ٔطــــــــــــف انثـــــرَايـــــــــح األكادٚــًـــــــــــــــــٙ
انًرحهح انثانثح – االصتٛؼاب
َىفش وطف اىجشّبٍظ األمبدٍََ هزا اَغبص ًا ٍقزضُ ًب ألهٌ خظبئض اىجشّبٍظ وٍخشعبد اىزؼيٌ اىَزىقؼخ
ٍِ اىطبىت رؾقُقهب ٍجشهْ ًب ػَب إرا مبُ قذ ؽقق االعزفبدح اىقظىي ٍِ اىفشص اىَزبؽخ .وَظبؽجه وطف
ىنو ٍقشس ضَِ اىجشّبٍظ.

 .1اىَؤعظــــــــــــح اىزؼيٍَُــــــــــح

جاو ػـــــج تـغــذاد /كهٛـــــــــــــح انهغـــاخ

 .2اىقغٌ اهػيَــــٍ  /اىَشكـــــــــــــص

لضى انهغــح انرٔصٛـــــــــــــــــــــــح

 .3اعٌ اىجشّبٍظ األمبدٍََ او اىَهٍْ

األصـتـٛـؼـــــــــــــــــــــاب

 .4اطــً اىشهــــــادح اىْهبئٍـــــــــــــح

تكهٕرٚــــــــــــــــٕس

 .5اىِــظــــاً اىذساطـــــــــــــــــــــٌ
(عْىٌ ٍ /قشساد  /أخشي)
 .6ثشّبٍـــــــظ االػزَبد اىَؼزٌ ــــــد

صُـــــــــــــــٕ٘
ال ٚـــــٕخــذ

 .7اىَؤصشاد اىخبسعُخ األؿـــــــسي

ال ٚـٕخـذ

 .8ربسٌـــؿ إعــــداد اىىصـــــــــــف

2017 .10 .26

 .9أِ ـــداف انثرَاو ــــــــــــج األكادٚى ـــــــــــــــــــــــــــ٘
تتًحٕر أْذاف انًمرر تشكم ػاو ف ٙاٜخــــــــــــــــــــ٘:
 اُ َىفش فشطخ رذسَت و طقو ٍهبسح االعزَبع واىَؾبدصخ ىذي اىطيجخ ىيغخ اىهذف واىقذسح ػيً فهَهب،
 اُ َغبهٌ فٍ اصشاء ٍؼيىٍبد اىطيجخ ثَىاضُغ اىؾُبح اىؼبٍخ اىطيجخ ثبىَىاضُغ اىَزؼيقخ ثؾُبرهٌ اىؼبٍخ،
 اُ َؼضص ٍِ اىَؼشفخ اىيغىَخ (إصشاء اىَفشداد اىيغىَخ(،
 اُ َزُؼ هزا اىَقشس فشص ٍزْىػخ ىيزىاطو ثنفبءح فٍ اغيت اىَىاضُغ،
 رؼشَف اىطالة ثبىؼذَذ ٍـِ اىَظـطيؾبد واىزؼـبثُش اىشـبئؼخ االعزخذاً فٍ اغيت ٍغبالد اىؾُبح،
َ هذف اىً ٍغبػذح اىطيجخ ػيً رطىَش اىظُبغبد األعيىثُخ ىيزؾذس ثبىيغخ اىهذف ةٍغزىي ػبىٍ ٌرَُض
ثبىغالعخ واىىضىػ ىيَزيقٍ.

 .10يخرخاخ الترَايح انًطهٕتح ٔطرائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى

أ  -األْــــــــــــــــــــــــــذاف انًؼرفــٛـــــــــــــــح
أ -1اىقذسح ػيً ٍؼشفخ رؼبثُش وٍظطيؾبد وٍفشداد عذَذح وصَبدح اىزخُشح اىيغىَخ.
أ - 2اىقذسح ػيً اىزفنُش اىْقذٌ و اىزؾيُيٍ " اٌ رؼشَف اىطبىت ثىعبئو اىزؾيُو اىذالىٍ ىيغخ".
أ - 3إمغبة اىطالة ٍهبساد وآىُبد اىزؼيٌ ٍِ خاله االعزَبع و اىَؾبدصخ.
أ - 5اىقذسح ػيً اعزخذاً اىيغخ اىشوعُخ ػيً ّؾى أمبدٍََ.
أ - 6اىقذسح ػيً رَُُض اىخىاص األعيىثُخ ىيْض .
أٍ - 7غبػذح اىطالة ػيً فهٌ طجقبد اىظىد ،اىَقبطغ اىظىرُخ ىينيَبد واىيفع اىظىرٍ اىغيٌُ.

ب  -األْــــــــــذاف انًٓاراتـــٛـــــــــــــــــــــح
ة  - 1رؼشَف اىطبىت ثخظبئض اىْظىص وأعبىُجهب وٍفشدارهب وٍظطيؾبرهب،
ة  - 2رذسَت اىطالة ػيً أهَُخ اىذقخ فٍ ّقو اىَؼيىٍبد ثيغخ اىهذف،
ة  - 3رذسَت اىطبىت ػيً عشػخ اىجذَهُخ ٍِ خاله اىقشاءح اىغشَؼخ ىيْض وفهٌ األفنبس اىشئُغخ ىيْض
ورؾذَذ اىَشبمو اىيغىَخ واىضقبفُخ،
ة  - 4رذسَت اىطالة ػيً رذوَِ اىَالؽظبد أصْبء االعزَبع،
ة  - 5رذسَت اىطالة ػيً ريخُض اىَؼيىٍبد اىَؾنُخ.
طرائــــــــق انتؼهٙـــــــــــو ٔانتؼمـــــــــــــو







َقىً اىطالة ٍغجقب ثقشاءح اىْض وٍؾبوىخ فهَه واعزُؼبثه ورؾذَذ اىزشامُت اىَؼقذح واىزفنُش فٍ طُبغخ
رشعَخ مو عَيخ ػيً ؽذح،
رذسَت اىطالة ػيً اعزخذاً و اخزُبس اىنيَبد و اىؼجبساد و األعبىُت اىزٍ رزْبعت ٍغ اىْض األطيٍ
ورْقو ٍؼبُّه ثذقخ،
رىعُه ّظش اىطالة إىً ثْبء و رشمُت اىغَيخ اىشوعُخ و أوعه اخزالفهب ٍغ اىغَيخ اىؼشثُخ،
اىَْبقشخ فٍ قبػخ اىذسط،
اىقشاءح اىَزؼَقخ و رؾيُو اىْض،
رَنُِ اىطالة ٍِ اىزؼيٌ ٍِ خاله االعزَبع و اىَؾبدصخ.
طــرائــــــــــــــــق انتمٙٛـــــــــــــــــــــــــــو

 اىَْبقشخ داخو قبػخ اىَؾبضشاد،
ٍ الؽظخ أداء اىطالة،
 اىىاعجبد اىَْضىُخ وٍزبثؼزهب و قشاءح ّظىص خبسعُخ ٍزْىػخ،
 اخزجبساد ٍزْىػخ "أعجىػُخ ،شهشَخّ ،هبئُخ".
ج  -األْـــذاف انٕخذاَٛــــــــح ٔانمٛـًـٛـــــــــــح
ال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعذ
انظفحح 1

طرائــــــــــــــــق انتؼهٙــــــــو ٔانتغـــــــلـــــــــــــو
ال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعذ
طـــــــــــــــرائـــــــــــــــــــق انتمٙــــ٘ــــــــــــــو
ال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعذ
د  -انًٓاراخ انؼايح ٔانتأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاراخ األخرٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕر انشخظ)ٙ
د -1رنيُف اىطالة ثىاعجبد ٍشزشمخ،
د -2وضغ طُغخ عذَذح ىيْظىص "طُغخ ىغىَخ اعيىثُخ عيَُخ"،

طرائــــــــــــــــق انتؼهٙــــــــو ٔانتغـــــــلـــــــــــــو
رشغُغ اىطالة ػيً اىؼَو اىغَبػٍ و سوػ اىفشَق ،ورؾفُضهٌ ػيً اعزخذاً اإلّزشّذ ،و رنيُفهٌ ثىاعجبد
ىقُبط ٍهبساد اىطالة واعزُؼبثهٌ ثبىشنو اىزٌ َغهٌ فٍ رطىَش اىزخُشح اىَؼشفُخ واىيغىَخ ىهٌ.
انتك٘ــــ٘ــــــــــــــــــو
طـــــــــــــــرائـــــــــــــــــــق ـ
رخظُض دسعبد العزخذاً اىطالة اإلّزشّذ و قشاءح ّظىص راد طيخ ثبىَْهبط او خبسعه.
 .11ـبـٌ٘ـــــــــــــــــــــــــج انةـــــــــرٌـــــاو ــــــــــج
انًرحهح انذراصٛح

اىضبىضـــــــــــــــخ

ريز انًمرر أٔ انًضاق

323 SCOM

اصى انًمرر أٔ انًضاق

االعزُؼـــــــــــــــبة

انضاػاخ انًؼتًذج
َظر٘

ػًهٙ

3

2

 .12انتخـطـ٘ــــط نهتطــــــٔر انشخضـــــــــ٘






رطىَش ٍهبساد وقذساد اىطيجخ ػيً االعزَبع وٍِ صٌ اعزخالص عىهش اهّض،
رؾغُِ ٍؼشفزهٌ ثبىَفشداد اىيغىَخ فٍ اىؼذَذ ٍِ اىَىضىػبد.
االسرقبء ثَذي قذسرهٌ ػيً فهٌ اىيهغخ اىؼبٍُخ واىذاسعخ ىيغخ اىشوعُخ
رطىَش ٍهبساد اىزؾذس ثبىيغخ اىشوعُخ
رَُْخ ٍهبسح اىزؾظُو اىزارٍ ىذي اىطالة ىَب ىه ٍِ أهَُخ ثبىغخ فٍ امزغبة اىيغخ.
انظفحح 2

 .13يؼٛار انمثٕل (ٔضغ األَظًح انًتؼهمح تاالنتحاق تانكهٛح أٔ انًؼٓذ)
أال  :شرٔط انمثٕل ف ٙانكهٛـــــــــــــــــــــــح:
 اػزَبد ششوط قجىه اىطيجخ وفقب ىيىائؼ وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجؾش اىؼيٍَ "دائشح اىزخطُظ واىذساعبد
– اىقجىه اىَشمضٌ"
 اُ َنىُ ؽبطال ػيً شهبدح اىذساعخ اىضبّىَخ ثفشػُهب "اىؼيٍَ واالدثٍ"
ثاَٛا  :شرٔط انمثٕل ف ٙانمضى انؼهًـــــــــــــ:ٙ
 اػزَبد اىَؼذه واىقجىه ثؾغجه ىزشرُت اىقغٌ ػيَُب
ٍ قزشؽبد ٍغيظ اىنيُخ ثهزا اىظذد.

