
 
 

 الجامعة األردنية                       مخطط المادة الدراسية                              مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

 
 

1 
 

 

 

 1. اسم المادة يٕعٛمٗ انشؼش انؼشثٙ فٙ انمذٚى ٔانحذٚج

 2. رقم المادة 3291022

 (خ،ػًهٛخانغبػبد انًؼتًذح )َظشٚ 2
.3 

 (خ، ػًهٛخانغبػبد انفؼهٛخ )َظشٚ 2
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج انذكتٕساِ فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب

 6. نامجرقم البر  -

 7. اسم الجامعة األسدَٛخ

 8. الكمية اٜداة

 9. القسم انهغخ انؼشثٛخ

 10. مستوى المادة دكتٕساِ

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3912/3912

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتٕساِ

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انهغخ انؼشثٛخ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3912/3912
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّغك انًبدح .11

 :يب ٚهٙ انشربء إدساد

 141 :سلى انًكتت 

 (3-1: )انغبػبد انًكتجٛخ

 5055555( 6) 269+: سلى انٓبتف

 dribrahimk@hotmail.com :انجشٚذ اإلنكتشَٔٙ

 

  

 مدرسو المادة .71

 .: سلى انًكتت، انغبػبد انًكتجٛخ، سلى انٓبتف، انجشٚذ اإلنكتشَٔٙيب ٚهٙ انشربء إدساد
 انًذسط َفغّ

 

 

mailto:dribrahimk@hotmail.com
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 وصف المادة .71

 .يزكٕس فٙ انخطخ انذساعٛخ انًؼتًذح ْٕ كًب
ٔصاٌ أليصـطهحبتٓب فـٙ ا ٔثٛــبٌ ،ؼشثٛــخ انمذًٚــخ ٔانتزذٚــذ فــٙ يٕعــٛمٗ انشــؼش انؼشثــٙانجحــٕس ان غتتجــ ،يٕعــٛمٗ انشــؼش انؼشثــٙ

ٚـذ فـٙ انتزذ دبػفـٙ يٕظـٕ عٕاء. حى انجحج تطجٛمٛـخ يـٍ انشـؼش انمـذٚى ٔانحـذٚج ػهـٗ حـذ دًَـبر غٔانضحبفـبد انمـٕافٙ يـ الدٔانتفؼـٛ

ٌ، ٔيُبلشخ ْزِ اٜساء فٙ ظٕء انُمذ األدثٙ انحذٚج. ٔٚشبسن انطهجخ فٙ انُمـبد انؼـشة فـٙ ْـزا انشـأساء آ ضايٕعـٛمٗ انشـؼش انؼشثـٙ ٔاعـتؼش

 تمذٚى ثحٕث يؼًمخ فٙ ْزا انًعًبس.
 

 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األْذاف -أ

 انٕلٕف ػهٗ يفٕٓو يٕعٛمٗ انشؼش ٔلًٛتٓب انفُٛخ. -
 تأصٛم يٕعٛمٗ انشؼش انؼشثٙ. يؼشفخ رٕٓد انخهٛم فٙ -
 تجٍٛ يذٖ حشاء األٔصاٌ انؼشثٛخ ٔغبلبتٓب انفُٛخ ٔانتأحٛشٚخ. -
 اإلنًبو ثأثشص يظبْش انتزذٚذ فٙ يٕعٛمٗ انشؼش انؼشثٙ، َٔمذْب فُٛب   -
 االغالع ػهٗ أْى انمعبٚب انُمذٚخ انتٙ تتصم ثؼُصش انًٕعٛمٗ فٙ انُص انشؼش٘ ٔيحبٔستٓب. -
 

