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 1الصفحت 

 
  

      

 ًصف البشناهح األكادّوِ        

 

يجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ا
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ خبيؼخ دٚبنٗ /   انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انؼشثٛخ  انًشكض /  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 لغى انهغخ انؼشثٛخ / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ 

 نٕسٕٚط ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب بثك اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘ 

 بيؼبد انؼشثٛخ يؼبٚٛش االرحبد نهد انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 ٔصاسح انزشثٛخ / يؤعغبد اخشٖ فٙ انذٔنخ  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 2116/  5/  17 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

خؼم انًُزح انز٘ ٚزًخغ ػٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ  فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًدزًغ ٔرٕطٛم 

 هٕثخ فٙ االسرمبء انٗ افؼم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ انشعبنخ انزشثٕٚخ انًط
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 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
      رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًطهٕة نإلؽبس انفكش٘ نًبدح انؼشٔع   -1أ

 ادا َفغٛب ٔرشثٕٚب نًُٓخ انزذسٚظ اػذاد انطهجخ اػذ-2أ

 عاػذاد انطهجخ اػذادا َفغٛب ٔرشثٕٚب نزذسٚظ يبدح انؼشٔ -3أ

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚحذد انٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ اندبَت انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسعٙ – 1ة 

 نًذسعٙ ٚطجك اعزشارٛدٛبد انؼشٔع ٔيفبًّْٛ داخم انظف ا – 2ة 

 ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ انُغٛبٌ        - 3ة 

 هى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ ؼٚطجك َظشٚبد انز -4ة         
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

اعزخذاو ؽشٚمخ االنمبء ٔانًحبػشح فٙ رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕاػٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ  -1

 انًٕػحخ فٙ ) أ (  
 خالل ؽشٚمخ االعزدٕاة ٔانًُبلشخ ٚزى رٕػٛح انًفشداد انذساعٛخ  ٔششحٓب يٍ  -2
 رٕخّٛ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔانشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبد نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانحمبئك  -3

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ  خفظهٛان بديزحبَاال%  41

 الخزجبس انُٓبئٙ % ا 61

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

  ػشٔػٛب نهٕلٕف ػهٗ اْى خظبئظٓب رحهٛم ثؼغ انمظبئذ -1ج         

 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ اخُبط االدة اَطاللب يٍ انزحهٛم انؼشٔػٙ -2ج

 ٚمٛى ثؼغ انشؼشاء ٔانمظبئذ  -3ج

 ل االٚمبع انشؼش٘ ٚفغش اعجبة اشزٓبس ثؼغ انشؼشاء يٍ غٛشْى فٙ يدب-4ج   
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبػشح انًزذأنخ ٔاظٓبس اًْٛزٓب  -1
 اعزدٕاة انطهجخ يٍ خالل يدًٕػخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ ) كٛف , نًبرا , اٍٚ , ا٘ ( نجغ انًٕاػٛغ  -2
 انظحٛحخ رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفأ انطبنت فٛٓب ػهٗ اخبثزّ  -3
 رذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء ؽشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى -4

 ؽشائك انزمٛٛى    

 اثبسح ػُظش انزحفٛض ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفأح انًزمذو ثبنذسخبد  -1
 يؼزًذح فٙ االيزحبٌ انٕٛيٙ ٔانُٓبئٙ احزغبة االخبثخ انظحٛحخ اخبثخ إًَرخٛخ  -2
 زالصو ٔيزطهجبد انمغى دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح خٛذح ثًب ٚ -3
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 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

عبػخ  61 انؼشٔع 245 انثبَٛخ 

ثٕالغ  عُٕٚب

( عبػخ نكم 2)

 اعجٕع 

 ال ٕٚخذ 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 ج ميول الطلبة واتجاىاتهم وحاجاتهم ومشاكلهم ان يراعي المنه -5

