
 وصاسج انتؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 جهاص االششاف وانتقىَى انؼهًٍ

 دائشج ضًاٌ انجىدج واالػتًاد االكادًٍَ

 

 اصتًبرح وصف انجزَبيذ االكبدًٍَ نهكهُبد وانًؼبهذ

 

 انجايؼح:تغذاد 

 انكهُح/ انًؼهذ: كهُح انتشتُح نهثُاخ

 انقغى انؼهًٍ: انهغح االَكهُضَح 

 01/6/6106تاسَخ يهئ انًهف: 

 

 انتىقُغ:       انتىقُغ: 

 اعى سئُظ انقغى:ا.و.د. َىال فاضم ػثاط اعى انًؼاوٌ انؼهًٍ:ا.د. ايم داوود

 انتاسَخ:                                                                            انتاسَخ:

 

 

 دقق انًهف يٍ قثم

 شؼثح ضًاٌ انجىدج واالداء انجايؼٍ

 يذَش شؼثح ضًاٌ انجىدج واالداء انجايؼٍ:اعى 

 انتاسَخ:

 انتىقُغ: 

 يظادقح انغُذ انؼًُذ                                                                            



 وصف انجزَبيذ االكبدًٍَ

 

ً ألهى خظائض انًقشس ويخشجاخ  انتؼهى انًتىقؼح يٍ َىفش وطف انثشَايج االكادًٍَ هزا اَجاصاً يقتضثا

انطانة تحقُقها يثشهُاً ػًا ارا كاٌ قذ حقق االعتفادج انقظىي يٍ فشص انتؼهى انًتاحح. وَظاحثه وطف نكم 

 يقشس ضًٍ انثشَايج

 

 انًىصضخ انتؼهًُُخ .1

 

 انهغخ االَكهُزَخ  انمضى انؼهًٍ / انًزكز .2

 ػهى انهغخ  اصى انجزَبيذ االكبدًٍَ او انًهٍُ .3

 ثكهىرَىس نغخ اَكهُزَخ  انُهبئُخاصى انشهبدح  .4

 انُظبو انذراصٍ: .5

 صُىٌ / يمزراد/ اخزي

 صُىٌ 

  ثزَبيذ االػتًبد انًؼتًذ .6

  انًؤحزاد انخبررُخ االخزي .7

 11/6/2116 تبرَخ اػذاد انىصف .8

 أهذاف انجزَبيذ االكبدًٍَ .9

 ،اعطاء مقدمة عن مهضهع علم اللغة برهرة عامة 
  بعض السفاهيم اللغهية الذائعة،مداعدة الطالب في التعرف على 

 ،تذجيع الطالب على مشاقذة بعض القزايا اللغهية 

 ،تحفيز االهتسام اللغهي بين الطالب 

  استخدامها، و مداعدتهم على معرفة اهسية اللغة وتطهرها التاريخي، و 

 .استثسار السعرفة اللغهية في حقل تعلم وتعليم اللغة 
 

 

 

 

  1انصفحخ 

 

 

 



 

 

 انثًج انًطهىتح وطشائق انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُىيخشجاخ  .11
 

 االهذاف انًؼشفُه . أ

 انتؼزف ػهً انًصطهحبد انهغىَخ انًطهىثخ . 0أ

 .ارزاء يمبرَبد ثٍُ يُظىراد نغىَخ يختهفخ 2أ

 . يُبلشخ انًىاظُغ انهغىَخ ثطزَمخ ػًهُخ ورثطهب ثبنىالغ 3أ

 انًزتًغ. تمذَى انطبنجبد وتؼزَفهى الهًُخ انهغخ فٍ 4أ

 االهذاف انًهبراتُخ انخبصخ ثبنجزَبيذ . ة

 تطجُك انًصطهحبد انهغىَخ انًتؼهًخ.0ب

 استثسار السعرفة اللغهية في حقل تعلم وتعليم اللغة. .2ة

 تذجيع الطالب على مشاقذة بعض القزايا اللغهية بطريقة مهضهعية، .3ة
 تحفيز االهتسام اللغهي بين الطالب،. 4ة

