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

  قسم االعتماد الدولً                   
 
 
 
 

 كلٌات لل ستمارة وصف البرنامج األكادٌمًا

 م  1025 -  1024للعام 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                 .عمر عبد اهلل نجم الدينأ.م.درئيس 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  السيد مصادقة                                   
 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي                                      

 التوقيع:                                                                                   
     التاريخ:                                            



  
 ϣϳУЋЮϜ̸ 

 
  

  
ЪцϜ ϭвϝжϽϡЮϜ СЊм сгтϸϝ 

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

 

.̸ ϣугуЯЛϧЮϜ ϣЃЂϕгЮϜ  / لتعلٌم العالً والبـحث العلمًوزارة اجامعة دٌالى  

.̹  ϿЪϽгЮϜ / сЛвϝϯЮϜ бЃЧЮϜ ٌّة  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

.̺ сгтϸϝЪцϜ ϭвϝжϽϡЮϜ бЂϜ  мϒ

сзлгЮϜ  
ٌّة/ علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌةقسم   كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

.̻  ϣуϚϝлзЮϜ ϢϸϝлЇЮϜ бЂϜ بكلورٌوس علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة 

.̼ ЗзЮϜсЂϜϼϹЮϜ аϝ: 

оϽ϶ϒ /ϤϜϼϽЧв / рнзЂ   
 النظام السنوي

.̽ ϸϝгϧКъϜ ϭвϝжϽϠ   ϹгϧЛгЮϜ اعتماد معاٌٌر االتحاد للجامعات العربٌة 

.̾  оϽ϶цϜ ϣуϮϼϝϷЮϜ ϤϜϽϪϕгЮϜ  التربٌة / مؤسسات اخرى فً الدولة وزارة 

.̿  СЊнЮϜ ϸϜϹКϖ ϵтϼϝϦ 21/4/1025 

.̀ сгтϸϝЪцϜ ϭвϝжϽϡЮϜ РϜϹкϒ  :    

 

ЮϜ ϭϧзгЮϜ ЭЛϮ бЃЦ еК ЍϷгϧт рϻдϐϽЧЮϜ анЯК  ЙгϧϯгЮϜ ϣвϹ϶ сТ ЬϝЛТ ϽЋзК ϣуϠϽϧЮϜ ϣуЯЪ сТ

 ̭ыКϜ сТ ϣϠнЯГгЮϜ ϣтнϠϽϧЮϜ ϣЮϝЂϽЮϜ ЭуЊнϦм ϣтнϠϽϧЮϜм ϣугЯЛЮϜ ϤϝтнϧЃгЮϜ ЭЏТϜ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 ϣϳУЋЮϜ̹ 

 
  

̸̷.  ϤϝϮϽϷвϭвϝжϽϡЮϜ бууЧϧЮϜм бЯЛϧЮϜм буЯЛϧЮϜ ХϚϜϽАм ϣϠнЯГгЮϜ 

 

Ϝ-  ϣуТϽЛгЮϜ РϜϹкъϜ 

 ̸- ЯГЮϜ еуЫгϦ рϽЫУЮϜ ϼϝАщЮ блУЮϜм ϣТϽЛгЮϜ пЯК ЬнЋϳЮϜ ев ϣϡ ϢϸϝгЮϣужϐϽЧЮϜ ϣОыϡЮϜ       . 

-̹ . ϣтнжϝϫЮϜ ЀϼϜϹгЮϜ сТ ЁтϼϹϧЮϜ ϣзлгЮ "ϝтнϠϽϦм "ϝуЃУж "ϜϸϜϹКϜ ϣϡЯГЮϜ ϸϜϹКϜ 

-̺   ЁтϼϹϦ ϣзлгЮ "ϝтнϠϽϦм "ϝуЃУж "ϜϸϜϹКϜ ϣϡЯГЮϜ ϸϜϹКϜϣужϐϽЧЮϜ ϣОыϡЮϜ ϣтнжϝϫЮϜ ЀϼϜϹгЮϜ сТ 

 

