
  
 1الصفحة 

 
  

  وصف المقرر

  االستيعاب –المرحلة الثانية 

 

 

 كح انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

انزٔسٙ    انًزكش / ػهًٙ انمسى ال .2  

 االسرٛؼاب ريش انًمزر/ اسى  .3

 اسثٕػٙ أشكال انسضٕر انًرازح .4

 سُٕ٘ انسُح/ انفظم  .5

  ساػح أسثٕػٛا2 (انكهٙ)ػذد انساػاخ انذراسٛح  .6

2017-10-24 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .7  

 أْذاف انًمزر .8

 .رفع قابلية الطلبه الذهنيه و االستيعابيه من خالل استعمال  الوسائل المسموعه و المقروءه  كماده علميه  -1

 .تطوير قابليتهم وزياده الكفاءة العلمية  -2

   .(بصوره عامه)رفد الطلبه  بمفردات تخص مجاالت  الحياة  -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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  ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيمزريخزخاخ ال .10

  ْذاف انًؼزفٛح األ- أ

ذؼزٚف انطهثّ ػهٗ نغح انرخاطة ٔ انرفاْى تٍٛ انًركهى ٔ انًسرًغ -1أ  

. سٚادج لاتهٛح انطانة    ػهٗ االطغاء  ٔ اسرٛؼاب انُظٕص -2أ  

.رفغ ايكاَٛح انطانة  يٍ خالل  رفذِ تكهًاخ ٔ ػثارخ ٔ يظطهساخ ذخض يداالخ انسٛاج - 3أ  

   

  .يمزر انخاطح تالٚحانًٓاراخاألْذاف -  ب 

.  انًٓاراخ انًؼزفٛح يٍ زٛث اػرثار انهغّ ٔسٛهّ  نُشز انثمافاخ  تٍٛ انشؼٕب -1ب  

يؼزفّ انطانة تطثٛؼح انؼاللح تٍٛ  انهغّ ٔانًدرًغ – 2ب  

يٓاراخ انرٕاطم  ٔ انرخاطة  تاػرثار انهغّ ٔسٛهح ذفاْى تٍٛ انسضاراخ  – 3ب  

      

      طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى 

 

 طزٚمّ اإلنماء انُظز٘  ٔانؼًهٙ يٍ خالل اسرؼًال انًخرثز ٔ اخٓشِ االسرًاع -1

 (انرزخًح ٔانمٕاػذ  )انرزخًح ٔانشزذ  -2

 انرٕاطهٛح  -3

 دفغ انطانة نهثسث ٔ االسرمظاء  -4
 .زث انطانة ػهٗ اسرمظاء انًؼهٕيّ انذلٛمّ يٍ خالل يزاخؼح انكرة انًٕثٕق تٓا  -5

 

 

 

      طزائك انرمٛٛى 

 

 درخاخ االيرساَاخ انشٓزٚح  ٔ انٕٛيّٛ  ٔ االخرثاراخ انثسٛطّ -1

 (انرفاػم خالل أنًساضزِ  )انسضٕر ٔانًشاركح   -2

 .ٔيذا اسرداتح  انطانة   نهًشاركّ فٙ انُشاطاخ انالطفّٛ , ذفاػم انطهثّ فًٛا تُٛٓى  -3
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األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح - ج  

  اإلدران ٔسزػح انثذٚٓٛح -1ج- 1ج

االَرثاِ خالل انذرص-2ج  

   زث انطهثح ػهٗ انرخاطة تانهغح انزٔسٛح-3ج

  

     طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى 

انًُشٕراخ ٔ انذٔرٚاخ يٍ طسف ٔ , انكرة , انًساضزاخ انٕرلّٛ )اسرؼًال انٕسائم انرمهٛذّٚ  .1

.  (انًدالخ  ٔغٛزْا  

. االسرفادِ يٍ  االَرزَد ٔانًؼهٕيّ االنكرزَّٔٛ  تاػرثارْا ازذٖ ٔسائم انًؼزفّ انسذٚثّ - 2  

ذثثٛد انًؼهٕيّ يٍ خالل   )زث انطانة ػهٗ انثسث ٔ انًراتؼّ  ٔدفؼّ َسٕ انرطثٛك انؼًهٙ نُضزٚح - 3

.(طٛاغّ خذٚذِ نهًؼهٕيّ تًا ٚرفك يغ انؼمم انثشز٘  فٙ ضزٔف  زٛاذّ انخاطّ  

.االسرؼاَّ تانًخرثز ٔ ازٓشج االذظال    االنكرزَّٔٛ. 4  

 

    طزائك انرمٛٛى 

.االيرساَاخ أنٕٛيّٛ ٔ االسثٕػٛح ٔ انشٓزّٚ  

 

.(انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخظٙ  )انًُمٕنح انرأْٛهٛح انًٓاراخ انؼايح ٔ- د   

.  سٚادج انمذرِ ػهٗ انرٕاطم انثمافٙ ٔ انسضار٘  تٍٛ انشؼٕب--1د  
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 تُٛح انًمزر .11

يخزخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح

أٔ / اسى انٕزذج 

 انًٕضٕع

 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

انشزذ ٔ  انزٚاضح فٙ رٔسٛا تكانٕرٕٚص 2 1

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انزٚاضح فٙ رٔسٛا تكانٕرٕٚص 2 2

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انزٚاضح فٙ رٔسٛا تكانٕرٕٚص 2 3

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انؼائهّ تكانٕرٕٚص 2 4

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انؼائهّ تكانٕرٕٚص 2 5

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انؼائهّ تكانٕرٕٚص 2 6

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انثٛد تكانٕرٕٚص 2 7

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

 درخّ         

 االسرٛؼاب ٔانرفاػم

                         

               

انشزذ ٔ  انثٛد  تكانٕرٕٚص 2 8

انرٕضٛر ٔ 

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم
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ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

انشزذ ٔ  األسٕاق فٙ رٔسٛا تكانٕرٕٚص 2 9

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  األسٕاق فٙ رٔسٛا تكانٕرٕٚص 2 10

انرٕضٛر ٔ 

 ذمظٙ انًؼهٕ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  األو ٔ انزٚاضح تكانٕرٕٚص 2 11

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  إالو ٔ انزٚاضح تكانٕرٕٚص 2 12

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  إالو ٔ انزٚاضح تكانٕرٕٚص 2 13

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  االيرساٌ انظؼة تكانٕرٕٚص 2 14

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  االيرساٌ انظؼة تكانٕرٕٚص 2 15

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  االيرساٌ انظؼة تكانٕرٕٚص 2 16

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم
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انشزذ ٔ  انًؼهى تكانٕرٕٚص 2 17

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انًؼهى تكانٕرٕٚص 2 18

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انًؼهى تكانٕرٕٚص 2 19

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انمهة انًخهض تكانٕرٕٚص 2 20

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انمهة انًخهض تكانٕرٕٚص 2 21

انرٕضٛر ٔ 

 ذمظٙ انًؼهٕو

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انمهة انًخهض تكانٕرٕٚص 2 22

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انؼاو انذراسٙ تكانٕرٕٚص 2 23

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انؼاو انذراسٙ تكانٕرٕٚص 2 24

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  انؼاو انذراسٙ تكانٕرٕٚص 2 25

انرٕضٛر ٔ 

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم
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 انثُٛح انرسرٛح  .12

ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1 )كتاب دراسي تحت عنوان   По россии с любовью )

2007.موسكو .فيشنيفا. ل.للمؤلف ن  

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

انشزذ ٔ  ػٛذ انفظر تكانٕرٕٚص 2 26

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  ػٛذ انفظر تكانٕرٕٚص 2 27

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  ػٛذ انفظر تكانٕرٕٚص 2 28

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  تٛد انزازح تكانٕرٕٚص 2 29

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزذ ٔ  تٛد انزازح تكانٕرٕٚص 2 30

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

كٛفٛح اسرمثال أنسُّ  تكانٕرٕٚص 2 31

 اندذٚذج

انشزذ ٔ 

انرٕضٛر ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

كٛفٛح اسرمثال أنسُّ  تكانٕرٕٚص 2 32

 اندذٚذج

انشزذ ٔ 

انرٕضٛر ٔ 

 ذمظٙ انًؼهٕو

درخّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم
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مجموعة من المصادر و و الكتب التي تختص  بالمحادثه و    (انًظادر)ـ انًزاخغ انزئٛسٛح 2

.االستيعاب الخاصه بالطلبه االجانب الدارسين للغه الروسيه  

- Использование медицинской лексики в 

современном языке СМИ . 

اـ انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا            

  (.... ,انرمارٚز , انًدالخ انؼهًٛح  )     

 

يٕالغ االَرزَٛد , ب ـ انًزاخغ االنكرزَٔٛح

.... 