 ان يكون متكيفا مع حاضر الطلبة ومستقبلهم وتطلعاتهم ويتناسب مع نموىم  -6

 سلوبو بأستاذه وبإ ان يكون التدريس ذو شخصية مؤثرة في طلبتو الن الطالب يتأثر -7

 لتدريب المعتمدة التحديث الدوري والسنوي لخطط ا -8

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

 القبول المركزي  -5

 رغبة الطالب  -6

 المعدل التنافسي  -7

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14
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الكتب , الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي تطابق اخر متطلبات الدراسة في تخصص  -1
 العروض 

 شبكة المعلومات الدولية  -2

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر -7
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 هخطط هياساث الونيح

 ّشخَ ًضغ اشاسة فِ الوشبؼاث الوقابلت لوخشخاث التؼلن الفشدّت هن البشناهح الخاضؼت للتقْْن

 هخشخاث التؼلن الوطلٌبت هن البشناهح 

 أساسِ اسن الوقشس سهز الوقشس السنت / الوستٌٍ

 ختْاسُأم ا
 ْتالوياساتاألىذاف  ت ْالوؼشفاألىذاف 

 بشناهح الخاصت بال

األىذاف الٌخذانْت 

 ًالقْوْت 
ًالتأىْلْت اساث الؼاهت الوي

الوياساث األخشٍ  )الونقٌلت

الوتؼلقت بقابلْت التٌظْف 

 (ًالتطٌس الشخصِ

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

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسِ  الؼشًض  
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 وٌرج ًصف الوقشسن

 م. د ػالء حسْن ػلٌُْ 

 

  ًصف الوقشس

 

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انؼشثٛخ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 245/     انؼشٔع اعى / سيض انًمشس .3

 ؽهجخ انًشحهخ انثبَٛخ  أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘  انفظم / انغُخ .5

 عبػخ / نهغُخ انذساعٛخ  61 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2116/  5/  17 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 عروضاعداد الطلبة لتدريس مادة ال -5

 البحث في مادة العروض اعداد باحثين علميين في مجال  -6

 اجراء البحوث والتقارير في مادة العروض  -7

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحت 

 
  

 
 

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ٚؼشف يفٕٓو انؼشٔع -1أ

 ٚجٍٛ اًْٛخ دساعخ انؼشٔع -2أ

 ح انؼشٔع ٚحذد اْذاف انذساعخ نًبد -3أ
 ًٚٛض ثٍٛ اْذاف دساعخ انؼشٔع -4أ
 ٕٚػح خظبئض دساعخ ْزِ انًبدح  -5أ
 ٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاخت رغهٛؾ انؼٕء ػهٛٓب ػًٍ دساعخ يبدح انؼشٔع   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 حفع اعًبء انجحٕس انشؼشٚخ ٔانزًٛٛض االٚمبػٙ ثُٛٓب – 1ة

 ض ثٍٛ انشؼش انًٕصٌٔ ) انمظٛذح انؼًٕدٚخ ٔشؼش انزفؼٛهخ ( ٔثٍٛ لظٛذح انُثش انزًٛٛ – 2ة

 ٚحهم انمظبئذ اٚمبػٛب  – 3ة

 ٚزؼهى ؽشائك رذسٚظ يبدح انؼشٔع     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبػشح انًؼذنخ -1
 انًُبلشخ -2
 االعزدٕاة  -3
 انؼظف انزُْٙ  -4
 االعئهخ انزحفٛضٚخ  -5

 ى ؽشائك انزمٛٛ     

 خز ثظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ . انفظهٛخ , ٔٚؤ% االيزحبَبد  41 -1
 % االخزجبس انُٓبئٙ   61 -2

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 انزؼشٚف ثأثش انؼهى ٔانؼهًبء ٔاالدثبء ٔانشؼشاء فٙ َشأح انؼشٔع ٔرطٕسِ -1ج

 ٚجذ٘ االْزًبو انفبػم ثذساعخ يبدح انؼشٔع -2ج

 ًُٛخ االردبْبد االٚدبثٛخ َحٕ ػًهٛخ انزؼهى انؼشٔػٙ ر-3ج

 رؼذٚم االردبْبد انغهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزهى ٔانزؼهٛى ثًب ٚخض انؼشٔع   -4ج

  
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼظف انزُْٙ  -1
 انًُبلشخ  -2
 االعئهخ انًزشؼجخ فٙ انؼشٔع  -3