 .14أِ ـــــــــو يضـــــــــــــــادر انًؼهٕو ــــــاخ عـــــٌ انثرَاو ـــــــــج
وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجؾش اىؼيٍَسئبعخ عبٍؼخ ثغذاد  /اىَىقغ االىنزشوٍّ ىيغبٍؼخ-ػَبدح ميُخ اىيغبد  /اىَىقغ االىنزشوٍّ ىيغبٍؼخ

انظفحح 3

يخــطـــــــــــــــــــط يّ ــــاراخ انًُّ ــــــــــــــج
ٚرخٗ ٔضغ اشارج ف ٙانًرتؼاخ انًماتهح نًخرخاخ انتؼهى انفردٚح يٍ انثرَايح انخاضؼح نهتمٛٛى
يخرخاخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثرَايح
انضُح  /انًضتٕٖ

ريز
انًمرر

اصى انًمرر

أصاصٙ
أو
اختٛار٘

االصتٛؼاب

اصاصٙ

٘
األْذاف انًؼرفج

أ 1أ 2أ 3أ4
2017 – 2016

انًٓاراخ انؼايح ٔانتأْٛهٛح انًُمٕنح
األْذاف انًٓاراخٚح انخاطح األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح
(انًٓاراخ األخرٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف
تالترَايح
ٔانتطٕر انشخظ)ٙ
ب4

ج1

ج2

ج3

ج4

د1

د2

د3

د4

ب1

ب2

    

--

--

--

---









انًرحهح انثانثــــــح

انظفحح 4

ب3

َى ــــــــــــــــٔرج ٔصـــــف انًكـــــــــــــــرر

ٔصــــــــــــــ ف انًكـــــــــــــــــ رر
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.؛

 .1اىَؤعظــــــــح اىزؼيٌُ ــٌــــــــــح
 .2اىقظــــــــــــــــً اهػــيَـــــــــٍ

جاو ػـــــج تـغــذاد /كهٛـــح انهغـــاخ
لضى انهغــح انرٔصٛــــح

 .3اطـــــــً  /سً ــــــــــص اىَقــسس

االصتٛؼــــــــــــــــاب

 .4أشنبه اىؾضــوس اىَزبػــــــــح

اصثٕػــــــــــــٙ

 .5اىفضـــــــــــــــــه  /اىغِـــــــح

صُـــــــــــــــٕ٘

 .6ػذد اىغبػبد اىذساعُخ (اىنيٍ)

( )180صاػــــح

 .7ربسٌـــــؿ إػذاد هزا اىىصــــف

2017 .10 .26

 .8أِ ــــــــــــ داف انى ــقـــــــــــــــــــــ رر

رزَؾىس أهذاف اىَقشس ثشنو ػبً فٍ اِدـــــــــــــــٌ :
 إُ َىفش فشطخ رذسَت و طقو ٍهبسح االعزَبع واىَؾبدصخ ىذي اىطيجخ ىيغخ اىهذف واىقذسح ػيً فهَهب،
 إُ َغبهٌ فٍ إصشاء ٍؼيىٍبد اىطيجخ ثَىاضُغ اىؾُبح اىؼبٍخ اىطيجخ ثبىَىاضُغ اىَزؼيقخ ثؾُبرهٌ اىؼبٍخ،
 إُ َؼضص ٍِ اىَؼشفخ اىيغىَخ (إصشاء اىَفشداد اىيغىَخ(،
 إُ َزُؼ هزا اىَقشس فشص ٍزْىػخ ىيزىاطو ثنفبءح فٍ اغيت اىَىاضُغ،
 رؼشَف اىطالة ثبىؼذَذ ٍـِ اىَظـطيؾبد واىزؼـبثُش اىشـبئؼخ االعزخذاً فٍ اغيت ٍغبالد اىؾُبح،
َ هذف إىً ٍغبػذح اىطيجخ ػيً رطىَش اىظُبغبد األعيىثُخ ىيزؾذس ثبىيغخ اىهذف ةٍغزىي ػبىٍ ٌرَُض

انظفحح 5

ثبىغالعخ واىىضىػ ىيَزيقٍ.
 .9يخرخاخ الترَايح انًطهٕتح ٔطرائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى

ة -االْــــــــــــــــــذاف انًؼرفــٛـــــــــــــــح
أ -1اىقذسح ػيً ٍؼشفخ رؼبثُش وٍظطيؾبد وٍفشداد عذَذح وصَبدح اىزخُشح اىيغىَخ.
أ - 2اىقذسح ػيً اىزفنُش اىْقذٌ و اىزؾيُيٍ " اٌ رؼشَف اىطبىت ثىعبئو اىزؾيُو اىذالىٍ ىيغخ".
أ - 3إمغبة اىطالة ٍهبساد وآىُبد اىزؼيٌ ٍِ خاله االعزَبع و اىَؾبدصخ.
أ - 5اىقذسح ػيً اعزخذاً اىيغخ اىشوعُخ ػيً ّؾى أمبدٍََ.
أ - 6اىقذسح ػيً رَُُض اىخىاص األعيىثُخ ىيْض .
أٍ - 7غبػذح اىطالة ػيً فهٌ طجقبد اىظىد ،اىَقبطغ اىظىرُخ ىينيَبد واىيفع اىظىرٍ اىغيٌُ.

ب  -األْــــــــــذاف انًٓاراتـــٛـــــــــــــــــــــح
ة  - 1رؼشَف اىطبىت ثخظبئض اىْظىص وأعبىُجهب وٍفشدارهب وٍظطيؾبرهب،
ة  - 2رذسَت اىطالة ػيً أهَُخ اىذقخ فٍ ّقو اىَؼيىٍبد ثيغخ اىهذف،
ة  - 3رذسَت اىطبىت ػيً عشػخ اىجذَهُخ ٍِ خاله اىقشاءح اىغشَؼخ ىيْض وفهٌ األفنبس اىشئُغخ ىيْض
ورؾذَذ اىَشبمو اىيغىَخ واىضقبفُخ،
ة  - 4رذسَت اىطالة ػيً رذوَِ اىَالؽظبد أصْبء االعزَبع،
ة  - 5رذسَت اىطالة ػيً ريخُض اىَؼيىٍبد اىَؾنُخ.
طرائــــــــق انتؼهٙـــــــــــو ٔانتؼمـــــــــــــو







َقىً اىطالة ٍغجقب ثقشاءح اىْض وٍؾبوىخ فهَه واعزُؼبثه ورؾذَذ اىزشامُت اىَؼقذح واىزفنُش فٍ طُبغخ
رشعَخ مو عَيخ ػيً ؽذح،
رذسَت اىطالة ػيً اعزخذاً و اخزُبس اىنيَبد و اىؼجبساد و األعبىُت اىزٍ رزْبعت ٍغ اىْض األطيٍ
ورْقو ٍؼبُّه ثذقخ،
رىعُه ّظش اىطالة إىً ثْبء و رشمُت اىغَيخ اىشوعُخ و أوعه اخزالفهب ٍغ اىغَيخ اىؼشثُخ،
اىَْبقشخ فٍ قبػخ اىذسط،
اىقشاءح اىَزؼَقخ و رؾيُو اىْض،
رَنُِ اىطالة ٍِ اىزؼيٌ ٍِ خاله االعزَبع و اىَؾبدصخ.
طــرائــــــــــــــــق انتمٙٛـــــــــــــــــــــــــــو

 اىَْبقشخ داخو قبػخ اىَؾبضشاد،
ٍ الؽظخ أداء اىطالة،
 اىىاعجبد اىَْضىُخ وٍزبثؼزهب و قشاءح ّظىص خبسعُخ فٍ ٍغبالد ؽُبرُخ ٍخزيفخ.
 اخزجبساد ٍزْىػخ "أعجىػُخ ،شهشَخّ ،هبئُخ"
ج  -األْـــذاف انٕخذاَٛــــــــح ٔانمٛـًـٛـــــــــــح
ال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعذ
طرائــــــــــــــــق انتؼهٙــــــــو ٔانتغـــــــلـــــــــــــو
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ال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعذ
طـــــــــــــــرائـــــــــــــــــــق انتمٙــــ٘ــــــــــــــو
ال َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعذ
د  -انًٓاراخ انؼايح ٔانتأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاراخ األخرٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕر انشخظ)ٙ
د -1رنيُف اىطالة ثىاعجبد ٍشزشمخ،
د -2وضغ طُغخ ّهبئُخ ىيْظىص اىؾُبرُخ اىَخزيفخ "طُغخ ىغىَخ أعيىثُخ عيَُخ"،
د -3اعزخذاً اىَؼبعٌ اىيغىَخ اىغذَضخ فٍ اىيغزُِ اىؼشثُخ واىشوعُخ ىَؼشفخ اىَؼًْ االططالؽٍ اىَزفق ػيُه
ٍِ قجو اىَغبٍُغ اىيغىَخ واعزخذاٍه فٍ اىزشعَخ ،مزاىل اعزخذاً ٍىاقغ اإلّزشّذ.

 .10تُٙـــــــــــــــــ ج انى ـــــقـــــــــــــــــــ رر
األستــٔع

انشــاعـــاخ

1

صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد

يخرخاخ
انتؼهى
انًطهٕتــج
اىَؼشفخ
واىفهٌ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
قذساد
رهُْخ

4

صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد

قذساد
رهُْخ
قذساد
رهُْخ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
قذساد
رهُْخ
قذساد
رهُْخ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
قذساد
رهُْخ

2
3

5
6
7
8
9
10
11
12

اصى انٕحذج  /أٔ
انًٕعـــــــــٔع

طرٚمح انتؼهٛى

طرٚمح انتمٛٛى

وعبئو اىْقو

اىقبء ٍؾبضشح

اخزجبساد شفىَخ و رؾشَشَخ

وعبئو اىْقو

إىقبء ٍؾبضشح

==

رطجُق ػَيٍ

اىؼَو ػيً عَبع ّض
ؽىه ٍىضىع وعبئو
اىْقو
اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
إىقبء ٍؾبضشح

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
اخزجبساد شفىَخ و رؾشَشَخ

==

إىقبء ٍؾبضشح

==

رطجُق ػَيٍ
رطجُق ػَيٍ
فٍ اىَطؼٌ

رطجُق ػَيٍ
رطجُق ػَيٍ
اىيىؽخ

اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
إىقبء ٍؾبضشح

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
اخزجبساد شفىَخ و رؾشَشَخ

إىقبء ٍؾبضشح

اخزجبساد شفىَخ و رؾشَشَخ

==
رطجُق ػَيٍ

اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
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اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد
صــالس
عبػبد

قذساد
رهُْخ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
قذساد
رهُْخ
قذساد
رهُْخ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
اىَؼشفخ
واىفهٌ
قذساد
رهُْخ
قذساد
رهُْخ
قذساد
رهُْخ

رطجُق ػَيٍ
اىَهْخ  ،اىزؼيٌُ

اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
إىقبء ٍؾبضشح
إىقبء ٍؾبضشح

==
رطجُق ػَيٍ
==

اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
==

اىزقبىُذ واىؼبداد و
األػُبد
==
رطجُق ػَيٍ
==

==
اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
==

إىقبء ٍؾبضشح

==

==

==

اىؼَو ػيً هُئخ
ٍغبٍُغ ٍِ اىطيجخ
==

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
==

==

==

==

اىجُذ

عَبع طىرٍ ػِ
اىَىضىع
==

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
==

صديقتي مريضة

عَبع طىرٍ ػِ
اىَىضىع
==

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
==

الشتاء والصيف

عَبع طىرٍ ػِ
اىَىضىع
==

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
==

مركز تسوق

عَبع طىرٍ ػِ
اىَىضىع
==

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
==

==
ٍهبساد
ٍهُْخ
ٍهبساد
ٍهُْخ
ٍهبساد
ٍهُْخ
ٍهبساد
ٍهُْخ
ٍهبساد
ٍهُْخ
ٍهبساد
ٍهُْخ

اخزجبساد شفىَخ قبئَخ ػيً
عَبع ّظىص رطجُقُخ
اخزجبساد شفىَخ و رؾشَشَخ
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انةـٌ٘ـــــــــــــــــج انتح ــخ٘ـــــــــــــــــــــــج
 ـ.11
 Жили – были/Л. В. Миллер, Л. В.
Политова
 Русские – арабские словари,
 Арабские – русские словари.

ـ اىنزت اىَقشسح اىَطيىثخ1
)ـ اىَشاعغ اىشئُغُخ (اىَظبدس2

 مو ٍب َزؼيق ثــ ػيىً اىظشف واىْؾى واىظىد  اىنزت واىَشاعغ اىزٍ َىطً ثهب ( اىَغالد.أ
) .... ، اىزقبسَش،اىؼيَُخ
.واىقشاءح فٍ اىيغخ اىشوعُخ
- Политическом дисскурсе (на
материале иракского
политического дисскусса с 2003г.
До нашего лня
 https://www.youtube.com/watch?v=N
JUlcnKBd1I&index=68&list=PLDwLEdI
qR-fibgqxbCDzlMWfSj0D4-HBb
 https://www.youtube.com/watch?v=1
fVpA93JdFs
 https://www.youtube.com/watch?v=g
jnsm6P6CUo
 https://www.youtube.com/watch?v=_
xvpcfDVmas
 https://www.youtube.com/watch?v=ic
OqiN66tJ8
 https://deti-online.com/audioskazki/
russkie-narodnye-skazki-mp3/mashai-medved/
 detionline

....  ٍىاقغ االّزشُّذ، اىَشاعغ االىنزشوُّخ.ة

ٙــــر انًمـــــــــــرر انذراصـــــــــــــــــــٕٚ خطـــــــــــح تط.12
 اعزخذاً وعبئو اىزنْىىىعُب اىؾذَضخ "اىَخزجشاد اىَضودح ثىعبئو عَؼُخ و ٍشئُخ
. اعزخذاً االّزشُّذ

9 انظفحح

وصف المقرر
المرحلة الثالثة  -االنشاء
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 انرؼهًٛٛح
 .2انمسى الػهً / ٙانًزكش

كهٛح انهغاخ
انزٔسٙ

 .3اسى  /ريش انًمزر

االَشاء

 .4أشكال انذضٕر انًرادح

اسثٕػٙ

 .5انفصم  /انسُح

سُٕ٘

 .6ػضص انساػاخ انضراسٛح (انكه)ٙ

64

 .7ذارٚز إػضاص ْذا انٕصف

2016-10-22

 .8أْضاف انًمزر
 - 1رفع قابلية الطلبه الذهنيه و االستيعابيه من خالل استعمال الوسائل المسموعه و المقروءه كماده علميه .
 - 2تطوير قابليتهم وزياده الكفاءة العلمية .
 - 3رفد الطلبه بمفردات تخص مجاالت الحياة (بصوره عامه) .

