالهتمام , خالل المحاضرة طالب المشاركة االٌجابٌة لل الىاالستجابة. 3ج

. المواد التعلٌمٌة التً ٌستخدمها االستاذفعل اٌجابٌة تجاه 

 . لنفسه من خالل تمٌٌز سلوكه والتنبؤ به  فً المواقف المختلفة  الطالبتطوٌرالحث على . 4ج

 
     طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ثبنًئخ50انًحبضزح   

 ثبنًئخ30انحىار وانًُبقشخ  

 ثبنًئخ20يهبو ثحثٍخ  

 

 

 

 

 

    طزائق انزقٍٍى 
 

% 15اليزحبٌ االول ا

% 15االيزحبٌ انثبًَ 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثٍُخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزعهٍى

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاءاألب  3 1

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء األب 3 2

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء املطر 3 3

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء املطر 3 4

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء شخصيتك 3 5

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء شخصيتك 3 6

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء احلب 3 7

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء احلب 3 8

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء انعطهخ انصٍفٍخ 3 9

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء انعطهخ انصٍفٍخ 3 10

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء العمل 3 11

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء العمل 3 12

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء اهلل جل جاللو 3 13

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء اهلل جل جاللو 3 14

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الدفاع عن النفس 3 15

    أمتحانات الفصل األول  

 28/1عطلة نصف السنة   
  11/2ولغاية 

   

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الوطن 3 16

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الوطن 3 17

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الكتب 3 18

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الكتب 3 19

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء املرأه 3 20

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء املرأه 3 21

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء السالم 3 22

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء السالم 3 23

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء كلية اللغات 3 24

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء كلية اللغات 3 25

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الربيد 3 26

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الربيد 3 27

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الربيع 3 28

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاءالربيع  3 29

   أنشاءامتحان شامل  3 30

 %5واججبد وحضىر



  
 4الصفحة 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 انجٍُخ انزحزٍخ  .12

 ال يوجد ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

   (انًصبدر)ـ انًزاجع انزئٍسٍخ 2
  المجالت السريانية 

  (البير ابونا)ادب المغة اآلرامية  

 (عربي-قاموس كمداني)يعقوب اوجين منا 

              Lexicon 

syriacum(brockelmann)   

 (عربي-قاموس سرياني)المباب    

 
 اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىصى ثهب                

  (.... ,انزقبرٌز , انًجالد انعهًٍخ ) 
 األطالع على المصادر التي تخص الموروث األدبي السرياني

    الكتاب المقدس 

  (البير ابونا)ادب المغة اآلرامية  

  منشور الذال بين األشارية والموصولية في المغات السامية بحث 

  بحث منشور الداللة الزمانية والمكانية ألسم الفاعل والمفعول في

 المغات السامية 

 بحث منشور الداللة الزمانية ألسماء األشارة في المغات السامية 

 

 %20اخزجبر َهبٌخ انفصم انذراسً

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

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

http://www.qenshrin.com/ 
http://www.syriacdictionary.net/ 
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 رحذٌث يصبدر انزعهى   

 رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً 

 

 

 

 
 

 

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


 ًَىرج وصف انًمشس

 يبدح انسبعىة نهًشزهخ انثبَُخ: وصف انًمشس

 ازًذ يصطفً انعضَض عجذ َذي:انًبدح يذسعخ

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 ٔحذح انحبعٕة  انًشكض/ انقغى انؼهًٙ   .2

 حبعجبد سيض انًقشس/ اعى  .3

 يحبضشاد أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 2018 -2017 انغُخ/ انفصم  .5

 60 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 25/9/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

تعليم الطالب ليكون ملما بالقواعد االساسية للتعامل مع الحاسوب وادارتو ليساعده في انجاز المشاريع 
وامور الطباعة واعداد االحصائيات والرسوم البيانية وانشاء العروض التقديمية وتصاميم المخططات الهندسية 
وغيرىا، وظهور االنترنت كوسيلة تواصل متاحة للجميع اصبح من الضروري جدا ان يتعلم الطالب استخدام 
الحاسوب وذلك لدور االنترنت في العديد من المجاالت منها التعليم واالبحاث العلمية والتجارة والتسويق 

 .عن طريق المراسالت االلكترونية وصفحات الويب والتحدث االلكتروني

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 

 يخشعبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .10

 األْذاف انًؼشفٛخ  - أ

 يقذاس اعزٛؼبة انطبنت نهًبدح-1أ

  انقذسح ػهٗ انزحهٛم ٔرطجٛق يبرؼهًّ ثشكم ػًهٙ ػهٗ انحبعجخ-2أ

 اٌ ٚزى انزقٛٛى يٍ خالل ػشض انًبدح ثٍٛ انطهجخ  فٙ انًخزجش ٔيٍ صى رطجق يٍ قجهٓى- 3أ
 

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًقشس-  ة 

 أعئهخ ٔأعٕثخ يجبششح حٕل انًبدح انغبثقخ - 1ة

 رُفز فٙ انجٛذ ٔرخضٌ ػهٗ home workرحهٛم قذسح انطبنت ػهٗ االعزٛؼبة يٍ خالل ال  –2ة

 اقشاص نؼشضٓب ايبو انطالة يجبششح نًؼشفخ يذٖ يبرؼهًِٕ يٍ انًحبضشح انغبثقخ
 ػشض افالو رؼهًٛٛخ خبصخ ثبنًبدح ٔرنك نزشعٛخ انقذسح ػهٗ انزؼهى –3ة

 
      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 ػهٗ شكم يخططبد ٔصٕس power pointانطشٚقخ انُظشٚخ ٔانششػ ٔرنك  ثؼشض انًبدح ػهٗ ثشَبيظ 

ٔانطشٚقخ انؼًهٛخ ٔانًزًضهخثزطجٛق يبرى ػشضّ . ٔرنك نشذ اَزجبِ انطبنت ٔيغبػذرّ ػهٗ ػذو انشؼٕس ثبنًهم

 . ػهٗ انحبعجخ ٔاعشاء ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ 

 

 
      طشائق انزقٛٛى 

 ( دسعبد نهُظش10٘+ دسعبد نهؼًه5ٙ)دسعخ (15)دسعخ االيزحبٌ االٔل يٍ 

 ( دسعبد نهُظش10٘+ دسعبد نهؼًه5ٙ)دسعخ (15)دسعخ االيزحبٌ انضبَٙ يٍ 

 دسعبد (5)دسعخ انحضٕس ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ 

 دسعخ (20)دسعخ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االٔل يٍ 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط

  رٕعّٛ انطبنت كٛفٛخ اعزخذاو انحبعٕة ثشكم يزٕافق يغ يغزٕاِ انضقبفٙ-1ط

  رٕعّٛ انطبنت كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاقغ االعزًبػٛخ- 2ط

 -3ط
     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 ػشض انًبدح ػهٗ شكم افالو رؼهًٛٛخ 

ٚطهت يٍ انطالة ػًم ثحٕس ٔرقبسٚش ػٍ اًْٛخ اعزخذاو انحبعٕة فٙ حٛبرُب ٔاعزخذاو ٔعبئم االرصبل  

 فًٛب ثُٛٓى ٔػًم افالو ثغٛطخ ػٍ رنك اٚضب ٔيُبقشخ انزقبسٚش

 



    طشائق انزقٛٛى 

 رحغت دسعزبٌ ٔركٌٕ يٍ ضًٍ دسعخ انحضٕسٔانًشبسكخ
 .(انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ - د 

حش انطبنت ػهٗ كزبثخ ثحٕس ثغٛطخ ثأرغبِ انًحبضشاد انغبثقخ نخهق حبنخ يٍ انزٕاصٌ ثٍٛ -1د

 انًؼهٕيخ انًُٓغٛخ ٔيؼهٕيخ انًصذس

حش انطبنت ػهٗ ػًم يشبسٚغ ػًهٛخ ػهٗ انحبعجخ ٔػًم حهقبد َقبشٛخ ثٍٛ انطهجّ حٕل يُٓغٛخ -2د

 انًبدح 

 حش انطبنت ػهٗ رقٛٛى اعبثخ صيالءِ يٍ انطهجخ االخشٍٚ نزًُٛخ انزطٕٚش انزارٙ-3د
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أٔ / اعى انٕحذح  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبعبد األعجٕع

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 2 االٔل
انفصم االول رشغُم ثشَبيح انىوسد 

رجىَت يهف، واخهبد انجشَبيح  2010

 واالششطخ
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انضبَٙ
رجىَت انصفسخ انشئُغُخ، يدًىعخ 

 انسبفظخ وانخط وانفمشح 
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انضبنش
يدًىعخ اًَبط ويدًىعخ رسشَش 

 ورجىَت ورخطُط انصفسخ
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انشاثغ
واعذاد انصفسخوخهفُخ يدًىعخ َغك  

 انصفسخ
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انخبيظ
يدًىعخ فمشح ويدًىعخ رشرُت 

 يدًىعخ طشق عشض ورجىَت عشض،

 انًغزُذاد
word  ٍَظشٌ+ عًه 

 اخزجبساد َىيُخ

 2 انغبدط
، يدًىعخ اظهبس ويدًىعخ ركجُش 

 رصغُش وانُبفزح،  رعهًُبد انًغبعذح
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انغبثغ
رجىَت ادساج ويدًىعخ /انفصم انثبٍَ

 صفسبد ويدًىعخ اندذاول
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انضبيٍ
رجىَت ادواد اندذول ورجىَت رصًُى 

 اندذول ورجىَت انزخطُط
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انزبعغ
يدًىعخ سعىيبد، ادواد 

 انصىسح،يدًىعخ اسرجبطبد
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انؼبشش
يدًىعخ ساط ورزَُم ويدًىعخ َص 

 و يدًىعخ انشيىص
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

انحبد٘ 

 ػشش
2 

يهبو اضبفُخ /انفصم انثبنث

نًبَكشوعىفذ ووسد، رجىَت يشاخع 

وخذاول انًسزىَبد ويدًىعخ انسىاشٍ 

 انغفهُخ

word  ٍَظشٌ+ عًه 

 اخزجبساد َىيُخ

 2 انضبَٙ ػشش
يدًىعخ انًشاخع وااللزجبعبد 

 ورغًُبد رىضُسُخ ويدًىعخ فهشط
word  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انضبنش ػشش
يدًىعخ خذول انًصبدس،رجىَت 

يشاعالد ويدًىعخ اَشبء، ديح 

 انًشاعالد
Word  ٍَظشٌ+ عًه 

 اخزجبساد َىيُخ

 2 انشاثغ ػشش

يدًىعخ كزبثخ انسمىل وادساخهب و 

 يدًىعخ يعبَُخ انُزبئح 

Word  ٍَظشٌ+ عًه 

 اخزجبساد َىيُخ
 
 

