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 ٔصف انثشَايط األكادًٚٙ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازًا مقتضيًا ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

ٗ /  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1   ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثـحس انؼهًٙظايؼح دٚان

 كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح انمغى انغبيؼٙ / انًشكض  .2

أٔ  اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ .3

  انًُٓٙ
 كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح/ انهغح انؼشتّٛحقغى 

 تكهٕسٕٚط تانهغح انؼشتٛح ٔآداتٓا اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساعٙ .5
٘ / يمشساد/ أخشٖ    عُٕ

 انُظاو انغُٕ٘

 اػرًاد يؼاٚٛش االذحاد نهعايؼاخ انؼشتٛح انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

ٖ فٙ انذٔنح ٔصاسج  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7  انرشتٛح / يؤعغاخ اخش

 9102/ 9/ 2 ٕطف ربسٚخ إػذاد ان .8

    :  أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9
 

عؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخض ػٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ 
 .افضم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔرٕطٛم انشعبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىانًطهٕثخ ٔطشائ انجشَبيظيخشعبد   .11
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 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

1 -  ٘ ٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش  .        انؼجبعٙنًبدح األدة رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػه
ٙ انًذاسط انضبَٕٚخ . -2  اػذاد انطهجخ اػذادا" َفغٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚظ ف

 فٙ انًذاسط انضبَٕٚخ انؼجبعٙاألدة نًُٓخ رذسٚظ يبدح اػذاد انطهجخ اػذادا" َفغٛب" ٔرشثٕٚب"   -3
 

 جشَبيظ انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 
ٙ داخم انظف انًذسعٙ. -1 ٗ انغبَت انزطجٛم  ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ ان
 داخم انظف انًذسعٙ . انؼجبعٙٚطجك اعزشارٛغٛبد االدة  -2
ٌ .ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُغ -3  ٛب
     ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .  -4

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

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

ٙ ) أ (  . انًٕضحخ ف
ٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙرٕضٛح انًٕاد انذساعٛخ يٍ خالل طشٚمخ االعزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى  -2   .ٔششحٓب ي
ٗ انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ  ٔ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ رٕعّٛ -3   .انًؼهٕيبد ٔانحمبئكنهحظٕل ػه

 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  -2 ٌ ثٛ  ٔيذٖ رطٕسْب . انؼجبعٙٚمبس

ٍ انًشٕٓسٍٚ.انؼجبعٛٚمٛى ثؼض انشؼشاء ٔاالدثبء  -3 ٛ 
  ٚفغش اعجبة اشزٓبس ٔثشٔص ثؼض انشؼشاء ٔاالدثبء يٍ غٛشْى ضًٍ انحمجخ انضيُٛخ انًذسٔعخ .   -4

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

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

 اعزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انًٕاضٛغ . -2
ّ انطبنت ضًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ار -3  ا اخطأ.رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثز

 رذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء طشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى . -4

 طشائك انزمٛٛى    
 
ٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1 ٍ انطهجخ ي  اصبسح ػُظش انزحفٛض ثٛ

2- .  ٙ ٙ أٔ انُٓبئ ٌ  انٕٛي  احزغبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحب
ٍ نذٚٓى كفبءح عٛذح -3  ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمغى .  دػى انطهجخ انزٚ

 
 
 

 انًشحهخ انضبنضخ ( عُخ ٔاحذح فمظ)  ٔيذرّ  ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انًشحهخ انذساعٛخ
سيض انًمشس 
 أٔ انًغبق

 اعى انًمشس أٔ انًغبق
 انغبػبد انًؼزًذح
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 ػًهٙ َظش٘

 انضبنضخهخ انًشح

L362 
 عبػخ عُٕٚب  (  61 ) ؼجبعٙان انشؼش

( عبػخ نكم 2ثٕالغ )

 شؼجخ

 ال ٕٚعذ

    

    

    

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .ان المنهج ينفي ان يراعي ميول الطلبة واتجاىاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم  -0

بين اساليب التعلم وبين خصائص  توافق ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون  -9
 نمو الطلبة .

