
 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 

 

 
 

 مخطط المادة الدراسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

1 

 1. اسم المادة في صدر اإلسالم والعصر األموي         نثرال

 2. رقم المادة 0221022

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم اللغة العربية وآدابها

 10. مستوى المادة مادة اختيارية

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي م6102-6102

 12. الدرجة العلمية للبرنامج 

 13. رخرى المتتركة يي تدري  المادةاألقسام األ ال يوجد

 14. لغة التدري  اللغة العربية

تاريخ / مرخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  6102
 15. مراجعة مرخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 Larashafaqoj@yahoo.com:، البريد اإللكتروني 1202019916:، رقم الهاتف( 0-06)ح ث خ :مكتبيةالساعات ال

 مدرسو المادة .11

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 
 
 

 

 وصف المادة .11

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

يي القسم األول منها تطور موضوعات الكتابة والرخطابة يي صدر اإلسالم، وأتهر الكّتاب والرخطباء والرخصائص لمادة تناول ات
السياسة : الموضوعية والفنية لرخطبهم ورسائلهم، وتتناول يي قسمها الثاني أهّم موضوعات الرخطابة والكتابة يي العصر األموي وهي

لفكر واألدب، ودراسة مجموعة من النصوص النثرية الغنية يي التكل والمضمون برؤى نقدية والوعظ والزهد والتهنئة والتعزية وا
 .حديثة

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

2 

 األهداف -أ
 وبوادي ازالحج مدن وهي ، األموي والعصر اإلسالم صدر في ثرنال تئابي بالالط يعرف أن 1.

 .ومصر ، نواليم ، اموالش ، انوخراس ، والعراق ، ازوالحج جدن
 والدينية السياسية ،كالخطابة البيئات كلت من بيئة كل في النثر موضوعات الطالب يعرف أن 2.

 .والفكرية واالجتماعية
 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
 : والفهم المعرفة في األساسية األكاديميةالمهارات  : أوال
 .األموي والعصر اإلسالم صدر في النثر موضوعات تطور الطالب يعرف أن 1.
 .والكتاب الخطباء رهأش الطالب يعرف أن 2.
 .النثر في موضوع كل خصائص الطالب يعرف أن 3.
 .غيره عن هب يتميز وما ، أوالكاتب الخطيب وبلأس الطالب يعرف أن 4.
 : اإلدراكية التحميمية المهارات : ثانيا
 .والرسائل الخطب في المتناثرة واألفكار المعاني تركيب إعادة 1.
 .والرسائل الخطب في والمحدثين القدماء النقاد آراء تقييم 2.
 .واختالف ائتالف من ذلك في وما ، النثر في والشكل المضمون تقييم 3.
 : بالموضوع الخاصة المهارات : ثالثا
 .هلغت رفويع ، النثر قراءة ىلع الطالب يتدرب أن 1.
 .والرسائل الخطب يللتح ىلع يتدرب أن 2.
 .واألدبية غويةلال اهواستعماالت والتراكيب األلفاظ دالالت بين الفروق يميز أن 3.

 : التحويلية المهارات : ربعا ا
 .ناقدة مستوعبة متأنية قراءة القديم النثر قراءة ىلع القدرة 1.
 .كامل دقيق تصور في اهبنائ عادةا  و  المعاني ربط ىلع القدرة 2.
 والعصر اإلسالم صدر في والكتاب الخطباء عند واإلبداع الفن ومهمف استنباط ىلع القدرة 3.

 .األموي
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لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02  
 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 وجالرا شفاق   
 األول

