
 

 الخطة االسترشادية

 

 قسن اللغة العربية وآدابها

 

-----------------------لجاهعيالرقن ا             --------------------------------------------اسن الطالب

 ------------------------------التاريخ             --------------------------------------يويالورشذ األكاد

 
 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
103223 0 منهج قراءة النص العربي 1032232

4 
 0 فن الكتابة والتعبير

/ لغة عربيةة مهارات اتصال  1032232
(2) 

0 213123
1 

 0 (1مهارات حاسوبية )

مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات اتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال/لفة  2031232
 (2انجميزية)

0 103223
1 

 0 (1مهارات اتصال عربي )

203123 0 مدخل لدراسة التاريخ 1032230
1 

مهةةةةةةةةارات اتصةةةةةةةةال / لغةةةةةةةةة 
 (1انجميزية)

0 

 0 متطمب جامعة إجباري --- 0 متطمب جامعة إجباري ---
 20 مجموعال 20 المجموع

 السنة الثانية
 

 الفصل الثاني الفصل األول
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الشةةةعر فةةةي صةةةدر ا سةةة م  1032101 0 متطمب جامعة إجباري ---

 والعصر األموي
0 

 0 عمم الب غة 1032132 0 األدب الجاهمي 1032102
 0 (1عمم النحو ) 1032120 0 الصرف 1032122
 0 متطمب كمية اجباري --- 0 (2عمم النحو ) 1032121
 0 متطمب قسم اختياري --- 0 متطمب كمية إجباري ---
 0 متطمب جامعة اجباري --- 0 متطمب قسم اختياري ---
 21 المجموع 21 المجموع

 



 
 السنة الثالثة

 
 الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

منةةةةةةةةاهج الدراسةةةةةةةةة األدبيةةةةةةةةة  1032014 0 عمم العروض 1032123
 والمغوية

0 

النثةةةةر فةةةةي صةةةةدر ا سةةةة م  1032100 0 (0عمم النحو ) 1032024
 والعصر األموي

0 

 0 باسيالشعر الع 1032042 0 المكتبة العربية  1032230
 0 النثر  العباسي 1032041 0 متطمب جامعة إجباري ---

 0 متطمب قسم اختياري --- 0 عمم أصوات العربية 1032122
 0 متطمب قسم اختياري --- 0 متطمب قسم اختياري ---
 21 المجموع 21 المجموع 

 
 السنة الرابعة

 
 الفصل الثاني الفصل األول

 الساعات اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 0 فقه المغة العربية 1032420 0 الشعر  األندلسي والمغربي 1032040
األدب الفةةةةةةةةةاطمي واأليةةةةةةةةةوبي  1032040

 والممموكي
الشةةةةةةةعر العربةةةةةةةي الحةةةةةةةديث  1032402 0

 والمعاصر
0 

األدب العربةةةةي فةةةةي العصةةةةر  1032043
 الممموكي

بةةةةةةةةةي الحةةةةةةةةةديث النثةةةةةةةةةر العر  1032401 0
 والمعاصر

0 

 0 النقد األدبي الحديث 1032430 0 البيان القرآني والنبوي 1032030
تاريخ النقد األدبي عند  1032031

 العرب
   

األدب العربي الحديث في  2301405
 األردن وفمسطين

   

 21 المجموع 21 المجموع
 



 ة الوقترحةالخط

 

 --------------------عام الذراسيال

 

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول 

   

   

   

   

   

   

 المجموع المجموع المجموع

 

 --------------------العام الذراسي

 

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول 

   

   

   

   

   

   

 المجموع المجموع المجموع

 

 --------------------العام الذراسي

 

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول 

   

   

   

   

   

   

 المجموع المجموع المجموع

 