 Ϟï РϜϹкцϜ ϦϜϼϝлгЮϜϣу ЮϝϠ ϣЊϝϷЮϜ ϭвϝжϽϡ 

-̸ .сЂϼϹгЮϜ СЋЮϜ Э϶Ϝϸ сЧуϡГϧЮϜ ϟжϝϯЮϜ пЮϜ ϣтϽЗзЮϜ ϣТϽЛгЮϜ ЭЧж ϣуЮϐ ϸϹϳт 
-̹ ϣужϐϽЧЮϜ ϣОыϡЮϜ ϤϝуϯуϦϜϽϧЂϜ ХϡГт . сЂϼϹгЮϜ СЋЮϜ Э϶Ϝϸ 
-̺ . дϝуЃзЮϜ ϽϪϒ ев ЭуЯЧϧЯЮ ϣϡЂϝзгЮϜ ϟуЮϝЂъϜ ХϡГт 
-̻  . ϣугуЯЛϧЮϜ СЦϜнгЮϜ сТ бЯЛϧЮϜ ϤϝтϽЗж ХϡГт     

     ϽА бЯЛϧЮϜм буЯЛϧЮϜ ХϚϜ 

-̸  сТ ϢϽЎϝϳгЮϜм ̭ϝЧЮъϜ ϣЧтϽА аϜϹϷϧЂϜ ϣТϽЛгЮϝϠ ϣЧЯЛϧгЮϜ ЙуЎϜнгЮϜм ϤϝуЂϝЂцϝϠ ϣϡЯГЮϜ ϹтмϿϦ

( ϒ ) сТ ϣϳЎнгЮϜ . 

-̹  бϧт ϣЇЦϝзгЮϜм  ϞϜнϯϧЂъϜ ϣЧтϽА Ьы϶ ев ϣуЂϜϼϹЮϜ ϸϜнгЮϜ ϱуЎнϦсгтϸϝЪъϜ ϼϸϝЫЮϜ ЭϡЦ ев ϝлϲϽІм.  

-̺ йуϮнϦ ϧЫгЮϜ ϢϼϝтϿϠ ϣϡЯГЮϜϣϡ м  ϣуϦϝвнЯЛгЯЮ ϣуЮмϹЮϜ ϣЫϡЇЮϜ пЯК ЬнЋϳЯЮХϚϝЧϳЮϜм ϤϝвнЯЛгЮϜ.  

      бууЧϧЮϜ ХϚϜϽА 

̷̻. ϣувнуЮϜ ϣЪϼϝЇгЮϜм ϣϡДϜнгЮϜ ϼϝϡϧКъϜ ϽЗзϠ ϻ϶ϕтм ̪ ϣуЯЋТ ϤϝжϝϳϧвϜ % 

̷̽ . сЂϜϼϹЮϜ ЭЋУЮϜ ϣтϝлж ϤϜϼϝϡϧ϶Ϝ % 

Ϭ-ϣугуЧЮϜм ϣужϜϹϮнЮϜ РϜϹкцϜ  

-̸  РнЦнЯЮ ϢϾϼϝϡЮϜ ϹϚϝЋЧЮϜ ЍЛϠ ЭуЯϳϦ. ϝлϧуϠϸϒ пЯК 

-̹  еуϠ дϼϝЧт ... ϵЮϜм ФϝϡАм ЀϝзϮ ев ЙтϹϡЮϜ ИϜнжϜ . 

-̺  ЍЛϠ ϾмϽϠм ϼϝлϧІϜ ϞϝϡЂϜ ϽЃУт ϣОыϡЮϜ ̭ϝгЯК  . ϣЂмϼϹгЮϜ ϣузвϿЮϜ ϣϡЧϳЮϜ егЎ бкϽуО ев  

 

