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 1. اسم المادة يُبْح تحميك انُظٕص

 2. رقم المادة 3271032

 (خ،ػًهيخانضبػبد انًؼتًذح )َظشي 2
.3 

 (خ، ػًهيخانضبػبد انفؼهيخ )َظشي 2
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج في انهغخ انؼشثيخ ٔآداثٓب انًبخضتيش

 6. رقم البرنامج -

 7. سم الجامعةا األسدَيخ

 8. الكمية اآلداة

 9. القسم انهغخ انؼشثيخ

 10. مستوى المادة يبخضتيش/ صُخ أٔنٗ

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3710/3712

 12. الدرجة العممية لمبرنامج يبخضتيش

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انهغخ انؼشثيخ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3710/3712
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضك انًبدح .11

 : يب يهي انشخبء إدساج

 142 :سلى انًكتت

 (3-1: )انضبػبد انًكتجيخ

 5055555( 6) 269+:  سلى انٓبتف

 ribrahimk@hotmail.comd :انجشيذ اإلنكتشَٔي

 

  

 مدرسو المادة .71

 .: سلى انًكتت، انضبػبد انًكتجيخ، سلى انٓبتف، انجشيذ اإلنكتشَٔييب يهي انشخبء إدساج
 انًذسس َفضّ

 

 

mailto:dribrahimk@hotmail.com
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 وصف المادة .71

 .يزكٕس في انخطخ انذساصيخ انًؼتًذح ْٕ كًب
ٔانًضتششليٍ، يمٕو انطهجخ ثذساصتٓب دساصخ َمذيخ نهٕطٕل إنٗ انًُٓح األيثم في ٔيُبْح تحميك انُظٕص فهّ يُبْح ٔ أطٕل يتجؼخ ػُذ انؼشة 

 تحميك انُظٕص.

 

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األْذاف -أ

 إدسان يفٕٓو انتحميك. -
 يؼشفخ يمبطذ ْزا انؼهى ٔسغجبتّ. -
 انٕػي ثُشأتّ ٔتطٕسِ. -
 انٕلٕف ػهٗ صًبد انؼبنى انًحمك. -
 اد انًُٓديخ نؼًهيخ انتحميك.يؼشفخ انخطٕ -
 انٕلٕف ػهٗ طؼٕثبد انتحميك. -
 يؼشفخ يكًالد انُشش ٔاإلخشاج انؼهًي. -
 انٕلٕف ػهٗ تدبسة ػذد يٍ انًحمميٍ/ انؼشة ٔانًضتششليٍ. -

 

 : ػهٗ ا  يكٌٕ لبدس أٌانًبدح  إَٓبءَتبخبد انتؼهّى: يتٕلغ يٍ انطبنت ػُذ  -ة

 يفٕٓو ػهى تحميك انُظٕص.أٌ يؼي  -
 ػهٗ َشأتّ ٔتطٕسِ.أٌ يمف  -
 أٌ يتجيٍ أْذاف ْزا انؼهى. -
 أٌ يؼشف صًبد انًحمك. -
 أٌ يؼشف انخطٕاد انًُٓديخ نؼًهيخ انتحميك. -
 أٌ يؼشف يكًالد انُشش انؼهًي. -

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

         
3 

 
 

     
محتىي المادة الدراسية والجدول  -02

 الزمني لها

َتبخبد انتؼهّى  انتمييى أصبنيت انًشاخغ

 ٕٖانًحت األصجٕع سانًذسّ  انًتحممخ

انتؼشيف ثبنًمشس ٔأْذافّ ٔثيبٌ يُٓديخ  صبػخ     

 ٔيظبدسِ تذسيضّ ٔطشق تمٕيًّ
 ػهى تحميك انُظٕص: يفٕٓيّ ٔغبيبتّ صبػبد 2    

 صًبد انًحمك بٌصبػت    

ياليح َشأح ػهى انتحميك في انتشاث  صبػبد 2    

 انؼشثي
دٔس انًضتششليٍ في تأطيم ػهى  صبػبد 2    

 انتحميك

 انخطٕاد انًُٓديخ نؼًهيخ انتحميك صبػبد 1    

 طؼٕثبد انتحميك صبػبد 2    

 االختجبس/ انُظفي صبػبد 2    

 يكًالد انُشش ٔاإلخشاج انؼهًي صبػبد   2    

 دساصبد/ تطجيميخ صبػبد 2    

 دساصبد/ تطجيميخ صبػبد 2    

 دساصبد/ تطجيميخ صبػبد 2    

حثيخ ٔتحميميخ )يٍ يُبلشخ/ ًَبرج ث صبػبد 2    

 إػذاد انطهجخ(

يُبلشخ/ ًَبرج ثحثيخ ٔتحميميخ )يٍ  صبػبد 2    

 إػذاد انطهجخ(

يُبلشخ/ ًَبرج ثحثيخ ٔتحميميخ )يٍ  صبػبد 2    

 إػذاد انطهجخ(

 االختجبس انُٓبئي صبػبد 2    

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .12

 انتبنيخ: انُشبطبد ٔاالصتشاتيديبد انتذسيضيخخ يٍ خالل تطٕيش َتبخبد انتؼهى انًضتٓذف يتى