.مواقع التواصل االجتماعي و االنترنت   

 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

   

 انسث ػهٗ اسرؼًال انًظادر انًسًٕػّ ٔ انًخرثزاخ نًا  نٓا يٍ اًّْٛ  تانغّ فٙ ذزسٛخ ٔ ذثثٛد انًؼهٕيّ
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      وصف البرنامج األكادٌمً

 االنشاء  –المرحلة الثانٍة 

 

      

 

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 

 

 خبيؼخ ثغذاد  انًؤضطخ انزؼهًٛٛخ .1

  لطى انهغخ انرٔضٛخ –كهٛخ انهغبد  انًركس  / ػهًٙانمطى ال .2

أ اضى انجرَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 فردٔش كرٚى ثرٚٓٙ . د.و

 دكزٕراِ اضى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراضٙ  .5
 أخرٖ /يمرراد /ضُٕ٘ 

 ضُٕ٘ 

 ثكبنٕرٕٚش   انًؼزًذ  ثرَبيح االػزًبد .6

  ضبػخ 192 –رذرٚص يبدح االَشبء فٙ انهغخ انرٔضٛخ  انًؤثراد انخبرخٛخ األخرٖ  .7

 18/10/2017 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجرَبيح األكبدًٚٙ .9
 

 رؼرٚف طهجخ انًرزهخ انثبَٛخ ثكٛفٛخ كزبثخ االَشبء ثصٕرح صسٛسخ فٙ انهغخ انرٔضٛخ - 1

 رطٕٚر لبثهٛبرٓى ٔزٚبدح انكفبءح انؼهًٛخ - 2

 رفذْى ثًؼهٕيبد أَشبئٛخ  نغرض رسطٍٛ يطزٕاْى انؼهًٙ - 3
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  انًطهٕثخ ٔطرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىثرَبيحيخرخبد ال .10

  االْذاف انًؼرفٛخ  - أ
      اٌ ٚؼرف انطبنت يجبدئ كٛفٛخ كزبثخ االَشبء ثصٕرح صسٛسخ - 1أ

  اٌ ٚفٓى انطبنت أضص األَشبء ثؼذ اٌ رؼرف ػهٗ أصٕنٓب ٔإَاػٓب ٔػاللزٓب ثبإلَشبءاد  األخرٖ -2أ

 

ثرَبيح   انخبصخ ثبل األْذاف انًٓبرارٛخ–ة 

  انًٓبراد انًؼرفٛخ  –1ة 

 يؼرفخ انطبنت ثطجٛؼخ انؼاللخ ثٍٛ انهغبد  – 2ة 

       يٓبراد انزٕاصم  – 3ة 

  يؼرفخ انطبنت ثبنزسهٛم انمٕاػذ٘ نٛزًكٍ يٍ فٓى انُص – 4         ة
      طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انمبء انُظر٘- 1

 انزرخًخ ٔانمٕاػذ - 2

 انزٕاصهٛخ - 3

 
      طرائك انزمٛٛى 

 درخخ االيزسبَبد انشٓرٚخ - 1

 ضؼٙ انفصم األٔل ٔانثبَٙ - 2

درخخ االيزسبٌ انُٓبئٙ  - 3

درخخ انطؼٙ زائذ درخخ االيزسبٌ انُٓبئٙ ركٌٕ انذرخخ انُٓبئٛخ  - 4

 
 .األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

 رؼهٛى انطبنت يٓبراد انسذٚث يٍ خالل كزبثخ االَشبء ثُّٛ ٔثٍٛ األضزبر - 1         ج

  ٚشبرن انطبنت فٙ طرذ األضئهخ ٔكٛفٛخ اندٕاة ػهٛٓب ثشكم أَشبء -2ج

  االَزجبِ خالل فزرح انذرش -3ج

 االدران - 4   ج
     طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 طرٌقو اإللقاء النظري  والؼملً من خالل استؼمال المختبر و اجهزه االستماع.1

 (الترجمة والقىاػذ  )الترجمة والشرح .2

 التىاصلٍة .3

 دفغ الطالب للبحث و االستقصاء .4

 .حث الطالب ػلى استقصاء المؼلىمو الذقٍقو من خالل مراجؼة الكتب المىثىق بها .5
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    طرائك انزمٛٛى 

 درخبد االيزسبَبد انشٓرٚخ  ٔ انٕٛيّٛ  ٔ االخزجبراد انجطٛطّ -1

 (انزفبػم خالل أنًسبضرِ  )انسضٕر ٔانًشبركخ   -2

 .ٔيذا اضزدبثخ  انطبنت   نهًشبركّ فٙ انُشبطبد انالصفّٛ , رفبػم انطهجّ فًٛب ثُٛٓى  -3

 
 

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

 (لذرح انطبنت ػهٗ انزؼجٛر ػٍ أفكبرِ ثٕضٕذ ٔثمخ ثبنكالو  ) انزٕاصم انكاليٙ ثبنهغخ انرٔضٛخ -1د

انمذرح ػهٗ رسٕٚم أفكبرِ انٗ كزبثخ ٔاضسخ ٔيفٕٓيخ  ) االرصبل انكزبثٙ ثبنهغخ انرٔضٛخ أ انؼرثٛخ -2د

 يٍ لجم االخرٍٚ 

- 3د

 -4   د

          طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

انًُشٕراد ٔ انذٔرٚبد يٍ صسف ٔ , انكزت , انًسبضراد انٕرلّٛ )اضزؼًبل انٕضبئم انزمهٛذّٚ  .1

 .  (انًدالد  ٔغٛرْب

 . االضزفبدِ يٍ  االَزرَذ ٔانًؼهٕيّ االنكزرَّٔٛ  ثبػزجبرْب ازذٖ ٔضبئم انًؼرفّ انسذٚثّ - 2

رثجٛذ انًؼهٕيّ يٍ خالل   )زث انطبنت ػهٗ انجسث ٔ انًزبثؼّ  ٔدفؼّ َسٕ انزطجٛك انؼًهٙ نُضرٚخ - 3

 .(صٛبغّ خذٚذِ نهًؼهٕيّ ثًب ٚزفك يغ انؼمم انجشر٘  فٙ ضرٔف  زٛبرّ انخبصّ

 .االضزؼبَّ ثبنًخزجر ٔ ازٓسح االرصبل    االنكزرَّٔٛ. 4

 
          طرائك انزمٛٛى 

 
 .االيزسبَذ انٕٛيجّ ٔ االضجٕػّٛ ٔ انشٓرّٚ
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 ثُٛخ انًمرر .10

يخرخبد انزؼهى  انطبػبد األضجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اضى انٕزذح 

 انًٕضٕع
 طرٚمخ انزمٛٛى طرٚمخ انزؼهٛى

انشرذ ٔ انزٕضٛر ػٍ َفطٙ  ثكبنٕرٕٚش 2 1

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم
انشرذ ٔ انزٕضٛر  ػٍ َفطٙ ثكبنٕرٕٚش 2 2

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم
انشرذ ٔ انزٕضٛر  ٕٚيٙ ثكبنٕرٕٚش 2 3

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم
انشرذ ٔ انزٕضٛر  ٕٚيٙ ثكبنٕرٕٚش 2 4

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم
انشرذ ٔ انزٕضٛر  ػبئهزٙ ثكبنٕرٕٚش 2 5

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم
انشرذ ٔ انزٕضٛر  ػبئهزٙ ثكبنٕرٕٚش 2 6

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم
انشرذ ٔ انزٕضٛر  خبيؼزُب ثكبنٕرٕٚش 2 7

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
 درخّ         

االضزٛؼبة 

                                         ٔانزفبػم
انشرذ ٔ انزٕضٛر  خبيؼزُبثكبنٕرٕٚش  2 8

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االو يذرضخ انسٛبحثكبنٕرٕٚش  2 9

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االو يذرضخ انسٛبحثكبنٕرٕٚش  2 10

 ٔ رمصٙ انًؼهٕ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االو يذرضخ انسٛبحثكبنٕرٕٚش  2 11

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االػٛبدثكبنٕرٕٚش  2 12

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االػٛبدثكبنٕرٕٚش  2 13

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

درخّ انشرذ ٔ انزٕضٛر  االصذلبءثكبنٕرٕٚش  2 14
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االضزٛؼبة  ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االصذلبءثكبنٕرٕٚش  2 15

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  فصٕل انطُخثكبنٕرٕٚش  2 16

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  فصٕل انطُخثكبنٕرٕٚش  2 17

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  خٕنخ زٕل انًذُٚخثكبنٕرٕٚش  2 18

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  خٕنخ زٕل انًذُٚخثكبنٕرٕٚش  2 19

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  ْٕاٚزٙ انرٚبضخثكبنٕرٕٚش  2 20

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  ْٕاٚزٙ انرٚبضخثكبنٕرٕٚش  2 21

 ٔ رمصٙ انًؼهٕو
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انهغخ ْٙ ٔضٛهخ ثكبنٕرٕٚش  2 22

 انزٕاصم
انشرذ ٔ انزٕضٛر 

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انهغخ ْٙ ٔضٛهخ ثكبنٕرٕٚش  2 23

 انزٕاصم
انشرذ ٔ انزٕضٛر 

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  ٔطُٙثكبنٕرٕٚش  2 24

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  ٔطُٙثكبنٕرٕٚش  2 25

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  انكزبةثكبنٕرٕٚش  2 26

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  انكزبةثكبنٕرٕٚش  2 27

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  انًطرذ ٔ انطًُٛبثكبنٕرٕٚش  2 28

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

  جمموعو من النصوص املعده داخل القسم العلمي ـ انكزت انًمررح انًطهٕثخ 1

جمموعة من املصادر و و الكتب اليت ختتص  بانشاء   اخلاصو بالطلبو    (انًصبدر)ـ انًراخغ انرئٛطٛخ 2
. االجانب الدارسني للغو الروسيو

- Обращение в современном русском 
языке: виды и фцнкции. 

