
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

كلية اللغات  انًؤسسخ انزعهًُُخ .1
  قسم اللغة العبرية  انًشكض / عهًٍ انمسى ال .2

 االسزُعبة سيض انًمشس/ اسى  .3

  سبعبد اسجىعُب3 أضكبل انذعىس انًزبدخ .4

  سُى2018ٌ – 2017 انسُخ/ انفصم  .5

  سبعخ288 (انكهٍ)عذد انسبعبد انذساسُخ  .6

 28/12/2017 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 :-فً نهاٌة السنة الدراسٌة ٌنبغً على الطالب ان ٌتمكن من 

 .تطوٌر قدرته على فهم واستٌعاب المادة المطلوبه -1

 .تطوٌر ادراك الطالب لالجابه على االسئلة غٌر المباشرة التً تحتوي على خدعة تقنٌة -2

 .تحسٌن مستوى الطالب فً الكتابة والقراءة -3

 .تقوٌة مهارة االصغاء من خالل االستماع الى مقاطع صوتٌه فً المختبر -4

 .شد الطالب اٌضا الى مقاطع فدٌو مسلٌة وعلمٌة بنفس الوقت لتسهٌل عملٌة اندماجه مع الماده -5

. تطوٌر قدرتة الطالب على الترجمه اٌضا -6

 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

  وغشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُىيمشسيخشجبد ال .10

  هذاف انًعشفُخ األ- أ
 .يعشفخ يهبسح انكزبثخ االسرجبنُخ-1أ

 .يعشفخ اَىاع انعُبوٍَ-2أ

 .يعشفخ اَىاع انمطع يع رعبسَفهب - 3أ
 . يعشفخ كُفُخ دم االسئهخ انًهبسَخ انزٍ رذزبج نهزشكُض-4أ
 .رطىَش يهبسح ركىٍَ يمبغع اَطبئُخ يٍ خالل االجبثخ عهً االسئهخ انخبصخ ثبنًمطع- 5أ
 .رىسُع افبق انطبنت ثبالغالع عهً يىاظُع يخزهفخ- 6أ

  .يمشس انخبصخ ثبلَخانًهبساداألهذاف -  ة 

 .جعم انطبنت اٌ َذم اسئهخ خبسجُخ يٍ خالل كثشح انزًبسٍَ وانىاججبد –1ة

 .رضوَذ انطبنت ثعهىيبد يخزصشح واالجبثخ ثبنزفبصُم  – 2ة

 .ثعذ عشض يمبغع انفذَى َزُبلص انطهجخ عٍ يىظىعخ يبدح انفذَى نزطىَش يهبسح االسزُعبة  - 3ة

غًس انطبنت ورذًُسه فٍ كزبثخ ورشجًخ ثعط االيثهخ وانجًم انمصُشح  -  4ة

   
      غشائك انزعهُى وانزعهى 

 .يٍ خالل ركثُف انىاججبد انًُضنُخ -1

 .يزبثعخ انطهجخ وانىلىف يعهى دائًب فٍ يب نى ادزبجىا ثعط انًسبعذح فٍ انذهىل -2

 .انزشكُض عهً ادخبنهى انًخزجشاد انسًعُخ وانًشئُخ دائًب -3

 .انزشكُض عهً انُطبغبد انطالثُخ انزٍ رخص انًبدح ويزبثعخ كم يبهى جذَذ عهً االَزشَذ -4
      غشائك انزمُُى 

ايزذبَبد َهبَخ - 5ايزذبَبد ضهشَخ -4اسئهخ خبسجُخ ثسُطخ - 3يُبلطبد فىسَخ - 2ايزذبَبد َىيُخ -1

 .انسُخ 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ - ج

 .دش انطالة عهً انًطبسكخ انُىيُخ-1ج

 .انًبدح انعهًُخ ودذهب الركفٍ فبالخالق جضء كجُش يٍ انًعشفخ وانزعهى-2ج

 .انزطذَذ عهً اداء انىاججبد وانذش عهً انًطبسكخ انىاسعخ-3ج

 .انًطبسكخ داخم انمبعخ ثٍُ انطالة- 4ج

  
     غشائك انزعهُى وانزعهى 

 .دش انطبنت عهً كُفُخ رمسُى ولزه ثٍُ انىاججبد وانًهبو االخشي -1

 .عًم وسش داخم انًذبظشاد نهزطجُع عم انطبسكخ انفعبنخ - 2

رذهٍ االسزبر ثبالخالق نُكىٌ لذوح ويثبل اعهً نهطهجخ  - 3

 
    غشائك انزمُُى 

 .انىاججبد انصفُخ وانجُزُخ  -1

 .االيزذبَبد انُىيُخ وانطهشَخ وانُهبئُخ -2
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. (انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انطخصٍ  )انًُمىنخ انزأهُهُخ انًهبساد انعبيخ و- د 

 .يهبسد انزىاصم ثٍُ انفشَك انىادذ وثبنزبنٍ ثٍُ االافشاد -1د

 .انىلىف عهً االخطبء وانزبكُذ عهً عذو ركشاسهب يشح اخشي -2د

 .اسزخذاو وسبئم انزىاصم االجزًبعٍ فٍ يبَخذو انًبدح انعهًُخ وخبصخ االَزشَذ وثشايجُبره -3د

  .رطىَش يهبساد االصغبء وانكزبثخ وانمشاءح ثبالظبفخ انً انزشجًه - 4د
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىدذح 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزعهُى

يعشفخ انطبنت الَىاع  3 1

 انعُبوٍَ
ضشح رفصُهٍ  اَىاع انعُبوٍَ

داخم انمبعخ 

ثبسزخذاو 

 وسبئم اَعبح

 يُبلطخ انطهجخ

دم انزًبسٍَ انخبصخ  3 2

 ثبنعُبوٍَ
دههى نجعط  = اَىاع انعُبوٍَ

 انزًبسٍَ
يعشفخ انطبنت الَىاع  3 3

 انجًم
 يُبلطخ انطهجخ = اَىاع انجًم

دم انزًبسٍَ انخبصخ  3 4

 ثبَىاع انجًم 
دههى نجعط  = اَىاع انجًم

 انزًبسٍَ
يمطع فذَى عٍ رعذد  3 5

 انضواج 
 يُبلطخ انطهجخ = انجضء االول –انضواج 

لطعخ عٍ االسيهخ  3 6

 انسىداء 
 يُبلطخ انطهجخ = االسيهخ انسىداء

رًبسٍَ االسيهخ  3 7

 انسىداء
دههى نجعط  = االسيهخ انسىداء

 انزًبسٍَ
لطعخ عٍ انُسبء  3 8

 انمبرالد 
 يُبلطخ انطهجخ = انسشعىف

دههى نجعط  = انسشعىف رًبسٍَ انُسبء انمبرالد  3 9

 انزًبسٍَ
يمطع فذَى عٍ رعذد  3 10

 انضوجبد
 يُبلطخ انطهجخ = انجضء انثبٍَ–انضواج 

لطعخ عٍ انعالج  3 11

 انًًزبصنهصذاع
 يُبلطخ انطهجخ = انًمصهخ

رًبسٍَ انعالج انًًزبص  3 12

 نهصذاع
دههى نجعط  = انًمصهخ 

 انزًبسٍَ
لطعخ عٍ انزًىَه نذي  3 13

 انذطشاد 
 يُبلطخ انطهجخ = َشوٌ والَشوٌ

رًبسٍَ انزًىَه نذي  3 14

 انذطشاد
دههى نجعط  = َشوٌ وال َشوٌ

 انزًبسٍَ
 يُبلطخ انطهجخ = خطش فٍ انصذشاء لطعخ عٍ انجًبل 3 15
دههى ثعط  = خطش فٍ انصذشاء رًبسٍَ  عٍ انجًبل  3 16

 انزًبسٍَ
يمطع فذَى عٍ رعذد  3 17

 انضوجبد 
 يُبلطخ انطهجخ = انجضء انثبنش–انضواج 

يمطع عٍ كُفُخ اَزبج  3 18

 انخجض
 يُبلطخ انطهجخ = اَزبج انخجض

دههى ثعط  = اَزبج انخجض رًبسٍَ اَزبج انخجض  3 19

 انزًبسٍَ
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انزعشف عهً االثذبس  3 20

 رذذ انًبء
 يُبلطخ انطهجخ = انغىاصخ

رًبسٍَ االثذبس رذذ  3 21

 انًبء
دههى ثعط  = انغىاصخ 

 انزًبسٍَ
يمطع فذَى عٍ االعُبد  3 22

 انُهىدَخ
-عُذ انفصخ

 انجضءاالول
 يُبلطخ انطهجخ =

 يُبلطخ انطهجخ = انصذَمٍُ يمطع عٍ انصذالخ 3 23
دههى ثعط  = انصذَمٍُ رًبسٍَ عٍ انصذالخ 3 24