 وانتؼهىطزائك انتؼهُى 

 اصتخذاو انهغخ االَكهُزَخ انضهًُخ فٍ شزس انًُهذ 

  اػتًبد اصهىة انمبء انًحبظزاد واشزان انطبنجبد فٍ يُبلشخ انًىاظُغ انهغىَخ 

  ًتىصُغ انًبدح ثبالػتًبد ػهً يصبدر خبررُخ خبصخ واٌ انكتبة انًُهزٍ َؼتًذ ػه

 اصهىة انتمصٍ انذاتٍ

  اصتُؼبة وفهى انطبنجبد نهًبدحطزس اصئهخ فكزَخ نغزض لُبس يذي 

 ٌاصتخذاو ارهزح ػزض احُبء انشزس فٍ ثؼط االحُب 

  ٍرفغ انً يىلغ انفُش انجىن انخبص ثبنطبنجبد  ػذح فُذَىهبد ويصبدر تؼهًُُخ تضهى ف

 تؼزَز انًبدح انُظزَخ وتجضُطهب

 طزائك انتمُُى

 ىي انفهى وانتؼهىتمُُى انًشبركبد انُىيُخ يٍ خالل طزس اصئهخ تضهى فٍ لُبس يضت 

 ٌارزاء ايتحبَبد لصُزح يفبرئخ فٍ ثؼط االحُب 

 ارزاء االيتحبَبد انفصهُخ ثىالغ ايتحبٍَُ نكم فصم واحتضبة انذررخ انؼهُب 

  يطبنجخ انطبنجبد فٍ ارزاء ثحج ػٍ ثؼط انًصطهحبد انهغىَخ 

 كتبثخ تمبرَز ػٍ ثؼط انًفبهُى انهغىَخ 

 ج. االهذاف انىجذاَُح وانقًُُح

 اكتضبة انمذرح ػهً رثط االفكبر وانًبدح انُظزَخ ثبنخجزاد انحُبتُخ .1د

 .. تًُُخ انمبثهُخ ػهً اصتُؼبة انخجزاد وانًفبهُى انهغىَخثطزَمخ صحُحخ وصهضخ 2د

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى

 انمبء انًحبظزاد 

  يشبركخ انًطبنجبد فٍ انًحبظزح 

  ػزض يمبطغ فُذَى 



  يضبثمخ  نحههبطزس اصئهخ فكزَخ وارزاء 

 طشائق انتقُُى

 تمُُى انًشبركبد انُىيُخ يٍ خالل طزس اصئهخ تضهى فٍ لُبس يضتىي انفهى وانتؼهى 

 ٌارزاء ايتحبَبد لصُزح يفبرئخ فٍ ثؼط االحُب 

 ارزاء االيتحبَبد انفصهُخ ثىالغ ايتحبٍَُ نكم فصم واحتضبة انذررخ انؼهُب 

 ًصطهحبد انهغىَخ يطبنجخ انطبنجبد فٍ ارزاء ثحج ػٍ ثؼط ان 

 كتبثخ تمبرَز ػٍ ثؼط انًفبهُى انهغىَخ 
 انصفحخ 

 د. انًهاساخ انؼايح وانتاهُهُح انًُقىنح )انًهاساخ االخشي انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخظٍ(. 

 . انتحذث ثبنهغخ االَكهُزَخ ثطزَمخ صهًُخ1د

 . تطىَز انكتبثخ ثمىاػذ صهًُخ 2د

 .تطىَز انمزاءح 3د

 . تتًُخ انمبثهُخ ػهً انمبء انًحبظزح وادراؤح انحىار ثطزَمخ صهًُخ 4د

. تطىَز يهبرح االصغبء يٍ خالل انضًبس نهطبنجبد ثتضزُم انًحبظزح نُتُضً نهى صًبع انًحبظزح الكخز يٍ 5د

 يزح. 
 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى

 

 انمبء انًحبظزاد 

  يشبركخ انًطبنجبد فٍ انًحبظزح 

  ػزض يمبطغ فُذَى 

 طزس اصئهخ فكزَخ وارزاء يضبثمخ  نحههب

 طشائق انتقُُى

 

 تمُُى انًشبركبد انُىيُخ يٍ خالل طزس اصئهخ تضهى فٍ لُبس يضتىي انفهى وانتؼهى 

 ٌارزاء ايتحبَبد لصُزح يفبرئخ فٍ ثؼط االحُب 

  انؼهُبارزاء االيتحبَبد انفصهُخ ثىالغ ايتحبٍَُ نكم فصم واحتضبة انذررخ 

  يطبنجخ انطبنجبد فٍ ارزاء ثحج ػٍ ثؼط انًصطهحبد انهغىَخ 

 كتبثخ تمبرَز ػٍ ثؼط انًفبهُى انهغىَخ 

 ثُُخ انجزَبيذ  .11

انًزحهخ 

 انذراصُخ

ريز انًمزر او 

 انًضبق

اصى انًمزر او انًضبق   انضبػبد انًؼتًذِ 

 ػًهٍ َظشٌ

 Linguistics  3 3 انزاثؼخ

 انتخطُط نهتطىر انشخصٍ .12



 

  

 يتبثؼخ ولزاءح اخز واحذث كتت ويمبالد ػٍ انًبدح 

انتمصٍ ػٍ اكخز يٍ راٌ ػٍ يفهىو نغىٌ يؼٍُ نُتضًُ تًُُخ انًُبلشخ انمكزَخ واالثذاػُخ 

 واثذاء انزاٌ ثطزَمخ يىظىػُخ. 

