
 وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمً   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــوٌم العلــمً  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً 

  قسم االعتماد الدولً                   
 
 
 
 

 كلٌات لل ستمارة وصف البرنامج األكادٌمًا

 م  1026 -  1025للعام الدراسً    

 دٌالى:   اسم الجامعة 
ة:  ةاسم الكلي ٌّ  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 6:   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 
 77/5/1076تاريخ ملء الملف :  

 
 التوقيع                                                                               التوقيع         

 م.د. عبدالرحمن ادريس صالحأ.  :المعاون العلمياسم  حمد عبد الرسول سلمان                   مم.د.رئيس القسم:  اسم     
 1076 /  5/  77 التاريخ                                                       1076/   5 /  77 التاريخ           

                                                                                   
             

 دقـق الملف من قبل 
 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. لؤي صيهود فواز التميمي واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 
              1076    /   5/    77التاريخ   

 التوقيع
 عميد الكلية  ة السيدمصادق                                   
 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي                                      

 التوقيع:                                                                                   
     التاريخ:                                            



  
 1انصفحح 

 
  

  
 كادًٚٙ ٔصف انثشَايح األ

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  التعلٌم العالً والبـحث العلمًوزارة جامعة دٌالى /  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة انمغى انغبيؼٙ / انًشكض  .2  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

أٔ  اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ .3

  انًُٓٙ
ٌّةقسم  ٌّة/ اللغة العرب  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 بكلورٌوس باللغة العربٌة وآدابها اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساعٙ .5

   اد/ أخشٖعُٕ٘ / يمشس
 النظام السنوي

 اعتماد معاٌٌر االتحاد للجامعات العربٌة انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 التربٌة / مؤسسات اخرى فً الدولة وزارة  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 21/5/1026 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

    :  أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 

نؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ عؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخض ػٍ لغى انهغخ ا

 .افضم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔرٕطٛم انشعبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء 
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انجشَبيظيخشعبد  .11

 

 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

 .        نًبدح األدة األَذنغٙشفخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش٘ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼ - 1

 اػذاد انطهجخ اػذادا" َفغٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚظ فٙ انًذاسط انضبَٕٚخ . -2

 فٙ انًذاسط انضبَٕٚخاألدة األَذنغٙ اػذاد انطهجخ اػذادا" َفغٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ رذسٚظ يبدح   -3

 

 جشَبيظ ثبنانخبطخ  ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 

 ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ انغبَت انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسعٙ. -1
 ٚطجك اعزشارٛغٛبد االدة االَذنغٙ داخم انظف انًذسعٙ . -2
 ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُغٛبٌ . -3
     ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .  -4

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ اعزخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ  -1

 . انًٕضحخ فٙ ) أ (

  .ٔششحٓب يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙرٕضٛح انًٕاد انذساعٛخ يٍ خالل طشٚمخ االعزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى  -2

  .انًؼهٕيبد ٔانحمبئكنهحظٕل ػهٗ هًؼهٕيبرٛخ انشجكخ انذٔنٛخ ن ٔ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ رٕعّٛ -3

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ . 61

  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط

 رحهٛم ثؼض انمظبئذ انجبسصح نهٕلٕف ػهٗ أدثٛزٓب . -1

 ٍٛ فظٕل ٔػظٕس االدة االَذنغٙ ٔيذٖ رطٕسْب .ٚمبسٌ ث -2

 ٚمٛى ثؼض انشؼشاء ٔاالدثبء االَذنغٍٛٛ انًشٕٓسٍٚ. -3

  ٚفغش اعجبة اشزٓبس ٔثشٔص ثؼض انشؼشاء ٔاالدثبء يٍ غٛشْى ضًٍ انحمجخ انضيُٛخ انًذسٔعخ .   -4

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 أنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب .ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبضشح انًزذ -1

 اعزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انًٕاضٛغ . -2

 رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثزّ انطبنت ضًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ. -3

 رذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء طشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى . -4

 طشائك انزمٛٛى    

 

 اصبسح ػُظش انزحفٛض ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1

 احزغبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحبٌ  انٕٛيٙ أٔ انُٓبئٙ  . -2

 دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمغى .  -3
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 ة الثالثةالمرحل ( سنة واحدة فقط)  ومدته  بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة
 

 عملي نظري

 الثالثةلة المرح

2344 

 عبػخ عُٕٚب  (  61) األدة األَذنغٙ

( عبػخ نكم 2ثٕالغ )

 شؼجخ

 ال ٕٚعذ

    

    

    

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .ميول الطلبة واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم ان المنهج ينفي ان يراعي  -7

بين اساليب التعلم وبين خصائص  توافق ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون  -1
 نمو الطلبة .