 
 ؽشائك انزمٛٛى    
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 بد يٍ خالل انذسخبد انًحزغجخ ػًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ انًكبفأح ٔانزحفٛض فٙ سفغ انًؼُٕٚ

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يشاخؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشخبرٓب -1د

 االؽالع ػهٗ انًغزدذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػٍ ؽشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد -2د

 االؽالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ يدبل االخزظبص -3د

اخشاء انًغبخالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ    -4د

 ٔانًؼهٕيبد  . 
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 ثُٛخ انًمشس .11

اعى انٕحذح / أٔ  يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن 

 تقذهِ (ػشض 1) العروض لغة واصطالحا 

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 بحثْت (ًاخباث2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) البيت الشعري واجزاؤه

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 ًنْتالؼاسضت االلكتش

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

الصدر ,العجز 
 ,العروض,الضرب,الحشو

 تقذهِ (ػشض 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 شّنالوؼشفت لالخ

التفعيالت وجزاؤها في 
 المصطلح القديم

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ٌّلو الَ ادساكو ًاستْؼابو ًتح

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

من انواع المقاطع 
 الصوتية

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

قْا ًقذستين ػلَ نظشّا ًتطبْ

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

تاد واالسباب واأل
 والفواصل

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو ضبط  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

العروضية الكتابة  (ػشض تقذهِ 1) 

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

كتين اثناء ًهشاس

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

ئر العروضيةاالدو  
 

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 اث بحثْت(ًاخب2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

=      = 
 

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 ختباساث شفيْت(ا1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

حور الشعرية اعاريضها الب
اؤهاواجز  

 (ػشض تقذهِ 1)

 شت ًحٌاس(هناق2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
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ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

يلالبحر الطو  (ػشض تقذهِ 1) 

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 وؼشفت لالخشّنال

 (ػشض تقذهِ 1) =   =

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

تكلوا ًنقل ىزه هلكت فيوا ً

 الوؼشفت لالخشّن

 البحر المديد
 

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

و ًتحٌّلو الَ ادساكو ًاستْؼاب

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) البحر البسيط

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

ستين ػلَ نظشّا ًتطبْقْا ًقذ

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) البحر الوافر

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ًفيوو ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) البحر الكامل

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
 

 
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) البحر الهزج

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

كتين اثناء ًهشاس

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) البحر الرجز , البحر الرمل

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

البحر  , البحر السريع
 المنسرح

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

لَ (ػشض ػ3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 البحر الخفيف ,البحر
 المضارع

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 شفت لالخشّنالوؼ

البحر المقتضب ,البحر 
 المجتث

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
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ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ٌّلو الَ ادساكو ًاستْؼابو ًتح

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

البحر المتقارب ,البحر 
 المتدارك

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ  نظشّا

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

العروض في الشعر 
 الحديث

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
بط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو ض 2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

العروض في الشعر 
 الحديث 

 

 (ػشض تقذهِ 1)

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

لطلبت (حضٌس ا3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) القافية لغة واصطالحا

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 شفيْت (اختباساث1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 (ػشض تقذهِ 1) انواع القافية

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 ت االلكتشًنْتالؼاسض

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

 حروف القافية 
 

 (ػشض تقذهِ 1)

 شت ًحٌاس(هناق2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 الوؼشفت لالخشّن

فيةحركات القا  (ػشض تقذهِ 1) 

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
ضبط الطلبت ليزا الوٌضٌع ًفيوو  2 

نظشّا ًتطبْقْا ًقذستين ػلَ 

ادساكو ًاستْؼابو ًتحٌّلو الَ 

هلكت فيوا ًتكلوا ًنقل ىزه 

 لوؼشفت لالخشّنا

 (ػشض تقذهِ 1) عيوب القافية

 (هناقشت ًحٌاس2)

(ػشض ػلَ 3)

 الؼاسضت االلكتشًنْت

 (اختباساث شفيْت1)

 (ًاخباث بحثْت2)

(حضٌس الطلبت 3)

ًهشاسكتين اثناء 

 الوحاضشة
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