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 1انصفحت 

 
  

       

 ٔصف انبشَايح األكادًٚٙ  

 

م المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعل
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي/ جامعة ديالى انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ جشَبيح األكبدًٚٙ اعى ان .3
 انًُٓٙ 

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ /لغى انهغخ انؼشثٛخ 

 بكموريوس في المغة العربية وادابها اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4
  :انُظبو انذساعٙ  .5

 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 
 النظام السنوي

 اعتماد معايير االتحاد لمجامعات العربية انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6
 اخرى في الدولة وزارة التربية/مؤسسات نًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ ا .7
                       01/5/6102 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 خؼم انًُزح انز٘ ٚزًخض ػٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظشا فؼبال فٙ خذيخ انًدزًغ ٔرٕطٛم 

 طهٕثخ فٙ اػالء افضم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ.انشعبنخ انزشثٕٚخ انً
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نالطبس انفكش٘ نًبدح انظشف -1أ

 انزذسٚظ فٙ انًذاسط انثبَٕٚخ اػذاد انطهجخ َفغٛبً ٔرشثٕٚبً نًُٓخ-2أ

 اػذاد انطهجخ َفغٛبً ٔرشثٕٚبً نًُٓخ رذسٚظ يبدح انظشف فٙ انًذاسط انثبَٕٚخ -3أ

 نحظٕل ػهٗ خضٍٚ يُبعت يٍ انًفشداد انظشفٛخارًكٍٛ انطهجخ يٍ -4أ
 

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسعٙٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ اندبَت  – 1ة 

 ٚطجك اعزشارٛدٛبد انظشف داخم انظف انًذسعٙ – 2ة 

 ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ أثش انُغٛبٌ – 3ة 

       ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ – 4ة

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 بد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛ -1
 يٍ خالل طشٚمخ االعزدٕاة ٔانًُبلشخ ٚزى رٕضٛح انًٕاد انذساعٛخ ٔششحٓب يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ -2
 رٕخّٛ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔانشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانحمبئك -3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 انًشبسكخ انٕٛيٛخ ثُظش االػزجبس  هٛخ ٔٚؤخز% ايزحبَبد فظ41 -1
 % اخزجبساد َٓبٚخ انؼبو انذساع61ٙ -2

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

رحهٛم ثؼض انُظٕص يٍ انمشآٌ انكشٚى أانشؼشانؼشثٙ أ انُثشاالدثٙ نجٛبٌ انًفشداد انظشفٛخ  -1ج         

 انٕاسدح فٛٓب

 ن يذٖ رشاثظ يبدرٓب ٔيؼُبْبانشثظ ثٍٛ انًفشداد انظشفٛخ انًزُٕػخ ٔادسا-2ج

 انًزفمخ يبدح ٔانًخزهفخ ػًال ٔيؼُٗض ثٍٛ انًفشداد انظشفٛخ ًٛٛانز-3ج

 يؼشفخ ٔرفغٛش انزغٛشاد انحبطهخ فٙ ثُٛخ انًفشداد انظشفٛخ -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًبدح انًطشٔحخ -1
 ٔرُجٛٓٓى انٗ اطح االخبثبد ٔادلٓب يٍ األعئهخ إلثبسح رفكٛشْى  اعزدٕاة انطهجخ ثًدًٕػخ -2
 فزح يغأنخ طشفٛخ نهُمبػ ٔيشبسكخ انطهجخ فٙ اسائٓى ٔثٛبٌ افضم االساء  -3
 طشائك انزمٛٛى    

 اثبسح ػُظش انزحفٛض يٍ خالل يكبفأح انًزفٕق ثبنذسخخ -1
 احزغبة االخبثخ انظحٛحخ ػهًٛب ٔٔضغ انذسخخ نٓب -2
 طبنت انًزفٕق دػى ٔرشدٛغ ان -3
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 ٔيذرّ)عُخ ٔاحذح فمظ(انًشحهخ االٔنٗثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 ال ٕٚخذ  انظشف 2344 االٔنٗ

