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 1. اسم المادة انضشد فٙ األدب انؼشتٙ انمذٚى

 2. رقم المادة 

 (ح،ػًهٛحانضاػاخ انًؼرًذج )َظشٚ صاػاخ يؼرًذج 
.3 

 (ح، ػًهٛحانضاػاخ انفؼهٛح )َظشٚ صاػاخ يؼرًذج

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٕٚجذ

 5. اسم البرنامج انذكرٕساج فٙ انهغح انؼشتّٛح

 6. البرنامج رقم 

 7. اسم الجامعة انجايؼح األسدَّٛح

 8. الكمية اٜداب

 9. القسم انهغح انؼشتّٛح ٔآداتٓا

 10. مستوى المادة انذكرٕساج

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 7102/7102انؼاو انجايؼٙ 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انذكرٕساج فٙ انهغح انؼشتّٛح

 13. م األخرى المشتركة في تدريس المادةاألقسا ال ٕٚجذ

 14. لغة التدريس انؼشتّٛح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  7102/7102
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضك انًادج .01

 .: سلى انًكرة، انضاػاخ انًكرثٛح، سلى انٓاذف، انثشٚذ اإلنكرشَٔٙيا ٚهٙ انشجاء إدساض

 

 مدرسو المادة .71

 .: سلى انًكرة، انضاػاخ انًكرثٛح، سلى انٓاذف، انثشٚذ اإلنكرشَٔٙيا ٚهٙ انشجاء إدساض

jhsmajali@yahoo.com   : 73241انًكرة: )احذ، شالشاء ، خًٛش( ، انٓاذف  7-0انضاػاخ انًكرثّٛح 

 (023سلى انًكرة  : )
 

 المادة وصف .71

 .يزكٕس فٙ انخطح انذساصٛح انًؼرًذج ْٕ كًا

 )اَظشِ فٙ انخطّح انذساصّٛح انًشفمح(

 

 

mailto:jhsmajali@yahoo.com
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األْذاف -أ

 اسئح(انؼشتٙ ، ٔذثٍٛ أعكانّ ٔإَٔاػّ ٔٔظائفّ )انضًُّٛح ٔانط اإلحاطح تًفٕٓو انضشد نغح ٔاصطالحاً ،  ٔانرؼشف ػهٗ يصادسِ فٙ األدب

 أٌ: ػهٗ اً ٚكٌٕ لادس أٌانًادج  إَٓاءَراجاخ انرؼهّى: ٚرٕلغ يٍ انطانة ػُذ  -ب

 أٌ ٚكرضة انطانة يٓاساخ خاّصح ، ٔيٓاساخ ذحهٛهّٛح ٔإدساكّٛح فٙ دساصح فٍ انضشد فٙ األدب انؼشتٙ انمذٚى .

 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 انًصادس ٔانًشاجغ أصانٛة انرمٛٛى رؼهى انًرحمّمحَراجاخ ان األصثٕع انًحرٕٖ

ل يفٕٓو انضشد نغح ٔاصطالحاً  ّٔ أٌ ٚذسن انطانة ْزا انًفٕٓو  األ

سِ ّٕ  ٔٚرثٍٛ ذط

ػثذهللا إتشاْٛى : يٕصٕػح  انُماط ٔانحٕاس

 انضشد انؼشتٙ

أٌ ٚذسن انطانة ْزِ األَٕاع  انصاَٙ  إَٔاع انضشد ٔأعكانّ

ٔٚؼٙ انفشق تٍٛ إَٔاػّ 

 كانّٔأع

ػثذهللا إتشاْٛى : يٕصٕػح  انُماط ٔانحٕاس

 انضشد انؼشتٙ

يصادس انضشد فٙ األدب 

 انؼشتٙ

أٌ ٚرؼّشف انطانة ػهٗ أْى ْزِ  انصانس

 انًصادس

ػثذهللا إتشاْٛى : يٕصٕػح  انُماط ٔانحٕاس

 انضشد انؼشتٙ

انًشاحم انزيُّٛح نهضشد ) 