 

انخبيظ 

 ػشش
2 

رجىَت يشاخعخ ورذلُك وانهغخ 

 َظشٌ+ عًهٍ  word ويدًىعخ رعهُمبد، يدًىعخ رعمت

 اخزجبساد َىيُخ
 

 

انغبدط 

 ػشش
2 

يدًىعخ رغُُشاد ويدًىعخ يمبسَخ 

 َظشٌ+ عًهٍ  wordويدًىعخ زًبَخ 
 اخزجبساد َىيُخ

 انغبثغ ػشش
 عطلة نصف السنة

28/1/2018 

 2 انضبيٍ ػشش
 رشغُهه انفصم انشاثع ثىس ثىَُذ

وواخهبد انجشَبيح ورجىَت يهف 
Power point  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 

 2 انزبعغ ػشش

فزر يهف عشض رمذًٍَ وزفع خذَذ 

وزفع عشض رمذًٍَ يخضوٌ ثصُغخ 

 اخشي

Power point  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 
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 Microsoft office 2010/اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية الجزء الثاني ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مصطفى ضياء الحسني .غسان حميد عبد المجيد، د. زياد محمد عبود ، أ.م.أ

  Microsoft PowerPoint 2010 Step by Step(448 pages; Print.1   (انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

ISBN: 978-0-7356-2691-1), by Joyce Cox and Joan Lambert, 

2.Beginning Microsoft Word 2010, by T.y Anderson,  Guy    
     Hart-Davis  
3. PowerPoint 2010 AdvancedSlides, Animation and Layouts.   

Stephen Moffat, The Mouse Training Company 
4 . 

 

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

 (....  ,انزقبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ  )
 انكزبة ثبنهغخ انعشثُخ ششذ كبيم نهجشَبيح ثبنىاخهخ 2010ششذ ثشَبيح ثىسثىَُذ .1

– االَدهُضَخ يع رًشٍَ عًهً عهً اَشبء انعشوض انزمذًَُخ

 يسًذ اثى انعال/ و :رأنُف

 2 انؼششٌٔ
فزر عشض رمذًٍَ يخضوٌ واغالق 

عشض وطجبعخ انششائر عهً وسق 

 ورجىَت انصفسخ انشئُغُخ

Power point  ٍاخزجبساد َىيُخ َظشٌ+ عًه 
 

انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

اعذاد انصفسخ ويدًىعخ َغك وخهفُخ 

 رجىَت عشض انششائر
Power point  ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

رجىَت عشض ويدًىعخ طشق عشض 

انعشض انزمذًَُخ ويدًىعخ انعشض 

 انشئُغُخ

Power point  عًهٍ يع فُذَى

 رعهًٍُ

 اخزجبساد َىيُخ

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
2 

يدًىعخ اظهبس ويدًىعخ 

 االردبهىانهىٌ ورذسج انهىٌ انشيبدٌ
Power point  ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

يدًىعخ ركجُش ورصغُش ويدًىعخ 

 َبفزح ورعهًُبد انًغبعذح
Power point  ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

ادساج انكبئُبد واضبفخ  /انفصم انخبيظ

انسشكبد واضبفخ االشكبل ويدًىعخ 

 انشعى ورسشَش

Power point  ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
2 

رجىَت ادساج ويدًىعخ خذاول 

 ويدًىعخ صىس
Power point ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

يدًىعخ سعىيبد رىضُسُخواسرجبطبد  

ويدًىعخوَص وسيىص  

Power point ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

اضبفخ انسشكبد نهششائر واالخغبو 

ورجىَت اَزمبالد ويدًىعخ يعبَُخ 

ويدًىعخ َمم انً ششَسخ 

Power point ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

يدًىعخ انزىلُذ ورجىَت زشكبد 

ويدًىعخ يعبَُخ ويدًىعخ زشكبد 

Power point ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

 2 انضالصٌٕ
يدًىعخ زشكخ يخصصخ ويدًىعخ 

انزىلُذ ايزسبٌ شبيم كًشاخعخ وزم 

اعئهخ انكزبة 

Power point ٍاخزجبساد َىيُخ عًه 

https://www.microsoftpressstore.com/store/microsoft-powerpoint-2010-step-by-step-9780735626911
https://books.google.iq/books?id=HNX2snz76UIC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=word+2010+book&source=bl&ots=v3fTqaODaE&sig=7KHMsoX1A-oNGPwBvA56DSpVo-A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChDoAQhUMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Ty+Anderson%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhXMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
http://bookboon.com/en/search?q=author%3A%22Stephen%20Moffat%2C%20The%20Mouse%20Training%20Company%22


http://download-internet-pdf-ebooks.com/12082-free-book 

انصفسخ انزعهًُُخ انخبصخ ثًذسط انًبدح ضًٍ ثشَبيح 

Edmodo 

 

يٕاقغ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

 ....االَزشَٛذ 

 

https://www.dcc.vccs.edu/TLTR/Blackboard9 

 

 http://www.stanford.edu/services/network/ 

 
 

 

 

 

 

 

 خطة  تطوير المقرر الدراسي
 

اٌ ٚزضًٍ انًُٓظ انكضٛش يٍ انزطجٛقبد انؼًهٛخ  

 ثبالضبفخ  انزقذو فٙ ػهى انحبعجبديغاػزًبد انًُٓظ ػهٗ انًصبدس انؼبنًٛخ انحذٚضخ انزٙ رزٕافق 

 نهًُٓبط االعبعٙ انًؼزًذ يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://download-internet-pdf-ebooks.com/12082-free-book
https://www.dcc.vccs.edu/TLTR/Blackboard9
http://www.stanford.edu/group/networking


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيعخ ثغذاد انًؤسسخ انزعهًٍٍخ .1

 انًزكز / عهًً انقسى ال .2
 كهٍخ انهغبد/ /قسى انهغخ انسزٌبٍَخ 

 ريز انًقزر/ اسى  .3
 قزاءح

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 اسجىعً

 انسُخ/ انفصم  .5
 سُىي

 (انكهً)عذد انسبعبد انذراسٍخ  .6
  سبعخ60

 ربرٌخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/12/2017 

 أهذاف انًقزر .8
 

يف بالواجبات اليومية لوذلك من خالل التك.تدريب الطالب عمى  القراءة  مستخدمًا أصول القواعد المغوية في التحدث  يهدف المقرر إلى 
  العمميةكتب الواألطالع عمى المصادر الخارجية ك

  طالبإلى رفع مستوى ال أيضا  الطالب بحيثيات اللغة والمقرريهدف هذا المقرر لتعريف كما 
 وأهميتها في التعامل اليومي مع الناس الذين يتكلمون بهذه اللغة مادة نظريات اللغة يهدف المنهج لجعل الطالب يدركون أهمية 

 
 هي تدعيم مهارة إثراء معلومات الطلبة بالمواضيع المتعلقة بحياتهم العامة مما يسهم بإثراء مفرداتهم اللغوية للمقرر األهداف الثانوية 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

  وطزائق انزعهٍى وانزعهى وانزقٍٍىيقزريخزجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  هذاف انًعزفٍخ األ- أ
 قذرح عهى انقزاءح ثبنهغخ انفصحىأٌ ركىٌ نهطبنت - 1أ

 واالطالع عهى انًصطهحبد انعهًٍخ رذرٌت انطبنت عهى األسزخذايبد انصحٍحخ نهقبيىس- 2أ

  .يقزر انخبصخ ثبلٌخانًهبراداألهذاف -  ة 

 فٍُخ  جًٍهخ أَشبءاد انىصىل انى  انجحث فً يخزهف انكزت انثقبفٍخ انهغىٌخ يٍ اجم  -1ة

 وانعهًٍخ انصحٍحخ  ثشكم جٍذ يع يزاعبح انصٍغ انُحىٌخكزبثخ انًىاضٍع األَشبئٍخ – 2ة

رذرٌت انطبنت عهى يعزفخ أكثز يٍ يفزدح  وهً فً األصم رذل عهى يعُى واحذ  – 3ة

 رفع كفبءح انطبنت يٍ خالل انزًبرٌٍ انحىارٌخ- 4ة
      طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ايزحبٌ فصهً 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فصهٍخ يٍ 

  ثبنًئخ60ايزحبَبد َهبئٍخ يٍ 

 
 .األهذاف انىجذاٍَخ وانقًٍٍخ - ج

 محاضرةال أو االستماع إلى األستاذ االنتباه إلى شرح توجيه الطالب الى . 1ج
 بدون خوف والتحدث بمحادثة تضم كل قواعد اللغة التحدثقدرة الطالب على  تنمية 2ج.2

التفاعل مع إظهار ردود   بظاهرةواالهتمام , خالل المحاضرة طالب المشاركة االيجابية لل الىاالستجابة. 3ج

. المواد التعليمية التي يستخدمها االستاذفعل ايجابية تجاه 

 . لنفسه من خالل تمييز سلوكه والتنبؤ به  في المواقف المختلفة  الطالبتطويرالحث على . 4ج

 
     طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ثبنًئخ50انًحبضزح   

 ثبنًئخ30انحىار وانًُبقشخ  

 ثبنًئخ20يهبو ثحثٍخ  

 

 

 

 

 

    طزائق انزقٍٍى 
 

% 15اليزحبٌ االول ا

% 15االيزحبٌ انثبًَ 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثٍُخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزعهٍى

باللهجتين -  سريانيةأحاجي 2 1
 األرنبالغربية والشرقية، 

 واللبوة،

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةالوعود الكاذبة  2 2

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة  السنةأشهر 2 3

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةمحار نصر الدين  2 4

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة قصيدة المعلم 2 5

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةمالك احلزين  2 6

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة  احيقار الحكيمأمثال 2 7

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةفصول السنة  2 8

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة افرام المجتهد 2 9

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةالبعوضة والثور  2 10

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة األسبوع وأيامفصول السنة  2 11

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةاأللوان  2 12

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة قصيدة الصديق الخؤون 2 13

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةالكلب وقطعة اللحم  2 14

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة االسكندر المقدوني 2 15

 امتحانات الفصل 12/1/2013  16
 االول

   قراءة

 11/2/2018 ولغاية 28/1/2018  17
 عطلة نصف السنة

   قراءة

 11/2بداية الفصل الثاني 2 18
 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة القلب احملطم 2 19

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة حيرة السلطان 2 20

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةرسالة ابن البيه  2 21

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءة قصيدة الحب ربيع الحياة 2 22

