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 وصف البرنامج األكاديمي 

يجازًا مقتضيًا ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ا
تحقيقيا مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن 

 البرنامج
 

  جامعة ديالى / وزارة التعميم العالي والبـحث العممي المؤسسة التعميمية .1

 كمية التربية لمعموم اإلنسانّية معي / المركز القسم الجا .2

أو  اسم البرنامج األكاديمي .3
 كمية التربية لمعموم اإلنسانّية/ المغة العربّيةقسم   الميني

 بالمغة العربية وآدابيادكتوراه  اسم الشيادة النيائية  .4

 :النظام الدراسي .5
   سنوي / مقررات/ أخرى

 النظام السنوي

 اعتماد معايير االتحاد لمجامعات العربية لمعتمد  ا برنامج االعتماد .6

 التربية / مؤسسات اخرى في الدولة وزارة  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/9102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :     أىداف البرنامج األكاديمي .9
 

المجتمع وتوصيل  في خدمة فعاالً  اً جعل المنتج الذي يتمخض عن قسم المغة العربية في كمية التربية عنصر 
 .افضل المستويات العممية والتربوية الرسالة التربوية المطموبة في اعالء 
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 المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم البرنامجمخرجات   .11
 
 االىداف المعرفية  -ا

 .       ديثالنقد الحتمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم لإلطار الفكري لمادة  - 1
 اعداد الطمبة اعدادا" نفسيا" وتربويا" لمينة التدريس في المدارس الثانوية . -2
 في المدارس الثانويةالنقد الحديث اعداد الطمبة اعدادا" نفسيا" وتربويا" لمينة تدريس مادة   -3
 
 برنامج الخاصة بال المياراتيةاألىداف  –ب 
 الجانب التطبيقي داخل الصف المدرسي.يحدد آلية نقل المعرفة النظرية الى  -1
 داخل الصف المدرسي .النقد الحديث يطبق استراتيجيات  -2
 يطبق االساليب المناسبة لمتقميل من أثر النسيان . -3
 يطبق نظريات التعمم في المواقف التعميمية .      -4

 طرائق التعميم والتعمم      
 . طمبة باألساسيات والمواضيع المتعمقة بالمعرفة الموضحة في ) أ (تزويد الاستخدام طريقة االلقاء والمحاضرة في  -1
 وشرحيا من قبل الكادر االكاديمي. توضيح المواد الدراسية من خالل طريقة االستجواب  والمناقشة يتم  -2
 المعمومات والحقائق. لمحصول عمى الشبكة الدولية لممعموماتية  و الطمبة بزيارة المكتبة توجيو -3

 طرائق التقييم      
 .والحضور الكترونيا % امتحانات فصمية , ويؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية 44
 % اختبارات نياية الفصل الدراسي . 64
  األىداف الوجدانية والقيمية-ج
 . بنية الكممة ومعرفة اصوليالموقوف عمى  النقد الحديثالموضوعات تحميل بعض  -1
 . ومدى تطورىا النقد الحديث وضوعات ميقارن بين  -2
 المشيورين. ناقدينالعمماء اليقيم  -3
  .   المناىج النقدية السياقية والنصيةاالختالف بين يفسر اسباب  -4
 

 طرائق التعميم والتعمم     
 تكميف الطمبة بعمل تقارير فيما يخص المحاضرة المتداولة  واظيار  اىميتيا . -1
 جموعة من االسئمة التفكيرية )كيف,لماذا,اين,اي( لبعض المواضيع .استجواب الطمبة من خالل م -2
ويكون الكترونيا وفق برنامج  تشكيل حمقات نقاشية يكافئ عمى اجابتو الطالب ضمنيا وتصحح معموماتو اذا اخطأ -3

 .كالس روم والميت 
 تدريس الطمبة كيفية بناء طرق التفكير والتحميل لدييم . -4
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 طرائق التقييم    
 
 رة عنصر التحفيز بين الطمبة من خالل مكافئة المتقدم بالدرجات.اثا -1
 احتساب االجابة الصحيحة كإجابة نموذجية معتمدة في االمتحان  اليومي أو النيائي  . -2
 دعم الطمبة الذين لدييم كفاءة جيدة بما يتالئم ومتطمبات القسم .  -3
 

 
 

