
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انهغاخ انًؤصضح انرعهًُُح .1

  قضى انهغح انعثشَح   انًشكز / عهًٍ انقضى ال .2

انًشحهح انشاتعح / انرشجًح األدتُح  سيز انًقشس/ اصى  .3

  صاعح اصثىعُا3 أشكال انحضىس انًراحح .4

  صُى2018ٌ – 2017 انضُح/ انفظم  .5

  صاعح96=  صاعح 3* اصثىع 32 (انكهٍ)عذد انضاعاخ انذساصُح  .6

   2017 / 12 / 28 ذاسَخ إعذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًقشس .8

: فً نهاٌة السنة الدراسٌة ٌنبغً على الطالب ان ٌكون ذو دراٌة بما ٌلً
 

 .كافة القوانٌن فً اسرائٌل.أ

 . بمرونة عالٌةدبٌةٌكون ذو مقدرة على تحوٌل الكلمات والمصطلحات األ.ب

 . بكال اللغتٌندبٌةٌكون ذو قدرة على استٌعاب المصلحات األ.ج

 .لنصوص األدبٌة النثرٌة والشعرٌة والمقاالتالقدرة على ترجمة كافة ا.د

 .تهٌئة وتدرٌب الطالب على الترجمة الفورٌة من والى اللغة االم.ه

. المهارة فً استخدام الوسائل المساعدة للترجمة.و

. ارتجال الترجمة وأزاحة الحاجز النفسً.ز

 

ٌ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 

 
  

  وطشائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُىيقشسيخشجاخ ال .10

  هذاف انًعشفُح األ- أ
 .يعشفح كُفُح اصرخذاو انىصائم انًضاعذج فٍ انرشجًح-1أ

 .االنًاو انجُذ تاغهة انًظطهحاخ األدتُح انًضرخذيح تانرشجًح-2أ

 .يعشفح خظىطُح انهغح انعثشَح فًُا َخض انرشجًح األدتُح- 3أ
 .االنًاو انجُذ تانرحىَم يٍ كال انهغرٍُ تىقد قُاصٍ-4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يقشس انخاطح تالَحانًهاساخاألهذاف -  ب 

 .االسذجال فٍ انرحىَم انً كال انهغرٍُ شفىَا –1ب

 .انقذسج عهً انضًاع يٍ االجهزج انًشئُح وانًضًىعح –2ب

 -  3ب

 -    4ب
      طشائق انرعهُى وانرعهى 

 

 .يٍ خالل ذشجًح انُظىص األدتُح يٍ وانً انهغرٍُ.1

 .يٍ خالل اصرخذاو كم انىصائم انًضاعذج.2

 
      طشائق انرقُُى 

 

 .االيرحاَاخ انشهشَح وانفظهُح. االيرحاَاخ انشفىَح وانرحشَشَح. انًشاسكح انظفُح

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح - ض

 .انًشاسكح انفاعهح نهطانة داخم انظف-1ض

 .قُاو انطانة تُشاطاخ اضافُح ذخذو انعًهُح انرعهًُُح-2ض

- 3ض

-   4ض

  
     طشائق انرعهُى وانرعهى 

 

 .وانحس عهً يشاسكح انجًُع. يحاضشاخ يضرًشج نهطهثح

 
    طشائق انرقُُى 

 

 .يٍ خالل انًشاسكح تٍُ انطهثح اَفضهى واداء االيرحاَاخ
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. (انًهاساخ األخشي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ  )انًُقىنح انرأهُهُح انًهاساخ انعايح و- د 

 .انقذسج عهً انرشجًح تىقد قُاصٍ-1د

 .يعشفح يذي ادساك انطانة نهًىضىع تىقد قُاصٍ وتاجاتح يصانُح-2د

- 3د

 -   4د
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 تُُح انًقشس .11

يخشجاخ انرعهى  انضاعاخ األصثىع

 انًطهىتح
أو / اصى انىحذج 

 انًىضىع
 طشَقح انرقُُى طشَقح انرعهُى

يعشفح انطانة الصرخذاو  3 االول

 انقايىس
اصرخذاو اَىاع  .يثاديء انرشجًح األدتُح

 انقىايُش
 حم انرًاسٍَ

انرذسَة عهً انرشجًح يٍ  3 انصاٍَ

 انعثشَح إنً انعشتُح
انرشجًح يٍ انعثشَح إنً 

 انعشتُح
اصرخذاو انقىايُش 

واالجهزج انًشئُح 

 وانًضًىعح

اخرثاساخ 

 خاطفح

انرذسَة عهً انرشجًح يٍ  3 انصانس

انعثشَح إنً انعشتُح 

انرشجًح يٍ انعثشَح إنً 

 انعشتُح
اصرخذاو انقىايُش 

واالجهزج انًشئُح 

 وانًضًىعح

اخرثاساخ 

 خاطفح

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3 انشاتع

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3 انخايش

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3 انضادس

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3 انضاتع

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انصايٍ 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انراصع 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انعاشش 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ  3انحادٌ عشش 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ  3انصاٍَ عشش 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ  3انصانس عشش 

 اخرثاس خاطف اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انشاتع عشش 

انخايش 

عشش 
 اخرثاس خاطف اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3

 اخرثاس خاطف اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انضادس عشش 

 اخرثاس خاطف اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انضاتع عشش 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انصايٍ عشش 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انراصع عشش 

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3انعششوٌ 

انحادٌ 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3

انصاٍَ و 

انعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3

انصانس 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3

انشاتع 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعشتُح نهعثشَح  3

انخايش 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3

انضادس 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3

انضاتع 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعشتُح نهعثشَح  3

انصايٍ 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح  3
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 انثُُح انرحرُح  .12

.  عربً للغة العبرٌة المعاصرة– قاموس عبري سكٌفدافٌد  ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1
عربً عبري للغة العربٌة س وقام- دافٌد أٌلون وبٌسح شنعار 

. المعاصرة
 .قوامٌس ألكترونٌة

    (انًظادس)ـ انًشاجع انشئُضُح 2

 الترجمة اآللٌة من العبرٌة إلى العربٌةوبالعكس ومشاكلها – 1انثحىز  - 3
.  ترجمة غوغل إنموذجا–
 مسٌرة الرواٌة العبرٌة الساخرة فً األدب العبري الحدٌث – 2

. ودراسة بعض نماذجها
 الموروث التارٌخً الدٌنً لطائفة ٌهود بابل العراق – 3

 .ماهٌته وإمكانٌة عودته إلى ربوع بالد ما بٌن النهرٌن
 اـ انكرة وانًشاجع انرٍ َىطً تها                

  (.... ,انرقاسَش , انًجالخ انعهًُح ) 
 

يىاقع االَرشَُد , ب ـ انًشاجع االنكرشوَُح

... 
  لكال اللغتٌندبٌةاغلب المواقع التً تتناول الترجمة األ

 
 خطح ذطىَش انًقشس انذساصٍ  .13

 .عهً انطانة وتًضاعذج انرذسَضٍ يًاسصح انرشجًح انفىسَح وذذسَة االرٌ عهً ذهقٍ انهغح االخشي
   

 

 

 

 
 

انراصع 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعشتُح نهعثشَح  3

 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس ذشجًح يٍ انعشتُح نهعثشَح  3انصالشىٌ 

انحادٌ 

وانصالشىٌ 
ذشجًح يٍ انعثشَح انً   3

 انعشتُح وتانعكش
 اخرثاس تضُظ اصرخذاو انقايىس

انصاٍَ 

وانصالشىٌ 
اصرخذاو  يشاجعح شايهح  3

 انقىايُش
اخرثاساخ 

 يرُىعح
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انهغاخ انًؤعغح انرعهًُُح .1

  قغى انهغح انعثشَح   انًشكض / عهًٍ انقغى ال .2

انرشجًح انقاَىَُح  سيض انًقشس/ اعى  .3

  عاعح اعثىعُا3 أشكال انحضىس انًراحح .4

  عُى2018ٌ – 2017 انغُح/ انفصم  .5

  عاعح96=  عاعح 3* اعثىع 32 (انكهٍ)عذد انغاعاخ انذساعُح  .6

   2017 / 12 / 28 ذاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

: فً نهاٌة السنة الدراسٌة ٌنبغً على الطالب ان ٌكون ذو دراٌة بما ٌلً
 

 .كافة القوانٌن فً اسرائٌل.أ

 .ٌكون ذو مقدرة على تحوٌل الكلمات والمصطلحات القانونٌة بمرونة عالٌة.ب

 .ٌكون ذو قدرة على استٌعاب المصلحات القانونٌة بكال اللغتٌن.ج

 .القدرة على ترجمة كافة الوثائق والمستندات.د

 .تهٌئة وتدرٌب الطالب على الترجمة الفورٌة من والى اللغة االم.ه

. المهارة فً استخدام الوسائل المساعدة للترجمة.و

. ارتجال الترجمة وأزاحة الحاجز النفسً.ز

 

ٌ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 

 
  

  وطشائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُىيقشسيخشجاخ ال .10

  هذاف انًعشفُح األ- أ
 .يعشفح كُفُح اعرخذاو انىعائم انًغاعذج فٍ انرشجًح-1أ

 .االنًاو انجُذ تأغهة انًصطهحاخ انقاَىَُح انًغرخذيح تانرشجًح-2أ

 .يعشفح خصىصُح انهغح انعثشَح فًُا َخص انرشجًح انقاَىَُح- 3أ
 .االنًاو انجُذ تانرحىَم يٍ كال انهغرٍُ تىقد قُاعٍ-4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يقشس انخاصح تالَحانًهاساخاألهذاف -  ب 

 .االسذجال فٍ انرحىَم انً كال انهغرٍُ شفىَا –1ب

 .انقذسج عهً انغًاع يٍ االجهضج انًشئُح وانًغًىعح –2ب

 -  3ب

 -    4ب
      طشائق انرعهُى وانرعهى 

 

 .يٍ خالل ذشجًح قشاساخ انحكى يٍ وانً انهغرٍُ.1

 .يٍ خالل اعرخذاو كم انىعائم انًغاعذج.2

 
      طشائق انرقُُى 

 

 .االيرحاَاخ انشهشَح وانفصهُح. االيرحاَاخ انشفىَح وانرحشَشَح. انًشاسكح انصفُح

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح - ض

 .انًشاسكح انفاعهح نهطانة داخم انصف-1ض

 .قُاو انطانة تُشاطاخ اضافُح ذخذو انعًهُح انرعهًُُح-2ض

- 3ض

-   4ض

  
     طشائق انرعهُى وانرعهى 

 

 .وانحس عهً يشاسكح انجًُع. يحاضشاخ يغرًشج نهطهثح

 
    طشائق انرقُُى 

 

 .يٍ خالل انًشاسكح تٍُ انطهثح اَفغهى واداء االيرحاَاخ
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. (انًهاساخ األخشي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ  )انًُقىنح انرأهُهُح انًهاساخ انعايح و- د 

 .انقذسج عهً انرشجًح تىقد قُاعٍ-1د

 .يعشفح يذي ادساك انطانة نهًىضىع تىقد قُاعٍ وتاجاتح يصانُح-2د

- 3د

 -   4د
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 تُُح انًقشس .11

يخشجاخ انرعهى  انغاعاخ األعثىع

 انًطهىتح
أو / اعى انىحذج 

 انًىضىع
 طشَقح انرقُُى طشَقح انرعهُى

يعشفح انطانة العرخذاو  3 االول

 انقايىط
اعرخذاو اَىاع  .يثاديء انرشجًح انقاَىَُح

 انقىايُظ
 حم انرًاسٍَ

انرذسَة عهً انرشجًح يٍ  3 انصاٍَ

 انعثشٌ نهعشتٍ
اعرخذاو انقىايُظ  انرشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ

واالجهضج انًشئُح 

 وانًغًىعح

اخرثاساخ 

 خاطفح

 = = =  = = = =  =  = = = = = = = = = 3 انصانس

 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ ذشجًح جىاص عفش نهعشتٍ 3 انشاتع

 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ ذشجًح انهىَح انشخصُح 3 انخايظ

 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ ذشجًح قشاس حكى يذٍَ 3 انغادط

 = = = = = = =  = = = = =  = = = = = 3 انغاتع

 = = =  = = = =  = = = = =  = = = = =  3انصايٍ 

 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ ذشجًح قشاس حكى شخصٍ 3انراعع 

 = = =  = = = =  = = = = =  = = = = =  3انعاشش 

 = = =  = = = =  = = = = =  = = = = = 3انحادٌ عشش 

 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشٌ نهعشتٍ هُكهُح انًحاكى 3انصاٍَ عشش 

 = = = = = = = = = = = =  = = = = =  3انصانس عشش 

قايىط انًصطهحاخ  3انشاتع عشش 

 انقاَىَُح
 اخرثاس خاطف اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح

انخايظ 

عشش 
3  = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 = = =  = = = =  = = = = =  = = = = =  3انغادط عشش 

 = = = = = = = = = = = = = = = = =  3انغاتع عشش 

 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح ذشجًح قشاس حكى جضائٍ 3انصايٍ عشش 

