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 يٕاصفاخ يمشس األدب انجاْهٙ

 

I.  :انًؼهٕياخ انؼايح ػٍ انًمشس 

 األدة انغبْهٙ :اعى انًمشس  .1

 DR11 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٙ ذذسٚة ػًهٙ عًُٛاس يحاظشج

3    3 

 األٔل  /  انفصم األٔل انًغرٕٖ انًغرٕٖ / انفصم انذساعٙ:  .4

 ال ٕٚجذ انًرطهثاخ انغاتمح نذساعح انًمشس)إٌ ٔجذخ(:  .5

 ال ٕٚجذ انًرطهثاخ انًصاحثح نذساعح انًمشس)إٌ ٔجذخ(:  .6

 انهغح انؼشتٛح انثشَايج انز٘ ٚرى فّٛ ذذسٚظ انًمشس:  .7

 انهغح انؼشتٛح  نغح ذذسٚظ انًمشس:  .8

 فصهٙ َظاو انذساعح:  .9

 اَرظاو     انثشَايج:أعهٕب انذساعح فٙ   .11

 كهٛح انهغاخ  يكاٌ ذذسٚظ انًمشس:  .11

 أ. و.د. ػذَاٌ ٕٚعف أحًذ انشؼٛثٙ اعى يؼذ يٕاصفاخ انًمشس:  .12

  ذاسٚخ اػرًاد يجهظ انجايؼح:  .13

 

II. :ٔصف انًمشس 
انغبْهٙ، ٚٓذف ْزا انًمشس ئنٗ رضٔٚذ انطالة ثجؼغ يٍ انًفبْٛى انًزؼهمخ ثبنشؼش انغبْهٙ ٔثُظٕص نشؼشاء يٍ انؼظش 

ٔٚزُبٔالنًمشس يمذيخ ؽٕل يؼُٗ األدة ٔأسكبَّ، ٔػُبطشِ، ٔأغشاع انشؼش انغبْهٙ،ٔظبْشح انظؼهكخ، ٔخظبئض انمظٛذح 

انغبْهٛخ، ٔشؼش انًؼهمبد، ٔأػالو شؼشائّ ٔفٌُٕ انُضش انغبْهٙ، ٔٚؼًم ْزا انًمشس ػهٗ رًُٛخ انزٔق األدثٙ ٔانجالغٙ نذٚٓى. 

 انًؾبػشاد انزفبػهٛخ ٔانُمبشبد انظفٛخ. ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ

 

III. :يخشجاخ انرؼهى انًمصٕدج نهًمشس 

(A)  يخشجاخ انًؼشفح ٔانفٓى 
تؼذ َٓاٚح انثشَايج، عٛكٌٕ انخشٚج لادسا 

 ػهٗ أٌ :

 يٍ انًرٕلغ أٌ ٚكٌٕ  انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دساعح ْزا انًمشس لادسا ػهٗ أٌ:

A1-  ٔاالرغبْبد ٚظف انًظبدس ٔانًشاؽم

 نهجؾش انهغٕ٘ ٔاألدثٙ ٔانجالغٙ.

a1– ،ِٚششػ ؽجٛؼخ األدة انغبْهٙ، ٔانؼٕايم انًإصشح فّٛ، ٔعًبد شؼش

 ٔأغشاػّ.

a2-  ،ٕٚػؼ ظبْشح انًمذيبد، ٔظبْشح االَزؾبل، ٔانًؼهمبد، ٔأثشص شؼشائٓب

 ٔانُضش ٔفَُّٕ.
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 ذغكٍٛ يخشجاخ انرؼهى :

انًمشس )انًؼاسف ٔانفٓى( تاعرشاذٛجٛحانرذسٚظ ٔانرمٕٚى:أٔال: ذغكٍٛ يخشجاخ ذؼهى   

 اعرشاذٛجٛح انرمٕٚى اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ  يخشجاخ انًمشس / انًؼشفح ٔانفٓى

a1– ٚششػ ؽجٛؼخ األدة

انغبْهٙ،ٔانؼٕايم انًإصشح فّٛ، 

 ٔعًبد شؼشِ، ٔأغشاػّ.

