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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي                        أ.د  أ.أ

– المغة العربية القسم العممي والشعبة 
  التعميم المفتوح

 أدب المغرب و األندلس (المادة )اسم المقرر 

  لممقررالبريد االلكتروني الثالثةالفرقة 
 لالستفسار فقط

Gamal.eisa@ 
art.tanta.edu.eg 

 /د.أ /د.أ جمال عيسى/د.أ لجنة الممتحنين
 / د .أ (أستاذ المقرر )منسق المقرر 

 :عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
 األندلس الموقع والشكل 1 المجتمع األندلسي 1

 طبيعة األندلس 2
 المجتمع العربي واألجناس األخرى 3
 الحنين إلى البالد 4
 السمات المميزة ألىل األندلس 5

 التغني بجمال المدن 1 الحنين إلى األوطان 2
 قرطبة مدينة العمم 2
 إشبيمية مدينة الفن 3
 الشعر يواكب العمران 4
 التعصب لممدن والشوق إلييا 5

 كتاب الذخيرة البن بسام 1 المصادر األدبية 3
 طوق الحمامة البن حزم 2
 العقد الفريد البن عبد ربو 3
 الحمة السيراء 4
 المغرب البن سعيد 5

نونية ابن زيدون )ابن زيدون والوزير العاشق  4
 (في والدة

 الوفاء لمحبيبة 1
 البعد والسجن أييما أفضل 2
 صورة والدة 3
 رسائل الغرام 4
 أمنيات الشاعر لمحبوبتو 5

 تعريف الموشح 1 الموشحات األندلسية 5
 النشأة والتطور 2
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 أجزاء الموشح 3
 أعالم التوشيح 4
 أغراض الموشح 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة طنطا
  كلية اآلداب

3 

 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي                        أ.د  أ.أ

 فرق و مذاهب إسالميةاسم المقرر   التعليم المفتوحالقسم العممي  

 eman.abaas@art.tanta.edu.eg  البريد االلكتروني الثالث المستوى
 د إيمان عميوة زينب ابوالفضلد .أ لجنة الممتحنين

د إيمان عميوة عباس المنجودي  منسق المقرر 
 :عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات

 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
1  

 نبذة عن مذهب اإلمام أبوحنيفة

 

 ترجمة لإلمام أبوحنيفة  1

 التحدث عن منهج اإلمام أبوحنيفة 2

2  
 اإلمام مالك مذهب عن نبذة

مالك  ترجمة لإلمام 1

  مالكاإلمام  منهج عن التحدث 2

3  
 اإلمام الشافعي مذهب عن نبذة

  الشافعيلإلمام  ترجمة 1
 الشافعياإلمام  منهج عن التحدث 2

4  
اإلمام أحمد بن  مذهب عن نبذة

 حنبل
 

  أحمد بن حنبللإلمام  ترجمة 1
  أحمد بن حنبلاإلمام  منهج عن التحدث 2

5  
 عقيدة أهل السنة و الجماعة

 بيان مختصر لعقيدة اهل السنة و الجماعة  1
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 أدب مصر اإلسالميةاسم المقرر   المغة العربية والثقافة اإلسالمية                                                       البرنامج
 ahdi.elsese@art.tanta.edu.eg البريد االلكتروني الثالث المستوى

 د.أ د جمال عيسى.أ د عيدي السيسي.أ لجنة الممتحنين
 د عيدي إبراىيم محمد السيسي.أ  منسق المقرر

 :عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
1  

 المجتمع المصري في عهد المماليك

 .طبقات المجتمع 1
 .الخصائص المميزة لكل طبقة 2
 .المرأة في المجتمع الممموكي 3
 . بوصفيما من المظاىر االجتماعيةالطعام والشراب 4
 األعياد والمتنزىات 5

2  

الحياة العلميَّة والثقافية في العصر 
 .المملوكي

 

 .عوامل ازدىار الحياة العمميَّة والثقافية في العصر  1
 .مراكز العمم والثقافة في العصر الممموكي 2
 .مجاالت العمم والثقافة في العصر الممموكي  3
 .الرأي في مصنَّفات عمماء العصر 4
 .عوامل ازدىار الحياة العمميَّة والثقافية في العصر  5