     бЯЛϧЮϜм буЯЛϧЮϜ ХϚϜϽА 

-̸ . ϝлϧугкϜ  ϼϝлДϜм  ϣЮмϜϹϧгЮϜ ϢϽЎϝϳгЮϜ ЉϷт ϝгуТ ϽтϼϝЧϦ ЭгЛϠ ϣϡЯГЮϜ СуЯЫϦ 

-̹ ϞϜнϯϧЂϜ . ЙуЎϜнгЮϜ ЍЛϡЮ (рϜ̪етϜ̪ϜϺϝгЮ̪СуЪ) ϣтϽуЫУϧЮϜ ϣЯϛЂъϜ ев ϣКнгϯв Ьы϶ ев ϣϡЯГЮϜ 

-̺ .ϓГ϶Ϝ ϜϺϜ йϦϝвнЯЛв ϱϳЋϦм ϝлзгЎ ϟЮϝГЮϜ йϧϠϝϮϜ пЯК ϙТϝЫт ϣуІϝЧж ϤϝЧЯϲ ЭуЫЇϦ 

-̻ . блтϹЮ ЭуЯϳϧЮϜм ϽуЫУϧЮϜ ФϽА ̭ϝзϠ ϣуУуЪ ϣϡЯГЮϜ ЁтϼϹϦ 

    бууЧϧЮϜ ХϚϜϽА 

 

-̸  ϣϡЯГЮϜ еуϠ ϿуУϳϧЮϜ ϽЋзК ϢϼϝϪϜ.ϤϝϮϼϹЮϝϠ аϹЧϧгЮϜ ϣϛТϝЫв Ьы϶ ев 

-̹ .  сϚϝлзЮϜ мϒ свнуЮϜ  дϝϳϧвъϜ сТ ϢϹгϧЛв ϣуϮϺнгж ϣϠϝϮϗЪ ϣϳуϳЋЮϜ ϣϠϝϮъϜ ϞϝЃϧϲϜ 

-̺  . бЃЧЮϜ ϤϝϡЯГϧвм бϚыϧт ϝгϠ ϢϹуϮ Ϣ̭ϝУЪ блтϹЮ етϻЮϜ ϣϡЯГЮϜ бКϸ 

 

 
 

 المرحلة الثالثة ( سنة واحدة فقط)  ومدته  بنية البرنامج  .̸̸



  
 ϣϳУЋЮϜ̺ 

 
  

 المرحلة الدراسية
المقرر  رمز

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة
 

 عملي نظري

 الثالثةلة المرح

̹̺̻̻ 

ϣОыϡЮϜ )̻̽  ( ̯ϝтнзЂ ϣКϝЂ 

) ЙЦϜнϠ̹ ЭЫЮ ϣКϝЂ (

ϣϡЛІ 

ϹϮнт ъ 

    

    

    

 

̸̹. сЋϷЇЮϜ ϼнГϧЯЮ БуГϷϧЮϜ 

 .تهم ان المنهج ينفي ان يراعي ميول الطلبة واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكال -7
بين اساليب التعلم وبين خصائص  توافق ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون  -1

 نمو الطلبة .

يضيف  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

̸̺. ЬнϡЧЮϜ ϼϝуЛвЎм)Й  мϒ ϣуЯЫЮϝϠ ФϝϳϧЮъϝϠ ϣЧЯЛϧгЮϜ ϣгЗжцϜ(ϹлЛгЮϜ 

 القبول مركزي -7

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

 

̸̻.ϭвϝжϽϡЮϜ еК ϤϝвнЯЛгЮϜ ϼϸϝЋв бкϒ 

 .البالغةطابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص لتي تالكتب, الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية ا -7
 شبكة المعلومات الدولية . -7

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -1
 



  
 ϣϳУЋЮϜ̻ 

 
  

 

 

ϭлзгЮϜ ϤϜϼϝлв БГϷв 

бууЧϧЯЮ ϣЛЎϝϷЮϜ ϭвϝжϽϡЮϜ ев ϣтϸϽУЮϜ бЯЛϧЮϜ ϤϝϮϽϷгЮ ϣЯϠϝЧгЮϜ ϤϝЛϠϽгЮϜ сТ ϢϼϝІϜ ЙЎм пϮϽт 

