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 1. اسم المادة قضايا المغة العربية المعاصرة

 2. رقم المادة 2391432

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج دكتوره المغة العربية وآدابيا

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة لجامعة األرنيةا

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم المغة العربية وآدابيا

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي م2912/2913

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد
 13. المادة

 14. تدريسلغة ال العربية

/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  م2912/2913تحديث الفصل األول 
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 
 

 منّسق المادة .11
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 مدرس المادة

 

 مدرسو المادة .71



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة  ةالجامعة األردني                           

 

         
2 

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي دراجالرجاء إ
 أ.دة. سهى فتحي نعجت

 sfanns@yahoo.comاإليميل: 
 يىم االثنين والثالثاء واألربعاء 2...-2..0الساعت المكتبيت: 

 

 وصف المادة .71

 .ة الدراسية المعتمدةمذكور في الخط ىو كما
د منيا قضايا المغة العربية في العصر الحديث من مثل المصطمح العممي ولغة الحاسوب ولغة المخترعات الحديثة التي تتوح

المصطمحات والرموز، ومن مثل تعريب التعميم الجامعي وتحدياتو وتطبيقاتو، ومواطن اإلنجاز واإلخفاق في ذلك مع الوقوف عمى عناصر 
ين والمعوقات، ثم بحث الكتابة العربية، واالزدواجية، واألخطاء الشائعة وغيرىا، ويشارك الطمبة بالقيام بكتابة بحوث معمقة في ىذا التحس

 المضمار. 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
 مناقشة أىّم قضايا المغة العربية في العصر الحديث بموضوعية واستفاضة. -
 اح المعالجات اإلجرائّية العمّية لقضايا العربية في العصر الحديث.اقتر  -
 تحديد موقف الباحثين من بعض قضايا العربية. -
 دراسة أسباب النجاح أو الفشل في معالجة بعض قضايا العربية. -

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 المغة العربية في العصر الحديث. ُيحمل  جوانب قضايا -
 يقترح حموال لبعض قضايا العربية في العصر الحديث. -
 يناقش وجيات نظر الباحثين في قضايا العربية. -
 تقييم معالجة قضايا المغة العربية.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sfanns@yahoo.com
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 :لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 

 المحتوى األسبوع المدّرس م المتحققةنتاجات التعمّ  التقييم أساليب المراجع

بناء تصور عممي عن  الحوار والتوضيح وصف المادة التفصيمي
 المادة

وصف الخطة  األول مدرس المادة
 وتوزيع األعمال

كتب المجامع المغوية في 
المصطمحات/ أعمال 
 معيد التعريب في المغرب

المصطمحات  ثالثاني والثال مدرس المادة إمكانيات العربية المناقشة
 العممية الجديدة

آفاق الدرس المغوي في 
 العربية: المبنى والمعنى

 التعريب الرابع والخامس مدرس المادة الوسائل واألساليب نماذج وحوارات

كتب)تيسير النحو/ تجديد 
النحو/ النحو الجديد/ 
النحو الوظيفي/ العربية 

 الميسرة...(

ادس الس مدرس المادة صور التيسير التحميل
 والسابع

 تيسر العربية

التحول إلى قضية 
الفصحى/ بعض مؤتمرات 

 مجامع المغة العربية

 االزواجية الثامن والتاسع مدرس المادة المخاطر الحوار

معجم األخطاء الشائعة/ 
معجم الصواب المغوي/ 
معجم المغة العربية 
المعاصرة/ لغة 

 الجرائد/...(

 األخطاء الشائعة العاشر مدرس المادة األسباب والعالجات المعرفة المغوية

الحادي عشر  مدرس المادة دراسة حالة متابعات ونماذج الشباب ولغة العصر
 والثاني عشر

المغة في وسائل 
 اإلعالم

تجارب في  الثالث عشر  مدرس المادة اإليجابيات والسمبيات المناقشة قضايا لغوية معاصرة
معالجة قضايا 

 العربية
الرابع عشر  مدرس المادة بناء القدرة البحثية الحوار ///////////

 والخامس عشر
 مناقشة األبحاث

 االختبار النيائي السادس عشر مدرس المادة التقييم المعرفي والبحثي التصحيح //////////
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 القراءات المعرفّية. -
 الحوارات العممية. -
 مناقشة األبحاث. -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 االختبارات المتنوعة. -
 تصحيح التقارير ومناقشتيا. -
 ييم األبحاث.تق -
 المشاركات العممية المختمفة. -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : حسب تعميمات الجامعة.والغياب سياسة الحضور -أ

 : حسب تعميمات الجامعة.الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 : حسب المتوافر في القاعة والمبنى.والصحة إجراءات السالمة -ج

 : حسب تعميمات الجامعةالغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : حسب أنظمة الجامعة وتعميماتيا.إعطاء الدرجات -ه

 : مكتبة الجامعة، ومكتبة مجمع المغة العربية، والمواقع العممية، وغيرىا.تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 

 لمرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب()امصادر التعّمم والتعميم  .02

 ة علمياداإلمكانيات العلمية التعليمية في الجامعة والمواقع التعليمية المعتم
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 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 غوّي في الصحافة العربية الحديثة.الحبيب النصراوي، التوليد الم -
 حسن الممخ، تقنيات اإلعراب اإلعراب في النحو العربي. -
 داوود عبده، من قضايا المغة العربية. -
 سعيد بوطاجين، الترجمة والمصطمح. -
 سيى نعجة، آفاق الدرس المغوّي. -
 عبد السالم المسدي، العرب واالنتحار المغوّي. -
 وة الفصحى وعامياتيا.المجمس األعمى لمغة العربية، ند -
 محمد شندول، التطور المغوي في العربية الحديثة. -
 مصطفى النحاس، من قضايا المغة. -
 ممدوح خسارة، قضايا لغوية معاصرة. -

 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 الكتب:

 أسعد عمي، تيذيب المقدمة المغوية. -
 ج التحميل المساني.سيى نعجة، مدار  -
 عائشة عبد لرحمن، لغتنا والحياة. -
 عمار ساسي، صناعة المصطمح. -
 نياد الموسى، المغة العربية وأبناؤىا. -
 نياد الموسى، قضية التحول إلى الفصحى. -

 المواقع:
 مواقع المؤسسات العممي المغوية العربية الخاصة بالمغة العربية. -
 لمكتب المغوية. موقع الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي -
 موقع صوت العربية. -
 موقع لسان العرب لكتب المغة العربية وأبحاثيا ودراساتيا. -

 

 معمومات إضافية 26.
 ما فحسب وليست قضيت إنَّها لغت أمت تحيا بها.اللغت العربيت ليست عل

 
 م  2912/2913الفصل األول:اريخ: الت  أ.دة. سيى فتحي نعجة منسق المادة: مدرس أو 

 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: رر لجنة الخطةمق
 -----------------------------------------------التوقيع  -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع  -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