 
 

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 ول الطلبة وحاجاهتم ومستوى فهمهمينبغي ان يراعي املنهج مي -1

 ينبغي ان يتناسب املنهج مع حاضر الطلبة ومستقبلهم وان يوافق بٌن اساليب التعلم وخصائص منو الطلبة -2

 ان يكون الرتيسي متمكنا علميا لتحقيق التأثًن اإلجيايب يف الطلبة علماً وسلوكاً  -3

 اخلاص بالصرفالتحديث الدوري)السنوي( خلطط التمرين والتدريب العلمي  -4

 
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  )ٔضغيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 القبول املركزي  -1

 رغبة الطالب -2

 املعدل التنافسي بٌن االقسام -3
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 صرفالكتب,الدوريات, الرسائل واالطاريح اجلامعية اليت تطابق اخر متطلبات الدراسة يف ختصص ال -1

 شبكة املعلومات الدولية -2

 اخلربة الشخصية للقائم بتدريس املقرر -3
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 يخطط يٓاساث انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسة فٙ انًشبؼاث انًقابهت نًخشخاث انتؼهى انفشدٚت يٍ انبشَايح انخاضؼت نهتقٛٛى

 يخشخاث انتؼهى انًطهٕبت يٍ انبشَايح 

 أصاصٙ اصى انًقشس سيز انًقشس انضُت / انًضتٕٖ

 أو اختٛاس٘
 ٛتانًٓاساتاألْذاف  ت ٛانًؼشفاألْذاف 

 بشَايح انخاصت بان

األْذاف انٕخذاَٛت 

 ٔانقًٛٛت 
ٔانتأْٛهٛت اساث انؼايت انًٓ

انًٓاساث األخشٖ  )انًُقٕنت

انًتؼهقت بقابهٛت انتٕظٛف 

 (ٔانتطٕس انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    اصاصٙ صشفان 2344 االٔنٗ
√

 
 √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 ًٕرج ٔصف انًقشسَ

 اَتصاس َٕٚش يٓٛٓٙ . د . و                                 

 ٔصف انًقشس

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي/ امعة ديالىج انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

    كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ /لغى انهغخ انؼشثٛخ  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 2344انظشف/  اعى / سيض انًمشس .3

 طهجخ انًشحهخ االٔنٗ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 ( عبػخ نكم شؼجخ 2(     عبػخ / ثٕالغ )   144)    )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2116/ 17/5 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 اعداد الطمبة لتدريس مادة الصرف -1
 مادة الصرفاد باحثين عمميين في مجال البحث في اعد -2
 مادة الصرفاجراء البحوث والتقارير في   -3

 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 زؼهى ٔانزمٛٛىٔطشائك انزؼهٛى ٔان ًمشسبد انيخشخ .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ٚؼشف يفٕٓو انظشف -1أ

 اظٓبساًْٛخ دساعخ انظشف -2أ
 ٚحذد اْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس)انظشف( -3أ
 ًٚٛض ثٍٛ اْذاف دساعخ انظشف -4أ
 ٕٚضح خظبئض دساعخ ْزِ انًبدح -5أ
  نظشف.ٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاخت رغهٛظ انضٕء ػهٛٓب ضًٍ دساعخ يبدح ا -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚكزت ٔسلخ ثحثٛخ ,ٔكزبثخ ثحٕس ٔدساعبد يزخظظخ فٙ لضبٚب طشفٛخ يخزهفخ– 1ة

 فٓى انزغٛشاد انظشفٛخ انحبطهخ فٙ انًفشداد ٔحفع لٕاػذ ْزِ انزغٛٛشاد. – 2ة

  رؼهى طشائك رذسٚظ يبدح انظشف – 3ة

    
  طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضشح انًؼبدنخ -1
 انًُبلشخ -2
 االعزدٕاة -3
 انؼظف انزُْٙ -4
 االعئهخ انزحفٛضٚخ -5