 вϝжϽϡЮϜ ев ϣϠнЯГгЮϜ бЯЛϧЮϜ ϤϝϮϽϷвϭ 

 / ϣзЃЮϜ

онϧЃгЮϜ 
ϼϽЧгЮϜ Ͽвϼ ϼϽЧгЮϜ бЂϜ 

сЂϝЂϒ 

рϼϝуϧ϶Ϝ аϒ 

ϣуТϽЛгЮϜ РϜϹкцϜ 
 ϣуϦϜϼϝлгЮϜ РϜϹкцϜ

ϭвϝжϽϡЮϝϠ ϣЊϝϷЮϜ 
 ϣужϜϹϮнЮϜ РϜϹкцϜ

ϣугуЧЮϜм 

м ϣвϝЛЮϜ ϤϜϼϝлгЮϜ ϣуЯукϓϧЮϜ

ϣЮнЧзгЮϜ 

 ϣЧЯЛϧгЮϜ оϽ϶цϜ ϤϜϼϝлгЮϜ)

 ϼнГϧЮϜм СуДнϧЮϜ ϣуЯϠϝЧϠ

сЋϷЇЮϜ( 

ϒ̸ ϒ̹ ϒ̺ ϒ̻ Ϟ̸ Ϟ̹ Ϟ̺ Ϟ̻ Ϭ̸ Ϭ̹ Ϭ̺ Ϭ̻ ϸ̸ ϸ̹ ϸ̺ ϸ̻ 

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً البالغة القرآنٌة  الثالثة

                  

                    

                  



  
 ϣϳУЋЮϜ̼ 

 
  

жϼϽЧгЮϜ СЊм ϬϺнг 

еуЂϝт ϿϚϝТ ϹЮϝ϶.а.а 

ϼϽЧгЮϜ СЊм 

 

.̸ ϣугуЯЛϧЮϜ ϣЃЂϕгЮϜ  / وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمًجامعة دٌالى  

.̹  бЃЧЮϜсгЯЛЮϜ ϿЪϽгЮϜ / ٌّةكلٌة ال  علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة/  تربٌة للعلوم اإلنسان

.̺ ϼϽЧгЮϜ Ͽвϼ / бЂϜ  

.̻ ϣϲϝϧгЮϜ ϼнЏϳЮϜ ЬϝЫІϒ  الثالثةطلبة المرحلة 

.̼ ϣзЃЮϜ / ЭЋУЮϜ السنوي 

.̽  ϣуЂϜϼϹЮϜ ϤϝКϝЃЮϜ ϸϹК(сЯЫЮϜ) 
 ( ساعة لكل شعبة1/ بواقع  ) (    ساعة53)  
 

.̾  СЊнЮϜ Ϝϻк ϸϜϹКϖ ϵтϼϝϦ 21/4/1025 م 

.̿ РϜϹкϒ ϼϽЧгЮϜ 

-̸  Ϣϸϝв ЁтϼϹϧЮ ϣϡЯГЮϜ ϸϜϹКϜϣужϐϽЧЮϜ ϣОыϡЮϜ. 

-̹  ϩϳϡЮϜ Ьϝϯв сТ еуугЯК еуϫϲϝϠ ϸϜϹКϜϣОыϡЮϜ Ϣϸϝв сТ. 

3-  ϨнϳϡЮϜ ̭ϜϽϮϜ ϣОыϡЮϜ Ϣϸϝв сТ ϽтϼϝЧϧЮϜм. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 ϣϳУЋЮϜ̽ 

 
  

.̀  ϤϝϮϽϷвϼϽЧгЮϜ бууЧϧЮϜм бЯЛϧЮϜм буЯЛϧЮϜ ХϚϜϽАм 

ϒ- ϣуТϽЛгЮϜ РϜϹкцϜ  
-̸  анлУв РϽЛтϣОыϡЮϜ . 