 

 

 يؼُبر انمجىل )وظغ االَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهُخ او انًؼهذ( .13

 

 انقثىل يشكضٌ

 انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيذاهى يصبدر  .14

 

 George Yule. Linguisticsانكتاب انًُهجٍ 

فضال ػٍ اعتخذاو قىايُظ نغىَح نغشع انشجىع انُها فٍ تؼشَف انًظطهحاخ واجشاء 

 انًقاسَح تٍُ االساء. 
 Crystal, David (2008): Dictionary of Linguistics and Phonetics. London: 

Oxford university Press. 
 Trask, L.L.  (2007) Language and Linguistics: The Key Concepts.New York: 

Routledge. 

 Bussmann, Hadumod(1996): Routledge Dictionary of Language and 

Linguistics. London: Routledge. 

 

 

 



 4انظفحح 

 يخطظ يهاساخ انًُهج

 انتؼهى انفشدَح يٍ انثشَايج انخاضؼح نهتقُُىَشجً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًقاتهه نًخشجاخ 

انغُح/ 

 انًغتىي

سيض 

 انًقشس

اعى 

 انًقشس

اعاعٍ 

او 

 اختُاسٌ

 يخشجاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايج

االهذاف انًهشاتُح  االهذاف انًؼشفُح

 انخاطح تانثشَايج

االهذاف انىجذاَُح 

 وانقًُُح
انًهاساخ انؼايح 

وانتاهُهُح 

انًُقىنح 

)انًهاساخ 

االخشي انًتؼهقح 

تقاتهُح انتىظُف 

وانتطىس 

 انشخظٍ(.

 4د 3د 6د 0د 4ج 3ج 6ج 0ج 4ب 3ب 6ب 0ب 4أ 3أ 6أ 0أ    

                    

                    

                    

                    

 

 

 



 ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ

 رٓاص االششاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انزٕدج ٔاالػتًاد االكادًٚٙ

 

 اسرمارج وصف انثرنامج االكاديمي نهكهياخ وانمعاهذ

 

 تغذاد   انزايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106تاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انتٕلٛغ:          انتٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انتاسٚخ:                                                         4/5/6106انتاسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ انزٕدج ٔاالداء انزايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ انزٕدج ٔاالداء انزايؼٙ:اع

 انتاسٚخ:

 انتٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 ٔطف انثشَايذ االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس  ٔيخشراخ انتؼهى انًتٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايذ االكادًٚٙ ْزا اٚزاصاً يمتضثا

انطانة تحمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ حمك االعتفادج انمظٕٖ يٍ فشص انتؼهى انًتاحح. ٔٚظاحثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايذ

 

 انًٕعغح انتؼهًٛٛح رايؼح تغذاد/ كهٛح انتشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 يغشس /ساتغ ED 438 االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايذ  .3

Drama 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

by  Arms and the Man تشَايذ االػتًاد انًؼتًذ .6

George Bernard Shaw. 

Death of a Salesman by Arthur 

Miller. 

Waiting for Godot by Samuel 

Beckett. 

 

  انًؤحشاخ انخاسرٛح االخشٖ .7

 6106 – 04َٛغاٌ  تاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايذ االكادًٚٙ .9

اٌ انٓذف ٔساء تذسٚظ يادج انًغشحٛح االَكهٛضٚح انحذٚخح ْٕ تؼشٚف انطانثاخ تكال 

انتٛاساخ االدتٛح ٔانفكشٚح انحذٚخح انتٙ ظٓشخ ػهٗ انًغشس االَكهٛض٘ ٔااليٛشكٙ 

ٔاالعانٛة ٔانتمُٛاخ االدتٛح انتٙ اتثؼٓا انكتاب انًغشحٌٕٛ نُشش طٕس انحٛاج تؼذ 

نخاَٛح ػهٗ رًٕع انًشاْذٍٚ يٍ سٔاد انًغشس ٔانمشاء انحشتٍٛ انؼانًٛتٍٛ االٔنٗ ٔا

 ايالً تإحذاث انتغٛٛش انفكش٘ ٔانٕرذاَٙ يًا شأَّ تطٕٚش انًزتًغ  
 

 

 يخشراخ انثشَايذ انًطهٕتح ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .11
 



 أ االهذاف انمعرفيه

 . انمعرفح وانفهمالسثاب وراء انرطىر انحاصم في انمسرح انحذيث1أ

 .انرغييرند انحاصهح في انرصاميم وانرقنياخ واالسانية انكراتيح في انمسرح انحذيث2أ

 .انفرق وانرشاته تين انمسرحين انثريطاني واالميركي انحذيث 3أ

 .االهذاف انمرجىج وراء انكراتاخ انمسرحيح في ذطىير وذغيير انمفاهيم4أ

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشٚمح انتمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انًغشحٛح

