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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرًاهح األكادَوٍ        

 

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

 

 ٙ ٔانجؾش انؼهًٙعبيؼخ دٚبنٗ / ٔصاسح انزؼهٛى انؼبن انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 لغى انهغخ انؼشثٛخ/كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ

  ثكبنٕسٕٚط ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انغُٕ٘انُظبو 

 اػزًبد يؼبٚٛش االرؾبد نهغبيؼبد انؼشثٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 ٔصاسح انزشثٛخ / يؤعغبد اخشٖ فٙ انذٔنخ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 2116/ 8/ 9 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

ؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ ٔرٕطٛم عؼم انًُزظ ٚزًخغ ػٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش ف

 انًغزًغ انشعبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ انًزكٕسح آَفًب فٙ أفؼم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ
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 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
      ٚش انُجٕ٘انؾذ يٍ انؾظٕل يٓبسح انزؼبيم يغ رًكٍٛ انطهجخ   -1أ

 إػذاد انطهجخ إػذادا َفغٛب ٔرشثٕٚب نًُٓخ انزذسٚظ فٙ انًذاسط انضبَٕٚخ  -2أ

ٔيب ٚزظم ثٓب يٍ عضئٛبد فٙ ثٕٚب نًُٓخ رذسٚظ يبدح ػهٕو انؾذٚش إػذاد انطهجخ إػذادا َفغٛب ٔرش -3أ

 انًذاسط انضبَٕٚخ ٔفٙ انجؾش االكبدًٚٙ انغبيؼٙ
  -4أ
  -5أ
 -6أ
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخٓبسارانً األْذاف –ة 

 ٚؾذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ إنٗ انغبَت انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسعٙ – 1ة 

 ٚطجك اعزشارٛغٛبد ػهى انهغخ داخم انظف – 2ة 

 ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُغٛبٌ       - 3ة 

 ـ ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ4 ة        
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

. اعزؼًبل ؽشٚمخ االنمبء ٔانًؾبػشح فٙ رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕاػغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ  1

 (1انًٕػؾخ فٙ)
. يٍ خالل ؽشٚمخ االعزغٕاة ٔانًُبلشخ ٚزى رٕػٛؼ انًٕاد انذساعٛخ ٔششؽٓب يٍ لجم انكبدس 2

 االكبدًٚٙ .

 ٔانشجكخ انٕنٛخ نهًؼهٕيبد نهؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانؾمبئك  . رٕعّٛ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ3
 ؽشائك انزمٛٛى      

  % ايزؾبَبد فظهٛخ ٔٚؤخز ثبنُظش انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساع61ٙ
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 رؾهٛم ثؼغ انُظٕص انؾذٚش انُجٕ٘  -1ط         

 ؽذٚش انُجٕ٘ .الػُذ ػهًبء بسٌ ثٍٛ َشأح ػهى انؾذٚشٚم -2ط

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش رخض انًؾبػشح ٔانكشف ػٍ أًْٛزٓب .1
اعزغٕاة انطالة يٍ خالل يغًْٕخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ)كٛف، نًبرا، أٍٚ، أ٘،  .2

 يب(.
  رظؾٛؼ يؼهٕيبرّ أرا أخطأانطبنت ػهٗ اعبثزّ ٔ رشكٛم ؽهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ .3
 رذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء ؽشق انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔانزًكٍ يُٓب. .4

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    
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 . اصبسح ػُظش انزؾفٛض ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفأح انًزمذو ثبنذسعبد 1
 . اؽزغبة االعبثخ انظؾٛؾخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزؾبٌ انٕٛيٙ ٔانُٓبئٙ . 2

 طهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚالئى ٔيزطهجبد انمغى.. دػى ان 3
 ٔيذرّ )عُخ ٔاؽذح ( انًشؽهخ انضبنضخ.ثُٛخ انجشَبيظ  .11

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

 ػًهٙ     َظش٘      

انؾذٚش انُجٕ٘ ػهى   انًشؽهخ انضبنضخ

 شٚفانش
(عبػخ 64)

عُٕٚب ثٕالغ 

( عبػخ نكم 2)

 شؼجخ

 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .  ينبغي أن يراعي املنهج ميول الطلبة واجتاهاهتم وحاجياهتم ومشكالهتم 1
 التعلم وخصائص منو الطلبة. ينبغي ان يكون املنهج متكيفا مع حاضر الطلبة ومستقبلهم، وأن يكون توافق بني أساليب  2
. أن يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة يف طلبته؛ ألن الطالب يتأثر بالتدريسي أوال، واالستاذ املتمكن يضيف أسلوب  3

 خاص لشخصية الطالب خلطط الطالب يف التدريب املعتمدة

 . التحديث الدوري السنوي خلطط التدريب املعتمدة 4

 
 انًؼٓذ(ًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ ان غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 . القبول مركزي 1
 . رغبة الطالب2
 . املعدل التنافسي بني االقسام3
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 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 حديث النبوي . الكتب، الدوريات، الرسائل واألطاريح اجلامعية اليت تطابق آخر متطلبات يف ختصص علم  1
 الدولية . شبكة املعلومات 2
 . اخلربة الشخصية للقائم بتدريس املقرر3
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاف األهذ