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةالثعلب واألرنب  2 23

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةالكيس ادلفقود  2 24

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةالغزال والكلب  2 25

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةاحلمار والبلبل  2 26

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةنصائح اب البنه  2 27

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةاللص  2 28

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةالثعلب واخلراف  2 29

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح قراءةاهناية الفصل الثاين  2 30

      



  
 4الصفحة 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 انجٍُخ انزحزٍخ  .12

 ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1
 ال يوجد 

 
   (انًصبدر)ـ انًزاجع انزئٍسٍخ 2

   قطع مختارة من األدب السرياني 

 (لويس كوستاس)منتخبات سريانية    

 انيس )احيقار حكيم  من الشرق األدنى القديم

   (فريحة

 بشير الطوري  .ديوان أمواج السحر ، د 

  قطع مختارة من كتاب معمم المغة السريانية

 (لممطران جورج صميبا)

  

 اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىصى ثهب                

  (.... ,انزقبرٌز , انًجالد انعهًٍخ ) 
  التقسية والتركيخ في المغات الساميةبحث منشور 

  الفعل االجوف دراسة سامية مقارنةبحث منشور 

  الداللة الزمانية والمكانية السماء االشارةبحث منشور 

      

 %5واججبد وحضىر

 %20اخزجبر َهبٌخ انفصم انذراسً

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

.... 
 اليوجد

 
 خطخ رطىٌز انًقزر انذراسً  .13

 رحذٌث يصبدر انزعهى   

 رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً 

 

 

 

 
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيعخ ثغذاد انًؤسسخ انزعهًٛٛخ .1

 انًزكش / عهًٙ انمسى ال .2
 كهٛخ انهغبد/ /لسى انهغخ انسزٚبَٛخ 

 ريش انًمزر/ اسى  .3
 لٕاعذ انهغخ انسزٚبَٛخ

 أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4
 اسجٕعٙ

 انسُخ/ انفصم  .5
 سُٕ٘

 (انكهٙ)عذد انسبعبد انذراسٛخ  .6
  سبعخ60

 ربرٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .7
15/11/2017 

غبٚخ انًمزر رعهٛى انطبنت َحٕ ٔصزف انهغخ انسزٚبَٛخ يع رعزٚف ٚكبد ٚكٌٕ كبيال ثأفعبل : أْذاف انًمزر .8

انهغخ انسزٚبَٛخ ٔإَٔاعٓب ٔأشكبنٓب ٔأثٕاة األفعبل ٔرعزٚف انطبنت ثأْى ٔأشٓز األفعبل انسزٚبَٛخ  نكم فعم 

كًب ٚعزف انًمزر انطبنت كٛفٛخ اشزمبق أسى انفبعم ٔانًفعٕل ٔانًصذر يٍ كم فعم ثعذ .يجزدا ٔيشٚذا 

رعزٚف انطبنت عهٗ انضًبئز يع رذرٚجبد رضًُٓب انًمزر رسبعذ انطبنت عهٗ انزًزٌ انًسزًز نٛسٓم عهّٛ 

ٔدراسخ كٓذِ انذراسخ رسبعذ انطبنت عهٗ فٓى يب ٚأخذ يٍ يٕاد أخزٖ ....أدران ٔفٓى انًبدح انًعطبح 

كبنززجًخ ٔانًحبدثخ ٔانمزاءح ٔانشعز ٔانُثز ٔغٛزْب يٍ خالل رًٛٛشِ نًب ٚصبدف عُذ انمزاءح  فعم ٔفٙ 

أ٘ سيٍ ْٔم ْٕ يجزد أو يشٚذ أسى فبعم أو يفعٕل نذا فبنًمزر ْذا ٚعذ يمزرا يًٓب نًب ٚشكم يٍ أًْٛخ 

 .فٙ دراسخ انطبنت ٔسٚبدح يعزفزّ فٙ انهغخ انسزٚبَٛخ

 

 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

  ٔطزائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛىيمزريخزجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  ْذاف انًعزفٛخ األ- أ
 رعزٚف انطبنت ثًبدح انمٕاعذ ٔيب ٚزعهك ثبنفعم يٍ ضًبئز ٔاشزمبلبد - 1أ

  رعزٚف انطبنت ثأكجز عذد يًكٍ يٍ األفعبل انسزٚبَٛخ -2أ
كٛفٛخ رصزٚف األفعبل يع ضًبئز انفبعم ٔكٛفٛخ اشزمبق اسى انفبعم ٔانًفعٕل     رذرٚت انطبنت عهٗ - 3أ        

ٔانًصذر يٍ انفعم 

  .يمزر انخبصخ ثبلٚخانًٓبراداألْذاف -  ة 

.   ٕٚفز انًمزر نهطبنت يعزفخ ركٍ أسبسٙ يٍ أركبٌ انجًهخ فٙ انهغخ انسزٚبُٚخ  –1ة

أشزان انطبنت ٔثشكم ٕٚيٙ ثًًبرسخ رصزٚف انفعم ٔاشزمبلّ كُشبط صفٙ   – 2ة

 رفع لبثهٛخ انطبنت انًعزفٛخ يٍ خالل رذرٚجّ عهٗ انزحٕالد ٔانزغٛزاد انزٙ رطزأ عهٗ انفعم  –3ة

انسزٚبَٙ  

 .رفع كفبءح انطبنت يٍ خالل االخزجبراد انًفبجئخ كُشبط صفٙ - 4ة
      طزائك انزعهٛى ٔانزعهى 

 ايزحبٌ فصهٙ 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فصهٛخ يٍ 

  ثبنًئخ60ايزحبَبد َٓبئٛخ يٍ 

 
 .األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

 تنمٌة قدرات الطالب اللغوٌة من خالل تعرٌفه بجزء كبٌر من نحو وصرف اللغة السرٌانٌة. 1ج
. زٌادة ثقة الطالب بنفسه من خالل ازدٌاد الجانب المعرفً النحوي والصرفً للطالب  . 2ج.2

كسر حاجز التردد المعرفً من خالل مشاركة الطالب فً النشاط الصفً الٌومً  . 3ج

 . واالنتفاع بالمصادر الخارجٌة وزٌارة المكتبة نفسه تطوٌرحث الطالب على . 4ج

 
     طزائك انزعهٛى ٔانزعهى 

 ثبنًئخ50انًحبضزح   

 ثبنًئخ30انحٕار ٔانًُبلشخ  

 ثبنًئخ20يٓبو ثحثٛخ  

 

 

 

 

 

    طزائك انزمٛٛى 
 

% 15اليزحبٌ االٔل ا

% 15االيزحبٌ انثبَٙ 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزعهٛى

-أبوابه-الفعل السامل-تصريف األفعال 3 1
 أشهر أفعاله

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية

األوزان -تصريف الفعل السامل اجملرد 3 2
 املزيدة

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل السامل اجملرد 3 3

اشتقاق املصدر الفعلي من األفعال  3 4
 املزيدة

 اشتقاق أسم الفاعل من األفعال املزيدة

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية اشتقاق أسم املفعول من األفعال املزيدة 3 5

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل السامل املزيد  3 6

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية أشهر أفعاله-أبوابه-الفعل النوين 3 7

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل النوين اجملرد 3 8

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل النوين املزيد 3 9

أبواب الفعل مهموز -الفعل املهموز 3 10
 أشهر أفعاله-األول

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل مهموز األول اجملرد 3 11

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل مهموز األول املزيد 3 12

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية أشهر أفعاله-أبوابه-مهموز الثاين 3 13

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل مهموز الثاين اجملرد 3 14

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل مهموز الثاين املزيد 3 15

   قواعد اللغة السريانيةامتحانات الفصل االول    

عطلة 28/1/2018-11/2/2018  
نصف السنة  

   قواعد اللغة السريانية

 الفصل الثاني 3 16
  

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية أشهر أفعاله-أبوابه-الفعل مهموز الثالث 3 17

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف مهموز الثالث اجملرد 3 18

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف مهموز الثالث املزيد 3 19

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية أشهر أفعاله-أبوابه-الفعل املضاعف 3 20

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل املضاعف اجملرد 3 21

 اداء ايزحبٌ ٕٚيٙ انمبء يحبضزح قواعد اللغة السريانية تصريف الفعل املضاعف املزيد 3 22
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 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

 رحذٚث يصبدر انزعهى   

 رشجٛع أسزخذاو انزمُٛخ انحذٚثخ فٙ رمذٚى انًمزر انذراسٙ 
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        وصف انبرنايح األكادًٍَ 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  انًشكض  / ػهًٙانمغى ال .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 أخشٖ /يمشساد /عُٕ٘ 

 

   انًؼزًذ  ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕفف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9
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  انًطهٕثخ ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىثشَبيظ يخشعبد ال .10

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
-        1أ

- 2أ

 - 3أ
 -4أ
 - 5أ
 -6أ

 ثشَبيظ  انخبفخ ثبل األْذاف انًٓبسارٛخ–ة 

 - 1ة 

 -  2ة 

 -        3ة 

 
      هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 

 
      هشائك انزمٛٛى 

 

 

 

 
 .األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

-  1         ط

- 2ط

- 3ط

 -4   ط
     هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 

 
    هشائك انزمٛٛى 
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. (انؾخقٙ األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انًٓبساد)انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ  ٔانًٓبساد انؼبيخ-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4   د

          هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 

 

 
          هشائك انزمٛٛى 

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبقسيض انًمشس أٔ انًغبق  انًشؽهخ انذساعٛخ 

    ػًهٙ       َظش٘ 
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 انزخطٛو نهزطٕس انؾخقٙ .12

 
 
 
 
 

 
 (انًؼٓذ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ ٔمغ)يؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14
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 يخطط يهاراث انًنهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انخعهى انفردَت ين انبرنايح انخاضعت نهخقُُى

 يخرخاث انخعهى انًطهىبت ين انبرنايح 

أساسٍ  اسى انًقرر ريس انًقرر انًسخىي/ انسنت 

 أو اخخُارٌ
 َتانًهاراثاألهذاف  ة ٌانًعرفاألهذاف 

 برنايح انخاصت بال

األهذاف انىخذانُت 

 وانقًُُت 
وانخأهُهُت انًهاراث انعايت 

 انًهاراث األخري )انًنقىنت

انًخعهقت بقابهُت انخىظُف 

 (وانخطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نًىرج وصف انًقرر

 

 وصف انًقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 ........... لغى انهغخ     انًشكض / ػهًٙ انمغى ال .2

 / ............انهغخ االَكهٛضٚخ  سيض انًمشس/ اعى  .3

  عبػخ أعجٕػٛب2 أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘ انغُخ/ انفقم  .5