.10

يشزجاخ اليمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

الصفحة 1

أ -األْضاف انًؼزفٛح
أ-1ذًُٛح يٓارج انرفكٛز ٔ تُاء االفكار تًُطم ّٛيٍ سالل ذضرٚة انطهثّ ػهٗ كراتح َص يركايم ػٍ
يٕضٕػاخ َرُٕػّ ٔفك يُٓج ّٛذذزٚزٔ ّٚاضذّ .
أ -3رفغ ايكاَٛح انطانة يٍ سالل رفضِ تكهًاخ ٔ ػثارخ ٔ يصطهذاخ ذشص يجاالخ انذٛاج .
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األْضاف انًٓاراخٚح انشاصح تاليمزر.
ب - 1انًٓاراخ انًؼزفٛح يٍ دٛث اػرثار انهغّ ٔسٛهّ نُشز انثمافاخ ت ٍٛانشؼٕب.
ب – 2يؼزفّ انطانة تطثٛؼح انؼاللح ت ٍٛانهغّ ٔانًجرًغ
ب – 3يٓاراخ انرٕاصم ٔ انرشاطة تاػرثار انهغّ ٔسٛهح ذفاْى ت ٍٛانذضاراخ
ب -4ذضرٚة انطهثّ ػهٗ ذطثٛك جًٛغ انًٓاراخ انر ٙاكرسثٓا ف ٙانًمزراخ االسزٖ تانصٕرِ انرٙ
ذًكُّ يٍ رف االصاء انهغٕ٘ نضٖ انطانة  ,تذٛث ٚسرطٛغ كراتح ػشطاء انهغثارِ سه ًّٛيٍ انهغّٕٚ
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 - 1طزٚمّ اإلنماء انُظز٘ ٔانؼًه ٙيٍ سالل اسرؼًال انًشرثز ٔ اجٓشِ االسرًاع
 - 2انرزجًح ٔانشزح ( انرزجًح ٔانمٕاػض )
 - 3انرٕاصهٛح
 - 4صفغ انطانة نهثذث ٔ االسرمصاء
 - 5دث انطانة ػهٗ اسرمصاء انًؼهٕيّ انضلٛمّ يٍ سالل يزاجؼح انكرة انًٕثٕق تٓا .

طزائك انرمٛٛى
- 1صرجاخ االيرذاَاخ انشٓزٚح ٔ انٕٛي ٔ ّٛاالسرثاراخ انثسٛطّ
- 2انذضٕر ٔانًشاركح ( انرفاػم سالل أنًذاضزِ )
- 3ذفاػم انطهثّ فًٛا تُٓٛى ٔ ,يضا اسرجاتح انطانة نهًشاركّ ف ٙانُشاطاخ انالصف. ّٛ

ج -األْضاف انٕجضاَٛح ٔانمًٛٛح
جٓٚ -1ضف انًمزر نزفغ يٍ ايكاَٛح انطهثّ انهغٕ ّٚيًا ٚسًخ نٓى االَصٓار تانًجرًغ انغزت.ٙ

الصفحة 2

طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
.1اسرؼًال انٕسائم انرمهٛض( ّٚانًذاضزاخ انٕرل , ّٛانكرة  ,انًُشٕراخ ٔ انضٔرٚاخ يٍ صذف ٔ
انًجالخ ٔغٛزْا).
 -2االسرفاصِ يٍ االَرزَد ٔانًؼهٕيّ االنكرزَٔ ّٛتاػرثارْا ادضٖ ٔسائم انًؼزفّ انذضٚثّ .
 -3دث انطانة ػهٗ انثذث ٔ انًراتؼّ ٔصفؼّ َذٕ انرطثٛك انؼًه ٙنُضزٚح ( ذثثٛد انًؼهٕيّ يٍ سالل
صٛاغّ جضٚضِ نهًؼهٕيّ تًا ٚرفك يغ انؼمم انثشز٘ ف ٙضزٔف دٛاذّ انشاصّ).
 .4االسرؼاَّ تانًشرثز ٔ ادٓشج االذصال االنكرزَٔ.ّٛ
طزائك انرمٛٛى
االيرذاَد انٕٛيثّ ٔ االسثٕػ ٔ ّٛانشٓز.ّٚ

ص  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األسزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انششص.) ٙ
ص --1سٚاصج انمضرِ ػهٗ انرٕاصم انثماف ٔ ٙانذضار٘ ت ٍٛانشؼٕب.
ص-2
ص-3
ص-4

الصفحة 3

.11
األسثٕع

تُٛح انًمزر
انساػاخ

يشزجاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اسى انٕدضج  /أٔ
انًٕضٕع

1

3

تكانٕرٕٚص

جًال انؼانى

2

3

تكانٕرٕٚص

جًال انؼانى

3

3

تكانٕرٕٚص

انؼطهّ انصٛفّٛ

4

3

تكانٕرٕٚص

انؼطهّ انصٛفّٛ

5

3

تكانٕرٕٚص

انهغّ

6

3

تكانٕرٕٚص

انهغّ

7

3

تكانٕرٕٚص

انذة

8

3

تكانٕرٕٚص

انذة

9

3

تكانٕرٕٚص

انكٌٕ

10

3

تكانٕرٕٚص

انكٌٕ

الصفحة 4

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمص ٙانًؼهٕ

صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ
االسرٛؼاب ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم

11

3

تكانٕرٕٚص

انؼاو انجضٚض

12

3

تكانٕرٕٚص

انؼاو انجضٚض

13

3

تكانٕرٕٚص

انًصٛز

14

3

تكانٕرٕٚص

انًصٛز

15

3

تكانٕرٕٚص

انطثٛؼّ

16

3

تكانٕرٕٚص

انطثٛؼّ

17

3

تكانٕرٕٚص

انًُّٓ

18

3

تكانٕرٕٚص

انًُّٓ

19

3

تكانٕرٕٚص

دٛاذٙ

20

3

تكانٕرٕٚص

دٛاذٙ

21

3

تكانٕرٕٚص

ذمٛٛى انششص يٍ
سالل صفاذّ

الصفحة 5

انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمص ٙانًؼهٕو

صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم

22

3

تكانٕرٕٚص

ذمٛٛى انششص يٍ
سالل صفاذّ

23

3

تكانٕرٕٚص

شاػز٘ انًفضم

24

3

تكانٕرٕٚص

انًُار

25

3

تكانٕرٕٚص

انطثٛة

26

3

تكانٕرٕٚص

انطثٛة

27

3

تكانٕرٕٚص

انضتهٕياسٙ

28

3

تكانٕرٕٚص

انضتهٕياسٙ

29

3

تكانٕرٕٚص

انًسزح ٔ انسًُٛا

30

3

تكانٕرٕٚص

انًسزح ٔ انسًُٛا

31

3

تكانٕرٕٚص

انزٚاضّ

32

3

تكانٕرٕٚص

االسٕاق

الصفحة 6

انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ

صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم
صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم

صرجّ االسرٛؼاب
ٔانرفاػم

انشزح ٔ
انرٕضٛخ ٔ
ذمصٙ
انًؼهٕيّ
صرجّ االسرٛؼاب
انشزح ٔ
ٔانرفاػم
انرٕضٛخ ٔ
ذمص ٙانًؼهٕو

.12

انثُٛح انرذرٛح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

جمموعو من النصوص املعده داخل القسم العلمي

2ـ انًزاجغ انزئٛسٛح (انًصاصر)

جمموعة من املصادر و و الكتب اليت ختتص بانشاء اخلاصو بالطلبو
االجانب الدارسني للغو الروسيو.

اـ انكرة ٔانًزاجغ انرٕٚ ٙصٗ تٓا
( انًجالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,
ب ـ انًزاجغ االنكرزَٔٛح ،يٕالغ االَرزَٛد.

.13

- Некоторые основные компоненты и
ведущие фактры, входящие в процесс
обучения иностранцев русскому языку
مواقع التواصل االجتماعي و االنرتنت .

سطح ذطٕٚز انًمزر انضراسٙ

انذث ػهٗ اسرؼًال انًصاصر انًسًٕػّ ٔ انًشرثزاخ نًا نٓا يٍ اًْ ّٛتانغّ ف ٙذزسٛز ٔ ذثثٛد انًؼهٕيّ

الصفحة 7

الوكرر
وصف ـ
ـ
الورحلح الثالثح  -الورحلح السياسيح
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.

 .1اٌّؤؼػــــــــح اٌزؼٍُُ ــٌــــــــــح
 .2اٌمػــــــــــــــــَ ايػــٍّـــــــــٍ

جام عـــــج تـغــذاد /كليـــح اللغـــاخ
لسن اللغــح الروسيــــح

 .3اغـــــــَ  /ضَ ــــــــــظ اٌّكــضض

التــرخـوح السياسيـــح

 .4أشىبي اٌحضــوض اٌّزبحــــــــح

اسثىعــــــــــــــــــي

 .5اٌفضـــــــــــــــــي  /اٌؽٓـــــــح

سنـــــــــــــــــــىي

 .6ػسز اٌؽبػبد اٌسضاؼُخ (اٌىٍٍ)

( )192ساعــــح

 .7ربضٌـــــخ إػساز هصا اٌىصــــف

2017/10/25

 .8أه ــداف الن ــقــرر
رزّحىض أهساف اٌّمطض ثشىً ػبَ فٍ اِرٍ
َ ؼطّف اٌّمطض ثأهُّخ زوض اٌزطجّخ فٍ اٌزُّٕخ اٌؼٍُّخ واٌثمبفُخ وزوضهب فٍ اٌزىاطً اٌحضبضٌ ثُٓ
األُِ.
اٌؽُبؼُخ ِٓ اٌٍغخ اي ضوؼُخ إًٌ اٌؼطثُخ
 وّب َهسف إًٌ رُّٕخ ِهبضاد اٌزطجّخ فٍ ِجبي إٌظىص
وثبٌؼىػ ،وشٌه ِٓ ذالي رطجّخ ػسز ِٓ إٌظىص اٌؽُبؼُخ.
 رؼطَف اٌطالة ثبٌؼسَس ِـٓ اٌّظـطٍحبد واٌزؼـا ثُط اٌشـبئؼخ االؼزرساَ فٍ اٌّجبالد اٌؽُبؼُخ.
 رىؼـُغ ِـساضن اٌطـًثخ وإطالػهُ ػٍٍ ِب َسوض ِٓ حىٌهُ  ،ؼىاء فٍ وطٕهُ أو ػٍـ ي اٌؽـبحخ اٌسوٌُخ
ِٓ أحساس ؼُبؼُخ هبِخ ورؼـطَفهُ ثـبٌّزغُطاد واٌزحىالد اٌزٍ رجطٌ فٍ ِرزٍف أٔحبء اٌؼبٌُ.
 وّب َهسف اًٌ ِؽبػسح اٌظ يثخ ػًٍ رطىَط اٌظُبغبد األؼٍىثُخ ٌزمسَُ رطجّخ شاد ِؽزىي ػبي درُّع
ثبٌؽالؼخ واٌىضىح ٌٍّزٍمٍ.
َ ؼطّف اٌظ الة ثّؤؼؽبد اٌزطجّخ واٌزؼطَت فٍ اٌؼبٌُ اٌؼطثٍ وثٕىن اٌّظطٍحبد اٌؼطثُخ واٌؼبٌُّخ
وزوضهب فٍ زػُ اٌزطجّخ ٌُؽزرسِهب اٌّزطجُ.
 .9هخرخاخ الترناهح الوطلىتح وطرائك التعلين والتعلن والتميين
الصفحح 1

أ  -االهــــــــــــــــــذاف الوعرفــيـــــــــــــــح
 -1اٌمسضح ػًٍ ِؼطفخ اٌّظطٍحبد واٌّفطزاد اٌجسَسح وظَبزح اٌصذُطح اٌٍغىَخ.
 - 2اٌمسضح ػًٍ اٌزفىُط إٌمسٌ و اٌزحٍٍٍُ " اٌ تعريف الطالب بوسائل التحليل الداللي للغة".
 - 3إوؽبة اٌطالة اٌّهبضاد واٌُِبد اٌالظِخ ٌٍزطجّخ فٍ ايجبٔت اٌؽُبؼٍ.
 - 4اٌمسضح ػًٍ رصًٌُ اٌظؼىثبد اٌشبئؼخ فٍ اٌزطجّخ.
 - 5اٌمسضح ػًٍ رُُّع اٌرىاص األؼٍىثُخ ٌٍٕض اٌّزطجُ و االحزفبظ ثهب فٍ اٌزطجّخ ثمسض االِىبْ.