 = = =  = = = = = = = = = = = = = = 3انراعع عشش 

 = = =  = = = = = = = = = = = = = =  3انعششوٌ 

انحادٌ 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعثشَح نهعشتُح ذشجًح اذفاقُح دونُح 3

انصاٍَ و 

انعششوٌ 
3  = = = = =  = = = = =  = = = =  = = = 

انصانس 

وانعششوٌ 
3 = = = = = = = = = = = = = = = = = 

انشاتع 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعشتُح نهعثشَح ذشجًح اذفاقُح دونُح 3

انخايظ 

وانعششوٌ 
3 = = = = = = = = = = = = = = = = = 

انغادط 

وانعششوٌ 
3 = = = = = = = = = =  = = = = = = = 

انغاتع 

وانعششوٌ 
 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعشتُح نهعثشَح ذشجًح قشاس حكى جضائٍ 3

انصايٍ 

وانعششوٌ 
3 = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط ذشجًح يٍ انعشتُح نهعثشَح ذشجًح قشاس حكى جُائٍ 3انراعع 
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 انثُُح انرحرُح  .12

 (وقوامٌس قانونٌة_ وقوامٌس الكترونٌة- سكٌف)قوامٌس  ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1

 .جوازات السفر. نماذج هوٌات. قرارات حكم   (انًصادس)ـ انًشاجع انشئُغُح 2

 لغة جسم اإلنسان فً تجسٌد شخصٌة البطل فً قصص – 1انثحىز  - 3
. عكنون

.  األسلوب الرسائلً فً نتاجات أبراهام مابو– 2
 . الشعر الغنائً فً األدب العبري الحدٌث– 3
 اـ انكرة وانًشاجع انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرقاسَش , انًجالخ انعهًُح ) 
 اتفاقٌات دولٌة واحكام

يىاقع االَرشَُد , ب ـ انًشاجع االنكرشوَُح

... 
 اغلب المواقع التً تتناول الترجمة القانونٌة لكال اللغتٌن

 

 خطح ذطىَش انًقشس انذساعٍ  .13
 .عهً انطانة وتًغاعذج انرذسَغٍ يًاسعح انرشجًح انفىسَح وذذسَة االرٌ عهً ذهقٍ انهغح االخشي

   

 

 

 

 
 

وانعششوٌ 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = 3انصالشىٌ 

انحادٌ 

وانصالشىٌ 
ذشجًح يٍ انعثشَح انً  ذشجًح يقاطع يخرهفح 3

 انعشتُح وتانعكظ
 اخرثاس تغُظ اعرخذاو انقايىط

انصاٍَ 

وانصالشىٌ 
اخرثاس شايم نكم انًىاد  3

 انرٍ وسدخ عهفا
اعرخذاو  يشاجعح شايهح

 انقىايُظ
اخرثاساخ 

 يرُىعح
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وٍُح اٌٍغاخ اٌّؤسسح اٌرؼٍُُّح .1

 اٌٍغح اٌؼثشَح  اٌّشوض / ػٍٍّ اٌمسُ اي .2

 اٌّشدٍح اٌشاتؼح/ اٌّذادشح  سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

  ساػح اسثىػُاًا 3 أشىاي اٌذضىس اٌّرادح .4

  سٕى2018ٌ – 2017 اٌسٕح/ اٌفظً  .5

  ساػح96 (اٌىٍٍ)ػذد اٌساػاخ اٌذساسُح  .6

  2017 / 12 / 28 ذاسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

يهدف المقرر الى ان يتعلم الطالب الكيفية الصحيحة في  نطق الكلمات العبرية المختلفة  وضبط نطق 
 مخارجها بالشكل الصحيح 

وذلك من خالل التمرين على المحادثة باللغة العبرية من خالل حفظ المفردات الخاصة بكل محادثة 
 وضبط الحركات

 .بالشكل وذلك من اجل ان يكتسب الطالب القدرة والمهارة لتحدث باللغة العبرية بصورة صحيحة

 
 
 

 
 

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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  وطشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُِمشسِخشجاخ اي .10

  هذاف اٌّؼشفُح األ- أ
 . اْ َرّىٓ اٌطاٌة ِٓ ٔطك اٌذشوف واٌىٍّاخ تاٌشىً اٌظذُخ-1أ

 .  اْ َرؼٍُ اٌطاٌة االساٌُة اٌظذُذح فٍ تذأ وإٔهاء اٌّذادشح-2أ

 .  ضشوسج ِؼشفح اٌّفشداخ اٌخاطح تىً ِذادشح- 3أ
 . اْ َرؼٍُ اٌطاٌة وُفُح ذذًٍُ إٌظىص-4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .ِمشس اٌخاطح تايَحاٌّهاساخاألهذاف -  ب 

 . اْ َرؼشف اٌطاٌة ػًٍ اٌّادج إٌظشَح واػطاء ّٔارض اِصٍح ِخرٍفح –1ب

 .إٌّالشح داخً اٌماػح وذؼضَض دوس اٌطٍثح فُها – 2ب

 .ذضوَذ اٌطاٌة تٕظىص ِىرىتح وِسّىػح ٌٍّذادشح – 3ب

 .دس اٌطاٌة ػًٍ االسرّاع واٌذذَس اٌّسرّش تاٌٍغح اٌؼثشَح-  4ب
      طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ 

 .ِٓ خالي لشاءج ٔظىص اٌّذادشح فٍ داخً اٌماػح االِرذأُح .1
 .ذمذَُ ػشع طىذٍ ٌٕظىص اٌّذادشح .2
 .ذىٍُف اٌطاٌة تىاجة تُرٍ .3

 

 
      طشائك اٌرمُُُ 

 

 .اٌّشاسوح اٌظفُح .1
 .واجة تُرٍ .2
 .االِرذأاخ اٌُىُِح واٌشهشَح ؤهاَح اٌسٕح .3

 

 
 األهذاف اٌىجذأُح واٌمُُّح - ض

 . ػًٍ اٌطاٌة أجاص اٌىاجة اٌثُرٍ فٍ اٌىلد اٌّذذد-1ض

 . اٌّشاسوح اٌفاػٍح داخً اٌماػح اٌذساسُح تُٓ اٌطٍثح-2ض

 . ذؼضَض اٌؼًّ اٌّشرشن واٌراوُذ ػًٍ اٌؼًّ تشوح اٌفشَك اٌىدذ-3ض

-   4ض

  
     طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ 

 .ِذاضشاخ خاطح ٌٍطٍثح ذثُٓ ٌهُ وُفُح دساب اٌىلد فٍ االِرذاْ .1
 .اٌؼًّ اٌجّاػٍ ٌٍطٍثح  .2

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

    طشائك اٌرمُُُ 

 .ِٓ خالي اٌّشاسوح اٌظفُح .1
 .ِٓ خالي اجشاء االِرذأاخ اٌُىُِح واٌشهشَح ؤهاَح اٌسٕح .2

 

 

 

 
. (اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس اٌشخظٍ  )إٌّمىٌح اٌرأهٍُُح اٌّهاساخ اٌؼاِح و- د 

 . ِهاساخ اٌرىاطً ِغ االخشَٓ واٌؼًّ وفشَك وادذ-1د

 . ِذاوٌح ػذَ ذىشاس االخطاء اٌٍفظُح وذظذُذها-2د

 . االسرؼأح تاالٔرشٔد ِٓ اجً االسرّاع اًٌ ِذادشح طىذُح ِخرٍفح-3د

 -   4د
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 اٌثُٕح اٌرذرُح  .12

  ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح 1

 نصوص حمادثة خمتارة   (اٌّظادس)ـ اٌّشاجغ اٌشئُسُح 2

اجملمع العلمي السرياين .بناء برج بابل يف سفر التكوين العربي والسرياين -1اٌثذىز 
بيت احلكمة .االسلوب اللغوي للوصايا العشر بني العربية والسريانية-2
كلية االداب .املماثلة واملخالفة بني االصوات دراسة سامية مقارنة-3

 تُٕح اٌّمشس .11

ِخشجاخ اٌرؼٍُ  اٌساػاخ األسثىع

 اٌّطٍىتح
أو / اسُ اٌىدذج 

 اٌّىضىع
 طشَمح اٌرمُُُ طشَمح اٌرؼٍُُ

اٌىاجة اٌثُرٍ  اٌماء ِذاضشج فٍ اٌّطاس لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 1

 او االِرذاْ
اٌىاجة اٌثُرٍ   ِذادشح ذؼاسف لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 2

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ   اٌؼائٍح لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 3

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ   فٍ اٌثاص لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 4

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ   فٍ اٌّمهً لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 5

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ   ٔخشض فٍ اٌّساء لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 6

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ   فٍ اٌّطؼُ لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 7

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ  فٍ اٌسىق  لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 8

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ  فٍ اٌثشَذ  لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 9

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ  فٍ اٌثٕه  لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 10

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ  ػًٍ سادً اٌثذش  لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 11

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ  ػٕذ اٌطثُة  لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 12

 او االِرذاْ

اٌىاجة اٌثُرٍ  فٍ اٌّجّغ اٌرجاسٌ  لشاءج وذذًٍُ ٔض  3 13

 او االِرذاْ
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 اـ اٌىرة واٌّشاجغ اٌرٍ َىطً تها                

  (.... ,اٌرماسَش , اٌّجالخ اٌؼٍُّح ) 
 

ِىالغ االٔرشُٔد , ب ـ اٌّشاجغ االٌىرشؤُح

.... 
 مواقع عربية خمتلفة

 

 خطح ذطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .13

   

 .ػًٍ اٌطاٌة ذطىَش ِهاساذه اوصش ورٌه تاالسرؼأح تاالٔرشٔد ِٓ اجً االسرّاع اًٌ ِذادشاخ طىذُح .1
 .اٌرشوُض ػًٍ ِٕالشح وذذًٍُ إٌظىص وِذاوٌح اجرٕاب االخطاء لذس اٌّّىٓ .2
 .  اٌرذذَس اٌذوسٌ ٌٍّمشس ِٓ خالي االػرّاد ػًٍ ٔظىص دذَصح .3
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍخ اٌٍغبد اٌّؤؿـخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لـُ اٌٍغخ اٌؼجغ٠خ    اٌّغوؼ / ػٍّٟ اٌمـُ اي .2

 إٌضغ عِؼ اٌّمغع/ اؿُ  .3

  ؿبػخ اؿجٛػ١ب2 أكىبي اٌذضٛع اٌّزبدخ .4

  ؿ2018ٕٞٛ – 2017 اٌـٕخ/ اٌفصً  .5

  ؿبػخ128 (اٌىٍٟ)ػضص اٌـبػبد اٌضعاؿ١خ  .6

  2017 / 12 / 28 ربع٠ز إػضاص ٘ظا اٌٛصف  .7

 أ٘ضاف اٌّمغع .8

 . تزويد الطالب مبعلومات اساسية يف فنون النثر من قصة ورواية ومسرحية ومثل– 1

  تعليم الطالب وتدريبو على حتليل النصوص النثرية– 2

  تعليم الطالب املقارنة بني ىذه الفنون النثرية من خالل دراستها– 3

  رفد الطالب بثقافة ادبية ال غىن عنها يف جمال اختصاصو – 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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  ٚطغائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِمغعِشغجبد اي .10

  ٘ضاف اٌّؼغف١خ األ- أ
  ِؼغفخ سطٛاد اٌىزبثخ ٚاٌؼصف اٌظٕٟ٘-1أ

  ِؼغفخ اٌّٛضٛع ٚوزبثخ جٍّخ اٌّٛضٛع ٚاٌّذزٜٛ ٚاٌشبرّخ-2أ

ٚاٌمٛاػض اٌّزجؼخ ٌىً  (اٌز ...  اٌّمبعٔخ – اٌـججٟ – اٌٛصفٟ –اٌمصصٟ  )ِؼغفخ أٛاع اٌىزبثخ - 3أ

 ٔٛع
  ضغٚعح ِؼغفخ اٌزغاثظ ٚاٌزجبٔؾ فٟ اٌىزبثخ-4أ
 ضغٚعح ِؼغفخ اٌزطٛع اٌؼِٕٟ ٌٍمصخ ٚاٌزطٛع اٌّىبٟٔ ٌٍفمغح اٌٛصف١خ- 5أ
 ضغٚعح ِؼغفخ وزبثخ اٌغؿبئً-  6أ
  .ِمغع اٌشبصخ ثبي٠خاٌّٙبعاداأل٘ضاف -  ة 

  ٠زؼغف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّبصح إٌظغ٠خ اٌّؼطبح ٌٗ ٚاػطبءٖ اِضٍخ ّٚٔبطط اوضغ –1ة

 إٌّبللخ صاسً اٌمبػخ ٚرلج١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االؿئٍخ ٚوظٌه ِذبٌٚخ االجبثخ ػٍٝ اٌطٍجخ االسغ٠ٓ – 2ة