 اـ انكزت ٔانًراخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبرٚر , انًدالد انؼهًٛخ ) 
 

يٕالغ االَزرَٛذ , ة ـ انًراخغ االنكزرَٔٛخ

.... 
 .مواقع التواصل االجتماعي و االنرتنت 

 
 خطخ رطٕٚر انًمرر انذراضٙ  .12

   

 

انسث ػهٗ اضزؼًبل انًصبدر انًطًٕػّ ٔ انًخزجراد نًب  نٓب يٍ اًّْٛ  ثبنغّ فٙ ررضٛخ ٔ رثجٛذ انًؼهٕيّ 

 

 

 
 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  انًطرذ ٔ انطًُٛبثكبنٕرٕٚش  2 29

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االضٕاقثكبنٕرٕٚش  2 30

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  االضٕاقثكبنٕرٕٚش  2 31

 ٔ رمصٙ انًؼهٕيّ
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم

انشرذ ٔ انزٕضٛر  انطجٛتثكبنٕرٕٚش  2 32

 ٔ رمصٙ انًؼهٕو
درخّ 

االضزٛؼبة 

 ٔانزفبػم
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 وصف المقرر

المحادثة- المرحلة المرحلة الثانية   

 

 

 كهُخ انهغبد انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى انهغخ انشوسُخ انًشكز / ػهًٍ انمسى ال .2

 يؾبدصخ سيز انًمشس/ اسى  .3

  سبػبد أسجىػُب6 أضكبل انؾضىس انًزبؽخ .4

 سُىٌ انسُخ/ انفصم  .5

X أسجىع 32 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6 192=  سبػبد 6   

2017\ 10\22 ربسَخ إػذاد هزا انىصف .7  

 أهذاف انًمشس .8

 تعريف الطالب بالمفردات -1
 .معرفة بكيفية إجراء الحوارات -2

 .معرفة الطالب بأساليب الحوار والجواب -3
 .معرفة كيفية صياغة الجمل وطرق الحوار -4

 .معرفة الطالب في كيفية االستفادة من المفردة اللغوية وصياغتها صياغة صحيحة  -5
 

 

 

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 انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىيمشسيخشعبد ال .10

هذاف انًؼشفُخاأل- أ  

.  يؼشفخ انخصبئص انهغىَخ-1أ  

. يؼشفخ صُبغخ انًفشدح-2أ  

.ضشوسح االطالع ػهً انزشاثظ ثٍُ انغًم انشوسُخ- 3أ  

. االطالع ػهً ثؼض األيضبل وانؾكى واسزخذايهب فٍ انؾىاس-4أ  

 

.يمشس انخبصخ ثبلَخانًهبساداألهذاف -  ة   

.  اسزخذاو ثبنًفشدح انهغىَخ ورؼشَف انطبنت ثبنًبدح انُظشَخ –  -1ة  

. يُبلطخ يىضىع انًؾبدصخ داخم انمبػخ وؽش انطهجخ ػهً انؾم واإلعبثخ انسشَؼخ –2ة   

.رزوَذ انطهجخ ثزًبسٍَ خبسعُخ رخص يىضىع انًؾبدصخ – 3ة   

. وضغ طشق عذَذح نًؼبنغخ األخطبء وَمبط انضؼف– 4ة  

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى

 

 .اػزًبد انًصبدس انهغىَخ انؾذَضخ انزٍ رزؾذس ػٍ كُفُخ انؾىاس ثبنهغخ انشوسُخ -1

.اػزًبد انىسبئم انؾذَضخ وانطشق االنكزشوَُخ- 2  

.اػزًبد رهخُص يسزخهص يٍ انكزت وانًصبدس انًؼزًذح - 3  

.ؽش انطهجخ ػهً انؾىاس وانزؾذس ثبنهغخ انشوسُخ- 4  

 

 

 

 طشائك انزمُُى
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إعشاء ايزؾبَبد َىيُخ وضهشَخ-  1  

 يطبسكخ صفُخ -2

 .واعت ثُزٍ -3
 .ايزؾبٌ َهبَخ انسُخ -4

 

 

األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ- ط  

. أٌ َزكفم األسزبر ثًزبثؼخ أداء انطبنت نهىاعت أنجُزٍ فٍ انىلذ انًؾذد-1ط  

. ػًم ؽهمخ عًبػُخ وؽىاس عًبػٍ ثٍُ انطهجخ-2ط  

. انزؼبيم يغ انطهجخ ثطكم أخاللٍ َهُك ثبألسزبر انغبيؼٍ وكزنك ثبنطبنت انغبيؼٍ-3ط  

.انزشكُز ػهً انًهبساد انزهُُخ نهطبنت-  4ط  

ثم َكىٌ انزًبَز ػهً ؽسبة ػهًُخ , ػذو انزًُُز ثٍُ طبنت وآخش ػهً ؽسبة انًؾسىثُخ وانمشثً- 5ط

.انطبنت وَطبطه انصفٍ وانززايه وأخالله  

 

:طشائك انزؼهُى وانزؼهى   

 .يؾبضشاد خبصخ نهطهجخ رىضؼ نهى إيكبَُخ اؽزسبة انىلذ فٍ االيزؾبٌ وكُفُخ االثزذاء ثبإلعبثخ -1
 .رؾفُز انطهجخ ػهً انغبَت األخاللٍ وػذو انغص فٍ االيزؾبٌ -2

 

 

:طشائك انزمُُى   

ػًم ؽهمبد رىاصهُخ نهطهجخ فًُب ثُُهى نهًشاؽم انؼبثشح إنً انسُخ انزبنُخ كٍ َزسًُ نهى اسزؼبدح  -1

 .انًؼهىيبد انزٍ يٍ انًؾزًم َسُبَهب خالل انؼطهخ انصُفُخ
 .اػزًبد انمىَى انُىيٍ وانطهشٌ نهطهجخ -2

اإلضشاف انطخصٍ نًذسس انًبدح ػهً انطهجخ انًكهفٍُ يٍ لجهه ثأداء واعت ويزبثؼخ يذي انزىاصم  -3

 .فًُب ثُُهى
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.(انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انطخصٍ  )انًُمىنخ انزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و- د   

. رأدَخ انًهبو انًكهف ثهب انطبنت فٍ انىلذ انًؾذد-1د  

. ؽش انؼًم كفشَك-2د  

. ؽش انطهجخ ػهً ػذو ركشاس األخطبء-3د  

.االسزفبدح يٍ خذيخ االَزشَذ نًزبثؼخ األفالو وانؾىاساد واإلصذاساد انؾذَضخ-   4د  
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ

أو / اسى انىؽذح 

 انًىضىع

 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

لشاءح وضشػ  يؾبدصخ فٍ انؼًبدح  سبػبد6 1

انًىضىع  

وإعشاء َمبش 

ثٍُ االسزبر 

 وانطهجخ

واعت ثُزٍ 

واعشاء 

اخزجبساد 

 َىيُخ

لشاءح وضشػ  يؾبدصخ كُف َذسس  سبػبد6 2

انًىضىع  

ورؼشَف 

انطالة 

ثبنًفشداد 

انهغىَخ يٍ 

 لجم االسزبر

واعت ثُزٍ 

واعشاء 

اخزجبساد 

 َىيُخ

رؼشَف انطهجخ  يؾبدصخ فٍ انمسى انذاخهٍ  سبػبد6 3

ثكُفُخ طشػ 

االسئهخ 

وثبسبنُت 

يخزهفخ يٍ 

 لجم االسزبر

واعت ثُزٍ 

واعشاء 

اخزجبساد 

 َىيُخ

لشاءح وضشػ  يؾبدصخ كُف َذسس  سبػبد6 4

انًىضىع  

واعشاء َمبش 

ثٍُ االسزبر 

 وانطهجخ

واعت ثُزٍ 

واعشاء 

اخزجبساد 

 َىيُخ

فٍ , فٍ انمسى انذاخهٍ 6 5

 واسطخ انُمم

لشاءح وضشػ  يؾبدصخ

انًىضىع  

ورؼشَف 

انطالة 

ثبنًفشداد 

انهغىَخ يٍ 

 لجم االسزبر

واعت ثُزٍ 

واعشاء 

اخزجبساد 

 َىيُخ

واعت ثُزٍ رؼشَف انطهجخ  يؾبدصخ فٍ انًؾم 6 6



  
 6الصفحة 

 
  

 انجُُخ انزؾزُخ .12

ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ1  Слушайте. Спрашивайте. Отвечвайте. 

Пособие по говорению 

Диалогическая речь для иностранных 

учащихся 

(انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئُسُخ 2  - методы преподавания говорения на 

русском языке, как иностранном. 

اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب            

  (.... ,انزمبسَش , انًغالد انؼهًُخ  )     

Русский язык за рубижом 

يىالغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ

.... 

http://inlang.narod.ru 
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.انطهت يٍ انطبنت االسزفبدح يٍ االَزشَذ كىسُهخ ػهًُخ نًزبثؼخ انجشايظ انزٍ رشكز ػهً انؾىاس   

.َمىو األسزبر ثئعشاء ؽىاساد ثٍُ انطهجخ  ورصؾُؼ ورىضُؼ األخطبء   

 

 

 

 

 

ثكُفُخ طشػ 

االسئهخ 

وثبسبنُت 

يخزهفخ ثٍُ 

االسزبر 

 وانطهجخ

واعشاء 

اخزجبساد 

 َىيُخ

      



  
 7الصفحة 

 
  

 



 

  
 1الصفحة 

 
  

   
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللعات انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى انهغح انشوسُح    انًشكز / ػهًٍ انمسى ال .2

 يمذيح فٍ االدب سيز انًمشس/ اسى  .3

  ساػاخ اسثىػُا4 أضكال انذضىس انًرادح .4

 سُىٌ انسُح/ انفصم  .5

 128=  ساػاخ X 4 اسثىع 32 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 2017\ 10\ 23  ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 تعريف الطالب باالدب -1

 .معرفة المذاهب االدبية -2

 .معرفة اهم الكتاب واالدباء الروس -3

 .معرفة كيفية كتابة البحوث االدبية -4

 . معرفة الطالب في كيفية الساليب االدبية -5

 
 
 

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 وانرمُُىيمشسيخشجاخ ال .10

  هذاف انًؼشفُح األ- أ
 .  يؼشفح انخصائص االدتُح-1أ

 . يؼشفح االدب وذؼشَفه-2أ

 .ضشوسج االطالع ػهً انرشاتظ تٍُ االدب انشوسٍ وانؼانًٍ- 3أ
 . االطالع ػهً َطأخ االدب انشوسٍ-4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يمشس انخاصح تالَحانًهاساخاألهذاف -  ب 

 .   اسرخذاو انًصطهخ االدب وذؼشَف انطانة تانًادج انُظشَح –  -1ب

.  يُالطح انًزاهة االدتُح وخصائصها داخم انماػح ودس انطهثح ػهً انذهُم واالجاتح انسشَؼح –2ب 

 .ذزوَذ انطهثح ترًاسٍَ خاسجُح ذخص يىضىع االدتٍ انشوسٍ – 3ب 

 . وضغ طشق جذَذج نًؼانجح االخطاء وَماط انضؼف– 4         ب

     
      طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

 

 .اػرًاد انًصادس االدتُح انذذَثح انرٍ ذرذذز ػٍ يذخم نالدب انشوسٍ -1

 .اػرًاد انىسائم انذذَثح وانطشق االنكرشوَُح- 2

 .اػرًاد ذهخُصاخ يسرخهصح يٍ انكرة وانًصادس انًؼرًذج - 3

 .دس انطهثح نكراتح تذىز َظشَح ذخص االدب انشوسٍ- 4

 

 
      طشائك انرمُُى 

 

 .اجشاء ايرذاَاخ َىيُح وضهشَح-  1

يطاسكح صفُح   -2

 .واجة تُرٍ -3
 .ايرذاٌ َهاَح انسُح -4

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح - ج

  . اٌ َركفم االسرار تًراتؼح اداء انطانة نهىاجة انثُرٍ فٍ انىلد انًذذد-1ج         

 . ػًم دهمح جًاػُح ودىاس جًاػٍ تٍُ انطهثح-2ج

 . انرؼايم يغ انطهثح تطكم اخاللٍ َهُك تاالسرار انجايؼٍ وكزنك تانطانة انجايؼٍ-3ج

. انرشكُز ػهً انرشكُز ػهً انًهاساخ انزهُُح نهطانة-  4   ج

تم َكىٌ انرًاَز ػهً دساب ػهًُح , ػذو انرًُُز تٍُ طانة واخش ػهً دساب انًذسىتُح وانمشتً- 5ج

 .انطانة وَطاطه انصفٍ وانرزايه واخالله



 

  
 3الصفحة 

 
  

 

 :      طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

 .يذاضشاخ خاصح نهطهثح ذىضخ نهى ايكاَُح ادرساب انىلد فٍ االيرذاٌ وكُفُح االترذاء تاالجاتح -1
 .ذذفُز انطهثح ػهً انجاَة االخاللٍ وػذو انغص فٍ االيرذاٌ -2

 

 
:    طشائك انرمُُى 

ػًم دهماخ ذىاصهُح نهطهثح فًُا تُُهى نهًشادم انؼاتشج انً انسُح انرانُح كٍ َرسًُ نهى اسرؼادج  -1

 .انًؼهىاخ انرٍ يٍ انًذرًم َسُاَها خالل انؼطهح انصُفُح
 .اػرًاد انمىَى انُىيٍ وانطهشٌ نهطهثح -2
االضشاف انطخصٍ نًذسس انًادج ػهً انطهثح انكهفٍُ يٍ لثهه تاداء واجة ويراتؼح يذي انرىاصم فًُا  -3

. تُُهى

 
 

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

 . ذادَح انًهاو انًكهف تها انطانة فٍ انىلد انًذذد-1د

 . دس انؼًم كفشَك-2د

 . دس انطهثح ػهً ػذو ذكشاس االخطاء-3د

 .االسرفذج يٍ خذيح االَرشَد نًراتؼح االصذاساخ االدتُح انذذَثح-   4د
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 تُُح انًمشس .11

يخشجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
أو / اسى انىدذج 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

يؼشفح انطانة تًؼًُ   ساػاخ4 1

 االدب
لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 

 َىيُح

انرؼشَف تاالدب   ساػاخ4 2

 انؼانًٍ ويزاهثه 

 االدتُح 

لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 

 َىيُح

وخصائصه ويًُزاذه   ساػاخ4 3

انرؼشَف تاالدب 

 انؼانًٍ

لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 

 َىيُح

 ساػاخ 2 4

 

 

2        

انرؼشَف تاالدب 

انشوسٍ  

 

 

لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

 ايرذاٌ َىيٍ

االدب انشوسٍ  4 5

وػاللره تاالدب 

 انؼانًٍ 

لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 

 َىيُح

خصائص ويًُزاخ  4 6

 االدب انشوسٍ 
لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االدتٍ 

واجشاء َماش 

تٍُ االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 

 َىيُح

انًزاهة االدتُح تطكم  4 7

 ػاو
لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 
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َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

 َىيُح

8 4 
 

انًزاهة االدتُح 

انؼانًُح 

 

 

 

لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 

 َىيُح

انًزاهة انشوسُح  4 9

وػاللرها تانًزاهة 

 انؼانًُح

لشاءج وضشح  يمذيح فٍ االدب

انًىضىع  

االتٍ واجشاء 

َماش تٍُ 

االسرار 

 وانطهثح

واجة تُرٍ 

واجشاء 

اخرثاساخ 

 َىيُح

ذشجًح وضشح  يمذيح فٍ االدب انًزهة انكالسُكٍ 4 10

نًفهىو 

 انكالسُكُح

 واجة تُرٍ

انًزهة انكالسُكٍ  4 11

 تذاَره وَطأذه
ذىضُخ نثذاَح  يمذيح فٍ االدب

انًزهة 

 انكالسُكٍ

 واجة تُرٍ

12 4 
 

انًزهة انكالسُكٍ فٍ 

فشَسا 

 

ذىضُخ نُطأج  يمذيح فٍ االدب

انًزهة فٍ 

 فشَسا

واجة تُرٍ 

 واخرثاس َىيٍ

انًزهة انكالسُكٍ فٍ  4 13

 اوستا
ضشح نثذَح  يمذيح فٍ االدب

انًزهة فٍ 

 اوستا

 واجة تُرٍ

خصائص انًزهة  4 14

 انكالسُكٍ فٍ اوستا
ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
واجة تُرٍ 

 واخرثاس َىيٍ
15 2 

2 
انًزهة انكالسُكٍ فٍ 

سوسُا 

 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
واجة تُرٍ  

ايرذاٌ 

 ضهشٌ
خصائص انًزهة  4 16

 انكالسُكٍ فٍ سوسُا
ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
 واجة تُرٍ

اخرثاس َىيٍ  ضشح ػاو يمذيح فٍ االدب انًزهة انؼاطفٍ  4 17

نهذسس انساتك 

 وواجة تُرٍ
انًزهة انؼاطفٍ  4 18

 تذاَره وَطأذه
ضشح  يمذيح فٍ االدب

 ويطاسكح
 واجة تُرٍ

انًزهة انؼاطفٍ فٍ   4 19

اوستا 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

ويطاسكح 

 صفُح

 واجة تُرٍ

واجة ضشح  يمذيح فٍ االدبخصائص انؼاطفُح فٍ  4 20
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 انثُُح انرذرُح  .12

 Введение в литературе ведния ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 Статус и специфика инфинитивных -   (انًصادس)ـ انًشاجغ انشئُسُح 2
предложений в современной 
синтаксической системе  

 اـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها               

  (.... ,انرماسَش , انًجالخ انؼهًُح ) 
Русский язык за рубижом 

 واخرثاس َىيٍ وذىضُخاوستا 
21 2 

2  

انًزهة انؼاطفٍ فٍ 

سوَا 

 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
واجة تُرٍ 

 ايرذاٌ َىيٍ

ػاللح انؼاطفُح  4 22

انشوسُح تانؼاطفُح 

االوستُح 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
واجة 

 واخرثاس َىيٍ

خصائص انؼاطفُح  4 23

انشوسُح 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
 واجة تُرٍ

 واجة تُرٍ ضشح ػاو يمذيح فٍ االدبانًزهة انشوياَسٍ  4 24
انًزهة انشوياَسٍ  4 25

تذاَره وَطأذه 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
 واجة تُرٍ

انًزهة انشوياَسٍ  4 26

فٍ اوستا 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
اخرثاس َىيٍ 

 وواجة تُرٍ
27 2 

2 
خصائص انشوياَسُح 

فٍ اوستا 

 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
واجة تُرٍ 

ايرذاٌ 

 ضهشٌ
ضشح  يمذيح فٍ االدبانشوياَسُح فٍ سوسُا  4 28

 وذىضُخ
 واجة تُرٍ

خصائص انشوياَسُح  4 29

انشوسُح 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
 واجة تُرٍ

انًزهة انطثُؼٍ  4 30

تذاَره وَطأذه فٍ اوستا  

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
 واجة تُرٍ

خصائص انًزهة  4 31

انطثُؼٍ فٍ سوسُا 

واوستا 

ضشح  يمذيح فٍ االدب

 وذىضُخ
 واجة تُرٍ

32 2 
 

2 

اهى االدتاء انشوس 

ويؤنفاذهى 

 