ب  -األهــــــــــذاف الوهاراتـــيـــــــــــــــــــــح
ة  - 1رؼطَف اٌطبٌت ثرظبئض إٌظىص اٌؽُبؼُخ وأؼبٌُجهب وِفطزارهب وِظطٍحبرهب.
ب  - 2رسضَت اٌطالة ػًٍ أهُّخ اٌسلخ فٍ اٌزطجّخ وِؼطفخ أوجه اٌشجه واالذزالف ثُٓ اٌٍغزُٓ اٌؼطثُخ
واٌطوؼُخ ػًٍ اٌّؽزىي اٌٍغىٌ واٌثمبفٍ.
ة  - 3رسضَت اٌطبٌت ػًٍ ؼطػخ اٌزطجّخ ِٓ ذالي اٌمطاءح اٌؽطَؼخ ٌٍٕض وفهُ األفىبض اٌطئُؽخ ٌٍٕض
ورحسَس اٌّشبوً اٌٍغىَخ واٌثمبفُخ.
طرائــــــــق التعليـــــــــــم والتعلـــــــــــــم







َمىَ اٌطالة ِؽجمب ثمطاءح إٌض "ِىضىع اٌزطجّخ" و ِحبوٌخ فهّه واؼزُؼبثه ورحسَس اٌزطاوُت
اٌّؼمسح واٌزفىُط فٍ طُبغخ رطجّخ وً جٍّخ ػًٍ حسح،
رسضَت اٌطالة ػًٍ اؼزرساَ و اذزُبض اٌىٍّبد و اٌؼجبضاد و األؼبٌُت اٌزٍ رزٕبؼت ِغ إٌض األطٍٍ
ورٕمً ِؼبُٔه ثسلخ.
رىجُه ٔظط اٌطالة إًٌ ثٕبء و رطوُت اٌجٍّخ اٌطوؼُخ و أوجه اذزالفهب ِغ اٌجٍّخ اٌؼطثُخ.
إٌّبلشخ فٍ لبػخ اٌسضغ.
اٌمطاءح اٌّزؼّمخ و رحًٍُ إٌض.
لُبَ اٌطالة ثظُبغخ اٌزطجّخ اٌظحُحخ ثظىضح جّبػُخ رحذ إشطاف اٌزسضَؽٍ.
طــرائــــــــــــــــق التمييـــــــــــــــــــــــــــم

 إٌّبلشخ زاذً لبػخ اٌّحبضطاد.
ِ الحظخ أزاء اٌطالة.
 اٌىاججبد إٌّعٌُخ وِزبثؼزهب و رطجّخ ٔظىص فٍ اٌّجبالد اٌؽُبؼُخ اػزّبزا ػًٍ اٌمطاءح اٌربضجُخ.
 اذزجبضاد ِزٕىػخ "أؼجىػُخ ،شهطَخٔ ،هبئُخ"
ج  -األهـــذاف الىخذانيــــــــح والميـوـيـــــــــــح
ال َــىجس
طرائــــــــــــــــق التعليــــــــم والتعـــــــلـــــــــــــم
ال َـــىجس
طـــــــــــــــرائـــــــــــــــــــق التميــــيــــــــــــــم
ال ـــىجس

الصفحح 2

د  -الوهاراخ العاهح والتأهيليح الونمىلح (الوهاراخ األخري الوتعلمح تماتليح التىظيف والتطىر الشخصي)
ز -1رىٍُف اٌطالة ثىاججبد ِشزطوخ.
ز -2وضغ طُغخ "رطجّخ" ٔهبئُخ ٌٍٕظىص اٌؽُبؼُخ "طُغخ يغىَخ اؼٍىثُخ ؼٍُّخ".
ز -3اؼزرساَ اٌّؼبجُ اٌٍغىَخ اٌجسَثخ فٍ اٌٍغزُٓ اٌؼطثُخ واٌطوؼُخ ٌّؼطفخ اٌّؼًٕ االططالحٍ اٌّزفك ػٍُه
ِٓ لجً اٌّجبُِغ اٌٍغىَخ واؼزرساِه فٍ اٌزطجّخ ،وصاٌه اؼزرساَ ِىالغ اإلٔزطٔذ.

 .10تنيـــــــــــــــــ ج الن ـــــقـــــــــــــــــــ رر
األستــوع

الســاعـــاخ

هخرخاخ التعلن
الوطلىبــــــــــج

1

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

2

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

3

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

4

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

5

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

6

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

7

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

8

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

9

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

10

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

11

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

12

ثــالس ؼبػبد

اٌّؼطفخ واٌفهُ

اسن الىحذج  /أو
الوىضـــــــــوع

طريمح التعلين

اٌمبء
اٌّحبزثبد و اٌعَبضاد
ِحبضطح
واٌّحبوضاد اٌطؼُّخ
اٌؼًّ ػًٍ
رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
ارفبلُخ ِ ،ؼبهسح ،وثُمخ و ػمس
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
اٌسوٌخ ،اٌحىىِخ ،اٌجٍس
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
االفؼبي " جطي  ،حسس" وطُغ
ِحبضطح
االؼزرساَ
اٌؼًّ ػًٍ
رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
ِؤرّط ،اجزّبعٌ ،مبء ،حٍمخ،
ِحبضطح
جٍؽخ ..... ،اٌد
اٌؼًّ ػًٍ
رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
االفؼبي "ٔبلش ،ازاْ " وططق
ِحبضطح
االؼزرساَ
اٌؼًّ ػًٍ
رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ

الصفحح 3

طريمح التميين
اذزجبضاد شفىَخ و
رحطَطَخ
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

13

ثــالس ؼبػبد

14

ثــالس ؼبػبد

15

ثــالس ؼبػبد

16

ثــالس ؼبػبد

17

ثــالس ؼبػبد

18

ثــالس ؼبػبد

19

ثــالس ؼبػبد

20

ثــالس ؼبػبد

21

ثــالس ؼبػبد

22

ثــالس ؼبػبد

23

ثــالس ؼبػبد

24

ثــالس ؼبػبد

25

ثــالس ؼبػبد

26

ثــالس ؼبػبد

27

ثــالس ؼبػبد

28

ثــالس ؼبػبد

29

ثــالس ؼبػبد

ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
لسضاد شهُٕخ االٔزربثبد ،رشىًُ اٌحىىِخ
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
لسضاد شهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
لسضاد شهُٕخ رؼبثُط اٌؼاللبد اٌؽججُخ اٌززبثؼُخ
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
لسضاد شهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
لسضاد شهُٕخ رؼبثُط اٌؼاللبد اٌؽججُخ
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
لسضاد شهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
لسضاد شهُٕخ حطوخ االظطاثبد
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
لسضاد شهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
لسضاد شهُٕخ ٔزبئج االضطاثبد
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
لسضاد شهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
لسضاد شهُٕخ
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
لسضاد شهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
ِهبضاد ِهُٕخ االذالي ثبٌٕظبَ ،االضططاثبد
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
ِهبضاد ِهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
ِهبضاد ِهُٕخ اٌحبالد "اٌّىالف" اٌحطجخ
ِحبضطح
اٌؼًّ ػًٍ
ِهبضاد ِهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌمبء
ِهبضاد ِهُٕخ رؼبثُط اٌؼاللبد اٌؽججُخ
ِحبضطح

الصفحح 4
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30

ثــالس ؼبػبد

ِهبضاد ِهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ ٌٍّٕهج رزٕبوي
اٌىضغ اٌؽُبؼٍ فٍ اٌؼطاق

31

ثــالس ؼبػبد

ِهبضاد ِهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ ٌٍّٕهج رزٕبوي
اٌىضغ اٌؽُبؼٍ فٍ اٌؼطاق

32

ثــالس ؼبػبد

ِهبضاد ِهُٕخ رّبضَٓ رطجُمُخ ٌٍّٕهج رزٕبوي
اٌىضغ اٌؽُبؼٍ فٍ اٌؼطاق

اٌؼًّ ػًٍ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌؼًّ ػًٍ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ
اٌؼًّ ػًٍ
هُئخ ِجبُِغ
ِٓ اٌطٍجخ

==
==
==

الةـىيـــــــــــــــــج التح ــخيـــــــــــــــــــــــج
 .11ـ
1ـ اٌىزت اٌّمطضح اٌّطٍىثخ

 В газетах пишут С. И. Дерягина
 Русские – арабские словари
 Арабские – русские словари

2ـ اٌّطاجغ اٌطئُؽُخ (اٌّظبزض)

- Максим Горький чтение после
советского союза эры
أ .اٌىزت واٌّطاجغ اٌزٍ َىطً ثهب ( اٌّجالد  وً ِبَزؼٍك ثبٌزطجّخ "رطجّخ اٌّظطٍحبد
اٌؼٍُّخ ,اٌزمبضَط) .... ,
اٌؽُبؼُخ" فٍ اٌٍغزُٓ اٌؼطثُخ و اٌطوؼُخ.
ِ زبثؼخ اطساضاد اٌّجبُِغ اٌٍغىَخ اٌؼطثُخ فُّب َرض
رؼطَت اٌّظطٍحبد اٌؽُبؼُخ
ة .اٌّطاجغ االٌىزطؤُخِ ,ىالغ االٔزطُٔذ ....
 http://ria.ru/
 http://www.newsru.com/
 http://www.mk.ru/news/
 http://www.segodnya.ua/allnews.html
 .12خطـــــــــــح تطىيــــر الومـــــــــــرر الذراســـــــــــــــــــي





اؼزرساَ اٌّظطٍحبد واٌزؼبثُط اٌؽُبؼُخ اٌجسَسح ووُفُخ رىظُفهب فٍ إٌض.
اؼزرساَ وؼبئً اٌزىٕىٌىجُب اٌحسَثخ "اٌّرزجطاد اٌّعوزح ثىؼبئً اٌؼًّ اٌزطجٍّ".
اؼزرساَ االٔزطُٔذ.
اؼزرساَ اٌّطاجغ اٌحسَثخ ٌّىاوجخ اٌزطىضاد اٌؽُبؼُخ ػًٍ اٌظؼُس اٌّحٍٍ او اٌؼبٌٍّ.

الصفحح 5

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.

 .1انًؤعغح انرعهًُُح

كلية اللغات
لغى انهغح انشوعُح

 .2انمغى العهًٍ  /انًشكض
 .3اعى  /سيض انًمشس

انرشجًح انعهًُح

 .4أؽكال انحضىس انًراحح

 3عاعاخ اعثىعُا

 .5انفقم  /انغُح

فقهٍ

 .6عذد انغاعاخ انذساعُح (انكهٍ)

 28اعثىع  3 Xعاعاخ = 84

 .7ذاسَخ إعذاد هزا انىفف

2017/10/29

 .8أهذاف انًمشس
- 1تعريف الطلبة بالترجمة العلمية
- 2معرفة انواع الترجمة.
- 3معرفة اهم التراجم العلمية واالطالع عليها.
- 4اختيار اهم المصطلحات العلمية وتوظيفها في قاموس علمي صغير
- 5معرفة الطالب في كيفية ترجمة النص وتوظيف المصطلحات العلمية.