 رؼ٠ٚض اٌطبٌت ثزّبع٠ٓ صاسً اٌمبػخ ٌّؼغفخ ِضٜ اؿز١ؼبثٗ ٌٍّبصح اٌؼ١ٍّخ – 3ة

 دش اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ ٚاجت ث١زٟ ٚؿٛف رٕبلق إٌمبط اٌضؼ١فخ ٚاالسطبء صاسً اٌمبػخ-    4ة
      طغائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 ِٓ سالي اٌّذبضغاد ٚإٌمبف صاسً اٌمبػخ اٌضعاؿ١خ ٚرمض٠ُ اٌّٛاص إٌظغ٠خ ٌٍطالة – 1

 رمض٠ُ ػغض اٌىزغٟٚٔ ٌىبفخ أٛاع اٌىزبثبد – 2

 رضع٠ت اٌطالة ػٍٝ اٌىزبثخ ِٓ سالي اػطبءُ٘ ٚعلخ ػًّ ِجٙؼح ِٚطجٛػخ ِـجمب رـبػضُ٘ ػٍٝ – 3

اٌىزبثخ اٚ ِؼغفخ رصذ١خ لطؼخ ِىزٛثخ ثبٌٍغخ االٔج١ٍؼ٠خ 

  اػطبء اٌطبٌت ٚاجت ث١زٟ ٌزذض١غ اٌّبصح ثغ١خ ارمبٔٙب– 4

 
      طغائك اٌزم١١ُ 

 

 اٌّلبعوخ اٌصف١خ  -1
 اِزذبٔبد ؿغ٠ؼخ -2
 اٌىزبثخ فٟ اٌمبػخ -3
 ٚاجت ث١زٟ -4
 اِزذبٔبد كٙغ٠خ -5
 اِزذبٔبد ٔٙب٠خ اٌـٕخ -6

 

 
 األ٘ضاف اٌٛجضا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ - ط

  ػٍٝ اٌطبٌت اوّبي اٌٛاجت اٌج١زٟ فٟ اٌٛلذ اٌّذضص-1ط

  اٌّلبعوخ صاسً اٌمبػخ ث١ٓ اٌطالة-2ط

  اٌزصغف ثبسالق ػب١ٌخ ٚرذًّ اٌّـؤ١ٌٚخ فٟ وزبثخ اٌٛاجت -3ط

اٌزفبػً ِغ اٌطٍجخ االسغ٠ٓ فٟ دبٌخ وزبثخ ػًّ ِلزغن اط اْ اٌؼًّ اٌّلزغن ٠ؼؼػ اٌزٛاصً ث١ٓ -  4ط

اٌطٍجخ 

  فُٙ ٚرظٚق االػّبي االصث١خ ٚاٌذىُ ػٍٝ وً ٔص ِٓ اسغٜ– 5ط
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     طغائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

ِذبضغاد سبصخ ٌٍطٍجخ رٛضخ ٌُٙ اِىب١ٔخ دـبة اٌٛلذ فٟ االِزذبْ ٚو١ف١خ اٌجضء ثبٌىزبثخ اصٕبء  -1

 .اٞ اِزذبْ
 ضغٚعح اٌزبو١ض ػٍٝ اٌطٍجخ اٌٛاجت االساللٟ اصٕبء اٌىزبثخ ٚسصٛصب وزبثخ اٌجذش -2
 اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٌٍظالة ٚضغٚعح اٌؼًّ وفغ٠ك ٚرصذ١خ اسطبء االسغ٠ٓ -3

 

 
    طغائك اٌزم١١ُ 

 ِٓ سالي اٌّلبعوخ اٌصف١خ ٚاٌزفبػً صاسً اٌمبػخ اٌضعاؿ١خ -1
 ِٓ سالي رم١١ُ االِزذبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌلٙغ٠خ ٚاِزذبٔبد ٔٙب٠خ اٌـٕخ -2
 ِٓ سالي اكغاف اٌزضع٠ـٟ ػٍٝ اٌّجب١ِغ اٌطالث١خ ِٚضٜ اٌزٛاصً ث١ُٕٙ -3

 
. (اٌّٙبعاد األسغٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛع اٌلشصٟ  )إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبعاد اٌؼبِخ ٚ- ص 

  رـ١ٍُ اٌؼًّ اٚ اٌٛاجت ثبٌٛلذ اٌّذضص ٚثلىً ِمجٛي-1ص

  ِٙبعاد اٌزٛاصً ِغ االسغ٠ٓ ٚاٌؼًّ وفغ٠ك-2ص

  ِذبٌٚخ ػضَ رىغاع االسطبء االِالئ١خ اٚ إٌذ٠ٛخ ِغح اسغٜ-3ص

 اؿزشضاَ االٔزغٔذ ٌذً اٌزّبع٠ٓ اٌشبصخ ثبالٔلبء-   4ص
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 ث١ٕخ اٌّمغع .11

 طغ٠مخ اٌزم١١ُ طغ٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اؿُ اٌٛدضح  ِشغجبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌـبػبد األؿجٛع

ِؼغفخ اٌطبٌت ثٙظا  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 1

 اٌّٛضٛع
دغوخ اٌز٠ٕٛغ ا١ٌٙٛص٠خ 

 رؼغ٠فٙب ، ِغاوؼ٘ب
ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ اؿزشضاَ 

اٌلفٟٙ صٛع 

 اٌز... 

دً رّبع٠ٓ اٚ 

 –ٚاجت ث١زٟ 

 اٚ اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت   2

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  ؿّبد اٌذغوخ ٚاُ٘ عٚاص٘ب

اٌمبػخ اؿزشضاَ 

االٌىزغٟٚٔ 

 اٌز... صٛع 

دً رّبع٠ٓ اٚ 

 –ٚاجت ث١زٟ 

 اٚ اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 3

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  دمت دغوخ اٌز٠ٕٛغ

اٌمبػخ  ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 4

 ثبٌّٛضٛع
اٌّـغد١خ رؼغ٠فٙب 

 ػٕبصغ٘ب أٛاػٗ
ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 5

 ثبٌّٛضٛع
ٔٙب٠خ "صعاؿخ ِـغد١خ 

 "اٌؼبٌُ 
ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 6

 ثبٌّٛضٛع
ٔٙب٠خ "صعاؿخ ِـغد١خ 

 "اٌؼبٌُ 
ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ  ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 7

 ثبٌّٛضٛع
ٔٙب٠خ "صعاؿخ ِـغد١خ 

 "اٌؼبٌُ 
ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ  ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 8

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  اٌّضً ،رؼغ٠فٗ، عٚاصٖ

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 9

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  اٌّضً صعاؿخ ّٔبطط

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 10

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً رؼغ٠فٙب - اٌغٚا٠خ 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

اِزذبْ 

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 11

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  أٛاػٙب- اٌغٚا٠خ 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 12

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً صعاؿخ ِمزطفبد ِٓ 

اٌمبػخ ِغ 

 اِزذبْ
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اؿزشضاَ اٌمٍُ  عٚا٠خ 

 ٚاٌـجٛعح

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 13

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  عٚا٠خ ػبِٛؽ ػٛػ

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 14

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  اِزذبْ

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

 

15 

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب

 ثبٌّٛضٛع
اٌىالؿ١ى١خ فٟ االصة 

 اٌؼجغٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 16

 ثبٌّٛضٛع
اٌغِٚبٔـ١خ  فٟ االصة 

 اٌؼجغٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 17

 ثبٌّٛضٛع
اٌٛالؼ١خ  فٟ االصة 

 اٌؼجغٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 18

 ثبٌّٛضٛع
اٌغِؼ٠خ  فٟ االصة 

 اٌؼجغٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 19

 ثبٌّٛضٛع
االٔطجبػ١خ  فٟ االصة 

 اٌؼجغٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 20

 ثبٌّٛضٛع
اٌزؼج١غ٠خ  فٟ االصة 

 اٌؼجغٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 21

 ثبٌّٛضٛع
رذ١ًٍ ٔجظح ػٓ د١بح 

 ثغص٠لفـىٟ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 22

 ثبٌّٛضٛع
رذ١ًٍ لصخ اٌصض٠مخ 

 ٌج١غكضفـىٟ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 23

 ثبٌّٛضٛع
ٔمبف صاسً  اِزذبْ فصٍٟ

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 24

 ثبٌّٛضٛع
ٔجظح ػٓ د١بح ٠ٙٛصا 

 ثٛعال

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

 اِزذبْٔمبف صاسً رذ١ًٍ لصخ ثـجت رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 25
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 اٌج١ٕخ اٌزذز١خ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمغعح اٌّطٍٛثخ 1

كتب االدب العربي احلديث ، قاموس االدب ، تاريخ االدب العربي احلديث    (اٌّصبصع)ـ اٌّغاجغ اٌغئ١ـ١خ 2
 املوسوعة العربية

.  االنطباعية يف قصص دبوراه بارون القصرية– 1اٌجذٛس  - 3
.  التعبريية يف قصة الطائرة الورقية ألفيكدور مهئريي– 2
". يف تلك األثناء"و" قبل أن" تيار الوعي يف قصيت – 3
 اـ اٌىزت ٚاٌّغاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبع٠غ , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 جملة نقد وتعليق

ِٛالغ االٔزغ١ٔذ , ة ـ اٌّغاجغ االٌىزغ١ٔٚخ

.... 
 مواقع متنوعة يف االنرتنيت

اٌمبػخ ِغ  اٌزفبح ٌجٛعال ثبٌّٛضٛع

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 26

 ثبٌّٛضٛع
ٔجظح ػٓ د١بح 

 ِٛعصٚسبٞ ف١بعث١غن

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 27

 ثبٌّٛضٛع
رذ١ًٍ لصخ اٌؼجً 

 ٌف١بعث١غن

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 28

 ثبٌّٛضٛع
ٔجظح ػٓ د١بح صفٛعاٖ 

 ثبعْٚ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 29

 ثبٌّٛضٛع
رذ١ًٍ لصخ ثىبء 

 ٌضثٛعاٖ ثبعْٚ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 30

 ثبٌّٛضٛع
ٔجظح ػٓ د١بح اف١ىضٚع 

 ّ٘ئ١غٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 31

 ثبٌّٛضٛع
رذ١ًٍ لصخ لصخ اَ 

 الف١ىضٚع ّ٘ئ١غٞ

ٔمبف صاسً 

اٌمبػخ ِغ 

اؿزشضاَ اٌمٍُ 

 ٚاٌـجٛعح

 اِزذبْ

 

رؼغ٠ف اٌطبٌت  ؿبػزبْ اؿجٛػ١ب 32

 ثبٌّٛضٛع
 اِزذبْ
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 سطخ رط٠ٛغ اٌّمغع اٌضعاؿٟ  .13

 ػٕبصغ –و١ف١خ وزبثخ جًّ ِزغاثطخ  )ػٍٝ اٌطبٌت رط٠ٛغ ِٙبعارٗ اوضغ ثبؿزشضاَ االٔزٕذ ِضبي  -1

 .اٌفمغاد اٌجض٠ضح 
ِٓ  (data show)ل١بَ االؿزبط ثبؿزٕـبر اٚعاق اٌطٍجخ ٚػغض االسطبء االِالئ١خ ٚإٌذ٠ٛخ ػٍٝ  -2

 صْٚ طوغ اؿُ اٌطبٌت ٚاٌزغو١ؼ ػٍٝ االسطبء اٌّزىغعح ٌضٜ اٌطالة
اٌزبو١ض ػٍٝ اٌزذض١غ ا١ٌِٟٛ ٚدش اٌطالة ػٍٝ اٌزفبػً ِغ اٌّبصح ٚاضبفخ ِفغصاد دض٠ضخ ٔضغٞ  -3

ِؼٍِٛبد اٌطبٌت 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات  انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انؼجشٚخ    انًشكض / ػهًٙ انمسى ال .2

 انًشدهخ انشاثؼخ/ انُذٕ  سيض انًمشس/ اسى  .3

  سبػبد اسجٕػٛب4 أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

  س2018ُٕ٘ – 2017 انسُخ/ انفصم  .5

  سبػخ120 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

   2017 / 12 / 28 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

: فٙ َٓبٚخ انسُخ ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت اٌ ٚزًكٍ يٍ

 
 .يؼشفخ اًْٛخ انُذٕ  .1
 .يؼشفخ كٛفٛخ رذهٛم السبو انجًهخ .2
 .رذهٛم انٕظبئف انُذٕٚخ اللسبو انجًهخ انؼجشٚخ .3
 .يؼشفخ كٛفٛخ رشكٛت انجًم ثصٕسح صذٛذخ .4
 .يؼشفخ كٛفٛخ انزفشٚك ٔانزًٛٛض ثٍٛ إَاع انجًم انًخزهفخ ٔيؼشفخ انٕظٛفخ انُذٕٚخ انزٙ ٚإدٚٓب كم َٕع .5
.  معرفة كٌفٌة تحوٌل الجمل من جمل معطوفة أومركبة إلى جمل بسٌطة . 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
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  ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشجبد 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 لسى يٍ السبو انجًهخ-4أ
 .ضشٔسح يؼشفخ إَاع انجًهخ انؼجشٚخ- 5أ

 

