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 7102-7102األول/ السنة الدراسية /الفصل الدراسي اللغة العربية وآدابها القسم 
 

على معلومات  بناء   الهيئة التدريسية المكلف أو رئيس القسم،قبل بدء عمليات االرشاد ، تحدد الخطة االرشادية من قبل عضو 
 ريسية المرشدالخطة الدراسية وجدول الفصل الدراسي لتكون تحت تصرف عضو الهيئة التد

 شاد()على المرشد شطب الشعبة المغلقة من هذه الخطة بناء على االحصائيات التي يزود بها يوميا، لتجنب تسجيل الطلبة بها أثناء عمليات اإلر 
 

 يين له في الجامعة.وعليه إنجازها في أول فصلين دراس المواد االستدراكية ال تحسب من الخطة الدراسية للطالب 
 مواد الدراسية المرتبطة بمواعيد ساعات عملية )مختبرات( تحدد الساعات العملية للمادة في نفس خانتها.بالنسبة لل 

 

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 27الى  1) سنة األولىمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   - 0ربّي النحو الع 1110000 0
   - علم الصرف العربي 1110000 7
   - مادة حرة - 2
   - اختياريّ  جامعةب متطلّ  - 4
   - اختياريّ  كّليّةب متطلّ  - 5

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 27الى  1) سنة أولىمستوى الفصل الثاني/ 
 الوقت(المواعيد )الشعبة/ االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   - األدب الجاهلي  1110040 0
   - اختياريّ  جامعةب متطلّ  - 7
   - اختياريّ  كّليّةب متطلّ  - 2
   - ص اختياريّ ة تخصّ مادّ  - 4

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 55الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل األول/ 
 الشعبة/الوقت(المواعيد ) االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   1100000 4النحو العربّي  1110404 0
   1110040 األدب اإلسالمي واألموي 1110444 7
   - ص اختياريّ ة تخصّ مادّ  - 2

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 55الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل الثاني/ 
 بة/الوقت(المواعيد )الشع االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   1110044 0األدب العباسي  1110440 0
   - (0البالغة العربية )  1110000 7
   - النقد  األدبي القديم 1110404 2
   - ة اختياريّ يّ ب كلّ متطلّ  - 4
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 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 82الى  55) سنة ثالثةمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   1110404  0النحو العربيّ  1110001 0
   - الصوتيات العربية 1110000 7
   - اللسانيات الحديثة 1110000 2
   1110440 (4العباسي ) 1110041 4
   - ص اختياريّ ة تخصّ مادّ  - 5

 الشعب المتوفرة ة دراسية(ساع 82الى  55) ثالثةسنة مستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   - األدب األندلسي 1110040 0
   1110000 (4البالغة العربية) 1110004 7
   - إعجاز القرآن 1110100 2
   - العروض والقافية 1110010 4

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 022الى  88) رابعةسنة مستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   - مصادر اللغة واألدب 1110014 0
   - فقه اللغة  1110100 
   1110001 1النحو العربّي   1110100 7
   - هجري 04الى  0ألدب العربي من القرن  1110140 2
 اختياريّ  كّليّةب متطلّ  - 4

 

-   

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 022الى  88) رابعةسنة مستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
    األدب الحديث 1110140 0
   1110404 النقد األدبي الحديث 1110100 7
   - منهج البحث األدبي واللغوي 1110110 2
   - تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 1110100 4
   - متطلب جامعة إجباري - 5
 

  التاريخ  توقيع معد الخطة
  التاريخ  اعتماد رئيس القسم
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