 

واجة تُرٍ  ذؼشَف ػاو يمذيح فٍ االدب

ايرذاٌ 

 ضهشٌ
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يىالغ االَرشَُد , ب ـ انًشاجغ االنكرشوَُح

.... 
http://inlang.narod.ru 
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. انطهة يٍ انطانة االسرفادج يٍ االَرشَد كىسُهح ػهًُح نًراتؼح انًىاضُغ األدتُح 

. َمىو األسرار تجًغ أوساق االيرذاٌ وذصذُذها وذىضُخ األخطاء 
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 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  كهٕخ انهغبد/ جبمؼخ ثغذاد  انمؤسسخ انزؼهٕمٕخ .1

  قسم انهغخ انشَسٕخ انمشكض / ػهمٓ انقسم ال .2

 قشاءح سمض انمقشس/ اسم  .3

  أشكبل انذضُس انمزبدخ .4

 2016/2017 انسىخ/ انفظم  .5

  سبػخ 70 (انكهٓ)ػذد انسبػبد انذساسٕخ  .6

   24/10/2017 ربسٔخ إػذاد ٌزا انُطف  .7

 أٌذاف انمقشس .8

 قبثهٕزٍم َصٔبدح انكفبءح انؼهمٕخ رطُٔش 

 سفذٌم ثمؼهُمبد نغُٔخ نغشع رذسٕه مسزُاٌم 

 
 
 
 

 
 

 

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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  َطشائق انزؼهٕم َانزؼهم َانزقٕٕممقشسمخشجبد ال .10

  ٌذاف انمؼشفٕخ األ- أ
. طشٔقخ انقشاءح انظذٕذخ نهجمهخمؼشفخ - 1أ

 مؼشفخ انزشكٕت انقُاػذْ نهجمهخ-  2أ

 انثبؤُخ فٓ انجمهخ انشئٕسٕخ َمؼشفخ االػضبء - 3أ

فٓ االسهُة انظذٕخ نىطق انكهمبد َاالطُاد َقشاءح انىظُص َمؼشفخ مؼبوٍٕب َدالالرٍب مؼشفخ - 4أ

 .انهغخ انشَسٕخ

  .مقشس انخبطخ ثبلٔخانمٍبساداألٌذاف -  ة 

.  انمُجُدح فٓ انكزبة انمىٍجٓقشاءح انىظُص انشَسٕخ – 1ة

رذزًُٔ ٌزي  مبرشاكٕجٍب َ رذذٔذ  َدفع مؼبوٍٕب َ انشَسٕخح انىظُص  ثبنهغثقشاءركهٕف انطهجخ  – 2ة

. انجمم مه اػضبء نهجمهخ

مؼشفخ انطبنت ثبنزذهٕم انقُاػذْ نهجمهخ نٕزمكه مه فٍم انىض      -   3ة

  
      طشائق انزؼهٕم َانزؼهم 

    ان مه اٌم طشائق انزؼهٕم َانزؼهم ٌٓ اششاك انطبنت فٓ قشاء انمبدح انذساسٕخ َجؼهً ٔششدٍب َٔؼٕذ قشاءرٍب 

 .شفٍٕب  نجقٕخ صمالئً َٔكشسٌب نؼذح مشاد نٕزمكه مه دفظٍب ثشكم جٕذ  

 

 
      طشائق انزقٕٕم 

اختبارات تحريرية و شفىية ونسبة  (%15) نسبة –كل فصل  (%20 ) وتقسم إلى –%( 40)درجة السعي          

 %(.60)درجة لنشاط الطالب اليىمي ،اما درجة االمتحان النهائي  (05%)
 

 
 األٌذاف انُجذاوٕخ َانقٕمٕخ - ج

.  مه خالل انمذبَسح ثٕه انطبنت َاألسزبر انقشاءحرؼهٕم انطبنت مٍبساد - 1         ج

  .انمشبسكخ انفبػهخ نهطبنت فٓ طشح األسئهخ اَ كٕفٕخ اإلجبثخ ػهٍٕب  -2ج

. االوزجبي َاالدساك  -3ج

  .  اسزؼذاد االسزبر ثزُجًٕ انطهجخ َاػطبئٍم كم انمؼهُمبد انزٓ مه شأوٍب سفغ مسزُاٌم- 4   ج
     طشائق انزؼهٕم َانزؼهم 

      ان مه اٌم طشائق انزؼهٕم َانزؼهم ٌٓ اششاك انطبنت فٓ قشاء انمبدح انذساسٕخ َجؼهً ٔششدٍب َٔؼٕذ 

 .قشاءرٍب شفٍٕب  نجقٕخ صمالئً َٔكشسٌب نؼذح مشاد نٕزمكه مه دفظٍب ثشكم جٕذ  

 
    طشائق انزقٕٕم 

اختبارات تحريرية و شفىية ونسبة  (%15) نسبة –كل فصل  (%20 ) وتقسم إلى –%( 40)درجة السعي          

 %(.60)درجة لنشاط الطالب اليىمي ،اما درجة االمتحان النهائي  (05%)
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. (انمٍبساد األخشِ انمزؼهقخ ثقبثهٕخ انزُظٕف َانزطُس انشخظٓ  )انمىقُنخ انزإٌٔهٕخ انمٍبساد انؼبمخ َ- د 

 . قشاءح انىظُص انمُجُدح فٓ انكزبة انمىٍجٓ -1د

  ركهٕف انطهجخ ثبوشبء جمم ثبنهغخ انشَسٕخ ثؼذ رذذٔذ مبرذزًُٔ ٌزي انجمم   -2د

     ثبنزذهٕم انقُاػذْ نهجمهخ نٕزمكه مه فٍم انىض مؼشفخ انطبنت -3د

 -   4د

 ثىٕخ انمقشس .11

مخشجبد انزؼهم  انسبػبد األسجُع

 انمطهُثخ
أَ / اسم انُدذح 

 انمُضُع
 طشٔقخ انزقٕٕم طشٔقخ انزؼهٕم

 انمؼشفخ َانفٍم 2 1
شرح مفصل حول القراءة 

 الصحيحة

االنقبء 

انىظشْ 

 نهمذبضشح 
  

 اخزجبس شفُْ     ======= النص االول قذساد رٌىٕخ 2 2

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الثاين قذساد رٌىٕخ 2 3

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الثالث قذساد رٌىٕخ 2 4

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الرابع قذساد رٌىٕخ 2 5

6 
اختار شفوي شهري  قذساد رٌىٕخ 2

 دلستوى القراءة
 اخزجبس شفُْ   =======

 اخزجبس شفُْ   ======= النص اخلامس قذساد رٌىٕخ 2 7

 اخزجبس شفُْ   ======= النص السادس قذساد رٌىٕخ 2 8

 اخزجبس شفُْ   ======= النص السابع قذساد رٌىٕخ 2 9

10 

اختبار شهري يف مجيع  قذساد رٌىٕخ 2
 النصوص

 اخزجبس شفُْ   =======

11 
 اخزجبس شفُْ   ======= النص الثامن قذساد رٌىٕخ 2

12 
 اخزجبس شفُْ   ======= امتحان فصلي قذساد رٌىٕخ 2

 اخزجبس شفُْ   ======= النص التاسع قذساد رٌىٕخ 2 13

 اخزجبس شفُْ   ======= النص العاشر قذساد رٌىٕخ 2 14

 اخزجبس شفُْ   ======= النص احلادي عشر انمؼشفخ َانفٍم 2 15

 اخزجبس شفُْ   ======= اختبار شهري  انمؼشفخ َانفٍم 2 16

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الثاني عشر انمؼشفخ َانفٍم 2 17
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 انجىٕخ انزذزٕخ  .12

 русских текстов книга для чтения на русском языке для 50   ـ انكزت انمقشسح انمطهُثخ 1

иностранцев  

 Русские тексты    (انمظبدس)ـ انمشاجغ انشئٕسٕخ 2

 اـ انكزت َانمشاجغ انزٓ ُٔطّ ثٍب                

  (.... ,انزقبسٔش , انمجالد انؼهمٕخ ) 
- Различие структур иронии в 
разговорных и книжных диалогах на 
русском языке 

مُاقغ االوزشوٕذ , ة ـ انمشاجغ االنكزشَوٕخ

.... 
 