 ػشع افالو اكادًٚٛح نهُظٕص انًغشحٛح انخاطح تانًُٓذ

 طشائك انتمٛٛى

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتحاٌ انتحشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد

 اف انمهاراذيح انخاصح تانثرنامجاالهذ . ب

 فٓى  ٔاعتخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0ب

 اتخار لشاساتٕحالنًشكالخ.6ب

 انتفاػم كًزايٛغ أٔ يغ االعتار.3ب

 . االعتُتاد4ب

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 

 انطشٚمح انتمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انًغشحٛح

 ػشع افالو اكادًٚٛح نهُظٕص انًغشحٛح انخاطح تانًُٓذ

 طشائك انتمٛٛى

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتحاٌ انتحشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد
 

 د. االْذاف انٕرذاَٛح ٔانمًٛٛح

 فٓى  ٔاعتخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0د

 اتخار لشاساتٕحالنًشكالخ.6د

 انتفاػم فٙ ستظ انًٕالف انًغشحٛح تانحٛاج انفؼهٛح.3د

 . االعتُتاد4د

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 (Data Shawػشع االفالو نهًغشحٛاخ انًُظٕطح ػاسضح انًؼهٕياخ )

 طشائك انتمٛٛى

 االختثاس انشفٕ٘ ٔانتحشٚش٘
  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانتاْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ(. 



 . انتٕاطم ٔانتحذث تاعتخذاو انهغح االَكهٛضٚح 0د

 . االعتًاع انٗ انهغح االَكهٛضٚح تاعتًشاس يٍ ارم تطٕس انزاَة انهغٕ٘ ٔانتهفع تظٕسج طحٛحّ 6د

 ًش. انكتاتح تشكم يغت3د

 . انمشاءج انًتٕاطهح4د

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 (Data Shawػشع االفالو نهًغشحٛاخ انًُظٕطح ػاسضح انًؼهٕياخ )

 طشائك انتمٛٛى

 االختثاس انشفٕ٘ ٔانتحشٚش٘

 تنيح انثرنامج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼتًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

 يغشس ED 438 انشاتغ

Drama 

6 --- 

 

 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓذ

 يٍ انثشَايذ انخاضؼح نهتمٛٛى ٚشرٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشراخ انتؼهى انفشدٚح

انغُح/ 

 انًغتٕٖ

سيض 

 انًمشس

اعاعٙ او  اعى انًمشس

 اختٛاس٘

 يخشراخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايذ

االْذاف انًٓاساتٛح انخاطح  االْذاف انًؼشفٛح

 تانثشَايذ

انًٓاساخ انؼايح  االْذاف انٕرذاَٛح ٔانمًٛٛح

ٔانتاْٛهٛح انًُمٕنح 

 )انًٓاساخ االخشٖ

انًتؼهمح تماتهٛح 

انتٕظٛف ٔانتطٕس 

 انشخظٙ(.

أ    

0 

 4د 3د 6د 0د 4د 3د 6د 0د 4ب 3ب 6ب 0ب 4أ 3أ 6أ
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 * * * * * * * *  * * * * * * * اعاعٙ
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 معيار انقثىل )وضع االنظمح انمرعهقح تاالنرحاق تانكهيح او انمعهذ(13
 يشكض٘

 

 اهم مصادر انمعهىماخ عن انثرنامج14 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثسث انؼهًٙ

 خٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ اندٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 استمارج ًصف انثزنامج االكادّمِ نهكهْاخ ًانمؼاىذ

 

 تغذاد   اندايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ:اع

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس  ٔيخشخاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ ْزا اٚداصاً يمرضثا

انطانة ذسمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ زمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًرازح. ٔٚظازثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايح

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح خايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 َسٕ ساتغ EG 436 االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايح  .3

Grammar 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 Quirk, R. and Sidney Greenbaum.1973. A تشَايح االػرًاد انًؼرًذ .6

University Grammar of English. 

London: Longman. Chapters 7, 11 and 

12 

  انًؤثشاخ انخاسخٛح االخشٖ .7

 0/9/6105 ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايح االكادًٚٙ .9

 تؼزّف انطانة تمنيجْح اننحٌ اننكهْزُ انممزر نيذه انمزحهح. -

 تمكْن انطانة من تؼزّز مؼزفتو تمشكالخ اننحٌ  فْما ّتؼهك تانمفزداخ انممزرج.-

 انممزرج نيذه انمزحهح.تؼزّف انطانة تانمفاىْم اننحٌّح األساسْح -

تؼزّف انطانة تانؼاللح تْن اننحٌ ًفزًع ػهم انهغح األخزٍ مثم ػهم انمؼانِ ً ػهم  -

 انهغح انتذاًنِ ًانمْم انصٌتْح.