الصفحة 1

 .9يخشجاخ اليمشس وطشائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى
أ -األهذاف انًعشفُح
أ -1يعشفح يفهىو انرشجًح.
أ -2يعشفح دوس انرشجًح وَمم انثمافاخ.
أ -3ضشوسج االطالع عهً اهى انرشاجى يٍ انهغح انشوعُح انً انهغه انعشتُح وتانعكظ.
ب  -األهذاف انًهاساخَح انخافح تاليمشس.
ب – - 1اعرخذاو انًقطهح انعهًٍ وذعشَف انطانة تانًادج انعهًُح .
ب  – 2يُالؾح انًقطهحاخ انعهًُح داخم انماعح وحس انطهثح عهً انرشجًح واالجاتح انغشَعح.
ب  – 3ذضوَذ انطهثح تُقىؿ خاسجُح ذخـ يىضىع انرشجًح انعهًُح .
ب – 4وضع طشق جذَذج نًعانجح االخطاء وَماط انضعف.
طشائك انرعهُى وانرعهى
 - 1اعرًاد انًقادس انعهًُح انحذَثح انرٍ ذرحذز عٍ انرشجًح.
 -2اعرًاد انىعائم انحذَثح وانطشق االنكرشوَُح.
 -3اعرًاد َقىؿ واخثاس يغرخهقح يٍ انًىالع االكرشوَُح انقحف انًعرًذج .
 -4حس انطهثح عهً ذشجًح َقىؿ يٍ انقحف.
طشائك انرمُُى
 -1اجشاء ايرحاَاخ َىيُح وؽهشَح.
 - 2يؾاسكح ففُح
 - 3واجة تُرٍ.
 - 4ايرحاٌ َهاَح انغُح.
ج -األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح
ج -1اٌ َركفم االعرار تًراتعح اداء انطانة نهىاجة انثُرٍ فٍ انىلد انًحذد.
ج -2عًم حهمح جًاعُح وحىاس جًاعٍ تٍُ انطهثح.
ج -3انرعايم يع انطهثح تؾكم اخاللٍ َهُك تاالعرار انجايعٍ وكزنك تانطانة انجايعٍ.
ج -4انرشكُض عهً انًهاساخ انزهُُح نهطانة.
ج -5عذو انرًُُض تٍُ طانة واخش عهً حغاب انًحغىتُح وانمشتً ,تم َكىٌ انرًاَض عهً حغاب عهًُح
انطانة وَؾاطه انقفٍ وانرضايه واخالله.
طشائك انرعهُى وانرعهى :
 - 1يحاضشاخ خافح نهطهثح ذىضح نهى ايكاَُح احرغاب انىلد فٍ االيرحاٌ وكُفُح االترذاء تاالجاتح.
 - 2ذحفُض انطهثح عهً انجاَة االخاللٍ وعذو انغؼ فٍ االيرحاٌ.

الصفحة 2

طشائك انرمُُى :
 - 1عًم حهماخ ذىافهُح نهطهثح فًُا تُُهى نهًشاحم انعاتشج انً انغُح انرانُح كٍ َرغًُ نهى اعرعادج
انًعهىياخ انرٍ يٍ انًحرًم َغُاَها خالل انعطهح انقُفُح.
 - 2اعرًاد انمىَى انُىيٍ وانؾهشٌ نهطهثح.
 - 3االؽشاف انؾخقٍ نًذسط انًادج عهً انطهثح انًكهفٍُ يٍ لثهه تاداء واجة ويراتعح يذي انرىافم
فًُا تُُهى.
د  -انًهاساخ انعايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاساخ األخشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انؾخقٍ ).
د -1ذادَح انًهاو انًكهف تها انطانة فٍ انىلد انًحذد.
د -2حس انعًم كفشَك.
د -3حس انطهثح عهً عذو ذكشاس االخطاء.
د -4االعرفادج يٍ خذيح االَرشَد نًراتعح االفذاساخ االدتُح انحذَثح.

الصفحة 3

 .10تُُح انًمشس
األعثىع

انغاعاخ

1

 3عاعاخ

2

 3عاعاخ

3

 3عاعاخ

4

 3عاعاخ

5

 3عاعاخ

6

 3عاعاخ

7

انرشجًح
 3عاعاخ انذسط انثانس
اهًُح انُفظ وانغاص انعهًُح

8

انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح

9

طشَمح انرعهُى

يخشجاخ انرعهى اعى انىحذج /
أو انًىضىع
انًطهىتح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انرشجًح
يعشفح انطانة
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
انعهًُح
تاهًُح انرشجًح
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انرشجًح
انرعشَف تاَىاع
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
انعهًُح
انرشجًح
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انرشجًح
انرعشَف
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
تانًقطهح انعهًٍ انعهًُح
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
ذعشَف خقائـ انرشجًح
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
انعهًُح
انرشجًحانعهًُح
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انرشجًح
انذسط االول
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
حىل ياهى انُفظ؟ انعهًُح
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انرشجًح
انذسط انثاٍَ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
انعهًُح
ذقُُفاخ انُفظ

 3عاعاخ ايرحاٌ ؽهش – 1
انفقم 1
 3عاعاخ انذسط انشاتع
انًؾرماخ انُفطُح

10

 3عاعاخ

11

 3عاعاخ

12

 3عاعاخ

13

 3عاعاخ

14

 3عاعاخ

يقطهحاخ عهًُح انرشجًح
انعهًُح
يٍ انمايىط
انرشجًح
انذسط انخايظ
حانح انُفظ وانغاص انعهًُح
فٍ انمشٌ ال20
يقطهحاخ عهًُح انرشجًح
انعهًُح
يٍ انمايىط
انرشجًح
انذسط انغادط
االَىاع انكًُُائُح انعهًُح
وانفُضَائُح نهُفظ
ايرحاٌ ؽهش  – 2انرشجًح
انعهًُح
انفقم 1

الصفحة 4

االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح
االيرحاٌ ذحشَشٌ

لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح
لشاءج وحفع
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح
لشاءج وحفع
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح
االيرحاٌ ذحشَشٌ

طشَمح انرمُُى
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
انذسجح ذحغة يٍ
15
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
انذسجح ذحغة يٍ
15

15

 3عاعاخ ذشجًح انًقطهح
انعهًٍ – انرمٍُ

انرشجًح
انعهًُح

16

 3عاعاخ

17

 3عاعاخ

18

انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح

لشاءج وحفع

 3عاعاخ

19

 3عاعاخ

20

 3عاعاخ

21

 3عاعاخ

22

 3عاعاخ

َقىؿ ذشجًُح
عهًُح يٍ يىالع
االَرشَد
يقطهحاخ عهًُح
يٍ انمايىط
َقىؿ ذشجًُح
عهًُح خافح
تانقُاعح
َقىؿ ذشجًُح
عهًُح خافح
تانقُاعح
يقطهحاخ عهًُح
يٍ انمايىط
ايرحاٌ ؽهش – 1
انفقم 2
ذشجًح انًقطهح
انعهًٍ – انطثٍ

انرشجًح
انعهًُح

لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح

23

 3عاعاخ

24

 3عاعاخ

25

 3عاعاخ

26

 3عاعاخ

27

 3عاعاخ

28

 3عاعاخ

َقىؿ ذشجًُح
عهًُح يٍ يىالع
االَرشَد
يقطهحاخ عهًُح
يٍ انمايىط
َقىؿ ذشجًُح
عهًُح خافح
تانطة
َقىؿ ذشجًُح
عهًُح خافح
تانطة
يقطهحاخ عهًُح
يٍ انمايىط
ايرحاٌ ؽهش – 2
انفقم 2

انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح
انرشجًح
انعهًُح

الصفحة 5

لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ
االعرار وانطهثح

واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح

لشاءج وحفع
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
االيرحاٌ ذحشَشٌ
انذسجح ذحغة يٍ
15
لشاءج وذشجًح انُقىؿ واجة تُرٍ واجشاء
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ اخرثاساخ َىيُح
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ واجة تُرٍ واجشاء
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ اخرثاساخ َىيُح
االعرار وانطهثح
لشاءج وحفع
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ واجة تُرٍ واجشاء
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ اخرثاساخ َىيُح
االعرار وانطهثح
لشاءج وذشجًح انُقىؿ واجة تُرٍ واجشاء
انعهًُح واجشاء َماػ تٍُ اخرثاساخ َىيُح
االعرار وانطهثح
لشاءج وحفع
واجة تُرٍ واجشاء
اخرثاساخ َىيُح
االيرحاٌ ذحشَشٌ
انذسجح ذحغة يٍ
15

 .11انثُُح انرحرُح
1ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح

2ـ انًشاجع انشئُغُح (انًقادس)
اـ انكرة وانًشاجع انرٍ َىفً تها
( انًجالخ انعهًُح  ,انرماسَش ) ....,
ب ـ انًشاجع االنكرشوَُح ,يىالع االَرشَُد
....
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 .12خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ
انطهة يٍ انطانة االعرفادج يٍ االَرشَد كىعُهح عهًُح نًراتعح انًىاضُع االدتُح .
َمىو االعرار تجًع اوساق االيرحاٌ وذقحُحها وذىضُح االخطاء .

الصفحة 6

وصف المقرر
المرحلة الثالثة – الشعــر
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.

 .1انًؤعغح انرؼهًٛٛح
 .2انقغى الػهً / ٙانًشكض

كهٛح انهغاخ
قغى انهغح انشٔعٛح

 .3اعى  /سيض انًقشس

انشؼش نهًشحهح انثانثح

 .4أشكال انحعٕس انًراحح

اعثٕػٙ

 .5انفصم  /انغُح

عُٕ٘

 .6ػذد انغاػاخ انذساعٛح (انكه)ٙ

60

 .7ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

ذشش ٍٚاالٔل 2017

 .8أْذاف انًقشس

يهدف املقرر اىل اعطاء الطالب نبذة خمتصرة عن تعريف الشعر بصورة عامة و اهم حبور الشعر الروسي و
التعرف على عصور الشعر الروسي و تناول اهم القصائد الشعراء الروس و السوفيت
.10

يخشجاخ اليقشس ٔغشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛح
أ -1اٌ ٚؼشف انطانة يؼُٗ انشؼش ٔأْى يٕظٕػاذّ
أ -2اٌ ٚؼشف انطانة تحٕس انشؼش انشٔعٙ
أ -3اٌ ٚؼشف انطانة انحقة انضيُٛح نهشؼش انشٔعٙ
أ-4اٌ ٚفٓى انطانة يؼُٗ انقصائذ يٍ خالل انرحهٛم انثُٔ ٕ٘ٛانذالنٙ
أ -5اٌ ٚفٓى انطانة يٕظٕع انقصٛذج ٔ كٛفٛح انرؼثٛش ػُّ
أ -6اٌ ٚفٓى انطانة اعهٕب انرؼثٛش ػٍ سأ ّٚحٕل انقصٛذج

الصفحة 1

ب  -األْذاف انًٓاساخٚح انخاصح تاليقشس.
ب– 1يؼشفح انطانة تطثٛؼح انشؼش انشٔع ٔ ٙيقاسَرّ تانشؼش انؼشتٙ
ب – 2يؼشفح انطانة تبْى انًصطهحاخ انخاصح تاألدب ػًٕيا ًا ٔ انشؼش خصٕصا ًا
ب – 3يقذسج انطانة ػهٗ انرحهٛم االدتٙ
ب -4يٓاسج َقذ انُراج انشؼش٘
غشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى

غشٚقح انقاء انًحاظشاخ انُظشٚح يٍ قثم االعرار

غشائق انرقٛٛى
أ % 15 .ايرحاٌ انفصم االٔل
 %15ايرحاٌ انفصم انثاَٙ
ب 60 .دسجح  :دسجح االخرثاس انشفٓ ٙانُٓائٙ