-̹ еуϡт  ϣЂϜϼϸ ϣугкϜϣзЧϧв ϣуОыϠ ϼнЊ ев ϣужϐϽЧЮϜ ЈнЋзЮϜ йϧзгЏϦ ϝвм ϣужϐϽЧЮϜ ϣОыϡЮϜ 

-̺ .(сЃЮϹжъϜ ϞϸъϜ)ϼϽЧгЮϜ ϜϻлЮ ϣЂϜϼϹЮϜ РϜϹкϜ ϸϹϳт 

-̻ . сЃЮϹжъϜ ϞϸъϜ ϣЂϜϼϸ РϜϹкϜ еуϠ Ͽугт 

-̼ . ϢϸϝгЮϜ иϻк ϣЂϜϼϸ ЉϚϝЋ϶ ϱЎнт 

-̽ ъϜ Ϣϸϝв ϣЂϜϼϸ егЎ ϝлуЯК ̭нЏЮϜ БуЯЃϦ ϟϮϜнЮϜм ϣглгЮϜ ЉϚϝЋϷЮϜ ϸϹϳт. сЃЮϹжъϜ Ϟϸ 

   
 Ϟ-  ϼϽЧгЮϝϠ ϣЊϝϷЮϜ ϣуϦϜϼϝлгЮϜ РϜϹкцϜ  

-̸  ϣЋЋϷϧв ϤϝЂϜϼϸм ϨнϳϠ ϣϠϝϧЪм ̪ ϣуϫϳϠ ϣЦϼм ϟϧЫт  ЬнЧϲ сТϣОыϡЮϜ  ϝгуЂъм ϣУЯϧϷгЮϜϣОыϡЮϜ 

ϣужϐϽЧЮϜ . 
-̹  ϤϝуЋϷІм ̭ϝгЂϜ ЕУϲ аϜϹϷϧЂϜм ϣОыϡЮϜ ЉЋϷϦ Ьϝϯв сТ  ϣГЂнϧв ϣтϹЧжм ϣтнПЮ ϤϝϳЯГЋв

ыт ϝгϠ онϧЃгЮϜ ϣуЮϝКм. ЀϼϹЮϜ ϣЛуϡА бϚ 

-̺ бЯЛϦ ϣОыϡЮϜ Ϣϸϝв ЁтϼϹϦ ХϚϜϽА  . 

      бЯЛϧЮϜм буЯЛϧЮϜ ХϚϜϽА 

-̸ ϣЮϹЛгЮϜ ϢϽЎϝϳгЮϜ 
-̹ . ϣЇЦϝзгЮϜ 
-̺ . ϞϜнϯϧЂъϜ 
-̻ . сзкϻЮϜ СЋЛЮϜ 
-̼  . ϣтϿуУϳϧЮϜ ϣЯϛЂъϜ 

 

      бууЧϧЮϜ ХϚϜϽА 

-̸   ̷̻ . ϣувнуЮϜ ϣЪϼϝЇгЮϜм ϣϡДϜнгЮϜ ϼϝϡϧКъϜ ϽЗзϠ ϻ϶ϕтм ̪ ϣуЯЋТ ϤϝжϝϳϧвϜ % 

-̹ ̷̽ % . сЂϜϼϹЮϜ ЭЋУЮϜ ϣтϝлж ϤϜϼϝϡϧ϶Ϝ 

 
Ϭ- ϣугуЧЮϜм ϣужϜϹϮнЮϜ РϜϹкцϜ 

-̸ ЮϜ ϽϪϓϠ СтϽЛϧЮϜϣОыϡЮϜ ϼнГϦ сТ  ̭ϜϽЛЇЮϜм ̭ϝϠϸъϜм ̪ ̭ϝгЯЛЮϜм бЯЛ . 
-̹  Ϣϸϝв ϣЂϜϼϹϠ ЭКϝУЮϜ аϝгϧкъϜ рϹϡтϣужϐϽЧЮϜ ϣОыϡЮϜ . 
-̺ . бЯЛϧЮϜ ϣуЯгК нϳж ϣуϠϝϯтъϜ ϤϝкϝϯϦъϜ ϣугзϦ 
-̻ К сТ ϣуϡЯЃЮϜ ϤϝкϝϯϦъϜ ЭтϹЛϦ. ϼϽЧгЮϜ ЉϷт ϝгϠ. буЯЛϧЮϜм бЯЛϧЮϜ ϣуЯг  