 :ػهٗ ا  ٚكٌٕ لبدس أٌانًبدح  إَٓبءى: ٚتٕلغ يٍ انطبنت ػُذ َتبربد انتؼهّ  -ة

 أٌ ٚمف ػهٗ حشاء يٕعٛمٗ انشؼش انؼشثٙ ٔإيكبَبتٓب انفُٛخ. -
 أٌ ٚهى ثأثشص يظبْش انتزذٚذ انتٙ غشأد ػهٗ يٕعٛمٗ انشؼش انؼشثٙ. -
 َّٕ انًٕعٛمٙ.أٌ ٚطهغ ػهٗ أْى انمعبٚب انُمذٚخ انتٙ تتصم ثطجٛؼخ انؼاللخ ثٍٛ انُص انشؼش٘ ٔيك -
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محتىي المادة الدراسية والجدول  -02

 الزمني لها

َتبربد انتؼهّى  انتمٛٛى أعبنٛت انًشارغ

 انًحتٕٖ األعجٕع طانًذسّ  انًتحممخ

انتؼشٚف ثبنًمشس ٔأْذافّ ٔثٛبٌ يُٓزٛخ  عبػخ    

 تذسٚغّ ٔغشق تمًّٕٚ
 يٕعٛمٗ انشؼش: يمبسثخ يفٕٓيٛخ عبػبد 4    

 انتفكٛش انًٕعٛمٙ ػُذ انخهٛم بػبدع 2    

انذٔائش انؼشٔظٛخ ٔأًْٛتٓب ػهٗ  عبػبد 2    

 انًغتٕٖ انؼهًٙ
 انؼشٔض انؼشثٙ، ٔإيكبَبتّ انًٕعٛمٛخ عبػبد 2    

يٍ أشكبل انتزذٚذ انًٕعٛمٙ: انًٕشح،  عبػبد 2    

 انشؼش انذٔس٘، انشؼش انًشعم

، شؼش انتفؼٛهخ: إسْبصبتّ األٔنٗ عبػبد 2    

 إشكبنٛخ انشٚبدح، إشكبنٛخ انتغًٛخ

لصٛذح انتفؼٛهخ: ثُبؤْب انًٕعٛمٙ،  عبػبد 4    

 ٔإيكبَبتٓب انفُٛخ

 االختجبس/ انُصفٙ عبػبد 2    

تهمٙ شؼش انتفؼٛهخ فٙ انُمذ انحذٚج ثٍٛ  عبػبد   2    

 طانتأٚٛذ ٔانشف
انمبفٛخ، ٔيكبَتٓب فٙ يٕعٛمٗ انمصٛذح  عبػبد 2    

 انمذٚى ٔانحذٚج انؼشثٛخ فٙ

 انًٕعٛمٗ انذاخهٛخ عبػبد 2    

لعٛخ انؼاللخ ثٍٛ انجحش انشؼش٘  عبػبد 2    

 ٔيٕظٕع انمصٛذح

لعٛخ تذاخم األشكبل انًٕعٛمٛخ فٙ  عبػبد 2    

 انمصٛذح انحذٚخخ

 انشؼشٚبد انًؼبصشح ٔػُصش انًٕعٛمٗ عبػبد 2    

 االختجبس انُٓبئٙ عبػبد 2    

 ات واالستراتيجيات التدريسيةالنشاط .12

 انتبنٛخ: انُشبغبد ٔاالعتشاتٛزٛبد انتذسٚغٛختطٕٚش َتبربد انتؼهى انًغتٓذفخ يٍ خالل  ٚتى

 تٕفٛش انٕعبئم ٔانتمُٛبد انتؼهًٛٛخ انحذٚخخ -
 ػمذ ٔسػ ػًم نتجبدل انخجشاد ثٍٛ أػعبء ْٛئخ انتذسٚظ -
 تمبسٚش األعبتزح انًذسعٍٛ -
 ةاعتطالع آساء انطال -
 اعتطالع آساء فشٚك يتخصص يغتمم -
 رٓبد االػتًبد األكبدًٚٙ -
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمٛٛى ٔانًتطهجبد انتبنٛخ: أعبنٛتخالل يٍ  انًغتٓذفخ َتبربد انتؼهى تحمكإحجبد  ٚتى
 َتبئذ االختجبساد -
 اعتجبَخ آساء انطالة -
 انحٕاس انًجبشش يغ انطالة -
 االعتؼبَخ ثضيٛم فٙ يزبل انتخصص -
 إػذاد اعتجبَخ نتمٕٚى انًمشس يٍ انطالة -
 انحٕاس ٔاألعئهخ انًجبششح -
 االختجبساد انتحشٚشٚخ -
 يُبلشخ ثحٕث انطهجخ -
 انًتبثؼخ ٔانًشالجخ انًغتًشح. -
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في يم الواجباوتسم 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

