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 ياجغرُش انهغح انعشتُح نهُاطمٍُ تغُشها )تخصص المغة العربية لمناطقين بغيرىا(خطح يادج ذكُىنىجُا انرعهُى 

 َىعف دًذاٌد. 

 

 1. اسم المادة تكنولوجيا التعميم )تخصص المغة العربية لمناطقين بغيرىا(

 2. رقم المادة 2501708

 (نظرية، عمميةالساعات المعتمدة ) 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج لمناطقين بغيرىاماجستير المغة العربية 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم قسم المغة العربية وآدابيا

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 1028/1029الفصل الثاني 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  -
 13. المادة

 14. لغة التدريس المغة العربية 

/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  5/2/1029
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يذسط انًادج: -
 

                     y.hamdan@ju.edu.joانثشَذ اإلنكرشوٍَ:             َىعف دًذاٌد. 

 021يكرة سلى:   -لغى انهغح انعشتُح  –انًكرة: كهُح اِداب 

 يجًع إَغاَُح 0انماعح: 

 

 

mailto:y.hamdan@ju.edu.jo
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 :األهداف -أ
 ن يتعرف الطمبة إلى مفيوم تكنولوجيا التعميم، وأىم مجاالتو، ووظائفو، وسياقات استعماالتو.أ .2
 أن يتعرف الطمبة إلى نطام المغة العربية في أنساقيا الصوتية والمعجمية والتركيبية والداللية. .1
 يّوصف الطمبة نظام المغة العربية في أنسقتيا المتعددة لغايات إنتاج برامج تعميمية وتعممية لمغة العربية. أن .3
 أن يستخدم الطمبة تكنولوجيا التعميم في تعميم المغة العربية. .4
 أن يقدم الطمبة مراجعات عممية لبرامج تحميل المغة العربية المحوسبة. .5

 الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى أن:نتاجات التعّمم: يتوقع من  -ب
 يعّرف المصطمحات الخاصة بالمادة. .2
 يستخدم التكنولوجيا في تعمم المغة العربية لمناطقين بغيرىا. .1
 أن يعد توصيًفا لبرامج حاسوبية لمعالجة مشكالت تعمم العربية لمناطقين بغيرىا. .3

 
 

 

 

 ايذرىي انًادج انذساعُح وانجذول انضيٍُ نه -

 

 

 المحتوى األسبوع نتاجات التعّمم المتحققة المراجع

 خطة المادة. -
  :ذكُىنىجُا انرعهُى

انًاضٍ وانذاضش 

 يٍ كراب ،وانًغرمثم

جاسٌ إَجهٍُ، وفك 

 انشتاط:

https://www.scribd.com/docu

ment/264685206/كراب-

-انذاضش-انًاضٍ-انرعهُى-ذكُىنىجُا

#0انًغرمثم

fullscreen&from_embed 
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 خطة المادة. -
 التعميم والتعمم. -

تكنولوجيا  -
 التعميم.

التعمم  -
 اإللكتروني.

 التعمم المدمج. -
المنصات  -

 التعميمية.
المسانيات  -

 الحاسوبية.
عمم الحاسوب  -

  المساني.
  :ذكُىنىجُا انرعهُى

انًاضٍ وانذاضش 

 يٍ كراب ،وانًغرمثم

جاسٌ إَجهٍُ، وفك 

 انشتاط:

تحديد مفيوم  -
 تكنولوجيا التعميم.

