نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انمؤسسح انرؼهْمْح
 .2انمسم الػهمِ  /انمزكز

جامؼح تغذاد
انهغح االنمانْح

 .3اسم  /رمز انممزر

ذارّخ األدب األنمانِ

 .4أشكال انحضٌر انمراحح

انمحاضزاخ

 .5انفظم  /انسنح

2018 - 2017

 .6ػذد انساػاخ انذراسْح (انكهِ)

 3أسثٌػْا

 .7ذارّخ إػذاد ىذا انٌطف

2018 /1 / 6

 .8أىذاف انممزر
 .1تعريف الطالب تعريفا مبسطاً باألدب األملاين منذ بداياتو وصوالً لألدب املعاصر ومراحلو وأىم أنواعو وأدباءه على خمتلف
العصور.
 .2زيادة وتنمية امللكة اللغوية لدى الطالب عن طريق رفدىم باملفردات التخصصية والعامة مما يساعدىم يف حتقيق حملادثة صحيحة.
 .3تعريف الطالب باحلضارة والثقافة األملانية عن طريق قراءة وحتليل مناذج لنصوص أدبية من مراحل أدبية خمتلفة.
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مخزجاخ الممزر ًطزائك انرؼهْم ًانرؼهم ًانرمْْم

أ -األىذاف انمؼزفْح
أ-1انرؼزف ػهَ أنماط انسهٌن ًانرفكْز انرِ ذؼكسيا اننظٌص األدتْح ًانخهفْاخ انرارّخْح انرِ لادخ
نظيٌر انحزكاخ ًانرْاراخ األدتْح.
أ -2انراكْذ ػهَ دًر مؼزفح األدب تٌطفو ًسْهح ذؼكس طٌرج انشؼٌب.

ب  -األىذاف انمياراخّح انخاطح تالممزر.
ب– 1انرؼزف ػهَ األدب األنمانِ ًأىم كراتو ًأدتاءه.
ب – 2انرؼزف ػهَ كْفْح انرؼامم مغ اننض األدتِ ًطزق فيمو ًذحهْهو.
طزائك انرؼهْم ًانرؼهم
انمحاضزاخ
ًرش انؼمم
طزائك انرمْْم

االمرحاناخ ًانٌاجثاخ انثْرْح
ج -األىذاف انٌجذانْح ًانمْمْح
ج -1ذنمْح ًذزتْح انذًق األدتِ
ج -2ذنمْح ذهمِ األدب ًذحهْهو
ج -3انرأثْز اإلّجاتِ فِ انسهٌن انفزدُ ػن طزّك لزاءج اننظٌص األدتْح ًذحهْهيا
ج-4
طزائك انرؼهْم ًانرؼهم
إنماء ذمزّز ًمحاضزاخ فِ مخرهف انمٌضٌع انرِ ذطزح
طزائك انرمْْم

االمرحاناخ انفظهْح ًانٌْمْح ًانٌجثاخ انثْرْح

د  -انمياراخ انؼامح ًانرأىْهْح انمنمٌنح ( انمياراخ األخزٍ انمرؼهمح تماتهْح انرٌظْف ًانرطٌر انشخظِ ).
د -1ذذرّة انطانة ػهَ كراتح اننظٌص ػن طزّك انحث ػهَ لزاءج األدب.
د-2
د-3
د-4
.11
األسثٌع

تنْح انممزر
انساػاخ
9

.12

مخزجاخ انرؼهم
انمطهٌتح
منالشح مٌاضْغ
مخرهفح شفاىْا

اسم انٌحذج  /أً
انمٌضٌع
انمحادثح

طزّمح انرؼهْم

طزّمح انرمْْم

االمرحاناخ
منالشح
ًانٌاجثاخ
مٌاضْغ
مخرهفح شفاىْا انثْرْح

انثنْح انرحرْح

1ـ انكرة انممزرج انمطهٌتح
2ـ انمزاجغ انزئْسْح (انمظادر)
اـ انكرة ًانمزاجغ انرِ ٌّطَ تيا
( انمجالخ انؼهمْح  ,انرمارّز ) ....,
ب ـ انمزاجغ االنكرزًنْح ,مٌالغ االنرزنْد
....

Deutsche Literatur in Epochen

Grundzüge der deutschen Literaturgeschichte: von den
Anfängen bis zur Gegenwart.
Deutschsprachige Literatur(en) seit 1989.
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خطح ذطٌّز انممزر انذراسِ

ٌّطَ ػنذ اػذاد انمنيج االخذ تنظز االػرثار مسرٌٍ انطهثح انهغٌُ.

نموذج وصف المقرر

وصف المقررعلم اللغة المرحلة الرابعة /أ.د .موفق محمد جواد المصلح
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .2انقسى الػهًٍ  /انًزكز

جايؼح تغذاد
كهُح انهغاخ
انهغح االنًانُح

 .3اسى  /ريز انًقزر

ػهى انهغح

 .4أشكال انحضىر انًراحح

انًحاظزاخ

 .5انفصم  /انسنح

انفصم

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)
 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف

2018/3/1

 .8أهذاف انًقزر
 .1اعطاء الطالب نصوصمواضيع خمتلفة ومن مث مناقشتها شفاهيا وابراز اهم االسئلة واليت تعد مفتاحا للنص خاصة وان النص
اليفهم اهلدف منه اىل حني االملام بكل تفاصيله .
 .2تطبيق معظم مواضيع النصوص على واقع الطلبة مبساعددة مجيع التعابري اليت تكون مفاحتا حملادثة صحيحة.
 .3يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.
1الفرق بين اللغة الشفوية والتحريرية

2فروع وأنظمة علم اللغة المتعددة
3أقسام الكالم وأجزاء الجملة االلمانية
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يخزجاخ اليقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ-1انرؼزف ػهً انرحذز تاٌ يىضىع َطزح تاسرخذاو انًصطهحاخ وانرؼاتُز انرٍ ذخص انًىضغ ػُنه.
أ-2انراكُذ ػهً دور انطانة فٍ ػًهُح انًحادثح وتاسرخذاو جًم صحُحح انًثنً وانًؼنً.

ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليقزر.
ب– 1ذؼهى اسرخذاو انرؼاتُز انصحُحح وانجًم انقصُزج انكايهح انًؼنً فٍ انًحادثح ين اجم اَصال
انفكزج
ب– 2انرؼزف ػهً كُفُح قزاءج انرقزَز وانقاء يحاضزج اياو جًغ ين انناس وكُفُح اسرخذاو انقىي
انثذنُح وحزكح انجسذ.
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انًحاضزاخ
ورش انؼًم
طزائق انرقُُى

االيرحاناخ وانىاجثاخ انثُرُح
ج -األهذاف انىجذانُح وانقًُُح
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انقاء ذقزَز وياضزاخ فٍ يخرهف انًىضىع انرٍ ذطزح

طزائق انرقُُى
االيرحاناخ انفصهُح وانُىيُح وانىجثاخ انثُرُح

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًنقىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1
د-2
د-3
د-4

.11
األسثىع

تنُح انًقزر
انساػاخ

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح
يناقشح يىاضُغ
يخرهفح شفاهُا

9
اللغة وسيلة للتفاهم
بماذا تخدمنااللغة

نشوء اللغة –
وظائف اللغة -
اسباب عدم تشابه
اللغات

اشكال ظهور اللغة
–اللغة الشفهية
اللغة التحريرية -
غموض اللغة
تعريف علم اللغة -
أفرع علم اللغة
علم الصوت نظرة
عامة
القواعد وظائف
القواعد

اسى انىحذج  /أو
انًىضىع
انًحادثح

طزَقح انرؼهُى

طزَقح انرقُُى

االيرحاناخ
يناقشح
وانىاجثاخ
يىاضُغ
يخرهفح شفاهُا انثُرُح

علم المورفيم تعاريف
معاير تميز المورفيم
انواع المورفيمات
تمارين تطبيقية
اقسام الكالم
معاني اقسام الكالم – اسم فعل –صفة....
مخططات توضحية القسام الكالم
تمارين توضيحية
تمارين -امتحان

علم الجملة
شروط الجملة االلمانية الصحيحة
مخططات -تمرين للجملة الصحيحة
الهياكل القواعدية العبارة االسمية –العبارة الفعلية...
علم توضيح وربط عناصر الجملة
(زنتكما)
قواعد االرتباط تمارين
تحليل عناصر الجملة تمارين
التحويل انواعه وظائفه
اقسام الجملة االلمانية -انواع الجمل -بناء الجملة
البسيطة الجملة المركبة المعقدة
احن الجملة االلمانية مجططات
نظرة عامة عن علم المعنى وعلم الكلمة وعلم تكوين
الكلمات

تمارين -امتحان

.12

انثنُح انرحرُح

1ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح
2ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر)

Grundzüge der Linguistik

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
( انًجالخ انؼهًُح  ,انرقارَز ) ....,

Duden Grammatik. Deutsche Grammatik für
Ausländer

ب ـ انًزاجغ االنكرزونُح ,يىاقغ االنرزنُد
....

/http://www.grammatikdeutsch.de
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خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ

َىصً ػنذ اػذاد انًنهج االخذ تنظز االػرثار يسرىي انطهثح انهغىٌ .

نموذج وصف المقرر

وصف المقررعلم اللغة المرحلة الرابعة
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .2انقسى الػهًٍ  /انًزكز

جايؼح تغذاد
كهُح انهغاخ
انهغح االنًانُح

 .3اسى  /ريز انًقزر

ػهى انهغح

 .4أشكال انحضىر انًراحح

انًحاظزاخ

 .5انفصم  /انسنح

انفصم

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)
 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف

2018/3/1

 .8أهذاف انًقزر
 .1اعطاء الطالب نصوصمواضيع خمتلفة ومن مث مناقشتها شفاهيا وابراز اهم االسئلة واليت تعد مفتاحا للنص خاصة وان النص
اليفهم اهلدف منه اىل حني االملام بكل تفاصيله .
 .2تطبيق معظم مواضيع النصوص على واقع الطلبة مبساعددة مجيع التعابري اليت تكون مفاحتا حملادثة صحيحة.
 .3يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.
1الفرق بين اللغة الشفوية والتحريرية

2فروع وأنظمة علم اللغة المتعددة
3أقسام الكالم وأجزاء الجملة االلمانية
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يخزجاخ اليقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ-1انرؼزف ػهً انرحذز تاٌ يىضىع َطزح تاسرخذاو انًصطهحاخ وانرؼاتُز انرٍ ذخص انًىضغ ػُنه.
أ-2انراكُذ ػهً دور انطانة فٍ ػًهُح انًحادثح وتاسرخذاو جًم صحُحح انًثنً وانًؼنً.

ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليقزر.
ب– 1ذؼهى اسرخذاو انرؼاتُز انصحُحح وانجًم انقصُزج انكايهح انًؼنً فٍ انًحادثح ين اجم اَصال
انفكزج
ب– 2انرؼزف ػهً كُفُح قزاءج انرقزَز وانقاء يحاضزج اياو جًغ ين انناس وكُفُح اسرخذاو انقىي
انثذنُح وحزكح انجسذ.
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انًحاضزاخ
ورش انؼًم
طزائق انرقُُى

االيرحاناخ وانىاجثاخ انثُرُح
ج -األهذاف انىجذانُح وانقًُُح
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انقاء ذقزَز وياضزاخ فٍ يخرهف انًىضىع انرٍ ذطزح

طزائق انرقُُى
االيرحاناخ انفصهُح وانُىيُح وانىجثاخ انثُرُح

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًنقىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1
د-2
د-3
د-4
.11
األسثىع

تنُح انًقزر
انساػاخ
9

.12

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح
يناقشح يىاضُغ
يخرهفح شفاهُا

اسى انىحذج  /أو
انًىضىع
انًحادثح

طزَقح انرؼهُى

طزَقح انرقُُى

االيرحاناخ
يناقشح
وانىاجثاخ
يىاضُغ
يخرهفح شفاهُا انثُرُح

انثنُح انرحرُح

1ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح
2ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر)
اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
( انًجالخ انؼهًُح  ,انرقارَز ) ....,

Grundzüge der Linguistik

Duden Grammatik

ب ـ انًزاجغ االنكرزونُح ,يىاقغ االنرزنُد
....
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خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ

َىصً ػنذ اػذاد انًنهج االخذ تنظز االػرثار يسرىي انطهثح انهغىٌ .

ثنموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

جايؼح تغذاد

 .2انقسى الػهًٍ  /انًزكش

انهغح االنًاَُح

 .3اسى  /ريش انًقزر

انًذادثح نهًزدهح انزاتؼح

 .4أشكال انذضىر انًرادح

انًذاظزاخ

 .5انفصم  /انسُح

2018/2017

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)

90ساػح

 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف
 .8أهذاف انًقزر
 .1اعطاء الطالب نصوصمواضيع خمتلفة ومن مث مناقشتها شفاهيا وابراز اهم االسئلة واليت تعد مفتاحا للنص خاصة وان النص
اليفهم اهلدف منه اىل حني االملام بكل تفاصيله .
 .2تطبيق معظم مواضيع النصوص على واقع الطلبة مبساعددة مجيع التعابري اليت تكون مفاحتا حملادثة صحيحة.
 .3يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.
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يخزجاخ اليقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ-1انرؼزف ػهً انرذذز تاٌ يىضىع َطزح تاسرخذاو انًصطهذاخ وانرؼاتُز انرٍ ذخص انًىضىع
ػُُه.
أ-2تُاٌ دور انطانة فٍ ػًهُح انًذادثح وتاسرخذاو جًم صذُذح و تسُطح.

ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليقزر.
ب– 1ذؼهى اسرخذاو انرؼاتُز انصذُذح وانجًم انقصُزج انكايهح انًؼًُ فٍ انًذادثح يٍ اجم اَصال
انفكزج
ب– 2انرؼزف ػهً كُفُح قزاءج انرقزَز وانقاء يذاضزج اياو جًغ يٍ انُاص وكُفُح اسرخذاو انقىي
انثذَُح ودزكح انجسذ.
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انًذاضزاخ
ورش انؼًم
طزائق انرقُُى

االيرذاَاخ وانىاجثاخ انثُرُح
ج -األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انقاء ذقزَز ويذاضزاخ فٍ يخرهف انًىضىػاخ انرٍ ذطزح

طزائق انرقُُى
االيرذاَاخ انفصهُح وانُىيُح وانىاجثاخ انثُرُح

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُقىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1
د-2
د-3
د-4
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األسثىع

تُُح انًقزر
انساػاخ
3

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح
يُاقشح يىاضُغ
يخرهفح شفاهُا

اسى انىدذج  /أو
انًىضىع
انًذادثح
اساسُاخ
انرؼزَف
اساسُاخ وصف
انصىر
ردهح
االسًاء انشائؼح
ػائهح
يذادثح شكىي
دزكاخ انرذُح
ايرذاٌ
اػضاء انجسى
فٍ قاػح انذرص
فٍ قاػح انذرص
تطاقاخ انرؼزَف
ا تطاقاخ انرؼزَف
ايرذاٌ
انذُاج فٍ انًذٌ
انكثزي
صىرج ووصفها
وصف
سَارج يزَض
سَارج يزَض
وصف صىرج
ايرذاٌ
انؼًم انجًاػٍ
وصف
ػثاراخ يفُذج
ذصهُخ االػطال
وصف
وصف
انذراسح يغ صذَق
ايرذاٌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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انثُُح انرذرُح

1ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح

طزَقح انرؼهُى

طزَقح انرقُُى

االيرذاَاخ
يُاقشح
وانىاجثاخ
يىاضُغ
يخرهفح شفاهُا انثُرُح

2ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر)

1.optimal B1 , Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache
2. themen aktuell 3
3.Kontakte

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
( انًجالخ انؼهًُح  ,انرقارَز ) ....,
ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح ,يىاقغ االَرزَُد
....
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خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ

َىصً ػُذ اػذاد انًُهج االخذ تُظز االػرثار يسرىي انطهثح انهغىٌ .

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1اٌمؤسسخ اٌزعٍيميخ
 .2اٌمسم ايعٍمي  /اٌمشوز

خبمعخ ثغذاد اللغات
اٌٍغخ االٌمبويخ

 .3اسم  /سمز اٌممشس

ممبٌخ ومشاسالد

 .4أشىبي اٌحضىس اٌمزبحخ

اٌمحبظشاد

 .5اٌفصً  /اٌسىخ

2018 - 2017

 .6عذد اٌسبعبد اٌذساسيخ (اٌىٍي)

سبعزبن

 .7ربسيخ إعذاد هزا اٌىصف

2018 /1/4

 .8أهذاف اٌممشس
 .1اعطاء الطالب نصوص مواضيع خمتلفة ومن مث مناقشتها شفاهيا وابراز اهم االسئلة واليت تعد مفتاحا للنص خاصة وان النص
اليفهم اهلدف منه اىل حني االملام بكل تفاصيله .
 .2تطبيق معظم مواضيع النصوص على واقع الطلبة مبساعددة مجيع التعابري اليت تكون مفاحتا حملادثة صحيحة.
 .3يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.
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مخشخبد ايممشس وطشائك اٌزعٍيم واٌزعٍم واٌزمييم

