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 1. اسم المادة األدثٟ اٌمذ٠ُ ػٕذ اٌؼشة دساعبد فٟ إٌمذ

 2. رقم المادة 3293032

 (خ،ػ١ٍّخاٌغبػبد اٌّؼزّذح )ٔظش٠ عبػبد ِؼزّذح 2
.3 

 (خ، ػ١ٍّخاٌغبػبد اٌفؼ١ٍخ )ٔظش٠ عبػبد ِؼزّذح 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٠ٛعذ

 5. اسم البرنامج ٚآداثٙب فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ  اٌذوزٛساح

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة اٌغبِؼخ األسد١ّٔخ

 8. الكمية ا٢داة

 9. القسم اٌٍغخ اٌؼشث١ّخ ٚآداثٙب

 10. مستوى المادة دوزٛساح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3932/3932

 12. الدرجة العممية لمبرنامج اٌذوزٛساح

 13. رخرى المتتركة يي تدريس المادةاألقسام األ ال ٠ٛعذ

 14. لغة التدريس اٌؼشث١ّخ

تاريخ / مرخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   3932/3932اٌؼبَ اٌغبِؼٟ : 
 15. مراجعة مرخطط المادة الدراسية

 

 ِّٕغك اٌّبدح .35

 .زشٟٚٔ: سلُ اٌّىزت، اٌغبػبد اٌّىزج١خ، سلُ اٌٙبرف، اٌجش٠ذ اإلٌىِب ٠ٍٟ اٌشعبء إدساط

 

 مدرسو المادة .71

 .: سلُ اٌّىزت، اٌغبػبد اٌّىزج١خ، سلُ اٌٙبرف، اٌجش٠ذ اإلٌىزشِٟٚٔب ٠ٍٟ اٌشعبء إدساط

jhsmajali@yahoo.com   : 33225اٌّىزت : )اؽذ، صالصبء ، خ١ّظ( ، اٌٙبرف  3-3اٌغبػبد اٌّىزج١ّخ 

 ( 323سلُ اٌّىزت : )
 

 وصف المادة .71

 .ِزوٛس فٟ اٌخطخ اٌذساع١خ اٌّؼزّذح ٘ٛ وّب

 )أظشٖ فٟ اٌخطّخ اٌذساع١ّخ اٌّشفمخ(
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األ٘ذاف -أ

رٙدددذف ٘دددزٖ اٌّدددبدح إٌدددٝ اٌٛلدددٛف ػٍدددٝ ِندددبدس إٌمدددذ األدثدددٟ ػٕدددذ اٌؼدددشة ِدددٓ ؽ١دددش رغٍغدددٍٙب ربس٠خ١ب،ٚاإلؽب دددخ ثٙدددب ؽدددىال  -3

 .ِٚضّٛٔب

ي. -3 ّٚ  رزجغ  جؼبد ٘زٖ اٌّنبدس ٚرؾم١مبرٙب اٌّزؼذدح ِٕز صذٚس٘ب األ

ُّ رمذ٠ُ األفضً ِٕٙبٚاػزّبدٖ.  -2  اٌّٛاصٔخ ث١ٓ ٘زٖ اٌطجؼبد أٚ اٌزؾم١مبد،ِٚٓ صَ

 اٌزؼشف ػٍٝ عٙٛد ثؼض ِؾم١م١ٙب ٚاٌزؼش٠ف ثُٙ ٚثغٙٛدُ٘ ِٚىبٔزُٙ اٌؼ١ٍّخ. -3

ُّ رمذ٠ُ األفضً ِٕٙبٚاػزّبدٖ .اٌّٛاصٔخ ث١ٓ ٘زٖ اٌطجؼبد أٚ   -4  اٌزؾم١مبد،ِٚٓ صَ

رٙددددزُ ٘ددددزٖ اٌّددددبدح ثئاٙددددبس اٌم١ّددددخ اٌؼ١ٍّّددددخ ٌىددددً ِنددددذس ِددددٓ ٘ددددزٖ اٌّنددددبدس،ٚإثشاص اٌمضددددب٠ب إٌمذ٠ددددخ اٌزددددٟ اخز نددددذ ثٙددددب  -5

 ٚفزؾذ آفبلٗ .

