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ٌسعى الى تمكٌن الطلبة فً المراحل الدراسٌة األولى الى التعامل مع النص السرٌانً لغتا ومعنى 

 وفهم مجمل أحداث النص اللغوي ومن ثم االجابه على جمٌع األحداث التً  وقعت فً النص اواستٌعاب

 من خالل طرح أسئلة مختلفة تكون إجاباتها تقلٌدٌة او استنتاجٌه  

 

 

ٌ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
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 األٕذاف اىَعشفٞخ  - أ

  رَنِ اىطبىت ٍِ اىْص اىيغ٘ٛ ىغزب ٍٗعْٚ -1أ

 اُ رنُ٘ ىيطبىت  دساٝخ ٍٗعشفخ رفصٞيٞخ  ثَغبه االحذاس اىزٜ حذصذ فٜ اىْص اىيغ٘ٛ اىغشٝبّٜ -  2أ

اُ رنُ٘ ىيطبىت اىَقذسح اىزْٕٞخ فٜ  اإلعبثخ عيٚ عَٞع األعئيخ االعزْزبعٞخ ٗاىفنشٝخ فٜ اىْص - 3أ

 اىيغ٘ٛ اىغشٝبّٜ     

 

 

 

    

 . األٕذاف اىَٖبسارٞخ اىخبصخ ثبىَقشس-  ة 

 ٝغت اُ ٝقً٘  اىطبىت ثبإلعبثخ عيٚ عَٞع االعئيخ اىزقيٞذٝخ ٗاالعزْزبعٞخ فٜ اىْص  -1 ة  -1ة

 ٝغت اُ رنُ٘ ْٕبك قذسح ىيطبىت عيٚ رشعَخ ّص ىغ٘ٛ رنُ٘ احذاصخ ٍزنبٍيخ ٍٗزغيغيخ – 2ة

 اىعبٍخ اىزٜ ٝجغٖٞب رىل ٝغت اُ ٝغٞذ اىطبىت رْغٞق اإلحذاس فٜ اىْص ٗفٌٖ ٗاعزٞعبة اىفنشح – 3ة

 اىْص اىغشٝبّٜ 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

      طشائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ 

      طشائق اىزقٌٞٞ 

 

 أٍزحبُ اٗىٜ% 15

 ٍزحبُ صبّٜ 15  

   ٍشبسمخ صفٞخ5

 

 دسعخ اىفصو االٗه  % 20

  دسعخ االٍزحبُ اىْٖبئٜ%60ٗ. ٗمزا اىحبه ْٝطجق عيٚ اىفصو اىضبّٜ 

 

 

 األٕذاف اى٘عذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ - ط

  ضشٗسح ٍشبسمخ اىطبىت فٜ اىَحبضشح ثشنو فعبه - 1       ط

ضشٗسح اُ ٝجذٛ اىطبىت سأٝٔ اىعيَٜ ثنو شفبفٞخ ٗٝزٌ ٍْبقشخ ٗإثذاء اٟساء اىَخزيفخ ٗاّزقبء اىشأٛ -2        ط

 األمضش سصبّخ عيَٞخ 

 

   

 

 

 

 



 

 

  

     طشائق اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ 

 

 رحذٝذ اىْص  ثبىيغخ اىغشٝبّٞخ ٗرشعَزٔ اىٚ اىيغخ اىعشثٞخ ثص٘سح ٍضبىٞخ  ٗاعزٞعبة ٗفٌٖ عَٞع اإلحذاس فٞٔ-1

 ثعذ رشعَخ اىْص ٝزٌ طشػ اىعذٝذ ٍِ األعئيخ اىفنشٝخ عيٚ ٍغَو اإلحذاس اىزٜ ٗىذٕب اىْص - 2

اعزْجبط اإلعبثبد اىَضبىٞخ ىألعئيخ اىَطشٗحخ ثحٞش رجِٞ اإلعبثبد اىذقٞقخ ىإلحذاس ٍِ قجو اىطيجخ عيٚ ٍذٙ - 3 

 اعزٞعبثٌٖ اىفنشٛ ٗاىَعشفٜ  ألحذاس اىْص اىيغ٘ٛ 

 رفعٞو اىح٘اس اىعيَٜ  ثِٞ اىطالة ٍِٗ صٌ اىز٘صو اىٚ اىشأٛ األٍضو ٍِ خاله اىْقبػ اىعيَٜ  - 4

 

 

    طشائق اىزقٌٞٞ 

 

رقٌٞٞ ٍذٙ اعزٞعبة ٗفٌٖ اىطبىت ألحذاس اىْص اىغشٝبّٜ ٍِ خاله اعشاء اٍزحبّبد ٍفبعئخ ىٔ ىَعشفخ  -1

 ٗرحذٝذ ٍغز٘آ اىعيَٜ 

 %40إعشاء اٍزحبِّٞ فصيِٞٞ فٜ اىفصو االٗه ٗمزاىل فٜ اىفصو اىضبّٜ ىزنُ٘ دسعخ اىغعٜ ٍِ - 2

رغَع ٍع دسعخ اىغعٜ اىغْ٘ٛ ىزْزظ اىذسعخ % 60إعشاء اٍزحبُ ّٖبئٜ فٜ ّٖبٝخ اىغْخ ىزنُ٘ دسعزٔ ٍِ - 3

 اىْٖبئٞخ

 

 .(اىَٖبساد األخشٙ اىَزعيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘س اىشخصٜ  )اىَٖبساد اىعبٍخ ٗاىزإٔٞيٞخ اىَْق٘ىخ - د 

 قذسح اىطبىت عيٚ رشعَخ اىْص ٗسثظ اإلحذاس فٞٔ ثَْٖٞخ عبىٞخ - 1د

 اُ رنُ٘ ىذٝخ اىقذسح اىيغ٘ٝخ ٗاىْح٘ٝخ عيٚ اىزعبٍو ٍع اىَفشداد - 2د

 اُ رنُ٘ ىذٝٔ اىقذسح اىزْٕٞخ فٜ االعبثخ عيٚ األعئيخ االعزْزبعٞخ فٜ اىْص  -3د

 -   4د
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ٍخشعبد اىزعيٌ  اىغبعبد األعج٘ع

 اىَطي٘ثخ

أٗ / اعٌ اى٘حذح 

 اىَ٘ض٘ع

 طشٝقخ اىزقٌٞٞ طشٝقخ اىزعيٌٞ

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 االٗه

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص 

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ 

 أداء اخزجبساد  إىقبء ٍحبضشح 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىضبّٜ 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ  ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد إىقبء ٍحبضشح 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىضبىش

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد إىقبء ٍحبضشح 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىشاثع 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد إىقبء ٍحبضشح 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىخبٍظ

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد إىقبء ٍحبضشح 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىغبدط

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد إىقبء ٍحبضشح 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىغبثع

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

 قطعخ ّضشٝخ ٍِ  

 األدة اىغشٝبّٜ

 إىقبء   

 ٍحبضشاد

 أداء اخزجبساد 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىضبٍِ 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىزبعع 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 اىقبء 

 ٍحبضشاد 

 أداء اخزجبساد



اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىعبشش 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 اىقبء 

 ٍحبضشاد

 أداء اخزجبساد

اىحبدٛ 

 عشش 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

 قطعخ ّضشٝخ ٍِ  

 األدة اىغشٝبّٜ

 اىقبء 

 ٍحبضشاد 

 أداء اخزجبساد

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىضبّٜ عشش 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 اىقبء 

 ٍحبضشاد

 أداء اخزجبساد

 اىضبىش عشش 

   

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 اىقبء 

 ٍحبضشاد

 أداء اخزجبساد

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىشاثع عشش 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص 

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىخبٍظ 

 عشش 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 األدة اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىغبدط 

 عشش 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

اىزشاس اىذْٜٝ 

 اىغشٝبّٜ 

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىغبثع عشش 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

اىزشاس اىذْٜٝ 

 اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىضبٍِ عشش 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

اىزشاس اىذْٜٝ 

 اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىزبعع عشش 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

اىزشاس اىذْٜٝ 

 اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد



اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىعششِٝ 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

اىزشاس اىذْٜٝ 

 اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىحبدٛ 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىضبّٜ 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىضبىش 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىشاثع 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىخبٍظ 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىغبدط 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىغبثع 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

 

اىضبٍِ 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد

اىزبعع 

 ٗاىعششِٝ 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

 أداء اخزجبساد اىقبء ٍحبضشاد
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 ال ٌوجد  ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ 1

 قطع نثرٌة أدبٌة من التراث الفكري واإلنسانً السرٌانً   (اىَصبدس)ـ اىَشاعع اىشئٞغٞخ 2

اـ اىنزت ٗاىَشاعع اىزٜ ٝ٘صٚ ثٖب                 

 (....  ,اىزقبسٝش , اىَغالد اىعيَٞخ  )
  االجابة النموذجية لالسئلة االستنتاجية يف النص النثري )حبث مشور

) 

   كيفية صياغة االسئله للنص النثري وتضمينها جلميع  )حبث منشور
 (االحداث يف النص 

  اختيار العناويني املثالية  للقطع النثرية وامهية ذلك )حبث منشور
 (للمتلقي 

ٍ٘اقع االّزشّٞذ , ة ـ اىَشاعع االىنزشّٗٞخ

.... 