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 % ايزحباد فظهٛخ,ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًشبسكخ انٕٛيٛخ41 -1
 % اخزجبساد َٓبٚخ انؼبو انذساع61ٙ -2

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 ٍ ٔانظشفٍٛٛ فٙ رطٕٚش انظشفانزؼشٚف ثأثش انؼهى ٔانؼهًبء ٔانهغٕٚٛ -1ج

 االْزًبو انفبػم ثذساعخ يبدح انظشف -2ج

 رًُٛخ االردبْبد االٚدبثٛخ َحٕ ػًهٛخ انزؼهى-3ج

 رؼذٚم االردبْبد انغهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى ثًب ٚخض انًمشس -4ج

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 انؼظف انزُْٙ -1
 انًُبلشخ -2
 ظبصاالعئهخ انًزشؼجخ فٙ االخز -3

 
 طشائك انزمٛٛى    

 انًكبفأح ٔانزحفٛض فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسخبد انًحزغجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 
 يشاخؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشخبرٓب-1د

 ٗ انًغزدذاد انؼهًٛخ ػٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد انًزؼهمخ ثبنًبدح االطالع ػه-2د

 االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيهذ انذٔنٛخ فٙ يدبل االخزظبطبنذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ-3د

اخشاء انًغبخالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ ٔانًؼهٕيهذ -4د

    انشخظٛخ
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 ثُٛخ انًمشس .11

اعى انٕحذح / أٔ  يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

االصبٕع 

 األٔل

  

1/12/

2115 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

ًا َٔقم ْزِ انٗ يهكت فًٓا ٔتكه

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

ػهى انصشف :تؼشٚفّ , 

بٛاٌ يٕضٕػّ, 

 انتأنٛف  فّٛ

 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انثاَٙ

8/12/

2115 

انًٕضٕع ٔفًّٓ ضبط انطهبت نٓزا  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  انًٛزاٌ انصشفٙ

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انثانث

15/12/

2115 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  تًشُٚاث

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

 ػهٗ انهٕحت

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

 االصبٕع 

 انشابغ

22/12/

2115 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

ِ انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْز

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

انفؼم ٔتقضًٛاتّ: 

انًاضٙ ٔانًضاسع 

 ٔااليش

 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انخايش

29/12/

2115 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

ظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك َ

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

انفؼم انصحٛح : 

 تؼشٚفّ,اقضايّ
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
طهبت ( يشاسكت ان3)

 فٙ انًحاضشة

 االصبٕع

  انضادس

5 /1/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

اتصال انضًائش 

 باالفؼال انصحٛحت
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انضابغ

12 

/1/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

ا َٔقم ْزِ انٗ يهكت فًٓا ٔتكهً

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  تًشُٚاث

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انثايٍ

19 

/1/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

هٗ ادساك َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػ

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

انفؼم انًؼتم: تؼشٚفّ , 

 اقضايّ 
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

صبٕع اال

 انتاصغ

26 

/1/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

اتصال انضًائش 

 باالفؼال انًؼتهت
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

( اختباساث 1)  تًشُٚاثضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       االصبٕع 



  
 9انصفحت 

 
  

 انؼاشش

 2 

/2/2116 

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 خشٍٚانًؼشفت نآل

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

 االصبٕع 

 انحاد٘ ػشش

9 /2/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

نؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا انًادة ا

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

انفؼم انًدشد:رؼشٚفّ, 

 أصاٌ انفؼم انًدشد
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 اَٙ ػششانث

16 

/2/2116 

 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  رًشُٚبد

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

اث ( اختباس1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انثانث ػشش

23 

/2/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

شٚفّ, انفؼم انًضٚذ: رؼ

 أصاٌ انفؼم انًضٚذ
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انشابغ ػشش

  

2/3/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

اك َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادس

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

يؼبَٙ طٛغ االفؼبل 

 انًضٚذح 
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 شانخاي

 ػشش

9/3/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  رًشُٚبد

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 ٓٛتشف
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