( = 2)ػذد انؾؼت  x (2 ( ػذد انغبػبدx   (30)ػذد األعبثٛغ  (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

120 

 2017 / 6 / 2 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف  .7

 أْذاف انًمشس .8

انكزبة انًُٓغٙ انًخقـ نطهجخ انًشؽهخ انضبَٛخ فٙ األلغبو غٛش االَكهٛضٚخ عشٖ إػذادِ نًزؼهًٙ  -1

انهغخ االَكهٛضٚخ يغزٕٖ لجم انًزٕعو، ٔثؼذ دساعزّ الثذ أٌ ٚكٌٕ انطبنت لذ انى ثغٕاَت انًغزٕٖ 

 .ٔيٓبسارّ
 :ٕٚعّ انزذسٚغٙ اَزجبِ انطبنت ألسثؼخ أيٕس فٙ كم ٔؽذح يٍ ٔؽذاد انكزبة -2
 .انمٕاػذ انهغٕٚخ االَكهٛضٚخ . أ

 .انًفشداد االَكهٛضٚخ األعبعٛخ . ة
 . انمشاءح ٔانكزبثخ ٔاإلفغبء ٔانزكهى: رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األسثؼخ انًؼشٔفخ.     ط
 .اإلنًبو ًٚب ٚؾبع رذأنّ يٍ انهغخ االَكهٛضٚخ فٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ نهُبهمٍٛ ثٓب.      د

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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  ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشعبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
 سفذ هبنت انهغبد األعُجٛخ فٙ كهٛخ انهغبد ثًؼهٕيبد ٔافٛخ ػٍ أعبعٛبد انهغخ االَكهٛضٚخ ثٕففٓب -1أ

نغخ صبَٛخ ٔفت اْزًبيّ ػهٗ رطٕٚش ٔرًُٛخ يٓبسرّ انهغٕٚخ كهٓب ٔنٛظ االلزقبس ػهٗ يٓبسح دٌٔ 

 .    اخشٖ

 إربؽخ فشفخ نهطبنت نزطٕٚش يٓبسرّ انهغٕٚخ رارٛب دٌٔ انشعٕع إنٗ يذسط انًبدح أؽٛبَب، ؽٛش ٚخززى -2أ

يؤنفٕ انًُٓظ كزبثٓى ثًهؾك ٚنى انشعى انقٕرٙ نهًؾبدصبد انًغغهخ ػهٗ ألشاؿ يذيغخ ْٔزا يب ٚزٛؼ 

نهطبنت فشفخ يؼشفخ يذٖ اعزٛؼبثّ نهًبدح انقٕرٛخ ٔيؼشفخ فؾخ إعبثبرّ ػٍ انزًبسٍٚ انٕاسدح ثؼذ 

 . االعزًبع إنٗ انًبدح انقٕرٛخ

رؾفٛض يٓبسح نغٕٚخ يب ثفنم يٓبسح اخشٖ ؽٛش ٚؾشص انطبنت رمذيب يهؾٕظب فٙ اكزغبة يٓبسح - 3 أ

ٔالثذ اَّ ٚطٕس كزبثبرّ . انزكهى ؽٍٛ ٚغزًغ انٗ اكجش لذس يًكٍ يٍ انًؾبدصبد  ٔانًٕاد انقٕرٛخ االخشٖ

 .  إرا يب لشأ ثئيؼبٌ انُقٕؿ انًخققخ نهمشاءح فٙ انًُٓظ

 .يؼشفخ انطبنت ثضمبفخ ثهذ صبَٙ يٍ خالل دساعخ نغزّ-  4أ
  .يمشس انخبفخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

اكزغبة يٓبسح انمشاءح  ثئيؼبٌ ثفنم انزؼشف يغجمب ػهٗ يب ٚشد فٙ انُـ يٍ يفشداد ٔ   - 1ة

 .  رشاكٛت َؾٕٚخ

 .رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ ثفنم انزؼشك نمشاءح اكجش ػذد يٍ انُقٕؿ انٕاسدح فٙ كم ٔؽذح  - 2ة

االعزًبع إنٗ يؾبدصبد َٔقٕؿ يغغهخ ثقٕد َبهمٙ انهغخ االَكهٛضٚخ ٔيٍ ؽأٌ رنك سفغ -  3ة

 .  يغزٕٖ يٓبسح انزكهى ؽٛش رهضو ثؼل انزًبسٍٚ انطبنت ثبنزؾذس ػٍ كم يب ٚغًؼّ ثئَقبد

اخززبو انكزبة ثًهؾك نهًفشداد انٕاسدح فٙ كم ٔؽذح يغ سعًٓب انقٕرٙ يٍ ؽأَّ رطٕٚش يٓبسح - 4 ة

 .االعزًبع ٔاعزٛؼبة انًبدح انقٕرٛخ
      هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

ٔعٛهخ إٚنبػ يؼبَٙ يب ٚزؼشك نّ انطبنت يٍ يفشداد عذٚذح فٙ كم ٔؽذح ثبنقٕس يٍ انٕعبئم  -1

األعبعٛخ انزٙ ٚؼزًذْب انزذسٚغٙ نزًشٍٚ انطهجخ ػهٗ يٓبسح انزؼجٛش ػٍ يؾزٕٚبد رهك انقٕس أ٘ يٓبسح 

 .انزكهى
ٚهضو انزذسٚغٙ هالثّ ثزُفٛز كم انًٓبو انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ رًبسٍٚ انٕؽذاد كبفخ إر إٌ انٓذف يٍ كم  -2

 .رًشٍٚ رطٕٚش يغزٕٖ رًزغ انطبنت ثًٓبسح أ يٓبساد نغٕٚخ يؼُٛخ
ٚؾش انزذسٚغٙ هالثّ ػهٗ االعزًبع نهًٕاد انًغغهخ ػهٗ انمشؿ انًذيظ إر ٚغزًغ انطبنت إنٗ هشٚمخ  -3

انُطك انقؾٛؾخ ػهٗ نغبٌ أؽخبؿ نغزٓى األو ْٙ انهغخ االَكهٛضٚخ، ٔٚؾبٔل انزذسٚغٙ إٚنبػ يؼبَٙ 

 .   انًفشداد انٕاسدح فٙ انزغغٛالد انقٕرٛخ لجم االعزًبع
      هشائك انزمٛٛى 

 

 .انًؾبسكخ انقفٛخ -1
 .ؽم انزًبسٍٚ انٓبدفخ إنٗ رطٕٚش يٓبسح االعزًبع ٔانكالو فٙ انقف -2
 .ركهٛف انطبنت ثأداء يٓبو انزًبسٍٚ انٓبدفخ نزطٕٚش يٓبسح انكزبثخ كٕاعت ثٛزٙ -3
 .إخنبع انطهجخ اليزؾبَبد ؽٓشٚخ نمٛبط يذٖ رمذيٓى فٙ إؽشاص انًٓبساد انهغٕٚخ األسثؼخ األعبعٛخ -4
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 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

 إصانخ ؽبعض انخٕف ػُذ انطهجخ ثٕففٓى يزؼهًٙ نغخ أعُجٛخ ٔرنك ثئنضايٓى ثبنزًشٌ ػهٗ انزكهى داخم -1ط

 .  انمبػخ انذساعٛخ

رًُٛخ لذسح انطبنت ػهٗ اإلفغبء االٚغبثٙ نهًبدح انقٕرٛخ ػُذ يطبنجزّ ثبإلعبثخ ػٍ أعئهخ رزؼهك ثزهك - 2ط

 .  انًبدح عٕاء أكبَذ اإلعبثخ ثبنزكهى أٔ انكزبثخ

 .رًُٛخ سٔػ انجؾش ٔانزمقٙ نذٖ انطبنت يٍ خالل االهالع ػهٗ نغخ ٔصمبفخ يخزهفخ- 3ط

 .رؼضٚض سٔػ انزؼبٌٔ ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل إؽشاكٓى فٙ انُمبػ انغًبػٙ. 4ط

 
     هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .ٚؾشف انزذسٚغٙ ػهٗ رؾغٍٛ أداء انطبنت نهًٓبو انًكهف ثٓب  فٙ رًبسٍٚ انٕؽذاد -1
 .ٕٚمؼ انزذسٚغٙ نهطبنت انفبئذح انًشعٕح يٍ كم يًٓخ -2
انؼًم انغًبػٙ داخم انمبػخ انذساعٛخ مشٔس٘ فٙ لبػخ رؼهى انهغخ االَكهٛضٚخ ثٕففٓب نغخ أعُجٛخ ألَّ  -3

 . ًُٚؼ  انطهجخ فشفخ يًبسعخ انهغخ االَكهٛضٚخ يغ ألشاَّ

 
    هشائك انزمٛٛى 

 .انًؾبسكخ انقفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ -1
 .رمٛٛى االيزؾبَبد انٕٛيٛخ انغشٚؼخ انًفبعئخ ٔااليزؾبَبد انؾٓشٚخ فنال ػٍ االيزؾبَبد انُٓبئٛخ -2

 

 

 
. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ  )انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

غشط لٛى االنزضاو ٔانًٕاظجخ نذٖ انطبنت ؽٍٛ ركهٛفّ ثًٓبو ُٚجغٙ اَغبصْب فٙ أٔلبرٓب ٔفمب نغذٔل - 1د

 .   صيُٙ يؾذد

 ثٕعغ انطبنت انًغذ اإلفبدح يٍ إعزشارٛغٛبد رؼهى انهغخ االَكهٛضٚخ انًزجؼخ فٙ يمشس يغزٕٖ -2د

انًجزذئٍٛ نالَزمبل إنٗ يغزٕٖ نغٕ٘ أكضش رمذيب ثبالهالع ػهٗ يُبْظ انذساعٛخ انؾخقٛخ، أ٘ انذساعخ 

 .  ثذٌٔ يؼهى

رٕظٛف انًٓبساد انهغٕٚخ انزٙ اكزغجٓب انطبنت ثؼذ إرًبو انًمشس فٙ يًبسعخ انهغخ يغ صيالئّ أٔ يغ  - 3د 

 . َبهمٍٛ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ػجش االَزشَٛذ

 .رؼضٚض لذسرّ ػهٗ انزؼجٛش ػٍ أفكبسِ ثضمخ ٔثغالعخ ٔثأكضش يٍ نغخ- 4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