 انزًبسٍَ
يعشفخ غشَمخ انكطف  3 24

 عٍ انكزة
 يُبلطخ انطهجخ = جهبص كطف انكزة

رًبسٍَ عٍ كطف  3 25

 انكزة
دههى ثعط  = جهبص كطف انكزة

 انزًبسٍَ
يمطع فذَى عٍ االعُبد  3 26

 انُهىدَخ
انجضء -عُذ انفصخ

 انثبٍَ
 يُبلطخ انطهجخ =

عىانى انذطشاد  3 27

 انعجُت 
 يُبلطخ انطهجخ = انُذهخ

رًبسٍَ عىانى  3 28

 انذطشاد انعجُت
دههى نجعط  = انُذهخ

 انزًبسٍَ
يمطع فذَى االعُبد  3 29

 انُهىدَخ 
انجضء -عُذ دُىكب

 االول
 يُبلطخ انطهجخ =

انخىض فٍ اوثئخ  3 30

 يصش انعطشح
 يُبلطخ انطهجخ = داء انمًم

رًبسٍَ فٍ اوثئخ يصش  3 31

 انعطشح
دههى ثعط  = داء انمًم

 انزًبسٍَ
يمطع فذَى فٍ االعُبد  3 32

 انُهىدَخ 
عُذ دُىكب  

 انجضء انثبٍَ-
 يُبلطخ انطهجخ =

 انجُُخ انزذزُخ  .12

 مواقع االنرتنت واليوتيوب ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 التوجد مراجع اعتمد على االنرتنت للمعلومات احلديثة   (انًصبدس)ـ انًشاجع انشئُسُخ 2

.  أعياد الطائفة اليهودية– 1انجذىس  - 3
.  يهود األندلس وتأثرهم بالثقافة العربية– 2
.  السحر والتعاويذ يف العهد القدمي– 3
 اـ انكزت وانًشاجع انزٍ َىصً ثهب                

  (.... ,انزمبسَش , انًجالد انعهًُخ ) 
الصحف العربية واجملالت العلمية وبعض ادلواقع اخلاصة باجملاالت العلمية 

 .االخرتاعات وكل ماهو جديد 
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يىالع االَزشَُذ , ة ـ انًشاجع االنكزشوَُخ

.... 
www.haartz.com 
www.hayom.com 
www.habaa.com   
www.yanshof.com 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

. اعزًبد انطبنت عهً غشق دذَثخ فٍ انجذش وانزشجًخ وانفهى انسشَع ورطىَش يهبسح االَزشَذ -1

 

. رطىَش يهبسح االصغبء فٍ انًخزجش نُكىٌ  لبدس عهً كزبثخ يبَسًع دوٌ اخطبء -2

 

http://www.haartz.com/
http://www.hayom.com/
http://www.habaa.com/
http://www.yanshof.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  و١ٍخ اٌٍغبد اٌّؤؼؽخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لؽُ اٌٍغخ اٌؼجط٠خ     اٌّطوع / ػٍّٟ اٌمؽُ اي .2

االٔفبء اٌّطحٍخ اٌضبٌضخ   ضِع اٌّمطض/ اؼُ  .3

  ؼبػخ 2 أـىبي اٌحضٛض اٌّزبحخ .4

  ؼٕٛٞ 2018 – 2017 اٌؽٕخ/ اٌفصً  .5

 192 =3ِضطٚة 64=ؼبػخ 2ِضطٚة 32 (اٌىٍٟ)ػسز اٌؽبػبد اٌسضاؼ١خ  .6

 28/12/2017 ربض٠د إػساز ٘صا اٌٛصف  .7

 .فٟ ٔٙب٠خ اٌؽٕخ اٌسضاؼ١خ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌطبٌت أْ ٠زّىٓ ِٓ وزبثخ االٔفبء  : أ٘ساف اٌّمطض .8

 تطبيق معرفتو يف مراحل عملية الكتابة - 1

 .معرفة تقنيات الكتابة والعصف الذىين والكتابة احلرة - 2

 .معرفة كيفية كتابة موضوع جيد للفقرة -3

 .معرفة كيفية كتابة اجلمل  الساندة  واملساعدة واليت توضح الفكرة الرئيسة - 4

 .معرفة كتابة الفقرات بطريقة متماسكة ومرتابطة -5

 معرفة كتابة الفقرة التعبريية   والوصفية واجلدالية  واالقناعية والسببية والتاكيد على التطور الوقيت واملكاين حسب نوع االنشاء- 6

. معرفة استخدام الصفات والظروف والكلمات االنتقالية املساعدة -7
. التعبري عن مشاعر الطالب وافكاره من خالل كتاباتو لالنشاء او وصفو لشئ ما -8
. معرفة كتابة التعبري  وانواعو وكيفية استخدام بعض العبارات  يف املقدمة  أو يف هنايتو - 9      

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

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

 ؛.البرنامج
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  ٚططائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِمطضِرطجبد اي .10

  ٘ساف اٌّؼطف١خ األ- أ
 ِؼطفخ ذطٛاد اٌىزبثخ ٚاٌؼصف اٌصٕٟ٘ -1أ

 ِؼطفخ اٌّٛضٛع ٚوزبثخ جٍّخ اٌّٛضٛع ٚاٌّحزٜٛ ٚاٌربرّخ -2أ

 ٚاٌمٛاػس اٌّزجؼخ ٌىً ٔٛع ...اٌد ,ِمبضٔخ ,ؼجج١خ ,ٚصف١خ ,لصص١خ )ِؼطفخ أٛاع اٌىزبثخ - 3أ
 ضطٚضح ِؼطفخ اٌزطاثظ ٚاٌزجبٔػ  فٟ اٌىزبثخ -4أ
 ضطٚضح  ِؼطفخ اٌزطٛض اٌعِٕٟ ٌٍمصخ اٌزؼج١ط٠خ  ٚاٌزطٛض اٌّىبٟٔ ٌٍفمطح اٌٛصف١خ - 5أ
 ضطٚضح ِؼطفخ  وزبثخ اٌطؼبئً -  6أ

  .ِمطض اٌربصخ ثبي٠خاٌّٙبضاداأل٘ساف -  ة 

 رؼط٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّبزح  إٌظط٠خ اٌّؼطبح ٌٗ  ٚاػطبءٖ اِضٍخ  ّٚٔبشط  –1ة

 إٌّبلفخ زاذً  اٌمبػخ ٚرفج١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االؼئٍخ ٚوصٌه ِحبٌٚخ  االجبثخ ػٍٝ اٌطٍجخ  – 2ة

 رع٠ٚس اٌطبٌت ثزّبض٠ٓ  زاذً اٌمبػخ ٌّؼطفخ ِسٜ  اؼز١ؼبثٗ ٌٙب – 3ة

 حش اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ ٚاجت ث١زٟ ٚرٕبلؿ إٌمبط اٌضؼ١فخ ٚاالذطبء زاذً اٌمبػخ -    4ة
      ططائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 ِٓ ذالي اٌّحبضطاد ٚإٌمبؾ زاذً اٌمبػخ اٌسضاؼ١خ ٚرمس٠ُ اٌّٛاز إٌظط٠خ ٌٍطالة -1

 رمس٠ُ ػطض اٌىزطٟٚٔ ٌىبفخ أٛاع اٌىزبثخ -2

رسض٠ت اٌطالة ػٍٝ اٌىزبثخ ِٓ ذالي اػطبءُ٘ ٚضلخ ػًّ ِجٙعح ِٚطجٛػخ ِؽجمب  رؽبػسُ٘ ػٍٝ - 3

 اٌىزبثخ اٚ ِؼطفخ اٚ رصح١ح لطؼخ ِىزٛثخ ثبٌٍغخ اٌؼجط٠خ 

 (اٌىٍّبد االٔزمب١ٌخ)اػطبء االٌت ٚاجت ث١زٟ ٌىزبثخ أفبء اٚ رصح١ح لطغ اٚ اضبفخ - 4
      ططائك اٌزم١١ُ 

-6اِزحبٔبد ـٙط٠خ - 5ٚاجت ث١زٟ  - 4اٌىزبثخ فٟ اٌمبػخ - 3اِزحبٔبد ؼط٠ؼخ  - 2اٌّفبضوخ اٌصف١خ - 1
 اِزحبْ ٔٙب٠خ اٌؽٕخ 

 

 