 ال ٌوجد

 

 خطخ رط٘ٝش اىَقشس اىذساعٜ  .13

   

 إعشاء رقٌٞٞ عْ٘ٛ ىيَقشس ٍِ قجو اىيغْخ اىعيَٞخ ٗىغْخ اىَْبٕظ اىذساعٞخ فٜ اىقغٌ  -

 اخز سأٛ اىطيجخ فٜ اىَقشس ٍِ خاله اعزجٞبّبد ر٘صع ىٖزا اىغشض -
 

 

 

 

 

 

اعزٞعبة اىطبىت ىغَٞع  3 اىضالصُ٘ 

اإلحذاس فٖٞب ٗاإلعبثخ عيٚ 

مو األعئيخ اىَطشٗحخ فٜ 

 اىْص

قطعخ ّضشٝخ ٍِ 

 اىزشاس اىغشٝبّٜ

  اىقبء ٍحبضشاد



  
 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
 سبعخ90

 ربرٌخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/1/2017 

 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 أنشاءاحلرية  3 1

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء احلرية 3 2

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الصدق 3 3

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الصدق 3 4

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء القناعة 3 5

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء القناعة 3 6

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الغرور 3 7

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الغرور 3 8

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء األيبَخ 3 9

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء األيبَخ 3 10

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء السالم 3 11

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء السالم 3 12

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء املدارس السريانية 3 13

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الدفاع عن النفس 3 14

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء الدفاع عن النفس 3 15

أمتحانات الفصل األول   
4/1/2017 

   

 لغاية 5/2عطلة نصف السنة   
19/2 

   

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء التسامح 3 16

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء التسامح 3 17

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء التكرب 3 18

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء التكرب 3 19

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء النفاق 3 20

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء النفاق 3 21

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء عيد األم 3 22

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء عيد األم 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 حضارة العراق 3 26

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء حضارة العراق 3 27

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاء املتحف الوطين 3 28

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاءالصدق  3 29

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح أنشاءالصدق  3 30



  
 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   

 
يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

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

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

 
 

 %5واججبد وحضىر

 %20اخزجبر َهبٌخ انفصم انذراسً

 

 

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


  
 5الصفحة 

 
  

 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 انزعهيًيخ .1

 انًزكز / عهًي انقسى ال .2
 كهيخ انهغبد/ /قسى انهغخ انسزيبَيخ  ا

 ريز انًقزر/ اسى  .3
 انًزحهخ انثبنثخ /انسيبسيخ انززجًخ 

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 ح اسجىعي 

 انسُخ/ انفظم  .5
2016- 2017  

 (انكهي)عذد انسبعبد انذراسيخ  .6
  سبعخ90

 2017 /25/3 ربريخ إعذاد هذا انىطف  .7

 

 أهذاف انًقزر .8
 

وذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع .من العربية الى السريانية وبالعكس  سياسيةالتدريب الطالب عمى الترجمة يهدف المقرر إلى 
 ةالسريانيالصحافة والسياسيةعمى المصادر الخارجية ككتب 

حٌث أصبحت . والمهارات الالزمة ألداء عملٌة الترجمة للمترجم الناجح,  بعلم الترجمة كمهنة لبٌهدف هذا المقرر لتعرٌف الطكما 
  السٌاسٌة بالتنوع فً معاٌٌر ومفردات الترجمةطالبإلى رفع مستوى وعً ال أٌضا  ٌهدف المقرر و. الترجمة من متطلبات الحٌاة العصرٌة

 . من حٌث المعنى والتراكٌب وعدم قبول الترجمة الحرفٌةالسرٌانٌة لوجود مفردات متطابقة بٌن اللغة العربٌة ووالتركٌز
من خالل تناول هذا المقرر النصوص وتأهٌلهم لمعرفة أساسٌات الترجمة السٌاسٌةٌهدف المنهج لجعل الطالب ٌدركون أهمٌة الترجمة 

 .سٌاسٌةوٌساعد الطلبة للتفرٌق بٌن الترجمة الحرفٌة والالسٌاسٌة المختلفة 

 
 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 انزعهيى وانزعهى وانزقييىيقزريخزجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  هذاف انًعزفيخ األ- أ
  انسيبسيخأٌ ركىٌ نهطبنت طجغخ أدثيخ نززجًخ انُظىص- 1أ

أٌ يجزعذ انطبنت عٍ انززجًخ انحزفيخ نهُض -2أ

 رذريت انطبنت عهى األسزخذايبد انظحيحخ نهقبيىس- 3أ

  .يقزر انخبطخ ثبليخانًهبراداألهذاف -  ة 

 انىطىل انى رزجًخ فُيخ  جًيهخ  انجحث في يخزهف انكزت انثقبفيخ انسزيبَيخ وانسيبسيخ يٍ اجم  -1ة

أسزيعبة انُض انًززجى ثشكم جيذ يع يزاعبح انظيغ انُحىيخ  – 2ة

رذريت انطبنت عهى يعزفخ أكثز يٍ يفزدح  وهي في األطم رذل عهى يعُى واحذ  – 3ة

 سيبسيرجًخ فىريخ نهُض الد-   4ة
      طزائق انزعهيى وانزعهى 

 ايزحبٌ فظهي 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فظهيخ يٍ 

  ثبنًئخ60ايزحبَبد َهبئيخ يٍ 

 
 .األهذاف انىجذاَيخ وانقيًيخ - 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 انزعهيى وانزعهى 

 ثبنًئخ50انًحبضزح   

 ثبنًئخ30انحىار وانًُبقشخ  

 ثبنًئخ20يهبو ثحثيخ  

 

 

 

 

 

    طزائق انزقييى 
 

% 15اليزحبٌ االول ا

%   15االيزحبٌ انثبَي 



  
 3الصفحة 

 
  

 

  

% 5واججبد وحضىر

 %20اخزجبر َهبيخ انفظم انذراسي

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُيخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طزيقخ انزقييى طزيقخ انزعهيى

 ، الخبار السياسيةنصوص خمتارة من ا 3 1
 .منتخبات سريانية

ترجمة 
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

 ، الخبار السياسيةنصوص خمتارة من ا 3 2
 .منتخبات سريانية

ترجمة 
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

 ، الخبار السياسيةنصوص خمتارة من ا 3 3
 .منتخبات سريانية

ترجمة 
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

 ، الخبار السياسيةنصوص خمتارة من ا 3 4
 .منتخبات سريانية

ترجمة 
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

 ، الخبار السياسيةنصوص خمتارة من ا 3 5
 .منتخبات سريانية

ترجمة 
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة  3 6
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب  –ترمجة 3 7
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة   3 8
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة   3 9
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة   3 10
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة  3 11
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة   3 12
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة  3 13
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة   3 14
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة  3 15
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة   3 16
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين عريب –ترمجة  3 17
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب 3 18
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 19



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 انجُيخ انزحزيخ  .12

 ال يوجد ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

     (انًظبدر)ـ انًزاجع انزئيسيخ 2

 (سرياني-قاموس عربي)زهريرا   

 (عربي-قاموس كمداني)يعقوب اوجين منا 

              Lexicon 

syriacum(brockelmann)   

 سياسية

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 20
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 21
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 22
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 23
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 24
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 25
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 26
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 27
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 28
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 29
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 

ترجمة  (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 30
 سياسية

 اداء ايزحبٌ يىيي انقبء يحبضزح 



  
 6الصفحة 

 
  

 (عربي-قاموس سرياني)المباب 

  سرياني –قاموس زهريرا عربي 

  عربي–قاموس اوجين منا سرياني 

     قاموس لويس كوستاز 

 
 اـ انكزت وانًزاجع انزي يىطى ثهب                

  (.... ,انزقبريز , انًجالد انعهًيخ ) 
  السريانيسياسياألطالع على المصادر التي تخص الموروث ال

    اخبار من الصحف والمجالت السياسية 

  انموذجا االدوات النحوية في المغات السامية الواو-

 منشور

  منشور –الفعل المثال في المغات السامية  

  دور الترجمة والمترجمين في نقل العموم والمعارف الى الحضارة العربية– 

 منشور  –العصر العباسي انموذجا 

 

 
يىاقع االَززَيذ , ة ـ انًزاجع االنكززوَيخ

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

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

 
 

 خطخ رطىيز انًقزر انذراسي  .13

 رحذيث يظبدر انزعهى   

،اثزاء يعهىيبد انطهجخ يٍ انًفزداد وانًظطهحبد رشجيع أسزخذاو انزقُيخ انحذيثخ في رقذيى انًقزر انذراسي 

انسيبسيخ يٍ خالل االطالع عهى انظحف انًحهيخ وانعبنًيخ  

 

 

 

 
 

 

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


  
 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
 نعهًٍخانززجًخ ا

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 اسجىعً

 انسُخ/ انفظم  .5
 سُىي

 (انكهً)عذد انسبعبد انذراسٍخ  .6
  سبعخ90

 ربرٌخ إعذاد هذا انىطف  .7
15/11/2017 

 أهذاف انًقزر .8
 

وذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع .من العربية الى السريانية وبالعكس  تدريب الطالب عمى الترجمة العمميةيهدف المقرر إلى 
  وكتب التراث واالثر السرياني القديمة واألدب السريانيالعمميةعمى المصادر الخارجية ككتب 