 تمكْن انطانة من تطثْك لٌاػذ اننحٌ ػهَ ما ّذرسو من مفزداخ. -
 

 

 يخشخاخ انثشَايح انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 

 االىذاف انمؼزفْوأ 

 . انمذسج ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ يا ْٕ طسٛر ٔيمثٕل نغح ٔيا ْٕ غٛش طسٛر ٔغٛشيمثٕل.0أ

.ذؼشٚف انطانة تًادج لٕاػذ انهغح األَكهٛضٚح انًمشسج نٓزِ انًشزهح ٔذًكُٛٓى يٍ انرفكٛش 6أ

 انًُطمٙ انغهٛى.

 انًمشس زانٛا.  . ذؼشٚف انطانة تانًذسعح انُسٕٚح انرٙ ٚؼرًذْا انكراب انًُٓد3ٙأ



.ذؼشٚف انطانة تؼهًاء انًذسعح انُسٕٚح انرٙ ُٚرًٙ انٛٓا يؤنفٕ انكراب انًُٓدٙ انًؼرًذ 4أ

 زانٛا.

 .ذؼشٚف انطانة تإَٔاع اندًم فٙ انهغح اَكهٛضٚح.5أ

 .يؼشفح ٔظٛفح كم يكٌٕ يٍ يكَٕاخ اندًهح انًشاد ذسهٛهٓا.6أ

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

انُظش٘/ انسٕاس داخم لاػح انذسط/أَشطح ٔذكهٛفاخ/ اعرمثال انطهثح انًساضشج ٔانششذ 

خالل انغاػاخ انًكرثٛح نالعرفغاس ػًا فاخ/اسشاد انطانة انٗ تؼض انكرة انًرٕفشج فٙ 

انًكرثح أ ػهٗ شثكح األَرشَٛد نرؼضٚض انًساضشج انظفٛح/تٛاٌ اًْٛح األنرضاو تأخاللٛاخ 

ػٍ طشٚك األَرشَٛد /اػرًاد ٔعائم األذظال انثسث انؼهًٙ/ انرٕاطم يغ انطالب 

 (/أخشٖ: انثشايح انًؼرًذج ػهٗ انساعٕب أ انمشاص انًذيدح.multi-mediaانًرؼذدج )

 طشائك انرمٛٛى

 61:. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ انمظٛشج(0

 دسخح نكم فظم.

 نكم فظم. . خًظ دسخاخ يشاسكح شفٕٚح6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انؼاو انذساعٙ. 3

 االىذاف انمياراتْح انخاصح تانثزنامج . ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ انًظطهساخ انُسٕٚح انًخرهفح.0ب

 .ذًُٛح يٓاسج انغؤال ٔانسٕاس نذٖ انطانة.6ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انكراتح تهغح اَكهٛضٚح فظسٗ طسٛسح.3ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انًشاسكح انفؼانح داخم لاػح انذسط.4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

انًساضشج ٔانششذ انُظش٘/ انسٕاس داخم لاػح انذسط/أَشطح ٔذكهٛفاخ/ اعرمثال انطهثح خالل 

انغاػاخ انًكرثٛح نالعرفغاس ػًا فاخ/اسشاد انطانة انٗ تؼض انكرة انًرٕفشج فٙ انًكرثح أ 

شثكح األَرشَٛد نرؼضٚض انًساضشج انظفٛح/تٛاٌ اًْٛح األنرضاو تأخاللٛاخ انثسث انؼهًٙ/ ػهٗ 

-multiانرٕاطم يغ انطالب ػٍ طشٚك األَرشَٛد /اػرًاد ٔعائم األذظال انًرؼذدج )

media.أخشٖ: انثشايح انًؼرًذج ػهٗ انساعٕب أ انمشاص انًذيدح/) 

 

 طشائك انرمٛٛى

انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ . اخرثاساخ يُرظف 0

 دسخح نكم فظم. 61:انمظٛشج(

 . خًظ دسخاخ يشاسكح شفٕٚح نكم فظم.6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انؼاو انذساعٙ. 3
 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

ياذّ ٔاعانٛثّ فٙ . ذًُٛح يشاػش انطانة ٔذطٕٚشْا ٔذًُٛح لًّٛ ٔيٕٛنّ ٔاذداْاذّ ٔاْرًا0ج

 انرألهى ٔانركٛف يغ انًدرًغ ٔذًُٛرّ.

 . ذًُٛح ازغاط انطانة تاًْٛح انًادج انُسٕٚح فٙ ذؼهى انهغح.6ج

. اصانح انشْثح يٍ َفظ انطانة ػُذيا ٚرؼهك االيش تانرٓٛؤ اليرساَاخ انًادج فظهٛح كاَد او 3ج

 َٓائٛح.