  .يمشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 . ٚطهغ انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ ٔرمذٚى ايضهخ ًَٔبرط كضٛشح –1ة 

رشجٛغ انطبنت ػهٗ انًُبلشخ ٔرجبدل االساء فٙ انمبػخ انذساسٛخ يٍ خالل طشح االسئهخ ٔاالجبثخ  – 2ة 

 ػهٛٓب

   .رضٔٚذ انطبنت ثزًبسٍٚ رطجٛمٛخ ػٍ انًبدح  -    3ة 

 
      طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

. يٍ خالل انًذبضشاد ٔانُمبش داخم انمبػخ انذساسٛخ .1

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

 .اػطبء انطبنت ٔاجت ثٛزٙ نذم انزًبسٍٚ. 3

 .رمذٚى ػشض يفصم ػهٗ انهٕدخ ٔفك يخططبد ٔجذأل .4
 .اخزجبس يٓبساد انطبنت فٙ انزذهٛم ٔانفٓى .5

 
      طشائك انزمٛٛى 

.  انًشبسكخ انصفٛخ.1

. االيزذبَبد انشٓشٚخ. 2

.  رًبسٍٚ انٕاجت انجٛزٙ.3

 .ايزذبٌ َٓبٚخ انسُخ. 4
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

. ػهٗ انطبنت اَجبص انٕاجت انًُضنٙ ٔفك انٕلذ انًذذد- 1ط         

 . انًشبسكخ داخم انمبػخ ثٍٛ انطهجخ-2ط

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

  
     طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

.  يذبضشاد خبصخ نهطهجخ رٕضخ نٓى كٛفٛخ دسبة انٕلذ فٙ االيزذبٌ ٔكٛفٛخ االسزغالل االيضم نهٕلذ.1

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

 .انؼًم انجًبػٙ نهطهجخ ٔضشٔسح انؼًم ثشٔح انفشٚك انٕادذ. 3

 انؼصف انزُْٙ. 4
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    طشائك انزمٛٛى 

ايزذبَبد شٓشٚخ - 4يٓبسح انزذهٛم فٙ انمبػخ    - 3ايزذبَبد سشٚؼخ  - 2انًشبسكخ انصفٛخ    -1

 ايزذبَبد فٙ َٓبٚخ انسُخ - 5
. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

.  اَجبص انفشٔض انًُضنٛخ ثبنٕلذ انًذذد-1د

 . يٓبساد انزٕاصم ٔانؼًم انجًبػٙ-2د

 . يذبٔنخ ػذو ركشاس االخطبء االيالئٛخ -3د

 . االسزؼبَخ ثبالَزشَذ نذم انزًبسٍٚ-4   د
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 ثُٛخ انًمشس .6

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕدذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

يؼشفخ انطبنت  4 1

 يفٕٓو ٔاًْٛخ انُذٕ
يؼشفخ انطبنت 

يفٕٓو انُذٕ ٔيذٖ 

ػاللزّ ثفشٔع ػهى 

 انهغخ األخشٖ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

انزؼشف ػهٗ يفٕٓو  4 2

 انجًهخ
ششح يفٕٓو انجًهخ 

 ٔخصبئصٓب
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
يؼشفخ إَٔاع انجًم  4 3

 يٍ دٛش انًضًٌٕ 
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح انجًهخ انخجشٚخ

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
يؼشفخ إَٔاع انجًم  4 4

 يٍ دٛش انًضًٌٕ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح جًهخ انُذاء

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
يؼشفخ إَٔاع انجًم  4 5

 يٍ دٛش انًضًٌٕ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح انجًهخ االسزفٓبيٛخ

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
يؼشفخ إَٔاع انجًم  4 6

 يٍ دٛش انًضًٌٕ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح جًهخ انزؼجت

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
انجًهخ انجسٛطخ  أسس انُذٕ انؼجش٘ 4 7

 ٔأجضاؤْب
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
دم رًبسٍٚ أ ٔاجت انمبء يذبضشح انًسُذ ئنّٛ ٔانًسُذ أسبسٛبد انجًهخ   4 8

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

يطبثمخ انًسُذ ئنّٛ أسبسٛبد انجًهخ  4 9

نهًسُذ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت انمبء يذبضشح 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

انًسُذ انجسٛظ إَٔاع انًسُذ  4 10

ٔانًسُذ انًٕسغ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحإَٔاع انًسُذ انًٕسغ إَٔاع انًسُذ  4 11

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانًفؼٕل ثّ ٔإَٔاػّ يكًالد انجًهخ   4 12

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانزبثغ ٔإَٔاػّ يكًالد انجًهخ  4 13

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانظشف ٔإَٔاػّ يكًالد انجًهخ  4 14

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

ئضبفبد جبَجٛخ فٙ  4 15

انجًهخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانجذل 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

ئضبفبد جبَجٛخ فٙ  4 16

انجًهخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانجًهخ االػزشاضٛخ 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

ئضبفبد جبَجٛخ فٙ  4 17

انجًهخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانُذاء 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

ئضبفبد جبَجٛخ فٙ  4 18

انجًهخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانذػبء 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحرشرٛت انكهًبد فٙ رشرٛت انكهًبد فٙ  4 19
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .7

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

النحو العبري : مردخاي ٌوئٌل. תחביר עברי: מרדכי יואלי   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2
مبادئ النحو : نهٌر. ش . עיקרי תורת המשפט:נהיר' ש
 

انجًهخ انجسٛطخ انجًهخ 

ٔرأصٛشِ فٙ يضًٌٕ 

انجًهخ 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

رشرٛت انكهًبد فٙ  4 20

انجًهخ 

أسجبة رغٛش رشرٛت 

انكهًبد فٙ انجًهخ 

انجسٛطخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

إَٔاع يٍ انجًم  4 21

رُزًٙ ئنٗ انجًهخ 

انجسٛطخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحجًهخ انزخصٛص 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

إَٔاع يٍ انجًم  4 22

رُزًٙ ئنٗ انجًهخ 

انجسٛطخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحجًهخ اإلثٓبو 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

إَٔاع يٍ انجًم  4 23

رُزًٙ ئنٗ انجًهخ 

انجسٛطخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانجًهخ انشبيهخ 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

إَٔاع يٍ انجًم  4 24

رُزًٙ ئنٗ انجًهخ 

انجسٛطخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانجًهخ انُبلصخ 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحجًهخ انؼطف انجًم غٛش انجسٛطخ  4 25

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

أغشاض ثُبء جًهخ انجًم غٛش انجسٛطخ  4 26

انؼطف 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

رذٕٚم جًهخ انؼطف انجًم غٛش انجسٛطخ  4 27

ئنٗ جًهخ ثسٛطخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشحانجًهخ انًشكجخ انجًم غٛش انجسٛطخ  4 28

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

أجضاء انجًهخ انجًم غٛش انجسٛطخ  4 29

انًشكجخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

إَٔاع ٔٔظبئف انجًم غٛش انجسٛطخ  4 30

انجًهخ انضبَٕٚخ فٙ 

انجًهخ انًشكجخ 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

انكالو انًجبشش ٔغٛش األداء انكاليٙ  4 31

انًجبشش 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت  انمبء يذبضشح

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ

إَٔاع انجُبءاد انغًٕض انُذٕ٘  4 32

انُذٕٚخ انًإدٚخ 

نهغًٕض ٔطشق 

يؼبنجزٓب 

دم رًبسٍٚ أ ٔاجت انمبء يذبضشح 

 ثٛزٙ أ ايزذبٌ
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البناء الصرفً لمصطلحات المطبخ فً اللغة العبرٌة كلٌة -1انجذٕس 
اللغات 

مجلة كلٌة االداب . الجذور الثنائٌة فً اللغة العبرٌة-2
مجلة كلٌة اللغات .ادوات الوصل فً اللغة العبرٌة -3
 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
مجلة عبرٌة تهتم بنشر البحوث  (لغتنا) "לשוננו"مجلة 

 . اللغوٌة واألدبٌة باللغة العبرٌة

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 (باللغة العبرٌة)المواقع العبرٌة الخاصة بمادة النحو العبري 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .8

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

 .االسزؼبَخ ثبالَزشَذ
 .انزشكٛض ػهٗ يُبلشخ اخطبء انطهجخ ٔيذبٔنخ رجُت ْزِ االخطبء ٔػذو ركشاسْب .2
 .دش انطبنت ػهٗ انًطبنؼخ ٔانمشاءح انًسزفٛضخ  .3
.   دم انزًبسٍٚ فٙ انمبػخ اانذساسٛخ ػٍ طشٚك كزبثزٓب ػهٗ انسجٕسح ٔانًُبلشخ ٔرجبدل االساء ثٍٛ انطهجخ .4
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍخ اٌٍغبد اٌّؤعغخ اٌزع١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌٍغخ اٌعجش٠خ اٌّشوض / عٍّٟ اٌمغُ اي .2

 ربس٠خ االدة اٌعجشٞ سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 اعجٛعٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

  ع2018ٕٞٛ – 2017 اٌغٕخ/ اٌفظً  .5

  عبعخ128=  شعجخ 2 × اعجٛع 32 × عبعخ اعجٛع١ب 2 (اٌىٍٟ)عذد اٌغبعبد اٌذساع١خ  .6

  2017 / 12 / 28 ربس٠خ إعذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 اٌزعشف عٍٝ ربس٠خ االدة اٌعجشٞ ٚاٌز١بساد اٌزٟ ِش ثٙب االدة اٌعجشٞ اٌؾذ٠ش -1
 دساعخ إٌظٛص اٌزٟ وزجذ فٟ ثذا٠خ االدة اٌعجشٞ ِٓ إٌبؽ١خ اٌٍغ٠ٛخ -2
 رؾ١ًٍ إٌظٛص رؾ١ٍال ادث١ب ٚاعزمشاء الفىبس االدثبء ِٚعشفخ رٛعٙبد االدة اٌعجشٞ اٌؾذ٠ش -3
 ؽفع ثعغ إٌظٛص اٌغعش٠خ ٚرؾ١ٍٍٙب ٌغ٠ٛب ٚادث١ب  -4
 دساعخ إٌشضش اٌعجشٞ ٚفك ِشاؽً رطٛسٖ  -5
 دساعخ إٌمذ االدثٟ ٚو١ف١خ ٔمذ اٌعًّ االدثٟ ِٓ خالي رؾ١ًٍ إٌظٛص ٚرشعّزٙب -6

 

دساعخ اٌز١بساد اٌفىش٠خ اٌزٟ وبْ ٌٙب االصش فٟ رٛع١ٗ االدة   -7

 
 اٌزعشف عٍٝ ربس٠خ االدة اٌعجشٞ ٚاٌز١بساد اٌزٟ ِش ثٙب االدة اٌعجشٞ اٌؾذ٠ش -8
 دساعخ إٌظٛص اٌزٟ وزجذ فٟ ثذا٠خ االدة اٌعجشٞ ِٓ إٌبؽ١خ اٌٍغ٠ٛخ -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



 

  
 2الصفحة 

 
  

  ٚؽشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ٚاٌزم١١ُِمشسِخشعبد اي .10

  ٘ذاف اٌّعشف١خ األ- أ
 ِعشفخ ِغ١شح االدة اٌعجشٞ ِٚشاؽً رطٛسٖ - 1أ

  رشعّخ إٌظٛص االدث١خ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚٔمذ٘ب -2أ

 رؾ١ًٍ إٌظٛص االدث١خ ٌغ٠ٛب شعشا ٚٔضشا- 3أ
  اٌزعشف عٍٝ االدثبء اٌجبسص٠ٓ فٟ ِشاؽً الدة اٌعجشٞ-4أ
 اٌزعشف عٍٝ اٌز١بساد اٌفىش٠خ اٌّٛعٙخ ٌالدة اٌعجشٞ- 5أ
  اٌزعشف عٍٝ اٌز١بساد االدث١خ اٌغبئذح فٟ ِشاؽً االدة اٌعجشٞ - 6أ

  .ِمشس اٌخبطخ ثبي٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف -  ة 

  ٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ ِشاؽً رطٛس االدة اٌعجشٞ –1ة 

 رشعّخ ٚٔمذ ٚرؾ١ًٍ إٌظٛص االدث١خ ادث١ب ٌٚغ٠ٛب – 2ة 

     اٌزعشف عٍٝ ِغ١شح االدة اٌعجشٞ ِٚؾطبرٗ ٚر١بسارٗ االدث١خ ٚاٌفىش٠خ -   3ة 

 ؽش اٌطٍجخ عٍٝ اداء اٌٛاعت اٌج١زٟ ٚٔمذ ٚرؾ١ًٍ إٌظٛص ٌغ٠ٛب ٚادث١ب-  4ة
      ؽشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ 

 