يضيف  واالستاذ المتمكنبالتدريسي,  -اوال–ي ذو شخصية مؤثرة في طلبتو, كون الطالب يتأثر ان يكون التدريس -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 -0

 الب.رغبة الط -9
 المعدل التنافسي بين األقسام. -3

 

ٍ انجشَبيظ .14  أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػ

 .العباسياألدب طابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص الكتب, الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي ت -0
 شبكة المعلومات الدولية . -0

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -9
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًقاتهح نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرقٛٛى

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط 

انغُح / 

 انًغرٕٖ
 اعى انًقشس سيض انًقشس

 أعاعٙ

 أو اخرٛاس٘

 األْذاف انًؼشفٛح
األْذاف انًٓاساذٛح 

 انخاصح تانثشَايط
األْذاف انٕظذاَٛح 

 قًٛٛحٔان

انرأْٛهٛح انًٓاساخ انؼايح ٔ

 انًُقٕنح

)انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح 

تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس 

 (انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4ض 3ض 2ض 1ض 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اعاعٙ انؼثاعٙ انشؼش  انصانصح
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 ًٕرض ٔصف انًقشسَ

 يُٗ سفؼد ػثذ انكشٚىد. و.

 ٔصف انًقشس

 

ٗ /  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1   ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثـحس انؼهًٙظايؼح دٚان

 / قغى انهغح انؼشتٛح كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح / انًشكض انؼهًٙانمغى  .2

 L362 اعى / سيض انًمشس .3

 انصانصحطهثح انًشحهح  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6
 ( عاػح نكم شؼثح2/ تٕاقغ  ) (    عاػح66)  

 

 9102/ 9/ 2 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 .انؼجبعٙاألدة اػذاد انطهجخ نزذسٚظ يبدح  -1

ٙ يغبل انجحش  -2 ٍ ف ٍ ػهًٛٛ  .انؼجبعٙفٙ يبدح األدة اػذاد ثبحضٛ

 .انؼجبعٙألدة ٔانزمبسٚش فٙ يبدح ا اعشاء انجحٕس  -3

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًمشسيخشعبد  .9

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ
1-  
 . انؼجبعٙٚؼشف يفٕٓو األدة  -2

ٍ اًْٛخ دساعخ األدة  -3  .انؼجبعٙٚجٛ
 (.انؼجبعٙٚحذد اْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس)االدة  -4

ٍ اْذاف دساعخ االدة  -5  . انؼجبعًٙٚٛض ثٛ
ِ انًبدح .ٕٚضح خظبئض دساع -6  خ ْز

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

   
  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

االدب فٙ حقٕل االدب انًخرهفح ٔالعًٛا  ٚكرة ٔسقح تحصٛح , ٔكراتح تحٕز ٔدساعاخ يرخصصح  -1

 . انؼثاعٙ

سصج ألدتاء ٔشؼشاء ٔذغرخذو يصطهحاخ نغٕٚح َٔقذٚح يرٕعطح حفع اعًاء ٔشخصٛاخ ٔقصائذ تا -2

 ٔػانٛح انًغرٕٖ تًا ٚالئى طثٛؼح انذسط .

 .  انؼثاعٙذؼهى طشائق ذذسٚظ يادج االدب  -3

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

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

 

 ٛى طشائك انزمٛ     

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ . 41   -1
2- 61. ٙ  %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساع

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

ٙ رطٕس االدة  -1  . انؼجبعٙانزؼشٚف ثأصش انؼهى ٔانؼهًبء , ٔاالدثبء ٔانشؼشاء ف
٘ االْزًبو انفبػم ثذساعخ يبدح االدة -2  . انؼجبعٙ ٚجذ
ٕ ػًهٛخ انزؼهى . -3  رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َح
ٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى .ثًب ٚخض انًمشس . -4   رؼذٚم االرغبْبد انغهجٛخ ف

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

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

 طشائك انزمٛٛى    
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 غ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزغجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ . انًكبفئخ ٔانزحفٛض فٙ سف

ٙ (انزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ-د   انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ
 يشاعؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1
ٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚب -2 ٗ انًغزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػ  د .االطالع ػه
ٙ يغبل االخزظبص . -3    االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ ف
اعشاء انًغبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ   -4

  ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

 ثُٛخ انًمشس .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغاػاخ األعجٕع
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى ؼهٛىطشٚمخ انز

 األعثٕع األٔل 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛا ٔ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ 

مقدمة عن قيام 
 الدولة العباسية

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

 2  انصاَٙاألعثٕع 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛا ٔ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 آلخشٍٚانًؼشفح ن

الموضوعات 
الشعرية  في العصر 

العباسي 
االول)المدح 

 والهجاء(

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1) انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2 انصانس   األعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛا ٔ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض ذقذًٚٙ (1) الرثاء والغزل