 
 األ٘ساف اٌٛجسا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ - ط

 ػٍٝ اٌطبٌت اوّبي اٌٛاجت اٌىزبثٟ فٟ اٌٛلذ اٌّحسز -1ط

 اٌّفبضوخ  زاذً اٌمبػخ ث١ٓ اٌطالة -2ط

 اٌزصطف ثبذالق  ػب١ٌخ ٚرحًّ اٌّؽؤ١ٌٚخ فٟ وزبثخ اٌٛاجت -3ط

 اٌزفبػً ِغ اٌطٍجخ االذط٠ٓ فٟ حبٌخ وزبثخ ػًّ ِفزطن ِغ رصٚق ٚفُٙ اٌؼًّ االزثٟ -  4ط

  
     ططائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 

ِحبضطاد ذبصخ ٌٍطٍجخ رٛضح ٌُٙ اِىب١ٔخ حؽبة اٌٛلذ فٟ االِزحبْ  ٚو١ف١خ اٌجسء ثبٌىزبثخ اصٕبء اٞ - 1

اِزحبْ  

ضطٚضح اٌزبو١س ػٍٝ اٌطٍجخ اٌٛاجت االذاللٟ  اصٕبء اٌىزبثخ ٚذصٛصب وزبثخ اٌجحش  -2

 اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٌٍطالة ٚضطٚضح اٌؼًّ وفط٠ك ٚرصح١ح اذطبء االذط٠ٓ  - 3
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    ططائك اٌزم١١ُ 

 ِٓ ذالي اٌّفبضوخ اٌصف١خ ٚاٌزفبػً  زاذً اٌمبػخ اٌسضاؼ١خ - 1

 ِٓ ذالي رم١١ُ االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌفٙط٠خ ٚاِزحبٔبد ٔٙب٠خ اٌؽٕخ - 2

 ِٓ ذالي اـطاف اٌزسض٠ؽٟ ػٍٝ اٌّجب١ِغ اٌطالث١خ  ِٚسٜ اٌزٛاصً ث١ُٕٙ -3

 
. (اٌّٙبضاد األذطٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛض اٌفرصٟ  )إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبضاد اٌؼبِخ ٚ- ز 

 رؽ١ٍُ اٌؼًّ ثبٌٛلذ اٌّحسز ٚثفىً ِمجٛي-1ز

 ِٙبضاد اٌزٛاصً ِغ االذط٠ٓ ٚاٌؼًّ وفط٠ك -2ز

 ِحبٌٚخ ػسَ رىطاض االذطبء االِالئ١خ اٚ إٌح٠ٛخ ِطح اذطٜ -3ز

   اؼزرساَ االٔزط١ٔذ ٌحً اٌزّبض٠ٓ اٌربصخ ثبالٔفبء - 4ز
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 ث١ٕخ اٌّمطض .11

ِرطجبد اٌزؼٍُ  اٌؽبػبد األؼجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اؼُ اٌٛحسح 

 اٌّٛضٛع
 طط٠مخ اٌزم١١ُ طط٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؼبػزبْ  1

 اؼجٛػ١ب 
ِؼطفخ اٌطبٌت أٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب 
ٔمبؾ زاذً  وزبثخ االٔفبء ٚأٛاػٗ 

اٌمبػخ أٛع 

 االٔفبء

حً اٌٛاجت 

 أٚ االِزحبْ  

ِؼطفخ اٌطبٌت و١ف  = 2

٠ىزت لصخ ثبؼزرساَ 

اٌزطر١ت اٌعِٕٟ 

 ٚاٌزطو١ع ػٍٝ االظِٕخ 

 وصٌه وصٌه االٔفبء اٌمصصٟ 

ِؼطفخ اٌطبٌت  = 3

 ثبٌضّبئط 
= = = 

اٌفمطح االفززبح١خ  اجعاء االٔفبء = 4

 ٌالٔفبء
= = 

جٍّخ -١٘ئخ االٔفبء = = 5

 ِفزٛحخ
= = 

 = = اٌفمطح إٌٙبئ١خ = = 7
ا٠ٓ ِٚزٝ رىزت إٌمطخ   ػالِبد اٌزٕم١ظ = 8

. 
= = 

ػالِخ اٌؽؤاي ا٠ٓ = =  9

رىزت؟ 

 = =

ػالِخ اٌزؼجت ا٠ٓ = =  10

! رىزت

 = =

إٌمبط اٌضالس ا٠ٓ  = =  11

... رىزت

 = =

= = : إٌمطزبْ ا٠ٓ رىزت= =  12

= = , اٌفبضظح ا٠ٓ رىزت= =  13

اٌفٌٛخ إٌّمٛطخ ا٠ٓ = =  14

. ,رىزت

 = =

ـرطخ ط٠ٍٛخ ا٠ٓ = =  15

- رىزت  

 = =

= =  ()االلٛاغ ا٠ٓ رىزت= =  16

ػالِبد االلزجبغ ا٠ٓ = =  17

"..." رٛضغ

 = =

= = - اٌٛصً = =  18

ػالِخ الزجبغ = =  19

" ٚصٕبئ١خ  (- )احبز٠خ

 = =

ضٚائغ االصبض اٌّٛصٝ =  20

 فٟ اٌجٍس ثٙب

= =  رؼج١ط ربض٠رٟ 

= = رؼج١طرطثٛٞ صحٟ  اٌزٍفبظ =  21

ػسز ا٠بَ االؼجٛع اٌعِٓ  =  22

اٌفٙط اٌؽٕخ ٚاؼّبء 

 = =
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

 كيفية كتابة االنشاء  مع مناذج خمتارة  ـ اٌىزت اٌّمطضح اٌّطٍٛثخ 1

منهاج احملادثة يف اللغة العربية للقسم -2دروس اللغة العربية لرحبي كمال -1   (اٌّصبزض)ـ اٌّطاجغ اٌطئ١ؽ١خ 2
  (االنرتنت)الشبكة العنكبوتية -3

.  الواقعية يف القصة العربية القصرية عند إتغار كريت– 1اٌجحٛس  - 3
.  الرمزية يف القصة العربية القصرية عند فياربريغ شتاينبريغ يعبيتس– 2
.  احلب والطبيعة يف الشعر الغنائي لناسيم ألوين– 3
 اـ اٌىزت ٚاٌّطاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبض٠ط , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
, الدوريات,اجملالت ,القصص, الصحف )مجيع مايرد مكتوبا يف اللغة العربية

 .التقارير العلمية الكتب االدبية  كافة وغريىا 

ِٛالغ االٔزط١ٔذ , ة ـ اٌّطاجغ االٌىزط١ٔٚخ

.... 
العسكرية ,الثقافية ,االجتماعية ,السياسية )مجيع املواقع املكتوبة باللغة العربية 

 (...االدبية ,التارخيية ,الصحية ,

 

 ذطخ رط٠ٛط اٌّمطض اٌسضاؼٟ  .13

 9...ػٕبصط اٌفمطاد اٌج١سح,و١ف١خ وزبثخ جًّ ِزطاثطخ )ػٍٝ اٌطبٌت رط٠ٛط ِٙبضارٗ اوضط ثبؼزرساَ إٌذ -1 
ل١بَ االؼزبش ثبؼزٕؽبخ اٚضاق اٌطٍجخ ٚػطض االذطبء االِالئ١خ ٚإٌح٠ٛخ  ِٓ زْٚ شوط اؼُ اٌطبٌت - 2

  .ٚاٌزطو١ع ػٍٝ االذطبء اٌّزىطضح ٌسٜ اٌطٍجخ 

 

 

 

 
 

اصٛاد اٌح١ٛأبد =  23

ٚاٌط١ٛض 

= = صمبفخ ػبِخ 

= = ِؼطف١خ ٚربض٠ر١خ اٌٍغخ اٌؼطث١خ =  24

= = رطثٛٞ زػبء ٌٍٛاٌس٠ٓ =  25

= = رطثٛٞ ٚصف االة =  26

= = رطثٛٞ ٚصف االَ  =  27

أٛاع اٌّٙٓ =  28

ٚاصحبثٙٓ 

= = صمبفٟ رطثٛٞ 

= = صحٟ ِّٕٛع اٌزسذ١ٓ =  29

= = صمبفٟ رطثٛٞ أٛاع اٌحت  =  30

= = ؼ١بؼٟ اٌطث١غ اٌؼطثٟ =  31

اؼّبء ِصطٍحبد =  32

ػؽىط٠خ 

= = ػؽىطٞ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

و١ٍح اٌٍغاخ  اٌّؤعغح اٌرع١ّ١ٍح .1

  اٌٍغح اٌعثش٠ح   اٌّشوض / عٍّٟ اٌمغُ اي .2

 اٌّشؼٍح اٌصاٌصح/ اٌرشظّح اٌع١ٍّح  سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