 
 خطخ رطُٔش انمقشس انذساسٓ  .13

   

 

. اخزٕبس وظُص أكثش شمُنٕخ َدذاثخ رقزشن ثبنُاقغ انذبنٓ نهمجزمغ انشَسٓ نٕزمكه انطبنت مه مُاكجً انزغٕٕش

 

 

 

 
 

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الثالث عشر انمؼشفخ َانفٍم 2 18

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الرابع عشر  انمؼشفخ َانفٍم 2 19

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الخامس عشر  انمؼشفخ َانفٍم 2 20

 اخزجبس شفُْ   ======= اختبار شهري ومراجعة انمؼشفخ َانفٍم 2 21

 اخزجبس شفُْ     ======= نص خارجي لكشف قدرات االطلبة انمؼشفخ َانفٍم 2 22

 اخزجبس شفُْ   ======= النص السادس عشر انمؼشفخ َانفٍم 2 23

 اخزجبس شفُْ   ======= النص السابع عشر  انمؼشفخ َانفٍم 2 24

 اخزجبس شفُْ   ======= النص الثامن عشر انمؼشفخ َانفٍم 2 25

 اخزجبس شفُْ  ======= اختبار شهري  انمؼشفخ َانفٍم 2 26

 اخزجبس شفُْ   ======= مراجعة للنصوص  انمؼشفخ َانفٍم 2 27

 اخزجبس شفُْ   ======= اختبار فصلي انمؼشفخ َانفٍم 2 28

 اخزجبس شفُْ   ======= امتحان شامل جلميع ادلادة قذساد رٌىٕخ 2 29

 اخزجبس شفُْ   =======  قذساد رٌىٕخ 2 30

 اخزجبس شفُْ   =======  قذساد رٌىٕخ 2 31
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      وصف البرنامج األكاديمي

 االنشاء  –المرحلة الثانية 

 

      

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

 خاِؼح تغذاد  اٌّؤضطح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

  لطُ اٌٍغح اٌرٚض١ح –و١ٍح اٌٍغاخ  اٌّروس  / ػٍّٟاٌمطُ اي .2

اٚ اضُ اٌثرٔاِح األواد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌمٛاػذ 

 تىاٌٛر٠ٛش اضُ اٌشٙادج إٌٙائ١ح  .4

  :إٌظاَ اٌذراضٟ  .5
 أخرٜ /ِمرراخ /ضٕٛٞ 

 ضٕٛٞ 

 تىاٌٛر٠ٛش   اٌّؼرّذ  ترٔاِح االػرّاد .6

 96 اٌّؤثراخ اٌخارخ١ح األخرٜ  .7

 18/10/2017 ذار٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌثرٔاِح األواد٠ّٟ .9
 

 الصفة وتابعيتها لالسم وتغيراتها –وتعريفو على اشكال االسم وجمعو وتغيراتو القواعدية , تعريف الطالب بقواعد اللغة الروسية 
الضمير الشخصي وضمير التملك وتغيراتهم --  مع صفة المقرنة والتفضيل وتاثيراتها على االسم, القواعدية في المفرد والجمع

 . الغدد الكمي والعدد الترتيبي وتغيره في الحاالت القواعدية–في الحاالت القواعدية 
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  اٌّطٍٛتح ٚطرائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُترٔاِحِخرخاخ اي .10

  اال٘ذاف اٌّؼرف١ح  - أ
 . أْ ٠رؼرف غٍٝ االضُ ٚخّؼٗ ٚإػراتٗ-1أ

 . اٌرؼرف ػٍٝ اٌصفاخ فٟ اٌّفرد ٚاٌدّغ ٚإػراتٗ-2أ

 .اٌرؼرف غٍٝ اٌض١ّر اٌشخصٟ ٚضّائر اٌرٍّه- 3أ
 .  اٌرؼرف ػٍٝ اٌؼذد اٌىّٟ ٚاٌررذ١ثٟ ٚإػراتٗ فٟ اٌحاالخ اٌمٛا ػذ٠ح-4أ

 

ترٔاِح   اٌخاصح تاي األ٘ذاف اٌّٙاراذ١ح–ب 

  اٌفُٙ ٚاإلدران اٌّؼرفٟ ٌٍّٙاراخ –1ب

 .ِؼرفح اٌطاٌة تاٌؼاللح ت١ٓ أخساء اٌىالَ فٟ اٌٍغح اٌرٚض١ح – 2ب

 .ذّىٓ اٌطاٌة ِٓ ذح١ًٍ أخساء اٌىالَ لٛا ػذ٠ا – 3ب

      طرائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ 

ٚاخراء ,  ذذر٠ة ٚذؼ١ٍُ اٌطاٌة اٌّٙاراخ اٌٍغ٠ٛح ِٓ خالي اٌحذ٠ث ٚذطث١ك لٛاػذ اٌٍغح ػٕذ اٌحٛار

 .االخرثاراخ اٌالزِح ٌّؼرفح ِطرٜٛ ادران اٌطاٌة ٌفُٙ اٌّادج
      طرائك اٌرم١١ُ 

 درخح االِرحأاخ اٌشٙر٠ح - 1

 ضؼٟ اٌفصً األٚي ٚاٌثأٟ - 2

درخح االِرحاْ إٌٙائٟ  - 3

درخح اٌطؼٟ زائذ درخح االِرحاْ إٌٙائٟ ذىْٛ اٌذرخح إٌٙائ١ح  - 4

 
 .األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح - ج

 . حث اٌطاٌة ػٍٝ اٌّحادثح-1ج

  ذفاػً اٌطاٌة إثٕاء اٌذرش ِٓ خالي إٌّالشح ٚاٌطؤاي-2ج

  ِطرٜٛ اٌرمثً ٚاالضرداتح ٌٍّٛضٛع ٚاٌّادج اٌّؼطاج -3ج

  
     طرائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ 

    اْ ِٓ اُ٘ طرائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٟ٘ اشران اٌطاٌة فٟ شرذ اٌّادج اٌذراض١ح ٚخؼٍٗ ٠شرحٙا ٌثم١ح زِالئٗ 

 ػٓ طر٠ك وراتح تؼض االِثٍح ػٍٝ اٌطثٛرج ٚحٍٙا تشىً ِرىرر

 
    طرائك اٌرم١١ُ 

اختبارات تحريرية و شفىية ونسبة  (%15) نسبة –كل فصل  (%20 ) وتقسم إلى –%( 40)درجة السعي         

 %(.60)درجة لنشاط الطالب اليىمي ،اما درجة االمتحان النهائي  (05%)
1-  
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. (اٌشخصٟ األخرٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛر اٌّٙاراخ)إٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح  ٚاٌّٙاراخ اٌؼاِح-د 

  ذٛظ١ف لات١ٍح اٌطاٌة الخً ذطٛرٖ شخص١ا-1د

  حث اٌطاٌة ػٍٝ ِّارضح اٌٍغح ِٓ خالي اضرخذاَ اٌّفرداخ اٌرٟ ذؼٍّٙا-2د

ٚلثات١ٍح ٔمً إٌص ِٓ ٚاٌٝ اٌٍغح ,  ذط٠ٛر ِٙاراخ اٌخظ ٚاٌىراتح ٚأشاء خًّ راخ ِؼٕٝ ِفَٙٛ -3د

 االَ

 

          طرائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ 

 

إٌّشٛراخ ٚ اٌذٚر٠اخ ِٓ صحف ٚ , اٌىرة , اٌّحاضراخ اٌٛرل١ٗ )اضرؼّاي اٌٛضائً اٌرم١ٍذ٠ٗ  .1

 .  (اٌّدالخ  ٚغ١ر٘ا

 . االضرفادٖ ِٓ  االٔررٔد ٚاٌّؼٍِٛٗ االٌىرر١ٔٚٗ  تاػرثار٘ا احذٜ ٚضائً اٌّؼرفٗ اٌحذ٠ثٗ - 2

ذثث١د اٌّؼٍِٛٗ ِٓ خالي   )حث اٌطاٌة ػٍٝ اٌثحث ٚ اٌّراتؼٗ  ٚدفؼٗ ٔحٛ اٌرطث١ك اٌؼٍّٟ ٌٕضر٠ح - 3

 .(ص١اغٗ خذ٠ذٖ ٌٍّؼٍِٛٗ تّا ٠رفك ِغ اٌؼمً اٌثشرٞ  فٟ ضرٚف  ح١اذٗ اٌخاصٗ

 .االضرؼأٗ تاٌّخرثر ٚ احٙسج االذصاي    االٌىرر١ٔٚٗ. 4

 
          طرائك اٌرم١١ُ 

 
 .االِرحأد ا١ٌِٛثٗ ٚ االضثٛػ١ٗ ٚ اٌشٙر٠ٗ
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 ت١ٕح اٌّمرر .10

ِخرخاخ اٌرؼٍُ  اٌطاػاخ األضثٛع

 اٌّطٍٛتح
أٚ / اضُ اٌٛحذج 

 اٌّٛضٛع
 طر٠مح اٌرم١١ُ طر٠مح اٌرؼ١ٍُ

 اخساء اٌىالَ 4 1
ذؼر٠ف تاخساء اٌىالَ 

 ٚالطاِٗ
ِحاظرج 

 ٔظر٠ح

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

  اخساء اٌىٍّح ِىٛٔاخ اٌىٍّح 4 2
ِحاظرج 

 ٔظر٠ح

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

3 4 
االضُ فٟ اٌٍغح 

 اٌرٚض١ح
 اٌحاٌح –اٌؼذد - اٌدٕص

 اٌمٛاػذ٠ح

ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 طرق اضرخذاَ االضُ ذطث١ماخ ػٍٝ االضُ 4 4
ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

5 4 
اضخذاَ اٌحاالخ 

 اٌمٛاػذ٠ح ٌالضُ 
اٌحاٌح اٌمٛاػذ٠ح ِغ 

 احرف اٌدر ٚتذٚٔٙا

ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 ِغ االحرف ٚتذٚٔٙا ذطث١ك حاٌح االضافح 4 6
ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 ِغ االحرف ٚتذٚٔٙا حاٌح اٌّمصٛد 4 7
ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 ِغ االحرف ٚتذٚٔٙا اضرخذاَ حاٌح اٌّمصٛد 4 8

ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 ِغ االحرف حاٌح اٌّفؼٛي تٗ 4 9

ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 تذْٚ احرف حاٌح اٌّفؼٛي تٗ  4 10

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 ِغ االحرف ٚتذٚٔٙا اٌحاٌح اال١ٌح 4 11

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 ِغ االحرف حاٌح اٌدار ٚاٌّدرٚر 4 12

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 اٌحاالخ اٌمٛاػذ٠ح ذطث١ماخ ػ١ٍّح 4 13

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

- ٠ِِٟٛحاضرج اٌؼذد ٚاٌدٕص ٚاٌحاٌح اٌصفح فٟ اٌٍغح  4 14
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 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .10

 Учебник русского языка для студентов ـ اٌىرة اٌّمررج اٌّطٍٛتح 1
иностранцев. Пулькина И.М. ,Захава- 

некрасова Е.Б. Учебник русского языка для 
студентов. М.1975г. 