 انغفّٕٚح ٔانكراتّٛح(

 انشاتغ

 ٔانخايش

طانة تٓزِ انًشاحم أٌ ٚحٛظ ان

 ٔٚؼٙ يفاْٛى كم يشحهح يُٓا

إتشاْٛى صحشأ٘ : انشؤٚح  انُماط ٔانحٕاس

 انضشدّٚح يفٕٓيٓا ٔإَٔاػٓا

ٔظائف انضشد ) انضًُّٛح 

 ٔانطاسئح(

انضادس 

 ٔانضاتغ

أٌ ٚؼٙ انطانة يفٕٓو ْزِ 

 انٕظائف ٔانفشق تُٛٓا

إتشاْٛى صحشأ٘ : انشؤٚح  انُماط ٔانحٕاس

 ٓا ٔإَٔاػٓاانضشدّٚح يفٕٓي

انضشد فٙ انمص انغؼثٙ 

) انضشد انؼجائثٙ  انًٕسٔز

 فٙ األدب انًرخّٛم (

انصايٍ 

 ٔانراصغ

أٌ ٚؼٙ انطانة جزٔس انضشد 

األٔنٗ اترذاًء يٍ انمص 

 انغؼثٙ انًٕسٔز

يٙ أحًذ ٕٚصف : جًانّٛاخ  انُماط ٔانحٕاس

 انضشدّٚاخ انرشاشّٛح

انضشد فٙ انمشآٌ ٔانحذٚس 

 انغشٚف

انؼاعش 

انحاد٘ ٔ

 ػغش

أٌ ٚؼٙ انطانة يؼانى انضشد فٙ 

 انمشآٌ ٔانحذٚس انغشٚف

 

ػثذهللا إتشاْٛى : يٕصٕػح  انُماط ٔانحٕاس

 انضشد انؼشتٙ

انضشد فٙ انًماياخ ٔانخطة 

 ٔانشصائم ٔانضّٛش انزاذّٛح

انصاَٙ ٔانصانس 

 ػغش

أٌ ٚرؼّشف انطانة ػهٗ يؼانى 

 انضشد فٙ ْزِ انفٌُٕ

ذٓاَٙ عاكش : انضٛشج انزاذّٛح  انُماط ٔانحٕاس

 فٙ األدب انؼشتٙ

ػثذهللا إتشاْٛى : يٕصٕػح 

 انضشد انؼشتٙ

انثُاء انفُٙ نهضشد فٙ األدب 

 انؼشتٙ انمذٚى

انشاتغ 

ٔانخايش 

 ػغش

أٌ ٚحٛظ انطانة تانخصائص 

انفُّٛح نهثُاء انضشد٘ فٙ األدب 

 انؼشتٙ انمذٚى

ْٛصى صشحاٌ : ذمُٛاخ انضشد  انُماط ٔانحٕاس

 ٙ انُظشّٚح ٔانرطثٛكف
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .1

 انرانٛح: انُغاطاخ ٔاالصرشاذٛجٛاخ انرذسٚضٛحذطٕٚش َراجاخ انرؼهى انًضرٓذفح يٍ خالل  ٚرى

 . يٍ خالل ذمذٚى أٔساق تحصّٛح ذُالظ انمضاٚا انًطشٔحح -0

 انُماط ٔانحٕاس -7

 

 ةالتقييم ومتطلبات الماد أساليب .22

 انرمٛٛى ٔانًرطهثاخ انرانٛح: أصانٛةخالل يٍ  انًضرٓذفح َراجاخ انرؼهى ذحمكإشثاخ  ٚرى

 ذطثٛمٙ نًُارض فُّٛح يخراسج .أٔساق تحصّٛح ٔػشض ذمذٚى كراتح ذماسٚش ٔ

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

  حضة ذؼهًٛاخ انجايؼح : والغياب سياسة الحضور -أ

 حضة ذؼهًٛاخ انجايؼح:  الوقت المحددت في ميم الواجباوتس اتالغياب عن االمتحان -ب

 : حضة يا ْٕ يرّثغ فٙ انجايؼح . إجراءات السالمة والصحة -ج

 حضة ذؼهًٛاخ انجايؼح:  الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : حضة ذؼهًٛاخ انجايؼح إعطاء الدرجات -ه

 يكرثح انجايؼح األسدَّٛح : تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 . يخرثشاخ اإلَرشَد فٙ انكهّٛح ، يٕالغ ذؼهًّٛٛح ػهٗ عثكح اإلَرشَد

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: البصريةالسمعية و المواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 ػثذهللا إتشاْٛى : يٕصٕػح انضشد انؼشتٙ

 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 ذٓاَٙ عاكش : انضٛشج انزاذّٛح فٙ األدب انؼشتٙ

 ػثذهللا إتشاْٛى : يٕصٕػح انضشد انؼشتٙ

 كْٛصى صشحاٌ : ذمُٛاخ انضشد فٙ انُظشّٚح ٔانرطثٛ

 ػثذهللا إتشاْٛى : انًحأساخ انضشدّٚح

 إتشاْٛى صحشأ٘ : انشؤج انضشدّٚح يفٕٓيٓا ٔإَٔاػٓا

 يٙ أحًذ ٕٚصف : ذمُٛاخ انضشد فٙ انُظشّٚح ٔانرطثٛك

 انضشدّٚح انؼشتّٛح ػثذهللا إتشاْٛى :

 انضشدّٚح انؼشتّٛح انحذٚصح ػثذهللا إتشاْٛى :
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 معمومات إضافية 26.

 
 
 

 

------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------المادة:  منسقمدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