  عاعح أعثٛع١اًا 2 أشىاي اٌؽضٛس اٌّراؼح .4

  ع2018ٕٞٛ – 2017 اٌغٕح/ اٌفظً  .5

 128 (اٌىٍٟ)عذد اٌغاعاخ اٌذساع١ح  .6

  2017 / 12 / 28 ذاس٠خ إعذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

يهدف املقرر الرتمجة العلمية اىل تعريف الطالب مباهية الرتمجة العلمية  من ناحية اساليب الصياغة واشتقاق 
املصطلحات العلمية، كما يهدف املقرر اىل تبيان الصعوبات واملعوقات اليت تواجه املرتجم اثناء ترمجته لنصوص 

 .علمية من اجل تذليل تللك الصعوبات واملعوقات للوصول اىل ترمجة دقيقة وواضحة ال لبس يف فهم معانيها

 
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج
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  ٚطشائك اٌرع١ٍُ ٚاٌرعٍُ ٚاٌرم١١ُِمشسِخشظاخ اي .10

  ٘ذاف اٌّعشف١ح األ- أ
 . اْ ٠فُٙ اٌطاٌة دالٌح ِظطٍػ اٌرشظّح اٌع١ٍّح-1أ

 . اْ ٠ذسن اٌطاٌة اٌفشق ت١ٓ اٌرشظّح اٌع١ٍّح ٚعائش أٛاع اٌرشظّح االخشٜ-2أ

 .اْ ٠فُٙ اٌطاٌة ِا١٘ح اٌّظطٍػ اٌعٍّٟ ٚو١ف١ح ذشظّرٗ- 3أ
 . اْ ٠رعٍُ اٌطاٌة اٌّغر٠ٛاخ اٌّخرٍفح ٌٍٕض اٌعٍّٟ-4أ
 .اْ ٠ذسن اٌطاٌة ا١ّ٘ح اٌذلح فٟ اٌرشظّح اٌع١ٍّح ٚاٌٛطٛي اٌٝ اٌّعٕٝ اٌذل١ك ٌٍّظطٍػ اٌعٍّٟ- 5أ

  .ِمشس اٌخاطح تاي٠حاٌّٙاساخاأل٘ذاف -  ب 

 . اٌرعشف عٍٝ اٌر١١ّض ت١ٓ إٌض اٌعٍّٟ ٚغ١شٖ ِٓ عائش إٌظٛص –1ب

 .ذط٠ٛش ِٙاساخ اٌطاٌة فٟ ذشظّح ٚط١اغح اٌّظطٍػ اٌعٍّٟ – 2ب

 .ذط٠ٛش ِٙاساخ اٌطاٌة فٟ اعرخذاَ ِخرٍف اٌمٛا١ِظ ٚتاٌخظٛص اٌمٛا١ِظ اٌع١ٍّح – 3ب

     
      طشائك اٌرع١ٍُ ٚاٌرعٍُ 

٠رُ عٓ طش٠ك ذمذ٠ُ ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج ٚذشظّرٙا ٚرٌه ِٓ خالي اٌرفاعً ت١ٓ اٌطاٌثح ف١ّا ت١ُٕٙ 

 . ٚاالعرار ِٓ اظً اٌٛطٛي اٌٝ ذشظّح ع١ٍّح دل١مح

 
      طشائك اٌرم١١ُ 

 

٠رُ اٌرم١١ُ ِٓ خالي االخرثاساخ اٌذٚس٠ح ٚإٌٙائ١ح  ٚوزٌه ِٓ خالي ِشاسوح اٌطاٌثح ف١ّا ت١ُٕٙ فٟ ذشظّح 

 . إٌظٛص اٌع١ٍّح فٟ اٌماعح اٌذساع١ح

 

 
 األ٘ذاف اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح - ض

 . اٌّشاسوح ت١ٓ اٌطالب ٚاٌرذس٠غٟ فٟ أعاص اٌٛاظة اٌرطث١مٟ-1ض

 . ذعض٠ض ل١ُ اٌّشاسوح ٚاٌرعاْٚ ت١ٓ اٌطٍثح-2ض

    .اٌراو١ذ عٍٝ اٌعًّ تشٚغ اٌفش٠ك اٌٛاؼذ -3ض

-   4ض

  
     طشائك اٌرع١ٍُ ٚاٌرعٍُ 

 .٠رُ عٓ طش٠ك اٌماء اٌّؽاضشاخ ٚذفع١ً إٌشاط اٌظفٟ ت١ٓ اعرار اٌّادج ٚاٌطٍثح فٟ اٌماعح اٌذساع١ح

 

 

 
    طشائك اٌرم١١ُ 

٠رُ اٌرم١١ُ ِٓ خالي االِرؽأاخ ا١ِٛ١ٌح ٚاٌشٙش٠ح ٚإٌٙائ١ح ٌٍّمش اٌذساعٟ، تاالضافح اٌٝ أعاص اٌفشٚع 

 .اٌث١ر١ح ٌٍطٍثح
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 اٌث١ٕح اٌرؽر١ح  .12

  ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1

 מילון – מילון החדש – מילון שגיב –מילון מורפיקס    (اٌّظادس)ـ اٌّشاظع اٌشئ١غ١ح 2
 - וואלה 

 مالمح األسطورة العبرية الكنعانية في قصص ميخا – 1اٌثؽٛز  - 3
. يوسف بردجفسكي

 اللواحق كطريقة من الطرق الصرفية الشتقاق – 2
. المصطلحات العسكرية في اللغة العبرية

.  طرق اشتقاق الفعل ي العامية اإلسرائيلية– 3

 

. (اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرعٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظٟ  )إٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح اٌّٙاساخ اٌعاِح ٚ- د 

  -1د
- 2د

- 3د

 -   4د

 ت١ٕح اٌّمشس .11

اٌغاعا األعثٛع

 خ
 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرع١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اعُ اٌٛؼذج  ِخشظاخ اٌرعٍُ اٌّطٍٛتح

اٌرشظّح اٌع١ٍّح اال٘ذاف  ِمذِح عٓ اٌرشظّح اٌع١ٍّح 2 االٚي

 ٚاٌٛعائً
ذشظّح  اٌماء ِؽاضشج

إٌظٛص اٚ 

اٌٛاظة اٌث١رٟ 

 اٚ االِرؽاْ
 =  طٕاعح االعٍؽح اٌخف١فح ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2 اٌصأٟ
 =  اٌعذعاخ اٌالطمح ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2 اٌصاٌس

 =  اٌعرالخ ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2 اٌشاتع

 =  عشطاْ اٌمٌْٛٛ ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2 اٌخاِظ

 =  اضشاس إٌشو١ٍح ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2 اٌغادط

 =  ذاش١ش اٌرٍفاص عٍٝ االطفاي ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2 اٌغاتع

 = اٌثَٛ اٌّف١ذج  ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2اٌصآِ 

 = اٌثاص االؼّش  ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2اٌراعع 

 = ذٍم١ػ االطفاي  ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2اٌعاشش 

اٌؽادٞ 

عشش 
 = اظضاء اٌعّعّح  ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2

اٌصأٟ 

عشش 
 = اٌؽاعٛب   ٔظٛص ع١ٍّح ِخراسج 2
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 اـ اٌىرة ٚاٌّشاظع اٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا                

  (.... ,اٌرماس٠ش , اٌّعالخ اٌع١ٍّح ) 
. ِٛالع اٌظؽف ٚاٌّعالخ اٌعثش٠ح اٌّرخظظح

ِٛالع االٔرش١ٔد , ب ـ اٌّشاظع االٌىرش١ٔٚح

.... 
 