 انًحاظشاخ       -

 اإلنماء انرفاػهٙ  -

 انؼصف انزُْٙ

 انفشدٚح انجًاػٛح.انركانٛف  -

سصذ دسجاخ انًشاسكح .االخرثاساخ   -

 انشفٓٛح ٔ انرحشٚشٚح.

a2-  ٕٚػؼ ظبْشح انًمذيبد، ٔظبْشح

االَزؾبل، ٔانًؼهمبد، ٔأثشص 

 .شؼشائٓب، ٔانُضش ٔفَُّٕ

 انًحاظشاخ       -

 اإلنماء انرفاػهٙ  -

 انؼصف انزُْٙ -

 انركانٛف انفشدٚح انجًاػٛح -

 انًراتؼح ٔانًالحظح.  -

 انًشاسكح فٙ لاػح انذسط .

   انٕاجثاخ انًُضنٛح . -
 

(B) انًٓاساخ انزُْٛح يخشجاخ   
يٍ انًرٕلغ أٌ ٚكٌٕ  انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دساعح ْزا  تؼذ َٓاٚح انثشَايج، عٛكٌٕ انخشٚج لادسا ػهٗ أٌ:

 انًمشس لادسا ػهٗ أٌ:

B1- ..ٚؾهم انُظٕص انًخزهفخ رؾهٛال نغٕٚب ٔأدثٛب b1-  ُٙنهًؼهمبد ،ٕٔٚاصٌ أٚؼب ثٍٛ ٕٚاصٌ ثٍٛ انجُبء انف

 ٔعًاذّ فٌُٕ انُضش انغبْهٙ

b2- ُٛأغشاع انشؼش انغبْهٙ، ٔإَٔاع انًمذيبد، ٚفشق ث

 .ٔيظبدس األدة انغبْهٙ 
 

 ذغكٍٛ يخشجاخ انرؼهى :

 أٔال: ذغكٍٛ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًٓاساخ انزُْٛح( تاعرشاذٛجٛحانرذسٚظ ٔانرمٕٚى:

 اعرشاذٛجٛح انرمٕٚى اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ  يخشجاخ انًمشس / انًٓاساخ انزُْٛح

b1  ُٙنهًؼهمبد ،ٕٔٚاصٌ أٚؼب ثٍٛ فٌُٕ ٕٚاصٌ ثٍٛ انجُبء انف

 ٔعًاذّ انُضش انغبْهٙ

انًحاظشاخ انرفاػهٛح 

 انؼصف انزُْٙ

انًشاسكح انفاػهح فٙ 

 لاػح انذسط

-انركهٛفاخ انفشدٚح ٔانجًاػٛح -

انًُضنٛح .ٔانٕاجثاخ   

 

b2 ُٛأغشاع انشؼش انغبْهٙ، ٔإَٔاع انًمذيبد، ٚفشق ث

 .ٔيظبدس األدة انغبْهٙ 

 

 

انًحاظشاخ. انؼصف 

 انزُْٙ

انًشاسكح انفاػهح فٙ  -

 لاػح انذسط.

انمشاءاخ انرحهٛهٛح.  -  

انركانٛف انفشدٚح ٔانجًاػٛح  -  

االخرثاساخ انرحشٚشٚح ٔانشفٓٛح. -  

سصذ دسجاخ انًشاسكح   -  

 

  
 

(C)  انًٓاساخ انؼًهٛح ٔانًُٓٛح يخشجاخ 

يٍ انًرٕلغ أٌ ٚكٌٕ  انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دساعح ْزا  تؼذ َٓاٚح انثشَايج، عٛكٌٕ انخشٚج لادسا ػهٗ أٌ :

 انًمشس لادسا ػهٗ أٌ:

 C1.ُٚمذ انُصٕص انًخرهفح ٔفما نهًُاْج انُمذٚح انحذٚصح c1  ٕٚظفًا ذؼهًّ يٍ خالل حم انرًشُٚاخ ٔانرطثٛماخ انًرؼهمح

 تاألدب انجاْهٙ.

 C2.ًُٙٚجض يششٔع تحس ػه 

 

c2  أدب انؼصش انجاْهٙ شؼشا َٔصشا، ٔكزا ػٍ ُٚجض أتحاشا

 تؼط يٕظٕػاذّ، ٔظٕاْشِ، ٔشؼشائّ.
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 ذغكٍٛ يخشجاخ انرؼهى :
انؼًهٛح ٔانًُٓٛح( تاعرشاذٛجٛحانرذسٚظ ٔانرمٕٚى:أٔال: ذغكٍٛ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًٓاساخ   

 اعرشاذٛجٛح انرمٕٚى اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ  يخشجاخ انًمشس / انًٓاساخ انؼًهٛح ٔانًُٓٛح

يٍ انًرٕلغ أٌ ٚكٌٕ  انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دساعح ْزا انًمشس لادسا 

 ػهٗ أٌ:

  

 c1تاألدب يا ذؼهًّ يٍ خالل حم انرًشُٚاخ ٔانرطثٛماخ انًرؼهمح  ٕٚظف

 انجاْهٙ.