 نيةثابنية البرنامج  ومدتو  ) سنة واحدة فقط ( المرحمة ال .11

رمز المقرر  المرحمة الدراسية
 أو المساق

 اسم المقرر أو المساق
 الساعات المعتمدة

 
 عممي نظري

 رابعةالمرحمة ال

 ساعة سنوياً (  94) الحديث عربينقد الال 
 ( ساعة لكل شعبة3بواقع )

 ال يوجد

    

    
    

 

 التخطيط لمتطور الشخصي .12

 ل الطمبة واتجاىاتيم وحاجاتيم ومشكالتيم .ان المنيج ينفي ان يراعي ميو -1
ان المنيج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطمبة ومستقبميم , وان يكون توافق  بين اساليب التعمم وبين  -2

 خصائص نمو الطمبة .
 بالتدريسي, واالستاذ المتمكن يضيف -اوال–ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طمبتو, كون الطالب يتأثر  -3

 اسموب خاص لشخصية الطالب في التدريس.
 التحديث الدوري  )السنوي( لخطط التدريب المعتمدة . -4

 المعيد(األنظمة المتعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول مركزي -1
 رغبة الطالب. -2
 المعدل التنافسي بين األقسام. -3
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 أىم مصادر المعمومات عن البرنامج .14

 .النقد الحديثطابق آخر متطمبات الدراسة في تخصص طاريح الجامعية التي تريات , الرسائل واألالكتب, الدو -1
 شبكة المعمومات الدولية . -1
 الخبرة الشخصية لمقائم بتدريس المقرر .  -2
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 مخطط ميارات المنيج
 قييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابمة لمخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمت

 مخرجات التعمم المطموبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اختياري

األىداف المياراتية  األىداف المعرفية
 الخاصة بالبرنامج

األىداف الوجدانية 
 والقيمية

التأىيمية الميارات العامة و 
 المنقولة

)الميارات األخرى المتعمقة 
والتطور بقابمية التوظيف 
 (الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
العربي نقد ال  الرابعة

 الحديث
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 موذج وصف المقررن

  إسراء إبراىيم محمد م .د 

 وصف المقرر

 

  لي والبـحث العمميجامعة ديالى / وزارة التعميم العا المؤسسة التعميمية .1

 / قسم المغة العربية كمية التربية لمعموم اإلنسانّية / المركز العمميالقسم  .2

   اسم / رمز المقرر .3

 الرابعةطمبة المرحمة  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة لكل شعبة3/ بواقع  ) (    ساعة94)   عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6
 

 م2/9/9102 خ إعداد ىذا الوصف تاري .7

 أىداف المقرر .8

 .الحديث العربينقد الاعداد الطمبة لتدريس مادة  -1
 .الحديث لعربيالنقد ا اعداد باحثين عمميين في مجال البحث في مادة -2
 .الحديث عربيالنقد الاجراء البحوث والتقارير في مادة   -3

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا مبرىنًا عما إذا 
 المتاحة. والبد من الربط بينيا وبين وصف البرنامج.التعمم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 موطرائق التعميم والتعمم والتقيي المقررمخرجات  .9
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  األىداف المعرفية -أ
 .النقد الحديثيعرف مفيوم  -1
 .النقد الحديثيبين اىمية دراسة  -2
 (.الحديث العربيالنقد )يحدد اىداف الدراسة ليذا المقرر -3
 .النقد الحديثيميز بين اىداف دراسة  -4
 يوضح خصائص دراسة ىذه المادة . -5
 .الحديث العربيالنقد دة يحدد الخصائص الميمة والواجب تسميط الضوء عمييا ضمن دراسة ما -6

   
  األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 النقد الحديث. في يكتب ورقة بحثية , وكتابة بحوث ودراسات متخصصة  -1
حفظ اسماء وشخصيات وقصائد بارزة ألدباء وشعراء وتستخدم مصطمحات لغوية ونقدية متوسطة وعالية المستوى بما  -2

 يالئم طبيعة الدرس .
 . النقد الحديثطرائق تدريس مادة تعمم  -3
 طرائق التعميم والتعمم      
 المحاضرة المعدلة -1
 المناقشة . -2
 االستجواب . -3
 العصف الذىني . -4
 االسئمة التحفيزية .  -5

 
 طرائق التقييم      
صف الدراسي رنامج البالكترونيا وفق  % امتحانات فصمية , ويؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية  44   -1