 
 

 
 
 خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 اعرخذاَ ِا ٠غرعذ ِٓ ذم١ٕاخ اٌرع١ٍُ ٌرغ١ًٙ اٌّمشس. 
 اعرخذاَ اؼذز اٌمٛا١ِظ ٚاٌّعاظُ اٌّخرظح. 
 االعرفادج ِٓ اٌثشاِط اٌؽاعٛت١ح ٚاٌّٛعٛعاخ اٌع١ٍّح اٌؽذ٠صح. 
 ذط٠ٛش ِؽرٜٛ اٌّمشس تظٛسج دٚس٠ح ِٓ خالي االعرعأح تاٌثؽٛز اٌعذ٠ذج فٟ ِعاي االخراص .
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انهغاخ انًؤطظح انرعهًُُح .1

 لظى انهغح انعثزَح    انًزكش / عهًٍ انمظى ال .2

 انشعز  ريش انًمزر/ اطى  .3

  طاعه اطثىعُا4 أشكال انذضىر انًرادح .4

  طُى2018ٌ – 2017 انظُح/ انفصم  .5

 128=  طاعه 4 × اطثىع 32 (انكهٍ)عذد انظاعاخ انذراطُح  .6

 28/12/2017 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 .ينبغي على الطالب ان يتمكن من تطبيق معرفته يف مراحل النقد األديب - 1

 .تعرف الطالب على ان العرب هم السباقني يف املقامات و املوشحات العربية - 2

 .معرفة الطالب يف حتليل النص الشعري واستخراج التسويقات اللفضية والبالغية- 3

 .اطالع الطالب على مدارس النقد االدبية - 4

 .التعرف على حياة الشعراء وتأثرهم بالبيئة - 5

. تعرف الطالب على مميزات الشعر الوسيط وتأثري الثقافه العربية على العربية- 6
. اعرتاف االدباء اليهود بالشعر العريب بأن شعرهم طبع ويف سائر امللل تطبع- 7
 

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

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

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

  وطزائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُىيمزريخزجاخ ال .10

  هذاف انًعزفُح األ- أ
  يعزفح االغزاض انشعزَح انذَىَح-1أ

  ضزورج يعزفح انذمثح انرارَخُح نذمثح انعصز انذهثٍ-2أ

 يعزفح انفزق تٍُ انمصائذ انشعزَح انذَىَح وانذَُُح- 3أ
  ضزورج يعزفح انطانة عهً اصىل انُمذ االدتٍ-4أ
 انرعزف عهً انصىر انثالغُح - 5أ
 ذطثُك انطهة فٍ ذذهُم انمصائذ انشعزَح-  6أ

  .طزائك انرعهُى وانرعهى نألهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًمزر-  ب 

  انشزح انىافٍ نهطانة فٍ ذزجًح انمصائذ واطرخزاج انزيشَح –1ب

 يًارطح انطانة نهُمذ – 2ب

 اعطاء انطانة انىاجثاخ انثُرُح – 3ب

  دس انطانة عهً انُشاطاخ انثُرُح–4ب
 طزائك انرعهُى وانرعهى نألهذاف انًهاراذُح      

اطرخذاو االنكرزوَُاخ فٍ ذطىَز انًهاراخ -  1

 خهك انُماشاخ وانذىراخ داخم انماعاخ انذراطُح-  2

 دفع  لصائذ نشعزاء َهىد وكُفُح َمذها- 3 
 نألهذاف انًهاراذُح طزائك انرمُُى    

انُشاط انصفٍ انُىيٍ  - 1

 ايرذاَاخ يفاجأج وطزَعه- 2

انُمذ وانذىار فٍ انماعه - 3

 ايرذاَاخ شهزَح وَهاَح انظُح- 4
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح - ج

 اكًال انىاجة انثُرٍ نهطانة فٍ انىلد انًذذد-1ج

 ذعشَش انذىاراخ وانًشاركح تٍُ انطالب داخم انماعه-2ج

 ذذًم انًظؤنُح واالنرشاو تاألخالق انعانُح-3ج

 يشاركح انطهثح فٍ كراتح عًم يشرزن نرعشَش االواصز االجرًاعُح تٍُ انطهثح-  4ج

  
 نالهذاف انىجذاَُح وانمًُُح    طزائك انرعهُى وانرعهى 

يًارطح انطانة عهً انىلد انًذذد نأليرذاٌ - 1

 ذىصُح انطانة فٍ انرذهٍ تاالخالق عُذ كراتح انُمذ انخاص ته- 2

 انعًم كفزَك وادذ تانُظثح نهطهثح- 3
 نالهذاف انىجذاَُح   طزائك انرمُُى 

انًشاركح انصفُح وانرفاعم داخم انماعه يٍ خالل االيرذاَاخ - 1

 االشزاف انرذرَظٍ عهً انطهثح وانرىاصم يعهى - 2

 يٍ خالل االشزاف انرذرَظٍ عهً انطهثح ويذي انرىاصم تُُهى- 3
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 انثُُح انرذرُح  .12

 كتاب منهجي ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 كتاب مقرر من مصادر خمتلفة   (انًصادر)ـ انًزاجع انزئُظُح 2

.  تأثري األدب العريب على األدب العربي– 1انثذىز  - 3
.  احلكمة عند الشاعر أبراهام بن عزرا– 2
. يف التوراة واإلجنيل (ع) احلسني – 3
 اـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرمارَز , انًجالخ انعهًُح ) 
 االنسكلوبيديا العربية و الويكيبيديا العربية 

يىالع االَرزَُد , ب ـ انًزاجع االنكرزوَُح

.... 
 مواقع الكرتونية للمكتبات العربية

 

. (انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ  )انًُمىنح انرأهُهُح انًهاراخ انعايح و- د 

  ذظهُى انىاجة ضًٍ انىلد انًذذد يع يزاعاخ انًالدضاخ انًرفك عهُها-1د

   يهاراخ انرىاصم يع االخزٍَ وانعًم كفزَك وادذ-2د

  انرطهع عهً انًذارص االدتُح انُمذَح -3د

 اطرخذاو انًزاجع واالَرزَُد و االَظكهىتُذَا انعثزَح- 4د

 تُُح انًمزر .11

يخزجاخ انرعهى  انظاعاخ األطثىع

 انًطهىتح
أو / اطى انىدذج 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرعهُى

ذعزف انطانة عهً  طاعراٌ 1

ذأشُز االدب انعزتٍ 

 عهً االدب انعثزٌ

دفع لصائذ  انكراب انًمزر  كراتح انشعز وانُمذ

 ودُاج شعزاء

دفع لصائذ نشعزاء  طاعراٌ 2

َهىد االَذنض وذذهُهها 

 يٍ جاَة انثالغه

واجة تُرٍ  انكراب انًمزر 

 ذذهُم لصائذ
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 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

سَادج فٍ انمصائذ انشعزَح انُمذَح عٍ طزَك االَرزَُد يٍ لثم َماد َهىد   -1 

دىار وَماع دىل انُمذ االدتٍ نهمصائذ انعثزَح - 2

ذمىَى انُمذ االدتٍ نذي انطانة يٍ خالل ذىضُخ ياليخ ويعطُاخ انشعز فٍ االَذنض  - 3
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   قغى انهغخ انؼجشٚخ  انًشكض / ػهًٙ انقغى ال .2

 انًؾبدصخ سيض انًقشس/ اعى  .3

  عبػخ اعجٕػٛب2 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .4

  ع2018ُٕ٘ – 2017 انغُخ/ انفصم  .5

 192 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 28/12/2017 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 .ان ميارس الطالب اللغة بالطريقة اليت ميارسها هبا اهلها او بصورة تقرب من ذلك.1

 .ان يعرف الطالب خصائص اللغة وما مييزها عن غريها من اللغات.2

 .ان يتعرف الطالب على ثقافة اهل اللغة املعنية وان يلم خبصائص اجملتمع املعين والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه.3

 .ان يكون قادرا على التحدث باللغة املعنيه الهنا ستكون شرطا من شروط القبول الوظيفي يف جمال اختصاصه.4

 
 

 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج
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  ٔغشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشعبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
 انقذسح ػهٗ انزؼجٛش ػًب عجق رؼهًّ يٍ خالل ادساك ٔرزكش ٔاعزؾعبس انًبدح انهغٕٚخ-1أ

 يؼشفخ اعضاء انغًم ٔانزشاكٛت ٔادساك انؼالقخ ثُٛٓب-2أ

 انقذسح ػهٗ رؾهٛم انكالو انٗ اعضائّ انًكَٕخ نّ أ ػُبصشِ ٔانجؾش ػٍ انؼالقخ ثُٛٓب- 3أ
 يفشداد،ػجبساد ٔعًم فٙ يٕاقف عذٚذح:انقذسح ػهٗ اعزخذاو انًبدح انهغٕٚخ انًزؼهًخ-4أ
اٌ ٚطجق يؼشفزّ انهغٕٚخ فٙ انًؾبدصخ فٙ انًٕاقف ٔاالَشطخ انؾٛبرٛخ انًخزهفخ الَٓب ٔعٛهخ انزؼبيم - 5أ

 .االعبعٛخ يغ االخشٍٚ
  .اعزخذاو انقٕايٛظ نزشعًخ انًٕاظٛغ ٔيؼشفخ انًشادفبد الصشاء انًفشداد انهغٕٚخ- 6أ
  .يقشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

  دقخ انُطق ٔاخشاط انؾشٔف اخشاعب صؾٛؾب –1ة

. رأدٚخ إَاع انُجش ٔانزُغٛى ثطشٚقخ يقجٕنخ-2.ة

 انزؼجٛشػٍ االفكبس ثبعزخذاو انصٛغ انُؾٕٚخ انًُبعجخ  – 3.ة

 اعزخذاو انزؼجٛشاد انًُبعجخ نهًٕاقف انًخزهفخ– 4.ة

اعزخذاو االًٚبءاد ٔانؾشكبد غٛش انهفظٛخ اعزخذايب يؼجشا ػًب ٚشٚذ رٕصٛهّ يٍ افكبس - 5ة