 .. ذًُٛح االزغاط نذٖ انطانة تشٔذ انفشٚك انٕازذ4ج

 . ذًُٛح ػًهٛح انرمثم األعاعٛح نذٖ انطانة ٔذشدٛؼّ ػهٗ انرفاػم يغ انًادج انؼهًٛح.5ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 يساضشاخ َظشٚح/ ذذسٚثاخ ػًهٛح )زم ذًاسٍٚ(/ٔاخثاخ يُضنٛح

 طشائك انرمٛٛى

 انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانسٕاس داخم لاػح انذسط/ٔاخثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج /

 االيرساَاخ انفظهٛح /ايرساٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ
  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 .انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انداَة انهغٕ٘ فٙ انرذسٚظ فٙ انًذاسط ٔغٛشْا يٍ انًؤعغاخ.0د

 األعاعٛح فٙ انهغح األَكهٛضٚح..ا نمذسج ػهٗ يؼشفح انمٕاػذ 6د

 . انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انداَة انهغٕ٘ فٙ يدال انرشخًح.3د

 .انمذسج ػهٗ ذهثٛح ازرٛاخاخ انغٕق األخشٖ.4د

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 يساضشاخ َظشٚح/ ذذسٚثاخ ػًهٛح )زم ذًاسٍٚ(/ٔاخثاخ يُضنٛح

 طشائك انرمٛٛى

انةةةةذسط/ٔاخثاخ يُضنٛةةةةح /االخرثةةةةاساخ انمظةةةةٛشج / االيرساَةةةةاخ  انًُالشةةةةح ٔانًشةةةةاسكح ٔانسةةةةٕاس داخةةةةم لاػةةةةح

 انفظهٛح /ايرساٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ

 تنْح انثزنامج  11

انًشزهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

 0 6 انُسٕ D2 انشاتغ

 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشخاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمٛٛى
انغُح/ 

 انًغرٕٖ

 

 

 

 

 

 

سيض 

 انًمشس

اعاعٙ او  اعى انًمشس

 اخرٛاس٘

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح

االْذاف انًٓاساذٛح انخاطح  االْذاف انًؼشفٛح

 تانثشَايح

انًٓاساخ انؼايح  االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح 

)انًٓاساخ االخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح 

ٔانرطٕس انرٕظٛف 

 انشخظٙ(.

أ    

0 

 4د 3د 6د 0د 4ج 3ج 6ج 0ج 4ب 3ب 6ب 0ب 4أ 3أ 6أ
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 انتخطْط نهتطٌر انشخصِ 12

 ػهٗ كراب يُٓدٙ اخشتذال يٍ انكراب انًمشس زانٛا، ٚكٌٕ أكثش زذاثح. األػرًاد -

ذؼذٚم دٔس٘ نًفشداخ انًمشس انذساعٙ يٍ خالل اعرثاَح ذمشٚش انًمشس ذٕصع ػهٗ  -

 انطالب ٔذسهٛم َرائدٓا

 ذمٕٚى دٔس٘ نرٕطٛف انًمشس يٍ خالل انرغزٚح انشاخؼح انًرُٕػح -

 اذّ فٙ كهٛاخ اخشٖ  ٔخايؼاخ اخشٖ.ذثادل انخثشاخ يغ اعاذزج ٚذسعٌٕ انًمشس ر -

 مؼْار انمثٌل )ًضغ االنظمح انمتؼهمح تاالنتحاق تانكهْح اً انمؼيذ(13
 يشكض٘

 اىم مصادر انمؼهٌماخ ػن انثزنامج14 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ

 ظٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انعٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 اسرمارج وصف انثرنامج االكاديمي نهكهياخ وانمعاهذ

 

 تغذاد   انعايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ

 يذٚش شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ: اعى

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            

 



 

 ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس  ٔيخشظاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ ْزا اٚعاصاً يمرضثا

انطانة ذحمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ حمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًراحح. ٔٚظاحثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايط

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 سٔاٚح ساتغ E N 432 االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايط  .3

Novel 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 --Lord of the Flies /by William Golding1 تشَايط االػرًاد انًؼرًذ .6
Animal Farm /by George Orwell-2- 

-3-TheGreat Gatsby /by F. Scott 
Fitzgerald 

  انًؤششاخ انخاسظٛح االخشٖ .7

 4/6106//64 ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايط االكادًٚٙ .9

تزويد الطمبة بمعمومات عن اهمية الرواية ٌ انٓذف ٔساء ذذسٚظ يادج انشٔاٚح االَكهٛضٚح انحذٚصح ْٕ
عرض حقائق عن واقع الفرد في العرر الحديث وما الحديثة واثرها عمى الحياة المعاصرة لما لها من اهمية في 

يتعرض له المجتمع من تيارات فكرية متنوعة. اذ ان لمرواية طابع خاص يميزها عن كافة الوان االدب االخرى لقربها 
 من الواقع ولروعة التقنيات المدتخدمة من قبل كاتبها ومحاولته معالجة اكثر من مذكمة من مذكالت العرر الحديث.