حٌث أصبحت . والمهارات الالزمة ألداء عملٌة الترجمة للمترجم الناجح,  بعلم الترجمة كمهنة لبٌهدف هذا المقرر لتعرٌف الطكما 
  العلمٌة بالتنوع فً معاٌٌر ومفردات الترجمةطالبإلى رفع مستوى وعً ال أٌضا  ٌهدف المقرر و. الترجمة من متطلبات الحٌاة العصرٌة

 . من حٌث المعنى والتراكٌب وعدم قبول الترجمة الحرفٌةالسرٌانٌة لوجود مفردات متطابقة بٌن اللغة العربٌة ووالتركٌز
من خالل تناول هذا المقرر النصوص  وتأهٌلهم لمعرفة أساسٌات الترجمة العلمٌةٌهدف المنهج لجعل الطالب ٌدركون أهمٌة الترجمة 

 .وٌساعد الطلبة للتفرٌق بٌن الترجمة الحرفٌة واألدبٌةاألدبٌة المختلفة 

 
 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
 نززجًخ انُظىص عهًٍخأٌ ركىٌ نهطبنت طجغخ - 1أ

أٌ ٌجزعذ انطبنت عٍ انززجًخ انحزفٍخ نهُض -2أ

 واالطالع عهى انًظطهحبد انعهًٍخ رذرٌت انطبنت عهى األسزخذايبد انظحٍحخ نهقبيىس- 3أ

  .يقزر انخبطخ ثبلٌخانًهبراداألهذاف -  ة 

 انىطىل انى رزجًخ فٍُخ  جًٍهخ  انجحث فً يخزهف انكزت انثقبفٍخ انسزٌبٍَخ انعهًٍخ يٍ اجم  -1ة

 وانعهًٍخ انظحٍحخ أسزٍعبة انُض انًززجى ثشكم جٍذ يع يزاعبح انظٍغ انُحىٌخ – 2ة

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

 انعهًًَزجًخ فىرٌخ نهُض -    4ة
      طزائق انزعهٍى وانزعهى 

 ايزحبٌ فظهً 

 ثبنًئخ40ايزحبَبد فظهٍخ 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 

 
  

 ثٍُخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزعهٍى

نصوص خمتارة من األدب السرياين،  3 1
قطعة علمية  من كتاب حنني بن 

 اسحق

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

نصوص خمتارة من األدب السرياين،  3 2
قطعة علمية  من كتاب حنني بن 

 اسحق

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

نصوص خمتارة من األدب السرياين،  3 3
قطعة علمية  من كتاب حنني بن 

 اسحق

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

نصوص خمتارة من األدب السرياين،  3 4
قطعة علمية  من كتاب حنني بن 

 اسحق

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

نصوص خمتارة من األدب السرياين،  3 5
قطعة علمية  من كتاب حنني بن 

 اسحق

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

نصوص خمتارة من األدب السرياين،  3 6
قطعة علمية  من كتاب حنني بن 

 اسحق

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة   علمية لفراهاط احلكيمنصوص  3 7  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

ترمجة نصوص  خمتارة من الكتاب الفن  3 8
 السومري 

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

الفن يف )ترمجة نصوص علمية خمتارة  3 9
 (بالد الرافدين

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

يف ادلياه )ترمجة نصوص علمية خمتارة  3 10
 (والبحار

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

 (الشره)ترمجة نصوص علمية خمتارة يف 3 11
 حمبة البطن 

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

ترمجة نصوص علمية خمتارة من االدب  3 12
 (االمساك)السرياين يف

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

ترمجة نصوص علمية خمتارة من االدب  3 13
 (انواع احلنطة)السرياين يف 

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

ترمجة نصوص علمية خمتارة من االدب  3 14
 (الشمس والقمر)السرياين يف 

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

ترمجة نصوص علمية خمتارة من االدب  3 15
 (قوس قزح)السرياين يف 

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (الكواكب )سرياين–ترمجة عريب  3 16  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (السماء واذلواء)سرياين–ترمجة عريب  3 17  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رج (العلم)سرياين–ترمجة عريب  3 18  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ مةت

رجمة (فرشاة األسنان)سرياين–ترمجة عريب  3 19  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 20  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (من الصحافة)سرياين–ترمجة عريب  3 21  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت
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 انجٍُخ انزحزٍخ  .12

 ال يوجد ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

   (انًظبدر)ـ انًزاجع انزئٍسٍخ 2
    الكتاب المقدس 

  (البير ابونا)ادب المغة اآلرامية   

 (سرياني-قاموس عربي)زهريرا   

 (عربي-قاموس كمداني)يعقوب اوجين منا 

              Lexicon 

syriacum(brockelmann)   

 (عربي-قاموس سرياني)المباب    

 

رجمة (عن السباحة)سرياين–ترمجة عريب  3 22  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

عن العمالت )سرياين–ترمجة عريب  3 23
 (النقدية

رجمة  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (عن حمل النجارة)سرياين–ترمجة عريب  3 24  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (العناية االذلية)سرياين–ترمجة عريب  3 25  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (ادلطر الزائد)سرياين–ترمجة عريب  3 26  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (فصل الشتاء)سرياين–ترمجة عريب  3 27  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (فصل الصيف)سرياين–ترمجة عريب  3 28  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (فصل الربيع)سرياين–ترمجة عريب  3 29  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

رجمة (فص اخلريف)سرياين–ترمجة عريب  3 30  اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح   عهًٍخ ت

 %5 واججبد وحضىر

 %20اخزجبر َهبٌخ انفظم انذراسً

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىطى ثهب                

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

    الكتاب المقدس 

  (البير ابونا)ادب المغة اآلرامية  

  بحث ).احيقار الحكيم والنبي دانيال
 (مؤيد حسين منشد.أ-منشور

 مؤيد .أ-بحث منشور). تطور االدب السرياني
 (حسين منشد

  بحث منشور). شعر المدح عند السريان-
 (مؤيد حسين منشد.أ

  

 
يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

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

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

 رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً 

 

 

 

 
 

 

http://www.syriacstudiesdic.com/
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 1انصفحح 

 
  

 
      

        وصف انثرنايح 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 انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 أخشٖ /يمشساد /عُٕ٘ 

 

   انًؼزًذ  ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

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

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
-        1أ

- 2أ

 - 3أ
 -4أ
 - 5أ
 -6أ

 ثشَبيظ  انخبطخ ثبل األْذاف انًٓبسارٛخ–ة 

 - 1ة 

 -  2ة 

 -        3ة 

 
      ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 

 
      ؽشائك انزمٛٛى 

 

 

 

 
 .األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

-  1         ط

- 2ط

- 3ط

 -4   ط
     ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 

 
    ؽشائك انزمٛٛى 

 

 

 

 



 

  
 3انصفحح 

 
  

 
 

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

- 1د

- 2د

- 3د

 -4   د

          ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 

 

 
          ؽشائك انزمٛٛى 

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبقسيض انًمشس أٔ انًغبق  انًشؽهخ انذساعٛخ 

    ػًهٙ       َظش٘ 
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 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14
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 يخطط يهاراخ انًنهح

 َرخً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرخاخ انتعهى انفردَح ين انثرنايح انخاضعح نهتقُُى

 يخرخاخ انتعهى انًطهىتح ين انثرنايح 

أساسٍ  اسى انًقرر ريز انًقرر انًستىي/ انسنح 

 أو اختُارٌ
 َحانًهاراخاألهذاف  ج ٌانًعرفاألهذاف 

 ترنايح انخاصح تال

األهذاف انىخذانُح 

 وانقًُُح 
وانتأهُهُح انًهاراخ انعايح 

 انًهاراخ األخري )انًنقىنح

انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

  
 6انصفحح 

 
  

 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 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘ انغُخ/ انفظم  .5

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

120 

 2017 / 11 / 11 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

انكزبة انًُٓغٙ انًخظض نطهجخ انًشؽهخ انضبنضخ فٙ األلغبو غٛش االَكهٛضٚخ عشٖ إػذادِ نًزؼهًٙ  -1

انهغخ االَكهٛضٚخ يغزٕٖ انًزٕعؾ، ٔ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 ٔاإلطغبء ٔانزكهى: رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األسثؼخ انًؼشٔفخ.     ط
 .اإلنًبو ًٚب ٚشبع رذأنّ يٍ انهغخ االَكهٛضٚخ فٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ نهُبؽمٍٛ 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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  ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشعبد ال .10

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

نغخ صبَٛخ ٔطت اْزًبيّ ػهٗ رطٕٚش ٔرًُٛخ يٓبسرّ انهغٕٚخ كهٓب ٔنٛظ االلزظبس ػهٗ يٓبسح دٌٔ 

 .    اخشٖ

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

يؤنفٕ انًُٓظ كزبثٓى ثًهؾك ٚؼى انشعى انظٕرٙ نهًؾبدصبد انًغغهخ ػهٗ ألشاص يذيغخ ْٔزا يب ٚزٛؼ 

نهطبنت فشطخ يؼشفخ يذٖ اعزٛؼبثّ نهًبدح انظٕرٛخ ٔيؼشفخ طؾخ إعبثبرّ ػٍ انزًبسٍٚ انٕاسدح ثؼذ 

 . االعزًبع إنٗ انًبدح انظٕرٛخ

رؾفٛض يٓبسح نغٕٚخ يب ثفؼم 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 انظٕرٛخ االخشٖ