  االعزغبثخ نًب ٚذٔس يٍ ؽذٚش اعزغبثخ رهقبئٛخ- 6.ة

  .رشرٛت االفكبس رشرٛجب يُطقٛب- 7.ة

 .انزؾذس ثشكم يزصم نفزشاد صيُٛخ يقجٕنخ-8.ة

  
      غشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

. رؼشٚف انطبنت ثبنًبدح انُظشٚخ انًؼطبح ٔاًْٛزٓب ٔانزٙ ٚغت اٌ ركٌٕ يزُٕػخ نزشًم يغبالد ؽٛبرٛخ ػذٚذح.1

 .اػطبء انطبنت ٔاعت ثٛزٙ نؾفع انًٕظٕع انًقشس ٔرشعًزّ.2

كٛف، اٍٚ، ٔيزٗ نزشغٛغ : غشػ االعئهخ ؽٕل االفكبس االعبعٛخ فٙ انًٕظٕع يٍ قجم انًذسط انزٙ رجذأ ة.3

. انطالة ػهٗ اكًبل االعٕثخ

رطجٛق يٕاظٛغ انًؾبدصخ فٙ انصف اٌ ايكٍ ا٘ اٌ ٚإد٘ انطالة االدٔاس فًٛب ثُٛٓى ٔٚقٕو انًذسط .4

 .ثزٕعٛٓٓى

 .يشبسكخ انطالة فٙ رٕعّٛ اعئهخ نجؼعٓى انجؼط نزؾفٛض االداء.5

. ؽش انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ راد انًٕظٕع أ انفكشح ثًفشداد يشادفخ الغُبء يفشدارّ انهغٕٚخ.6

. ٚزى اػطبء َقبغ اػهٗ نًٍ ٚغٛذ انزؾذس ثبنهغخ نغشض رشغٛغ االخشٍٚ.7

 .اػبدح انًؾبدصخ ٔرهخٛصٓب فٙ َٓبٚخ انًؾبظشح.8

 
      غشائق انزقٛٛى 

انٕاعت انجٛزٙ .1

انًشبسكخ انصفٛخ .2

االيزؾبَبد انٕٛيٛخ .3

ؽغٍ االعزًبع ٔاالعزغبثخ انزهقبئٛخ نًب ٚطشػ يٍ ؽٕاس .4

رقٕٚى االداء انؾٕاس٘ .5

االيزؾبَبد انفصهٛخ .6

 ايزؾبٌ َٓبٚخ انغُخ.7
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 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط

االعزؼذاد ٔاالْزًبو ثًٕظٕع انهغخ، خبصخ انًؾبدصخ فٓٙ انٕعٛهخ انزٙ ٚؾقق فٛٓب انفشد رارّ يٍ -1ط

 .خالل انزفبػم يغ االخشٍٚ

 .رًُٛخ انضقخ ثبنُفظ ٔانزغهت ػهٗ انخغم اصُبء انؾذٚش-2ط

رُظٛى انؼًم انغًبػٙ ٔرؾذٚذ دٔس كم غبنت كٙ ٚزؾًم يغٕؤنٛزّ الظٓبس انًٕظٕع انهغٕ٘ -3ط

 .ثصٕسح يقجٕنخ َٔبعؾخ

-   4ط

  
     غشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .رؾفٛض انزفبػم يغ االخشٍٚ ٔاالشزشاك يؼٓى كفشٚق ٔاؽذ الداء انؾٕاس انهغٕ٘.1

يُؼ انفشصخ نهطبنت نزصؾٛؼ اخطبء صيالئّ يًب ٚإد٘ انٗ صٚبدح انزشكٛض ػُذ انكالو ٔرؼضٚض انغبَت .2

. انًؼُٕ٘ نذٖ انطبنت نقٛبيّ ثذٔس اٚغبثٙ

 .انًًبسعخ انهغٕٚخ انًزكشسح رضٚم ؽبعض انخٕف ٔانشْجخ ٔرصقم انًْٕجخ.3

 
    غشائق انزقٛٛى 

 اداء انٕاعت انجٛزٙ. 1

 انُشبغ ٔانزفبػم داخم انصف. 2

 االشزشاك يغ انًغًٕػخ ٔقٛبيّ ثذٔسِ.3

 َزبئظ االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ َٔٓبٚخ انغُخ. 4
. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

 . انقٛبو ثبنٕاعت ثبنٕقذ انًؾذد ٔثبنشكم انصؾٛؼ-1د

 .االعزغبثخ نًب ٚذٔس يٍ ؽذٚش اعزغبثخ رهقبئٛخ-2د

 .انقذسح ػهٗ اخزٛبس ٔرُظٛى يؾزٕٖ ٔافكبس انًٕقف انز٘ ٚزؾذس فّٛ-3د

 .انغٛطشح انزبيخ ػهٗ يبٚقٕنّ خبصخ فًٛب ٚزؼهق ثزًبو انًؼُٗ- 4د

 .رؾغٍٛ االؽزفبظ ٔاَزقبل اصش انزؼهى - 5.د
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚقخ انزقٛٛى غشٚقخ انزؼهٛى

يؼشفخ انطبنت اًْٛخ  2 1

 انًؾبدصخ ٔاعغٓب
َقبػ داخم  يؼهٕيبد ػبيخ

 انصف
االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انًطشٔؽخ
ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 2

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕظٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  صٚبسح نهًغشػ  

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

ٔغشٚقخ انزهفع 

 ٔاالداء
ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 3

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕظٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  يكزت نهغٛبؽخ ٔانغفش

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

 ٔاالداء
ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 4

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕظٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  نؼجخ كشح انقذو

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

 ٔاالداء
5 

 
2 

 
ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد 

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕظٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  فٙ صبنٌٕ انؾالقخ

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

 ٔاالداء
ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 6

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕظٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  صٚبسح نالقبسة

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

 ٔاالداء
ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 7

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 عثبنًٕظٕ

اعئهخ ٔاعٕثخ  ؽذٚش ثٍٛ انشعبل

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

 
ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 8

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ انغًُٛب 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 9

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ انؼبئهخ 

ٔرأدٚخ 

 انًٕظٕع فٙ

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 
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ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 10       

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ نٕ كُذ غُٛب 

ٔرأدٚخ 

 انًٕظٕع فٙ

 انصف

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 11       

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ َغٛجزٙ َٕسٚذ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 12       

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ شقخ نالٚغبس 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 13      

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ رم اثٛت 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 14      

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ َضْخ فٙ رم اثٛت 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 15       

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

  اعئهخ ٔاعٕثخصٚبسح انٗ انكُٛظ 
ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 16      

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ ٔنذد فٙ رم اثٛت 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 17      

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ اَب كبرجخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 18       

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ يكزت نهغٛبؽخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 19

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ فٙ يهؼت كشح انقذو 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

ٔغشٚق انزهفع 

ٔاالداء 
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ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 20

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ يجبساح كشح انغهخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 21

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ فٙ ؽالقخ انشعبل 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 22

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ غجٛت االعُبٌ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 23

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

ٚؼقٕة ٚؾزبط ؽشٕح 

عٍ 

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 24

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ االػٛبد 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 25

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ انؼٛذ انًفعم ػُذ٘ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد   26

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

 

انغبيؼخ انؼجشٚخ فٙ 

انقذط 

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

 

27 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ انًؾبظش ٚزؾذس 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 28

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ اَب اركهى انؼجشٚخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 29

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ سعبنخ يٍ ؽٛفب 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 كتاب احملادثة العربية ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 عريب للغة العربية املعاصرة ، دافيد سغيف- قاموس عربي   (انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
عربي، - قاموس املختصرات يف اللغة واالدب قدميا وحىت الوقت احلاضر عربي

مشوئيل اشكنازي ودوف يردن 
 عربي ، روفيق روزنتل- لغات يف النطاق االسرائيلي عربي: قاموس احلياة

عربي ، روفيق روزنتل - قاموس التعابري عربي
 توظيف املصطلح والنص يف الدراسات العربية ، جمموعة من املؤلفني

.  البناء الصريف ملصطلحات املطبخ يف اللغة العربية– 1 انجؾٕس  – 3
. (دراسة حتليلية مقارنة) اجلذور الثنائية يف اللغة العربية – 2
.  أدوات الوصل يف اللغة العربية بني القدمي واحلديث– 3
 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 عربيتنا ، العربية الدارجة

عريب، موشيه شارون - حمادثة عربي
الرباغماتيىة وامناط اللهجات والتعابري غري املباشرة ، الدعه وايزمن 