3  
 الشعر في مصر اإلسالمية

 .أسباب نيضة الشعر 1
 (يكتفى بغرضين  ). األغراض التقميدية 2
 (يكتفى بغرضين  )األغراض المستحدثة  3
 .خصائص الشعر في مصر اإلسالمية 4
 .عرف بشاعر أعجبك ، مع الشواىد من شعره 5

4  
 فّن الموشَّح

 .تعريف الموشح في المغة واالصطالح 1
 .نشأة الموشح 2
 . مصطمحات أجزاء الموشح 3
 .أوزان الموشَّح 4
 .أغراضو 5

5  
 

 فّن الدُّوبيت
 
 

 .تعريف الدُّوبيت 1
 .الموشَّح الدوبيتي 2
 .مجزوء الدوبيت 3
 .تخميس الدوبيت 4
 .أوزان الدوبيت 5

mailto:ahdi.elsese@art.tanta.edu.eg
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 المغة العربية والثقافة االسالمية : القسم العممي والشعبة
 طالب التعميم المفتوح

 (2 )تدريبات نحوية وصرفية (المادة )اسم المقرر 

  لممقرر لالستفسار فقطالبريد االلكتروني الثالث المستوى
Mohamed.afandi@art.tanta.edu.eg 

 صبحي الفقي. د .أ عبد الكريم جبل. د .أ محمد حممي أفندي. د  لجنة الممتحنين
 محمد حممي أفندي. د  منسق المقرر 

 :عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
 المثنى 1 عالمات اإلعراب الفرعية 1

 جمع المذكر السالم 2
 جمع المؤنث السالم 3
 األسماء الخمسة 4
 األفعال الخمسة 5

 صور المبتدأ 1  المبتدأ والخبر 2
 أنواع الخبر 2
 تقديم الخبر عمى المبتدأ 3
 حذف الخبر وجوبا 4
 ضمير الفصل   5

 االسم المقصور 1 تقدير حركة اإلعراب 3
 االسم المنقوص 2
 المجرور بحرف جر زائد 3
 اتصال االسم بياء المتكمم 4
 الفعل المعتل اآلخر  5

 المفعول به 4
 
 
 
 

 صوره 1
 عالمة إعرابو 2
 تعدي الفعل ولزومو 3
 تقديم المفعول بو وجوبا 4
 ظن وأخواتيا 5

 النواسخ الفعلية واالسمية 5
 

 تعريف الناسخ 1
 كان وأخواتيا 2
 إن وأخواتيا 3
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 ال النافية لمجنس 4
 حروف عاممة عمل ليس  5
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 نصوص أدبية بالمغة اإلنجميزية   (المادة )اسم المقرر المغة العربية القسم العممي والشعبة 

الفرقة  الثالثة 
برنامج المغة العربية 

 والثقافة االسالمية

البريد االلكتروني  التعميم المفتوح
لممقرر 

لالستفسار فقط 

hamed.abdellatief@art.tanta.edu,eg 

 د حامد محمد عبد   لجنة الممتحنين
المطيف 

 

أستاذ  )منسق المقرر 
 (المقرر

 د  حامد محمد عبد المطيف 

: عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات
العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م 
1 The Arabia of today……….giving drink 

to pilgrms. (  
صفحة  The Poets ترجمة موضوع + 
 وما بعدىا 80

وصف شبو الجزيرة جغرافيا وحدودىا   1
تقسيم شبو الجزيرة عند الرومان  2
تقسيميا عند الجغرافيين المحدثين  3
الفترات التاريخية لشبو الجزيرة قبل  4

افسالم وبعده 
يستطيع الطالب إضافة معمومات  5

إضافية من بحثو يضاف جزء من 
 80ص " الشعراء " ترجمة موضوع 

2 Muhammed on his death 
………governor of Syria ( 

صفحة  The Poets ترجمة موضوع + 
  وما بعدىا80

عصر الخمفاء الراشدين  1
عمر بن الخطاب . أبو بكر  2
عمي بن أبي طالب . عثمان بن عفان  3
استعراض إلنجازاتيم وفتوحاتيم وفاتيم  4