 أْ: ػٍٝ ا  ٠ىْٛ لبدس أْاٌّبدح  إٔٙبءٔزبعبد اٌزؼٍُّ: ٠زٛلغ ِٓ اٌطبٌت ػٕذ  -ة

خ،ِٚنددددبدسإٌمذ األدثددددٟ اٌمددددذ٠ُ خبّصددددخ رٙددددذف ٘ددددزٖ اٌّدددد -3 ِّ بدح إٌددددٝ رٛص١ددددك صددددٍخ اٌطٍجددددخ ثّنددددبدس األدة اٌؼشثددددٟ اٌمددددذ٠ُ ػب

 ٚإدسان ل١ّزٙب اٌف١ّٕخ ٚأصبٌزٙب اٌؼ١ٍّخ .،

ِٚدددٓ ٔبؽ١دددخ صب١ٔدددخ رٙدددذف ٘دددزٖ اٌّدددبدح إٌدددٝ ر١ّٕدددخ ِٙدددبساد اٌطٍجدددخ فدددٟ ِغدددبي اٌجؾدددش اٌؼٍّدددٟ ِدددٓ خدددالي رىٍددد١فُٙ ثؼدددش   -3

 ٚرمذ٠ُ رمبس٠ش ٚأٚساق ثؾض١ّخ فٟ ع١بق اٌمضب٠ب إٌمذ٠ّخ اٌّطشٚؽخ. ٌجؼض ِنبدسإٌمذ األدثٟ،

 

 
 

 :لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 اٌّنبدس ٚاٌّشاعغ أعب١ٌت اٌزم١١ُ ٔزبعبد اٌزؼٍُ اٌّزؾمّمخ األعجٛع اٌّؾزٜٛ

خ ػٍٝ ِّ  ِالؽظبد ػب

وزبثخ اٌجؾٛس  ِٕٙغ١ّخ

 اٌؼ١ٍّّخ.

ي ّٚ ت ثأُ٘ اٌخطٛاد أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌ األ

إٌّٙغ١ّخ فٟ وزبثخ اٌجؾٛس 

ٚاٌؼمجبد  ٚاٌشعبئً اٌغبِؼ١ّخ

 اٌزٟ رٛاعٗ اٌجبؽض١ٓ .

ػٍٟ عٛاد اٌطب٘ش: ِٕٙظ  أعئٍخ ٚٔمبػ

 اٌجؾش األدثٟ

أؽّذ ؽٍجٟ : و١ف رىزت 

 ثؾضب

ػجذهللا اٌزطبٚٞ :ِٕٙغ١ّخ 

اٌجؾش األدثٟ ِٚذاخً اٌزفى١ش 

اٌؼٍّٟ . ) ٚغ١ش٘ب ِٓ 

 ِشاعغ (

ٝ لبئّخ ِؼّذح اٌٛلٛف ػٍ

ثّنبدس إٌمذ األدثٟ ػٕذ 

 .اٌؼشة 

أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌت ثبٌزغٍغً   اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش

ػٍٝ  اٌضِٕٟ ٌٙزٖ اٌّنبدس

ٚفك ألذ١ِّخ ِؤٌف١ٙب،ِغ ث١بْ 

ثأعّبء ِؾم١م١ٙب،ٚروش 

ٌطجؼبرٙب ٚرؾم١مبرٙب اٌّزٛا١ٌخ 

ِٚىبْ ٔؾش٘ب ٚربس٠خٗ ٚغ١ش 

  رٌه ِّب ٠ُٙ روشٖ.

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ

ّغبٌٟ : ِنبدس عٙبد اٌ

اٌزشاس إٌمذٞ ٚاٌجالغٟ ػٕذ 

 اٌؼشة .