 

 دريب()المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التمصادر التعّمم والتعميم  .12

 ( طالًبا11قاعة محاضرات، سعة )-المباني )قاعة المحاضرات، المختبرات، .....الخ(:  -1

 مصادر الحاسب اآللي: الحاسوب الشخصي -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 مطموبة، والقراءالكتب ال  -أ
 المراجع الرئيسية:

 8791الكافي في العروض والقوافي، الخطيب التبريزي، تح: الحساني حسن عبد اهلل، القاهرة،  -
 8791العيون الغامزة عمى خبايا الرامزة، الدماميني، تح: الحساني حسن عب اهلل، القاهرة،  -
 8711الجوهري، تح: صالح بدوي، نادي مكة الثقافي،  عروض الورقة، -
 8797القسطاس المستقيم في عمم العروض، الزمخشري، تح: بهيجة باقر الحسني، بغداد،  -
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 8791كتاب القافية، األخفش، تح: عزت حسن، دمشق،  -
 8791القافية دراسة صوتية جديدة، حازم عمي كمال الدين، مكتبة اآلداب،  -
 8791، 2فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد اهلل الطيب، بيروت، ط المرشد إلى -
 8711، دمشق، 1دار الطراز في عمل الموشحات، ابن سناء الممك، تح: جودت الركابي، ط -
 8717فن التوشيح، مصطفى عوض عبد الكريم، القاهرة،  -
 8711، 9قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكة، بيروت، ط -
 8797د في موسيقى الشعر العربي الحديث، س.موريه، تر: سعد مصموح، حركات التجدي -
 التجديد الموسيقي في الشعر العربي، رجاء عيد، منشأة المعارف، اإلسكندرية -
 8771البناء العروضي لمقصيدة العربية، محمد حماسة عبد المطيف، دار الشروق،  -
 8792، القاهرة، 4موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ط -
 موسيقى الشعر، شكري عياد، مصر، د.ت -
 8794في البنية اإليقاعية لمشعر العربي، كمال أبو ديب، بيروت،  -
يقاع الشعر العربي، سيد البحراوي، الهيئة المصرية العامة لمكتاب،  -  8771العروض وا 
 8799، تونس، 8نظرية إيقاع الشعر العربي، محمد العياشي، ط -
 8771ومشكالت، مدحت الجيار، دار المعارف، موسيقى الشعر: قضايا  -
 8717موسيقى الشعر العربي: ظواهر التجديد، حسني عبد الجميل يوسف، الهيئة المصرية العامة لمكتاب،  -
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 8711يني، بيروت، العقد الفريد، ابن عبد ربه، تح: عبد المجيد الترح -
 العمدة، ابن رشيق، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الرشاد الحديثة، د.ت -
 بناء القصيدة العربية في النقد القديم، يوسف بكار، دار اإلصالح، الدمام، السعودية -
 8779نمط صعب ونمط مخيف، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مصر،  -
 مجمة فصول المصرية -
 شبكة الفصيح لعموم المغة العربية -
 عجائب من العربية -
 موقع الوراق -
 موقع األلوكة -
 موسوعة الشعر العربي -
 

 معمومات إضافية 26.

 
 ال ٕٚرذ.
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------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -----------الكوفحي إبراهيم د.أ--------منسق المادة: مدرس أو 
-------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة------------
------------ 

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

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