 .والميت
 %  اختبارات نياية الفصل الدراسي .64 -2

 
 األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 . المغة العربيةفي تطور  النقد الحديثعمم التعريف بأثر  -1
 .النقد الحديثيبدي االىتمام الفاعل بدراسة مادة  -2
 تنمية االتجاىات االيجابية نحو عممية التعمم . -3
  في عممية التعمم والتعميم .بما يخص المقرر . تعديل االتجاىات السمبية -4

  
 طرائق التعميم والتعمم     

 العصف الذىني . -1
 المناقشة . -2
 االسئمة المتشعبة في االختصاص . -3
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 طرائق التقييم    
 

 المكافئة والتحفيز في رفع المعنويات من خالل الدرجات المحتسبة ضمن التقييم اليومي . 
 المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (التأىيمية و  الميارات  العامة-د 

 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتيا . -1
 االطالع عمى المستجدات العممية واالدبية عن طريق الكتب والدوريات . -2
   االطالع المتواصل عمى شبكة المعمومات الدولية في مجال االختصاص . -3
  ساجالت والحمقات النقاشية مع ذوي االختصاص الدقيق بدافع تطوير المعرفة والمعمومات الشخصية .اجراء الم  -4

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

األسبوع األول 
6/12/ 2424  3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
نظريًّا و تطبيقيًّا و و فيمو 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا و تحويميا الى 

ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 
 المعرفة لآلخرين 

 

تحديد المفاىيم النقدية 
     –اآلتية ) النقد 

   –الفن        –األدب 
 الجمال (

 

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

( عرض 3)
عمى العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 بحثية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الثاني 
13/12/ 2424  

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و تطبيقيًّا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا و تحويميا الى 

ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 
 المعرفة لآلخرين

 

تحديد المفاىيم النقدية 
    –اآلتية) االسموب 
 –الصورة الشعرية 

 االيقاع (.

 

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

( عرض 3)
عمى العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 بحثية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع  الثالث  
24/12/ 2424  

3 

الطمبة ليذا الموضوع ضبط 
و فيمو نظريًّا و تطبيقيًّا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا و تحويميا الى 

ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 
 المعرفة لآلخرين

 

اتجاىات النقد العربي 
الحديث                                                           

 ) النقد األكاديمي (.

 

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

( عرض 3)
عمى العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
( حضور الطمبة و 2)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة
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األسبوع الرابع 
27/12/ 2424  

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و تطبيقيًّا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
ى استيعابيا و تحويميا ال

ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 
 المعرفة لآلخرين

 

اتجاىات النقد العربي 
الحديث ) النقد 

 االنطباعي( 

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

( عرض 3)
عمى العارضة 

 اإللكترونية
 
 
 
 
 
 

 ( اختبارات شفيية1)
( حضور الطمبة و 2)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 
 
 
 
 

األسبوع  الخامس 
3/1/ 2421  

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و تطبيقيًّا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا و تحويميا الى 

ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 
 المعرفة لآلخرين

 

الفروق بين                             
النقد األكاديمي  والنقد 

 .االنطباعي 
( عرض 1)

 تقديمي
 ( مناقشة و2)

  حوار

 ( اختبارات شفيية1)
 حفظية ( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 

األسبوع السادس 
14/1/ 2421  

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و تطبيقيًّا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا و تحويميا الى 

ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 
 آلخرينالمعرفة ل

النظرية األجناسية : 
 مفيوميا وأىم مدراسيا

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

عرض  ( 3)
عمى العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 حفظية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع السابع 
17/1/ 2421  

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
نظريًّا و تطبيقيًّا و و فيمو 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا و تحويميا الى 

ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 
 المعرفة لآلخرين

) المدرسة الكالسيكية , 
المدرسة التالقحية ,و 
 مدرسة النص المفتوح(

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3) حوار

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 يية( اختبارات شف1)
 مفاجئامتحان ( 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 ( اختبارات شفيية1)( عرض 1)لحديثة: المناىج النقدية اضبط الطمبة ليذا الموضوع  3األسبوع الثامن 
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و فيمو نظريًّا و تطبيقيًّا و   2421 /24/1
قدرتيم عمى إدراكيا و 

استيعابيا و تحويميا الى 
ممكة فيًما وتكّمًما ونقل ىذه 

 المعرفة لآلخرين

رؤية تمييدية تعريف 
                                      المنيج.                                                                                                                      

 تقديمي
( مناقشة و 2)