 اكادميية اللغة العربية- الًتمجة احلرفية من العربية اىل العربية

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
https://www.e-vrit.co.il 
https://www.safa-evrit.org 
hebrew-academy.org.il 
Learn.snunit.k12.il 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .13

. رٕفٛش انًصبدس انهغٕٚخ انؾذٚضخ العًٛب انقٕايٛظ نغشض يٕاكجخ انزطٕس ٔانزغٛٛش فٙ يفشداد انهغخ.1  

االعزًبع انٗ انًؾبظشاد فٙ يخزجشاد انصٕد نكٙ ٚزغُٗ نهطالة االعزًبع ٔيشبْذح انجشايظ انهغٕٚخ .2

. انزؼهًٛٛخ ثهغبٌ اْهٓب

اٚفبد غالة انهغبد انًزًٛضٍٚ ٔانًذسعٍٛ انٗ انغبيؼبد انزٙ رذسط انزخصص رارّ فٙ انذٔل االخشٖ . 3

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 30

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ فٙ يُٛبء ؽٛفب 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 31

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

اعئهخ ٔاعٕثخ اعزهًذ سعبنخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

 انزهفع حٔغشٚق

ٔاالداء 

ؽفع ٔارقبٌ انًفشداد  2 32

ٔانؼجبساد انخبصخ 

ثبنًٕظٕع 

انطالة ٚؾصهٌٕ ػهٗ 

يُؼ دساعٛخ 

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔرأدٚخ 

انًٕظٕع فٙ 

انصف 

 

االعبثخ ػٍ 

االعئهخ 

ٔغشٚقخ انزهفع 

ٔاالداء 

https://www.safa-evrit.org/
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. نغشض انزٕاصم انهغٕ٘ ٔانزجبدل انًؼشفٙ

 .االشزشاك فٙ شجكخ االرصبل انًؼهٕيبرٛخ يٍ قجم انكهٛخ نالشزشاك فٙ انؾهقبد انذساعٛخ انًفزٕؽخ راد انصهخ.4

ػهٗ انطبنت رطٕٚش قبثهٛزّ فٙ انًؾبدصخ ػٍ غشٚق اعزخذاو االَزشَٛذ نالعزًبع انٗ انهغخ انًؼُٛخ ثهغبٌ .5

 .انُبغقٍٛ ثٓب
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انؼجشٚخ    انًشكض / ػهًٙ انقسى ال .2

 انًشدهخ انضبنضخ/ انُذٕ  سيض انًقشس/ اسى  .3

  سبػبد اسجٕػٛب4 أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

  س2018ُٕ٘ – 2017 انسُخ/ انفصم  .5

 120 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

: فٙ َٓبٚخ انسُخ ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت اٌ ٚزًكٍ يٍ

 
 .يؼشفخ اًْٛخ انُذٕ  .1
 .يؼشفخ كٛفٛخ رذهٛم اقسبو انجًهخ .2
 .رذهٛم انٕظبئف انُذٕٚخ القسبو انجًهخ انؼجشٚخ .3
 .يؼشفخ كٛفٛخ رشكٛت انجًم ثصٕسح صذٛذخ .4
 .يؼشفخ كٛفٛخ انزفشٚق ٔانزًٛٛض ثٍٛ إَاع انجًم انًخزهفخ ٔيؼشفخ انٕظٛفخ انُذٕٚخ انزٙ ٚؤدٚٓب كم َٕع .5

 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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  ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
      .اٌ ٚزؼهى انطبنت كٛفٛخ رذهٛم انجًهخ-  1أ

 . اٌ ٚزؼهى انخطٕاد انصذٛذخ فٙ ػًهٛخ رشكٛت انجًم -2أ

 . ضشٔسح يؼشفخ االسبنٛت انُذٕٚخ انًزجؼخ فٙ انزذهٛم انُذٕ٘- 3أ
 . اٌ ٚزؼهى انٕظبئف انُذٕٚخ نكم قسى يٍ اقسبو انجًهخ-4أ
 .ضشٔسح يؼشفخ إَاع انجًهخ انؼجشٚخ- 5أ

 

  .يقشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 . ٚطهغ انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ ٔرقذٚى ايضهخ ًَٔبرط كضش –1ة 

رشجٛغ انطبنت ػهٗ انًُبقشخ ٔرجبدل االساء فٙ انقبػخ انذساسٛخ يٍ خالل طشح االسئهخ ٔاالجبثخ  – 2ة 

 ػهٛٓب

   .رضٔٚذ انطبنت ثزًبسٍٚ رطجٛقٛخ ػٍ انًبدح  -    3ة 

 
      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

.  يٍ خالل انًذبضشاد ٔانُقبش داخم انقبػخ انذساسٛخ.1

. رذسٚت انطهجخ ػهٗ انكزبثخ يٍ خالل اػطبءْى رًبسٍٚ يؼذح سهفب رسبػذْى ػهٗ فٓى انًبدح. 2

 .اػطبء انطبنت ٔاجت ثٛزٙ نذم انزًبسٍٚ. 3
      طشائق انزقٛٛى 

.  انًشبسكخ انصفٛخ.1

.  االيزذبَبد انشٓشٚخ.2

.  رًبسٍٚ انٕاجت انجٛزٙ.3

 .ايزذبٌ َٓبٚخ انسُخ. 4
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط

. ػهٗ انطبنت اَجبص انٕاجت انًُضنٙ ٔفق انٕقذ انًذذد- 1ط         

 . انًشبسكخ داخم انقبػخ ثٍٛ انطهجخ-2ط

 . انزفبػم يغ انطهجخ يٍ خالل انًشبسكخ فٙ ػًم يشزشك-3ط

  
     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

.  يذبضشاد خبصخ نهطهجخ رٕضخ نٓى كٛفٛخ دسبة انٕقذ فٙ االيزذبٌ ٔكٛفٛخ االسزغالل االيضم نهٕقذ.1

. ضشٔسح انزبكٛذ ػهٗ انٕاجت االخالقٙ اصُبء انكزبثخ ٔخصٕصب كزبثخ انجذش. 2

. انؼًم انجًبػٙ نهطهجخ ٔضشٔسح انؼًم ثشٔح انفشٚق انٕادذ. 3

 
    طشائق انزقٛٛى 

.  يٍ خالل انًشبسكخ انصفٛخ ٔانزفبػم داخم انقبػخ انذساسٛخ.1

. يٍ خالل االيزذبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔايزذبَبد َٓبٚخ انسُخ. 2
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

  ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

النحو العبري : مردخاي ٌوئٌل. תחביר עברי: מרדכי יואלי   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

مبادئ النحو : نهٌر. ش . עיקרי תורת המשפט:נהיר' ש

.  العالقة بٌن اللفظ والمعنى فً اللغة– 1انجذٕس  - 3
.  العطف بٌن اللغة العربٌة واللغة العبرٌة– 2
.  الترادف أسبابه وظواهره– 3
 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
 

 

. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

.  اَجبص انفشٔض انًُضنٛخ ثبنٕقذ انًذذد-1د

 . يٓبساد انزٕاصم ٔانؼًم انجًبػٙ-2د

 . يذبٔنخ ػذو ركشاس االخطبء االيالئٛخ -3د

 . االسزؼبَخ ثبالَزشَذ نذم انزًبسٍٚ-4   د

 ثُٛخ انًقشس .11

انسب األسجٕع

 ػبد
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕدذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

يؼشفخ انطبنت اًْٛخ  4 1

 انُذٕ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انقبء يذبضشح انُذٕ انؼجش٘

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انقبء يذبضشح انًسُذ ٔإَاػّ اقسبو انجًهخ انؼجشٚخ 4 2

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انقبء يذبضشح انًسُذ انّٛ ٔإَاػّ اقسبو انجًهخ انؼجشٚخ 4 3

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
يكًالد انجًهخ  اقسبو انجًهخ انؼجشٚخ 4 4

 انًفؼٕل ثّ ٔإَاػّ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انقبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انقبء يذبضشح انظشف ٔإَاػّ اقسبو انجًهخ انؼجشٚخ 4 5

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انقبء يذبضشح انجًهخ انجسٛطخ إَاع انجًهخ انؼجشٚخ 4 6

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
جًهخ انزضًٍٛ  إَاع انجًهخ انؼجشٚخ 4 7

 ٔجًهخ ٔ انزخصٛص
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انقبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ



  
 4الصفحة 

 
  

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 (باللغة العربية)املواقع العربية اخلاصة مبادة النحو العربي 

 
 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

ػهٗ انطبنت رطٕٚش يٓبسرّ انُذٕٚخ يٍ خالل رذهٛم انجًهخ انؼجشٚخ ٔثًخزهف انًسزٕٚبد ػٍ طشٚق  .1