 .  إرا يب لشأ ثئيؼبٌ انُظٕص انًخظظخ نهمشاءح فٙ انًُٓظ

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

اكزغبة يٓبسح انمشاءح  ثئيؼبٌ ثفؼم انزؼشف يغجمب ػهٗ يب ٚشد فٙ انُض يٍ يفشداد ٔ   - 1ة

 .  رشاكٛت َؾٕٚخ

 .رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ ثفؼم انزؼشع نمشاءح اكجش ػذد يٍ انُظٕص انٕاسدح فٙ كم ٔؽذح  - 2ة

االعزًبع إنٗ يؾبدصبد َٔظٕص يغغهخ ثظٕد َبؽمٙ انهغخ االَكهٛضٚخ ٔيٍ شأٌ رنك سفغ -  3ة

 .  يغزٕٖ يٓبسح انزكهى ؽٛش رهضو ثؼغ انزًبسٍٚ انطبنت ثبنزؾذس ػٍ كم يب ٚغًؼّ ثئَظبد

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

 .االعزًبع ٔاعزٛؼبة انًبدح انظٕرٛخ
      ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

ٔعٛهخ إٚؼبػ يؼبَٙ يب ٚزؼشع نّ انطبنت يٍ يفشداد عذٚذح فٙ كم ٔؽذح ثبنظٕس يٍ انٕعبئم  -1

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

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

 .رًشٍٚ رطٕٚش يغزٕٖ رًزغ انطبنت ثًٓبسح أ يٓبساد نغٕٚخ يؼُٛخ
ٚؾش انزذسٚغٙ ؽالثّ ػهٗ االعزًبع نهًٕاد انًغغهخ ػهٗ انمشص انًذيظ إر ٚغزًغ انطبنت إنٗ ؽشٚمخ  -3

انُطك انظؾٛؾخ ػهٗ نغبٌ أشخبص نغزٓى األو ْٙ انهغخ االَكهٛضٚخ، ٔٚؾبٔل انزذسٚغٙ إٚؼبػ يؼبَٙ 

 .   انًفشداد انٕاسدح فٙ انزغغٛالد انظٕرٛخ لجم االعزًبع
      ؽشائك انزمٛٛى 

 

 .انًشبسكخ انظفٛخ -1
 .ؽم انزًبسٍٚ انٓبدفخ إنٗ رطٕٚش يٓبسح االعزًبع ٔانكالو فٙ انظف -2
 .ركهٛف انطبنت ثأداء يٓبو انزًبسٍٚ انٓبدفخ نزطٕٚش يٓبسح انكزبثخ كٕاعت ثٛزٙ -3
 .إخؼبع انطهجخ اليزؾبَبد شٓشٚخ نمٛبط يذٖ رمذيٓى فٙ إؽشاص انًٓبساد انهغٕٚخ األسثؼخ األعبعٛخ -4
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 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

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

 .  انمبػخ انذساعٛخ

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

 .  انًبدح عٕاء أكبَذ اإلعبثخ ثبنزكهى أٔ انكزبثخ

 .رًُٛخ سٔػ انجؾش ٔانزمظٙ نذٖ انطبنت يٍ خالل االؽالع ػهٗ نغخ ٔصمبفخ يخزهفخ- 3ط

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

 
     ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

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

 . ًُٚؼ  انطهجخ فشطخ يًبسعخ انهغخ االَكهٛضٚخ يغ ألشاَّ

 
    ؽشائك انزمٛٛى 

 .انًشبسكخ انظفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ -1
 .رمٛٛى االيزؾبَبد انٕٛيٛخ انغشٚؼخ انًفبعئخ ٔااليزؾبَبد انشٓشٚخ فؼال ػٍ االيزؾبَبد انُٓبئٛخ -2

 

 

 
. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ  )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 ثبالؽالع ػهٗ يُبْظ انذساعٛخ انشخظٛخ، أ٘ انذساعخ 

 .  ثذٌٔ يؼهى

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

 . َبؽمٍٛ 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 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 األٔل

ساعتان 
 أسبوعيا

 انًؼبسع ٔانًبػٙ انجغٛؾ 

انُفٙ , ٔانًؼبسع انزبو

,  االفؼبل انًغبػذح, ٔاالعزفٓبو

 االعبثبد انًخزظشح

انٕؽذح 

آَب : االٔنٗ

 ؽٛبح سائؼخ

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

, (ػغبئت انؼبنى انؾذٚش)لشاءح 

 .انخطبثبد غٛش انشعًٛخ

انٕؽذح 

آَب : االٔنٗ

 ؽٛبح سائؼخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبنش

ساعتان 
 أسبوعيا

 

, انًؼبسع انجغٛؾ ٔانًغزًش

  انًجُٙ نهًغٕٓل

      

 

 :انٕؽذح انضبَٛخ

 "كٍ عؼٛذا

 

 

 

  

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انشاثغ

ساعتان 
 أسبوعيا

 

االعذاد , انفعانُاخ انرَاضُح

 انرسائم واالًَُالخ, وانتىارَخ
 

 

 :انٕؽذح انضبَٛخ

 "كٍ عؼٛذا

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انخبيظ

ساعتان 
 أسبوعيا

 

انًاضٍ انثسُط وانًستًر وانتاو 

 , وانًثنٍ نهًدهىل
 

 

 

  

 

 :انٕؽذح انضبنضخ

عشد 

 انؾكبٚبد

 

 

 

 

 

 

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انغبدط

ساعتان 
 أسبوعيا

 

انرساو )قراءج , انفن واالدب

 (وانكاتة
 

 

 

 

 :انٕؽذح انضبنضخ

عشد 

 انؾكبٚبد

 

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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 انغبثغ

ساعتان 
 أسبوعيا

 

انطهت , االنضاو ٔانغًبػ

 , ٔانؼشع

 

انٕؽذح 

 :انشاثؼخ

انمٛبو ثبنشئ 

 انظؾٛؼ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبيٍ

ساعتان 
 أسبوعيا

كٛفٛخ )انغُغٛبد ٔانجهذاٌ، لشاءح 

  (انزظشف ثهجبلخ ػُذ انغفش

انٕؽذح 

 :انشاثؼخ

انمٛبو ثبنشئ 

 انظؾٛؼ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انزبعغ

ساعتان 
 أسبوعيا

: طٛغ انزؼجٛش ػٍ انًغزمجم

going to—will – 
present continuous  

انٕؽذح 

ػُذ : انخبيغخ

 انزُمم

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؼبشش

ساعتان 
 أسبوعيا

رٕطٛف االَٕاء انغٕٚخ،لشاءح 

 كٛفٛخ انؾغض,  (َٕع ػطهزٙ)

 

انٕؽذح 

ػُذ : انخبيغخ

 انزُمم

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؾبد٘

 ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

  ,likeطٛغ االعزفٓبو ثبعزخذاو 

رٕطٛف انطؼبو ٔانًذٌ 

 ٔاالشخبص

 

انٕؽذح 

 :انغبدعخ

اَب اؽت انمٛبو 

 ثزنك 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 ػشش انضبَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

 االشبساد ٔاالطٕاد،

ربسٚخ —انجٛزضا انؼبنًٛخ)لشاءح 

 (ؽؼبو انؼبنى انًفؼم

انٕؽذح 

 :انغبدعخ

اَب اؽت انمٛبو 

 ثزنك

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 ػشش انضبنش

ساعتان 
 أسبوعيا

يراخعح انىحذاخ انستح األونً ين 

 انكتاب 
/ يهؾك 

انزغغٛالد 

انظٕرٛخ 

انًذَٔخ 

 "كزبثخ

ٚمشأ انطبنت 

انُظٕص 

انًكزٕثخ نهًبدح 

انظٕرٛخ انزٙ 

كبَٕا لذ اعزًؼٕا 

إنٛٓب فٙ األعبثٛغ 

   انغبثمخ

لٛبط يذٖ طؾخ 

 َطك انُظٕص

اإلنًبو ثٕؽذاد انكزبة انغزخ ساعتان  ػشش انشاثغ

 األٔنٗ  
ايزؾبٌ 

 انفظم األٔل

ٚخؼغ انطبنت 

اليزؾبٍَٛ 

لٛبط يذٖ طؾخ 

إعبثخ انطبنت ػٍ 



 

  
 11انصفحح 

 
  

رخظض انغبػخ  أسبوعيا

االٔنٗ اليزؾبٌ 

شفٕ٘ ٔانغبػخ 

انضبَٛخ اليزؾبٌ 

رؾشٚش٘ نهٕؽذاد 

انغجغ األٔنٗ يٍ 

 انكزبة

األعئهخ  

انًطشٔؽخ فٙ 

 االيزؾبٍَٛ 

انخبيظ 

 ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

انًؼبسع انزبو ٔانًبػٙ 

انًجُٙ نهًغٕٓل , انجغٛؾ

 نهًؼبسع انزبو 

انٕؽذح 

ػبنى : انغبثؼخ

 االػًبل

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انغبدط 

 ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

ٔظٛفخ )لشاءح , االفؼبل انًشكجخ

 انزمذٚى انٗ ػًم (االؽالو
انٕؽذح 

ػبنى : انغبثؼخ

 االػًبل

 

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انغبثغ ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

 انششؽٛخ، إَاع  Ifؽبالد 

 انظفبد، 

انٕؽذح 

فمؾ : انضبيُخ

 رخٛم 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبيٍ ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