تعريف المادة 
وحدودها ومفرداتها 

 وطريقة تدريسها 
تطور الرخطابة يي   الثاني الرا شفاقوج   

 صدر اإلسالم 
رخطابة الرسول عليه  الثالث الرا شفاقوج   

 الصالة والسالم 
رسائل الرسول عليه  الرابع الرا شفاقوج   

 الصالة والسالم 
فاء رسائل الرخل الخامس الرا شفاقوج   

 الراتدين 
 الوصايا السادس الرا شفاقوج   

ازدهار الرخطابة يي   سابعال الرا شفاقوج   
  العصر األموي 

 الرا شفاقوج   

 الثامن

أنواع الرخطب 
السياسية والدينية 
والحربية والفكرية 

 واألدبية  
رخطب الرخلفاء  التاسع  الرا شفاقوج   

 األمويين 
 ب الرخوارجرخط العاشر  الرا شفاقوج   

 رخطب التيعة عشرالحادي  الرا شفاقوج   

 الرا شفاقوج   
 الثاني  عشر 

رخطب الزبيريين 
والثوار من أتراف 

 العرب 
 الثالث عشر  الرا شفاقوج   

 و الرابع عشر

كثرة الرسائل وتنوعها 
ورخصائصها 

 الموضوعية والفنية
 الرا شفاقوج   

 الخامس عشر
رسائل عبد الحميد 

 الكاتب

 الرا شفاقوج   
 السادس عشر

 البرديات العربية
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .60

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 .المحاضرات والحوار والنقاش، والمهمات والواجبات، وعرض نماذج تطبيقية، وتبادل األدوار  

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .00

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 % .03امتحان منتصف الفصل  -1: التقييم

 . (مهمات ،واجبات، كتابة بحث)%23أعمال الفصل  -2         

 %.03االمتحان النهائي  -0         

 

 اسات المتبعة بالمادةالسي .02

 .د المسموح للغيابحأرخذ الحضور والغياب يي كل محاضرة وحرمان الطالب الذي يتجاوز ال:  والغياب سياسة الحضور -أ

يحدد يوم لتسليم و ال يقبل الغياب عن أي امتحان إال بعذر مثل تقرير طبي ،: الوقت المحددت يي وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 .جباتالوا

 والصحة إجراءات السالمة -ج

ذا تبين أن أحد الطلبة قد غش يحرم من االمتحانيمنع الغش : الغش والرخروج عن النظام الصفي -د  .وا 

 .تعطى الدرجات حسب تقييم المدر  لالمتحانات والواجبات المكلف بها الطالب: إعطاء الدرجات -ه

 اسة المادةيي در  تسهمالتي و الجامعة ب المتويرة الرخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .62

 االستعانة بشاشة العرض واللوح

 

 المراجع .02

 

 .ال يوجد كتب مقررة: طيتها للموضوعات المرختلفة للمادةالمقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغالكتب  -أ
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  :التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 عالمصادر والمراج
.القرآن الكريم  -1   

جمهرة خطب العرب         ألحمد زكي صفوت -2  

جمهرة رسائل العرب        ألحمد زكي صفوت -3  

كتب التراجم و الطبقات -4  

تاريخ الرسل و الملوك       لمحمد بن جرير الطبري  -5  

السيرة النبوية              البن هشام       -6  

للبالذري     أنساب األشراف          -7  

سير أعالم النبالء            للذهبي -8  

البيان و التبيين               للجاحظ -9  

الكامل في اللغة و األدب     للمبرد -11  

شرح نهج البالغة          البن أبي الحديد -11  

العقد الفريد                 البن عبد ربه -12  

بن تتيبةاإلمامة و السياسة          ال -13  

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخالفة الراشدة  لمحمد حميد -14  

لعبد القاهر البغدادي                       الفرق بين الفرق          -15   

الخطابة العربية في عصرها الذهبي         إلحسان النص -16  

إلحسان النصالخطابة السياسية  لعصر بني أمية            -17  

فن الخطابة و تطوره عند العرب             إليليا الحاوي -18  

في أدب اإلسالم                                لمحمد عثمان علي -19  

نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي          لحسين نصار -21  

لمحمد ابو زهرة     الخطابة أصولها و تاريخها في أزهر عصورها عند العرب       -21  

تاريخ الترسل عند العرب                     لمحمود مقداد -22  

الرسائل الفنية في العصر اإلسالمي حتى العصر األموي             لغانم جواد رضا -23  

الفن و مذاهبه في النثر العربي              لشوتي ضيف -24  

لشوتي ضيف         العصر اإلسالمي                     -25  

أدب الخوارج                                 لسهير تلماوي -26  

مختارات من األدب األموي                 لحسين عطوان -27  

 يةحقوق المرآة في البرديات العربية          لجاسر ابو صف -28

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

6 

 معلومات إضافية 26.

 
 
 
 

 
 

 ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الرخطة11/2/2312: اريخالتالرا تفاقوج : وقيعالتالرا تفاقوج : اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئي  القسم
 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الرخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئي                                                                                                              
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


