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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اشم املادة األدب انؼشتي انذذيج في األسدٌ ٔفهغطيٍ

 2. رقم املادة 6031032

 انغاػاخ انًؼتًذج )َظشيح،ػًهيح( 0
.3 

 انغاػاخ انفؼهيح )َظشيح، ػًهيح( 0

باث الصابقت/املخطلباث املتزامنت اليٕجذ
ّ
 4. املخطل

 5. اشم البرنامج انثكانٕسيٕط في انهغح انؼشتيح ٔآداتٓا

 6. رقم البرنامج 

 7. اشم الجامعت األسدَيح

 8. الكليت اآلداب

 9. القصم انهغح انؼشتيح ٔآداتٓا

 10. مصخوى املادة اختياسيح

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 6312/6363

 12. الذرجت العلميت للبرنامج انثكانٕسيٕط

 13. ألاقصام ألاخرى املشتركت في جذريض املادة ال يٕجذ

 14. لغت الخذريض انؼشتيح

جاريخ اشخحذاث مخطط املادة الذراشيت/ جاريخ  6312

 مراجعت مخطط املادة الذراشيت
.15 
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 يُّغك انًادج .12

 .انشجاء إدساد يا يهي: سلى انًكتة، انغاػاخ انًكتثيح، سلى انٓاتف، انثشيذ اإلنكتشَٔي

 إتشاْيى انكٕفذييذسط انًادج : أ.د. 

 101سلى انًكتة : 

 ، األدذ ، االحُيٍ ، انخالحاء ( .  16_  13انغاػااخ انًكتثيح : ) 

 سلى انٓاتف : 

 dribrahimk@hotmail.comانثشيذ االنكتشَٔي : 

 مدرسو املادة .71

 .انشجاء إدساد يا يهي: سلى انًكتة، انغاػاخ انًكتثيح، سلى انٓاتف، انثشيذ اإلنكتشَٔي

 يذسط انًادج : أ.د. إتشاْيى انكٕفذي

 

 

 وصف املادة .71

 .كًا ْٕ يزكٕس في انخطح انذساعيح انًؼتًذج

ػٕايةم  تتٕلةف ػُةذ دتة  ٔلتُةا انةشاٍْ ، ديةج 1261تتُأل ْزِ انًادج انذشكةح األدتيةح فةي األسدٌ يُةز ليةاو اإليةاسج عةُح 

انُٓضح األدتيح ٔانخمافيح ، كًا تذأل انتؼشيف تأْى أػالو ْزِ انذشكح األدتيح في أجُاعٓا ٔفَُٕٓا انًختهفح يٍ شةؼش ٔلةةح 

  ساعاخ تطثيميح ، تتًخم تتذهيم ًَارد دانح انغًاخ انًٕضٕػيح ٔانفُيح . ٔيمانح ٔيغشح ٔسٔايح ٔعيشج ٔأدب أطفال ، يغ د
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 أهداف جدريس املادة ونخاجاث حعلمها 19.

 األْذاف: -

 أٌ يتثيٍ انطانة ػه  َذٕ دليك : 

 ٌُٓضح األدتيح ٔانخمافيح في األسدػٕايم ان -
 دٔس األييش انًهك انشاػش ػثذ هللا تٍ انذغيٍ انًؤعظ في تطٕس انٕػي األدتي ٔانخمافي في األسدٌ  -

 .  انذشكح انشؼشيح ٔأتشص أػاليٓا  -
   َشأج انمةح ٔتطٕسْا  -
 َشأج انًمانح ٔتطٕسْا -
 َشأج انًغشديح ٔتطٕسْا  -
 َشأج انشٔايح ٔتطٕسْا -
 شج ٔتطٕسْايَشأج انغ -
 دساعاخ تطثيميح .  -
 

 :تثيٍّ يا يهيَتاجاخ انتؼهّى: يتٕلغ يٍ انطانة ػُذ إَٓاء انًادج أٌ يكٌٕ لادساً ػه   -ب

 ػٕايم انُٓضح األدتيح ٔانخمافيح في األسدٌ -
 دٔس األييش انًهك انشاػش ػثذ هللا تٍ انذغيٍ انًؤعظ في تطٕس انٕػي األدتي ٔانخمافي في األسدٌ  -

 .  انذشكح انشؼشيح ٔأتشص أػاليٓا  -
  ٔأتشص أػاليٓا   انمةح ٔتطٕسْاَشأج   -
  َشأج انًمانح ٔتطٕسْا ٔأتشص أػاليٓا  -
  َشأج انًغشديح ٔتطٕسْا ٔأتشص أػاليٓا  -
  َشأج انشٔايح ٔتطٕسْا ٔأتشص أػاليٓا  -
  َشأج انغيشج ٔتطٕسْا ٔأتشص أػاليٓا  -
 عًاخ األدب في األسدٌ : يٕضٕػيا ٔفُيا .  -

 

 

 املادة الدراسيت والجدول الزمني لها محخوى  .02

 