ضيف ي واالستاذ المتمكنبالتدريسي,  -اوال–ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طلبته, كون الطالب يتأثر  -3
 اسلوب خاص لشخصية الطالب في التدريس.

 التحديث الدوري  )السنوي( لخطط التدريب المعتمدة . -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل .13

 القبول مركزي -7

 رغبة الطالب. -1
 المعدل التنافسي بين األقسام. -3

 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ.14

 األدب األندلسي.طابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص لدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي تالكتب, ا -7
 شبكة المعلومات الدولية . -7

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -1
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ح نهتقٛٛىٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًقاتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼ

 يخشخاخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح 

انغُح / 

 انًغتٕٖ
 اعى انًقشس سيض انًقشس

 أعاعٙ

 أو اختٛاس٘

 األْذاف انًؼشفٛح
األْذاف انًٓاساتٛح 

 انخاصح تانثشَايح
األْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانقًٛٛح

انتأْٛهٛح انًٓاساخ انؼايح ٔ

 انًُقٕنح

)انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهقح 

ٕظٛف ٔانتطٕس تقاتهٛح انت

 (انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً األدب األندلسً  الثالثة
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 ًٕرج ٔصف انًقشسَ

 ًٙأ. و .د . نــؤ٘ صٛٓــٕد فـــٕاص انتًٛ

 ٔصف انًقشس

 

  التعلٌم العالً والبـحث العلمً وزارةجامعة دٌالى /  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة / انًشكض انؼهًٙانمغى  .2  / قسم اللغة العربٌة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 1422 اعى / سيض انًمشس .3

 الثالثةطلبة المرحلة  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 السنوي انفظم / انغُخ .5

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6
 لكل شعبة ( ساعة1/ بواقع  ) (    ساعة60)  
 

 م 21/5/1026 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 األدة األَذنغٙ.اػذاد انطهجخ نزذسٚظ يبدح  -1

 فٙ يبدح األدة األَذنغٙ.اػذاد ثبحضٍٛ ػهًٍٛٛ فٙ يغبل انجحش  -2

 ٔانزمبسٚش فٙ يبدح األدة األَذنغٙ. اعشاء انجحٕس  -3
 
 
 
 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 انزؼهى ٔانزمٛٛىٔطشائك انزؼهٛى ٔ انًمشسيخشعبد  .9

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ
1-  

 ٚؼشف يفٕٓو األدة االَذنغٙ . -2

 ٚجٍٛ اًْٛخ دساعخ األدة االَذنغٙ. -3

 ٚحذد اْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس)االدة االَذنغٙ(. -4

 ًٚٛض ثٍٛ اْذاف دساعخ االدة االَذنغٙ . -5

 ٕٚضح خظبئض دساعخ ْزِ انًبدح . -6

 ػهٛٓب ضًٍ دساعخ يبدح االدة االَذنغٙ .ٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رغهٛظ انضٕء  -7

   
  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

االدب فٙ حقٕل االدب انًختهفح ٔالعًٛا  ٚكتة ٔسقح تحثٛح , ٔكتاتح تحٕث ٔدساعاخ يتخصصح  -1

 . َذنغٙاال
 حفع اعًاء ٔشخصٛاخ ٔقصائذ تاسصج ألدتاء ٔشؼشاء ٔتغتخذو يصطهحاخ نغٕٚح َٔقذٚح يتٕعطح -2

 ٔػانٛح انًغتٕٖ تًا ٚالئى طثٛؼح انذسط .