ٚف انطانثاخ تانعضء االكثش يٍ انرٛاساخ االدتٛح ٔانفكشٚح انحذٚصح انرٙ ظٓشخ ػهٗ االدب ذؼش

االَكهٛض٘ ٔاالعانٛة ٔانرمُاخ االدتٛح انرٙ اذثؼٓا انكراب حذٚصا نُمم طٕس انحٛاج انحذٚصح تؼذ 

يٍ اظم  انحشتٍٛ انؼانًٛرٍٛ االٔنٗ ٔانصاَٛح ػهٗ انمشاء ايالً تإحذاز انرغٛٛش انفكش٘ ٔانٕظذاَٙ

يٕاكثح انؼظشٔيحأنح حم انؼذٚذ يٍ انًشاكم انًؼاطشج انرٙ تاخ ٚؼاَٙ يُٓا انفشد فٙ انٕلد 

 انحانٙ.

 
 

 



 

 يخشظاخ انثشَايط انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 

 أ االهذاف انمعرفيه

 . انثحث في اسثاب انرطىروانرغيير في مىاضيع انروايح انحذيثح.  0أ

 .انرغييرند انحاصهح في انرقنياخ واالسانية انكراتيح في انروايح انحذيثح.2أ

.انفرررررررررره وانرطررررررررراته تررررررررريح يرررررررررره انرعامرررررررررم مرررررررررع انمطررررررررراكم انحذيثح سياسررررررررريح  3أ

 اجرماعيح نفسيحاو اقرصاديح(  تيح اكثر مح كاذة. 

 .االهذاف انمنطىدج مح كراتح انروايح في ذطىير وذغيير انمفاهيم.4أ

 

 انرؼهٛى ٔانرؼهىطشائك 

 انطشٚمح انرمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انشٔائٛح

 ػشع افالو اكادًٚٛح نهُظٕص انشٔائٛحانخاطح تانًُٓط

 طشائك انرمٛٛى

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيرحاٌ انرحشٚش٘(

 انرمذٚى انفشد٘ )االيرحاٌ انشفٕ٘( 

 ع انًُفشدانًششٔ

 

 

 االهذاف انمهاراذيح انخاصح تانثرنامج . ب

 فٓى  ٔاعرخذاو أفضم نهًؼهٕياخ..0ب

 اذخار لشاساذٕحالنًشكالخ.6ب

 انرفاػم كًعايٛغ أٔ يغ االعرار.3ب

 . االعرُراض4ب

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انطشٚمح انرمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 تانُظٕص انشٔائٛح انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح

 ػشع افالو اكادًٚٛح نهُظٕص انشٔائٛحانخاطح تانًُٓط

 طشائك انرمٛٛى

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيرحاٌ انرحشٚش٘(

 انرمذٚى انفشد٘ )االيرحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد

 
 

 ض. االْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح

 فٓى  ٔاعرخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0ض

 لشاساذٕحالنًشكالخاذخار .6ض

 انرفاػم فٙ ستظ انًٕالف انًغشحٛح تانحٛاج انفؼهٛح.3ض

 . االعرُراض4ض



 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 (Data Shawػشع االفالو نهشٔاٚاخ انًُظٕطح تاعرخذاو ػاسضح انًؼهٕياخ )

 

 طشائك انرمٛٛى

 االخرثاس انشفٕ٘ ٔانرحشٚش٘

 
  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 . انرٕاطم ٔانرحذز تاعرخذاو انهغح االَكهٛضٚح 0د

 . االعرًاع انٗ انهغح االَكهٛضٚح تاعرًشاس يٍ اظم ذطٕس انعاَة انهغٕ٘ ٔانرهفع تظٕسج طحٛحّ 6د

 ًش. انكراتح تشكم يغر3د

 . انمشاءج انًرٕاطهح4د

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 (Data Shawػشع االفالو نهشٔاٚاخ انًُظٕطح تاعرخذاو ػاسضح انًؼهٕياخ )

 

 طشائك انرمٛٛى

 االخرثاس انشفٕ٘ ٔانرحشٚش٘

 

 تنيح انثرنامج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘
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 انرخطيط نهرطىر انطخصي 12



 

 

 

 

 

-  

 معيار انقثىل  وضع االنظمح انمرعهقح تاالنرحاه تانكهيح او انمعهذ(13
 يشكض٘

 

 اهم مصادر انمعهىماخ عح انثرنامج14 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛىٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشظاخ 