  

     бЯЛϧЮϜм буЯЛϧЮϜ ХϚϜϽА 

-̸ . сзкϻЮϜ СЋЛЮϜ 
-̹ . ϣЇЦϝзгЮϜ 
-̺ . ЈϝЋϧ϶ъϜ сТ ϣϡЛЇϧгЮϜ ϣЯϛЂъϜ 

    бууЧϧЮϜ ХϚϜϽА 

 

 . свнуЮϜ бууЧϧЮϜ егЎ ϣϡЃϧϳгЮϜ ϤϝϮϼϹЮϜ Ьы϶ ев ϤϝтнзЛгЮϜ ЙТϼ сТ ϿуУϳϧЮϜм ϣϛТϝЫгЮϜ 



  
 ϣϳУЋЮϜ̾ 

 
  

 ϸ-м ϣвϝЛЮϜ  ϤϜϼϝлгЮϜϧЮϜ ϣуЯукϓ( сЋϷЇЮϜ ϼнГϧЮϜм СуДнϧЮϜ ϣуЯϠϝЧϠ ϣЧЯЛϧгЮϜ оϽ϶цϜ ϤϜϼϝлгЮϜ ) ϣЮнЧзгЮϜ 

-̸ . ϝлϦϝϮϽϷвм ϣЧϠϝЃЮϜ ϤϜнГϷЮϜ ϣЛϮϜϽв 
-̹ . ϤϝтϼмϹЮϜм ϟϧЫЮϜ ХтϽА еК ϣуϠϸъϜм ϣугЯЛЮϜ ϤϜϹϯϧЃгЮϜ пЯК ИыАъϜ 
-̺ . ЈϝЋϧ϶ъϜ Ьϝϯв сТ ϣуЮмϹЮϜ ϤϝвнЯЛгЮϜ ϣЫϡІ пЯК ЭЊϜнϧгЮϜ ИыАъϜ   
-̻  ыϮϝЃгЮϜ ̭ϜϽϮϜ ϣТϽЛгЮϜ ϽтнГϦ ЙТϜϹϠ ХуЦϹЮϜ ЈϝЋϧ϶ъϜ рмϺ Йв ϣуІϝЧзЮϜ ϤϝЧЯϳЮϜм Ϥ

. ϣуЋϷЇЮϜ ϤϝвнЯЛгЮϜм  

 بنية المقرر .̷̸

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

األسبوع األول 
5/20/1022 

2 

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

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 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
 ( حضور الطلبة و2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الثانًاألسبوع 
22/20/1022 

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

 عرض تقدٌمً (2)
 حوار ( مناقشة و1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثالث   األسبوع 
10/20/1022 

2 

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

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه ملكة فهمًّ  ا وتكلّمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

كتاب )المغرب في 
 حلى المغرب(

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

 العارضة اإللكترونٌة

( اختبارات شفهٌة 2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الرابعاألسبوع 
11/20/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و و فهمه نظ ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ ر

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 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 األسبوع 
الخامس 

2/22/1022 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

الشاعر عبد الرحمن 
 الداخل

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار 1)

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة



  
 ϣϳУЋЮϜ̿ 

 
  

 المعرفة لآلخرٌن

األسبوع 
 السادس

20/22/1022 
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
 لمعرفة لآلخرٌنا

الشاعر ابن عبد 
 ربه االندلسي

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

 العارضة اإللكترونٌة

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

السابع األسبوع 
21/22/1022 

2 

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

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 كتاب العقد الفريد
 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

ثناء مشاركتهم فً أ
 المحاضرة

الثامن األسبوع 
13/22/1022 

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 حوار 1)

 بارات شفهٌة( اخت2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

التاسع األسبوع 
2/21/1022 

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 حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

لعاشر األسبوع ا
8/21/1022 

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

 االدبٌة السابقة 

 عهد االمارة
 عرض تقدٌمً (2)
ار ( مناقشة و حو1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
الحادي األسبوع 

 عشر 
24/21/1022 

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)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الثانً األسبوع 
 عشر
11/21/1022 

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 2)