/ اعى انٕؽذح  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 األٔل

ساعتان 
 أسبوعيا

انًنبسع ٔ انًبمٙ : األصيُخ

كٛفٛخ فٛبغخ --ٔانًغزمجم

األعئهخ ثبعزخذاو أدٔاد 

كٛفٛخ اعزخذاو —االعزفٓبو

—رؼجٛشاد يؼُٛخ ثبنًؾبدصخ

كٛفٛخ كزبثخ سعبئم نألفذلبء 

 ثبنًشاعهخ

 

انٕؽذح 

 :االٔنٗ

انزؼشٚف ػٍ 

 َفغك
 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

انًنبسع انجغٛو : األصيُخ

اعزخذاو —ٔانًغزًش

have/have got —

 :انٕؽذح انضبَٛخ

انطشٚمخ انزٙ 

 َؼٛؼ ثٓب

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبنش

ساعتان 
 أسبوعيا

 

رٕفٛفبد انجهذاٌ 

رؼجٛشاد —ٔاألؽخبؿ

أدٔاد انشثو  ثٍٛ —نهًؾبدصخ

 انغًم انًزُبلنخ

 

      

 

 :انٕؽذح انضبَٛخ

انطشٚمخ انزٙ 

 َؼٛؼ ثٓب

 

 

  

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انشاثغ

ساعتان 
 أسبوعيا

 

انًاضٍ انبسُط وانًاضٍ : االزينت

 انًسخًر

 االفعال غُر انقُاسُت—

 

 

 

 :انٕؽذح انضبنضخ

كم ؽئ نٛظ 

 ػهٗ يبٚشاو

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انخبيظ

ساعتان 
 أسبوعيا

 

كُفُت ححىَم االفعال وانصفاث انً 

اسًاء بإضافاث يعُنت فٍ بذاَت 

انكهًت وكُفُت ححىَم انكهًاث انً 

يعاكساث باضافاث يعُنت انً نهاَت 

اسخخذاو حروف اندر يع —انكهًت

ادواث انربط —حعابُر انىقج

while/ during/for 
 

 

 

 

 

  

 

 :انٕؽذح انضبنضخ

كم ؽئ نٛظ 

 ػهٗ يبٚشاو

 

 

 

 

 

 

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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 انغبدط

ساعتان 
 أسبوعيا

 

اعزخذاو : انًؼذٔد ٔغٛش انًؼذٔد

many/much/some/ 
any/a few/a little/a lot 

of 

 

انٕؽذح 

 :انشاثؼخ

نُزْت 

 نهزغٕق

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انغبثغ

ساعتان 
 أسبوعيا

—كٛفٛخ كزبثخ األعؼبس—

  انًؾبدصخ ػُذ ػًهٛخ انؾشاء

انٕؽذح 

 :انشاثؼخ

نُزْت 

 نهزغٕق

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبيٍ

ساعتان 
 أسبوعيا

كٛفٛخ فٛبغخ عًم ثأفؼبل 

 want/hope to: يؼُٛخ
do/enjoy/like 

doing/looking forward 
to doing/'d like to 

do— ٍٛانفشق ثgoing to 
and will 

انٕؽذح 

يبرا : انخبيغخ

 ؟رشٚذ أٌ رفؼم

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انزبعغ

ساعتان 
 أسبوعيا

 have/go/come: الفؼبلا

انًؾبدصخ ٔكٛفٛخ انزؼجٛش ػٍ 

 أؽبعٛظ يؼُٛخ

 كٛفٛخ كزبثخ ثطبلخ ثشٚذٚخ—

 

انٕؽذح 

يبرا : انخبيغخ

 ؟رشٚذ أٌ رفؼم

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؼبؽش

ساعتان 
 أسبوعيا

—رٕفٛف انًذٌ ٔاأليبكٍ

كٛفٛخ —يشادفبد ٔيؼبكغبد

 —اإلسؽبد ػهٗ يكبٌ يؼٍٛ
 

انٕؽذح 

 :انغبدعخ

اخجشَٙ كٛف 

 ٚجذٔا االيش؟

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؾبد٘

 ػؾش

ساعتان 
 أسبوعيا

— ففبد انًمبسَخ

: مًبئش انٕفم

who/that/which 
/where 

انٕؽذح 

 :انغبدعخ

اخجشَٙ كٛف 

 ٚجذٔا االيش؟

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 ػؾش انضبَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

انًنبسع انزبو : األصيُخ

— ٔانًبمٙ انجغٛو

  for /sinceاعزخذاو 

انٕؽذح 

: انغبثؼخ

 انؾٓشح

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 ػؾش انضبنش

ساعتان 
 أسبوعيا

: انظشٔف

slowly/carefully/just/
-- still/too االعبثبد 

 مًبئش انٕفم –انًخزقشح 

: فٙ يٕلغ انًفؼٕل ثّ

who/which/that 

انٕؽذح 

: انغبثؼخ

 انؾٓشح
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 ػؾش انشاثغ

ساعتان 
 أسبوعيا

يراخعت انىحذاث انسبعت األونً ين 

 انكخاب 
/ يهؾك 

انزغغٛالد 

انقٕرٛخ 

انًذَٔخ 

 "كزبثخ

ٚمشأ انطبنت 

انُقٕؿ 

انًكزٕثخ نهًبدح 

انقٕرٛخ انزٙ 

كبَٕا لذ اعزًؼٕا 

إنٛٓب فٙ األعبثٛغ 

   انغبثمخ

لٛبط يذٖ فؾخ 

 َطك انُقٕؿ

انخبيظ 

 ػؾش

ساعتان 
 أسبوعيا

اإلنًبو ثٕؽذاد انكزبة انغجغ 

 األٔنٗ  
ايزؾبٌ 

 انفقم األٔل

ٚخنغ انطبنت 

اليزؾبٍَٛ 

رخقـ انغبػخ 

االٔنٗ اليزؾبٌ 

ؽفٕ٘ ٔانغبػخ 

انضبَٛخ اليزؾبٌ 

رؾشٚش٘ نهٕؽذاد 

انغجغ األٔنٗ يٍ 

 انكزبة

لٛبط يذٖ فؾخ 

إعبثخ انطبنت ػٍ 

األعئهخ  

انًطشٔؽخ فٙ 

 االيزؾبٍَٛ 

انغبدط 

 ػؾش

ساعتان 
 أسبوعيا

 انزؼجٛش ػٍ اإلنضاو ثبعزخذاو 

have(got) 
to/should/must—

انًفشداد انًغزخذيخ –انٕظبئف 

اعزخذاو —فٙ إعشاءاد انغفش

: افؼبل يؼُٛخ فٙ عٛبق يؼٍٛ

take responsibility / 
live abroad – األعًبء 

  post officeانًشكجخ يضم 

headache/  

 

انٕؽذح 

 :  انضبيُخ

لى ثزنك ٔال 

 رمى ثزنك

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انغبثغ ػؾش

ساعتان 
 أسبوعيا

ػٛبدح انًفشداد انًغزخذيخ فٙ 

 a cold/the: انطجٛت
flu/food poisoning/a 

temperature /a  
Prescription 

 كٛفٛخ كزبثخ انشعبئم انشعًٛخ

انٕؽذح 

 :  انضبيُخ

لى ثزنك ٔال 

 رمى ثزنك

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبيٍ ػؾش

ساعتان 
 أسبوعيا

اعزخذاو االفؼبل 

take/get/do/make  ٙف

 عٛبلبد يؼُٛخ

يفشداد رغزخذو ػُذ انؾغض فٙ 

 I'd like to make a: انفُبدق
reservation/ Can I 
have a credit card 

number 

 

انٕؽذح 

 : انزبعؼخ

انزْبة انٗ 

 ايبكٍ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انزبعغ ػؾش

ساعتان 
 أسبوعيا

كٛفٛخ انزؼجٛش ػٍ رٕلؼبد 

 life in 2050: يغزمجهٛخ 

ادٔاد انشثو نهزؼجٛش ػٍ انًضاٚب 

 ٔانًنبس

انٕؽذح 

 : انزبعؼخ

انزْبة انٗ 

 ايبكٍ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

كٛفٛخ فٛبغخ انغًم يغ افؼبل 

 manage to: يؼُٛخ
do/used to do/go 

walking 

يقذس فٙ  +  toاعزخذاو 

نهزؼجٛش ػٍ : عٛبلبد يؼُٛخ 

ثؼذ  / purposeانغشك 

what  /  ثؼذsomething 

انٕؽذح 

 :انؼبؽشح

يشػٕة نؾذ 

 انًٕد

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انؾبد٘ ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

: يفشداد نزٕفٛف انًؾالد 

post office / 
hairdresser's 

: رٕفٛف انًؾبػش ٔانًٕالف

frightening/ 
 -- frightened/ 

worrying—worried 
 He was: انزؼجٛش ػٍ انزؼغت 

so scares! 
He's such an idiot! 
انفشق ثٍٛ كزبثخ انشعبئم 

 انشعًٛخ ٔغٛش انشعًٛخ

انٕؽذح 

 :انؼبؽشح

يشػٕة نؾذ 

 انًٕد

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انضبَٙ ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 انًجُٙ نهًغٕٓل

: افؼبل رغزخذو يغ اعًبء يؼُٛخ

tell a story/ keep a 
promise 

 

انٕؽذح 

 :انؾبدٚخ ػؾش

أؽٛبء غٛشد 

 انؼبنى   

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انضبنش ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 
 keep off the: رٚشادانزؼ

grass/ out of order 
يفشداد ؽٕل اكزؾبفبد 

 ٔاخزشاػبد غٛشد انؼبنى

يفشداد ؽٕل انؼبداد األكضش 

ؽٕٛػب فٙ انؼبنى يضم 

chewing gums 
 كٛفٛخ كزبثخ رمٛٛى ل كزبة أ فهى

انٕؽذح 

 :انؾبدٚخ ػؾش

أؽٛبء غٛشد 

 انؼبنى   

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انشاثغ ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

  انؾشهٛخ ifانؾبنخ انضبَٛخ ل 

 mightاعزخذاو 

 /go away: األفؼبل انًشكجخ
take off/ give up 

: رؼجٛشاد اعزًبػٛخ 

congratulations! / 
Never mind 

انٕؽذح انضبَٛخ 

: ػؾش

األؽالو 

 ٔانؾمٛمخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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 If I: كٛفٛخ إػطبء انُقبئؼ
were you, I'd…… 

  كٛفٛخ كزبثخ لقخ

انخبيظ ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

انًنبسع انزبو انًغزًش 

 ٔانًنبسع انزبو انجغٛو

 : فٛبغخ انفؼم ٔانقفخ ٔاالعى

Death/die—variety / 
various 

  

انٕؽذح انضبنضخ 

 :ػؾش

 كغت انًؼٛؾخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انغبدط ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 / mainly: انظشٔف 
possibly/exactly 

انًفشداد انًغزخذيخ فٙ 

 I'm: انًكبنًبد انٓبرفٛخ
afraid he's out / Can I 

take a message? 
  