 رمذ٠ُ ٔظٛص رؾش٠ش٠خ ٌٍطبٌت ٌزىْٛ ؽبػشح ٌذ٠ٗ ٌىٟ رع١ٕٗ عٍٝ اٌّشبسوخ ٚاٌزفبعً ِع اٌّؾبػشح -1
 اٌمبء اٌّؾبػشاد اٌّزغٍغخ فٟ اٌّٛػٛع ١ٌزغٕٝ ٌٍطبٌت رزجع ؽٍمبد اٌذسط ٚفك ِٕٙغ١خ صبثذ -2
 رمذ٠ُ عشع ِفظً عٍٝ اٌٍٛؽخ ٚفك ِخططبد ٚعذاٚي  -3
 اخزجبس ِٙبساد اٌطبٌت فٟ اٌزشعّخ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌفُٙ -4

اعطبء ٚاعت ث١زٟ ٌٍطبٌت رشعّخ ٚرؾ١ًٍ إٌظٛص ادث١ب ٌٚغ٠ٛب ِٚزبثعخ رؾ١ًٍ اٌطبٌت ٚرظؾ١ؾٗ 

 ِٕٚبلشزٗ

 

 
       ؽشائك اٌزم١١ُ 

 

ِٙبسح اٌزشعّخ ٚإٌمذ   - 4ِٙبسح اٌزؾ١ًٍ فٟ اٌمبعخ - 3اِزؾبٔبد عش٠عخ  - 2اٌّشبسن اٌظف١خ    -1

اِزؾبٔبد فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ  - 6اِزؾبٔبد شٙش٠خ - 5

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ - ط

 عٍٝ اٌطبٌت اوّبي ٚاعجبرٗ اٌج١ز١خ ٚاٌظف١خ ٚفك ِٛعذ ِؾذد- 1        ط

  ؽش اٌطالة عٍٝ اٌّشبسوخ ِٚىبفأرُٙ ِع٠ٕٛب وً ؽغت ِشبسوزٗ -2ط

 . اٌزظشف ثبخالق عب١ٌخ ٚرؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ فٟ وزبثخ اٌٛاعت-3ط

خٍك ؽبٌخ ِٓ اٌزفبعً ث١ٓ اٌطٍجخ ثؾ١ش رزغع لبعذح اٌّشبسوخ ٌزشًّ ع١ّع اٌطٍجخ االخش٠ٓ - 4   ط

   رفُٙ ظشف اٌطبٌت ٚرمذ٠ش ؽبٌزٗ إٌفغ١خ ِٕٚؾٗ فشطخ ِٚغبعذرٗ عٍٝ ِٛاوجخ صِالئٗ االخش٠ٓ- 5   ط
     ؽشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ 



 

  
 3الصفحة 

 
  

 

ِؾبػشاد خبطخ ٌٍطٍجخ رٛػؼ ٌُٙ اِىب١ٔخ ؽغبة اٌٛلذ فٟ االِزؾبْ ٚو١ف١خ اٌجذء ثؾً االعئٍخ  -1

 ٚارمبْ االعبثخ 
 اٌزبو١ذ عٍٝ اٌغذ٠خ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚإٌمذ ٚاٌزٛطً اٌٝ إٌمبؽ اٌشئ١غ١خ ٌٍعًّ ٚاالفىبس اٌزٟ فٟ اٌعًّ -2
 اٌعًّ اٌغّبعٟ ٚاٌفشدٞ ٌٍطالة ٚرظؾ١ؼ االخطبء ِٚعبٌغزٙب -3

 

 
    ؽشائك اٌزم١١ُ 

 

 ِٓ خالي اٌّشبسوخ اٌظف١خ ٚاٌزفبعً داخً اٌمبعخ اٌذساع١خ -1
 ِٓ خالي رم١١ُ االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاِزؾبٔبد ٔٙب٠خ اٌغٕخ -2
ِٓ خالي اششاف اٌزذس٠غٟ عٍٝ اٌطٍجخ ٚاٌزٛاطً ِعُٙ ِٚذٜ ِزبثعزُٙ ١ِذا١ٔب ٚطف١ب  -3

 

 
. (اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزعٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ  )إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌعبِخ ٚ- د 

. (اٌشخظٟ األخشٜ اٌّزعٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌّٙبساد)إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ  ٚاٌّٙبساد اٌعبِخ-د 

  رغ١ٍُ اٌعًّ اٚ اٌٛاعت ثبٌٛلذ اٌّؾذد ٚثشىً ِمجٛي-1د

  ِٙبساد اٌزٛاطً ِع االخش٠ٓ ٚاٌعًّ وفش٠ك-2د

 ِؾبٌٚخ عذَ رىشاس االخطبء فٟ اٌزشعّخ ٚاٌزؾ١ًٍ  -3د

 اعزخذاَ االٔزش١ٔذ ٚاٌّشاعع ٚاٌّظبدس ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزشعّخ ِٚعشفخ ربس٠خ االدة -4  د       

 ِٚشاؽٍٗ
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

أٚ / اعُ اٌٛؽذح  ِخشعبد اٌزعٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبعبد األعجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزع١ٍُ

٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ ِبدح  عبعزبْ 1

 ربس٠خ االدة
ربس٠خ االدة 

اٌعجشٞ 

 

اعئٍخ ٚٔمبػ  اٌمبء ِؾبػشح 

 ٚوزبثخ

٠زعشف عٍٝ ربس٠خ االدة  عبعزبْ 2

 اٌعجشٞ
ِمذِخ فٟ ربس٠خ 

 االدة
 ٔمبػ ٚاعئٍخ اٌمبء ِؾبػشح

٠زعشف عٍٝ ١ِّضاد رٍه  عبعزبْ 3

 اٌفزشح
ااٌّشؽٍخ االخ١شح 

 ِٓ االدة اٌٛع١ؾ
 ٔمبػ ٚاعئٍخ اٌمبء ِؾبػشح

٠زعشف عٍٝ دٚس ٘زا اٌشبعش  عبعزبْ 4

 ١ِّٚضاد شعشٖ 
اٌشبعش عّبٔٛئ١ً 

 ٘بسِٟٚ
رؾؼ١ش ٚاٌمبء 

 ِؾبػشح
 ٔمبػ ٚاعئٍخ 

٠زعشف عٍٝ االدة اٌعجشٞ  عبعزبْ 5

 فٟ رٍه اٌفزشح 
اٌفزشح االٔزمب١ٌخ ث١ٓ 

 اٌٛع١ؾ ٚاٌؾذ٠ش
ٔمبػ ٚاعئٍخ  اٌمبء ِؾبػشح 

 ِٚشبسوخ
٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ ؽشوخ  عبعزبْ 6

اٌٙغىبالٖ ٚدٚس٘ب فٟ االدة 

 اٌعجشٞ

عظش اٌٙغىبالٖ 

 (اٌز٠ٕٛش)
اٌمبء ِؾبػشح 

 ٚرؾؼ١ش
ٔمبػ ٚاعئٍخ 

 ِٚشبسوخ 

٠ززجع اٌطبٌت ِشاوض االدة  عبعزبْ 7

 اٌعجشٞ ٚاٌظشاعبد اٌذائشح 
ِشاوض االدة 

 اٌعجشٞ فٟ اٚسثب
ٔمبػ ٚاعئٍخ  اٌمبء ِؾبػشح

 ِٚشبسوخ 
٠ؾذد ثذا٠خ االدة اٌعجشٞ  عبعزبْ 8

 ِٕٚبلشخ االساء 
ثذا٠خ االدة 

 اٌعجشٞ
اٌمبء ِؾبػشح 

 ٚرؾؼ١ش
ٔمبػ ٚاعئٍخ 

ِٚشبسوخ ٚرمش٠ش  

٠زعشف عٍٝ ِغ١شح االدة  عبعزبْ 9

فٟ اٌّب١ٔب ٚوزبثخ اٌمظ١خ 

 االٌٚٝ

ٔمبػ ٚاعئٍخ  اٌمبء ِؾبػشح  اٌّب١ٔب

ِٚشبسوخ 

٠زعشف عٍٝ و١ف١خ أزمبي  عبعزبْ 10

 االدة 
ٔمبػ ٚاعئٍخ  اٌمبء ِؾبػشح إٌّغب

ِٚشبسوخ 

٠زعشف عٍٝ االدة فٟ  عبعزبْ 11

 غب١ٌغ١ب ٚوزبثخ اٌمظخ
ٔمبػ ٚاعئٍخ  اٌمبء ِؾبػشح غب١ٌغ١ب

ِٚشبسوخ 

٠زعشف عٍٝ اٌزبص١شاد  عبعزبْ 12

 اٌشٚع١خ فٟ االدة اٌعجشٞ
ٔمبػ ٚاعئٍخ  اٌمبء ِؾبػشح سٚع١ب

ِٚشبسوخ 

اِزؾبْ اٌفظً  ٠ّزؾٓ اٌطبٌت ثّب رمذَ  عبعزبْ 13

 االٚي
ااالِزؾبْ 

 رؾش٠شٞ
االعبثخ عٓ 

االعئٍخ رؾش٠ش٠ب 

٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ  عبعزبْ 14

 خظبئض اٌشعش اٌؾذ٠ش
خظبئض اٌشعش 

 اٌؾذ٠ش
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚرؾؼ١ش 

 ٚؽفع

ِشبسوخ ثبٌششػ 

ٚإٌمبػ ٚاالِضٍخ 

اٌز١بساد االدث١خ  ٠زعشف عٍٝ اٌز١بساد االدث١خ عبعزبْ 15

 ٚاٌفىش٠خ
ٔمبػ ٚاعئٍخ  اٌمبء ِؾبػشح

ِٚشبسوخ 

اِزؾبْ اٌضبٟٔ  ٠ّزؾٓ اٌطبٌت ثّب رمذَ عبعزبْ 16

 ثبٌّبدح وبٍِخ
االِزؾبْ 

 رؾش٠شٞ
االعبة عٓ 

االعئٍخ رؾش٠ش٠ب 

٠ؾفع اٌطبٌت اٚصاْ اٌشعش  عبعزبْ 17

 ٠ٚزذسة ع١ٍٙب رطج١م١ب
اٚصاْ اٌشعش 

 اٌعجشٞ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚششػ 

 ٚرؾؼ١ش

اٌّشبسوخ 

ثبٌششػ ٚاٌؾفع 

ٚاٌزذس٠ت  

ٔمبػ ٚاعئٍخ اٌمبء ِؾبػشح االغشاع االدث١خ ٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ  عبعزبْ 18
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ِٚشبسوخ  ٚرؾؼ١ش فٟ اٌشعش االغشاع اٌشعش٠خ