اٌمضب٠ب إٌمذ٠خ  ؽنش أثشص

 باؽزٍّذ ػ١ٍٙ اٌّزٟ

ِنبدس إٌمذ األدثٟ ػٕذ 

اٌؼشة ٚغ١ش رٌه ِٓ 

لضب٠ب ِّب ٠ُٙ  شؽٗ فٟ 

 ِٓ ِضً:ع١بق ٘زٖ اٌّبدح،

 

أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌت ثأثشص اٌمضب٠ب  اٌشاثغ

إٌمذ٠ّخ اٌخالف١ّخ اٌّزٟ ؽغٍذ 

 ٕمّبد اٌؼشة لذاِٝ اٌ

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

إؽغبْ ػجّبط : ربس٠خ إٌمذ 

 األدثٟ ػٕذ اٌؼشة
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١ٌّخ إٌمذ األدثٟ ػٕذ  ّٚ أ

 اٌؼشة

أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌت ثجذا٠بد إٌمذ  اٌخبِظ

ٚآساء إٌمّبد األدثٟ ػٕذ اٌؼشة 

 فٟ ٘زا اٌغ١بق

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

إؽغبْ ػجّبط : ربس٠خ إٌمذ 

 األدثٟ ػٕذ اٌؼشة

 عاّلَ . ِؾّذ صغٍٛي

ربس٠خ إٌمذ األدثٟ ٚاٌجالغخ 

 ػٕذ اٌؼشة

اإلعالَ ٚدػٜٛ ضؼف 

 اٌؾؼش ػٕذ اٌؼشة

  اٌغبدط

 ٚاٌغبثغ

أْ ٠زؼّشف اٌطبٌت ػٍٝ ؽ١ض١ّبد 

٘زٖ اٌذػٜٛ ٚآساء إٌمّبد 

اٌّزجب٠ٕخ  لذ٠ّب  ٚؽذ٠ضب  ؽ١بي 

 ٘زٖ اٌمض١ّخ

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

اإلعالَ  : عبِٟ اٌؼبٟٔ

 ٚاٌؾؼش

ؽؼش  :اٌمبضٟإٌؼّبْ 

 اٌفزٛػ اإلعال١ِّخ

ِفَٙٛ اٌطجمبد فٟ إٌمذ 

 األدثٟ ػٕذ اٌؼشة.

أْ ٠زؼّشف اٌطبٌت ػٍٝ فىشح  اٌضبِٓ ٚاٌزبعغ

رن١ٕف إٌمّبد ٌٍؾؼشاء فٟ 

  جمبد ِٕٚٙغُٙ ف١ٙب 

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

عٙبد اٌّغبٌٟ :  جمبد 

اٌؾؼشاء فٟ إٌمذ األدثٟ ػٕذ 

 اٌؼشة

دٞ ٚاٌؾب اٌؼبؽش لض١ّخ اٌٍفظ ٚاٌّؼٕٝ

 ػؾش

أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌت ثّفَٙٛ ٘زٖ 

اٌمض١ّخ ِٚٛلف إٌمّبد اٌؼشة 

 اٌّزجب٠ٕخ ِٕٙب

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

 اٌغبؽظ : اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ

إؽغبْ ػجّبط : ربس٠خ إٌمذ 

 األدثٟ ػٕذ اٌؼشة

اٌغّٛ  ٚاٌٛضٛػ فٟ 

 اٌؾؼش.

اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش 

 ػؾش

أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌت ثّفَٙٛ ٘زٖ 

ؼشة اٌمض١ّخ ِٚٛلف إٌمّبد اٌ

 اٌّزجب٠ٕخ ِٕٙب 

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

عٙبد اٌّغبٌٟ : دساعبد فٟ 

 اإلثذاع اٌفّٕٟ فٟ اٌؾؼش

ِغأٌخ اٌغّغ ث١ٓ إثذاع  

 اٌؾؼش ٚٔمذٖ.

أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌت ثّفَٙٛ ٘زٖ  اٌشاثغ ػؾش

اٌمض١ّخ ِٚٛلف إٌمّبد اٌؼشة 

 اٌّزجب٠ٕخ ِٕٙب

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

عٙبد اٌّغبٌٟ : دساعبد فٟ 

 اإلثذاع اٌفّٕٟ فٟ اٌؾؼش

مفهوم البيان عند 

 الجاحظ

أْ ٠ؾ١ط اٌطبٌت ثّفَٙٛ ٘زٖ  اٌخبِظ ػؾش

اٌمض١ّخ ِٚٛلف إٌمّبد اٌؼشة 

 اٌّزجب٠ٕخ ِٕٙب

ٔمبػ ٚؽٛاس 

 صفّٟ 

عٙبد اٌّغبٌٟ : دساعبد فٟ 

 اإلثذاع اٌفّٕٟ فٟ اٌؾؼش
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 سيةالنشاطات واالستراتيجيات التدري .02

 اٌزب١ٌخ: إٌؾب بد ٚاالعزشار١غ١بد اٌزذس٠غ١خرط٠ٛش ٔزبعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِٓ خالي  ٠زُ

 ِٓ خالي رمذ٠ُ أٚساق ثؾض١ّخ رٕبلؼ اٌمضب٠ب اٌّطشٚؽخ . -3

 ٠مذ٠ُ  وً  بٌت ػشضب  ٌّنذس أٚ أوضش ِٓ ِنبدس ٘زٖ اٌّبّدح ، ٠زُ ػشضٗ ِٕٚبلؾزٗ فٟ ِؾبضشاد ٘زٖ اٌّبّدح . -3

 

 التقييم ومتطلبات المادة اليبأس .22

 اٌزم١١ُ ٚاٌّزطٍجبد اٌزب١ٌخ: أعب١ٌتخالي ِٓ  اٌّغزٙذفخ ٔزبعبد اٌزؼٍُ رؾمكإصجبد  ٠زُ

 وزبثخ رمبس٠ش ٚأٚساق ثؾض١ّخ ٚػش  ٌّنبدس اٌّبّدح .  -

 

 

22 

 السياسات المتبعة بالمادة .

  ؽغت رؼ١ٍّبد اٌغبِؼخ : والغياب سياسة الحضور -أ

 ؽغت رؼ١ٍّبد اٌغبِؼخ:  الوقت المحددت يي وتسميم الواجبا اتاالمتحانالغياب عن  -ب

 : ؽغت ِب ٘ٛ ِزّجغ فٟ اٌغبِؼخ . والصحة إجراءات السالمة -ج

 ؽغت رؼ١ٍّبد اٌغبِؼخ:  الغش والرخروج عن النظام الصفي -د

 : ؽغت رؼ١ٍّبد اٌغبِؼخ إعطاء الدرجات -ه

  . ِىزجخ اٌغبِؼخ األسد١ّٔخ : ي دراسة المادةتسهم يالتي و الجامعة ب المتويرة الرخدمات -و

 )المرايق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المرختبرات، المتاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 . ِخزجشاد اإلٔزشٔذ فٟ اٌى١ٍّخ ، ِٛالغ رؼ١ّ١ٍّخ ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ

 

 المراجع .22

 

 المرخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 ِنبدس اٌزشاس إٌمذٞ ٚاٌجالغٟ ػٕذ اٌؼشة : عٙبد اٌّغبٌٟ 

 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
  جمبد فؾٛي اٌؾؼشاء /ِؾّذ ثٓ عاّلَ اٌغّؾٟ،رؾم١ك ِؾّٛد ؽبوش.

.الدفؾٌٛخ اٌؾؼشاء /األصّؼٟ، رؾم١ك ؽبسي ث  

 اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ /اٌغبؽظ،رؾم١ك ػجذ اٌغالَ ٘بسْٚ. 
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 اٌؾؼشٚاٌؾؼشاء / اثٓ لز١جخ، رؾم١ك أؽّذ ؽبوش.

  جمبد اٌؾؼشاء /اثٓ اٌّؼزض، رؾم١ك ػجذاٌغزّبس فّشاط.

 اٌجذ٠غ /اثٓ اٌّؼزض،رؾم١ك اغٕب ١ٛط وشارؾٛفغىٟ.