أ -األهذاف اٌمعشفيخ
أ -1رعٍيم طٍجخ اٌمشحٍخ اٌشاثعخ مجبدئ اٌمشاسٍخ ووزبثخ اٌممبٌخ
أ-2رعٍيم اٌطٍجخ وزبثخ اٌسيشح اٌزاريخ
أ -3رعٍيم اٌطٍجخ مشاسٍخ اٌدبمعبد
أ -4رعٍيم اٌطٍجخ وزبثخ اٌذعىاد واالخبثخ عٍيهب
أ -5رعٍيم اٌطٍجخ وزبثخ اٌمسح واأليميً
أ -6رعٍيم اٌطٍجخ ويفيخ رأخيش اٌشمك واٌغشف
ة  -األهذاف اٌمهبساديخ اٌخبصخ ثبيممشس.
ة– 1مهبسح اٌىزبثخ ٌٍممبٌخ واٌزمشيش اٌعٍمي واٌمٍخصبد ٌألعمبي األدثيخ
ة– 2مهبسح اٌمشاسٍخ ٌٍمىبسجبد اٌمخزٍفخ
طشائك اٌزعٍيم واٌزعٍم
 اعطبء اٌطٍجخ وجزح عه اسبسيبد وزبثخ اٌممبٌخ واٌمشاسالد واٌششوع ثبٌىزبثخ عه اٌمىاضيع اٌمعبصشحٌٍممبٌخ
 اعطبء اٌطبٌت اٌفشصخ ٌٍزعجيش عه وزبثزه ثشىً مخزصش وي يمزٍه اٌشدبعخ األدثيخ واعطبء فشصخٌألخشيه ٌزمذيم اسئٍخ حىي اٌمىضىع وثزٌه يىىن هىبن ومبش عٍمي ثىلذ لصيش مثمش
 اعطبء اٌفشصخ ٌٍطٍجخ ٌٍمشاسٍخ عه طشيك األيميً او اٌىمبي ٌمىاوجخ رىىىٌىخيب اٌزعٍم عه طشيكاألوزشويذ
طشائك اٌزمييم
.1االمزحبوبد اٌفصٍيخ
.2اٌىشبط داخً اٌمبعخ اٌذساسيخ واٌحضىس
 .3اٌمىبلشبد اٌعٍميخ ٌٍطٍجخ واالخزجبساد اٌعٍميخ
ج -األهذاف اٌىخذاويخ واٌميميخ
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طشائك اٌزعٍيم واٌزعٍم

اٌمبء رمشيش ومبضشاد في مخزٍف اٌمىضىع اٌزي رطشذ
طشائك اٌزمييم
االمزحبوبد اٌفصٍيخ واٌيىميخ واٌىخجبد اٌجيزيخ

د  -اٌمهبساد اٌعبمخ واٌزأهيٍيخ اٌمىمىٌخ ( اٌمهبساد األخشي اٌمزعٍمخ ثمبثٍيخ اٌزىظيف واٌزطىس اٌشخصي ).
د-1
د-2
د-3
د-4
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األسجىع

ثىيخ اٌممشس
اٌسبعبد
9

مخشخبد اٌزعٍم
اٌمطٍىثخ

اسم اٌىحذح  /أو
اٌمىضىع

اٌزأويذ عًٍ اسبسيبد
فه اٌىزبثخ

اعطبء فىشح عه اٌفشق
ثيه وزبثخ األوشبء
ووزبثخ اٌممبٌخ

طشيمخ اٌزعٍيم

طشيمخ اٌزمييم

رىثيك ٌٍعبداد واٌزمبٌيذ
ممبٌخ حىي :اٌعبداد
وي يعجش اٌطبٌت عىهب
واٌزمبٌيذ
ثبٌٍغخ األٌمبويخ
اٌزأوييذ عًٍ صيبغخ مىبلشخ اخطبء اٌطبٌت
في حً اٌىاخت اٌجيزي
اٌدمً
اعطبء اٌطٍجخ ومبرج
ويفيخ وزبثخ ايميً
مه ايميالد
اٌطٍجخ يىزجىن ايميالد
ردشثخ عمٍيخ ثيه
ٌعىبويه مزىىعخ
اٌطٍجخ ٌٍمشاسٍخ
مىبلشخ اٌشدود اٌزي
حصً عٍيهب اٌطٍجخ
ٌأليميالد اٌمشسٍخ
خعً اٌطٍجخ يىزجىن
اٌمسدبد ثبٌٍغخ
األٌمبويخ ٌزمىيخ ٌغزهم
ويفيخ وزبثخ اي SMS
ورحىيٍهب اًٌ اداح
ٌٍحذيث اٌيىمي ثيه
اٌطٍجخ
.12

اٌجىيخ اٌزحزيخ

1ـ اٌىزت اٌممشسح اٌمطٍىثخ
2ـ اٌمشاخع اٌشئيسيخ (اٌمصبدس)
اـ اٌىزت واٌمشاخع اٌزي يىصً ثهب
( اٌمدالد اٌعٍميخ  ,اٌزمبسيش ) ....,
ة ـ اٌمشاخع االٌىزشوويخ ,مىالع االوزشويذ
....
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Korrespondnz und Abhandlung / Almusleh,

Der Spiegel

Briefe im Deutschunterricht- Online-Lernen.
Levrai
www.online-lernen.levrai.de

خطخ رطىيش اٌممشس اٌذساسي

رغييش اٌمىهبج اٌخبص ثمبدح اٌممبٌخ واٌمشاسالد اٌمزجع ٌمذمه وٌىخىد مىبهح أوثش رطىساً ،ال سيمب وأن اسبٌيت

اٌمشاسٍخ في اٌمبويب رغيشد وثيشاً.