 برًاهح الخاصت بال

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ علن اللغت 345 الثالثت
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 وىرج وصف الوقررً

 م . د. حسام غضباى خاسن 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ/ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

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

 345ٔسيضِ  ػهى انؾذٚش انُجٕ٘ انششٚف  اعى / سيض انًمشس .3

 ؽهجخ انًشؽهخ انضبنضخ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .4

 انغُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 ( عبػخ نكم شؼجخ2( عبػخ ثٕالغ )64) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2116/  8/ 9 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 اعداد الطلبة لتدريس علم اللغة .1

 اعداد باحثني علميني يف جمال البحث يف مادة علم اللغة .2

 اجراء البحوث والتقارير يف مادة علم اللغة .3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
  انؾذٚش انُجٕ٘ٚؼشف يفٕٓو ػهى  -1أ

 ٚجٍٛ أًْٛخ دساعخ ػهى انؾذٚش انُجٕ٘ -2أ

 (نؾذٚش انُجٕ٘ٚؾذد أْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس )ػهى ا -3أ
 انؾذٚش انُجٕ٘ ًٚٛض ثٍٛ اْذاف دساعخ ػهى  -4أ
 ٕٚػؼ خظبئض دساعخ ْزِ انًبدح  -5أ
 ٚؾذد انخظبئض انًًٓخ   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن خٛانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚكزت ٔسلخ ثؾضٛخ ٔكزبثخ ثؾٕس ٔدساعبد يزخظظخ فٙ ؽمٕل انهغخ ٔالعًٛب ػهى انهغخ – 1ة

ؽفع ٔرطجٛك يُبْظ دساعخ انهغخ ٔاعزؼًبل يظطهؾبد نغٕٚخ يزٕعطخ ٔػبنٛخ انًغزٕٖ ثًب ٚالئى  – 2ة

 ؽجٛؼخ انًبدح

 رؼهى ؽشائك رذسٚظ ػهى انهغخ  – 3ة

     -4ة
 زؼهٛى ٔانزؼهى ؽشائك ان     

 انًؾبػشح انًؼذنخ .1
 انًُبلشخ  .2
 االعزغٕاة  .3
 انؼظف انزُْٙ .4
 االعئهخ انزؾفٛضٚخ .5

 ؽشائك انزمٛٛى      

 % ايزؾبَبد فظهٛخ ٔٚؤخز ثبنُظش انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ 41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساع61ٙ
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ؾذٚشػهًبء انهغخ ٔأصشْى فٙ رطٕس ػهى انانزؼشٚف ثأصش انؼهى ٔ -1ط

 انؾذٚشٚجذ٘ االْزًبو انفبػم ثذساعخ يبدح ػهى  -2ط

 رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َؾٕ ػًهٛخ انزؼهى -3ط

 رؼذٚم االرغبْبد انغهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى ثًب ٚخض انًمشس  -4ط

  
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼظف انزُْٙ 

 انًُبلشخ

 االعئهخ انًزشؼجخ فٙ االخزظبص

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 انًكبفأح ٔانزؾفٛض فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًؾزغجخ ػًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

نزأْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انًٓبساد انؼبيخ ٔا -1د

 انشخظٙ(

 االؽالع ػهٗ انًغزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػٍ ؽشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد  -2د

 االؽالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ يغبل االخزظبص -3د

االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ اعشاء انًغبعالد ٔانؾهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘    -4د

 ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االعجٕع االٔل

6/11/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ثٓب ٔرؾٕٚهٓب ادساكٓب ٔاعزٛؼب

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

ٔاعجبد األيخ إصاء 

 انُجٙ 

 .ػشع رمذ1ًٙٚ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 االعجٕع انضبَٙ

13/11/2114 
خ نهًٕػٕع ٔفًّٓ ػجؾ انطهج 2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ رذٍٔٚ انؾذٚش

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 نًؾبػشحأصُبء ا
 انضبنشاالعجٕع 

21/11/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ششػ انؾذٚش 

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 جبد ثؾضٛخ. ٔاع2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انشاثغاالعجٕع 

27/11/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انؾذٚش انًغهغم 

 ثبألٔنٛخ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ

 س. يُبلشخ ٔؽٕا2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انخبيظاالعجٕع 

3/11/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انؾذٚش انًغهغم 

 ثبنًظبفؾخ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

 . ؽؼٕس انطهجخ3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انغبدطاالعجٕع 

11/11/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

انؾذٚش انًغهغم 

 ثبنًؾجخ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

كزشَٔٛانؼبسػخاالن

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انغبثغاالعجٕع 

17/11/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 مذًٚٙ.ػشع ر1 ؽذٚش انُٛبد

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انضبيٍاالعجٕع 

24/11/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

كهًب َٔمم انٗ يهكخ فًٓب ٔر

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ؽذٚش أسكبٌ اإلعالو

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انزبعغاالعجٕع 

1/12/2114 
ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

ٓى ػهٗ َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛ

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ؽذٚش ٚب غالو

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انؼبششاالعجٕع 

8/12/2114 
جؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ ػ 2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ كفبنخ انٛزٛى