 .االسزؼبَخ ثبالَزشَذ
 .انزشكٛض ػهٗ يُبقشخ اخطبء انطهجخ ٔيذبٔنخ رجُت ْزِ االخطبء ٔػذو ركشاسْب .2
 .دش انطبنت ػهٗ انًطبنؼخ ٔانقشاءح انًسزفٛضخ  .3
.   دم انزًبسٍٚ فٙ انقبػخ اانذساسٛخ ػٍ طشٚق كزبثزٓب ػهٗ انسجٕسح ٔانًُبقشخ ٔرجبدل االساء ثٍٛ انطهجخ .4
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انهغخ انؼجشٚخ    انًشكض / ػهًٙ انمسى ال .2

 َظشٚبد انهغخ سيض انًمشس/ اسى  .3

  سبػخ أسجٕػٛب2 أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

  س2018ُٕ٘ – 2017 انسُخ/ انفصم  .5

 ( شؼت3)ن   192 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 2017 / 12 / 28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 املعرفة العامة بكل مايتعلق بالنظريات اللغوية -1

 استيعاب اكرب قدر من املعلومات النظرية والعملية املرتبطة بالنظريات اللغوية -2

 تطبيق مامت استيعاه يف احلياة الدراسية للطالب خالل دراستو للغة -3

 
 
 

 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج
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  ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشعبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
  يؼشفخ يبْٛخ انُظشٚبد انهغٕٚخ-1أ

 يؼشفخ ربسٚخ ْزِ انُظشٚبد-2أ

 يؼشفٕ دٔس انُظشٚبد انهغٕٚخ فٙ رًكٍ انطبنت يٍ نغزّ انزٙ ٚذسسٓب- 3أ
    يؼشفخ االصش انُفسٙ نذساسخ انُظشٚبد انهغٕٚخ فٙ كٌٕ انشخص انًزؼهى شخصب نغٕٚب-4أ

  .يمشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ انًؼطبح نّ   –1ة

 اػطبء انطبنت ايضهخ ًَٔبرط اكضش –2ة

  انًُبلشخ داخم انمبػخ     –3ة

 رشغٛغ انطبنت ػهٗ االسئهخ ٔيؾبٔنخ االعبثخ ػهٗ انطهجخ االخشٍٚ -    4ة

 ؽش انطبنت ػهٗ اداء ٔاعت ثٛزٙ ٚكزجّ اكضش يٍ يشح نزمٕٚخ رشكٛضِ فٙ فٓى ٔؽفع انًبدح- 5ة 
      طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 يٍ خالل انًؾبضشاد ٔانُمبش داخم انمبػخ انذساسٛخ ٔرمذٚى انًٕاد انُظشٚخ نهطالة  -1
 ششػ ٔرشعًخ انًبدح يٍ لجهُب يغ رشن اعضاء يُٓب كٕاعت ٚهضو انطبنت انمٛبو ثّ -2
 يسبػذح انطبنت ػهٗ رشسٛخ انًبدح فٙ رُّْ يٍ خالل كزبثزٓب ػذح يشاد -3

 
      طشائك انزمٛٛى 

 ايزؾبَبد َٓبٚخ انسُخ - 5ايزؾبَبد شٓشٚخ - 4ٔاعت ثٛزٙ - 3انكزبثخ فٙ انمبػخ - 2ايزؾبَبد سشٚؼخ   -1

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

  ٚهضو انطبنت ثبكًبل انزؾضٛش انًشاد يُّ فٙ انٕلذ انًؾذد نّ-1ط

  انًشبسكخ داخم انمبػخ ثٍٛ انطالة-2ط

  رؾًم انًسؤنٛخ فٙ اداء انٕاعت انًطهٕة-3ط

 انؼًم انًشزشن ٚؼضص انزٕاصم ثٍٛ انطهجخ-  4ط

  
     طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انؼًم انغًبػٙ نهطهجخ ٔضشٔسح انؼًم كٕؽذح ٔاؽذح ٔرصؾٛؼ اخطبء االخشٍٚ -1
 انزأكٛذ ػهٗ انؼُصش االخاللٙ نهطجخ فٙ اداء انٕاعت انًطهٕة -2

 
    طشائك انزمٛٛى 

 يٍ خالل انزفبػم ٔانًشبسكبد  داخم انمبػخ -1
 يٍ خالل رمٛٛى االيزؾبَبد انشٓشٚخ ٔايزؾبَبد َٓبٚخ انسُخ -2
 يٍ خالل االششاف ػهٗ َشبطبد انطهجخ ٔيذٖ انزٕاصم ثُٛٓى -3
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. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

  رسهٛى انؼًم أ انٕاعت ثبنٕلذ انًؾذد ٔثبنشكم انًطهٕة-1د

  يٓبساد انزٕاصم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚك-2د

  يؾبٔنخ ػذو ركشاس االخطبء يشح اخشٖ-3د

 اسزخذاو االَزشَٛذ نهطالع ػهٗ انًضٚذ ٔصٚبدح انًؼشفخ -   4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕؽذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

سبػزبٌ  1

 اسجٕػٛب
يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش 

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انخطٕط انؼشٚضخ 

 نًبدح َظشٚبد انهغخ
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   2

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انُظشٚخ االشبسٚخ 

يضهش أعذٌ 

 ٔسٚزشبسدص

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   3

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ػُبصش انًؼُٗ ٔيؼُٗ 

 انكهًخ
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   4

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

االػزشاضبد ػهٗ 

 انُظشٚخ االشبسٚخ
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   5

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انُظشٚخ انزصٕسٚخ 

 عزٔسْب ٔيفٕٓيٓب
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   6

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

اًْٛخ انفكشح فٙ 

انُظشٚخ انزصٕسٚخ 

 ٔانًبخز ػهٛٓب

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   7

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انذفبع ػٍ انُظشٚخ 

انزصٕسٚخ 

ٔسدٔد االفؼبل نٓب 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   8

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

انُظشٚخ انسهٕكٛخ 

رشكٛضْب ػهٗ انغبَت 

انًًكٍ يالؽظزّ  

ٔاسس انُظشٚخ 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ
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انسهٕكٛخ  ٚذسسٓب

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   9

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ثهٕيفٛذ ٔارغبِ 

انسهٕكٙ ٔانؼمهٙ 

ٔيؼُٗ انكهًّ ػُذِ 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   10

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

االػزشاضبد ػهٗ 

 1انزفسٛش انسهٕكٙ  
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   11

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

االػزشاضبد ػهٗ 

 2انزفسٛش انسهٕكٙ 
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   12

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انُظشٚخ انسٛبلٛخ 

 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ 

  أٔ ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   13

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انُظشٚخ انسٛبلٛخ 

انًُٓظ انسٛبلٙ أ 

انًُٓظ انؼًهٙ  

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   14

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ  1انسٛبق انهغٕ٘ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   15

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

 2انسٛبق انهغٕ٘ 
 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   16

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انؼاللخ انسٛبلٛخ ثٍٛ 

 1انهغبد 
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   17

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

انؼاللخ انسٛبلٛخ ثٍٛ 

 2انهغبد 
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ
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اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   18

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

َظشٚخ انؾمٕل انذالنٛخ 

يفٕٓيٓب ٔاسسٓب 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   19

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ربسٚخ َظشٚخ انؾمٕل 

انذالنٛخ 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   20

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ اْى انؾمٕل انًذسٔسخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   21

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ يؼغى انؾمٕل انذالنٛخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   22

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

انؼاللبد داخم انؾمم 

انًؼغًٙ 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   23

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ انزشادف ٔانزضبد 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   24

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ  إَاع انؾمٕل انذالنٛخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   25

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ انُظشٚخ انزؾهٛهٛخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   26

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ششػ ٔرشعًخ انًؾذد انُؾٕ٘  

َٔمبش داخم 

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ
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ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

 انمبػخ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   27

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ انًؾذد انذالنٙ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   28

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

رطجٛك َظشٚخ 

انًؾذداد انذالنٛخ 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   29

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

ششػ ٔرشعًخ َمذ انُظشٚخ انزؾهٛهٛخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   30

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

رؾهٛم انًؼُٗ انٗ 

ػُبصش ركُٕٚٛخ 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   31

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

رطجٛمبد نهُظشٚخ 

  1انزؾهٛهٛخ 

ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ

يؼشفخ يبْٛخ ٔعْٕش   32

انُظشٚبد انهغٕٚخ 

ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ 

اكزسبة نغزّ انزٙ 

 ٚذسسٓب

رطجٛمبد نهُظشٚخ 

 2انزؾهٛهٛخ  
ششػ ٔرشعًخ 

َٔمبش داخم 

 انمبػخ

ٔاعت ثٛزٙ أٔ 

 ايزؾبٌ
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