وصف المقرر
مادة الترجمة القانونية –المرحلة الرابعة
مدرس المادة :م.م .أحمد امحان راضي
وصف المقرر

 .1انًؤصضخ انزؼهًُُخ

خبيؼخ ثغذاد

 .2انقضى الػهًٍ  /انًشكز

انهغخ االنًبَُخ

 .3اصى  /سيز انًقشس

انزشخًخ انقبَىَُخ -انًشزهخ انشاثؼخ

 .4أشكبل انسؼىس انًزبزخ

انًسبظشاد

 .5انفظم  /انضُخ

2018-2017

 .6ػذد انضبػبد انذساصُخ (انكهٍ)

8

 .7ربسَخ إػذاد هزا انىطف

2018/1/8

 .8أهذاف انًقشس
-1اكتساب الطالب مهارة الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة العربية و بالعكس يف
اجملاالتالقانونية.
 -2تعريف الطالب على اخلصائص األسلوبية للنصوص القانونية
 -3تعريف الطالب اجملاالت القانونية األساسية وجييد مصطلحات القانونية
 -4إكساب الطالب مهارة ترمجة النصوص القانونية ادلتوسطة الصعوبة
 -5أن يتقن مهارة الرتمجة باالستعانة بادلعاجم اإلليكرتونية ادلتاحة على شبكة اإلنرتنت
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يخشخبد اليقشس وؽشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى

انًقذسح ػهً انزفكُش انُقذٌ و انزسهُهٍ.
 انًقذسح ػهً اصزخذاو انهغخ االنًبَُخ ػهً َسى أكبدًٍَ. -انًقذسح ػهً رزنُم انظؼىثبد انشبئؼخ فٍ انزشخًخ.

أ -األهذاف انًؼشفُخ
اإلنًبو ثبنُظىص انقبَىَُخ انشئُضُخ ويظطهسبد
رشخًخ انُظىص انقبَىَُخ انًزىصطخ انظؼىثخ
ؽشائق انزؼهُى وانزؼهى
َقىو انطالة يضجقب ثقشاءح انُض يىػىع انزشخًخ و يسبونخ فهًه واصزُؼبثه ورسذَذ
انزشاكُت انًؼقذح وانزفكُش فٍ طُبغخ رشخًخ كم خًهخ ػهً زذح.
 رذسَت انطالة ػهً اصزخذاو و اخزُبس انكهًبد و انؼجبساد و األصبنُت انزٍرزُبصت يغ انُض األطهٍ ورُقم يؼبَُه ثذقخ.
 رىخُه َظش انطالة إنً ثُبء و رشكُت اندًهخ االنًبَُخ و أوخه اخزالفهب يغ اندًهخانؼشثُخ
 انًُبقشخ فٍ قبػخ انذسس. قُبو انطالة ثظُبغخ انزشخًخ انظسُسخ ثظىسح خًبػُخ رسذ إششاف األصزبر.ؽشائق انزقُُى
انًُبقشخ داخم قبػخ انًسبػشاد .
 يالزظخ أداء انطالة . انىاخجبد انًُزنُخ ويزبثؼزهب . االخزجبساد األصجىػُخ وانشهشَخ . االخزجبس انُهبئً .ج -األهذاف انىخذاَُخ وانقًُُخ
يُر انفشطخ نهطالة نهزىاطم يغ ثؼؼهى انجؼغ ثبنهغخ انهذف رسذ إششاف األصزبر.
رذسَت انطالة ػهً اصزخذاو رقُُخ انًؼهىيبد فٍ انجسث وانًشبسكخ فٍ انسهقبد انجسثُخ.
ركهُف انطالة ثىاخجبد يشزشكخ يًب َشدغ انؼًم اندًبػٍ و سوذ انفشَق.
رسفُز انطالة ػهً انًشبسكخ انفؼبنخ فٍ طُبغخ انزشخًخ.
ؽشائق انزؼهُى وانزؼهى
انقبء رقشَش ويسبػشاد فٍ يخزهف انًىػُه انزٍ رطشذ

ؽشائق انزقُُى
االيزسبَبد انفظهُخ وانُىيُخ وانىخجبد انجُزُخ

د  -انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُقىنخ ( انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ ).
د-1
د-2
د-3
د-4

ثُُخ انًقشس
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ؽشَقخ انزؼهُى

ؽشَقخ انزقُُى

األصجىع

رشخًخ َض يٍ
االنًبَُخ انً انؼشثُخ

انزشخًخ انقبَىَُخ

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ

ترمجة نص من االدلانية اىل العربية

الرتمجة القانونية

ادلناقشة يف قاعة الدرس

االمتحانات والواجبات
البيتية

انثبنث

8

ترمجة نص من االدلانية اىل العربية

الرتمجة القانونية

ادلناقشة يف قاعة الدرس

االمتحانات والواجبات
البيتية

انشاثغ

8

رشخًخ َض يٍ
االنًبَُخ انً انؼشثُخ

انزشخًخ انقبَىَُخ

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ

االول

انضبػبد
8

انثبٍَ

يخشخبد انزؼهى
انًطهىثخ

اصى انىزذح  /أو
انًىػىع

االخزجبس
انشهشٌ
االول
انخبيش

8

رشخًخ َض يُبنؼشثُخ انزشخًخ انقبَىَُخ
انً االنًبَُخ

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انضبدس

8

رشخًخ َض يُبنؼشثُخ انزشخًخ انقبَىَُخ
انً االنًبَُخ

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انضبثغ

8

رشخًخ َض يُبنؼشثُخ انزشخًخ انقبَىَُخ
انً االنًبَُخ

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ

انثبيٍ

8

ادلناقشة يف قاعة الدرس

االمتحانات والواجبات

االخزجبس
انشهشٌ
انثبٍَ
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ترمجة نص من العربية اىل االدلانية

الرتمجة القانونية

البيتية

انجُُخ انزسزُخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ
2ـ انًشاخغ انشئُضُخ (انًظبدس)

اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطً ثهب
( انًدالد انؼهًُخ  ,انزقبسَش ) ....,

ادلرتجم القانوين يف ادليدان  -عدة مؤلفني
إعداد وصياغة العقود احلكومية  -حممود صربة
ترمجة العقود التجارية  -مصطفي ادلرشدي

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ ,يىاقغ االَزشَُذ
....
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مواقع انرتنت حتتوى على نصوص قانونية .