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

( اخرثاساخ شفٓٛح 1)

ٔ  ( حضٕس انطهثح2)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2 انشاتغاألعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛا ٔ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

الوصف والزىد  
  والتصوف

 ٔيٕضٕػاخ اخشٖ

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 حٕاس( يُاقشح ٔ 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

( حضٕس انطهثح ٔ 2)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج
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 األعثٕع 

 انخايظ 

2 
ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛا ٔ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 نآلخشٍٚانًؼشفح 

التجديد في   
المعاني واالفكار 
وااللفاظ والمعاني 
 واالوزان والقوافي

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

األعثٕع 

 انغادط

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ا ٔ ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

شعراء العصر 
العباسي االول ابو 

 العتاىية

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

(  ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

سكرٓى فٙ أشُاء يشا

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2 انغاتغ األعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛا ٔ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ابو تمام الطائي
 ػشض ذقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 إلنكرشَٔٛحانؼاسضح ا

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

( 3) ايرحاٌ يفاظئ( 2)

حضٕس انطهثح ٔ 

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

ٍ األعثٕع  ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2 انصاي

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ ذطثٛقًّّٛا ٔ 

قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعرٛؼاتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔذكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 
 ػشض ذقذًٚٙ (1) بن الروميا

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2 انراعغ األعثٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ ذحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔقم ْ ًًّ زِ انًؼشفح ٔذكهّ

 نآلخشٍٚ

 ابو عبادة البحتري
 ػشض ذقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

 2 نؼاشش األعثٕع ا

ذقٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ 

 االدتٛح انغاتقح 

ل النثر وعوام  
تطوره الرسائل 

 والخطب والقصص

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 ايرحاٌ يفاظئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

 

انحاد٘ األعثٕع 

  ػشش 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

اكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا ٔ إدس

ا  ًًّ ذحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔذكهّ

 نآلخشٍٚ

التوقيعات والنثر 
 المترجم 

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 ايرحاٌ يفاظئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

 

انصاَٙ ع األعثٕ

 ػشش

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ ذحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔذكهّ

 نآلخشٍٚ

 

الكتاب )عمرو بن 
 بحر الجاحظ(

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ٛح( اخرثاساخ شف1ٓ)

 ٔاظثاخ تحصٛح( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج
 

انصانس  األعثٕع

 ػشش

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

 ػشض ذقذًٚٙ (1)سهل بن ىارون  

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح ( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)
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اعرٛؼاتٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ
وعمرو بن مسعدة 
ومحمد بن عبد 

الملك الزيات وابن 
 قتيبة

يشاسكرٓى فٙ أشُاء  انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 انًحاضشج

 

 

 

انشاتغ األعثٕع 

  ػشش

2  
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 
ا و قدرتهم  ا و تطبيقي ًّ فهمه نظري ًّ

 على إدراكها 

 مقدمة عن
 العصر العباسي

 الثاني 

 

 

 

 ( ػشض ذقذ1ًٙٚ)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 4) 

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 

 

 

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج
 

 

 

األعثٕع انخايظ 

 شػش

2  

 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع ٔ 

ًّّا ٔ قذسذٓى ػهٗ إدساكٓا  فًّٓ َظشٚ

اتٓا ٔ ذحٕٚهٓا انٗ يهكح ٔ اعرٛؼ

فًًّٓا ٔذكهًًّّا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 

انًٕضٕػاخ انشؼشٚح 

)انشؼش 

انقٕيٙ(ٔ)ٔصف 

انطثٛؼح(ٔ)انشؼش 

 انٕصفٙ(

 

 ( ػشض ذقذ1ًٙٚ)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 

 

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

 األعثٕع

 غادط ػششان

2 

ذقٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ 

 انغاتقح َظشًّٚا 

الشعراء)ابو الطيب  
 المتنبي(

 

 ( ػشض ذقذ1ًٙٚ)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 

 

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 ايرحاٌ يفاظئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

انغاتغ األعثٕع 

  ػشش

نطهثح نٓزا انًٕضٕع ضثظ ا 2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

ابو فراس  
 الحمداني

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

ٍ األعثٕع  انصاي

 ػشش 

هثح نٓزا انًٕضٕع ضثظ انط 2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 الشريف الرضي 
 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج
انراعغ األعثٕع 

 ػشش 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ ٔ 

إدساكٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 ابو العالء المعري 
 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