يٍ ٚشٚذ اٌ )لشاءح , االلزشاؽبد

 (ٚكٌٕ يهَٕٛٛشا
انٕؽذح 

فمؾ : انضبيُخ

 رخٛم

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انزبعغ ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

 ,must: طٛغ االؽزًبنٛخ
could, might, can't, 

must have, could have, 
might have, can't have  

انٕؽذح 

: انزبعؼخ

 " َظجؼ يؼب

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

طفبد انشخظٛخ، االرفبق 

انشعم انذ٘ )لشاءح , ٔاالخزالف

 (صسع انشغشح

انٕؽذح 

: انزبعؼخ

 " َظجؼ يؼب

 

 

 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انؾبد٘ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

, انًؼبسع انزبو انًغزًش

االعًبء , رؼجٛشاد انٕلذ

 انًشكجخ

انٕؽذح 

 :انؼبششح

 انٕٓاعظ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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انضبَٙ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

لشاءح , انزؼجٛش ػٍ انكًٛخ

 . ,(يشٕٓس نكَّٕ غٛش يشٕٓس)

انٕؽذح 

 :انؼبششح

 انٕٓاعظ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انضبنش ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

كزبثخ انغٛشح , رجبدل انًؼهٕيبد

 انزارٛخ
 

انٕؽذح 

 :انؼبششح

 انٕٓاعظ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انشاثغ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

االعئهخ , انغؤال غٛش انًجبشش

 يظطهؾبد , انزٚهٛخ

 

انٕؽذح 

 :انؾبدٚخ ػشش

اخجشَٙ ؽٕل 

 رنك    

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انخبيظ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 
لشاءح , االَكهٛضٚخ غٛش انشعًٛخ

, (يبيذٖ يؼشفزك ثؼبنًك)

 كهًبد نشثؾ االفكبس

انٕؽذح 

 :انؾبدٚخ ػشش

اخجشَٙ ؽٕل 

 رنك    

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انغبدط ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

انغؤال انًُمٕل، , انكالو انًُمٕل

  االٔايش ٔانطهجبد انًُمٕنخ
انٕؽذح انضبَٛخ 

اؽذاس : ػشش

انؾٛبح 

 انؼظًٛخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انغبثغ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 David)االػززاس لشاءح 
Copperfield by Charles 

Dickens)  
  

انٕؽذح انضبَٛخ 

اؽذاس : ػشش

انؾٛبح 

 انؼظًٛخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انضبيٍ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

ػبداد انٕالدح ٔانضٔاط 

  ٔانغُبصاد

انٕؽذح انضبَٛخ 

اؽذاس : ػشش

انؾٛبح 

 انؼظًٛخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح فٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 فٛٓب

لٛبط يذٖ رفبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 ين انثانُحيراخعح انىحذاخ اانستح 

 انكتاب 
/ يهؾك 

انزغغٛالد 

انظٕرٛخ 

انًذَٔخ 

 "كزبثخ

ٚمشأ انطبنت 

انُظٕص 

انًكزٕثخ نهًبدح 

انظٕرٛخ انزٙ 

كبَٕا لذ اعزًؼٕا 

إنٛٓب فٙ االعبثٛغ 

  انغبثمخ 

يراخعح انىحذاخ 

 ين انثانُحانستح 

 انكتاب 

اإلنًبو ثًبدح انفظم انضبَٙ يٍ ساعتان  انضالصٌٕ

-7انكزبة انزٙ رشًم انٕؽذاد 
ايزؾبٌ 

 انفظم انضبَٙ

ٚخؼغ انطبنت 

اليزؾبٍَٛ 

لٛبط يذٖ طؾخ 

إعبثخ انطبنت ػٍ 
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

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

 لبيٕط أكغفٕسد   (انًظبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 Headwayانكزت انًُشٕسح ػًٍ َفظ عهغهخ 

 ٔانًغالد انزؼهًٛٛخ انخبطخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

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

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

رٓٛئخ يخزجشاد خبطخ نًُؼ انطهجخ انفشطخ  نالعزًبع إنٗ انًبدح انظٕرٛخ ػهٗ األلشاص انًذيغخ، ٔرشغٛغ 

إنمبء يؾبػشاد  رؼى ؽهجخ لغى انهغخ االَكهٛضٚخ  إنٗ ؽهجخ االخزظبطبد االخشٖ  نٛزغُٗ نٓى انؼًم ثشٔػ 

 .  عًبػٛخ

 

 
 

 

 

رخظض انغبػخ     12 أسبوعيا

األٔنٗ اليزؾبٌ 

شفٕ٘ ٔانغبػخ 

انضبَٛخ اليزؾبٌ 

رؾشٚش٘ ػٍ 

انفظٕل انغزخ 

  انضبَٛخ يٍ انكزبة

األعئهخ  

انًطشٔؽخ فٙ 

    االيزؾبٍَٛ

http://www.newheadwayplus.london:oxforduniversitypress
http://www.newheadwayplus.london:oxforduniversitypress
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 .تطبٌقات صرفٌة على نصوص شعرٌة ونثرٌة وأٌات قرأنٌة - 

 

 وصف مفردات المهارات الكتابية واللغوية المرحلة الثانية :- ثانياً 

 ساعة (14)الفصل الثاني 

 عالمات الترقٌم - 

 الهمزة وكتابتها وانواعها - 

 اخطاء نحوٌة وامالئٌة - 

 اخطاء اسلوبٌة فً الترجمة - 

 والنحت - االضداد / ظواهر لغوٌة - 

 التعرٌب مفهومه واسالٌبه - 

 العدد واحكامه - 

 تطبٌقات نحوٌة فً نصوص - 

 ادبٌة واٌات قرأنٌة 



 

 (الفصل االول  )وصف مادة اللغة العربية للمرحلة الثالثة 

  وصف مفردات القواعد والصرف المرحلة الثالثة

  ساعة16النحو والقواعد   :- اوال

، االفعال المتعدٌة والالزمة ، افعال الٌقٌن   (العطف) ادوات الربط فً الجمل العربٌة –

 والرجحان ،  افعال المقاربة والشروع ،  الفعل المبنً للمجهول والمبنً للمعلوم

  (عالمات االعراب والحركات بالحروف  )المعربات بالحروف - 

 اسلوب الشرط - 

 اسلوب النداء - 

  (النحو )تطبٌق مقارن بٌن العربٌة واللغات االخرى + تطبٌقات نحوٌة - 

 الصرف :- ثانٌاً 

 الجموع وانواعها وابنٌتها الصرفٌة - 

 اسم التفضٌل - 

 اسلوب النداء - 

 تطبٌقات صرفٌة - 

 

 وصف مفردات المهارات الكتابية واللغوية المرحلة الثالثة 

  ساعة14الفصل الثاني 

  نصوص ادبٌة –اخطاء لغوٌة وكتابٌة - 

 المعنى االصلً والمعنى السٌاقً والدالالت الحقٌقٌة والمجازٌة  - 

 تحلٌل لغوي لنصوص شعرٌة ونثرٌة واٌات قرانٌة - 

 تطبٌقات فً المعاجم اللغوٌة - 

 االشتقاق ووسائل النمو فً العربٌة - 

  - 

 



 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
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 1الصفحت 

 
  

 
      

        وصف البرناهج األكادَوٍ 

 

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 

 

 عبيؼخ ثغذاد انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انهغبد انًزكز / ػهًٙانمضى ال .2

 لضى انهغخ انضزٚبَٛخ أ انًُٓٙاصى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انجكبنٕرٕٚس اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ .4

 :انُظبو انذراصٙ  .5
 أخزٖ/يمزراد /صُٕ٘ 

 صُٕ٘

 ال ٕٚعذ  انًؼزًذثزَبيظ االػزًبد .6

 ال ٕٚعذ انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ .7

 2017 ربرٚخ إػذاد انٕطف .8

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9

 .إػذاد خزٚظ يزخظض ثبنهغخ انضزٚبَٛخ ٔآداثٓب ٔيؤْم نهؼًم انززعًٙ ٔانجحضٙ فٙ يغبل انهغخ ٔاألدة

 .ٔآداثٓب انهغخ انضزٚبَٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ يؼزفخ 

 .  ثطزٚمخ يُٓغٛخثبنهغخ انضزٚبَٛخركٍٕٚ يهكخ انطبنت نزحهٛم انُظٕص 

 .  فٙ يغبل انهغخ انضزٚبَٛخرًُٛخ يٓبرح انطبنت فٙ إػذاد انجحٕس انؼهًٛخ انًًٛزح

 . إػذاد كفبءاد ػهًٛخ يظمٕنخ ثأخاللٛبد انًُٓخ نزهجٛخ حبعخ انًغزًغ ٔصٕق انؼًم

 .رأْٛم انطبنت انًزٔد ثكبفخ ٔصبئم االرظبل انؼظزٚخ
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  انًطهٕثخ ٔؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىثزَبيظ يخزعبد ال .10

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
     .إكزضبة يفزداد انًُٓظ فٙ انهغخ انضزٚبَٛخ- 1أ

 . إكزضبة يٓبراد انكزبثخ ثبنهغخ انضزٚبَٛخ-2أ

  .  األصبصٛخ يٍ رحذس ٔلزاءح ٔكزبثخ انضزٚبَٛخإرمبٌ يٓبراد انهغخ - 3أ         
 .  رًُٛخ االرغبِ َحٕ انجحش ٔانذراصخ انذارٛخ ٔانحظٕل ػهٗ انًؼزفخ يٍ يظبدرْب-4أ         