  حوار

 ظيةحف( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع التاسع 
1/2/ 2421  

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا و 
تحويميا الى ممكة فيًما 
وتكّمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين

المناىج السياقية : رؤية 
شاممة من حيث الدوافع 

   لرؤية الفمسفيةوا

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3) حوار

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 بحثية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

  األسبوع العاشر
8/2 / 2421  

تقويم مدى فيم الموضوعات  3
 االدبية السابقة 

المنيج التاريخي : 
عتو ,ومنطمقاتو, طبي

 وسماتو ,وأىم رواده

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3حوار )

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 ( امتحان مفاجئ2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 

                  األسبوع الحادي عشر 
15/2/ 2421  

3  

وع ضبط الطمبة ليذا الموض
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا و 
تحويميا الى ممكة فيًما 
وتكّمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين
 

تحميل نص شعري وفق 
 المنيج التاريخي.

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3حوار )

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 ( امتحان مفاجئ2)
الطمبة و ( حضور 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 

األسبوع الثاني عشر 
22/2/ 2421  

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا و 
تحويميا الى ممكة فيًما 
وتكّمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين

المنيج النفسي :طبيعتو 
,ومنطمقاتو, وسماتو 

 ,وأىم رواده

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3حوار )

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 ( واجبات بحثية2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 

األسبوع الثالث عشر 
ضبط الطمبة ليذا الموضوع  3 28/2/2421

و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
تحميل نص شعري أو 

سردي عمى وفق المنيج 
( عرض 1)

 تقديمي
 ( اختبارات شفيية1)
 حفظية ( واجبات 2)
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 استيعابيا ونقل ىذه المعرفة
 لآلخرين

 
 
 

( مناقشة و 2) النفسي.
 حوار

( عرض 3)
عمى العارضة 

 اإللكترونية

( حضور الطمبة و 3)
مشاركتيم في أثناء 

 المحاضرة

 
 
 

األسبوع الرابع عشر 
6/3 /2421 

 
 
2 

الموضوع  ضبط الطمبة ليذا
و فيمو نظريًّا و تطبيقيًّا و 

 قدرتيم عمى إدراكيا 

المنيج االجتماعي : 
طبيعتو ,ومنطمقاتو, 
 وسماتو ,وأىم رواده

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

( عرض 4) 
عمى العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 حفظية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 حاضرةالم

 
 
 

األسبوع الخامس 
 3 13/3/2421عشر 

 
 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا و 
تحويميا الى ممكة فيًما 
وتكّمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين

تحميل نص شعري أو 
سردي عمى وفق المنيج 

 االجتماعي.
 
( عرض 1)

 تقديمي
( مناقشة و 2)

  حوار

 
 
 ( اختبارات شفيية1)
 بحثية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع السادس 
 24/3/2421عشر

3 
تقويم مدى فيم الموضوعات 

 السابقة نظرًيا 

نماذج تحميمية مع 
 امتحان شير االول.

 
( عرض 1)

 تقديمي
( مناقشة و 2)

( 3حوار )
عرض عمى 

العارضة 
 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 امتحان مفاجئ( 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع السابع عشر 
27/3/2421 

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 

نقل و إدراكيا و استيعابيا 
 ىذه المعرفة لآلخرين

 امتحان شير الثاني
مع مراجعة لما درسناه 

 لدراسي األوللمفصل ا

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
  حوار

 ( اختبارات شفيية1)
 بحثية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة
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األسبوع الثامن عشر 
3/4/2421 

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين
 
 
 

( عرض 1) نصف السنةعطمة 
 تقديمي

( مناقشة و 2)
  حوار

 
 
 
 
 
 

 ( اختبارات شفيية1)
 حفظية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 

األسبوع التاسع عشر 
11/4/2421 

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين

صل الدراسي بدء الف
 الثاني وتطبيق لمطالب 

لغاية  12/4/2421من 
 م21/5/2421

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

 

 ( اختبارات شفيية1)
حفظية ( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع العشرون 
22/5/2421 

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا  و قدرتيم 
عمى إدراكيا و استيعابيا و 
تحويميا الى ممكة فيًما 
وتكّمًما ونقل ىذه المعرفة 

   لآلخرين

المناىج النصية : 
رؤية شاممة من حيث 

الدوافع والرؤية 
 الفمسفية.