انضادس 

 ػشش

16/3/

2116 

 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

انفؼم اندبيذ 

 ٔانًزظشف
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

 االصبٕع

 انضابغ ػشش

23/3/

2116 

 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

ابٓا ٔتحٕٚهٓا انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼ

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  انفؼم انالصو ٔانًزؼذ٘

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انثايٍ ػشش

31/3/

2116 

 

انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  ضبط 2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

انفؼم انًجُٙ نهًؼهٕو 

 ٔانًجُٙ نهًدٕٓل
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

 انتاصغ ػشش

6 /4/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  رًشُٚبد

 ٙ(ػشض تقذي1)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

 االصبٕع

 13 انؼششٌٔ

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

رٕكٛذ االفؼبل ثٌُٕ 

انزٕكٛذ ٔحكى آخش 

 

 (ػشض تقذي1ٙ)
( اختباساث 1)

 شفٓٛت



  
 11انصفحت 

 
  

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

هــ(,التكملة اليب 392التصريف امللوكي,واملنصف يف شرح التصريف البن جين) )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2
هـ(,املمتع 581هـ(, نزهة الطرف يف علم الصرف للميداين)377علي الفارسي)

 ه(.669يف التصريف البن عصفوراالشبيلي)

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا
 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 

 الاامن,الصرف اوزان الفعل ومعانيها:هاشم طه شالش,الصرف:حامت صاحل
ية وقااياها الصرفية ,واجملالت العلمية  اليت تعىن باللغة العرب الوايف: هادي هنر

 واللغوية عامة

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

صٚبدح انزًشُٚبد ٔانزطجٛمبد نهًبدح  ٔيحبٔنخ ادخبنٓب حٛض االعزؼًبل انحٛبرٙ نهطهجخ يٍ خالل اعزؼًبنٓى انهغخ   

 ًخزهفخ ٔيخبطجبرٓى انًكزٕثخ يًب ٚدؼهٓب اكثش ٚغشا ٔلشثب انٛٓىانفظحٗ ٔيفشدارٓب انظشفٛخ فٙ كزبثبرٓى ان

 

 

 

 

/4/2116 

 
انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

نٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ ا

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

(ػشض تطبٛقٙ 2) انفؼم انًؤكذ

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

انحاد٘ 

 ٔانؼششٌٔ

21 

/4/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  رًشُٚبد

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 خباث بحثٛت( ٔا2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

انثاَٙ 

 ٔانؼششٌٔ

27 

/4/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

  االعى انًدشد ٔانًضٚذ

 شض تقذيٙ(ػ1)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

انثانث 

 ٔانؼششٌٔ

 4/5/2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

ٓا ٔتحٕٚهٓا انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼاب

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

يظذس انٓٛأح ٔانًشح 

 ٔانًظذس انًًٛٙ
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 شفٓٛت
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة

االصبٕع 

انشابغ 

 ٔانؼششٌٔ

11/5/

2116 

ضبط انطهبت نٓزا انًٕضٕع ٔفًّٓ  2       

َظشٚا ٔتطبٛقٛا ٔقذستٓى ػهٗ ادساك 

انًادة انؼهًٛت ٔاصتٛؼابٓا ٔتحٕٚهٓا 

انٗ يهكت فًٓا ٔتكهًا َٔقم ْزِ 

 انًؼشفت نآلخشٍٚ

رًشُٚبد ٔيشاخؼخ 

 ػبيخ
 

 (ػشض تقذي1ٙ)
(ػشض تطبٛقٙ 2)

ػهٗ انهٕحت 

 انتؼهًٛٛت
 (يُاقشت ٔحٕاس3)

( اختباساث 1)

 ٓٛتشف
 ( ٔاخباث بحثٛت2)
( يشاسكت انطهبت 3)

 فٙ انًحاضشة



  
 11انصفحت 

 
  

 