 - 5أ
 -6أ

 ثزَبيظ  انخبطخ ثبل األْذاف انًٓبرارٛخ–ة 

  .       أٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدراً ػهٗ رزعًخ انُظٕص يٍ انضزٚبَٛخ ٔإنٛٓب -1ة 
 .أٌ ٚزًكٍ يٍ انزؼبيم يغ انًخطٕؽبد ٔانكزبثبد انُمشٛخ انمذًٚخ يٍ حٛش دراصزٓب ٔرزعًزٓب - 2ة 

  -3ة 

 
      ؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .حانًحبػزح انُظز٘. 1   

 .انًُبلشبد انغًبػٛخ ٔانحٕار .2         

 .كزبثخ انجحٕس ٔانزمبرٚز. 3   

 
      ؽزائك انزمٛٛى 

  . اإليزحبٌ انزحزٚز٘ نزمٛٛى انزحظٛم انؼهًٙ نذٖ انطبنت

 .انضؼٙ انضُٕ٘ ثًب فٛٓب اإلخزجبراد انفظهٛخ انزحزٚزٚخ% 40       

 .اإلخزجبر انزحزٚز٘ انُٓبئٙ% 60       

 
 .األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

 .أٌ ٚزحًش انطبنت نحم انٕاعت- 1         ط

 .  أٌ ٚحزص انطبنت ػهٗ حؼٕر انًحبػزح-2ط

 . أٌ ٚشبرن انطبنت فٙ انًحبػزح ثفؼبنٛخ-3ط

 .انمضىأٌ ٚشبرن انطبنت ثأَشطخ - 4   ط
     ؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 %50انًحبػزح          

 %30انحٕار ٔانًُبلشخ  

 %20يٓبو ثحضٛخ          
    ؽزائك انزمٛٛى 

 %15(       1)االيزحبٌ 

 %15(        2)االيزحبٌ 

 %5ٔاعجبد ٔحؼٕر     

 %20اخزجبر َٓبٚخ انفظم انذراصٙ  
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. (انشخظٙ األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انًٓبراد)انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ  ٔانًٓبراد انؼبيخ-د 

     .ح انًُبْظ انؼهًٙوصزخذاإ فٙ٘  لذراد انزؼهـى انذارـ إظٓبر-1د
 . ػزع انًؼهٕيبد فٗٔانًزئٛخ انٕصبئم انضًؼٛخ  إصزخذاو-2د

 .التقنية وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير- 4د  

          ؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 %50انًحبػزح          

 %30انحٕار ٔانًُبلشخ  

 %20يٓبو ثحضٛخ          

 
          ؽزائك انزمٛٛى 

 
 %15(       1)االيزحبٌ 

 %15(        2)االيزحبٌ 

 %5ٔاعجبد ٔحؼٕر     

 %20اخزجبر َٓبٚخ انفظم انذراصٙ  

 
 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمزر أٔ انًضبقريز انًمزر أٔ انًضبق  انًزحهخ انذراصٛخ 

    ػًهٙ       َظز٘ 
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 انزخطٛؾ نهزطٕر انشخظٙ .12

 

 .انزُٕٚغ ٔانزغذٚذ فٙ إصهٕة إنمبء انًحبػزاد .1
 . اإلؽالع ػهٗ يظبدر يزُٕػخ ٔيخزهفخ ٔػذو اإللزظبر ػهٗ يظذر ٔاحذ .2
 . اإلصزضًبر انغٛذ نٕلذ انًحبػزح .3
 . يزاػبح انفزٔق انفزدٚخ ثٍٛ انطهجخ .4

 
 (انًؼٓذ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ ٔػغ)يؼٛبر انمجٕل  .13

 .   يزكز٘
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 أْى يظبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

أساسٍ  اسن الوقرر رهز الوقرر الوستىي/ السنت 

 أم اختُارٌ
 َتالوهاراثاألهذاف  ة ٌالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

 الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

2017 -2018 
 انجكبنٕرٕٚس

                 أساسٍ  /
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ ثغذاد انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انهغبد/ لضى انهغخ انضزٚبَٛخ انًزكز / ػهًٙ انمضى ال .2

 SYPRO 104/ انُحٕ ريز انًمزر/ اصى  .3

 إصجٕػٙ أشكبل انحؼٕر انًزبحخ .4

 صُٕ٘ انضُخ/ انفظم  .5

  صبػخ60 (انكهٙ)ػذد انضبػبد انذراصٛخ  .6

 2017/ 12/ 15 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف .7

 أْذاف انًمزر .8

ثمذر يٍ انمٕاػذ انُحٕٚخ ٔانظزفٛخ انزٙ ٚحزبعٓب فٙ حٛبرّ انؼهًٛخ ٔرطجٛمٓب  ٚٓذف انًمزر إنٗ رؼزٚف انطبنت

 .ػهٗ انُظٕص انًخزهفخ فٙ يغبل رخظظّ
 
 
 
 
 

 
 

 

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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  ٔؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمزريخزعبد ال .10

  ْذاف انًؼزفٛخ األ- أ

       .حزبعٓب فٙ حٛبرّ انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ٘انمٕاػذ انُحٕٚخ ٔانظزفٛخ انزٙ  ػهٗانطبنت ٚزؼزف أٌ - 1أ

 .ِيٓبراد فٓى انُظٕص ٔرحهٛم أٌ ًٚبرس انطبنت -2أ

 .يٍ رطجٛك انمٕاػذ انُحٕٚخ ٔانظزفٛخ ػهٗ انُظٕص انًخزهفخأٌ ٚزًكٍ انطبنت - 3أ
  . انمذرح ػهٗ انزًٛٛز ثٍٛ األصبنٛت انظحٛحخ يٍ غٛزْب-4أ        

 . انزؼزف إنٗ انفزق ثٍٛ خبطٛخ كم ربثغ ٔٔظٛفزّ ٔيب ٚزاد انزؼجٛز ثّ ػُذ اصزخذايٓب- 5أ        

 

  .يمزر انخبطخ ثبلٚخانًٓبراداألْذاف -  ة 

 يؼزفخ ثؼغ انًظطهحبد انًزرجطخ ثبنحٛبح ٔانزٙ رزحكى ثبنززكٛت  أٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدراً ػهٗ  -1ة 

         كبنؼذد ٔكُبٚبرّ         
 .يؼزفخ ٔظبئف انزٕاثغ أٌ ٚكٌٕ لبدراً ػهٗ - 2ة 

 .يؼزفخ انًشزمبد ٔأصزْب ػهٗ انغًهخ أٌ  ٚكٌٕ لبدراً ػهٗ - 3ة 

 -    4ة
      ؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .حانًحبػزح انُظز٘. 1       

 .(انضؤال ٔانغٕاة) انحٕاررمُٛخ  .2             

 . ركهٛف انطهجخ ثبنٕاعجبد انًُزنٛخ ٔانزطجٛمبد انًزُٕػخ. 3       
      ؽزائك انزمٛٛى 

       
  . اإليزحبٌ انزحزٚز٘ نزمٛٛى انزحظٛم انؼهًٙ نذٖ انطبنت  

 .انضؼٙ انضُٕ٘ ثًب فٛٓب اإلخزجبراد انفظهٛخ انزحزٚزٚخ% 40       

 .اإلخزجبر انزحزٚز٘ انُٓبئٙ% 60       

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

 .أٌ ٚزحًش انطبنت نحم انٕاعت- 1         ط

 .  أٌ ٚحزص انطبنت ػهٗ حؼٕر انًحبػزح-2ط

 . أٌ ٚشبرن انطبنت فٙ انًحبػزح ثفؼبنٛخ-3ط

      
     ؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 %50انًحبػزح          

 %30انحٕار ٔانًُبلشخ  

 %20يٓبو ثحضٛخ          
    ؽزائك انزمٛٛى 

 %15(       1)االيزحبٌ 

 %15(        2)االيزحبٌ 

 %5ٔاعجبد ٔحؼٕر     

 %20اخزجبر َٓبٚخ انفظم انذراصٙ  
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 ثُٛخ انًمزر. 11

 يخزعبد انزؼهى انًطهٕثخ انضبػبد األصجٕع
أٔ / اصى انٕحذح 

 انًٕػٕع
 ؽزٚمخ انزمٛٛى ؽزٚمخ انزؼهٛى

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انًجزذأ ٔانخجز رؼزٚف انطبنت ثبنًجزذأ ٔانخجز 2 األٔل

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انغًهخ انفؼهٛخ رؼزٚف انطبنت ثبنغًهخ انفؼهٛخ 2 انضبَٙ

 2 انضبنش
رؼزٚف انطبنت ثبنززرٛت انطجٛؼٙ 

 نؼُبطز انغًهخ
انززرٛت انطجٛؼٙ 

 نؼُبطز انغًهخ
 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح

 2 انزاثغ
رؼزٚف انطبنت ثخظبئض 

 إصزؼًبل انفبػم فٙ انغًهخ
خظبئض إصزؼًبل 

 انفبػم فٙ انغًهخ
 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح

 2 انخبيش
رؼزٚف انطبنت ثبنًطبثمخ ثٍٛ 

 انفؼم ٔانفبػم فٙ انغُش ٔانؼذد

انًطبثمخ ثٍٛ انفؼم 

ٔانفبػم فٙ انغُش 

 ٔانؼذد
 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انًفؼٕل ثّ رؼزٚف انطبنت  ثبنًفؼٕل ثّ   2 انضبدس