انًحاظشاخ انرفاػهٛح. -  

انُماشاخ انصفٛح انمشاءج  -

دساعح انحانح. -انرحهٛهٛح.  

 

انركانٛف انفشدٚح  -

 ٔانجًاػٛح

 

 c2 أدب انؼصش انجاْهٙ شؼشا َٔصشا، ٔكزا تؼط ػٍ ُٚجض أتحاشا

 ٔشؼشائّ.يٕظٕػاذّ، ٔظٕاْشِ، 

انًحاظشاخ انرفاػهٛح. -  

انُماشاخ انصفٛح انمشاءج  -

 انرحهٛهٛح. دساعح انحانح.

 

 

انركانٛف انفشدٚح  -

 ٔانجًاػٛح

 

 

(D) انًٓاساخ االَرمانٛح )انؼايح( يخشجاخ 

ْزا يٍ انًرٕلغ أٌ ٚكٌٕ  انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دساعح  تؼذ َٓاٚح انثشَايج، عٛكٌٕ انخشٚج  لادسا ػهٗ أٌ:

 انًمشس لادسا ػهٗ أٌ:

D1- أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاػؼ ثًب ٚؾمك رٕاطهّ يغ  ٚؼشض

 اٜخشٍٚ.

d1 ٚطثك يٓاساخ انرٕاصم ٔانؼًم فٙ يجًٕػاخ ػًم

 تفاػهٛح ٔفك يؼاٚٛش انؼًم فٙ فشٚك.

D2- .ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل انهغخ 

 

d2  ٙٚمذو ٔسلح تحصٛح يشرشكح فٙ عًاخ انشؼش انجاْه

 ٔيٕظٕػاذّ، ٔفَُّٕ األدتٛح.
 

 ساتؼا: ذغكٍٛ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًٓاساخ االَرمانٛح  انؼايح( تاعرشاذٛجٛحانرذسٚظ ٔانرمٕٚى:                 

 اعرشاذٛجٛح انرمٕٚى اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ يخشجاخ انًمشس  انًٓاساخ االَرمانٛح )انؼايح(

d1  ٚؼشض أفكاسِ تأعهٕب نغٕ٘ ٔاظح يغ

 اٜخشٍٚ تًا ٚحمك ذٕاصهّ يغ اٜخشٍٚ.

 انًحاظشاخ انرفاػهٛح

 يُالشاخ انمشاءج انفشدٚح.

 انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانزارٙ.-

 انركانٛف انفشدٚح ٔانجًاػٛح -

انًراتؼح ٔانًالحظح انًُالشاخ  -

 انشفٓٛح فٙ انًحاظشاخ

 داخم انماػح.يالحظاخ انؼشض  -

d2  ٚمذو ٔسلح تحصٛح يشرشكح فٙ عًاخ انشؼش

 انجاْهٙ ٔيٕظٕػاذّ، ٔفَُّٕ األدتٛح.

 انًحاظشاخ انرفاػهٛح

 انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانزارٙ.

 ذمٛٛى انرماسٚش ٔاألتحاز. -

 يالحظاخ انؼشض داخم انماػح. -
 

IV.  كراتح يٕاظٛغ انًمشس انشئٛغح ٔانفشػٛح )انُظشٚح ٔانؼًهٛح( ٔستطٓا تًخشجاخ انرؼهى انًمصٕدج نهًغاق

 يغ ذحذٚذ انغاػاخ انًؼرًذج نٓا.  

 ػذد األعاتٛغ انًٕاظٛغ انرفصٛهٛح ٔحذاخ/ يٕظٕػاخ انًمشس انشلى
انغاػاخ 

 انفؼهٛح

يخشجاخ ذؼهى 

 انًمشس

1 
رطٕس يظطهؼ األدة 

 انغبْهٙ .أغشاع انشؼش 

 انٓغبء.    –

 انًذٚؼ . -

 انشصبء. –

 انغضل . -

 انٕطف . –

4 12 
a1 a2b1 b2 

c1 c2 
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 انفخش ٔانؾًبعخ.   -

 انؾكًخ . -

 انخًشٚبد. –

2 
ظبْشح انظؼهكخ فٙ انؼظش 

 انغبْهٙ.