 العارضة اإللكترونٌة

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

ً أثناء مشاركتهم ف
 المحاضرة

 

الثالث  األسبوع
 عشر
12/21/1022 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 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 شفهٌة( اختبارات 2)
 حفظٌة ( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 



  
 ϣϳУЋЮϜ̀ 

 
  

الرابع األسبوع 
 4/2 عشر

/1023  

ضبط الطلبة لهذا الموضوع و  2
ا و قدرتهم  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ فهمه نظر

 على إدراكها 

 ( عرض تقدٌم2ً) الغزل / المدح
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3) 

 إللكترونٌةالعارضة ا

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

 

 

 ЁвϝϷЮϜ ИнϡЂцϜ

 ϽЇК̸̹/̸/̷̸̹̻ 
̹ 

 

 

 м ИнЎнгЮϜ ϜϻлЮ ϣϡЯГЮϜ БϡЎ

 ϝлЪϜϼϸϖ пЯК блϦϼϹЦ м ϝ̵̯тϽЗж йглТ

 ϣЫЯв пЮϜ ϝлЯтнϳϦ м ϝлϠϝЛуϧЂϜ м

 ϣТϽЛгЮϜ иϻк ЭЧжм ϝ̯г̵ЯЫϦм ϝ̯глТ

ЮетϽ϶х 

 

 

 ϹкϿЮϜ / ̭ϝϪϽЮϜ

РнЋϧЮϜм 

 

)̸сгтϹЧϦ ЌϽК ( 

)̹ ϼϜнϲ м ϣЇЦϝзв ( 

 

 

)̸ϣулУІ ϤϜϼϝϡϧ϶Ϝ ( 

)̹ ϤϝϡϮϜм (ϣуϫϳϠ 

)̺ м ϣϡЯГЮϜ ϼнЏϲ (

 ̭ϝзϪϒ сТ блϧЪϼϝЇв

ϢϽЎϝϳгЮϜ 

 عطلة نصف السنة

 األسبوع
السادس 

/22/2عشر
1023 

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

ا  ًٌّ  السابقة نظر

االزدواج في 
الشعر  موضوعات
 االندلسي 

 

)̸сгтϹЧϦ ЌϽК ( 

)̹ ϼϜнϲ м ϣЇЦϝзв (

)̺ пЯК ЌϽК (

ϣужмϽϧЫЮшϜ ϣЎϼϝЛЮϜ 

 

 

)̸ϣулУІ ϤϜϼϝϡϧ϶Ϝ ( 

)̹ (ϙϮϝУв дϝϳϧвϜ 

)̺ м ϣϡЯГЮϜ ϼнЏϲ (

 ̭ϝзϪϒ сТ блϧЪϼϝЇв

ϢϽЎϝϳгЮϜ 

السابع األسبوع 
 15/2 عشر

/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

ها و استٌعابها ونقل إدراك
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 
 أشــــــهــر الشعراء

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار 1)

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثامن األسبوع 
عشر 

1/1/1023 
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 حوار 1)

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

التاسع األسبوع 
عشر 

2/1/1023 
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)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
 العشرون

25/1/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا  و قدرتهم  ًٌّّ و فهمه نظر

ها و استٌعابها و على إدراك
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 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

لحادي األسبوع ا
و العشرون 

12/1/1023 
2 

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

 لآلخرٌن

 
 الشاعر ابن زيدون

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثانً األسبوع 
و العشرون 

1/2/1023 2 

طلبة لهذا الموضوع ضبط ال
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 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3) 

اء مشاركتهم فً أثن
 المحاضرة

الثالث األسبوع 
و العشرون 

2/2/1023 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

الخصائص 
واالساليب الفنية 
 للنثر

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

 العارضة اإللكترونٌة

 فهٌة( اختبارات ش2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة



  
 ϣϳУЋЮϜ̸̷ 

 
  

 

  

 رابع األسبوع ال
و العشرون 

25/2/1023 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

أشهر المؤلفات في 
عصر الطوائف 

 والمرابطين

 ًعرض تقدٌم (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
و  خامسال

العشرون 
12/2/1023 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 رفة لآلخرٌنهذه المع

