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 1. اسم المادة د  األددسسً ااسغرريًدراسات فً األ

 2. رقم المادة 8193032

 (ة،عغلٌةاسساعات اسغعتغدة )دظرٌ 1
.3 

 (ة، عغلٌةاسساعات اسفعلٌة )دظرٌ 1

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج اسدكتاراه فً اسلرة اسعريٌة اآدايها

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة األرددٌة

 8. الكمية اآلدا 

 9. القسم اسلرة اسعريٌة

 10. مستوى المادة اسدكتاراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 8932/8932

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتاراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس اسلرة اسعريٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  8936/8932
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 :غا ٌلً اسرجاء إدراج

 891: رقم اسغكت  

 ( يوم الخميس4-3): اسساعات اسغكتيٌة 
 0001636000: رقم اسهاتف 
 Salahjarrar@hotmail.com :اسيرٌد اإلسكترادً 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم اسغكت ، اسساعات اسغكتيٌة، رقم اسهاتف، اسيرٌد اإلسكترادًغا ٌلً اسرجاء إدراج

 المدرس نفسه

 

 

mailto:Salahjarrar@hotmail.com
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 وصف المادة .71

 .غذكار فً اسخطة اسدراسٌة اسغعتغدة ها كغا

تٌار دصاص دثرٌة اقضاٌا فً اسدثر األددسسً ااسغرريً، اختٌار دصاص غاشحات اختٌار دصاص شعرٌة اقضاٌا فً اسشعر األددسسً، اخ
 . اقضاٌا اسغاشحات األددسسٌة

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف -أ

 .اإلطالع على استراث األديً األددسسً ااسغرريً  -3

 .استعرف على خصائص األد  األددسسً ااسغرريً اأيرز اسقضاٌا -8

 استعرف على اسسغات اسفدٌة ااسغاضاعات استً تفرد يها األد  األددسسً ااسغرريً. -1

 استعرف على عالقات األد  األددسسً ااسغرريً ياآلدا  اسعاسغٌة ااآلدا  اسغشرقٌة. -4

 أن: على ا  ٌكان قادر أناسغادة  إدهاءدتاجات استعلّم: ٌتاقع غن اسطاس  عدد  - 

 .غن اسدصاص األديٌة األخرى غن خالل استغرس يخصائص هذا األد  ٌغٌز اسدص األددسسً -3

 ٌدرك اسفراق يٌن األد  األددسسً ااسغرريً ااألد  اسعريً فً اسغشرق. -8

 .ٌتغرس ياسغصادر األديٌة األددسسٌة ااسغرريٌة -1

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .00

 
 

 اسغراجع
 أساسٌ 
 استقٌٌم

 لّم دتاجات استع
 اسغتحققة

 اسغحتاى األسياع اسغدّرس

دفح اسطٌ  
 سلغقري

اسغداقشات 
 اسصفٌة

غعرفة 
اسغحتاى 
 ااسخصائص

رساسة  4-3 صالح جرار
 اسشقددي

دٌاان اين 
 زٌدان

اسغداقشات 
 اسصفٌة

غعرفة 
اسغحتاى 
 ااسخصائص

رسائل اين  2-5 صالح جرار
 زٌدان

دٌاان اين 
 خفاجة

اسغداقشات 
 اسصفٌة

غعرفة 
اى اسغحت

 ااسخصائص

شعر اين  38-0 صالح جرار
 خفاجة

دار اسطراز 
الين سداء 

 اسغلك

اسغداقشات 
 اسصفٌة

غعرفة 
اسغحتاى 
 ااسخصائص

 اسغاشحات 36-31 صالح جرار

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 استاسٌة: اسدشاطات ااالستراتٌجٌات استدرٌسٌةتطاٌر دتاجات استعلم اسغستهدفة غن خالل  ٌتم

 إجراء األيحاث. -

 إعداد استقارٌر اغداقشتها -

 .قراءة اسدصاص اغداقشتها -
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 استقٌٌم ااسغتطليات استاسٌة: أساسٌ خالل غن  اسغستهدفة دتاجات استعلم تحققإثيات  ٌتم

 إجراء البحوث ومناقشتها. -

 إجراء االمتحانات -

 

 : بعة بالمادةالسياسات المت .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 )يمكن إجراء امتحان لمطالب الذي يتغيب بعذر مقبول( الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 ال تحتمل الغش(طبيعة التدريس ) الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة اتالخدم -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .04

 أجهزة الكومبيوتر. -

 المصادر والمراجع. -

 الخرائط. -

 

 المراجع .22

 المخصصة: معية والبصريةالسالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 الطيل لممقري.نفح  -
 الذخيرة البن بسام. -
 تاريخ األدب العربي إلحسان عباس. -
 قراءات في الشعر األندلسي لصالح جرار. -
 :التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 دراسات جديدة في الشعر األندلسي لصالح جرار. -
 عر الطبيعة في عصر المرابطين لحمدي منصور.ش -
 موشحات مغربية لعباس الحراري. -
 بحوث قامت عمى دراسة مفردة من مفردات الشعر العباسي. -

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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----------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  --------------صالح جرار.د-----منسق المادة: مدرس أو 
------------------------------ التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة--------
-------- 
 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