 تؼهى طشائق تذسٚظ يادج االدب االَذنغٙ .  -3

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشح انًؼذنخ -1
 انًُبلشخ . -2
 االعزغٕاة . -3
 انؼظف انزُْٙ . -4
 االعئهخ انزحفٛضٚخ .  -5

 

 طشائك انزمٛٛى      

 ٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .% ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انً 41   -1

 %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ .61 -2

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 انزؼشٚف ثأصش انؼهى ٔانؼهًبء , ٔاالدثبء ٔانشؼشاء فٙ رطٕس االدة االَذنغٙ . -1
 ٚجذ٘ االْزًبو انفبػم ثذساعخ يبدح االدة االَذنغٙ . -2
 ؼهى .رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َحٕ ػًهٛخ انز -3
  رؼذٚم االرغبْبد انغهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى .ثًب ٚخض انًمشس . -4

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼظف انزُْٙ . -1
 انًُبلشخ . -2
 االعئهخ انًزشؼجخ فٙ االخزظبص . -3

 طشائك انزمٛٛى    
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 نٕٛيٙ . انًكبفئخ ٔانزحفٛض فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزغجخ ضًٍ انزمٛٛى ا
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (انزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ-د 

 يشاعؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1
 االطالع ػهٗ انًغزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد . -2
   يغبل االخزظبص . االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ -3
اعشاء انًغبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ   -4

  ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األسبوع األول 

ذا الموضوع ضبط الطلبة له
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن 

الفتح وتاريخ 
االسالم في 

 االندلس

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌةت ( واجبا1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

  الثانًاألسبوع 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

مصادر دراسة 
 االدب في االندلس

 مًعرض تقدٌ (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الثالث   األسبوع 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

ا و قدرتهم على إدراكه
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

كتاب )المغرب في 
 حلى المغرب(

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الرابعاألسبوع 

2 

بة لهذا الموضوع ضبط الطل
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

كتاب)نفح الطيب 
من غصن االندلس  

 الرطيب (

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ٌة( اختبارات شفه2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 األسبوع 
 2 الخامس 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 

الشاعر عبد الرحمن 
 عرض تقدٌمً (2)
  ناقشة و حوار( م1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
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استٌعابها و تحوٌلها الى 
ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ

 المعرفة لآلخرٌن

 المحاضرة الداخل

األسبوع 
 السادس

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

الشاعر ابن عبد 
 ربه االندلسي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
عرض على  ( 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 السابع األسبوع 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

ى إدراكها و قدرتهم عل
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 كتاب العقد الفريد
 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 مفاجئامتحان ( 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 ثامن الاألسبوع 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 
الشاعر يحيى بن 

 الحكم الغزال

 عرض تقدٌمً (2)
  ( مناقشة و حوار1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
ور الطلبة و ( حض4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 التاسع األسبوع 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

االدب في العصر 
 االموي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 لعاشر األسبوع ا

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

 االدبٌة السابقة 

 عهد االمارة
 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
الحادي األسبوع 

  عشر 

2  

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

 عهد الخالفة
 عرض تقدٌمً (2)
ة و حوار ( مناقش1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الثانً األسبوع 
 عشر

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل  هذه المعرفة وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

 

االدب في عصر 
 الطوائف والمرابطين

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 واجبات بحثٌة( 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الثالث  األسبوع
 عشر

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على و فهمه نظر ًٌّّ

استٌعابها ونقل هذه المعرفة 
 لآلخرٌن

موضوعات الشعر 
في عصر الطوائف 

 والمرابطين

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة ( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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بع الرااألسبوع 
  عشر

 
 
2 

 
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 
ا و قدرتهم  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ فهمه نظر

 على إدراكها 

 
 الغزل / المدح

 
 
 
 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2) 

 العارضة اإللكترونٌة

 
 
 
 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

 

 

األعثٕع انخايظ 

 شػش
2 

 

 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع ٔ 

فًّٓ َظشٚ ًّا ٔ قذستٓى ػهٗ إدساكٓا 

ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ يهكح 

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ا ٔتكه  ًًّ فٓ

 نآلخشٍٚ

 

 

انشثاء / انضْذ 

 ٔانتصٕف

 