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انًفؼٕل فّٛ رؼزٚف انطبنت ثبنًفؼٕل فّٛ 2 انضبثغ

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انًفؼٕل انًطهك رؼزٚف انطبنت  ثبنًفؼٕل انًطهك 2 انضبيٍ

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انحبل رؼزٚف انطبنت ثبنحبل 2 انزبصغ

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انزٕاثغ رؼزٚف انطبنت ثبنزٕاثغ 2 انؼبشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انزٕكٛذ رؼزٚف انطبنت   ثبنزٕكٛذ 2 انحبد٘ ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انجذل رؼزٚف انطبنت ثبنجذل 2 انضبَٙ ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انزًٛٛز رؼزٚف انطبنت ثبنزًٛٛز 2 انضبنش ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انزفؼٛم رؼزٚف انطبنت ثبنزفؼٛم 2 انزاثغ ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح أفؼبل انمهت رؼزٚف انطبنت ثأفؼبل انمهت 2 انخبيش ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح أفؼبل انًمبرثخ رؼزٚف انطبنت ثأفؼبل انًمبرثخ 2 انضبدس ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انزؼغت رؼزٚف انطبنت ثبنزؼغت 2 انضبثغ ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انُٓٙ رؼزٚف انطبنت ثبنُٓٙ 2 انضبيٍ ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح اإلصزفٓبو رؼزٚف انطبنت ثبإلصزفٓبو 2 انزبصغ ػشز

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انزًُٙ رؼزٚف انطبنت ثبنزًُٙ 2 انؼشزٌٔ

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح اإلصزضُبء رؼزٚف انطبنت ثبإلصزضُبء 2 انحبد٘ ٔانؼشزٌٔ

 2 انضبَٙ ٔانؼشزٌٔ
رؼزٚف انطبنت ثئصهٕة انًذػ 

 ٔانذو
 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح إصهٕة انًذػ ٔانذو

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انُفٙ رؼزٚف انطبنت ثبنُفٙ 2 انضبنش ٔانؼشزٌٔ

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انشزؽ رؼزٚف انطبنت ثبنشزؽ 2 انزاثغ ٔانؼشزٌٔ

 إيزحبٌ ٕٚيٙ إنمبء يحبػزح انظفخ رؼزٚف انطبنت ثبنظفخ 2 انخبيش ٔانؼشزٌٔ
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 انجُٛخ انزحزٛخ . 12

 ال ٕٚعذ ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

. عجزائٛم انمزداحٙ، انًُبْظ فٙ انُحٕ ٔانًؼبَٙ ػُذ انضزٚبٌ. 1   (انًظبدر)ـ انًزاعغ انزئٛضٛخ 2

. إلهًٛٛش ٕٚصف دأد، انهًؼخ انشٓٛخ فٙ َحٕ انهغخ انضزٚبَٛخ. 2

 .أنجٛز أثَٕب، لٕاػذ انهغخ اٜرايٛخ. 3
4. Th. Nöldeke, Compendious Syriac Grammar. 

5. L. Costaz, Grammaire syriaque. 

 اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ثحٕس، انزٙ رحٕ٘ انٓٛئخ انضزٚبَٛخ- انؼهًٙ انؼزالٙيغًغ اليغالد   (.... ,انزمبرٚز , انًغالد انؼهًٛخ ) 

 .فٙ انًضبئم انُحٕٚخ انًخزهفخ

يٕالغ االَززَٛذ , ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ

.... 
 ال ٕٚعذ

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراصٙ  .11

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

 



  
 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
 شعز

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 اسجىعً

 انسُخ/ انفصم  .5
 سُىي

 (انكهً)عذد انسبعبد انذراسٍخ  .6
  سبعخ60

 ربرٌخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/1/2017 

 أهذاف انًقزر .8
 

يف بالواجبات اليومية لوذلك من خالل التك.تدريب الطالب عمى  حفظ القصائد  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 
  الشعر عند الذين يتكلمون بهذه اللغةيهدف 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 حفظ انقصبئذ 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  الحفظ قدرة 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 
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 ثٍُخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزعهٍى

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعراآلراميون السريان  2 1

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعراللغة السريانية  2 2

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرالشعر السرياني  2 3

-المديح)أغراض الشعر السرياني 2 4
 (الهجاء

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر (الرثاء- التزهيد) 2 5

- الحكم والقصائد الفلسفية) 2 6
 (الوصف

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر ( الغزل–الفخر ) 2 7

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرالبحور الشعرية  2 8

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرأوزان الشعر السرياني  2 9

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرالشعر الحر في الشعر السرياني  2 10

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعربحور الشعر الحر  2 11

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر (قواعد نثرية)النثر  2 12

دراسة السيرة الذاتية لألدباء السريان  2 13
 مقبل الميالد وبعد الميالد ونتاجا ته

األدبية 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعربرديصان - ابن ديصان 2 14

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعراسونا  2 15

   شعر امتحانات الفصل االول  16

   شعر عطلة نصف السنة  17

 11/2بداية الفصل الثاني 2 18
 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرقورلونا  2 19

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرمناقشة وتحليل القصيدة  2 20

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرباالي  2 21

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر مناقشة وتحليل القصيدة 2 22

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرمار ماروثا الفارقي  2 23

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر مناقشة وتحليل القصيدة 2 24

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرمار فيلكيسنس البنجي  2 25

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر مناقشة وتحليل القصيدة 2 26

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرنعوم فائق  2 27

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعر مناقشة وتحليل القصيدة 2 28

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعرجورج دنهش  2 29

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح شعراهناية الفصل الثاين  2 30
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 انجٍُخ انزحزٍخ  .12

 ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1
  كتاب األدب  والنصوص  لممرحمة الثالثة تأليف

 بشير الطوري . د

 
   (انًصبدر)ـ انًزاجع انزئٍسٍخ 2

   أدب المغة اآلرامية تأليف البير ابونا 

  تاريخ األدب السريانية من نشأته إلى العصر   

الحاضر لمراد كامل ومحمد حمدي البكري 

 وزاكية رشيد

     

 فولوس )االداب السريانية اعالم السريان

 (كميل افرام,غبلاير

 
  اغناطيوس افرام االول برصوم  )المؤلؤ المنثور 

  

      

 %5واججبد وحضىر

 %20اخزجبر َهبٌخ انفصم انذراسً

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىصى ثهب                

  (.... ,انزقبرٌز , انًجالد انعهًٍخ ) 
 م يسرى .أ.بحث منشور)النداء في آرامية الحضر

 (عباس عبد

 م يسرى .أ.بحث منشور)العطف في اللغات السامية

 (عباس عبد

 م .أ.بحث منشور)اسم الفاعل في آرامية الحضر

 (يسرى عباس عبد

  

يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

.... 
 اليوجد

 
 خطخ رطىٌز انًقزر انذراسً  .13

 رحذٌث يصبدر انزعهى   

 رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً 

 

 

 

 
 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قغى انهغخ انغشٚبَٛخ    انًشكض/ انقغى انؼهًٙ   .2

 ثبنث- يذبدثخ  سيض انًقشس/ اعى  .3

 يذبضشاد اعجٕػٛخ أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 2017- 2016  انغُخ/ انفصم  .5

  عبػخ90 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 25/3/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

رؼهٛى انطبنت انهغخ انغشٚبَٛخ ٔاألعظ انؼهًٛخ انصذٛذخ يٍ خالل رذسٚت انطبنت ػهٗ انزكهى ثبنهغخ انغشٚبَٛخ 

انقشاءح  )ثكهزب انهٓجزٍٛ انششقٛخ ٔانغشثٛخ ٔانًقذسح ػهٗ انًذبكبح يغ انًٕاد االخشٖ ٔثبنخصٕص يغ يٕاد 

 انذساعٛخاد ٔولٔثًب ٚٓٛٗء انطبنت ألعزٛؼبة يٕاد انًقشس ل,  (ٔاالَشبء 

 
 
 
 

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

 يخشجبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .10



 األْذاف انًؼشفٛخ  - أ

 يقذاس اعزٛؼبة انطبنت نهًبدح  -1أ

 "ٔنغٕٚب"  انقذسح ػهٗ رذهٛم انًبدح قٕاػذٚب-2أ

 اٌ ٚزى انزقٛٛى يٍ خالل ػشض انًبدح ثٍٛ انطهجخ - 3أ
اٌ ٚفٓى انطبنت انهغخ انغشٚبَٛخ   -4 أ 

 ٚغزٕػت انًٕاد انزٙ رذسط فٙ انصف -5أ

ٔثكال انهٓجزٍٛ انششقٛخ ٔانغشثٛخ  انقشاءح ٔانًذبدثخ ثبنهغخ انفصذٙ 6أ

 

 
 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًقشس-  ة 

 أعئهخ ٔأجٕثخ يجبششح دٕل انًبدح انغبثقخ - 1ة
 انًقبسَخ انهغّٕٚ ثٍٛ يبدح االخزصبص ٔاالخزصبص انًُبظش – 2ة