خطخ رطىَش انًقشس انذساصٍ

رُظُى وسط ػًم نزُظُى رجبدل انخجشاد ثٍُ أػؼبء هُئخ انزذسَش .
 ػقذ نقبءاد يُزظًخ َزى خالنهب يُبقشخ انًشكالد  ،وؽشذ انسهىل . رشدُغ أػؼبء هُئخ انزذسَش ػهً زؼىس انًؤرًشاد انهبدفخ نزطىَش األداء. رسذَث انًؼطُبد ػهً أٌ ركىٌ يظسىثخ ثُظشَخ رشثىَخ . وػغ أهذاف نهزؼشف ػهً يذي انزطىس فً انزذسَش يغ ثذاَخ كم فظم دساصًثؼذ اصزؼشاع اصزشارُدُبد انزذسَش وانُزبئح فً انفظم انضبثق نه .

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًإطظح انرعهًُُح

جايعح تغذاد

 .2انمظى العهًٍ  /انًزكش

انهغح االنًاَُح

 .3اطى  /ريش انًمزر

َذى – انًزدهح انزاتعح

 .4أشكال انذضىر انًرادح

انًذاضزاخ

 .5انفصم  /انظُح

2018 - 2017

 .6عذد انظاعاخ انذراطُح (انكهٍ)

شالز طاعاخ اطثىعُا

 .7ذارَخ ئعذاد هذا انىصف

2018 – 12 – 4

 .8أهذاف انًمزر

دراسة القواعد النحوية ينبغي ان تكون حمققة جملموعة من األىداف النظرية والسلوكية جنملها يف االيت:
.1زيادة املفردات اللغوية لدى الطلبة من خالل مايدرسونو من األمثلة والشواىد والرتاكيب الصحيحة.
.2فهم ومعرفة األسس اليت حتكمها قواعد اللغة األملانية مما ييسر ادراك املعاين بسهولة والتعبري عنها بوضوح والسيما يف ماديت
الرتمجة واالنشاء.
 .3تكوين عادات لغوية صحيحة لدى التالميذ وندريبهم على استعمال االلفاظ واجلمل استعماال سليما.
 .4لفت انتباه الطالب على تعميمات شاملة تعتري ضوابط ميكن استعماهلايف املواقف املماثلة يف االستعماالت اللغوية.
 .5تنمية قدرة الطلبة على النقد والتمييز بني اخلطا والصواب ملا يسمعونو او يقرؤنو من خالل حتليل االلفاظ واجلمل ومعرفة
العالقات بينها وبني معانيها.
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يخزجاخ اليمزر وطزائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى

أ -األهذاف انًعزفُح
.1لذرج انًرعهى عهً ذذكز انًعهىياخ انرٍ ذعهًها طاتما ذعزفا او اطرزجاعا.
.2لذرج انًرعهى عهً ادران فذىي انًادج واالطرذالل عهُها تاعادج صُاغرها.
.3لذرج انًرعهى عهً انرذهُم وانًمارَح وانرًُُش.

ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليمزر.
.1ذًُُح انمذرج عهً انرفكُز انرذهُهٍ يٍ خالل اكرشاف ياهى جذَذ فٍ انُصىص وااليصهح ويمارَرها
تانمىاعذ األخزي وانرٍ طثك انرعزف عهُها.
.2ذذفُش وذشجُع انطانة عهً ذكىٍَ جًم اَُح وذذهُهها عُذ انرعزف عهً انماعذج انجذَذج.
طزائك انرعهُى وانرعهى
.1انماء انًذاضزاخ واذثاع طزق انرذرَض انذذَصح.
.2ورع انعًم.
.3ذمظُى انطهثح انً يجايُع نغزض انُماع ويٍ شى اكرشاف ياهى جذَذ.
.4واجثاخ يُشنُح نثُاٌ يذي انًايهى تانًعارف انًكرظثح.
.5اشزان انطهثح فٍ انًمارَح وانرذهُم.
.6كراتح تذىز يخرصزج يزفمح تُشزج جذارَح َمىو انطانة يٍ خالنها تشزح وذىضُخ انثذس اياو سيالئه.
طزائك انرمُُى
.1االيرذاَاخ وانىاجثاخ انثُرُح
.2انُشاط انصفٍ وانذضىر
ض -األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح
ض-1انىعٍ وانزغثح فٍ االطرمثال
ض-2انزغثح فٍ االطرجاتح وانزضا عُها
ض-3ذمثم ياَرىجة عهُه انمُاو ته
ض-4
طزائك انرعهُى وانرعهى
 .1يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواضيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.

طزائك انرمُُى
االيرذاَاخ انفصهُح وانُىيُح وانىجثاخ انثُرُح

د  -انًهاراخ انعايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1يهارج ئدارج انىلد تطزَمح يُاطثح.
د-2ئدارج انماعح وَذفُش انطهثح التزاسيىاهثخى انًعزفُح.
د-3انزؤَا انًىضىعُح فٍ ئدارج انثُاَاخ وانًعهىياخ.
د-4
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األطثىع
االول

انصاٍَ
انصانس
انزاتع
انخايض
انظادص
انظاتع
انصايٍ

انراطع
انعاشز
انذادٌ
عشز
انصاٍَ عشز
انصانس عشز
انزاتع عشز
انخايض
عشز
انخايض
عشز
انظادص
عشز
انظاتع عشز
انصايٍ عشز
انراطع عشز
انعشزوٌ