 ػ١بس اٌؾؼش / اثٓ  جب جب، رؾم١ك ػجذاٌؼض٠ض اٌّبٔغ. 

لذاِخ ثٓ عؼفش، رؾم١ك ث١ٔٛجبوش. ٔمذ اٌؾؼش /  

 اٌمشؽٟ /عّٙشح أؽؼبس اٌؼشة،رؾم١ك ػٍٟ اٌجّغبٚٞ.

 اٌّشصثبٟٔ /اٌّّٛؽؼ، رؾم١ك ػٍٟ اٌجّغبٚٞ.

 اثٓ ٚو١غ اٌز١ٕغٟ /إٌّنف، رؾم١ك ِؾّذ ٠ٛعف ٔغُ.

 دالئً اإلػغبص/ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ، رؾم١ك ِؾّٛد ؽبوش.

 م١ك ِؾّٛد ؽبوش.أعشاس اٌجالغخ/ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ، رؾ

 

 ِٕٙبط اٌجٍغبء/ ؽبصَ اٌمش بعٕٟ، رؾم١ك ِؾّذ ثبٌخٛعخ.

 اٌّمّذِخ / اثٓ خٍذْٚ.

 القاضي الجرجاني األديب الناقد /محمود السمرة.

 من الوجهة النفسية في دراسة األدب ونقده /محمد خلف هللا.

 التفسير النفسي لألدب / عزالدين اسماعيل.

ي.اإلسالم والشعر /سامي العان  

 تاريخ النقد األدبي عند العرب / إحسان عّباس.

 شعر الفتوح اإلسالمّية / النعمان القاضي.

 في النقد األدبي / إيلّيا حاوي.

 تاريخ النقد األدبي والبالغة عند العرب /محمد زغلول ساّلم.

 أسس النقد األدبي عند العرب / محمد مندور.

المجالي. دراسات في اإلبداع الفّني في الشعر / جهاد  

 طبقات الشعراء في النقد األدبي عند العرب/ جهاد المجالي.

 التفسير األسطوري لإلبداع الفني في الشعر/جهاد المجالي.

 مفهوم اإلبداع الفنّي في الشعر /جهاد المجالي.
 اٌمبضٟ اٌغشعبٟٔ األد٠ت إٌبلذ /ِؾّٛد اٌغّشح.
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ف هللا.ِٓ اٌٛعٙخ إٌفغ١خ فٟ دساعخ األدة ٚٔمذٖ /ِؾّذ خٍ  

 اٌزفغ١ش إٌفغٟ ٌألدة / ػضاٌذ٠ٓ اعّبػ١ً.

 اإلعالَ ٚاٌؾؼش /عبِٟ اٌؼبٟٔ.

 ربس٠خ إٌمذ األدثٟ ػٕذ اٌؼشة / إؽغبْ ػجّبط.

 ؽؼش اٌفزٛػ اإلعال١ِّخ / إٌؼّبْ اٌمبضٟ.

 فٟ إٌمذ األدثٟ / إ١ٍ٠ّب ؽبٚٞ.

 ربس٠خ إٌمذ األدثٟ ٚاٌجالغخ ػٕذ اٌؼشة /ِؾّذ صغٍٛي عاّلَ.

مذ األدثٟ ػٕذ اٌؼشة / ِؾّذ ِٕذٚس.أعظ إٌ  

 دساعبد فٟ اإلثذاع اٌفّٕٟ فٟ اٌؾؼش / عٙبد اٌّغبٌٟ.

  جمبد اٌؾؼشاء فٟ إٌمذ األدثٟ ػٕذ اٌؼشة/ عٙبد اٌّغبٌٟ.

 اٌزفغ١ش األعطٛسٞ ٌإلثذاع اٌفٕٟ فٟ اٌؾؼش/عٙبد اٌّغبٌٟ.

 ِفَٙٛ اإلثذاع اٌفّٕٟ فٟ اٌؾؼش /عٙبد اٌّغبٌٟ.

 
 

 فيةمعمومات إضا 26.
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