ج -األْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح
ج -1ذؼهٛى انطانة يٓاسج ذحهٛم انُراج انشؼش٘
ج -2يٓاسج انطانة ف ٙذكٕ ٍٚسأ ّٚانشخص ٙحٕل انقصٛذج
ج -3يٓاسج االَرثاِ ٔ االدساك ٔاالعرُراج
غشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى
اششاك انطانة ف ٙاداسج انًحاظشج يٍ خالل ذؼهٛى انطانة يٓاسج ذحهٛم انُراج انشؼش٘ ٔ ذكٕ ٍٚسأّٚ
انشخص ٙحٕل ْزا انُراج
غشائق انرقٛٛى
أ )%5( .نحعٕس انطانة انفاػم ٔ يشاسكرّ ف ٙاداسج انًحاظشج ف ٙانفصم االٔل
ب )%5( .نحعٕس انطانة انفاػم ٔ يشاسكرّ ف ٙاداسج انًحاظشج ف ٙانفصم انثاَٙ

الصفحة 2

د  -انًٓاساخ انؼايح ٔانربْٛهٛح انًُقٕنح ( انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.) ٙ
د -1انرٕاصم انهفظ( ٙقذسج انطانة ػهٗ انرؼثٛش ػٍ افكاسِ تٕظٕح ٔ ثقح)
د -2االذصال انكرات( ٙانقذسج ػهٗ ذحٕٚم افكاسِ انٗ َصٕص ٔاظحح ٔ يفٕٓيح نالخشٍٚ
د -3يٓاسج انرحهٛم

الصفحة 3

.11
األعثٕع

تُٛح انًقشس
انغاػاخ

يخشجاخ انرؼهى
انًطهٕتح

االٔل

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انثاَٙ

2

انثانث

2

انشاتغ

2

انخايظ

2

انغادط

2

انغاتغ

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انًؼشفح ٔ انفٓى

انًؼشفح ٔ انفٓى

يٓاسج انرفكٛش

اعى انٕحذج  /أٔ
انًٕظٕع
يشحهح يا قثم تٕشكٍٛ
فرشج انؼصش
انزْث)ٙقصٛذج انشاػش
جٕكٕفغك( ٙاغُٛح)
ذحهٛم َقذ٘ نقصٛذج
(اغُٛح) سا٘ انطانة
انقصٛذج ٔ كٛفٛح
انرؼثٛش ػٍ يٕظٕع
انقصٛذج (اغُٛح)
قصٛذج انشاػش
تاذشكٕف ((ػثقشٚرٙ
)) ذحهٛم َقذ٘ نقصٛذج
((ػثقشٚرٙ
سأ٘ انطانة تانقصٛذج
ٔ كٛفٛح انرؼثٛش ػٍ
يٕظٕع انقصٛذج))

انقاء يحاظشج

انًؼشفح ٔ انفٓى

انثايٍ

2

يٓاسج انرفكٛش

سأ٘ انطانة تانقصٛذج

انراعغ

2

-

انؼاشش

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

/

انقاء يحاظشج

/

انقاء يحاظشج

/

انقاء يحاظشج

/

يشاسكح
انطانة
انفاػهح فٙ
اداسج
انًحاظشج

ايرحاٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

انقاء
انًحاظشا خ
انُظش٘

/

انقاء
انًحاظشا خ
انُظش٘

/

يشاسكح
انطانة
انفاػهح فٙ
اداسج
انًحاظشج

ايرحاٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

قصٛذج انشاػش
تٕشك ( ٍٛأذزكش نحظح
سائؼح )
ذحهٛم َقذ٘ نقصٛذج
انشاػش تٕشكٍٛ
أذزكش نحظح سائؼح)
سأ٘ انطانة بالقصٛذج
انشاػش تٕشكٍٛ
أذزكش قصٛذج انشاػش
تٕشك( ٍٛنقذ احثثد
نحظح سائؼح

انًؼشفح ٔ انفٓى

غشٚقح انرؼهٛى

غشٚقح انرقٛٛى

-

-

االيرحاٌ
االٔل يٍ
انفصم االٔل

انشاػش نٛشيُرٕف
:قصٛذج (انششاع )

انقاء
انًحاظشاخ
انُظش٘

/

الصفحة 4

انحاد٘
ػشش

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انثاَ ٙػشش

2

يٓاسج انرفكٛش

انثانث ػشش

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انشاتغ ػشش

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انخايظ
ػشش

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انغادط
ػشش

2

يٓاسج انرفكٛش

انغاتغ ػشش

2

-

انثايٍ ػشش

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انراعغ ػشش

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انؼششٌٔ

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

ذحهٛم َقذ٘ نقصٛذج
انشاػش نٛشيُرٕف
(انششاع) ٔ كٛفٛح
صٛاغح يٕظٕع
انقصٛذج

انقاء
انًحاظشاخ
انُظش٘

يشاسكح
انشاػش ذٕجٛف (انحة
انطانة
االخٛش) يغ ذحهٛم
انفاػهح فٙ
َقذ٘ نقصٛذج الحة
اداسج
االخٛش
انًحاظشج
انقاء
سا٘ انطانة تقصٛذج
انًحاظشاخ
انحة االخٛش
انُظش٘
انقاء
يحاظشاخ
انُظش٘
قصٛذج انشاػش افاَغٛا
انقاء
فٛد (ٚا نٓا يٍ عؼادج)
انًحاظشاخ
يغ انرحهٛم انُقذ٘ نٓا
انُظش٘
انشاػش
قصٛذج َٛكٕال٘
يشاسكح
َكشاعٕف (عكٌٕ)
انطانة فٙ
يغ
اداسج
ذحهٛم َقذ٘ نهقصٛذج
انًحاظشج
قصٛذج َٛكٕال٘
َكشاعٕف (عكٌٕ)
سأ٘ انطانة تقصٛذج
قصٛذج َٛكٕال٘
َكشاعٕف
(عكٌٕ)يٕظٕػح
انقصٛذج
قصٛذج عٛشجٚ ٙغٍُٛٛ
انقاء
(شاكاَ ) ّٛيغ
انًحاظشاخ
ذحهٛم َقذ٘ نقصٛذج
انُظش٘
عٛشجٚ ٙغٍُٛٛ
(شاكاَ)) ّٛ
سأ٘ انطانة تقصٛذج
انقاء
عٛشجٚ ٙغٍُٛٛ
انًحاظشاخ
(شاكاَ ) ّٛعٛشجٙ
انُظش٘
ٚغ( ٍُٛٛشاكاَ) ّٛ
انفرشج انثاَٛح يٍ انشؼش
انقاء
انشٔع ٙيشحهح انفرشج
انًحاظشاخ
انفعٛح َظشج ذؼشٚفٛح
انُظش٘
نهطانة يغ اتشص

الصفحة 5

/

ايرحاٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

/
/

/

ايرحاٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

ايرحاٌ انثاَٙ
يٍ انفصم
االٔل

/
/

/

انٕاحذ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انثأَ ٙ
انؼششٌٔ

2

يٓاسج انرفكٛش

انثانث ٔ
انؼششٌٔ

2

-

انشاتغ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انخايظ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انغادط ٔ
انؼششٍٚ

2

يٓاسج انرفكٛش

انغاتغ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انثايٍ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفح ٔ انفٓى

انراعغ ٔ
انؼششٌٔ

2

يٓاسج انرفكٛش

انثالثٌٕ

2

-

.12

خطح ذطٕٚش انًقشس انذساعٙ

.13

انثُٛح انرحرٛح

االذجاْاخ انحذٚثح فٙ
انشؼش انغٕفٛرٙ
انشاػش انكغُذس تهٕك
قصٛذج
(نٛم.شاسع.يصثاح.
صٛذنٛح) ذحهٛم َقذ٘
نٓا
سأ٘ انطانة تقصٛذج
(نٛم.شاسع.يصثاح.
صٛذنٛح) ذحهٛم َقذ٘
نٓا
انشاػش فالدًٛٚش
ياٚاكٕفغك( ٙيقطغ
يٍ يهحًح ((جٛذ))
ذحهٛم َقذ٘
سأ٘ انطانة تقصٛذج
ياٚاكٕفغكٙ
انشاػش تاعرشَاك
((انشتٛغ)) ذحهٛم َقذ٘
نهقصٛذج
انشاػشج اَا
اخًاذٕفا قصٛذج(( اَا
ٚؼجثُ ))ٙيغ ذحهٛم
َقذ٘
سا٘ انطانة
بقصٛذج(( اَا
ٚؼجثُ ))ٙيغ ذحهٛم
َقذ٘
-

الصفحة 6

انقاء
انًحاظشاخ
انُظش٘

/

يشاسكح
انطانة فٙ
اداسج
انًحاظشج

ايرحاٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

-

ايرحاٌ االٔل
يٍ انفصم
انثاَٙ

انقاء
انًحاظشاخ
انقاء
انًحاظشاخ
انُظش٘
يشاسكح
انطانة فٙ
اداسج
انًحاظشج
انقاء
انًحاظشاخ
انُظش٘

/
/
ايرحاٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ
/

انقاء
انًحاظشاخ
انُظش٘

/

يشاسكح
انطانة فٙ
اداسج
انًحاظشج

ايرحاٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

-

االيرحاٌ
انثاَ ٙيٍ
انفصم انثاَٙ

1ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح

الشعر الروسي و السوفيتي (كتاب منهجي)

2ـ انًشاجغ انشئٛغٛح (انًصادس)

– - Развитие культуры общения у студента
филолога в процессе изучения русского
языка на кафедре русского языка
-багдадского университета

اـ انكرة ٔانًشاجغ انرٕٚ ٙصٗ تٓا
( انًجالخ انؼهًٛح  ,انرقاسٚش ) ....,

-

ب ـ انًشاجغ االنكرشَٔٛح ,يٕاقغ االَرشَٛد
....

نصوص نقد تحليلي خاص ببعض قصائد الشعراء الروس و
السوفيت من بعض مواقع الشبكة العالمية(االنترنيت) الخاصة
باالدب الروسي

14خطح ذطٕٚش انًقشس انذساعٙ
انرؼأٌ يغ احذ اقغاو االدب ف ٙاحذٖ انجايؼاخ انشٔعٛح انًشيٕقح نغشض ٔظغ كراب يُٓج ٙحذٚث
ٚرعًٍ َثزج ذاسٚخٛح ػٍ انشؼش انشٔع ٙذشًم جًٛغ انًشاحم انراسٚخٛح نهشؼش ٔاْى انشؼشاء انز ٍٚسعًٕا
ْعا انراسٚخ يٍ خالل ذقذٚى صٕس نحٛاذٓى االدتٛح ٔاْى َراجاذٓى انشؼشٚح اظافح انٗ دساعح ٔذحهٛم تؼط
قصائذْى انًشٕٓسج

الصفحة 7

وصف المقرر
المرحلة الثالثة – علم الصرف
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.

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ
 .2انقسى الػهً / ٙانًشكض

جبيؼخ ثغذاد /كهٛخ انهغبد
انهغخ انشٔسٛخ

 .3اسى  /سيض انًقشس

قٕاػذ انهغخ انشٔسٛخ

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

اسجٕػٙ

 .5انفصم  /انسُخ

سُٕ٘

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ

96

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف
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 .8أْذاف انًقشس ٚزؼشف انطبنت ثشكم يفصم ػهٗ إشكبل انفؼم ف ٙانهغخ انشٔسٛخ( يصذس انفؼم-ركٍٕٚ
انًبض– ٙانحبضش-انًسزقجم-األيش -انفؼم –أفؼبل انحشكخ -انالصو ٔانًزؼذ٘ – انسٕاثق يغ األفؼبل –
اسى انفبػم – اسى انًفؼٕل – اسى انحبل -انضشٔف ٔانهٕاحق).
.10

يخشجبد اليقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ-1أ -انًؼشفخ ٔانفٓى
أ-1اٌ ٚؼشف انطبنت يؼُٗ اجضاء انكالو ف ٙانهغخ انشٔسٛخل(انفؼم ٔاشكبنخ انًخزهفخ).
أ-2اٌ ٚفٓى انطبنت  :يؼُٗ كم شكم يٍ اشكبل انفؼم ٔطشٚقخ اسزخذايخ .