او اغتياليم 
يستطيع الطالب إضافة معمومات  5
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إضافية من بحثو يضاف جزء من 
 80ص " الشعراء " ترجمة موضوع 

3 Moawia bin abi sofian …………….in 
their passion play   

صفحة  The Poets ترجمة موضوع + 
  وما بعدىا80

بداية الخالفة األموية  1
يزيد بن معاوية ومصرع الحسين في  2

كربالء 
االنقسام السني الشيعي وأثره  3
توزيع السنة والشيعة في العالم اليوم  4
يستطيع الطالب إضافة معمومات  5

إضافية من بحثو يضاف جزء من 
 80ص " الشعراء " ترجمة موضوع 

4 Once a lion, a fox, + Alghahiz said + 
avoracious man paid….. 

 
صفحة  The Poets ترجمة موضوع + 
  وما بعدىا80

الحكايات العربية القصيرة ونماذج منيا  1
يترجم الطالب الحكايات الثالثة  2

المطموبة 
يذكر في بحثو طبيعة القصة العربية  3

القديمة 
" يضاف جزء من ترجمة موضوع  4

 80ص " الشعراء 
لمطالب أن يضيف من بحثو الخاص  5

راء أخرى }معمومات و
5 During the reign حكم of 

Yazid I., the second prince 
صفحة  The Poets ترجمة موضوع + 
 وما بعدىا 80

االحتجاجات والثورات ضد بني أمية  1
دور الشيعة في الثورات  2
يمكن لمطالب القاء الضوء من بحثو  3

عمى التاريخ الحالي 
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" يضاف جزء من ترجمة موضوع  4
 80ص " الشعراء 

االىتمام بالتعبير السميم في المغة  5
والنحو من جانب الطالب 
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: يخ ميمةرمعمومات وتوا

والعناوين ، Simplified Arabic  14، ويكتب ببنط صفحات (8)وال يقل عن صفحة، (15)حجم البحث ال يزيد عن  .1
 . بولد، والمسافة بين السطور سطر واحد16ببنط 

 المكان الوحيد لرفع األبحاث ىو منصة الجامعة وسيعمن عنيا قريبا جدا .2
الفرقة – اسم الطالب ) كل مشروع بحثي يتم تقديمو لكل منيم ىيتم التأكيد عمي الطالب بضرورة كتابة بياناتيم عل .3

 (عنوان موضوع البحث  حسب النموذج الموحد لصفحة العنوان-سم المقرر  ا– الدراسية
 وحتى موعد أقصاه 30/5/2020 منصة الكمية بداية من ىيتم استالم المشروعات البحثية من الطالب عل .4

15/6/٢٠٢٠  
 PDFعداد البحث يقوم برفعو عمى المنصة اإللكترونية في ممف بصيغة إبعد انتياء الطالب من  .5
–  األكثر ى فرصة أخري وتكميفو بمشروع بحثي أخر يقدمو في خالل أسبوعين علؤهفي حالة رسوب الطالب  يتم إعطا .6

دا رسب لممرة الثانية يرصد  ، قبل رصد التقييم النيائي في الكشوف وتطبق عميو القواعد والموائح المنظمة   (راسب )وا 
 .لمعالجة أوضاع الطالب الراسبين

: محتويات البحث
 صفحة الغالف كاممة البيانات .1
اسم العنصر ورقم الصفحة  (الفيرس )قائمة محتويات البحث  .٢
مستخمص لمبحث في حدود صفحة واحدة  .3
متن البحث مقسم حسب عناصر البحث  .4
 وجدت ىإنالخاتمة في صفحة واحدة وتشمل عرض موجز لنتائج البحثوتوصيات .5
: قائمة المراجع وتشمل .6

  الكتاب الجامعي: المرجع األساسي،  
      مصادر بنك المعرفة المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 
  مصادر من اتحاد مكتبات الجامعات المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 

 مواعيد ميمة
 م2020 مايو 7 اإلعالن لمطالب عن موضوعات األبحاث

 م2020 يونية 15 مايو حتى 30من   األبحاث عمى من منصة الجامعةرفع
 م2020 يونية 30يونية حتى 20من  إعادة البحث في حالة عدم قبول البحث األول
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