تُُح انًمزر
انظاعاخ
3

يخزجاخ انرعهى
انًطهىتح
يُالشح يىاضُع
يخرهفح شفاهُا

اطى انىدذج  /أو
انًىضىع
انُذى
يزاجعح شايهح نمىاعذ
انهغح انرٍ ذى ذعهًها
طاتما
أَىاع انكهًح يٍ
انُادُح انصزفُح
وانرزكُثُح وانذالنُح
أجشاء انجًهح تشكم
يفصم
انرذىَم واَىاعه
أَىاع انجًم
دم ذًارٍَ
انجًم انًزكثح
ووضُفرها فٍ انجًهح
ذصُُف انجًم
انفزعُح وفما نشكهها
وطزَمح ذثعُرها نهجًهح
انزئُظُح
انجًم انرٍ ذذرىٌ
عهً أداج رتظ
دم ذًارٍَ
أدواخ رتظ أخزي يع
دم ذًارٌ
انجًم انشيُُح
واَىاعها
دم انرًارٍَ
ايرذاٌ شهزٌ
جًم انذال واَىاعها
دم انرًارٍَ
انجًم انظثثُح
واَىاعها
دم انرًارٍَ
يزاجعح شايهح
ايرذاٌ شهزٌ
انجًم االطرفهايُح
غُز انًثاشزج
دم انرًارٍَ

طزَمح انرعهُى

طزَمح انرمُُى

االيرذاَاخ
يُالشح
وانىاجثاخ
يىاضُع
يخرهفح شفاهُا انثُرُح

انجًم انًىصىنح

انىادذ
وانعشزوٌ
انصاٍَ
وانعشزوٌ
انصانس
وانعشزوٌ
انزاتع
وانعشزوٌ

دم انرًارٍَ
ايرذاٌ شهزٌ
اطرعًاالخ جًهح
انىصم ( فاعم-
يفعىل ته -يظُذ انُه-
ظزف يكاٌ)
دم انرًارٍَ

انخايض
وانعشزوٌ
انظادص
وانعشزوٌ
انظاَع
وانعشزوٌ
انصايٍ
وانعشزوٌ
انراطع
وانعشزوٌ
انصالشىٌ
انىادذ
وانصالشىٌ
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انجًم انفزعُح
انًرىاصهح
دم انرًارٍَ
ايرذاٌ شهزٌ
يُالشح انثجىز
ذكًهح يُالشح انثذىز
يزاجعح شايهح

انثُُح انرذرُح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح

الكتاب املنهجي املخصص ملادة النحو للمرحلة الرابعة

2ـ انًزاجع انزئُظُح (انًصادر)

1. Helbig/ Buscha:Deutsche
Grammatik, ein Handbuch für der
Ausländerunterricht, 2004

,Dudenverlag, Mannheim 19972. Der
kleine Duden: Deutsche Grammatik
3. Deutsche Grammatik,



Wortarten,
Wortbildung, Satzglieder und
Satzbau. Compact Verlag
München 2009.
4. Duden Grammatik der



deutschen Gegenwartssprache,
Band 4, Bibliographisches Institut
Mannheim/ Wien/Zürich
Dudenverlag
5.Albert, Ruth : Probleme der



Grammatikbeschreibung des
Deutschen.

6.Wörterbücher



1.Kontrastiver Aussagesatz im Deutschen und
Arabischen.
2.Das Präpositionalobjekt im Deutschen und
Arabischen.
3.Das Passiv der mit Prärositionen
konstruierten Verben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Adverbialsatz

اـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً تها
) ....,  انرمارَز, (انًجالخ انعهًُح

 يىالع االَرزَُد,ب ـ انًزاجع االنكرزوَُح
....
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خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ

1.ذطىَز انخطظ انذراطُح
.2ورشح عًم طُىَح نرثادل انخثزاخ انرذرَظُح يع انشيالء
.3انرشاور يع انشيالء دىل خطظ ذطىَز انًمزر
.4يمارَح يذرىي انًمزر تانًمزراخ فٍ يإطظاخ ذعهًُُح اخزي

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ثغذاد

 .2انقغى الػهً / ٙانًشكض

انهغخ االنًبَٛخ

 .3اعى  /سيض انًقشس

انزشخًخ االدثٛخ

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

انًحبظشاد

 .5انفظم  /انغُخ

2018 - 2017

 .6ػذد انغبػبد انذساعٛخ (انكه)ٙ
 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف

2018/1/7

 .8أْذاف انًقشس
 .1اعطاء الطالب نصوصمواضيع خمتلفة ومن مث مناقشتها شفاىيا وابراز اىم االسئلة واليت تعد مفتاحا للنص خاصة وان النص
اليفهم اهلدف منو اىل حني االملام بكل تفاصيلو .
 .2تطبيق معظم مواضيع النصوص على واقع الطلبة مبساعددة مجيع التعابري اليت تكون مفاحتا حملادثة صحيحة.
 .3يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.
 .4تدريس الرتمجة األدبية بفروعها املختلفة واليت تضم الشعر واملسرحية واحلكاية والقصة القصرية والرواية وتعليم الطلبة فن الرتمجة
األدبية وكيفية ترمجة كل نوع من ىذه االنواع واختيار املفردات االدبية املناسبة اثناء الرتمجة وحتديد الصعوبات اليت تواجو الطالب
وكيفية معاجلتها.
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يخشخبد اليقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ-1انزؼشف ػهٗ انزشخًخ األدثٛخ ثب٘ يٕضٕع ٚطشذ ثبعزخذاو انًظطهحبد ٔانزؼبثٛش انز ٙرخض
انًٕضغ ػ.ُّٛ
أ-2انزأكٛذ ػهٗ دٔس انطبنت ف ٙػًهٛخ انزشخًخ ٔاعزخذاو االعبنٛت االدثٛخ.
ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبطخ ثبليقشس.
ة– 1رؼهى رشخًخ انزؼبثٛش االدثٛخ ٔاندًم انقظٛشح انكبيهخ انًؼُٗ يٍ اخم اٚظبل انفكشح
ة– 2انزؼشف ػهٗ كٛفٛخ رشخًخ االَٕاع االدثٛخ انًخزهفخ كبنقظخ ٔانشؼش ٔانًغشحٛخ.
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
 انًحبضشاد ٔسػ انؼًمطشائق انزقٛٛى
 االيزحبَبد انٕاخجبد انجٛزٛخج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ
ج -1انزًٛٛض ث ٍٛانزشخًخ االدثٛخ ٔاالَٕاع االخشٖ يٍ انزشاخى كبنغٛبعٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانقبََٕٛخ.
ج -2يؼشفخ خظبئض كم َٕع يٍ ْزِ االَٕاع يٍ انزشاخى.
ج -3فٓى قٕاػذ انهغخ االنًبَٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ ٔانزًٛٛض ثًُٓٛب
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
انقبء رقبسٚش ٔيحبضشاد ف ٙيخزهف انًٕاضٛغ انز ٙرطشذ
طشائق انزقٛٛى
 االيزحبَبد انفظهٛخ ٔانٕٛيٛخ -انٕخجبد انجٛزٛخ
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األعجٕع