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

 

 ( اختبارات شفيية1)
 حفظية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 اضرةالمح

 
األسبوع الحادي و 

العشرون 
29/5/2421 3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين

البنيوية :  .1
طبيعتو ,ومنطمقاتو, 

 وسماتو ,وأىم رواده. 

 

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

 

 ( اختبارات شفيية1)
 حفظية( واجبات 2)
ضور الطمبة و ( ح3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الثاني و 
العشرون 

6/6/2421 
3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا ونقل ىذه المعرفة 

 لآلخرين

تحميل نص شعري 
عمى وفق المنيج 

 البنيوي.
مع امتحان لمشير 

 االول.

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
 حوار

( عرض 3)
عمى العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 بحثية( واجبات 2)
( حضور الطمبة 4) 

و مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

 
 

 ( اختبارات شفيية1)( عرض 1)وب واألسموبية : األسمضبط الطمبة ليذا الموضوع  3األسبوع الثالث و 
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العشرون 
13/6/2421 

و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا و استيعابيا ونقل 

 ىذه المعرفة لآلخرين

مفيوميا طبيعتو 
,ومنطمقاتو, وسماتو 

 ,وأىم رواده. 
 

 تقديمي
( مناقشة و 2)

( 3) حوار
عرض عمى 

العارضة 
 اإللكترونية

 بحثية( واجبات 2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الرابع  و 
العشرون 

24/6/2421 
3 

طمبة ليذا الموضوع ضبط ال
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا و استيعابيا ونقل 

 ىذه المعرفة لآلخرين

تحميل نص شعري أو 
سردي دراسة 

 أسموبية.
 مع امتحان الشير الثاني

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3) حوار

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 امتحان مفاجئ( 2)
حضور الطمبة و ( 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع الخامس و 
العشرون 

27/6/2421 

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا و استيعابيا ونقل 

 ىذه المعرفة لآلخرين

السيميائية : طبيعتيا 
,ومنطمقاتيا, 
وسماتيا ,وأىم 

روادىا. تحميل نص 
شعري عمى وفق 

منيج    ال
 السيميائي.

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3حوار )

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 ( امتحان مفاجئ2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع السادس  و 
العشرون 

4/7/2421 

3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 

دراكيا و استيعابيا ونقل إ
 ىذه المعرفة لآلخرين

 تحديد المفاىيم النقدية
 الحداثوية

القراءة والتمقي,  
ية , النقد التداول

الثقافي, الشعرية, 
 النسوية.

 

( عرض 1)
 تقديمي

( مناقشة و 2)
( 3حوار )

عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 ( اختبارات شفيية1)
 ( امتحان مفاجئ2)
ة و ( حضور الطمب3)

مشاركتيم في أثناء 
 المحاضرة

األسبوع السادس 
و العشرون  والسابع

11-18/7/2421 3 

ضبط الطمبة ليذا الموضوع 
و فيمو نظريًّا و قدرتيم عمى 
إدراكيا و استيعابيا ونقل 

 ىذه المعرفة لآلخرين

مراجعة لما درس في 
الفصل الدراسي الثاني 
 مع امتحان شير الثالث.

( عرض 1)
 تقديمي

مناقشة و  (2)
( 3حوار )

 ( اختبارات شفيية1)
 ( امتحان مفاجئ2)
( حضور الطمبة و 3)

مشاركتيم في أثناء 
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عرض عمى 
العارضة 

 اإللكترونية

 المحاضرة

 البنية التحتية .11

 الكتب المقررة المطموبة -1
مع فيديوات تفصيمي حديثة .اختيار كتب ذات طابع تعميمي 

س روم ) الصف الدراسي وتسجيالت صوتية عبر برنامج الكال
 االلكتروني(.

اىم الكتب ضمن االختصاص والتي تكون ذات اسموب اكاديمي  المراجع الرئيسة  -2
 مفيوم وغير معقد .

الكتب والمراجع التي يوصى بيا )المجالت العممية ,  - أ
 التقارير,...( 

يوصى ببعض الكتب والرسائل واالطاريح  التي تتضمن مفردات 
 المقرر .

ضمن االنترنيت والتي تشمل كل ما يتعمق  نقديةالمكتبة ال ع االلكترونية , مواقع االنترنت...المراج - ب
 بالمقرر وبشكل تفصيمي  دقيق وموضح. 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13
 اثراء المقرر الدراسي بالجوانب التطبيقية التي تخص مينة التعميم .