ثبٌششػ 

٠زعٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ششػ  عبعزبْ 19

 اٌمظ١ذح
ششػ اٌمظ١ذح  اٌمظ١ذح اٌعبد٠خ

 اٌمبء ِؾبػشح
ٔمبػ ٚاعئٍخ 

ِٚشبسوخ 

٠زعٍُ اٌطبٌت رشعُ اٌمظ١ذح  عبعزبْ 20

 ٚرؾ١ٍٍٙب
اٌمظ١ذح )اٌجالدا 

 (اٌمظظ١خ
ششػ ٚاٌمبء 

ِؾبػشح 

 ٚرؾؼ١ش

اٌّشبسوخ 

ٚاالعئٍخ 

ٚاٌزؾؼ١ش 

٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ اٌمظ١ذح  عبعزبْ 21

 ٚٔٛعٙب ٚٚصٔٙب
لظ١ذح اٌغشثبْ 

ششػ / اٌضالصخ

شفٛٞ ٌٍمظ١ذح ِع 

عشع ٌٍٕمبؽ 

 اٌشئ١غ١خ

اٌمبء ِؾبػشح 

 ٚششػ ٚرشعّخ 
 

ٔمبػ ٚاعئٍخ 

ِٚشبسوخ 

٠زعٍُ اٌطبٌت اٌمبء اٌزؾ١ًٍ  عبعزبْ 22

ٚاالعبثخ عٍٝ االعئً 

 ٚإٌّبلشخ

رؾ١ًٍ ٚرشعّخ 

 (ٚاعت ث١زٟ)
عشع اٌزؾ١ًٍ 

اٌٍغٛٞ ٚاالدثٟ 

 ِٓ لجً اٌطٍجخ 

ِشبسوخ اٌطٍجخ 

ثبٌٛاعت ٚإٌمبػ 

ٚاٌزظؾ١ؼ 

٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ ٔٛع  عبعزبْ 23

 اٌمظ١ذح ٚٚصٔٙب 
اٌمظ١ذح )اٌغ١ٔٛزب 

 (اٌّمطع١خ
ششػ ٚاٌمبء 

 ِؾبػشح 
 

ٔمبػ ٚاعئٍخ 

ِٚشبسوخ 

لظ١ذح اٌٝ اٌشّظ  ششػ اٌمظ١ذ ٚرشعّزٙب عبعزبْ 24

ششػ شفٛٞ 

ٚعشع إٌمبؽ 

 اٌشئ١غ١خ

اٌمبء ِؾبػشح 

 ٚششػ ٚرشعّخ
ٔمبػ ٚاعئٍخ 

ِٚشبسوخ 

رشعّخ اٌمظ١ذح ٚٔمذ٘ب  عبعزبْ 25

ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاٌمبء اٌزؾ١ًٍ 

ٚاالعبثخ عٓ االعئٍخ 

 ٚإٌّبلشخ

رشعّخ ٚرؾ١ًٍ 

 (ٚاعت ث١زٟ)
عشع اٌزؾ١ًٍ 

اٌٍغٛٞ ٚاالدثٟ 

 ِٓ لجً اٌطٍجخ

ِشبسوخ اٌطٍجخ 

ثبٌٛاعت ٚإٌمبػ 

ٚاٌزظؾ١ؼ 

لظ١ذح طالح  ششػ اٌمظ١ذ ٚرشعّزٙب عبعزبْ 26

 اِشأح
اٌمبء ِؾبػشح 

 ٚششػ ٚرشعّخ
ٔمبػ ٚاعئٍخ 

ِٚشبسوخ 

رشعّخ اٌمظ١ذح ٚٔمذ٘ب  عبعزبْ 27

ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاٌمبء اٌزؾ١ًٍ 

ٚاالعبثخ عٓ االعئٍخ 

 ٚإٌّبلشخ

رشعّخ ٚرؾ١ًٍ 

 اٌمظ١ذح
عشع اٌزؾ١ًٍ 

اٌٍغٛٞ ٚاالدثٟ 

 ِٓ لجً اٌطٍجخ

ِشبسوخ اٌطٍجخ 

ثبٌٛاعت ٚإٌمبػ 

ٚاٌزظؾ١ؼ 

اداء ىبالِزؾبْ ٚاالعبة عٓ  عبعزبْ 28

 االعئٍخ ثّب رمذَ
اِزؾبْ اٌفظً 

 اٌضبٟٔ
اِزؾبْ 

 رؾش٠شٞ
 

االعبثخ عٓ 

االعئٍخ رؾش٠ش٠ب 

اٌزعشف عٍٝ اٌزٛعٙبد  عبعزبْ 29

 اٌفىش٠خ ِٚذٜ ربص١ش٘ب
دساعخ اٌزٛعٙبد 

اٌفىش٠خ ٌالدة 

 اٌعجشٞ 

اٌّشبسوخ  اٌمبء ِؾبػشح

ثبالعئٍخ 

ٚاٌزؾؼ١ش 

لظ١ذح ٕ٘ب عٍٝ  ششػ اٌمظ١ذ ٚرشعّزٙب عبعزبْ 30

 ٚعٗ االسع
ششػ اٌمظ١ذٚ 

 رؾؼ١ش 
ِشبسوخ اٌطٍجخ 

ثبٌٛاعت ٚإٌمبػ 

ٚاٌزظؾ١ؼ 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

٠ؾزبط ربس٠خ االدة اٌٝ وزت ِٕٙغ١خ ثبٌٍغخ اٌعجش٠خ ِعذح خظظ١ب وّٕٙظ دساعٟ ِٕٚؼ ؽشٞ ٌالعزبر فٟ   

اخز١بس اٌّبدح اٌعٍّٟ إٌّبعجخ ثبالرفبق ِع اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ ٌٚغٕخ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  

 

 

 
 

رشعّخ اٌمظ١ذح ٚٔمذ٘ب  عبعزبْ 31

ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاٌمبء اٌزؾ١ًٍ 

ٚاالعبثخ عٓ االعئٍخ 

 ٚإٌّبلشخ

عشع اٌزؾ١ًٍ  رشعّخ ٚرؾ١ًٍ

اٌٍغٛٞ ٚاالدثٟ 

 ِٓ لجً اٌطٍجخ

ِشبسوخ اٌطٍجخ 

ثبٌٛاعت ٚإٌمبػ 

ٚاٌزظؾ١ؼ 

اداء ىبالِزؾبْ ٚاالعبة عٓ  عبعزبْ 32

 االعئٍخ ثّب رمذَ
اِزؾبْ صبٟٔ 

 ٌٍفظً اٌضبٟٔ
اِزؾبْ 

 رؾش٠شٞ
االعبثخ عٓ 

االعئٍخ رؾش٠ش٠ب 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 / النصوص العرية احلديثة ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

بن اور /تاريخ االدب الربي احلديث    (اٌّظبدس)ـ اٌّشاعع اٌشئ١غ١خ 2
 االنرتنيت سحب مادة بشكل كراسات

.  األدب العربي وسيلة لرتسيخ االستيطان اليهودي وبناء العقيدة اليهودية– 1اٌجؾٛس  - 3
.  شاعرية الصورة السردية للمكان يف نتاج شوشنا شريرا– 2
.  الباعث الديين يف الشعر العربي احلديث– 3
 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعع اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبس٠ش , اٌّغالد اٌع١ٍّخ ) 
جمالت ودوريات عن االدب العربي احلديث  

 جملة سفروت

ِٛالع االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاعع االٌىزش١ٔٚخ

.... 
http://benyehuda.org/ 

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/ 
ومواقع اخرى كثرية 

 

http://benyehuda.org/
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انهغاخ  انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 لغى انهغح انؼثشَح     انًشكض / ػهًٍ انمغى ال .2

 ػهى انهغح  سيض انًمشس/ اعى  .3

  عاػح أعثىػُاًا 2 أشكال انحضىس انًراحح .4

  عُىٌ 2018 – 2017 انغُح/ انفصم  .5

 128 (انكهٍ)ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

  2017 / 12 / 28 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

ييدف مقرر عمم المغة إلى تعريف الطالب بماىية المغة، وطبيعتيا، وأىميتيا، ومنزلتيا بين وسائل االتصال المختمفة، 
كما ييدف ىذا . ونظرة المدارس العممية المختمفة إلييا، والظواىر المغوية المختمفة، والقوانين العامة التي تحكم ىذه الظواىر

طالعيم عمى  المقرر إلى إكساب الطالب معرفة بالنظام المغوي بمستوياتو المختمفة الصوتية والصرفية والتركيبية والداللية، وا 
النظريات المغوية الحديثة في تناوليا ليذه األنظمة، وعمى مناىج البحث في عمم المغة قديما وحديثا بما في ذلك مناىج عممائنا 

ىذا باإلضافة إلى تعريف الطالب بطبيعة العالقة بين المغة ومناحي النشاط اإلنساني المختمفة، والتغييرات المغوية التي , العرب
.   تمس أّيًا من مستويات النظام المغوي، وأسباب ذلك

 
 
 

 

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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  وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُىيمشسيخشظاخ ال .10

  هذاف انًؼشفُح األ- أ
 . أٌ َفهى انطانة دالنح يصطهح ػهى انهغح- 1أ

 . أٌ َذسن انطانة انفشق تٍُ دالنح يصطهح ػهى انهغح و يصطهح فمه انهغح -2أ

 . أٌ َذسن انطانة انفشق تٍُ انهغح انًُطىلح و انهغح انًكرىتح ، وانؼاللح تُُهًا - 3أ

أٌ َؼٍ انطانة أٌ دساعح انهغح فٍ ضىء ػهى انهغح انحذَس َرى وفك ذحهُهها إنً يغرىَاخ أستؼح   4         أ

  .انصىذٍ و انصشفٍ و انُحىٌ و انذالنٍ 

.  األهذاف انًهاساذُح انخاصح تانًمشس-  ب   
وَظايها انهغىٌ ، واالطالع ػهً انُظشَاخ انحذَصح فٍ انهغح  (وعُهح االذصال) انرؼشف ػهً انهغح  - 1      ب

. ، ويُاهط انثحس انهغىٌ لذًَا وحذَصاًا ، وانرؼشف ػهً طثُؼح انؼاللح تٍُ انهغح ويُاحٍ انُشاط اإلَغاٍَ 
ذطىَش انًهاساخ انهغىَح نهطانة َغهى فٍ ذطىَش انًهاساخ انرشظًُح يٍ انهغح انؼثشَح انً  -  2ب

. انؼشتُح وتانؼكظ

 -  3ب

     -4ب
      طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

َرى ػٍ طشَك انماء انًحاضشاخ وذفؼُم انُشاط انصفٍ تٍُ اعرار انًادج وانطهثح، كًا وَرى ػٍ طشَك االعرؼاَح 

 .تانًحاظشاخ االنُكرشوَُح كىعُهح يغاػذج فٍ  فٍ فهى انعاَة انُظشٌ ػٍ طشَك انرطثُماخ انؼًهُح

 

 
      طشائك انرمُُى 

َرى انرمُُى يٍ خالل االخرثاساخ انذوسَح وانُهائُح إضافح إنً تؼض انركانُف يٍ لثم أعرار انًادج  ويُالشح 
. انطالب فًُا َكهفىٌ ته

 

 
 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح - ض

 .  انًشاسكح تٍُ انطهثح فٍ اَعاص انىاظة انرطثُمٍ-1ض

 . ذؼضَض لُى انًشاسكح وانرؼاوٌ تٍُ انطهثح-2ض

 -3ض
     طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

 .َرى ػٍ طشَك انماء انًحاضشاخ وذفؼُم انُشاط انصفٍ تٍُ اعرار انًادج وانطهثح

 

 
    طشائك انرمُُى 

َرى انرمُُى يٍ خالل االخرثاساخ انذوسَح وانُهائُح إضافح إنً تؼض انركانُف يٍ لثم أعرار انًادج  ويُالشح 
. انطالب فًُا َكهفىٌ ته

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 انثُُح انرحرُح  .12
רפאל ניר  / ארבעה כרכים/ מבוא לבלשנות ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 سفائُم َُش / يذخم انً ػهى انهغح

גלית אדם / ארבעה כרכים/ מבוא לבלשנות תיאורטית   (انًصادس)ـ انًشاظغ انشئُغُح 2

ואחרים 

 ظانُد ادو واخشوٌ / يذخم انً ػهى انهغح انُظشٌ

االعرخذاو انًفشط : انغُاعُىٌ وانثالغح:  ظىَاشاٌ تالن– 1انثحىز  - 3

. نالعرؼاسج

انؼثاسج االصطالحُح َظشج :  صونراٌ كىتُكغض وتُرش صَضاتكى– 2

. يٍ خالل ػهى انذالنح انًؼشفٍ

انثىنُغًُُا، انًؼعى وانثُُح : يؼًُ انىلد:  فُفُاٌ إَفاَظ– 3

. انًفاهًُُح

 اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرماسَش , انًعالخ انؼهًُح ) 
אורה שורצולד  / מורפולוגיה עברית/ ػهى انصشف انؼثشٌ

 רפאל ניר / סמנטיקה עברית/  ػهى انذالنح انؼثشٌ

  يىالغ االَرشَُد , ب ـ انًشاظغ االنكرشوَُح
 

. (انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ  )انًُمىنح انرأهُهُح انًهاساخ انؼايح و- د 

  ذأهُم انطالب نألكًال دساعاذهى انؼهُا فٍ يعال ػهى انهغح انؼثشٌ وانًماسٌ -1د

- 2د

- 3د

 -   4د

 تُُح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثىع

 انًطهىتح
أو / اعى انىحذج 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

يذخم ػاو انً ػهى  2 االول 

 انهغح 
حم ذًاسٍَ او  َظشٌ  ذؼشَف ػاو نؼهى انهغح 

واظة تُرٍ او 

 ايرحاٌ

 = َظشٌ  انُظشَح انغهىكُح  َظشَاخ ػهى انهغح  2 انصاٍَ 
 = َظشٌ  انُظشَح انًؼشفُح  َظشَاخ ػهى انهغح  2 انصانس 
ذؼشَف ػاو واهى  انًغرىي انفىَىنىظٍ  2 انشاتغ 

 خصائص انصىذُح 
 == َظشٌ 

ذؼشَف ػاو واهى  انًغرىي انصشفٍ  2 انخايظ 

 خصائص انصىذُح
 = َظشٌ 

ذؼشَف ػاو واهى  انًغرىي انُحىٌ  2 انغادط 

 خصائص انصىذُح
 = َظشٌ 

ذؼشَف ػاو واهى  انًغرىي انذالنٍ  2 انغاتغ 

 خصائص انصىذُح
 = َظشٌ
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 .اعرخذاو يا َغرعذ يٍ ذمُُاخ انرؼهُى نرُغُش انًمشس-  

 .اعرخذاو اإلَرشَد نرحذَس انًؼهىياخ واإلفادج يٍ انًرخصصٍُ فٍ يعال انًمشس          - 

 .اإلفادج يٍ انثشايط فٍ حىعثح انهغح وَحىها          - 

 .ذطىَش يحرىي انًمشس تُاء ػهً َرائط انثحىز انعذَذج فٍ يعال انرخصص          - 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 

 وٍُخ اٌٍغبد اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌٍغخ اٌؼجشَخ    اٌّشوض / ػٍٍّ اٌمغُ اي .2

 اٌّمبٌخ واٌّشاعالد سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

  عبػخ اعجىػُب2 أشىبي اٌذضىس اٌّزبدخ .4

  عٕى2018ٌ – 2017 اٌغٕخ/ اٌفصً  .5

  عبػخ 64 (اٌىٍٍ)ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 :في نهاية السنة الدراسية ينبغي على الطالب ان يتمكن من