ثُٛخ انًقشس
انغبػبد

يخشخبد انزؼهى
انًطهٕثخ

1

اػطبء َظشح شبيهخ
ػٍ انًظطهحبد
ٔانزؼبثٛش األدثٛخ

2

اخزجبساد نهطهجخ ػهٗ
انغجٕسح نزشخًخ خًم
ادثٛخ يخزهفخ ٔيُبقشخ
اخطبء انطهجخ نزؼى
انفبئذح
رشخًخ انقظخ
انقظٛشح (انحٕٛاٌ
انًفضم ػُذ انغٛذ ك)
نهكبرت ثٛشرٕنزجشٚشذ
يٍ األنًبَٛخ انٗ
انؼشثٛخ
رشخًخ انقظخ
انقظٛشح (إخشاءاد
ضذ انؼُف) نهكبرت
ثٛشرٕنزجشٚشذ يٍ
األنًبَٛخ انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ انغٛشح انزارٛخ
نفشاَظ كبفكب يٍ
انؼشثٛخ انٗ األنًبَٛخ
رشخًخ انغٛشح انزارٛخ
نٓبُٚشػ ثٕل يٍ
األنًبَٛخ انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ شؼش انًبَٙ
انٗ انهغخ انؼشثٛخ
رشخًخ شؼش ػشثٙ
انٗ انهغخ األنًبَٛخ
رشخًخ يقبطغ يٍ
يغشحٛخ (ايٛهٛب
غبنٕر )ٙنهكبرت نٛغُغ
رشخًخ يقبطغ يٍ
سٔاٚخ (انٓشٔة انٗ
انشًبل)
االيزحبٌ االٔل نهفظم
األٔل

3

4

5
6
7
8
9
10
11

اعى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع
انزشخًخ االدثٛخ

طشٚقخ انزؼهٛى
يُبقشخ
انًٕضٕع
ٔرشخًخ
انُظٕص
األدثٛخ

طشٚقخ
انزقٛٛى
االيزحبَبد
ٔانٕاخجبد
انجٛزٛخ

12
13
14
15

16

17
18
19

20

21

22

23
24

يشاخؼخ خًٛغ يبدح
انفظم األٔل
االيزحبٌ انثبَ ٙنهفظم
األٔل
رشخًخ يقبطغ يٍ
حكبٚخ (انًأٖٔ) يٍ
األنًبَٛخ انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ يقبطغ يٍ
يغشحٛخ (األو
انشدبػخ ٔأالدْب)
انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ انقظخ
انقظٛشح (خشافخ
كشع ٙانخٛضساٌ) يٍ
األنًبَٛخ انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ حكبٚبد شؼجٛخ
يٍ األدة انؼش ثٙ
رشخًخ قظٛذح (انهٛم)
يٍ األنًبَٛخ انٗ
انؼشثٛخ
رشخًخ انقظخ
انقظٛشح (فزبح فٙ
انقطبس) يٍ األنًبَٛخ
انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ انقظخ
انقظٛشح (انشغٛف)
يٍ األنًبَٛخ انٗ
انؼشثٛخ
رشخًخ يقبطغ يٍ
يغشحٛخ (اندشح
انًحطًخ) يٍ األنًبَٛخ
انٗ انغسةٚخ
رشخًخ انقظخ
انقظٛشح (حفهخ
رُكشٚخ) يٍ األنًبَٛخ
انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ قظخ (انجئش
األٔل) يٍ األنًبَٛخ
انٗ انؼشثٛخ
رشخًخ حكبٚخ (انهشٔثم
انز٘ ٚكغت َفغّ
ثزاد) يٍ األنًبَٛخ انٗ
ِ
انؼشثٛخ

رشخًخ حٛبح انكبرجخ آَب
صٚكشط
رشخًخ قظض راد
حكًخ يٍ انؼشثٛخ انٗ
األنًبَٛخ
االيزحبٌ األٔل نهفظم
انثبَٙ
رشخًخ يقبطغ يٍ
سٔاٚخ يبسٔ ٕٚانغبحش
رشخًخ ايثبل ٔحكى
يٍ انؼشثٛخ انٗ
االنًبَٛخ
االيزحبٌ انثبَ ٙنهفظم
انثبَٙ
يشاخؼخ شبيهخ نًبدح
انفظم األٔل ٔانثبَٙ
االيزحبٌ انُٓبئٙ

25
26
27
28
29
30
31
32
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انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ
2ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ (انًظبدس)
اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,

 ربسٚخ األدة ف ٙحقت يخزهفخ َظٕص ادثٛخ ٔششٔحبد نزبسٚخ األدةيٕعٕػخ كُذنشط األدثٛخ
 أدثبء ٔاػًبنٓى-

يغشحٛبد ٔسٔاٚبد ٔقظض قظٛشح ٔقظبئذ يخزهفخ

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ
....
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خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ

ٕٚطٗ ػُذ اػذاد انًُٓح االخز ثُظش االػزجبس يغزٕٖ انطهجخ انهغٕ٘ .