الصفحة 1

ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبصخ ثبليقشس.
انًؼشفٛخ ة- 1انًٓبساد
ة – 1يؼشفخ انطبنت ثطجٛؼخ انؼالقخ ث ٍٛاجضاء انكالو ف ٙانهغخ انشٔسٛخ
انزٕاصم ة - 2يٓبساد
ة – 2يؼشفخ انطبنت ثبنزحهٛم انقٕاػذ٘ نهجًهخ نٛزًكٍ يٍ فٓى انُص
ج -يٓبساد انزفكٛش
ج--1رؼهٛى انطبنت يٓبساد انحذٚث يٍ خالل انًحبٔسح ث ٍٛانطبنت ٔاألسزبر .
ج-2انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت ف ٙطشح األسئهخ أ كٛفٛخ اإلجبثخػهٓٛب .
ج -3االَزجبِ ٔاالدساك .

طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
اٌ يٍ اْى طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ْ ٙاششاك انطبنت ف ٙششح انًبدح انذساسٛخ ٔجؼهّ ٚششحٓب نجقٛخ صيالئّ
ػٍ طشٚق كزبثخ ثؼض االيثهخ ػهٗ انسجٕسح ٔحهٓب ثشكم يزكشس.

طشائق انزقٛٛى

ايزحبَبد سشٚؼخ ٔاخشٖ شٓشٚخ ٔايزحبٌ َٓبٚخ انسُخ
ج -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ
ج -1رؼهٛى انطبنت يٓبساد انحذٚث يٍ خالل انًحبٔسح ث ٍٛانطبنت ٔاألسزبر .
ج -2انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت ف ٙطشح األسئهخ أ كٛفٛخ اإلجبثخ ػهٓٛب
ج -3االَزجبِ ٔاالدساك .
ج -4اسزؼذاد االسزبر ثزٕج ّٛانطهجخ ٔاػطبئٓى كم انًؼهٕيبد انز ٙيٍ شأَٓب سفغ يسزٕاْى
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
اٌ يٍ اْى طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ْ ٙاششاك انطبنت ف ٙششح انًبدح انذساسٛخ ٔجؼهّ ٚششحٓب نجقٛخ صيالئّ
ػٍ طشٚق كزبثخ ثؼض االيثهخ ػهٗ انسجٕسح ٔحهٓب ثشكم يزكشس

الصفحة 2

طشائق انزقٛٛى

ايزحبَبد اسجٕػٛخ ٔشٓشٚخ ٔايزحبٌ َٓبٚخ انسُخ

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د -1انزٕاصم انكالي ٙثبنهغخ انشٔسٛخ (قذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ أفكبسِ ثٕضٕح ٔثقّ ثبنكالو).
د -2االرصبل انكزبث ٙثبنهغخ انشٔسٛخ أٔ انؼشثٛخ (انقذسح ػهٗ رحٕٚم أفكبسِ انٗ كزبثخ ٔاضحخ ٔيفٕٓيخ
يٍ االخش.)ٍٚ

الصفحة 3
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األسجٕع

ثُٛخ انًقشس

انسبػبد

يخشجبد انزؼهى
انًطهٕثخ

اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

طشٚقخ انزؼهٛى

طشٚقخ انزقٛٛى

1

4

انفؼم(َظشح ػبيخ )

انفؼم(َظشح ػبيخ

انقبء َظش٘
نهًحبضشح
+انزٕاصم يغ
انطهجخ ثبنُقبش

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

4

يصذس انفؼم

انفؼم

اسزخذاو
ٔسبئم انزؼهٛى
انزقُٛخ

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

3

4

رصشٚف انحبضش

انفؼم

انزشجًخ
ٔانقٕاػذ

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

4

4

رصشٚف انًبضٙ

انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

5

4

ركٕ ٍٚااليش

انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

6

4

انفؼم انًزؼذ٘ ٔانالصو انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

7

4

افؼبل انحشكخ ثذٌٔ
سٕاثق

افؼبل انحشكخ

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

8

4

افؼبل انحشكخ يغ
انسٕاثق

افؼبل انحشكخ

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

9

4

يظٓش انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

10

4

اخزجبس

انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

11

4

اسزخذاو انفؼم انغٛش
يكزًم

انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

12

4

اسزؼًبل انفؼم انًكزًم انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

الصفحة 4

13

4

يؼبَ ٙانسٕاثق يغ
افؼبل انحشكخ

افؼبل انحشكخ

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

14

4

يؼبَ ٙانسٕاثق يغ
االفؼبل االػزٛبدٚخ

افؼبل انحشكخ

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

15

4

اسى انفبػم

اسى انفبػم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

ػطهخ َصف انسُخ
16

4

ركٕ ٍٚاسى انفبػم

اسى انفبػم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

17

4

انؼاليبد انًشزشكخ
ث ٍٛاسى انفبػم
ٔانصفخ

اسى انفبػم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

18

4

انؼاليبد انًشزشكخ
ث ٍٛاسى انفبػم ٔانفؼم

اسى انفبػم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

19

4

ركٕ ٍٚاسى انفبػم فٙ
انحبضش

اسى انفبػم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

20

4

ركٕ ٍٚاسى انفبػم فٙ
انًبضٙ

اسى انفبػم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

21

4

اسى انًفؼٕل

اسى انًفؼٕل

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

22

4

ركٕ ٍٚاسى انًفؼٕل ف ٙاسى انًفؼٕل
انحبضش

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

23

4

ركٕ ٍٚاسى انًفؼٕل ف ٙاسى انًفؼٕل
انًبضٙ

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

24

4

انصٛغخ انقصٛشح اسى
انًفؼٕل

اسى انًفؼٕل

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

25

4

اسى انحبل

اسى انحبل

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

26

4

ركٕ ٍٚاسى انحبل يٍ

اسى انحبل

ٕٚي– ٙشفٕ٘

الصفحة 5

أ رحشٚش٘

انفؼم غٛش انًكزًم
27

4

ركٕ ٍٚاسى انحبل يٍ
انفؼم انًكزًم

اسى انحبل

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

28

4

انؼاليبد انًشزشكخ
ث ٍٛاسى انحبل ٔانفؼم
ٔانظشف

اسى انحبل

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

29

4

يشاجؼخ

انفؼم

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

30

2

اخزجبس

.12

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ

1- Учебник русского языка для студентов
иностранцев. Пулькина И.М.,.Захава-Некрасова
Е.Б. Учебник русского языка для студентов
иностранцев.М.1975
2- Khavronina S., Shirochenskaya A.. Russian in
exercises.Учебное пособие.2003г

2ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ (انًصبدس)

-Семантика категории вида русскаого
глагола и его значение в перевода на
арабский язык

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,
ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ  ....المختبر السمعي والمرئي
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خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ

اسزخذاو كزت خبسجٛخ يخصصخ نحم انزًشُٚبد الثشاء انًبدح ثبنًفشداد ٔاسبنٛت فٓى انُحٕ ف ٙانهغخ
انشٔسٛخ.

الصفحة 6

الصفحة 7

وصف المقرر
المرحلة الثالثة – المحادثة
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
 .2انمغى الػهً / ٙانًشكض

جبيؼخ ثغذاد /كهٛخ انهغبد
انهغخ انشٔعٛخ

 .3اعى  /سيض انًمشس

لٕاػذ انهغخ انشٔعٛخ

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

اعجٕػٙ

 .5انفظم  /انغُخ

عُٕ٘

 .6ػذد انغبػبد انذساعٛخ (انكه)ٙ

96

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف

2017 -10-23

 .8أْذاف انًمشس :
يهدف المقرر الى تمكين الطالب من تطوير مهارة التحدث باللغة الروسية من خالل الذخيرة اللغوية التي اكتسبها خالل المراحل
السابقة من دراسته للغة وما يقدمه الكتاب المنهجي المخصص لهذه المادة الدراسية .
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يخشجبد اليمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚؼشف انطبنت يفشداد جذٚذح ف ٙانهغخ انشٔعٛخ يٍ خالل حٕاساد يحبدثخ راد يٕاضٛغ ْبدفخ
أ -2اٌ ٚؼشف يٍ خالل ْزِ انًٕاضٛغ طجٛؼخ انحٛبح انٕٛيٛخ ٔطجٛؼخ انًجزًغ انشٔعٙ
أ -3اٌ ٚؼشف انطبنت طشٚمخ رهخٛض انحٕاس.
أ -4اٌ ٚفٓى انطبنت يٕضٕع انحٕاساد

الصفحة 1

أ -5اٌ ٚفٓى انطبنت اعهٕة انزؼجٛش ػٍ يٕضٕع انحٕاس
أ-1أ -انًؼشفخ ٔانفٓى
ة– 1يؼشفخ انطبنت ثطجٛؼخ انهغخ انشٔعٛخ ٔأعهٕة انزؼجٛش انشٔعٙ
ة – 2يمذسح انطبنت ػهٗ رهخٛض انُظٕص ٔاعزُجبط االفكبس انًًٓخ
ة -4يٓبسح ربنٛف َظٕص رحبك ٙيٕاضٛغ انًمشس ٔرؼضص انزخٛشح انهغٕٚخ نهطبنت

ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبطخ ثبليمشس.
ة– 1يؼشفخ انطبنت ثطجٛؼخ انهغخ انشٔعٛخ ٔأعهٕة انزؼجٛش انشٔعٙ
ة – 2يمذسح انطبنت ػهٗ رهخٛض انُظٕص ٔاعزُجبط االفكبس انًًٓخ
ة -4يٓبسح ربنٛف َظٕص رحبك ٙيٕاضٛغ انًمشس ٔرؼضص انزخٛشح انهغٕٚخ نهطبنت
ج -يٓبساد انزفكٛش
ج -1رؼهٛى انطبنت يٓبسح االَظبد انٗ انحٕاس
ج -2يٓبسح انطبنت ف ٙرهخٛض انحٕاس
ج -3يٓبسح يحبكبح ٔربنٛف انحٕاساد

طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
اششان انطبنت ف ٙاداسح انًحبضشح يٍ خالل رؼهٛى انطبنت يٓبسح انزهخٛض ٔانزؼجٛش ٔيحبكبح ٔرأنٛف
انُظٕص

طشائك انزمٛٛى
أ )%5( .نحضٕس انطبنت انفبػم ٔ يشبسكزّ ف ٙاداسح انًحبضشح ف ٙانفظم االٔل
ة )%5( .نحضٕس انطبنت انفبػم ٔ يشبسكزّ ف ٙاداسح انًحبضشح ف ٙانفظم انثبَٙ

الصفحة 2

ج -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ج -1رؼهٛى انطبنت يٓبساد انحذٚث يٍ خالل انًحبٔسح ث ٍٛانطبنت ٔاألعزبر .
ج -2انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت ف ٙطشح األعئهخ أٔ كٛفٛخ اإلجبثخ ػهٓٛب .
ج -3االَزجبِ ٔاالدسان.
ج -4اعزؼذاد االعزبر ثزٕج ّٛانطهجخ ٔاػطبئٓى كم انًؼهٕيبد انز ٙيٍ شأَٓب سفغ يغزٕاْى.

طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
اششان انطبنت ف ٙاداسح انًحبضشح يٍ خالل رؼهٛى انطبنت يٓبسح انزهخٛض ٔانزؼجٛش ٔيحبكبح ٔرأنٛف
انُظٕص

طشائك انزمٛٛى

ايزحبَبد اعجٕػٛخ ٔشٓشٚخ ٔايزحبٌ َٓبٚخ انغُخ
د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د -1انزٕاطم انهفظ( ٙلذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ افكبسِ ثٕضٕح ٔ ثمخ)
د -2االرظبل انكزبث( ٙانمذسح ػهٗ رحٕٚم افكبسِ انٗ َظٕص ٔاضحخ ٔ يفٕٓيخ نالخشٍٚ
د -3يٓبسح انزهخٛض
د -4يٓبسح انًحبكبح ٔانزبنٛف ٔاالثزكبس

الصفحة 3
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األعجٕع

انغبػبد

يخشجبد انزؼهى
انًطهٕثخ

االٔل

2

انثبَٙ

2

انثبنث

2

انشاثغ

2

انخبيظ

2

انغبدط

2

انغبثغ

2

انثبيٍ

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

انزبعغ

2

-

ثُٛخ انًمشس
اعى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

انًؼشفخ ٔ انفٓى

طشٚمخ انزؼهٛى

طشٚمخ انزمٛٛى

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

يحبكبح
ٔربنٛف
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

/

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

حٕاس ( نُذسط انهغخ
انشٔعٛخ)

يحبكبح
ٔربنٛف
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

/

حٕاس ( نُزْت
ثٕاعطخ انًزشٔ)

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

االعزمشاس ف ٙانؼًم

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

انًؼشفخ ٔ انفٓى

=

حٕاس ( نُذسط انهغخ
انشٔعٛخ)

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

انًؼشفخ ٔ انفٓى
يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

انًؼشفخ ٔ انفٓى

حٕاس ( نُزْت
ثٕاعطخ انًزشٔ)

يحبكبح
ايزحبٌ شفٓٙ
ٔربنٛف
ٕٚيٙ
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

حٕاس (االَزمبل نهؼٛش
ف ٙانفُذق)

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

=

يحبكبح
ٔربنٛف
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

ايزحبٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

-

االيزحبٌ
االٔل يٍ

-

الصفحة 4

انفظم االٔل
انؼبشش

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

حٕاس ( ثبنُٓبء
ٔانشفبء ) حٕل
االطؼًخ ٔاالششثخ

انحبد٘ ػشش

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

=

انثبَ ٙػشش

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

انثبنث ػشش

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

=

انشاثغ ػشش

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

حٕاس ( رًُٛبرُب نكى
ثبنشفبء) حٕل طحخ
االَغبٌ ٔانجٛئخ

انخبيظ ػشش

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

=

انغبدط ػشش

2

-

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

يحبكبح
ٔربنٛف
/
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

حٕاس ( نُزْت انٗ
انغٕق)

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

ايزحبٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

يحبكبح
 /ايزحبٌ
ٔربنٛف
َظٕص ػهٗ ٕٚي ٙشفٓٙ
غشاس انحٕاس
لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

يحبكبح
ٔربنٛف
/
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

-

-

ايزحبٌ انثبَٙ
يٍ انفظم
االٔل

انغبثغ ػشش

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

حٕاس ( ف ٙطبنٌٕ
انزجًٛم) حٕل
االػزُبء ثبنجغى
ٔانجًبل ٔانظحخ

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

انثبيٍ ػشش

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

=

يحبكبح
ٔربنٛف
َظٕص ػهٗ

الصفحة 5

/

غشاس انحٕاس

حٕاس ( نُزْت فٙ
ضٛبفخ) حٕل انضٛبفخ
ٔاالعزمجبل ٔانزٕاطم
االجزًبػٙ

لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

انزبعغ ػشش

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

انؼششٌٔ

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

=

انٕحذ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

حٕاس ( نُزْت
نالعزجًبو) حٕل
االعزجًبو ف ٙدٔس
انغًُٛب ٔانًغبسح
ٔانزُضِ

انثبَٔ ٙ
انؼششٌٔ

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

انثبنث ٔ
انؼششٌٔ

2

-

-

انشاثغ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

لشاءح انحٕاس
حٕاس ( َظٛحخ حٕل
ٔرشجًزّ
انؼاللبد االجزًبػٛخ)
ٔرهخٛظّ

انخبيظ ٔ
انؼششٌٔ

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

انغبدط ٔ
انؼششٍٚ

2

انًؼشفخ ٔ انفٓى

يحبكبح
ايزحبٌ ٕٚيٙ
ٔربنٛف
َظٕص ػهٗ شفٓٙ
غشاس انحٕاس
لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

يحبكبح
ٔربنٛف
/
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

=

-

=

حٕاس ( حٕل ٔعبئم
االرظبل ) انٓبرف
ٔاالَزشَٛذ

الصفحة 6

/

االيزحبٌ
االٔل يٍ
انفظم انثبَٙ
/

يحبكبح
ٔربنٛف
/
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس
لشاءح انحٕاس
ٔرشجًزّ
ٔرهخٛظّ

/

انغبثغ ٔ
انؼششٌٔ

2

انثبيٍ ٔ
انؼششٌٔ

2

يٓبسح االدسان
ٔانزفكٛش

----

=

يحبكبح
ٔربنٛف
َظٕص ػهٗ
غشاس انحٕاس

---

--

انزبعغ ٔ
انؼششٌٔ

2

انًؼشفخ ٔانفٓى
ٔاالدسان ٔانزفكٛش

يشاجؼخ انًٕاضٕع
االٔل انٗ انًٕضٕع
انغبدط

يشبسكخ
انطبنت فٙ
اداسح
انًحبضشح

انثالثٌٕ

2

 انًؼشفخ ٔانفٓىٔاالدسان ٔانزفكٛش

يشاجؼخ انًٕاضٕع
االٔل انٗ انًٕضٕع
انغبدط

يشبسكخ
انطبنت فٙ
اداسح
انًحبضشح
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االيزحبٌ
انثبَ ٙنهفظم
انثبَٙ

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

كتاب المقرر( استمعوا واسلوا وأجيبوا) لدارسي اللغة
الروسية كتاب منهجي خاص بالمحادثة لطلبة المرحلة
الثالثة  /تاليف بيليايفا  ،كورسكيا  ،ايريمينا  ،لوتسكايا

2ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ (انًظبدس)
اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

-Эвфемизм в переводческом детальности.
-

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ - ....
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ايزحبٌ ٕٚيٙ
شفٓٙ

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ

اعزخذاو ٔعبئم انزكُٕنٕجٛب انحذٚثخ "انًخزجشاد انًضٔدح ثٕعبئم عًؼٛخ ٔ يشئٛخ

الصفحة 7

الصفحة 8

وصف المقرر
المرحلة الثالثة – نظريات اللغة
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.

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

جبيؼخ ثغذاد

 .2انقسى الػهً / ٙانًشكز

كهٛخ انهغبد –قسى انهغخ انشٔسٛخ

 .3اسى  /سيز انًقشس

َظشٚبد انهغخ

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

اسجٕػٙ

 .5انفصم  /انسُخ

سُٕ٘

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ

 48سبػخ

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

19/10/2017

 .8أهداف المقرر.
ٔيُٓبٚ :زؼشف انطبنت ثشكم يفصم ػهٗ أسبسٛبد ػهى انهغخ ثٕصفّ يبدح ػهًٛخ
 انزصٕساد انؼهًٛخ نًخزهف انًذاسس انهسبَٛخ انُظشٚخ ٔانزطجٛقٛخ ,فشٔع انهسبَٛبد انؼبيخ انُظشٚبد أصم انهغخ ٔرطٕسْب ٔطجٛؼخ انهغخ ٔ رطٕسْب ٔظبئف انهغخ ٔانكالو ٔانهغخ ٔانزفكٛش ٔرفبػم انهغخ ٔانًجزًغ ثُٛخ انهغخ َٔظبو انهغخ انصٕرٔ ٙانًؼجًٔ ٙانُحٕ٘ ثًب ٚؤْم انطالة نفٓى انُصٕص انًقشٔءح ثًبٚسبػذْى ػهٗ رسٓٛم يًٓخ انزشجًخ
.10

يخشجبد اليقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى

الصفحة 1

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚؼشف انطبنت طجٛؼخ انهغبد ٔفبػهٛزٓب
أ -2انؼالقبد ث ٍٛانهغبد انًخزهفخ
أ -3كٛفٛخ رجًٛغ انهغبد ف ٙػبئالد
أٔ -4فشٔع ٔربسٚخ رطٕسْب
أ-5
أ-6
ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبصخ ثبليقشس.
ة - 1يؼشفخ انطبنت ثطجٛؼخ انؼالقخ ث ٍٛانهغبد
ة - 2يؼشفخ انطبنت ثبنزحهٛم انهغٕ٘ نهُصٕص نٛزًكٍ يٍ فًٓٓب
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى

ٔاالرصبل انزٕاصم

طشائق انزقٛٛى
اخزجبس شفٕ٘ ٔرحشٚش٘

ج -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ
ج-1رؼهٛى انطبنت يٓبساد انحذٚث يٍ خالل انًحبٔسح ث ٍٛانطبنت ٔاألسزبر .
ج-2انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت ف ٙطشح األسئهخ أ كٛفٛخ اإلجبثخػهٓٛب .
ج -3االَزجبِ ٔاالدساك .

الصفحة 2

طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
ٔاالرصبل انزٕاصم

طشائق انزقٛٛى
اخزجبس شفٕ٘ ٔرحشٚش٘

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.) ٙ
د -1انزٕاصم انكالي ٙثبنهغخ انشٔسٛخ (قذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ أفكبسِ ثٕضٕح ٔثقّ ثبنكالو).
د -2االرصبل انكزبث ٙثبنهغخ انشٔسٛخ أ انؼشثٛخ ( انقذسح ػهٗ رحٕٚم أفكبسِ انٗ كزبثخ ٔاضحخ ٔيفٕٓيخ
يٍ االخش.)ٍٚ

الصفحة 3

.11
انسبػبد

األسجٕع

ثُٛخ انًقشس
اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

يخشجبد انزؼهى
انًطهٕثخ

نظريات اللغة بوصفها مادة
علمية

نظريات اللغة بوصفه مادة
علمية (نظرة عامة)

انقبء انُظش٘
نهًحبضشح ٕٚ +ي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘
انزٕاصم يغ
انطهجخ ثبنُقبش

2

جوانب دراسة اللغة وفروع
علم اللغة

نظريات اللغة بوصفه مادة
علمية

اسزخذاو
ٕٚي– ٙشفٕ٘
ٔسبئم انزؼهٛى
أ رحشٚش٘
انزقُٛخ

2

مكانة علم اللغة بين العلوم
األخرى

نظريات اللغة بوصفه مادة
علمية

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

أصل اللغة

أصل اللغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

نظريات اصل اللغة

أصل اللغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

1
2

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

طشٚقخ انزؼهٛى

طشٚقخ انزقٛٛى

انزشجًخ
ٔانقٕاػذ

2

مراحل تكوين اللغة البشرية

أصل اللغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

اللغة والتفكير

طبيعة اللغة وجوهرها

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

وظائف اللغة

طبيعة اللغة وجوهرها

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

اللغة والكالم

طبيعة اللغة وجوهرها

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

اختبار

علم اللغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

تفاعل اللغة والمجتمع

اللغة والمجتمع

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

اشكال وجود اللغة

اللغة والمجتمع

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

الصفحة 4

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2

الصيغة المكتوبة والصيغة
المنطوقة

اللغة والمجتمع

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

بنية اللغة ونظام العالمات

بنية اللغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

اختبار

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

عطلة نصف السنة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘
بنية اللغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

بنية اللغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

علم الصوت وعلم وظائف
األصوات

علم الصوت وعلم وظائف
األصوات

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

تصنيف األصوات

علم الصوت وعلم وظائف
األصوات

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

الفونيمات

علم الصوت وعلم وظائف
األصوات

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

الكلمة بوصفها الوحدة
األساسية في اللغة

علم المفردات المعجمية

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

مفهوم الكلمة

علم المفردات المعجمية

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

مفهوم الشكل الداخلي
للكلمة (اللكسيم والسيميم)

علم المفردات المعجمية

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

معنى الكلمة ومكوناتها

الكلمة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

الكلمات والمفاهيم

الكلمة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

بنية معاني الكلمة

الكلمة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

انماط العالمات اللغوية
العالقات في نظام اللغة

2

الصفحة 5

26
27
28
29
30

2

تقسيم الكلمات وفق سماتها

طبقات المكون المعجمي
للغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

تصنيف المفردات حسب
أساليب الكالم

طبقات المكون المعجمي
للغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

أنواع المفردات ذات
االستعمال المحدود

طبقات المكون المعجمي
للغة

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

مراجعه

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

2

اختبار

ٕٚي– ٙشفٕ٘
أ رحشٚش٘

.12
1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ

انجُٛخ انزحزٛخ

Поговорим о русском языке: Учебное пособие для
иностр. учащихся гуманитарного профиля продвинутого
этапа / Р.А. Фирсова, И.М. Сушкова, отв. ред. В.Ю.
Корпов.- Воронеж. гос. уни-т, 2006.-111 с.

2ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ (انًصبدس)

- Основы теории языка и коммуникации.
О.Н.Чарыкова,З.Д. Попова, И.А.Стернин . М. Наука,
2012.
- Краткая характеристика синтаксиса русского
языка как иностранного

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,
ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ
....
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http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.
htm

خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ

المختبر السمعي و المرئى

رٕفٛش

الصفحة 6

الصفحة 7