 
رسالة التوابع 
 والزوابع ألبن شهيد

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

 العارضة اإللكترونٌة

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
و  سادسال

العشرون 
20/2/1023 

2 

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 حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 ابعع الساألسبو
و العشرون 

5/3/1023 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 2)

 ادبٌة
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ت شفهٌة( اختبارا2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

ثامن األسبوع ال
و العشرون 

22/3/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

التجديد في الشعر 
 االندلسي

 عرض تقدٌمً (2)
 و حوار ( مناقشة1)
 ( أمثلة ادبٌة2)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 تاسعاألسبوع ال
و العشرون 

10/3/1023 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 المعرفة لآلخرٌنهذه 

 عرض تقدٌمً (2) الموشحات
 ( مناقشة و حوار1)
 النماذج ( أمثلة من 2)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
حفظٌة ( واجبات 1)

 وبحثٌة .
( حضور الطلبة و 2) 

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
 الثالثون

11/3/1023 2 
 تقوٌم مدى فهم الموضوعات

ا  ًٌّ  االدبٌة السابقة نظر

شعر الطبيعة / شعر 
 الرثاء

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

 االدب
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الحادي األسبوع 
الثالثون و
3/4/1023 

2 
 
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) شعر الحنين والغربة
 ( مناقشة و حوار1)
( أمثلة من واقع 2)

 الطلبة
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات منزلٌة1)
ٌبات و (    تدر2)

 نشاطات
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
 

الثانً األسبوع 
 الثالثون و 

22/4/1023 

 
 

 
 

1 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

أثر االدب 
االندلسي في 
اآلداب االوربة 

 االخرى

 ٌمًعرض تقد (2)
 ( مناقشة و حوار1)
 االدب( أمثلة من 2)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

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

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة



  
 ϣϳУЋЮϜ̸̸ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

̸̸. ϣуϧϳϧЮϜ ϣузϡЮϜ 

-̸ ϣϠнЯГгЮϜ ϢϼϽЧгЮϜ ϟϧЫЮϜ  сгуЯЛϦ ЙϠϝА ϤϜϺ ϟϧЪ ϼϝуϧ϶Ϝ. ϣϫтϹϲ сЯуЋУϦ 

-̹ уϚϽЮϜ ЙϮϜϽгЮϜϣЃ  
 ϤϜϺ днЫϦ сϧЮϜм ЈϝЋϧ϶ъϜ егЎ ϟϧЫЮϜ бкϜ

. ϹЧЛв ϽуОм анлУв сгтϸϝЪϜ ϞнЯЂϜ 
ϒ -  ϤыϯгЮϜ) ϝлϠ пЊнт сϧЮϜ ЙϮϜϽгЮϜм ϟϧЫЮϜ

(...̪ϽтϼϝЧϧЮϜ ̪ ϣугЯЛЮϜ  
 сϧЮϜ  ϱтϼϝАъϜм ЭϚϝЂϽЮϜм ϟϧЫЮϜ ЍЛϡϠ пЊнт

. ϼϽЧгЮϜ ϤϜϸϽУв егЏϧϦ 

Ϟ - ...ϥжϽϧжъϜ ЙЦϜнв ̪ ϣужмϽϧЫЮъϜ ЙϮϜϽгЮϜ 
ϣОыϡЮϜ ъϜ егЎ ХЯЛϧт ϝв ЭЪ ЭгЇϦ сϧЮϜм ϥужϽϧж

 .ϱЎнвм ХуЦϸ  сЯуЋУϦ ЭЫЇϠм ϼϽЧгЮϝϠ 

̸̺-  сЂϜϼϹЮϜ ϼϽЧгЮϜ ϽтнГϦ ϣГ϶ 

. буЯЛϧЮϜ ϣзлв ЉϷϦ сϧЮϜ ϣуЧуϡГϧЮϜ ϟжϜнϯЮϝϠ сЂϜϼϹЮϜ ϼϽЧгЮϜ ̭ϜϽϪϜ 