األعثٕع 

 انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

سذٓى ٔ فًّٓ َظشًّّٚا  ٔ قذ

ػهٗ إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ ذحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔذكهّ

 نآلخشٍٚ

 النثر  
 اتجاه الصنعة

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

نحاد٘ األعثٕع ا

 ٌ  ٔ انؼششٔ

انطهثح نٓزا انًٕضٕع  ضثظ 2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 
 اتجاه الترسل

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج
انصاَٙ ٔ األعثٕع 

 ٌ  انؼششٔ

انًٕضٕع ضثظ انطهثح نٓزا  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 
 ػشض ذقذًٚٙ (1)ابو الفضل بن  

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 4) 
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إدساكٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ
يشاسكرٓى فٙ أشُاء  انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح العميد

 انًحاضشج

انصانس األعثٕع 

ٌ ٔ ا  نؼششٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض ذقذًٚٙ (1) ابو حيان التوحيدي 

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)
أشُاء  يشاسكرٓى فٙ

 انًحاضشج

شاتغ  األعثٕع ان

 ٔ انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

المقامات )نشأتها  
 وتطورىا(

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 ايرحاٌ يفاظئ (2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج
األعثٕع 

خايظ ٔ ان

 انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

بديع الزمان 
 الهمداني

  

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 سضح اإلنكرشَٔٛحانؼا

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 تحصٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

األعثٕع 

ٔ  غادطان

 انؼششٌٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 ػشض ذقذًٚٙ (1) القاضي الفاضل  

يُاقشح ٔ حٕاس  (2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 ( ٔاظثاخ تحصٛح2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج
 اتغاألعثٕع انغ

 ٌ  ٔ انؼششٔ

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع  2

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

ماد الدين ع 
 االصهباني

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

ًَارض ( أيصهح يٍ 3)

 ادتٛح

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

ٍ األعثٕع ان صاي

 ٌ  ٔ انؼششٔ

2 
ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ا ٔ قذسذٓى ػهٗ ٔ فًّٓ َظشًّّٚ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

مطولة الحد شعراء 
العصر العباسي 

 االول مع تحليلها 

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 ( أيصهح ادتٛح3)

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔاظثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

أشُاء  يشاسكرٓى فٙ

 انًحاضشج

راعغ األعثٕع ان

 ٔ انؼششٌٔ

2 
ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذسذٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعرٛؼاتٓا َٔقم 

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

مطولة الحد شعراء 
العصر العباسي   
 الثاني مع تحليلها  

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 انًُارض ( أيصهح يٍ 3)

ػهٗ  ( ػشض4)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

حفظٛح ( ٔاظثاخ 2)

 ٔتحصٛح .

( حضٕس انطهثح ٔ 3) 

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج

األعثٕع 

 انصالشٌٕ

2 

ذقٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ 

 االدتٛح انغاتقح َظشًّٚا 

 أنموذج نثري من   
االول والثاني مع  

   التحليل 

 ػشض ذقذًٚٙ (1)

 ٔ حٕاس ( يُاقشح2)

كرة ( أيصهح يٍ 3)

 االدب

( ػشض ػهٗ 4)

 انؼاسضح اإلنكرشَٔٛح

 ( اخرثاساخ شفٓٛح1)

 ايرحاٌ يفاظئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكرٓى فٙ أشُاء 

 انًحاضشج



  
 11انصفحح 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ .11

ٙ  انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1 ٙ حذٚضخ .اخزٛبس كزت راد طبثغ رؼهًٛ  رفظٛه

  انًشاعغ انشئٛغخ -2
ٙ ركٌٕ راد اْى ا نكزت ضًٍ االخزظبص ٔانز

 اعهٕة اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .
ٗ ثٓب )انًغالد  - أ ٙ ٕٚط انكزت ٔانًشاعغ انز

  انؼهًٛخ , انزمبسٚش,...(
 ٙ ٗ ثجؼض انكزت ٔانشعبئم ٔاالطبسٚح  انز ٕٚط

ٍ يفشداد انًمشس .  رزضً

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَذ... - ة
ٙ رشًم كم يب خ ضًٍ االانؼجبعٛانًكزجخ  َزشَٛذ ٔانز

ٙ  دلٛك ٔيٕضح.   ٚزؼهك ثبنًمشس ٔثشكم رفظٛه

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ -13

ٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى . ٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انز  اصشاء انًمشس انذساع