 انشؼشاء انظؼبنٛك  . -

 .خظبئض شؼش انظؼبنٛك

2 

 
6 

a1 a2b1 b2 

c1 c2 

3 
 انمظٛذح انغبْهٛخ.

 

انؼاللخ ثٍٛ انًمذيخ ٔانغشع  -

 انشئٛظ فٙ انمظٛذح انغبْهٛخ.

انمظٛذح انغبْهٛخ ثٍٛ ٔؽذح انشؼٕس  -

 ٔرؼذد انًٕػٕػبد.

 

2 6 
a1 a2b1 b2 

c1 c2 

4 
َظٕص يٍ انشؼش انغبْهٙ  

 ٔانزؼشٚف ثشؼشائٓب.

 انًؼهمبد انؼشش ٔأطؾبثٓب. -

 ايشؤ انمٛظ: ؽٛبرّ، ٔيؼهمزّ. -

 ؽشفخ: ؽٛبرّ، ٔيؼهمزّ. -

 صْٛش: ؽٛبرّ، ٔيؼهمزّ. -

 نجٛذ: ؽٛبرّ، ٔيؼهمزّ. -

 ػًشٔ ثٍ كهضٕو: ؽٛبرّ، ٔيؼهمزّ. -

 ػُزشح: ؽٛبرّ، ٔيؼهمزّ. -

 

4 12 
a1 a2b1 b2 

c1 c2 

 فٌُٕ انُضش انغبْهٙ 5

 انخطبثخ. -

 عغغ انكٓبٌ.  -

 األيضبل. -

1 3 
a1 a2b1 b2 

c1 c2 

 3 1 يشاعؼخ ػبيخ  يشاعؼخ ػبيخ 6
a1 a2b1 b2 

c1 c2 

  42 14 إجًانٙ األعاتٛغ ٔانغاػاخ

 

V. :اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ 
 انًؾبػشاد انزفبػهٛخ. - 1

 انمشاءح انفشدٚخ رؾذ ئششاف انًذسط. -2

 انُمبشبد انظفٛخ. -3

 كزبثخ رمبسٚش ٔركهٛفبد ٔٔاعجبد. -4

 انؼظف انزُْٙ. -5

 يشبسٚغ عًبػٛخ. -6

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد.-7

 

 انركهٛف/انُشاغ
 يخشجاخ

 انرؼهى
 انذسجح األعثٕع

خظٕطددٛخ أدة ْددزا انؼظددش ٔأغشاػددّ انشددؼشٚخ ٔفَُٕددّ ئػددذاد أثؾددبس ػددٍ  -

انُضشٚخ، ٔخظبئض انمظٛذح انغبْهٛخ ٔظٕاْشْب كبنًؼهمدبد ٔانظدؼهكخ ٔشدؼش 

 انفشعبٌ. 

 

a1 a2b1 b2 

c1 c2 
2  ،3 ،4 ،5  ،6 5 
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 انرطٕٚش يشكض ػًٛذ 
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 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.
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فَُٕددّ  ئػددذاد عددذٔل نهًمبسَددخ ثددٍٛ انفُددٌٕ أغددشاع انشددؼش انغددبْهٙ، ٔكددزا -

 انُضشٚخ.

a1 a2b1 b2 

c1 c2 

3 ،4 ،5  ،6 ،8 ،

9 ،11 
5 

رهخٛض ػٍ: األدة ٔرؼشٚفبرّ، ٔأسكبَدّ، ٔأَدٕاع انًمدذيبد انطههٛدخ، ٔلؼدٛخ  -

 االَزؾبل، ٔانًٕػٕػبد انشؼشٚخ، ٔانُضش ٔرطٕسِ.

a1 a2b1 b2 

c1 c2، 
 ،6 ،8 ،9 ،11 11 

 

VI. ٙجذٔنح غشق/ أدٔاخ انرمٕٚى خالل انفصم انذساع 

 انذسجح األعثٕع غشق/أدٔاخ انرمٕٚى
َغثح انذسجح إنٗ دسجح  

 انرمٕٚى انُٓائٙ
 انًخشجاخ انرٙ ٚحممٓا

انٕاعجبد / األَشطخ / انزكبنٛف  

 /األداء/انزطجٛمبد

 5، 4، 3،  2األعبثٛغ:

 ،6 ،8 ،9 ،11 ،11 ،

12  ،13 

11 11% ، a2،،  a5 a1 b1 

 a2، a1،،b1 ، %20 20 األعجٕع انضبيٍ اخزجبس رؾشٚش٘ َظفٙ

  %11 11  انؾظٕس ٔانغٛبة

 اخزجبس رؾشٚش٘ َٓبئٙ
 %60 60 األعجٕع انغبدط ػشش

a2، a1،d1. d2 

b1 

  %100 100  اإلعًبنٙ

 

VII. :يصادس انرؼهى 
 

 : ) ال ذضٚذ ػٍ يشجؼٍٛ( انًشاجغ انشئٛغح

 و(، األدة انؼشثٙ فٙ انؼظش انغبْهٙ، يشكض انزشثٛخ نهطجبػخ ٔ نهُشش، طُؼبء.2114)د. يؾًذ أؽًذ انؼبيش٘،  .1

 د. يؾًذ انُٕٚٓٙ، ) د.د (، انشؼش انغبْهٙ يُٓظ فٙ دساعزّ ٔ رمًّٕٚ، انذاس انمٕيٛخ نهطجبػخ ٔانُشش، انمبْشح. .2

 انًشاجغ انًغاَذج

 انًإعغخ انؾذٚضخ نهكزبة، ؽشاثهظ، نجُبٌ.و (، شؼش انغبْهٛخ ٔ شؼشاؤْب، 2116د. لظٙ انؾغٍٛ، )  -1

 ،.5و (، انشؼش انغبْهٛخظبئظّ ٔفَُّٕ، يإعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد، ؽ1986د. ٚؾٛٗ انغجٕس٘، )  -2

 ، داس انًؼبسف، انمبْشح.8و(، انؼظش انغبْهٙ، ؽ1961د. شٕلٙ ػٛف، ) -3

 ح.، داس انًؼبسف، انمبْش2و (، دساعبد فٙ انشؼش انغبْهٙ، ؽ1991د. ٕٚعف خهٛف،) -4

 انًصادس اإلنكرشَٔٛح ٔيٕالغ اإلَرشَد...انخ

1-  http;//www.alwaraq.net/index يٕلغ انٕساق 

2-  http://www.alarabiy.ws/ .طٕد انؼشثٛخ 

3- http://raddadi.com/.سداد٘، صمبفخ ػشثٛخ ٔئعاليٛخ 

4- http://www.al-islan.com/. شجكخ انجشايظ اإلعاليٛخ 

5- (13) http://www.lughah.cjb.net/- .طفؾخ انهغخ 

 رش أٔ األلشاص انًؼغٕؽخ ... ئنخ.انزٙ رؼزًذ ػهٗ انكًجٕٛيٕاد رؼهى أخشٖ يضم انجشايظ 

 انًٕعٕػخ انشبيهخ. CD ) ألشاص يًغُطخ ) -1

 ػشع ثبٔسثُٕٚذ. -3انًٕعٕػخاألدثٛخ. CD )  ألشاص يًغُطخ ) -2

 

  

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alarabiy.ws/
http://raddadi.com/
http://raddadi.com/
http://www.al-islan.com/
http://www.al-islan.com/
http://www.lughah.cjb.net/
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VIII. :انعٕاتػ ٔانغٛاعاخ انًرثؼح فٙ انًمشس 
 عٛبعخ ؽؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

 انًؾبػشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.% يٍ 75ٚهزضو انطبنت ثؾؼٕس  -

% 25ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة  -

 ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.

 انؾؼٕس انًزأخش: 2

نهطبنت ؽؼٕس انًؾبػشح ئرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔئرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًؼ -

 يشاد ٚؾزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبػشح.

 ػٕاثؾ االيزؾبٌ: 3

 انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل.فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر  -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽؼٕس االيزؾبٌ انُظفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ.21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئرا رأخش يمذاس ) -

 خبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.ئرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ ان -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

 ٚؾذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.ئرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػُبنًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ  -

 انغش: 5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شإٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَزؾبل: 6

 ُٚزؾم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنك.فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض  -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... ئنخ. -

 

 :انهغُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاط يطٓش 2

  يشكض انزطٕٚش ٔػًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاْذ 3

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتشاْٛى انًطاع 4
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 خطح يمشس األدب انجاْهٙ