انٕؽذح انضبنضخ 

 :ػؾش

 كغت انًؼٛؾخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انغبثغ ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 انًبمٙ انزبو

 انكالو غٛش انًجبؽش
انٕؽذح 

 :انشاثؼخ ػؾش

انشٔاثو 

 انؼبئهٛخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انضبيٍ ٔ 

 انؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 

:  اعزخذاو االفؼبل 

bring/take/go/come 
انزؼجٛشاد انًغزخذيخ ػُذ 

 : انٕداع

Have a safe journey! 
Thank you for a lovely 

evening 

انٕؽذح 

 :انشاثؼخ ػؾش

انشٔاثو 

 انؼبئهٛخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًؾبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انزبعغ 

 ٔانؼؾشٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 ين انثانُتيراخعت انىحذاث انسبعت 

 انكخاب 
/ يهؾك 

انزغغٛالد 

انقٕرٛخ 

انًذَٔخ 

 "كزبثخ

ٚمشأ انطبنت 

املكتوبة انُقٕؿ 
للمادة الصوتية اليت كانوا 

قد استمعوا إليها يف 
 االسابيع السابقة  

لٛبط يذٖ فؾخ 

 َطك انُقٕؿ

 انضالصٌٕ

ساعتان 
 أسبوعيا

اإلنًبو ثًبدح انفقم انضبَٙ يٍ 

-8انكزبة انزٙ رؾًم انٕؽذاد 
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ايزؾبٌ 

 انفقم انضبَٙ

ٚخنغ انطبنت 

اليزؾبٍَٛ 

رخقـ انغبػخ 

األٔنٗ اليزؾبٌ 

ؽفٕ٘ ٔانغبػخ 

انضبَٛخ اليزؾبٌ 

رؾشٚش٘ ػٍ 

انفقٕل انغجؼخ 

 انضبَٛخ يٍ انكزبة
8-14 

لٛبط يذٖ فؾخ 

إعبثخ انطبنت ػٍ 

األعئهخ  

انًطشٔؽخ فٙ 

 االيزؾبٍَٛ 



 

  
 14انصفحت 
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  Pre-Intermediate Student's Book ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
New Headway Plus by John and Liz Soars,  
Oxford University Press.  

 لبيٕط أكغفٕسد   (انًقبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 Headwayانكزت انًُؾٕسح مًٍ َفظ عهغهخ 

 ٔانًغالد انزؼهًٛٛخ انخبفخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
www.newheadwayplus.london:oxfordunivers
itypress  

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

رٓٛئخ يخزجشاد خبفخ نًُؼ انطهجخ انفشفخ  نالعزًبع إنٗ انًبدح انقٕرٛخ ػهٗ األلشاؿ انًذيغخ، ٔرؾغٛغ 

إنمبء يؾبمشاد  رنى ههجخ لغى انهغخ االَكهٛضٚخ  إنٗ ههجخ االخزقبفبد االخشٖ  نٛزغُٗ نٓى انؼًم ثشٔػ 

 .  عًبػٛخ

 

 
 

 

 

http://www.newheadwayplus.london:oxforduniversitypress
http://www.newheadwayplus.london:oxforduniversitypress


 

 2018 /2017وصف مادة اللغة العربية للمرحلة الثانية للعام الدراسي 

 ساعة (16) مادة النحو والصرف الفصل االول 

 أ النحو :- اوال 

 الجملة الفعلية - 

 الجملة االسمية - 

 انواع الجمل - 

 .تطبيق مقارن بين الجمل العربية واللغات االخرى ، االختالف والتشابه - 

 ادوات الربط والنصب والجزم - 

 المجرورات بالحروف - 

 تطبيقات نحوية - 

 مادة الصرف -  ب

 اسم الفاعل اشتقاقاته وكيفية عمله - 

 اسم المفعول اشتقاقاته وكيفية عمله - 

 .تطبيقات صرفية على نصوص شعرية ونثرية وأيات قرأنية - 

 

 وصف مفردات المهارات الكتابية واللغوية المرحلة الثانية :- ثانياً 

 ساعة (14)الفصل الثاني 

 عالمات الترقيم - 

 الهمزة وكتابتها وانواعها - 

 اخطاء نحوية وامالئية - 

 اخطاء اسلوبية في الترجمة - 

 والنحت - االضداد / ظواهر لغوية - 

 التعريب مفهومه واساليبه - 

 العدد واحكامه - 

 تطبيقات نحوية في نصوص - 

 ادبية وايات  قرأنية



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

  اللغة السريانية   انًزكش/ انقظى انؼهًٙ   .2

 انًزحهخ انثبَٛخ/ انهغخ انًُذائٛخ   ريش انًقزر/ اطى  .3

 أطجٕػٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 طُٕ٘  انظُخ/ انفصم  .5

  طبػخ 90 (انكهٙ)ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 13/12/2017 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًقزر .8

 

ٌهدف المنهج الى إعداد طالب ملم بقواعد اللغة المندائٌة  حٌث ٌتاح للطالب ان ٌعرفها اكثر  

من خالل استعراض تلك المفردات والتدرب علٌها ومعرفة نطق وكتابة العدٌد من  الجمل 

 .  وكٌفٌة بنائها والذي بدوره ٌعد طالب أكادٌمً فً معرفة لغة اخرى شقٌقة للغة السرٌانٌة 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 يخزخبد انًقزر ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .10



 األْذاف انًؼزفٛخ  - أ

 . انًؼزفخ ٔانفٓى  -1أ

  رذرٚت انطبنت ػهٗ قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ-2أ

 . رؼهٛى اانطبنت انخظ انًُذائٙ ٔانحزكبد ٔانزهفع  - 3أ

 

 

 

 

    

 . األْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنًقزر-  ة 

 .  رًكٍٛ انطبنت فٙ يؼزفخ قٕاػذ انهغخ انزٙ ٚظٓم ػهّٛ انًقبرَخ يغ انهغبد انظبيٛخ االخزٖ  -1ة

 .رًكٍٛ انطبنت ػهٗ سٚبدح قذررّ انهغٕٚخ  – 2ة

 . رًكٍٛ انطبنت ػهٗ يؼزفخ كٛفٛخ ركٍٕٚ خًم ثبنهغخ انًُذائٛخ  – 3ة

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

      طزائق انزقٛٛى 



 

 أيزحبٌ أنٙ% 15

 يزحبٌ ثبَٙ 15  

   يشبركخ صفٛخ5

 

 درخخ انفصم االٔل  % 20

  درخخ االيزحبٌ انُٓبئٙ%60ٔ. ٔكذا انحبل ُٚطجق ػهٗ انفصم انثبَٙ 

 

 

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ج

  ضزٔرح يشبركخ انطبنت فٙ انًحبضزح ثشكم فؼبل - 1       ج

ضزٔرح اٌ ٚجذ٘ انطبنت رأّٚ انؼهًٙ ثكم شفبفٛخ ٔٚزى يُبقشخ ٔإثذاء اٜراء انًخزهفخ ٔاَزقبء انزأ٘ -2        ج

 األكثز رصبَخ ػهًٛخ 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

     طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 



 

 .انًحبضزح انُظزٚخ -1

 .انًُبقشبد اندًبػٛخ ٔانحٕار -2

 .انزذرٚت ػهٗ حم انزًبرٍٚ انخبصخ ثبنهغخ انًُذائٛخ - 3 

 .االخزجبر انٕٛيٙ  -  4

 

 

    طزائق انزقٛٛى 

 

رقٛٛى يذٖ اطزٛؼبة ٔفٓى انطبنت نهغخ انًُذائٛخ يٍ خالل اخزاء ايزحبَبد يفبخئخ نّ نًؼزفخ ٔرحذٚذ  -1

 يظزٕاِ انؼهًٙ 

 %40إخزاء ايزحبٍَٛ فصهٍٛٛ فٙ انفصم االٔل ٔكذانك فٙ انفصم انثبَٙ نزكٌٕ درخخ انظؼٙ يٍ - 2

ردًغ يغ درخخ انظؼٙ انظُٕ٘ نزُزح انذرخخ % 60إخزاء ايزحبٌ َٓبئٙ فٙ َٓبٚخ انظُخ نزكٌٕ درخزّ يٍ - 3

 انُٓبئٛخ

 

 .(انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ  )انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ - د 

  قذرح انطبنت ػٍ انزؼجٛز ػٍ أفكبرِ ثشكم صحٛح -- 1د

 . إظٓبر قذراد انزؼهى انذارٙ فٙ اطزخذاو انًُبْح انؼهًٛخ -2د

 . إطزخذاو انٕطبئم انظًؼٛخ ٔانجصزٚخ فٙ ػزض انًؼهٕيبد-3د

  

 -   4د
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يخزخبد انزؼهى  انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ

أٔ / اطى انٕحذح 

 انًٕضٕع

 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزؼهٛى

مقدمة عن اللغة  قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 االٔل

 الحروف- المندائٌة

 والحركات

 أداء اخزجبراد  إنقبء يحبضزح 

 ٔ قاعدة بكد كفت قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انثبَٙ 

 االداح  اد

 أداء اخزجبراد إنقبء يحبضزح 

 أداء اخزجبراد إنقبء يحبضزح  الصفاتاألسماء و قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انثبنث

و   المفرد)العدد  قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انزاثغ 

 (الجمع

 أداء اخزجبراد إنقبء يحبضزح 

النكرة )حاالت األسم قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انخبيض

 (والمعرفة

 أداء اخزجبراد إنقبء يحبضزح 

 أداء اخزجبراد إنقبء يحبضزح  أنواع األضافة قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انظبدص

 )أسماء األشارة قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انظبثغ

 (القرٌب والبعٌد

 إنقبء   

 يحبضزاد

 أداء اخزجبراد 

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد  الضمائر المنفصلة قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انثبيٍ 

الضمائر المتصلة  قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انزبطغ 

 باألسماء

 انقبء 

 يحبضزاد 

 أداء اخزجبراد

 قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انؼبشز 
 ألستفهامأسماء ا

 انقبء 

 يحبضزاد

 أداء اخزجبراد

انحبد٘ 

 ػشز 

 قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3
 الظروف 

 انقبء 

 يحبضزاد 

 أداء اخزجبراد

األعداد األساسٌة   قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انثبَٙ ػشز 

 للمفرد

 انقبء 

 يحبضزاد

 أداء اخزجبراد

 انثبنث ػشز 

   

 قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

  (أوزانه )الفعل      

 انقبء 

 يحبضزاد

 أداء اخزجبراد



 قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انزاثغ ػشز 
                     

             ابواب الفعل

       

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انخبيض 

 ػشز 

      الفعل الصحٌح  قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

 والفعل المعتل

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انظبدص 

 ػشز 

 قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3
  الفعلصٌغ

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

تصريف الفعل في  قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انظبثغ ػشز 

 الزمن الماضي 

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

تصريف الفعل في  قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انثبيٍ ػشز 

 الزمن المضارع 

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

تصريف الفعل في   قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انزبطغ ػشز 

   الزمن االمر  

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد                                                 مشتقات الفعل       قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انؼشزٍٚ 

انحبد٘ 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انثبَٙ 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انثبنث 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انزاثغ 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد



 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 ال يوجد  ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

   (انًصبدر)ـ انًزاخغ انزئٛظٛخ 2
  الكنز ربا  والمخطوطات المندائية االخرى 

  (الشيخ هيثم)مدخل في قواعد المغة المندائية     

 انكميزي - قاموس دراور ، مندائي 

انخبيض 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انظبدص 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انظبثغ 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

 

انثبيٍ 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

انزبطغ 

 ٔانؼشزٍٚ 

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 أداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد

 مختارة من نصوص قٕاػذ انهغخ انًُذائٛخ 3 انثالثٌٕ 

المخطوطات  

المندائٌة ترجمة 

 وتحلً

 اداء اخزجبراد انقبء يحبضزاد



  

 

اـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

 (....  ,انزقبرٚز , انًدالد انؼهًٛخ  )
  الكنز ربا  والمخطوطات المندائية االخرى 

  (الشيخ هيثم)مدخل في قواعد المغة المندائية  

 انكميزي  - قاموس دراور ، مندائي 

 ،والجبال في األنهار أسماءأشواق نصرت 

 المخطوطات المندائية بحث منشور

  ، المشتركات المغوية بين أشواق نصرت

 المندائية والمغات السامية بحث منشور

  أشواق نصرت ، اسماء االحجار الكريمة في

 بحث منشورالنصوص المندائية 

 

يٕاقغ االَززَٛذ , ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ

.... 

 ال ٌوجد

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراطٙ  .13

   

 إخزاء رقٛٛى طُٕ٘ نهًقزر يٍ قجم انهدُخ انؼهًٛخ ٔندُخ انًُبْح انذراطٛخ فٙ انقظى  -

 اخذ رأ٘ انطهجخ فٙ انًقزر يٍ خالل اطزجٛبَبد رٕسع نٓذا انغزض -
 

 



 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيعخ ثغذاد انًؤسسخ انزعهًٍٍخ .1

 انًزكز / عهًً انقسى ال .2
 كهٍخ انهغبد/ /قسى انهغخ انسزٌبٍَخ 

 ريز انًقزر/ اسى  .3
 يبدح انًحبدصخ

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 اسجىعً

 انسُخ/ انفصم  .5
 سُىي

 (انكهً)عذد انسبعبد انذراسٍخ  .6
  سبعخ60

 ربرٌخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/11/2017 

 أهذاف انًقزر .8
 

مستخدمًا أصول القواعد   (السورث )تدريب الطالب عمى كيفية التحدث بالمغة السريانية الفصحى واألبتعاد عن المفردات العاميةيهدف المقرر إلى 
 وكتب التراث  واألدب السريانيالعمميةوذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع عمى المصادر الخارجية ككتب .المغوية في التحدث  

 واالثار السريانية 
  طالبإلى رفع مستوى ال أيضا  الطالب بحيثيات مادة المحادثة ويهدف المقرريهدف هذا المقرر لتعريف كما 

 وأهميتها في التعامل اليومي مع الناس الذين يتكلمون بهذه اللغة مادة المحادثةيهدف المنهج لجعل الطالب يدركون أهمية 

 
 هي تدعيم مهارة إثراء معلومات الطلبة بالمواضيع المتعلقة بحياتهم العامة مما يسهم بإثراء مفرداتهم اللغوية للمقرر األهداف الثانوية 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

  وطزائق انزعهٍى وانزعهى وانزقٍٍىيقزريخزجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  هذاف انًعزفٍخ األ- أ
 قذرح عهى انزحذس ثبنهغخ انفصحىأٌ ركىٌ نهطبنت - 1أ

 (انسىرس)عٍ انهغه انعبيٍخ أٌ ٌجزعذ انطبنت -2أ

 واالطالع عهى انًصطهحبد انعهًٍخ رذرٌت انطبنت عهى األسزخذايبد انصحٍحخ نهقبيىس- 3أ

  .يقزر انخبصخ ثبلٌخانًهبراداألهذاف -  ة 

 فٍُخ  جًٍهخ أَشبءاد انىصىل انى  انجحش فً يخزهف انكزت انضقبفٍخ انسزٌبٍَخ انعهًٍخ يٍ اجم  -1ة

 وانعهًٍخ انصحٍحخ  ثشكم جٍذ يع يزاعبح انصٍغ انُحىٌخكزبثخ انًىاضٍع األَشبئٍخ – 2ة

رذرٌت انطبنت عهى يعزفخ أكضز يٍ يفزدح  وهً فً األصم رذل عهى يعُى واحذ  – 3ة

 رفع كفبءح انطبنت يٍ خالل انزًبرٌٍ انحىارٌخ- 4ة
      طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ايزحبٌ فصهً 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فصهٍخ يٍ 

  ثبنًئخ60ايزحبَبد َهبئٍخ يٍ 

 
 .األهذاف انىجذاٍَخ وانقًٍٍخ - ط

 محاضرةال أو االستماع إلى األستاذ االنتباه إلى شرح توجيه الطالب الى . 1ج
 بدون خوف والتحدث بمحادثة تضم كل قواعد اللغة التحدثقدرة الطالب على  تنمية 2ج.2

التفاعل مع إظهار ردود   بظاهرةواالهتمام , خالل المحاضرة طالب المشاركة االيجابية لل الىاالستجابة. 3ج

. المواد التعليمية التي يستخدمها االستاذفعل ايجابية تجاه 

 . لنفسه من خالل تمييز سلوكه والتنبؤ به  في المواقف المختلفة  الطالبتطويرالحث على . 4ج

 
     طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ثبنًئخ50انًحبضزح   

 ثبنًئخ30انحىار وانًُبقشخ  

 ثبنًئخ20يهبو ثحضٍخ  

 

 

 

 

 

    طزائق انزقٍٍى 
 

% 15اليزحبٌ االول ا

% 15االيزحبٌ انضبًَ 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثٍُخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزعهٍى

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح احملادثةالعطلة الصيفية  3 1

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح احملادثة العطلة الصيفية 3 2

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة الصف الثاين 3 3

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة الصف الثاين 3 4

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة العدد 3 5

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة العدد 3 6

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة صفنا 3 7

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة صفنا 3 8

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة انطبئزاد 3 9

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة انطبئزاد 3 10

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة اعضاء األنسان 3 11

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة اعضاء االنسان 3 12

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة اهلل هو اخلالق 3 13

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة اهلل هو اخلالق 3 14

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة الساعة 3 15

    أمتحانات الفصل األول   

لغاية 28/1عطلة نصف السنة   
11/2 

   

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة األصوات املختلفة 3 16

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة املؤمتر الثقايف 3 17

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة القادم من الغربة 3 18

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة يف دائرة الربيد 3 19

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة السفر اىل القمر  3 20

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة الكهرباء 3 21

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة املدرسة األوىل يف العامل 3 22

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة الذياع 3 23

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة مدارسنا الشهرية 3 24

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة سالمات وحتيات 3 25

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة سوء األمانة 3 26

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح حمادثة السؤال عن األنسان 3 27

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح احملادثة األحوال اجلوية  3 28

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح احملادثةيف دائرة اهلاتف  3 29

   احملادثةامتحان شامل  3 30

 %5واججبد وحضىر



  
 4الصفحة 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 انجٍُخ انزحزٍخ  .12

 كتاب مادة المحادثة  ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

   (انًصبدر)ـ انًزاجع انزئٍسٍخ 2
   كتاب مادة المحادثة 

 (عربي-قاموس كمداني)يعقوب اوجين منا 

              Lexicon 

syriacum(brockelmann)   

 (عربي-قاموس سرياني)المباب    

 
 اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىصى ثهب                

  (.... ,انزقبرٌز , انًجالد انعهًٍخ ) 
 األطالع على المصادر التي تخص الموروث األدبي السرياني

    الكتاب المقدس 

  (البير ابونا)ادب المغة اآلرامية   

 حبث منشور اثر التلمود البابلي يف حضارة بالد الرافدين 

 حبث منشور اثر السريان يف انتشار املسيحية 

 حبث منشور اثر الرتمجة يف نقل حضارة بالد الرافدين 

يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

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

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

 

 %20اخزجبر َهبٌخ انفصم انذراسً

 

 

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


  
 5الصفحة 

 
  

 
 خطخ رطىٌز انًقزر انذراسً  .13

 رحذٌش يصبدر انزعهى   

 رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌضخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً 

 

 

 

 
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤصضخ انزؼهًٍٍخ .1

 انًشكز / ػهًً انقضى ال .2
 كهٍخ انهغبد/ /قضى انهغخ انضشٌبٍَخ 

 سيز انًقشس/ اصى  .3
 يبدح يجبدئ انزشجًخ  

 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4
 اصجٕػً

 انضُخ/ انفصم  .5
 صُٕي

 (انكهً)ػذد انضبػبد انذساصٍخ  .6
  صبػخ60

 ربسٌخ إػذاد ْزا انٕصف  .7
12/12/2017 

 أْذاف انًقشس .8
 

. ٔرقضًٍبرٓب ٔاالطالع ػهى َظشٌبد انزشجًخ تعريف الطالب بمادة الترجمة وأنواعها 

 

 .تعريف الطالب باملعجم السرياين وكيفية استخدامه 

. تعليم الطالب كيفية إرجاع املفردة إىل أصلها للعودة هبا إىل املعجم 
تدريب الطالب على ترمجة النصوص السريانية البسيطة ومساعدته بتخطي الصعاب اليت تواجهه أثناء الرتمجة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

  ٔطشائق انزؼهٍى ٔانزؼهى ٔانزقٍٍىيقشسيخشجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  ْذاف انًؼشفٍخ األ- أ
 . رؼهٍى انطبنت كٍفٍخ اصزؼًبل سصٍذِ انًؼشفً انزي أكزضجّ خالل فزشح انذساصخ فً انقضى - 1أ

