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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
وآدابها   العربية اللغة رنامج بكالج  جسل  تهييم بهذه االيتبانة إ ت دف تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع ية،

رك . و   نا معرفمة  أعمو وتهمد ال ك مج جع الط بة ال  تحهيس فيهنت وزمةامعة محتة، الذي تشكل أفي 
التكمر  بهمرا ي التع ي مال الةابمة بااليمتجابة   م   نرةمج، لذا ل برنامج مس خالل االةابة  س االيتبانة

 ألغمرا يتسمتةد  ذ إ ،يتبانة بكل وية و ناعة ومس ثم اإلةابة  ن ا بكل بمد  وأمانمةال ةد  مس اال
 البحث الع  ي فهط . 

االةبا  مة  ما الجد  الثاني فيتكجن مس مسايال التةصصيانال الشةصية، أو تكجن الجد  االول مس الب
 ة ال تع همة ب حتمج  يئل مج ج ة مس ال سايال  دوا مس األل  ةانب كواالختيا  ة ل برنامج، ويتجد إ

يمئ ة   م  ال هيماس ال تمد ل لكمل يمحال بشمكل من صمل ممس هذه ال سايال، الرةا  اإلةابة  س هذه األ
 خالل وضع اشا ي )        ( في الع جو الذي ع ثل تهد رك . 

 
 شاار س لكم حسس تعاونكم                                                       

                          
 الهسم األول : مع جمال شةصية 

 ال ربع الذي ع ثل مع جماتو الشةصية  في× ( ضع إشا ي ) 
 

 الجنس :
 

  أنث                ذكر             

 ال عدل التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدل في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايال والةبرال الهسم الثاني :       
  

 :بالنسبة ل  سايال التي و يت ا .   ضع إشا ي )          ( في ال ربع الذي  الئم  أعو 1  
مد  ال حتج  الذي عغطيه  محتجاه النظري والع  ي أه يته ل ع ل في ال ستهبل ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكنه 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطال 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي ل

             الرصف

             ١النحو 

             البالغه العربيه

             العروض والقافيه

             نصوص جاهليه

صدراالسالم نصوص من 
 والعرصاالموي

            

             ٢النحو 

ي عند العرب              تاري    خ النقد االدب 

             فقه اللغه

             ٣النحو 

             االسلوبية

             العرص العباسي شعر

ي العرص 
أدب مرص والشام ف 

 الفاطمي 

            

             نث   العرص العباسي 

ي االندلس 
ي ف  االدب العرب 

 والمغرب

            

ي األدب 
اق ف  مناهج اإلستشر

 واللغة

            

             ٤النحو 

             مدخل اىل االدب المقارن

ي الحديث              مناهج النقد االدب 

ي الحديث شعر              األدب العرب 

ي  الحديث األدب العرب 
،روايه،مشح  نث 

            

ي وحلقة  منهج البحث األدب 
 بحث

            

             التفسثر ومناهج المفشين

ي من القرن  -٧االدب العرب 
 ه١٢

            

موضوع خاص باللغة 
 الفرنسية

            

ي العرص 
شعر الصعاليك ف 

 الجاهلي 

            

             االسالميةشعر الفتوحات 
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مد  ال حتج  الذي عغطيه  محتجاه النظري والع  ي أه يته ل ع ل في ال ستهبل ال سا 
 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكنه 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطال 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي ل

             فن المقامات

             شاعر قديم

ي الشعر 
 
التطور والتجديد ف

 العباسي 

            

ي ضوء النقد الحديث
 
             البالغةف

ي القران الكريم
 
ي ف

             التصوير الفن 

             فن الموشحات االندلسية

ي االدب 
 
ي المشح ف العرب 
 الحديث

            

             مصادر دراسة اللغه واالدب

             صوتيات اللغه العربيه

             معاجم عربيه

             علم اللغه الحديث

    
 : بالنسبة ل  سايال التي و يت ا. إل  أي مد  تم ايتةدا  كل مس أياليب التد  س التالية 2

 ابدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضري  فهط

      ال حاضري مع ال نايشة 

      منايشة ب ية

      منايشة ض س مج ج ال 

       ر  ويائل ي عية وبصر ة وأفال 

      طر هة أو أي جب ال شروع

       ر  أو الهيا  بد وس ن جذةية .

      ايتةدا  ال ةتبرال 
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 . التهييم  3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     موضوع معين بدون عرضهالبحث في 

 

 . العاليال مع أ ضا  ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