I. يؼهٕياخ ػٍ أعرار انًمشس: 

 االعى أ .و.د. ػذَاٌ ٕٚعف أحًذ انشؼٛثٙ / أعثٕػٛا(3)  انغاػاخ انًكرثٛح

 انغثد األحذ االشٍُٛ انصالشاء األستؼاء انخًٛظ
 كهٛح انهغاخ

11967773328496 

 انًكاٌ

 ٔسلى انٓاذف

     3 com.alshadnan1970@gmail َٙٔانثشٚذ اإلنكرش 

 

II. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًمشس 
 األدة انغبْهٙ اعى انًمشس:

 DR11 سيض انًمشس ٔسلًّ:

 انغاػاخ انًؼرًذج نهًغاق:

 انغاػاخ
 انًجًٕع

 ذذسٚة ػًهٙ عًُٛاس َظش٘

3     

 انًغرٕٖ األٔل  / انفصم األٔل انًغرٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:

 ال ٕٚجذ انًرطهثاخ انغاتمح نذساعح انًمشس)إٌ ٔجذخ(:

 ال ٕٚجذ انًرطهثاخ انًصاحثح نذساعح انًمشس)إٌ ٔجذخ(:

 انهغح انؼشتٛح انثشَايج انز٘ ٚرى فّٛ ذذسٚظ انًمشس:

 انهغح انؼشتٛح انًمشس:نغح ذذسٚظ 

 كهٛح انهغاخ يكاٌ ذذسٚظ انًمشس:

 

III. انًمشس انذساعٙ:  ٔصف 

ٚٓذف ْزا انًمشس ئنٗ رضٔٚذ انطالة ثجؼغ يٍ انًفبْٛى انًزؼهمخ ثبنشؼش انغبْهٙ ٔثُظٕص نشؼشاء يٍ انؼظش انغبْهٙ، 

ٔٚزُبٔالنًمشس يمذيخ  ؽٕل يؼُٗ األدة ٔأسكبَّ ، ٔػُبطشِ، ٔأغشاع انشؼش انغبْهٙ، ٔظبْشح انظؼهكخ، ٔخظبئض انمظٛذح 

ٌُٕ انُضش انغبْهٙ، ٔٚؼًم ْزا انًمشس ػهٗ رًُٛخ انزٔق األدثٙ ٔانجالغٙ نذٚٓى ، انغبْهٛخ، ٔشؼش انًؼهمبد ، ٔأػالو شؼشائّ ٔف

 ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ انًؾبػشاد انزفبػهٛخ ٔانُمبشبد انظفٛخ. 

 

IV. :يخشجاخ ذؼهى انًمشس 
 ٚششػ ؽجٛؼخ األدة انغبْهٙ ،ٔانؼٕايم انًإصشح فّٛ ، ٔعًبد شؼشِ، ٔأغشاػّ. -1

 انغبْهٙ، ٔإَٔاع انًمذيبد، ٔيظبدس األدة انغبْهٙ.أغشاع انشؼش ٚفشق ثٍٛ  -2

 ٔعًبرّ. نهًؼهمبد ،ٕٔٚاصٌ أٚؼب ثٍٛ فٌُٕ انُضش انغبْهٕٙٚاصٌ ثٍٛ انجُبء انفُٙ   -3

 أغشاع انشؼش انغبْهٙ، ٔإَٔاع انًمذيبد، ٔيظبدس األدة انغبْهٙ.ٚفشق ثٍٛ  -4

 ُٚمذ انُظٕص انًخزهفخ ٔفمب نهًُبْظ انُمذٚخ انؾذٚضخ. -5

 ثؾش ػهًٙ.ُٚغض يششٔع  -6

 ٚطجك يٓبساد انزٕاطم ٔانؼًم فٙ يغًٕػبد ػًم ثفبػهٛخ ٔفك يؼبٚٛش انؼًم فٙ فشٚك. -7

 أصُبء كزبثخ انزكبنٛف ٔاألثؾبس ثظٕسح فبػهخ ػُذ كزبثخ األثؾبس. -ٔيُٓب االَزشَذ -ٚغزخذو  يظبدس انزؼهى انًخزهفخ  -8
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 األعاتٛغػذد  انًٕاظٛغ انرفصٛهٛح ٔحذاخ/ يٕظٕػاخ انًمشس انشلى
انغاػاخ 

 انفؼهٛح

1 

رطٕس يظطهؼ األدة أغشاع 

 انشؼش انغبْهٙ . 