 انقذسح ػهٗ انقشاءح ثشكم صذٛخ   -–3 ة 

 انقذسح انًذبدثخ ثٍٛ انطهجخ – 4ة

 رذهٛم انجًم ٔانًفشداد انغشٚبَٛخ– 5ة

 

 
      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انقبء انًذبضشاد  1

 اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انذذٚثخ فٙ انًخزجشاد انصٕرٛخ 2

  اعزخذاو شبشبد انؼشض انزهفضَٕٚٙ أ انذارخ ش3ٕ 

 ٔانطشٚقخ انؼًهٛخ يٍ خالل االيزذبَبد انٕٛيٛخ. انطشٚقخ انُظشٚخ ٔانششح انًفصم يٍ خالل انذفع -4

 

 
      طشائق انزقٛٛى 

 دسجخ (15)دسجخ االيزذبٌ االٔل يٍ 

 دسجخ (15)دسجخ االيزذبٌ انثبَٙ يٍ 

 دسجبد (5)دسجخ انذضٕس ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ 

 دسجخ (20)دسجخ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االٔل يٍ 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ج

  اعزخذاو انًؼهٕيبد ٔاالفكبس ٔانًالدظبد انًًٓخ-1ج

  االعزفبدح يًب ٚزشجى ٔٚذهم يٍ يفشداد ٔجًم-2ج

  انًذبٔسح ٔانًذبدثخ ثٍٛ انطهجخ يٍ جّٓ ٔاالعزبر يٍ جّٓ-3ج

   

  
     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 



    طشائق انزقٛٛى 

 

 %15االيزذبٌ االٔل 

 %15االيزذبٌ انثبَٙ 

%   5ٔاججبد انذضٕس انٕٛيٙ 

%  20َٓبٚخ انفصم انذساعٙ 

 

 

 
 .(انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ - د 

دث انطبنت ػهٗ انقشاءح ٔانذفع نهًٕاد انًؼطبح نهًذبضشاد انغبثقخ نخهق دبنخ يٍ انزٕاصٌ ثٍٛ  -1د

 انًؼهٕيخ انًُٓجٛخ ٔيؼهٕيخ انًصذس

 ػًم دهقبد َقبشٛخ ثٍٛ انطهجّ دٕل يُٓجٛخ انًبدح -2د

 دث انطبنت ػهٗ رقٛٛى اجبثخ صيالءِ يٍ انطهجخ االخشٍٚ نزًُٛخ انزطٕٚش انزارٙ-3د

  اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انغًؼٛخ ٔانجصشٚخ فٙ انصف 

 ٔانزشجًخ ٔانًذبدثخ   انقذسح ػهٗ انقشاءح ٔانزذهٛم-4د
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يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕدذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 3 االٔل
الطالب : محادثات سريانية
 المجتهد

 يذبدثخ
 انقبء يذبضشح

اخزجبساد 

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ البيع والشراء-  3 انثبَٙ

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ ، األساتذة السريان 3 انثبنث

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ أفراهاط الحكيم-  3 انشاثغ

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ الحركات-  3 انخبيظ

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ أفرام الملفان السرياني-  3 انغبدط

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ أنواع الكلمة-  3 انغبثغ

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ -الثقافة السريانية-  3 انثبيٍ

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ ملحمة جلجامش 3 انزبعغ

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ العمل ومنافعه-  3 انؼبشش

 ٕٚيٛخ

انذبد٘ 

 ػشش
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخاألسم  3

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخاسواق املدينة  3 انثبَٙ ػشش

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخ (الدار، القرية) 3 انثبنث ػشش

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخاصناف الدم  3 انشاثغ ػشش

 ٕٚيٛخ

انخبيظ 

 ػشش
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخمنظمة الكشافة  3

 ٕٚيٛخ

انغبدط 

 ػشش
 امتحانات الفصل االول 

   يذبدثخ

  انغبثغ ػشش
 

 عطلة نصف السنة

   يذبدثخ

  انثبيٍ ػشش
 بداية الفصل الثاني

 

   يذبدثخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخاالسم املذكر واملؤنث  3 انزبعغ ػشش

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخمتارين حمادثة  3 انؼششٌٔ

 ٕٚيٛخ
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يوسف قوزي .د–المرحمة الثالثة /كتاب  المحادثة  ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 ،االستاذ بشير متي 

   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2
    (غرامطيق المغة السريانية)اوجين منا   

  الممعة الشهية )الكفرنيس اقميمس يوسف داود

قواعد المغة   )(في نحو المغة االرامية

(السريانية  

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

 (....  ,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ  )
  االدوات النحوية في (مجمة فصمية  )سمثا 

انذبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخالتمارين البدنية  3

 ٕٚيٛخ

انثبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخمتارين حمادثة  3

 ٕٚيٛخ

انثبنث 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخالفاعل  3

 ٕٚيٛخ

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخمتارين حمادثة  3

 ٕٚيٛخ

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخالكواكب املنري  3

 ٕٚيٛخ

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخمتارين حمادثة  3

 ٕٚيٛخ

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخاملستقبل  3

 ٕٚيٛخ

انثبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخمتارين حمادثة  3

 ٕٚيٛخ

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخماذا ترغب ان تكون  3

 ٕٚيٛخ

اخزجبساد  انقبء يذبضشح يذبدثخمتارين حمادثة  3 انثالثٌٕ

 ٕٚيٛخ



 منشور-انموذجا اللغات السامية الواو 

  منشور –الفعل المثال في المغات السامية  

  دور الترجمة والمترجمين في نقل العموم والمعارف الى الحضارة العربية– 

 منشور  –العصر العباسي انموذجا 

  

 

 

 

 

 

  

  انموذجا االدوات النحوية في اللغات السامية الواو-

 منشور

  منشور –الفعل المثال في المغات السامية  

  دور الترجمة والمترجمين في نقل العموم والمعارف الى الحضارة العربية– 

 منشور  –العصر العباسي انموذجا 

 

  

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

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

http://www.qenshrin.com/ 
http://www.syriacdictionary.net/ 
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اعزخذاو انًصبدس انذذٚثخ يٍ كزت ٔيجالد ػهًٛخ ٔنغٕٚخ ثبالضبفخ انًؼبجى انهغٕٚخ انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ٔانًٕاقغ   

 االنكزشَٔٛخ راد انؼالقخ انًشزشكخ

 

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


 

 

 

 



  
 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
 

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
 اسجىعً

 انسُخ/ انفصم  .5
 سُىي

 (انكهً)عذد انسبعبد انذراسٍخ  .6
 سبعخ 90

 ربرٌخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/11/2017 

 أهذاف انًقزر .8
 

  يهدف المقرر الى تعريف الطمبة بالحاالت القاعدية والحركات والضمائر في المغة السريانية

 الدراسي طالبإلى رفع مستوى ال أيضا  بقواعد ىاللغة السريانية ةما ويهدف المقرريهدف 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 انزحذس 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  انجحش 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

أو / اسى انىحذح  يخزجبد انزعهى انًطهىثخ انسبعبد األسجىع

 انًىضىع
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزعهٍى

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح احنو املقدمة  2 1

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريا االبدال والقلب املكاين   2 2

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  االبدال والقلب املكاين 2 3

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  االدغام  2 4

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  احلركات 2 5

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  احلركات 2 6

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  احلركات القصرية 2 7

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  احلركات الطويلة  2 8

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  انضًبئز   2 9

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  انضًبئز انًُفصهخ 2 10

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  الضمائر املتصلة  2 11

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  أمساء اإلشارة 2 12

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  أمساء اإلشارة 2 13

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  االسم  2 14

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  التعريف والتنكري 2 15

    أمتحانات الفصل األول   16

    عطلة نصف السنة   17

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  التذكري والتأنيث  2 18

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  (اجلمع-املثىن - املفرد)العدد  2 19

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  األضافة  2 20

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  األعداد يف اللغات السامية 2 21

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  الفعل 2 22

تصريف الفعل الثالثي اجملرد يف زمن  2 23
 املاضي 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة 

تصريف الفعل الثالثي اجملرد يف زمن  2 24
 املضارع 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة 

تصريف الفعل االمر من الثالثي  2 25
 اجملرد السامل 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة 

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  اسم الفاعل من الثالثي اجملرد   2 26

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  اسم املفعول من الثالثي اجملرد   2 27

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  املصدر من الثالثي اجملرد  2 28

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  أوزان الفعل   2 29

 اداء ايزحبٌ ٌىيً انقبء يحبضزح نظريات اللغة  أوزان الفعل  2 30
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 كتاب مادة المحادثة  ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

   (انًصبدر)ـ انًزاجع انزئٍسٍخ 2
   كتاب نظريات المغة 

  

      

  

 اـ انكزت وانًزاجع انزً ٌىصى ثهب                

  (.... ,انزقبرٌز , انًجالد انعهًٍخ ) 
  بروكممان، فقة المغات السامية 

 األفغاين سعيد، املوجز يف قواعد اللغة العربية 

 عبد التواب، رمضان ، املدخل اىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 

يىاقع االَززٍَذ , ة ـ انًزاجع االنكززوٍَخ

.... 
 اليوجد
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 رحذٌش يصبدر انزعهى   

 رشجٍع أسزخذاو انزقٍُخ انحذٌثخ فً رقذٌى انًقزر انذراسً 

 

 

 

 
 

      

 %5واججبد وحضىر

 %20اخزجبر َهبٌخ انفصم انذراسً

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 