 ( ػشض تقذ1ًٙٚ)

  ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحثٛح( ٔاخثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أثُاء 

 انًحاضشج

 عطلة نصف السنة

 األسبوع
 عشرالسادس 

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

ا  ًٌّ  السابقة نظر

االزدواج في 
موضوعات الشعر 

 االندلسي 

 

 ( ػشض تقذ1ًٙٚ)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 يفاخئ ايتحاٌ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أثُاء 

 انًحاضشج

السابع األسبوع 
  عشر

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

نقل وإدراكها و استٌعابها 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 
 أشــــــهــر الشعراء

 عرض تقدٌمً (2)
  ( مناقشة و حوار1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌةت ( واجبا1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثامن األسبوع 
 عشر 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

الشاعر ابو اسحاق 
 االلبيري

 عرض تقدٌمً (2)
  ( مناقشة و حوار1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

التاسع األسبوع 
 عشر 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

 الشاعر ابن شهيد
 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
و ( حضور الطلبة 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
 العشرون

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا  و قدرتهم  ًٌّّ و فهمه نظر

على إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

الشاعر ابن دراج 
 القسطلي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

لحادي األسبوع ا
 و العشرون 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

 
 الشاعر ابن زيدون

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌةات ( واجب1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثانً األسبوع 
 و العشرون 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

النثر وموضوعاته في 
عصر الطوائف 

 والمرابطين

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)
 لعارضة اإللكترونٌةا

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2) 

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثالث األسبوع 
 2 و العشرون 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

 عرض تقدٌمً (2)الخصائص 
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)
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إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

واالساليب الفنية 
 رللنث

مشاركتهم فً أثناء  العارضة اإللكترونٌة
 المحاضرة

 رابع األسبوع ال
 و العشرون

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 ه المعرفة لآلخرٌنهذ

أشهر المؤلفات في 
عصر الطوائف 

 والمرابطين

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
و  خامسال

 2 العشرون

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 
رسالة التوابع 

 والزوابع ألبن شهيد

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

سبوع األ
و  سادسال

 2 العشرون

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

النثر في العصر 
 االموي والخالفة 

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 4)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 ابعاألسبوع الس
 و العشرون 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

النثر الفني والنثر 
 التأليفي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
نماذج ( أمثلة من 4)

 ادبٌة
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

ثامن األسبوع ال
 و العشرون 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

التجديد في الشعر 
 االندلسي

 الموشحات

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
 ( أمثلة ادبٌة4)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 تاسعاألسبوع ال
 و العشرون

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم  ًٌّّ على و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

شعر الطبيعة / شعر 
 الرثاء

 شعر الحنين والغربة

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
 النماذج ( أمثلة من 4)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
حفظٌة ( واجبات 1)

 وبحثٌة .
( حضور الطلبة و 4) 

أثناء مشاركتهم فً 
 المحاضرة

األسبوع 
 الثالثون

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

ا  ًٌّ  االدبٌة السابقة نظر

 
أثر االدب 

االندلسي في 
اآلداب االوربة 

 االخرى

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
كتب ( أمثلة من 4)

 االدب
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
حضور الطلبة و ( 4)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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 انجُٛخ انزحزٛخ .11

 رفظٛهٙ حذٚضخ .اخزٛبس كزت راد طبثغ رؼهًٛٙ  انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

  انًشاعغ انشئٛغخ -2
اْى انكزت ضًٍ االخزظبص ٔانزٙ ركٌٕ راد 

 اعهٕة اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .
 انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب )انًغالد - أ

  انؼهًٛخ , انزمبسٚش,...(
ٕٚطٗ ثجؼض انكزت ٔانشعبئم ٔاالطبسٚح  انزٙ 

 رزضًٍ يفشداد انًمشس .

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَذ... - ة
انًكزجخ االَذنغٛخ ضًٍ االَزشَٛذ ٔانزٙ رشًم كم 

 يب ٚزؼهك ثبنًمشس ٔثشكم رفظٛهٙ  دلٛك ٔيٕضح. 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  -13

 نًمشس انذساعٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انزٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى .اصشاء ا