 عاػاخ انتذسيظ انًٕضٕػاخ

 1 انتؼشيف تانًمشس ٔأْذافّ ٔتياٌ يُٓجيح تذسيغّ ٔطشق تمٕيًّ ٔيةادسِ .  -

 ػٕايم انُٓضح األدتيح ٔانخمافيح في انٕطٍ انؼشتي -
 

    0 

 0     ػٕايم انُٓضح األدتيح ٔانخمافيح في األسدٌ -

 0     األسدٌ ٔيجانظ انًهك انًؤعظتأعيظ إياسج ششق  -

 1     انذشكح انشؼشيح في األسدٌ -

 0       ػشاس) يةطف  ْٔثي انتم( ٔػثذ انًُؼى انشفاػي -

 0       ديذس يذًٕد ٔدثية انضيٕدي -

 االختثاس / انُةفي . -
 

    1 
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  ٔانشٔايحَشأج انمةح انمةيشج  -

1 

 0        َشأج  انًمانح ٔتطٕسْا . -

 
 َشأج انًغشديح ٔانغيشج  -

 

   0 

 

 أدب األطفال -

    0 

 

 دساعاخ َةيح تطثيميح    -

0  

 
 دساعاخ َةيح تطثيميح    -

0  

  0 دساعاخ َةيح تطثيميح    -
 االختثاس / انُٓائي . -
 

    6  
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 . النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت07

 يتى تطٕيش َتاجاخ انتؼهى انًغتٓذفح يٍ خالل انُشاطاخ ٔاالعتشاتيجياخ انتذسيغيح انتانيح:

 _انًذاضشاخ 

 _تطثيماخ تذخيح .

 _انتؼهى انزاتي

 انتؼأَي _انتؼهى

 _انتؼهى ػٍ طشيك تثادل األدٔاس تيٍ انطانة ٔانًذسط

 

 

 . أساليب الخقييم ومخطلباث املادة00

 يتى إحثاخ تذمك َتاجاخ انتؼهى انًغتٓذفح يٍ خالل أعانية انتمييى ٔانًتطهثاخ انتانيح:

 _ إػذاد انماسيش ٔاألتذاث ٔانًشاسكح انةفيح . 

 _ االختثاس انُةفي . 

 _ االختثاس انُٓائي . 

 

 

 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 شياشت الحضور والغياب -أ

 الغياب عن الامخحاناث وحصليم الواجباث في الوقت املحذد -ب

 إجراءاث الصالمت والصحت -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الذرجاث -ه

 دراشت املادةالخذماث املخوفرة بالجامعت والتي حصهم في  -و

م والخعليم  .02
ّ
 )املرافق، املعذاث، ألاجهزة، البرمجياث، املخخبراث، املشاغل، اماكن الخذريب(مصادر الخعل

 
 لاػح يذاضشاخ  -

 انذاعٕب انشخةي -
 أششطح تؼهيًيح . -
 أجٓضج ػشض . -

 

 

 املراجع .02

 

 الكخب املطلوبت، والقراءاث واملواد الصمعيت والبصريت املخصصت:  -أ

 

                                                                                                   انًشاجغ انشئيغح:-
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  تٍ انذغيٍ : اآلحاس انكايهح ، انذاس انًتذذج نهُشش . انًهك ػثذهللا -
 ػهي يذافظح : تاسيخ األسدٌ انًؼاصش.  -
 عهيًاٌ انًٕع  : تاسيخ األسكٍ في انمشٌ انؼششيٍ .  -
 عًيش لطايي : انذشكح األدتيح في ششلي األسدٌ .  -
 عًيش لطايي : انذشكح األدتيح في األسدٌ . -
 تشكي انًغيض : انذشكح انشؼشيح في تالط انًهك ػثذهللا تٍ انذغيٍ . -
 ٔاألسدٌ .َاصش انذيٍ األعذ : االتجاْاخ األدتيح انذذيخح في فهغطيٍ  -
 َاصش انذيٍ األعذ: انشؼش انذذيج في فهغطيٍ ٔاألسدٌ .  -
 فٕاص طٕلاٌ : انذشكح انشؼشيح في األسدٌ -
 إتشاْيى خهيم : انشؼش انًؼاصش في األسدٌ. -
 إتشاْيى انكٕفذي : يذُح انًثذع : دساعاخ في صياغح انهغح انشؼشيح . -
 ْاشى ياغي : انمةح انمةيشج في فهغطيٍ ٔاألسدٌ. -
 انغؼافيٍ : انشٔايح في األسدٌ .  إتشاْيى -
 خانذ انكشكي : انشٔايح في األسدٌ .  -
-   

 

 

 الكخب املوص ى بها، وغيرها من املواد الخعليميت الورقيت وإلالكترونيت.   -ب

انًجالخ انؼهًيح انًذكًح )و. دساعاخ  ، و. جايؼح انًهك عؼٕد ، انًجهح األسدَيح نهغح انؼشتيح ، و. جايؼح ديشك ، و. جايؼح   -

 . انماْشج ..انخ ( 

 شثكح انفةيخ نؼهٕو انهغح انؼشتيح  .     -

 يٕعٕػح األنٕكح . -

 يٕلغ انٕساق . -
 يٕعٕػح دْشح . -

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.
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