ХарвонинаС., Широченская А. Русский 
язык в упражнениях. 

 .Наши отцы – тяжелые ранцы -   (اٌّصادر)ـ اٌّراخغ اٌرئ١ط١ح 2
Прилагательное (тяжелый) в русских 
исторических песнях. 

+ ٔظر٠ح اٌمٛاػذ٠ح اٌرٚض١ح

 ذطث١ك

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

15 4 
اٌصفح إٌٛػ١ح 

 ٚإٌطث١ح
 طرق اٌرؼرف ػ١ٍٙا

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

16 4 
اٌصفاخ اٌط٠ٍٛح 

 ٚاٌمص١رج
 و١ف١ح اشرمالٙا

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

17 4 
صفاخ اٌّمارٔح 

 ٚاٌرفض١ً
 و١ف١ح اشرمالٙا

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

18 4 
 اٌشخص١ح –اٌضّائر 

 ٚاٌرٍّه
 اٌض١ّر ٚاضرخذاِٗ

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 اضرخذاِٗ ض١ّر االشارج  4 19

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

20 4  
اٌؼذد فٟ اٌٍغح 

 اٌرٚض١ح

اضرخذاَ اٌؼذد اٌىّٟ 

 ٚاٌررذ١ثٟ

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 ذص١ٕف اٌؼذد ٚاػراتٗ 4 21
 حطة –حطة اٌّؼٕٝ 

 اٌرى٠ٛٓ

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

 اٌى١ّح ٚاٌررذ١ث١ح ذطث١ماخ ػٍٝ االػذاد 4 22

ِحاضرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ

23 4  
ِراخؼح ٌىً اٌحاالخ 

 اٌمٛاػذ٠ح

 – اٌصفح –االضُ 

 اٌض١ّر-اٌؼذد 

ِحاظرج 

+ ٔظر٠ح

 ذطث١ك

ِٟٛ٠ -

+ ذحر٠رٞ 

 شفٛٞ
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 اـ اٌىرة ٚاٌّراخغ اٌرٟ ٠ٛصٝ تٙا                

  (.... ,اٌرمار٠ر , اٌّدالخ اٌؼ١ٍّح ) 
 

ِٛالغ االٔرر١ٔد , ب ـ اٌّراخغ االٌىرر١ٔٚح

.... 
 اٌّرئٟاٌّخرثر اٌطّؼٟ ٚ 

 

 خطح ذط٠ٛر اٌّمرر اٌذراضٟ  .11

   

اٌٝ اضرخذاَ ورة خارخ١ح ِخصصح ٌحً اٌرّر٠ٕاخ الثراء اٌّادج تاٌّفرداخ ٚاضا١ٌة فُٙ إٌحٛ فٟ اٌٍغح 

 .اٌرٚض١ح
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 وصف المقرر

  مدخل إلى الترجمة–المرحلة الثانية 

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 لضى انهغخ انشٔصٛخ انًشكز / ػهًٙ انمضى ال .2

 يذخم انٗ انزشعًخ سيز انًمشس/ اصى  .3

 

 ثكهٕسٕٚس انجشايظ انزٙ رذخم فٛٓب .4

 

 أصجٕػٛخ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .5

 صُٕ٘ انضُخ/ انفظم  .6

 3Х 32=96 (انكهٙ)ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .7

15/10/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف .8  

 أْذاف انًمشس .9

 . انؼٕء ػهٗ كضٛش يٍ انؼُبطش األصبصٛخ األٔنٛخ فٙ يغبل انزشعًخرضهٛؾ -

 . انزشعًخ ٔإَٔاػٓب َٔظشٚبرٓب ٔاصزشارغٛبرٓب انطالةرؼشٚف -

 .األخطبء انشبئؼخ انزٙ رؾذس أصُبء ػًهٛخ انزشعًخرٕػٛؼ  -

 . إنٗ انؼشثٛخ ٔثبنؼكشنشٔصٛخ انطالة ػهٗ رشعًخ َظٕص لظٛشح يٍ ارذسٚت -

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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 .رؼشٚف انطالة ثبنًفبْٛى األصبصٛخ نهزشعًخ ٔ ؽشٚمخ انزشعًخ -

 .رؾضٍٛ لذسح انطالة ػهٗ رشعًخ انُظٕص انؼبيخ فٙ انًغبالد انًخزهفخ -

 .رذسٚت انطالة ػهٗ رشعًخ انغًم ثإَٔاػٓب انًخزهفخ -

 .رذسٚت انطالة ػهٗ يؼشفخ ؽجٛؼخ األخطبء انشبئؼخ فٙ انزشعًخ -
-  

  ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشعبد ال .10

ْذاف انًؼشفٛخاأل- أ  

  يؼشفخ خطٕاد انزشعًخ ٔانؼظف انزُْٙ-1أ

  يؼشفخ اْى انُظشٚبد فٙ يغبل انزشعًخ-2أ

ٔانمٕاػذ انًزجؼخ فٙ كم يٍ ْزِ  (رؾشٚشٚخ ، شفبْٛخ، رزايُٛخ، رزبثؼٛخ  )يؼشفخ إَٔاع انزشعًخ - 3أ

 االَٕاع

.يؼشفخ انطبنت ثبخاللٛبد انؼًم انزشعًٙ ٔيٕاطفبد انًزشعى انُبعؼ-4أ  

ػشٔسح يؼشفخ انزطٕس انزيُٙ نهزشعًخ يٍ ؽٛش انُشأح ٔاالفبق انًضزمجهٛخ- 5أ  

ػشٔسح يؼشفخ انؼاللخ ثٍٛ كم َٕع يٍ إَاع انزشعًخ-  6أ  

.يمشس انخبطخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة   

.رؼشٚف انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ انًؼطبح نّ ٔرمذٚى أيضهخ ًَٔبرط أكضش –1ة  

.انًُبلشخ داخم انمبػخ ٔرشغٛغ انطهجخ ػهٗ ؽشػ االصئهخ ٔيؾبٔنخ االعبثخ ػهٗ انطهجخ االخشٍٚ – 2ة  

.رزٔٚذ انطبنت ثزًبسٍٚ داخم انمبػخ نًؼشفخ يذٖ إصزٛؼبثّ – 3ة  

.ؽش انطبنت ػهٗ رشعًخ َض كٕاعت ثٛزٙ ٔيُبلشخ االخطبء َٔمبؽ انؼؼف داخم انمبػخ- 4ة  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .يٍ خالل انًؾبػشاد ٔانُمبط داخم انمبػخ انذساصٛخ ٔرمذٚى انًٕاد انُظشٚخ نهطالة -1
 .رمذٚى ػشع انكزشَٔٙ الَٕاع انزشعًخ كبفخ -2

رذسٚت انطالة ػهٗ انزشعًخ ػٍ ؽشٚك أػطبئٓى ٔسلخ ػًم يغٓزح ٔيطجٕػخ يضجمبً رضبػذْى ػهٗ  -3

 .انزشعًخ َض يكزٕة ثبنهغخ انشٔصٛخ ٔيٍ صى رظؾؼ االخطبء
إػطبء انطبنت ٔاعت ثٛزٙ نزشعًخ َض يٍ انهغخ انشٔصٛخ انٗ انؼشثٛخ يغ كزبثخ يزشادفبد نهًفشداد  -4

 .انٕاسدح فٙ انُض
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 ؽشائك انزمٛٛى

 .انًشبسكخ انظفٛخ -1
 .إخزجبساد صشٚؼخ -2
 .انزشعًخ فٙ انمبػخ -3

 .ٔاعت ثٛزٙ -4
 .إيزؾبَبد شٓشٚخ -5

 إيزؾبَبد َٓبٚخ انضُخ -6

 

 

 

األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ- ط  

. ػهٗ انطبنت إكًبل انٕاعت انجٛزٙ انزشعًٙ انٕلذ انًؾذد-1ط  

. انًشبسكخ داخم انمبػخ ثٍٛ انطالة-2ط  

.انزظشف ثبخالق ػبنٛخ ٔرؾًم انًضؤٔنٛخ -3ط  

انزفبػم يغ انطهجخ االخشٍٚ فٙ ؽبل رشعًخ ػًم يشزشن-  4ط  

فٓى ٔاصزٛؼبة انُظٕص انزشعًٛخ  ٔإَاػٓب- 5ط  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