انغُح/ 

انًغرٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اخرٛاس٘

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط

االْذاف انًٓاساذٛح  االْذاف انًؼشفٛح

 انخاطح تانثشَايط

االْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انؼايح 

ٔانراْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًرؼهمح 

تماتهٛح انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 انشخظٙ(.
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 * * * * * * * * * * * * * * * * اعاعٙ



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ

 ظٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انعٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 استمارة وصف البرنامج االكاديمي للكلياث والمعاهد

 

 تغذاد   انعايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ

 يذٚش شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ: اعى

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            

 



 

 

 

 

 ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس  ٔيخشظاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ ْزا اٚعاصاً يمرضثا

انطانة ذحمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ حمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًراحح. ٔٚظاحثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايط

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 شؼش ساتغ E Po 439 االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايط  .3

Poetry 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 انشؼشاالَكهٛضٕٚااليٛشكٙ نهمشٌ انؼششٍٚ تشَايط االػرًاد انًؼرًذ .6

  انًؤششاخ انخاسظٛح االخشٖ .7

 6106 – 04َٛغاٌ  ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 انثشَايط االكادًٚٙأْذاف  .9

اٌ انٓذف ٔساء ذذسٚظ يادج انشؼش االَكهٛض٘ انحذٚس ْٕ ذؼشٚف انطانثاخ تكال 

انرٛاساخ االدتٛح ٔانفكشٚح انحذٚصح انرٙ ظٓشخ ػهٗ انشؼش االَكهٛض٘ ٔااليٛشكٙ 

ٔاالعانٛة ٔانرمُٛاخ االدتٛح انرٙ اذثؼٓا انشؼشاء نُشش طٕس انحٛاج تؼذ انحشتٍٛ 

نٗ ٔانصاَٛح ػهٗ ظًٕع انمشاء ايالً تئحذاز انرغٛٛش انفكش٘ ٔانٕظذاَٙ انؼانًٛرٍٛ االٔ

 يًا شأَّ ذطٕٚش انًعرًغ  

 
 

 

 يخشظاخ انثشَايط انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 



 أ االْذاف انًؼشفّٛ

 . انًؼشفح ٔانفٓى العثاب ٔساء انرطٕس انحاطم فٙ انشؼش انحذٚس0أ

 فٙ انرظايٛى ٔانرمُٛاخ ٔاالعانٛة انكراتٛح فٙ انشؼش انحذٚس.انرغٛٛشند انحاطهح 6أ

 .انفشق ٔانرشاتّ تٍٛ انكراتاخ انثشٚطاَٛح ٔااليٛشكٛح انحذٚصح3أ

 .االْذاف انًشظٕج ٔساء انكراتاخ انشؼشٚحفٙ ذطٕٚش ٔذغٛٛش انًفاْٛى4أ

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انطشٚمح انرمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انشؼشٚحانًشاسكح 

 طشائك انرمٛٛى

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيرحاٌ انرحشٚش٘(

 انرمذٚى انفشد٘ )االيرحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد

 االْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانثشَايط . ب

 فٓى  ٔاعرخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0ب

 اذخار لشاساذٕحالنًشكالخ.6ب

 انرفاػم كًعايٛغ أٔ يغ االعرار.3ب

 . االعرُراض4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انطشٚمح انرمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انشؼش٘

 طشائك انرمٛٛى

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيرحاٌ انرحشٚش٘(

 انرمذٚى انفشد٘ )االيرحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد
 

 ض. االْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح

 فٓى  ٔاعرخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0ض

 اذخار لشاساذٕحالنًشكالخ.6ض

 انرفاػم فٙ ستظ انًٕالف انًشاتٓح تانحٛاج انفؼهٛح.3ض

 . االعرُراض4ض

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انششحانًغٓثٕانرفاػهًؼانطالب

 طشائك انرمٛٛى

 ٔانرحشٚش٘االخرثاس انشفٕ٘ 
  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 . انرٕاطم ٔانرحذز تاعرخذاو انهغح االَكهٛضٚح 0د

 . االعرًاع انٗ انهغح االَكهٛضٚح تاعرًشاس يٍ اظم ذطٕس انعاَة انهغٕ٘ ٔانرهفع تظٕسج طحٛحّ 6د

 انكراتح تشكم يغرًش. 3د



 . انمشاءج انًرٕاطهح4د

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انششحانًغٓثٕانرفاػهًؼانطالب

 طشائك انرمٛٛى

 االخرثاس انشفٕ٘ ٔانرحشٚش٘

 

 بنيت البرنامج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘
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 ذخطٛظ انرطٕس انشخظٙ 12

 إضافحتؼضاألػًاالألدتٛحانخاطحتًاتؼذانحذاشحٔكزنكًاتؼذانكٕالَٛانٛح

 

 يؼٛاس انمثٕل )ٔضغ االَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أ انًؼٓذ(03

 يشكض٘

 . اليوجد14

 

 