معرفة مجاالت  -
استخدام تكنولوجيا 

 التعميم.
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تكنولوجيا 
التعميم: 
المفيوم 
والمجال 
 .واإلجراء

https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
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https://www.scribd.com/docu

ment/264685206/كراب-

-انذاضش-انًاضٍ-انرعهُى-ذكُىنىجُا

#0انًغرمثم

fullscreen&from_embed 
 

 انرعهُى،  أصىل ذكُىنىجُا

يذًذ تٍ عهًُاٌ دًىد 

 انًشُمخ وآخشوٌ،

https://www.scribd.com/docu

ment/261327918/-أصىل

ذكُىنىجُا-

fullscreen&from_embeانرعهُى#

d 

 
  وانرعهى  انثصشَحانثمافح

انثصشٌ، فشاَغُظ دواَش 

 ودَفُذ ياَك يىس

https://www.scribd.com/docu

ment/262204725/-كراب-انثمافح

انثصشَح-وانرعهى-انثصشٌ-انطثعح-

انثاَُح-األعرار-انذكرىس-َثُم-جاد-

fullscreen&from_embeعضيٍ#

d 

  ،َظشَاخ انرعهى عٍ تعذ

نٍ أسشش عىشهش وياَكم 

 عًُىَغٍ،

-http://drgawdat.edutech

portal.net/archives/14374 

 :ٍَانكراب اإلنكرشو 

 http://drgawdat.

-edutech

portal.net/archives/135

52 

 َ :ى انرذسَظ ظيمال

انزكُح، د. يصطفً 

 جىدخ،

معرفة طرق التعمم  -
والتعميم باستخدام 

 التكنولوجيا.
مفيوم التعرف عمى  -

 التعمم عن بعد.
 
استخدام طرق التعمم  -

 البصري.
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https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/264685206/كتاب-تكنولوجيا-التعليم-الماضي-الحاضر-المستقبل2#fullscreen&from_embed
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14374
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14374
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13552
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13552
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13552
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13552
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http://drgawdat.edutec

h-

portal.net/archives/138

86 

 

 
نظرية العامل في النحو العربي )دراسة تأصيمية 

 د. مصطفى بن حمزة -وتركيبية( 
 دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني. -

 ومعناىا، تمام حسان.المغة العربية مبناىا 
 

 عمم المغة العام، فردينان دي سوسير.
 أساسيات المغة، رومان ياكبسون.

 
 

 آفاق جديدة في دراسة المغة والذىن، تشومسكي
 المعرفة المغوية تشومسكي

المقارنة والتحطيط في المسانيات، عبد القادر 
 الفاسي الفيري.

النحو العربي ونظام   -
المغة التركيبي: نظرية 
العامل، نظرية النظم 

 )التعميق(.
 
لمغة والفكر: ا -
لمسانيات البنيوية: دي ا

سوسير، رومان 
 .ياكبسون

 
المغة والذىن: -
شومسكي من النحو ت

التحويمي إلى برنامج 
 الحّد األدنى.
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20 
 
 
 
22 
 
21 
 
 

ظام المغة العربية ن .3
 .وأنساقيا

 المغة والحاسوب، نبيل عمي،  -
 
 

]نياد الموسى، العربية نحو توصيف  -
جديد في ضوء المسانيات الحاسوبية، 

،   المؤسسة العربية لمدراسات 2ط
 [1000والنشر، بيروت، 

]"تصميم رموز حاسوبية لتمثل ألفبائية   -
صوتية دولية تعتمد عمى الحرف 

العربي"، منصور بن محمد الغامدي، 
ممك عبد العزيز: العموم مجمة جامعة ال

-17، ص ص1، ع26اليندسية، م
 ىـ([2417م/ 1006، )64

حوسبة الصرف العربي: الموارد  -
والخبرات المسانية، عبد الرزاق تواربي، 

وخالد األشيب، ومعد عبد الفتاح، 

 المغة العربية والحاسوب
 
 

نظام المغة توصيف 
 العربية لمحوسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمسانيات التطبيقية .ا4
 .والتكنولوجيا

http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13886
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13886
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13886
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/13886
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وقائع الندوة الدولية: المعالجة اآللية 
معيد الدراسات  –لمغة العربية 

، 1007رب، المغ –واألبحاث لمتعريب 
(65-89.) 