يؾبػشاد خبطخ نهطهجخ رٕػغ نٓى إيكبَٛخ إؽزضبة انٕلذ فٙ انًزؾبٌ ٔكٛفٛخ انجذء ثبنزشعًخ أصُبء  -1

 .أ٘ إيزؾبٌ

 انزأكٛذ ػهٗ انغبَت االخاللٙ ثبنُضجخ نهطهجخ أصُبء انمٛبو ثبنزشعًخ -2
 انؼًم انغًبػٙ نهطالة ٔػشٔسح انؼًم كفشٚك ٔاؽذ ٔرظؾٛؼ االخطبء االخشٍٚ -3

 ؽشائك انزمٛٛى

 

 .يٍ خالل انًشبسكخ انظفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ انذساصٛخ -1
 .يٍ خالل رمٛٛى االيزؾبَبد انٕيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔإيزؾبَبد َٓبٚخ انضُخ -2

 .يٍ خال إششاف انزذسٚضٙ ػهٗ انًغبيٛغ انطالثٛخ ٔيذٖ انزٕاطم ثُٛٓى -3
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.(انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ  )انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د   

. رضهٛى انؼًم أ انٕاعت ثبنٕلذ انًؾذد ٔثشكم يمجٕل-1د  

  يٓبساد انزٕاطم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚك-2د

.دالنٛخ، إيالئٛخ َٔؾٕٚخ:  يؾبٔنخ ػذو ركشاس االخطبء فٙ انزشعًخ -3د  

.إصزخذاو االَزشَذ نزشعًخ ثؼغ انًفشداد ٔانًظطهؾبد انزٙ نى رشد فٙ انًؼبعى-  4د  
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ

أٔ / اصى انٕؽذح 

 انًٕػٕع

 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

(النشأة والتطور) مدخل الى الترجمة 3 1  َظش٘ 
اصئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 مدخل الى الترجمة 3 2
نظرية الترجمة 

 واقسامها

اصئهخ ػبيخ  َظش٘

ٔيُبلشخ أ 

 ايزؾبٌ

 ماهية الترجمة مدخل الى الترجمة 3 3
أصئهخ ػبيخ  َظش٘

 ٔيُبلشخ

  مدخل الى الترجمة 1 4
ايزؾبٌ  

1ف/ شٓش٘  

 الترجمة والمترجم مدخل الى الترجمة 3 5

أصئهخ ػبيخ  

ٔيُبلشخ أ 

 ايزؾبٌ

 أخاللٛبد انًزشعى مدخل الى الترجمة 3 6
اصئهخ ػبيخ ٔ  َظش٘

 يُبلشخ

 اصئهخ ػبيخ َظش٘ رظُٛفبد انزشعًخ مدخل الى الترجمة 3 7

8 3 
الترجمة التحريرية  مدخل الى الترجمة

 واقسامها

 ٔاعجبد َظش٘

 عًبػٛخ

9 3 
صعوبات الترجمة  مدخل الى الترجمة

 التحريرية

 َظش٘
 اصئهخ ػبيخ

10 3 
 مدخل الى الترجمة

 
 

 رؾشٚش٘

ايزؾبٌ 

1ف / شٓش٘  

11 3 
الترجمة الفورية  مدخل الى الترجمة

 واقسامها

 َظش٘
 اصئهخ ػبيخ

12 3 
صعوبات الترجمة  مدخل الى الترجمة

 الفورية

يُبلشخ ٔ  َظش٘

 ايزؾبٌ

 اصئهخ ػبيخ َظش٘مصطلحات في نظرة  مدخل الى الترجمة 3 13
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 الترجمة

14 3 

ايضهخ ػبيخ نزشعًخ  مدخل الى الترجمة

َظٕص رؾشٚشٚخ يٍ 

 انشٔصٛخ انٗ انؼشثٛخ

 انٕاعجبد رطجٛمٙ

+انغًبػٛخ  

 يُبلشخ

15 3 

ايضهخ ػبيخ ػٍ  مدخل الى الترجمة

َظٕص رشعًخ فٕسٚخ 

يٍ انشٔصٛخ انٗ 

 انؼشثٛخ

 رطجٛمٙ

 ٔاعجبد

 عًبػٛخ

16 1 
 

 
ايزؾبٌ  رؾشٚش٘

2ف / شٓش٘  

17 3 

رشعًخ َظٕص اخجبس  مدخل الى الترجمة

صبصٛخ يٍ انشٔصٛخ انٗ 

 انؼشثٛخ

 رطجٛمٙ
 ٔاعجبد

 عًبػٛخ

18 3 

رشعًخ َظٕص اخجبس  مدخل الى الترجمة

صمبفٛخ يٍ انشٔصٛخ انٗ 

 انؼشثٛخ

 
 ٔاعجبد

 عًبػٛخ

19 3 
انزشعًخ يٍ انؼشثٛخ  مدخل الى الترجمة

 انٗ انشٔصٛخ

يُبلشخ ٔ  يذخم َظش٘

 ايزؾبٌ

20 
انزشعًخ يٍ انؼشثٛخ  مدخل الى الترجمة 3

 انٗ انشٔصٛخ

ٔاعجبد  رطجٛمبد

 عًبػٛخ

21 

رشعًخ اصًبء  مدخل الى الترجمة 3

انًؤصضبد انؾكٕيٛخ 

يٍ انشٔصٛخ انٗ 

 انؼشثٛخ

 رطجٛمبد

ٔاعجبد 

 عًبػٛخ

22 
انًُبطت انؾكٕيٛخ  مدخل الى الترجمة 3

 ٔرشعًزٓب انٗ انؼشثٛخ

ٔاعجبد  رطجٛمبد

 عًبػٛخ

23 

رشعًخ انغًم  مدخل الى الترجمة 3

االصزفٓبيٛخ يٍ انشٔصخ 

 انٗ انؼشثٛخ ٔثبنؼكش

 رطجٛمبد
ٔاعجبد 

 عًبػٛخ

24 
رشعًخ انغًم االصًٛخ  مدخل الى الترجمة 3

يٍ انشٔصٛخ انٗ 

ٔاعجبد  رطجٛمبد

 عًبػٛخ
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 انجُٛخ انزؾزٛخ .12
 

ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ1  Перевод шаг за шагом: Пособие по переводу 

(арабский язык - русский язык ) Н. В. 

Балкина, И. П. Маханькова),-М.:РУДН, 

2007.141 С. 

(انًظبدس)ـ انًشاعغ انشئٛضٛخ 2  1- Алексеева И.С. Введение в переводоведение Учеб. 

пособие для студ. филол. и лингв фак. высш. учеб. 

2-Основные понятия переводоведения 

 انؼشثٛخ ٔثبنؼكش

25 
 مدخل الى الترجمة 1

 
ايزؾبٌ  رؾشٚش٘

2ف / شٓش٘  

26 

رشعًخ انغًم انًُفٛخ  مدخل الى الترجمة 3

يٍ انشٔصٛخ انٗ 

 انؼشثٛخ ٔثبنؼكش

 رطجٛمبد
ٔاعجبد 

 عًبػٛخ

27 

رشعًخ االخجبس انؼبعهخ  مدخل الى الترجمة 3

يٍ انشٔصٛخ انٗ 

 انؼشثٛخ

ٔاعجبد  رطجٛمبد

 عًبػٛخ

28 

ًَبرط نزشعًخ  مدخل الى الترجمة 3

االرفبلٛبد انضٛبصٛخ يٍ 

 انشٔصٛخ انٗ انؼشثٛخ

ٔاعجبد  رطجٛمبد

 عًبػٛخ

29 

انزؼبثٛش انزيُٛخ  مدخل الى الترجمة 3

ٔرشعًزٓب يٍ انشٔصٛخ 

 انٗ انؼشثٛخ

ٔاعجبد  رطجٛمبد

 عًبػٛخ

30 

انٛبد اصُبد االخجبس  مدخل الى الترجمة 3

ٔرشعًزٓب يٍ انشٔصٛخ 

 انٗ انؼشثٛخ

ٔاعجبد  رطجٛمبد

 عًبػٛخ

31 
 مدخل الى الترجمة 3

 يشاعؼخ ػبيخ
يُبلشخ  َظش٘

 ٔايزؾبٌ اَٙ

32 
 مدخل الى الترجمة 3

 
االيزؾبٌ  

 انُٓبئٙ



  
 8الصفحة 

 
  

(отечественный опыт). Терминологический...  

редактор(ы): Раренко М. Б. 

-Устаревшая лексика в произведениях А. Чеехова. 

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب            

  (.... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ  )     

1-Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и 

частной теории перевода, 

 

2- Научный журнал"Актуальные проблемы 

лингвистики, переводоведения и педагогики. 

 

 ة ـ يٕالغ االَزشَٛذ

 

 

....,انًشاعغ االنكزشَٔٛخ  

https://ru.wiktionary. 

https://translate.yandex.ru, 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Ling

uist/shveyz/ 

 

1-Швейцер А.Д. Теория перевода (статус, проблемы, 

аспекты). М., 1988.  

ISBN 5-02-010882-0 

2-Теория перевода (лингвистические аспекты).   

Комиссаров В.Н. Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. 

- М.: Высш. шк., 1990. - 253 с. 

3- Алексеева И.С. Введение в переводоведение Учеб. 

пособие для студ. филол. и лингв фак. высш. учеб. 

заведений. - СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; М.: Академия, 2004. — 352 с. — ISBN 5-8465-

0101-Х (Филол. фак. СПбГУ); ISBN 5-7695-1542-2 
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