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

 ٔيشبسكزٓى فٙ

 أصُبء انًؾبػشح
انؾبد٘ االعجٕع 

 ػشش

15/12/2114 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ االرجبع

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 خ. اخزجبساد شف1ٛٓ

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
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انضبَٙ االعجٕع 

 ػشش

22/12/2114 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ؽذٚش انٕسع

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انضبنش االعجٕع 

 ػشش

22/12/2114 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 نالخشٍٚ انًؼشفخ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ داء انزطشف

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انشاثغ االعجٕع 

 ػشش 

29/12/2114 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب ادساكٓب ٔاعز

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ األسٔاػ عُٕد يغُذح

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انخبيظ االعجٕع 

/5/1ػشش

2115 

 

نهًٕػٕع ٔفًّٓ ػجؾ انطهجخ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ال رؾمشٌ انًؼشٔف

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 انًؾبػشح أصُبء
 ػطهخ َظف انغُخ

انغبدط االعجٕع 

/19/1ػشش

2115 

 

رمٕٚى يذٖ فٓى انًٕػٕػبد  2

 انغبثمخ َظشٚب
 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾذٚش انظؾٛؼ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انغبثغ االعجٕع 

 ػشش

26/1/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾذٚش انؾغٍ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

ؽؼٕس انطهجخ  .3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انضبيٍ االعجٕع 

/2/2ػشش

2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾذٚش انؼؼٛف

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

خاالنكزشَٔٛانؼبسػ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انزبعغ االعجٕع 

/9/2ػشش

2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ارشانؾذٚش انًزٕ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
االعجٕع 

انؼششٌٔ 

/16/2ػشش

2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

نٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم ا

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ؽذٚش اٜؽبد

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انؾبد٘ االعجٕع 

23/2ٔانؼششٌٔ

/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

ب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ َظشٚ

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾذٚش انغشٚت

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
ضبَٙ اناالعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

2/3/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾذٚش انؼضٚض

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انضبنش االعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

9/3/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾذٚش انًشٕٓس

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

ػهٗ .انؼشع 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 اختيار كتب ذات طابع تعليمي تفصيلي حديثة ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

أهم الكتب ضمن االختصاص اليت تكون ذات أسلوب أكادميي مفهوم غري  )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
 معقد

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
 يوصي ببعض الكتب والرسائل واالطاريح اليت تتضمن مفردات املقرر

انشاثغ االعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

16/3/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 خشٍٚانًؼشفخ نال

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ػهى انغشػ ٔانزؼذٚم

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انخبيظ االعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

23/3/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

كٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب ادسا

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ أنفبظ انزؼذٚم

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انغبدط االعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

31/3/2115 

 

جؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ ػ 2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ أنفبظ انغشػ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انغبثغ االعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

6/4/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ ػهى أعجبة انٕسٔد

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 خزجبساد شفٓٛخ. ا1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انضبيٍ االعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

13/4/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 ًٚٙ.ػشع رمذ1 رخشٚظ انؾذٚش

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انزبعغ االعجٕع 

 ٔانؼششٌٔ

21/4/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

فًٓب ٔركهًب َٔمم انٗ يهكخ 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾكى ػهٗ انؾذٚش

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
 انضالصٌٕاالعجٕع 

27/4/2115 

 

رمٕٚى يذٖ فٓى انًٕػٕػبد  2

 انغبثمخ َظشٚب
انؾذٚش انششٚف ثٍٛ 

 انًبػٙ ٔانؾبػش

 .ػشع رمذ1ًٙٚ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انؾبد٘ االعجٕع 

 ٔانضالصٌٕ

4/5/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

ػهٗ  َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ شٓبدح األلشاٌ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

. ؽؼٕس انطهجخ 3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح
انضبَٙ االعجٕع 

 ٔانضالصٌٕ

11/5/2115 

 

ػجؾ انطهجخ نهًٕػٕع ٔفًّٓ  2

َظشٚب ٔرطجٛمٛب ٔرًكُٛٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔاعزٛؼبثٓب ٔرؾٕٚهٓب 

انٗ يهكخ فًٓب ٔركهًب َٔمم 

 انًؼشفخ نالخشٍٚ

 .ػشع رمذ1ًٙٚ انؾذٚش فٙ اإلَزشَذ

 . يُبلشخ ٔؽٕاس2

.انؼشع ػهٗ 3

انؼبسػخاالنكزشَٔٛ

 ح

 . اخزجبساد شفٓٛخ1

 . ٔاعجبد ثؾضٛخ2

هجخ . ؽؼٕس انط3

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 أصُبء انًؾبػشح



  
 12الصفحت 

 
  

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
مكتبة اللغة العربية ضمن االنرتنيت وتشمل كل ما يتعلق باملقرر وبشكل 

 تفصيلي دقيق وموضح.
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 إصشاء انًمشس انذساعٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انزٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى

 

 

 
 