 

رؼشٚف األدة، أسكبَّ، رؼشٚف انشؼش، انًمذيبد 

انطههٛخ  انؼاللخ ثٍٛ انًمذيخ ٔانغشع انشئٛظ فٙ 

 انمظٛذح انغبْهٛخ.

-  

1 3 

2 

انمظٛذح انغبْهٛخ ثٍٛ ٔؽذح انشؼٕس ٔرؼذد  انمظٛذح انغبْهٛخ

 انًٕػٕػبد.

 

 

1 3 

3 

االَزؾبل فٙ انشؼش انغبْهٙ، خظبئض انشؼش  يظبدس األدة –االَزؾبل 

 انغبْهٙ، يظبدس انشؼش انغبْهٙ. 

 

1 3 

4 
 انًذٚؼ . -انٓغبء. انفخش ٔانؾًبعخ  - يٕػٕػبد انشؼش انغبْهٙ

 .–انشصبء. انغضل –
1 3 

5 
  -انشصبء ، انٕطف  يٕػٕػبد انشؼش انغبْهٙ

 انخًشٚبد ،انؾكًخ –
1 3 

 3 1 شؼشاء انًٍٛ فٙ انغبْهٛخ شؼشاء انًٍٛ فٙ انغبْهٛخ 6

7 
ظبْشح انظؼهكخ فٙ 

 انؼظش انغبْهٙ

 انشؼشاء انظؼبنٛك  .-

 خظبئض شؼش انظؼبنٛك -
1 3 

 3 1 االخزجبس انُظفٙ. االخزجبس انُظفٙ. 8

 3 1 يؼهمخ ايشئ انمٛظ، يؼهمخ انُبثغخ انًؼهمبد انؼشش ٔأطؾبثٓب 9

 3 1 يؼهمخصْٛش ، يؼهمخ ، ػًش ثٍ كهضٕو ٔأطؾبثٓبانًؼهمبد انؼشش  10

11 

 

َظٕص يٍ انشؼش انغبْهٙ  

 ٔانزؼشٚف ثشؼشائٓب.

 

 ػُزشح –نجٛذ -ؽشفخ   -

 

 

1 

 

3 

 

 

12 
 َظٕص يٍ انشؼش انغبْهٙ

 
 3 1 َظٕص يٍ انشؼش انغبْهٙ

 فٌُٕ انُضش انغبْهٙ 13
 انخطبثخ . -

 عغغ انكٓبٌ.  -
1 3 

 3 1 انٕطبٚب –األيضبل. انؾكى  - فٌُٕ انُضش انغبْهٙ 14

 3 1 يشاعؼخ ػبيخ  يشاعؼخ ػبيخ  15

 3 1 االخزجبس انُٓبئٙ االخرثاس انُٓائٙ 16

   16 48 

 

  



 انجًٕٓسٚح انًُٛٛح 

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ

 صُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔحذج ظًاٌ انجٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاصش

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح سئٛظ

 أ.د/ انماعى ػثاط
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V. :انرؼُٛٛاخ ٔانركهٛفاخ 

 انركهٛف/انُشاغ انشلى
يخشجاخ 

 انرؼهى
 انذسجح األعثٕع

خظٕطٛخ أدة ْزا انؼظش ٔأغشاػّ انشؼشٚخ ٔفَُّٕ ئػذاد أثؾبس ػٍ  - 1

انُضشٚخ ، ٔخظبئض انمظٛذح انغبْهٛخ ٔظٕاْشْب كبنًؼهمبد ٔانظؼهكخ 

 ٔشؼش انفشعبٌ. 

a1 a2b1 

b2 c1 c2 

2  ،3 ،4 ،5  ،

6، 
5 

ئػذاد عذٔل نهًمبسَخ ثٍٛ انفٌُٕ أغشاع انشؼش انغبْهٙ، ٔكزا فَُّٕ  - 2

 انُضشٚخ

a1 a2b1 

b2 c1 c2 

2  ،3 ،4 ،5  ،

6 ،8 ،9 ،11  
5 

رهخٛض ػٍ: االدة ٔرؼشٚفبرّ ، ٔأسكبَّ ، ٔإَٔاع انًمذيبد انطههٛخ ،  - 3

 ٔلؼٛخ االَزؾبل ، ٔانًٕػٕػبد انشؼشٚخ، ٔانُضش ٔرطٕسِ

a1 a2b1 

b2 c1 

c2، 

2   ،11 ،11 ،

12  ،13 
11 

 