 معرفة كيفية قراءة المقال -1

 معرفة كتابة المقال والرسائل بانواعها-2

 معرفة انواع المقالة وانواع الرسائل-3

 معرفة كتابة اجزاء المقالة واجزاء الرسالة-4

 معرفة استخدام الجمل في مقدمة المقالة ولرسائل وفي نهاياتها -5

معرفة كتابة  موضوع جيد ومتماسك من الناحية اللغوية والنحوية -6

التعبير عن مشاعر الطالب وافكاره -7

التمييز بين انواع المقاالت والرسائل -8     

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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  وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُِمشسِخشجبد اي .10

  هذاف اٌّؼشفُخ األ- أ
         ِؼشفخ طشَمخ اٌىزبثخ واٌمشاءح-1 أ-1أ

 ِؼشفخ وزبثخ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد-2أ

 ِؼشفخ أىاع اٌّمبالد واٌشعبئً- 3أ
 ِؼشفخ اٌزشاثظ واٌزجبٔظ فٍ اٌىزبثخ-4أ

  

  .ِمشس اٌخبصخ ثبيَخاٌّهبساداألهذاف -  ة 

  اػطبء اٌطٍت رّبسَٓ داخً اٌمبػخ ٌّشفخ ِذي اعزُؼبثه -1ة

 اػطبء اٌطبٌت رّبسَٓ ثُزُخ ٌّؼشفخ ٔمبط ضؼفه ورمىَّه – 2ة 

       رشجُغ اٌطٍجخ ػًٍ االعئٍخ داخً اٌمبػخ – 3ة 

 

  
      طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ 

 ِٓ خالي اٌششح اٌذلُك ٌٍّبدح ورمذَُ ِىاد ٔظشَخ ٌٍطبٌت -1

 اػطبء واجت ثُزٍ ٌىزبثخ ِمبي او سعبٌخ-2

 رذسَت اٌطٍجخ ػًٍ وزبثخ اٌىاجت داخً اٌمبػخ اَضب-3

 

 

 

 
      طشائك اٌزمُُُ 

اٌىاجت -5االِزذبٔبد اٌفصٍُخ - 4اٌىاجت اٌجُزٍ -3االِزذبٔبد االعجىػُخ واٌشهشَخ -2اٌىاجت اٌجُزٍ -1

 داخً اٌمبػخ

 

 

 
 األهذاف اٌىجذأُخ واٌمُُّخ - ط

 اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ داخً اٌمبػخ- -1ط       

 صسع اٌضمخ فٍ ٔفظ اٌطبٌت ِٓ خالي اٌذً داخً اٌمبػخ-2ط

 دش اٌطٍجخ ػًٍ اٌّطبٌؼخ اٌخبسجُخ -3ط

 اٌؼًّ اٌّشزشن َؼضص اٌزىاصً ثُٓ اٌطٍجخ-ط4   

   

  
     طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ 

 

 ششح ِىضف ٌٍطٍجخ ػٓ وُفُخ لشاءح االعئٍخ االِزذبُٔخ ثزبٍٔ واالجبثخ اٌّجبششح واٌذلُمخ-
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 رؼٍُُ اٌطٍجخ ِشاػبح اٌىاجت اٌؼٍٍّ واالخاللٍ خالي وزبثخ اٌجذىس-2

 

 

 
    طشائك اٌزمُُُ 

 اٌّشبسوخ اٌصفُخ واٌزفبػً داخً اٌمبػخ اٌذساعُخ-1

 رمُُُ االِزذبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ وإٌهبئُخ-2

 ِٓ خالي اششاف اٌزذسَغٍ ػًٍ اٌّجبُِغ اٌطالثُخ واٌزىاصً ِؼهُ-3

 
. (اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ  )إٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ اٌّهبساد اٌؼبِخ و- د 

 رغٍُُ اٌؼًّ او اٌىاجت ثبٌىلذ اٌّذذد-1د

  ِهبساد اٌزىاصً ِغ االخشَٓ واٌؼًّ عىَب-2د

 ِذبوٌخ ػذَ رىشاس االخطبء االِالئُخ او إٌذىَخ-3د

  اعزخذاَ االٔزشُٔذ ٌّؼشفخ ثؼض اٌّصطٍذبد اٌزً َزؼزس اٌذصىي ػٍُهب ِٓ اٌمىاُِظ-  4د
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 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ أو اٌّىضىع/ اعُ اٌىدذح 

االعزؼبٔخ  اٌّمبٌخ واٌّشاعالد ِبهُخ اٌّمبٌخ 4 االوي

 ثبٌمىاُِظ
 اخزجبس ثغُظ

االعزؼبٔخ  اٌّمبٌخ واٌّشاعالد أىاع إٌصىص 4 اٌضبٍٔ

 ثبٌمىاُِظ
 اعئٍخ واجىثخ

اعزخذاَ  اٌّمبٌخ واٌّشاعالد أىاع اٌّمبٌخ 4 اٌضبٌش

 اٌمبِىط
 اخزجبس ثغُظ

اعزخذاَ  اٌّمبٌخ واٌّشاعالد أىاع اٌّمبٌخ 4 اٌشاثغ

 اٌمبِىط
 دً رّبسَٓ

اعزخذاَ  اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اٌّمبي االػالٍِ 4 اٌخبِظ

 االٔزشُٔذ
 اخزجبس ثغُظ

 اخزجبس ثغُظ القاموس اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اٌّمبي اٌؼٍٍّ 4 اٌغبدط

 دً رّبسَٓ االٔزشُٔذ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اٌّمبي اٌىصفٍ 4 اٌغبثغ
ٔمبػ داخً اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اٌّمبي االدثٍ  4اٌضبِٓ 

اٌمبػخ 

اعزخذاَ \

اٌمبِىط 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

ِؼشفخ وزبثخ  4اٌزبعغ 

اٌّمبي 

ٔمبػ داخً اٌّمبي 

اٌمبػخ 

اعزخذاَ \

اٌمبِىط 

اخزجبس ثغُظ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ  ِبربصُش اٌّمبي  اٌؼبشش 

االٔزشُٔذ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌذبدٌ 

ػشش 
اعزخذاَ اٌّمبي واٌّشاعالد اجضاء اٌّمبي  4

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اعزخذاَ اٌّمبي واٌّشاعالد اٌهذف ِٓ اٌّمبي  4اٌضبٍٔ ػشش 

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌفشق ثُٓ اٌّمبي  4اٌضبٌش ػشش 

واٌّمبٌخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد رذًٍُ اٌّمبٌخ  4اٌشاثغ ػشش 

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌخبِظ 

ػشش 
ٔمبػ داخً اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اٌجٕبء اٌفٍٕ ٌٍّمبٌخ  4

اٌمبػخ 

اعزخذاَ \

اٌمبِىط 

اخزجبس ثغُظ 

اٌغبدط 

ػشش 
ٔمبػ داخً اٌّمبٌخ واٌّشاعالد ِبهُخ اٌّشاعالد  4

اٌمبػخ 

اعزخذاَ \

اٌمبِىط 

اخزجبس ثغُظ 

اخزجبس ثغُظ اٌمبِىط اٌّمبٌخ واٌّشاعالد أىاع اٌشعبئً  4اٌغبثغ ػشش 
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 اٌجُٕخ اٌزذزُخ  .12

 وانرتنيت--قواميس الكرتونية-قواميس سكيف ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 مقاالت سياسية وادبية واقتصادية ورسائل وخماطبات رمسية وشخصية   (اٌّصبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئُغُخ 2

.  العادات والتقاليد العربية يف أدب موشيه مسيالنسكي– 1اٌجذىس  - 3
.  أزمة ضياع اهلوية يف إسرائيل– 2
.  املوروث الديين يف شعر بياليك– 3

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد رؼشَف اٌشعبئً  4اٌضبِٓ ػشش 

اٌمبِىط 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌّخبطجبد  4اٌزبعغ ػشش 

اٌشعُّخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

اٌمبِىط 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اجضاء اٌّخبطجبد  4اٌؼششوْ 

اٌشعُّخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

اٌمبِىط 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌىادذ 

واٌؼششوْ 
وُفُخ وزبثخ  4

اٌّخبطجبد 

اٌشعُّخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

االٔزشُٔذ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌضبٍٔ 

واٌؼششوْ 
اٌجٕبء اٌؼبَ  4

ٌٍخطبة اٌشعٍّ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

االٔزشُٔذ 

اخزجبس ثغُظ 

اٌضبٌش 

واٌؼششوْ 
اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اٌشعبئً اٌشخصُخ  4

االٔزشُٔذ 

اخزجبس ثغُظ 

اٌشاثغ 

واٌششوْ 
أىاع اٌشعبئً  4

اٌشخصُخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

االٔزشُٔذ 

اخزجبس ثغُظ 

اٌخبِظ 

واٌؼششوْ 
وزبثخ اٌشعبئً  4

اٌشخصُخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

االٔزشُٔذ 

اخزجبس ثغُظ 

اٌغبدط 

واٌؼششوْ 
اهذاف اٌشعبئً  4

اٌشخصُخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

االٔزشُٔذ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌغبثغ 

واٌؼششوْ 
اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد سعبئً اٌذت  4

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌضبِٓ 

واٌؼششوْ 
ِبرا رمىي فٍ  4

سعبئً اٌذت 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌزبعغ 

واٌؼششوْ 
اٌفشق ثُٓ سعبئً  4

اٌذت واٌشعُّخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد 

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد ِشاجؼبد  4اٌضالصىْ 

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌىادذ 

واٌضالصىْ 
اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اخزجبسٌىً اٌّىاد  4

اٌمىاُِظ 

اخزجبس داخً 

اٌمبػخ 

اٌضبٍٔ 

واٌضالصىْ 
اعزخذاَ اٌّمبٌخ واٌّشاعالد اخزجبسٌىً اٌّىاد  4

االٔزشُٔذ 

اخزجبس ثغُظ 
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 اـ اٌىزت واٌّشاجغ اٌزٍ َىصً ثهب                

  (.... ,اٌزمبسَش , اٌّجالد اٌؼٍُّخ ) 
 مقاالت وخماطبات لصحف وجمالت سياسية وادبية وغريها

ِىالغ االٔزشُٔذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزشؤُخ

.... 
اغلب املواقع اليت تتناول الصحف واجملالت والدوريات السياسية واالقتصادية 

 واالدبية

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

   

ػًٍ اٌطبٌت رطىَش ِهبساره اٌؼٍُّخ ِٓ خالي اٌّطبٌؼخ ولشاء اٌىزت  واعزخذاَ االٔزشُٔذ وغُشهب ٌٍىصىي 

رٌه ثبششاف وِغبػذح االعزبر ِٓ خالي رصذُخ االخطبء اٌّزىشسح ٌٍطبٌت .اًٌ ِشدٍخ وزبثخ اٌّمبي واٌشعبئً

اْ وجذد 

 

 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
   جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  الجامعة    
 كلية اللغات:  المعهد/ ةالكلي   

قسم اللغة العبرية    :    القسم العلمي 
      /       /:  تاريخ ملء الملف    

 
:    التوقيع      :                                                               التوقيع    

:                    زياد طارق عبد الجبار                       اسم المعاون العلمي . د.أم :    اسم رئيس القسم
  :                                                        التاريخ :                                                                لتاريخ      ا
   
 

                                                                            
    

دقـق الملف من قبل      
ضمان الجودة واألداء الجامعي     شعبة 

 :واألداء الجامعي ضمان الجودة  شعبةاسم مدير    
                   التاريخ         
التوقيع     

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1انصفحت 

 
  

 
      

       وصف انبزَايح األكادًٍَ  

 

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

 

 كهٛخ انهغبد انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 لظى انهغخ انؼجزٚخ انًزكش  / ػهًٙانمظى ال .2

أ اطى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ثزَبيح لظى انهغخ انؼجزٚخ

 ثكهٕرٕٚص اطى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراطٙ  .5
 أخزٖ /يمزراد /طُٕ٘ 

  ط2018ُٕ٘ – 2017

 ال ٕٚخذ  انًؼزًذ  ثزَبيح االػزًبد .6

 ال ٕٚخذ انًؤثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

  2017 / 12 / 28 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيح األكبدًٚٙ .9
: فٙ َٓبٚخ انظُخ انذراطٛخ ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت اٌ ٚزًكٍ يٍ 

 
 .(انمذًٚخ ٔانٕطٛطخ ٔانحذٚثخ)انزؼزف ػهٗ ربرٚخ انهغخ انؼجزٚخ ٔانًزاحم انزٙ يزد ثٓب  -1

 .رطجٛك يؼزفخ انطبنت فٙ يفٕٓو ػهى االصٕاد -2

 .االنًبو اندٛذ ثبنزحٕٚم يٍ كال انهغزٍٛ ثٕلذ لٛبطٙ -3

 معرفة كتابة  موضوع جٌد ومتماسك من الناحٌة اللغوٌة والنحوٌة -4

ٌهدف الى ان ٌتعلم الطالب الكٌفٌة الصحٌحة فً  نطق الكلمات العبرٌة المختلفة  وضبط نطق  -5
تحدث باللغة على المخارجها بالشكل الصحٌح وذلك من اجل ان ٌكتسب الطالب القدرة والمهارة 