 تٕفيش انٕصبئم ٔانتمُيبد انتؼهيًيخ انحذيثخ -
 ػمذ ٔسط ػًم نتجبدل انخجشاد ثيٍ أػضبء ْيئخ انتذسيش -
 تمبسيش األصبتزح انًذسصيٍ -
 اصتطالع آساء انطالة -
 اصتطالع آساء فشيك يتخظض يضتمم -
 خٓبد االػتًبد األكبديًي -
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 التقييم ومتطلبات المادة بأسالي .22

 انتمييى ٔانًتطهجبد انتبنيخ: أصبنيتخالل يٍ  انًضتٓذفخ َتبخبد انتؼهى تحمكإثجبد  يتى
 َتبئح االختجبساد -
 اصتجبَخ آساء انطالة -
 انحٕاس انًجبشش يغ انطالة -
 االصتؼبَخ ثزييم في يدبل انتخظض -
 إػذاد اصتجبَخ نتمٕيى انًمشس يٍ انطالة -
 نًجبششحانحٕاس ٔاألصئهخ ا -
 االختجبساد انتحشيشيخ -
 يُبلشخ ثحٕث انطهجخ -
 انًتبثؼخ ٔانًشالجخ انًضتًشح. -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .12

 قاعة محاضرات، سعة )( طالًبا-المباني )قاعة المحاضرات، المختبرات، .....الخ(:  -1

 صادر الحاسب اآللي: الحاسوب الشخصيم -2

 مصادر أخرى )مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة بها(: أشرطة تعليمية + أجهزة عرض -3

 

 المراجع .22

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 المراجع الرئيسية:

 8811ات العربية، بالشير وسوفاجيه، مترجم، قواعد تحقيق المخطوط -
 8891محاضرات في تحقيق النصوص، حسين نصار، القاهرة،  -
 منهج تحقيق النصوص ونشرها، نوري القيسي وسامي العاني، بغداد. -
 .8891تحقيق النصوص ونشرها، عبد السالم هارون، القاهرة،  -
 .8819مناهج تحقيق التراث، رمضان عبد التواب،  -
 .8811تحقيق التراث العربي، عبد الهادي الفضمي، القاهرة،  -
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 .8881بحوث ودراسات في المغة: تحقيق النصوص، حاتم الضامن، الموصل،  -
 هجرية. 8119، 2محاضرات في تحقيق النصوص، أحمد الخراط، جدة، ط -
 .8811التفكير العممي، فؤاد زكريا، سمسمة عالم المعرفة، الكويت  -
 بحوث العممية لمطالب الجامعيين، ثريا ممحس، مكتبة المدرسة ودار الكتاب العربي، بيروت.منهج ال -
 .8891مناهج البحث العممي، عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العممية، القاهرة،  -
 .8818مقدمة في المنهج، عائشة عبد الرحمن، معهد البحوث والدراسات العربية،  -
 .8811جه، أحمد بدر، وكالة المطبوعات، الكويت، أصول البحث العممي ومناه -
 .8812مبادئ في كتابة البحث العممي، كايد عبد الحق، مكتبة دار الفتح، دمشق،  -
 .8882األسس العممية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراة، محمد عبد الغني، القاهرة،  -
 .8811، 1ية، طكيف تكتب بحثًا أو رسالة، أحمد شمبي، دار النهضة العرب -
 البحث األدبي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر. -
 منهج البحث األدبي، عمي جواد الطاهر، مكتبة النهضة، بغداد. -
 .8819مناهج البحث في المغة، تمام حسان، دار الثقافة،  -
 .8811القاهرة،  -النقد األدبي: أصوله ومناهجه، دار الشروق، بيروت -
 .8898شر الكتب، برجشتراسر، مصر، أصول نقد النصوص ون -
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 .)م.دراسات، م. جامعة الممك سعود، المجمة األردنية لمغة العربية، م.جامعة دمشق، م.جامعة القاهرة...الخ( المجالت العممية المحكمة -
 لعممية )مج. المصري، السوري، األردني، العراقي....(مجالت المجامع المغوية وا -
 مقدمة ابن الصالح، تح: نور الدين عتر، دار الفكر. -
 .شبكة الفصيح لعموم المغة العربية -
 .موقع الوراق -
 .موقع األلوكة -
 موسوعة دهشة. -
 

 معمومات إضافية 26.

 
 إخشاء حٕاساد ٔنمبءاد يغ كجبس انًحمميٍ انؼشة.
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------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -----------الكوفحي إبراهيم د.أ--------منسق المادة: مدرس أو 
-------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة------------
------------ 

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