VI. ٙجذٔنح غشق/ أدٔاخ انرمٕٚى خالل انفصم انذساع 

 انذسجح األعثٕع غشق/أدٔاخ انرمٕٚى
َغثح انذسجح إنٗ دسجح  

 انرمٕٚى انُٓائٙ

انًخشجاخ انرٙ 

 ٚحممٓا

انٕاعجبد / األَشطخ / انزكبنٛف  

 /األداء/انزطجٛمبد

، 9، 8، 6،  5، 4، 3،  2األعبثٛغ:

11 ،11 ،12  ،13 

11 11% ، a2،،  a5 a1 

b1 

 a2، a1،،b1 ، %20 20 األعجٕع انضبيٍ اخزجبس رؾشٚش٘ َظفٙ

  %11 11  انؾظٕس ٔانغٛبة

 ،a2، a1 %60 60 األعجٕع انغبدط ػشش اخزجبس رؾشٚش٘ َٓبئٙ

b1،d1. d2 

  %100 100  اإلعًبنٙ

 

VII. :يصادس انرؼهى 

 : ) ال ذضٚذ ػٍ يشجؼٍٛ( انًشاجغ انشئٛغح

 انؼشثٙ فٙ انؼظش انغبْهٙ، يشكض انزشثٛخ نهطجبػخ ٔ نهُشش، طُؼبء.و(، األدة 2114د. يؾًذ أؽًذ انؼبيش٘،)  -1

 د. يؾًذ انُٕٚٓٙ،) د.د(، انشؼش انغبْهٙ يُٓظ فٙ دساعزّ ٔ رمًّٕٚ، انذاس انمٕيٛخ نهطجبػخ ٔانُشش، انمبْشح. -2

 

 انًشاجغ انًغاَذج

 ؽشاثهظ، نجُبٌ. و (، شؼش انغبْهٛخ ٔ شؼشاؤْب، انًإعغخ انؾذٚضخ نهكزبة،2116د. لظٙ انؾغٍٛ،)  -1

 .5و(، انشؼش انغبْهٛخظبئظّ ٔفَُّٕ، يإعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد، ؽ1986د. ٚؾٛٗ انغجٕس٘،)  -2

 ،  داس انًؼبسف، انمبْشح. 8و(، انؼظش انغبْهٙ، ؽ1961د. شٕلٙ ػٛف ) -3

 ، داس انًؼبسف، انمبْشح،2و ( دساعبد فٙ انشؼش انغبْهٙ، ؽ1991د. ٕٚعف خهٛف. ) -4

 

 ٔيٕالغ اإلَرشَد...انخانًصادس اإلنكرشَٔٛح 

1- http://www.alwarag.com / كزت رشاصٛخ فٙ انؼهٕو انًخزهفخ. -انٕساق 

2-  http://www.al-mostafa.com/index.htm .ٗيكزجخ انًظطف 

3-  http;//www.alwaraq.net/index .يٕلغ انٕساق 

http://www.alwarag.com/
http://www.alwarag.com/
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm


 انجًٕٓسٚح انًُٛٛح 

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ

 صُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔحذج ظًاٌ انجٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاصش

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح سئٛظ

 أ.د/ انماعى ػثاط
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4-  http://www.alarabiy.ws/ .طٕد انؼشثٛخ 

5-  http:/www.alfaseeh.com/vb/index.php .شجكخ انفظٛؼ 

6- http://raddadi.com/.سداد٘، صمبفخ ػشثٛخ ٔئعاليٛخ 

 

 

VIII. :انعٕاتػ ٔانغٛاعاخ انًرثؼح فٙ انًمشس 
 عٛبعخ ؽؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

 % يٍ انًؾبػشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثؾؼٕس  -

% 25أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة ٚمذو  -

 ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.

 انؾؼٕس انًزأخش: 2

نهطبنت ؽؼٕس انًؾبػشح ئرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔئرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًؼ -

 يشاد ٚؾزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبػشح.

 ػٕاثؾ االيزؾبٌ: 3

 انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل.فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر  -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽؼٕس االيزؾبٌ انُظفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ .21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئرا رأخش يمذاس ) -

 نخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.ئرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ ا -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

 ٚؾذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.ئرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػُبنًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ  -

 انغش: 5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شإٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَزؾبل: 6

 ُٚزؾم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنك.فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض  -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... ئنخ. -

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alarabiy.ws/
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://raddadi.com/
http://raddadi.com/