 . شحز قذساد انطبنت فً رؼهى فٍ انزشجًخ يٍ خالل رذسٌجّ ػهى االصش انصحٍحخ نهزشجًخ-2أ

.  ٔاالطالع ػهى انًصطهحبد انؼهًٍخ ٔاألدثٍخ   انصحٍح نهقبيٕساالصزخذاورذسٌت انطبنت ػهى - 3أ

  .يقشس انخبصخ ثبلٌخانًٓبساداألْذاف -  ة 

  اطالع انطبنت ػهى دٔس انزشجًخ ٔانًزشجًٍٍ فً انحٍبح انٍٕيٍخ –1ة

اَزخبة َصٕص راد يؼُى يًزغ ٔيفٍذ ٌشغت انطبنت ثًبدح انزشجًخ   – 2ة

رذسٌت انطبنت ػهى يؼشفخ أكثش يٍ يفشدح  ًْٔ فً األصم رذل ػهى يؼُى ٔاحذ  – 3ة

 .سفغ كفبءح انطبنت يٍ خالل االصزفبدح ثًحزٌٕبد انًؼبجى - 4ة
      طشائق انزؼهٍى ٔانزؼهى 

 ايزحبٌ فصهً 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فصهٍخ يٍ 

  ثبنًئخ60ايزحبَبد َٓبئٍخ يٍ 

 
 .األْذاف انٕجذاٍَخ ٔانقًٍٍخ - ج

 توجيه الطالب الى أتباع السبل الصحيحة عند الترجمة . 1ج
 من خالل تنويع النصوص المراد ترجمتها والتي تغني بدورها ثروته اللغويةقدرة الطالب  تنمية 2ج.2

اعتماد مشاركة مجموعة من الطلبة في ترجمة نص من خالل تقسيم الطلبة الى مجاميع لخلق روح . 3ج

. التعاون والتشارك في ما بينهم 

 . حفظ أكبر عدد من المفردات تساعده في سرعة الترجمة لنفسه من خالل  الطالبتطويرالحث على . 4ج

 
     طشائق انزؼهٍى ٔانزؼهى 

 ثبنًئخ50انًحبضشح   

 ثبنًئخ30انحٕاس ٔانًُبقشخ  

 ثبنًئخ20يٓبو ثحثٍخ  

 

 

 

 

 

    طشائق انزقٍٍى 
 

% 15اليزحبٌ االٔل ا

% 15االيزحبٌ انثبًَ 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثٍُخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اصى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٌقخ انزقٍٍى طشٌقخ انزؼهٍى

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  تعريف الترجمة 3 1

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  انواع الترجمة ونظرياتها 3 2

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  كيفية استعمال المعاجم السريانية 3 3

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة أنواع املعاجم 3 4

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  آلية الترجمة 3 5

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  جمل مختارة من النصوص السريانية 3 6

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  ترجمة الجمل وتحليلها 3 7

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  نص مختار من األدب السرياني 3 8

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  ترجمة النص وتحليله 3 9

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  نص مختار من األدب السرياني 3 10

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 11

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 12

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 13

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 14

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  ترجمة النص وتحليله 3 15

    أمتحانات الفصل األول   

لغاية 28/1عطلة نصف السنة   
11/2 

   

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 16

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 17

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 18

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 19

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 20

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 21

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 22

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 23

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 24

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 25

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة نص مختار من األدب السرياني 3 26

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 27

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة  نص مختار من األدب السرياني 3 28

 اداء ايزحبٌ ٌٕيً انقبء يحبضشح ترمجة ترجمة النص وتحليله 3 29

   ترمجةامتحان شامل  3 30

 %5ٔاججبد ٔحضٕس



  
 4الصفحة 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 انجٍُخ انزحزٍخ  .12

 كتاب مادة المحادثة  ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٍضٍخ 2
  (عربي-قاموس كمداني)معجم المباب لمقرداحي 

  (عربي_ كمداني )يعقوب اوجين منا 

  (العهد الجديد)الكتاب المقدس 

 
 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزً ٌٕصى ثٓب                

  (.... ,انزقبسٌش , انًجالد انؼهًٍخ ) 
 األطالع على المصادر التي تخص الموروث األدبي السرياني

    الكتاب المقدس 

  (البير ابونا)ادب المغة اآلرامية   

 
يٕاقغ االَزشٍَذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشٍَٔخ

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

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

 
 
 خطخ رطٌٕش انًقشس انذساصً  .13

 رحذٌث يصبدس انزؼهى   

 رشجٍغ أصزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقشس انذساصً 

 

 

 

 

 %20اخزجبس َٓبٌخ انفصم انذساصً

 

 

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


  
 5الصفحة 

 
  

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيعخ ثغذاد انًؤسسخ انزعهًٍٍخ .1

 انًزكز / عهًً انقسى ال .2
 كهٍخ انهغبد/ /قسى انهغخ انسزٌبٍَخ  ا

 ريز انًقزر/ اسى  .3
 يذخم انى االدة 

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 اسجىعً

 انسُخ/ انفصم  .5
 سُىي

 (انكهً)عذد انسبعبد انذراسٍخ  .6
 سبعخ60

 ربرٌخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/12/2017 

 أهذاف انًقزر .8
 

وذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع عمى المصادر .تعريف الطالب عمى االدب السرياني ودوره في التاريخيهدف المقرر إلى 
 االدبالخارجية ككتب 

 وٌهدف هذا المقرر ما هو االدب ؟ وكٌف نشا االدب؟ 
 

 دبٌةهً تدعٌم مهارة إثراء معلومات الطلبة بالمواضٌع المتعلقة بحٌاتهم العامة مما ٌسهم بإثراء مفرداتهم اال للمقرر األهداف الثانوٌة 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

  وطزائق انزعهٍى وانزعهى وانزقٍٍىيقزريخزجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  هذاف انًعزفٍخ األ- أ
 يعزفخ فً االدة انسزٌبًَ أٌ ركىٌ نهطبنت - 1أ

يعزفخ اهى االدثبء انسزٌبٌ - 2

  .يقزر انخبصخ ثبلٌخانًهبراداألهذاف -  ة 

  انجحث فً يخزهف انكزت االدثٍخ -1ة

انًززجى ثشكم جٍذ يع يزاعبح انصٍغ انُحىٌخ االدثً أسزٍعبة انُص  – 2ة

رذرٌت انطبنت عهى يعزفخ أكثز يٍ يفزدح  وهً فً األصم رذل عهى يعُى واحذ  – 3ة

 َزجًخ فىرٌخ نهُص األدثً-    4ة
      طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ايزحبٌ فصهً 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فصهٍخ يٍ 

  ثبنًئخ60ايزحبَبد َهبئٍخ يٍ 

 
 .األهذاف انىجذاٍَخ وانقًٍٍخ - ج

أو االستماع إلى النص المراد ترجمته  واالستمتاع  بقراءة األستاذ االنتباه إلى شرح توجٌه الطالب الى . 1ج
 محاضرة

أي إعادة ترتٌب األفكار الجزئٌة , لٌكون كال متكامال جدٌدا النص قدرة الطالب على تجمٌع اجزاء  تنمٌة 2ج.2

. من مصادر مختلفة لتعطً مكونا كلٌا جدٌدا

التفاعل مع إظهار ردود   بظاهرةواالهتمام , خالل المحاضرة طالب المشاركة االٌجابٌة لل الىاالستجابة. 3ج

. المواد التعلٌمٌة التً ٌستخدمها االستاذفعل اٌجابٌة تجاه 

 . لنفسه من خالل تمٌٌز سلوكه والتنبؤ به  فً المواقف المختلفة  الطالبتطوٌرالحث على . 4ج

 
     طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ثبنًئخ50انًحبضزح   

 ثبنًئخ30انحىار وانًُبقشخ  

 ثبنًئخ20يهبو ثحثٍخ  

 

 

 

 

 

    طزائق انزقٍٍى 
 

% 15اليزحبٌ االول ا

%   15االيزحبٌ انثبًَ 



  
 3الصفحة 

 
  

 

  

% 5واججبد وحضىر

 %20اخزجبر َهبٌخ انفصم انذراسً

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 ثٍُخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزعهٍى

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب تعريف اللغات السامية  2 1

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  اللغة السريانية  2 2

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  الكتابة السريانية وخطوطها 2 3

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  االدب السرياني  2 4

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  المترجمين السريان  2 5

االدب السرياني قبل انتشار  2 6
 المسيحية  

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  االدب السرياني قبل االسالم  2 7

العهد / ترجمة الكتاب المقدس  2 8
 القديم 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب 

ترجمة الكتاب المقدس العهد  2 9
 الجديد 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  كتاب السريان خالل القرن الثاني   2 10

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  كتاب السريان خالل القرن الثالث 2 11

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  كتاب السريان خالل القرن الرابع  2 12

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  كتاب السريان خالل القرن الرابع  2 13

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب   الخامسكتاب السريان خالل القرن 2 14

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب   الخامسكتاب السريان خالل القرن 2 15

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  العطلة الربيعية    16

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  العطلة الربيعية    17

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  اقسام المسيحية  2 18

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  كتاب السريان خالل القرن السادس   2 19

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  الثقافة السريانية واصلها  2 20

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  ثاثر الثقافة السريانية باليونانية 2 21

ابرز االدباء ونماذج من الشعرا  2 22
 لسرياني

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  ازدهار االدب السرياني  2 23

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  ابرز الشعراء السريان  2 24

مدينة الرها ودورها في اشعاع  2 25
 المسيحية 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب 

االدب السرياني خالل القرون  2 26
 الوسطى  

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب 

االدب السرياني ونمائج من نصوص  2 27
 الشعر 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  دور الكنيسة   2 28

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  ابرز الشعراء السريان   2 29

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح  مدخل تاريخ االدب  ابرز الشعراء   2 30



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 انجٍُخ انزحزٍخ  .12

 ال يوجد ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 تاريخ االدب السرياين بطرس يوحنا    (انًصبدر)ـ انًزاجع انزئٍسٍخ 2

 اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىصى ثهب                

  (.... ,انزقبرٌز , انًجالد انعهًٍخ ) 
االدب السرياني  األطالع على المصادر التي تخص 

 حبث منشور اثر التلمود البابلي يف حضارة بالد الرافدين 

 حبث منشور اثر السريان يف انتشار املسيحية 

 حبث منشور اثر الرتمجة يف نقل حضارة بالد الرافدين 

يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

.... 
 

 اليوجد

 

 خطخ رطىٌز انًقزر انذراسً  .13

 رحذٌث يصبدر انزعهى   

 رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً 

 

 

 

 
 

 