توليد الجمل في المسان العربي )دراسة  -
لسانية حاسوبية(، بابا أحمد رضا، 
رسالة دكتوراه قدمت في جامعة أبي 

تممسان في الجزائر،  –بكر بمقايد 
بإشراف: غيثري سيدي محمد، سنة 

1024. 
 
 
 
 

 االنطولوجيات -
http://ontoloy1.blogspot.com/ 

 
نظرية الحقول الداللية، عمار شمواي، مجمة 

 1العموم اإلنسانية ، ع
 

أىم األدوات المستخدمة في تطوير فيديو 
 ، 2التدريب اإللكتروني، ج

-http://drgawdat.edutech
portal.net/archives/15073 

 
 برامج وتطبيقات في تكنولوجيا التعميم:

-http://drgawdat.edutech
portal.net/archives/category/

progs 
 
 

 
 
 

 لوجلغة البرو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االنطولوجيا 
 )المعموماتية(

 
 
 

نظرية الحقول الداللية 
 والويب الداللي

 
 
 

استخدام الفيديو في 
لتطوير التدريب 

اإللكتروني في تعمم 
 العربية
 

استخدام برامج 
وتطبيقات تكنولوجيا 
 التعميم في تعمم العربية
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 االمتحان النيائي 26  

http://ontoloy1.blogspot.com/
http://ontoloy1.blogspot.com/
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/15073
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/15073
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/category/progs
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/category/progs
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/category/progs
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/category/progs


 

6 
 

 انًشاجع: 

 

 .انُص وانخطاب واإلجشاء، سوتشخ دٌ تىجشاَذ، ذشجًح ذًاو دغاٌ -

 عهى انهغح انعاو، فشدَُاٌ دٌ عىعُش. -

 أعاعُاخ انهغح، سوياٌ َاكثغىٌ. -

 ذأصُهُح وذشكُثُح، د يصطفً تٍ دًضج.دساعح  –َظشَح انعايم فٍ انُذى انعشتٍ  -

 دالئم اإلعجاص، عثذ انماهش انجشجاٍَ. -

 انهغح انعشتُح يثُاها ويعُاها، ذًاو دغاٌ -

 انهغح وانذاعىب، َثُم عهٍ. -

 ذكُىنىجُا انرعهُى، فىصٌ اشرُىِ وستذٍ عهُاٌ. -

دىعثح انصشف انعشتٍ: انًىاسد وانخثشاخ انهغاَُح، عثذ انشصاق ذىاستٍ، وخانذ  -

يعهذ  –األشهة، ويعذ عثذ انفراح، ولائع انُذوج انذونُح: انًعانجح اِنُح نهغح انعشتُح 

 (.98-56، )0222انًغشب،  –انذساعاخ واألتذاز نهرعشَة 

 آفاق جذَذج فٍ دساعح انهغح وانزهٍ، ذشىيغكٍ. -

 انًعشفح انهغىَح، ذشىيغكٍ. -

 هشٌ. انًماسَح وانرخطُط فٍ انهغاَُاخ، عثذ انمادس انفاعٍ انف -

ذىنُذ انجًم فٍ انهغاٌ انعشتٍ )دساعح نغاَُح داعىتُح(، تاتا أدًذ سضا، سعانح دكرىساِ  -

ذهًغاٌ فٍ انجضائش، تإششاف: غُثشٌ عُذٌ يذًذ،  –لذيد فٍ جايعح أتٍ تكش تهماَذ 

 .0212عُح 

 وانرعهى انثصشٌ، فشاَغُظ دواَش ودَفُذ ياَك يىس. انثصشَحانثمافح  -

 انرعهُى، يذًذ تٍ عهًُاٌ دًىد انًشُمخ وآخشوٌ.أصىل ذكُىنىجُا  -

 ، يٍ كراب جاسٌ إَجهٍُ.ذكُىنىجُا انرعهُى: انًاضٍ وانذاضش وانًغرمثم -

 