 .العبرٌة بصورة صحٌحة
 .اٌ ٚزؼهى انطبنت كٛفٛخ رحهٛم اندًهخ ٔضزٔرح يؼزفخ االطبنٛت انُحٕٚخ انًزجؼخ فٙ انزحهٛم انُحٕ٘ -6

ان ٌتعرف الطالب على ثقافة اهل اللغة المعنٌة وان ٌلم بخصائص المجتمع المعنً والبٌئة التً ٌعٌش  -7
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 .فٌها والمجتمع الذي ٌتعامل معه

 

  انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىثزَبيح يخزخبد ال .10

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
 .يؼزفخ كٛفٛخ اطزخذاو انٕطبئم انًظبػذح فٙ انززخًخ- 1أ

 ألنها ستكون شرطا من شروط القبول الوظٌفً فً ةان ٌكون قادرا على التحدث باللغة المعنً -2أ

. مجال اختصاصه
انزؼزف ػهٗ ربرٚخ انهغخ انؼجزٚخ ٔاألدة انؼجز٘ ٔرٛبرارّ ٔػهٗ أْى األدثبء انؼجزٍٚٛ انجبرسٍٚ - 3أ

خالل يظٛزح األدة انؼجز٘ ٔانمذرح ػهٗ رزخًخ ٔرحهٛم انُصٕص االدثٛخ نغٕٚبً ٔأدثٛبً شؼزاً َٔثزاً 

 .َٔمذْب
 .ان ٌعرف الطالب خصائص اللغة وما ٌمٌزها عن غٌرها من اللغات -4أ
 .(ٚذٔ٘–يطجؼٙ )يؼزفخ االنٛبد انخبصخ ثبنمٕاػذ اإليالئٛخ ٔيؼزفخ إَاع انخطٕط ٔطزٚمخ كزبثزٓب - 5أ        

 .يؼزفخ دٔر انمٕاػذ ٔانُظزٚبد انهغٕٚخ انزٙ رًكٍ انطبنت يٍ نغزّ انزٙ ٚذرطٓب-  6أ
ثزَبيح   انخبصخ ثبل األْذاف انًٓبرارٛخ–ة 

َٔظبيٓب انهغٕ٘ ، ٔاالطالع ػهٗ انُظزٚبد انحذٚثخ فٙ  (ٔطٛهخ االرصبل)انزؼزف ػهٗ انهغخ   –1         ة 
. انهغخ ، ٔيُبْح انجحث انهغٕ٘ لذًٚب ٔحذٚثبً ، ٔانزؼزف ػهٗ طجٛؼخ انؼاللخ ثٍٛ انهغخ ٔيُبحٙ انُشبط اإلَظبَٙ 

رطٕٚز انًٓبراد انهغٕٚخ نهطبنت ٚظٓى فٙ رطٕٚز انًٓبراد انززخًٛخ يٍ انهغخ انؼجزٚخ انٗ  – 2ة 

 .انؼزثٛخ ٔثبنؼكض

 انًُبلشخ داخم انمبػخ ٔرشدٛغ انطهجخ ػهٗ االطئهخ ٔكذنك يحبٔنخ االخبثخ ػهٗ انطهجخ االخزٍٚ -   3ة 

 
      طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 رمذٚى َصٕص رحزٚزٚخ نهطبنت نزكٌٕ حبضزح نذّٚ نكٙ رؼُّٛ ػهٗ انًشبركخ ٔانزفبػم يغ انًحبضزح -1
 انمبء انًحبضزاد انًزظهظهخ فٙ انًٕضٕع نٛزظُٗ نهطبنت رزجغ حهمبد انذرص ٔفك يُٓدٛخ ثبثزخ -2
 رمذٚى ػزض يفصم ػهٗ انهٕحخ ٔفك يخططبد ٔخذأل  -3
 اخزجبر يٓبراد انطبنت فٙ انززخًخ ٔانزحهٛم ٔانفٓى -4
اػطبء ٔاخت ثٛزٙ نهطبنت رزخًخ ٔرحهٛم انُصٕص ادثٛب ٔنغٕٚب ٔيزبثؼخ رحهٛم انطبنت ٔرصحٛحّ  -5

 ٔيُبلشزّ
      طزائك انزمٛٛى 

 يٓبرح انززخًخ ٔانُمذ - 4يٓبرح انزحهٛم فٙ انمبػخ   - 3ايزحبَبد طزٚؼخ   - 2انًشبركخ انصفٛخ    -1
ايزحبَبد فٙ َٓبٚخ انظُخ  - 6ايزحبَبد شٓزٚخ    - 5     

 
 .األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

 ػهٗ انطبنت اكًبل ٔاخجبرّ انجٛزٛخ ٔانصفٛخ ٔفك يٕػذ يحذد- 1         ج

  حث انطالة ػهٗ انًشبركخ ٔيكبفأرٓى يؼُٕٚب كم حظت يشبركزّ -2ج

  انزصزف ثأخالق ػبنٛخ ٔرحًم انًظؤٔنٛخ فٙ كزبثخ انٕاخت-3ج

خهك حبنخ يٍ انزفبػم ثٍٛ انطهجخ ثحٛث رزظغ لبػذح انًشبركخ نزشًم خًٛغ انطهجخ االخزٍٚ - 4   ج

رفٓى ظزف انطبنت ٔرمذٚز حبنزّ انُفظٛخ ٔيُحّ فزصخ ٔيظبػذرّ ػهٗ يٕاكجخ سيالئّ االخزٍٚ - 5   ج
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     طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

يحبضزاد خبصخ نهطهجخ رٕضح نٓى ايكبَٛخ حظبة انٕلذ فٙ االيزحبٌ ٔكٛفٛخ انجذء ثحم االطئهخ  -1

 ٔارمبٌ االخبثخ 
 انزأكٛذ ػهٗ اندذٚخ فٙ انزحهٛم ٔانُمذ ٔانزٕصم انٗ انُمبط انزئٛظٛخ نهؼًم ٔاالفكبر انزٙ فٙ انؼًم -2
 انؼًم اندًبػٙ ٔانفزد٘ نهطالة ٔرصحٛح االخطبء ٔيؼبندزٓب -3

 

 
 طزائك انزمٛٛى

 يٍ خالل انًشبركخ انصفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ انذراطٛخ -1
 يٍ خالل رمٛٛى االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓزٚخ ٔايزحبَبد َٓبٚخ انظُخ -2
يٍ خالل اشزاف انزذرٚظٙ ػهٗ انطهجخ ٔانزٕاصم يؼٓى ٔيذٖ يزبثؼزٓى يٛذاَٛب ٔصفٛب  -3

 
 

 

. (انشخصٙ األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انًٓبراد)انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ  ٔانًٓبراد انؼبيخ-د 

  رظهٛى انؼًم أ انٕاخت ثبنٕلذ انًحذد ٔثشكم يمجٕل-1د

  يٓبراد انزٕاصم يغ االخزٍٚ ٔانؼًم كفزٚك-2د

  يحبٔنخ ػذو ركزار االخطبء فٙ انززخًخ ٔانزحهٛم -3د

 . اطزخذاو االَززَذ ٔانًزاخغ ٔانًصبدر نهٕصٕل انٗ انزحهٛم ٔانززخًخ-4   د

 طزق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .طزٚمخ انمبء انًحبضزاد  -1

 انًدبيٛغ انطالثٛخ  -2

ٔرع انؼًم  -3

انزؼهى االنكززَٔٙ داخم انحزو اندبيؼٙ   -4

 انزؼهى انزدزٚجٙ  -5

 طزق انزمٛٛى 

 االيزحبَبد -1

 يصفٕفخ انزؼهى- 2
طزٚمخ انزؼجٛز ثبنٕخِٕ - 3

انزغذٚخ انزاخؼخ يٍ انطالة - 4

 يثهث انزؼهى- 5     
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 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساق  المرحلة الدراسٌة

عملً نظري 

 المرحلة األولى
 

 ـــــ 4 القواعد 

 2 1 االستٌعاب  المرحلة األولى

 4 1 المحادثة  المرحلة األولى

 2 1 علم الصوت  المرحلة األولى

 ـــــ 3 القراءة  المرحلة األولى

 ـــــ 2 اإلمالء  المرحلة األولى

 ـــــ 2 اللغة االنكلٌزٌة  المرحلة األولى

 ـــــ 2 الحاسوب  المرحلة األولى

 ـــــ 2 حقوق اإلنسان  المرحلة األولى

 ـــــ 4 القواعد  المرحلة الثانٌة

 2 1 االستٌعاب  المرحلة الثانٌة

 4 1 المحادثة  المرحلة الثانٌة

 ـــــ 2 القراءة المرحلة الثانٌة 

 ـــــ 2 اإلنشاء  المرحلة الثانٌة

 2 2 مدخل إلى الترجمة المرحلة الثانٌة 

 ـــــ 2 مقدمة فً األدب  المرحلة الثانٌة

 ـــــ 2 اللغة االنكلٌزٌة  المرحلة الثانٌة

 ـــــ 2 اللغة العربٌة  المرحلة الثانٌة

 ـــــ 4 النحو  المرحلة الثالثة

 4 1 االستٌعاب  المرحلة الثالثة

 2 1 المحادثة  المرحلة الثالثة

 ـــــ 2 اإلنشاء  المرحلة الثالثة

 2 2 الترجمة السٌاسٌة  المرحلة الثالثة

 2 2 الترجمة العلمٌة  المرحلة الثالثة

 ـــــ 2 الشعر المرحلة الثالثة 

 ـــــ 2 نظرٌات اللغة  المرحلة الثالثة

 ـــــ 2 اللغة العربٌة  المرحلة الثالثة

 ـــــ 4 النحو  المرحلة الرابعة

 4 1 المحادثة  المرحلة الرابعة

 ـــــ 2 مقالة ومراسالت  المرحلة الرابعة

 2 2 الترجمة األدبٌة  المرحلة الرابعة

 2 2 الترجمة القانونٌة  المرحلة الرابعة

 ـــــ 2 النثر  المرحلة الرابعة
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 ـــــ 2 تارٌخ األدب العبري  المرحلة الرابعة

 ـــــ 2علم اللغة   المرحلة الرابعة
 
 

 

 انزخطٛط نهزطٕر انشخصٙ .12

يرجى الرجوع إىل املنهج اجلديد وقراءة تفاصيل كل مادة وأهدافها / مدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية 
 
 

 
 (انًؼٓذ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ ٔضغ)يؼٛبر انمجٕل  .13

لجٕل يزكش٘ 

 
 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14

 كلٌة اللغات– وزارة التعلٌم العالً 
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 بعذ االَتهاء يٍ انًقزر انذراسٍ ندًُع األساتذة / يخطط يهاراث انًُهح

 َزخً وضع اشارة فٍ انًزبعاث انًقابهت نًخزخاث انتعهى انفزدَت يٍ انبزَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخزخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبزَايح 

أساسٍ  اسى انًقزر ريز انًقزر انًستىي/ انسُت 

 أو اختُارٌ
 َتانًهاراثاألهذاف  ة ٌانًعزفاألهذاف 

بزَايح  انخاصت بال

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت 
وانتأهُهُت انًهاراث انعايت 

انًهاراث األخزي  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

                 أساسٍ انقىاعذ  انًزحهت األونً

                أساسٍ  االستُعاب 

                أساسٍ  انًحادثت 

                أساسٍ  عهى انصىث 

                أساسٍ  انقزاءة 

                أساسٍ  اإليالء 

                أساسٍ  انهغت االَكهُزَت 

                أساسٍ  انحاسىب 

                 أساسٍ حقىق اإلَساٌ 
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                 أساسٍ انقىاعذ انًزحهت انثاَُت 

                 أساسٍ االستُعاب 

                 أساسٍ انًحادثت 

                 أساسٍ انقزاءة 

                 أساسٍ اإلَشاء 

                 أساسٍ يذخم إنً انتزخًت 

                 أساسٍ يقذيت فٍ األدب 

                 أساسٍ انهغت االَكهُزَت 

                 أساسٍ انهغت انعزبُت 

                 أساسٍ انُحى  انًزحهت انثانثت

                 أساسٍ االستُعاب 

                 أساسٍ انًحادثت 

                 أساسٍ اإلَشاء 

                 أساسٍ انتزخًت انسُاسُت 

                 أساسٍ انتزخًت انعهًُت 

                 أساسٍ انشعز 

                 أساسٍ َظزَاث انهغت 

                 أساسٍ انهغت انعزبُت 
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                 أساسٍ انُحى  انًزحهت انزابعت

                 أساسٍ انًحادثت 

                 أساسٍ يقانت ويزاسالث 

                 أساسٍ انتزخًت األدبُت 

                 أساسٍ انتزخًت انقاَىَُت 

                 أساسٍ انُثز 

                 أساسٍ تارَخ األدب انعبزٌ 

                 أساسٍ عهى انهغت 
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