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 يٕاطفاخ يقشس األدب انًُٛٙ انحذٚث

I. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقشس 

 األدب انًُٛٙ انحذٚث :اعى انًقشس  .1

 DR 82 سيض انًقشس ٔسقًّ:  .2

 انغاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٙ ذذسٚة ػًهٙ عًُاس يحاػشج

3     

 انًغرٕٖ انشاتغ، انفظم  انثاَٙ انًغرٕٖ ٔانفظم انذساعٙ:  .4

 االدب انؼثاعٙ -االدب اإلعاليٙ ٔااليٕ٘  -االدب انجاْهٙ  :(انًرطهثاخ انغاتقح نذساعح انًقشس)إٌ ٔجذخ  .5

 انُقذ االدتٙ انحذٚث  (:انًظاحثح )إٌ ٔجذخانًرطهثاخ   .6

 انجكبنٕسٕٚط   ذسط نّ انًقشس:ٚانثشَايج انز٘   .7

 انهغح انؼشتٛح نغح ذذسٚظ انًقشس:  .8

 فصهٙ   َظاو انذساعح:  .9

 د. ْذٖ أحًذ انظاٚذ٘ يؼذ يٕاطفاخ انًقشس:  .11

  ذاسٚخ اػرًاد يٕاطفاخ انًقشس:  .11
 

II. :ٔطف انًقشس 
ذؼشٚف انطانة تراسٚخ األدب انحذٚث فٙ انًٍٛ شؼشاً َٔثشاً ٔانؼٕايم انًؤثشج فٙ َشأذّ ٔيشاحم ذطٕسِ ٔٚٓذف ْزا انًقشس إنٗ 

ٔأجٛال األدتاء ٔاألجُاط األدتٛح فّٛ ٔاالذجاْاخ انًٕػٕػٛح ٔانفُٛح. ٔٚغاػذ ْزا انًقشس انطالب ػهٗ اإلنًاو تانحشكح انُقذٚح 

ثٛش انًرثادل ٔشٕٛع ثقافح أدتٛح ذؤكذ ثٕاتد انًجرًغ ٔاالَرًاء انٕؽُٙ ٔانٕٓٚح ٔكشف انؼالقح تٍٛ األدب ٔانًجرًغ يٍ حٛث انرأ

 اإلعاليٛح.
 

III. :يخشجاخ انرؼهى 
((A انًؼشفح ٔانفٓى 

 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيٕاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس )

 (: انًؼشفح ٔانفٓى CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًؼشفح ٔانفٓى(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ اعرٛفاء

 قادساػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقشس انذساعٙ عٛكٌٕ قادسا  تؼذ اعرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

A2  ٕ٘ٚظف  انًظادس ٔانًشاحم ٔاالذجاْاخ نهثحث انهغ

 ٔاالدتٙ ٔانثالغٙ

a1  ًُٙٛانحذٚث ٔيشاحم ذطٕس ٚظف يشاحم حشكح انشؼش ان

 انقظح انًُٛٛح انحذٚثح.
 

 ستؾ يخشجاخ انرؼهى تاعرشاذٛجٛاخ انرذسٚظ ٔانرقٛٛى

 ستؾ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًؼشفح ٔانفٓى( تاعرشاذٛجٛح انرذسٚظ ٔانرقٛٛى:

 اعرشاذٛجٛح انرقٕٚى اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ  يخشجاخ انًقشس / انًؼشفح ٔانفٓى

 -a1 انشؼش انًُٛٙ ٚظف يشاحم حشكح

انحذٚث ٔيشاحم ذطٕس انقظح انًُٛٛح 

 انحذٚثح

_انًذبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ 

 .خالنٓب ػشض انًفبْٛى

 _انزمٛٛى انؾفٓٙ

 _  انؼشٔض انزمذًٚٛخ.
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((B انًٓاساخ انزُْٛح 

 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيٕاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس )

 (: انًٓاساخ انزُْٛح CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًٓاساخ انزُْٛح(PILOs)انثشَايجيخشجاخ ذؼهى 

انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ اعرٛفاء

 قادساػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقشس انذساعٙ عٛكٌٕ قادسا  تؼذ اعرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

B2 .ٚحهم انُظٕص انًخرهفح ذحهٛال نغٕٚا ٔأدتٛا b1  ًٚحهم انُظٕص انشؼشٚح ٔانُثشٚح ذحهٛال أدتٛا 

B3  ًٌٚٛض انًذاسط األدتٛح ٔانهغاَٛح َٔظشٚاذٓا ٔٚقاس

 تُٛٓا.

b2  ًٍٚٛض االذجاْاخ األدتٛح ٔعًاذٓا يغ ركش ػذد ي

 أػاليٓا

B4 .ٚظُف انًظادس انهغٕٚح ٔاألدتٛح ٔانًؼاجى انًخرهفح b3  ٔتؼغ ٚظُف االجُاط األدتٛح يغ ركش خظائظٓا

 أػاليٓا .

 

 ستؾ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًٓاساخ انزُْٛح( تاعرشاذٛجٛح انرذسٚظ ٔانرقٛٛى:                                                     

 اعرشاذٛجٛح انرقٕٚى   اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ يخشجاخ انًقشس/ انًٓاساخ انزُْٛح 

-b1  ٚحهم انُظٕص انشؼشٚح ٔانُثشٚح

 أدتٛاً. ذحهٛال

 _ انُمبؽبد انصفٛخ.

 _ انزطجٛمبد انُصٛخ.

 _ انزمٛٛى انؾفٓٙ

 _ انزذسٚجبد ٔاألَؾطخ انصفٛخ.

b2-  ًٚٛض االذجاْاخ األدتٛح ٔعًاذٓا يغ

 ركش ػذد يٍ أػاليٓا.

 

 _ انُمبؽبد انصفٛخ.

 _ انًذبضشاد انزٕضٛذٛخ.

 _انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًصبدس.

 _ انزمبسٚش.

 ٔٔاججبد._ ركهٛفبد 

 _رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد 

b3-  ٚظُف االجُاط األدتٛح يغ ركش

 خظائظٓا ٔتؼغ أػاليٓا.

انًذبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ 

 خالنٓب ػشض انًفبْٛى.

 انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًصبدس

 كزبثخ انزمبسٚش 

 ركهٛفبد ٔٔاججبد

 

((C انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح 

 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOs)يٕاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس 

 (: انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

اعرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ

 قادساػهٗ أٌ:

انذساعٙ عٛكٌٕ قادسا اعرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انًقشس  تؼذ

 ػهٗ أٌ:

C3  ُٚقذ انُظٕص انًخرهفح ٔانُظشٚاخ انهغٕٚح ٔاألدتٛح

 ٔفقاً نهًُاْج انحذٚثح.

c1  ٚقشأ انُظٕص انشؼشٚح ٔفٌُٕ انُثش االدتٙ تغشع َقذْا

 ػهٗ ٔفق انُظشٚاخ األدتٛح ٔانًُاْج األدتٛح انحذٚثح.

C4  ُٚجض يششٔع تحث ػهًٙ فٙ يخرهف انحٛاج انؼًهٛح

 ٔانحٛاذٛح.

c2  ًُُٙٛٚجض يششٔع تحث ػهًٙ فٙ يشاحم االدب ان

 انحذٚث أ أحذ أػاليّ أ احذ أجُاعّ
 

 

 ستؾ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح( تاعرشاذٛجٛح انرذسٚظ ٔانرقٛٛى:

 اعرشاذٛجٛح انرقٕٚى اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ يخشجاخ انًقشس/ انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح

-c1 ٙٚقشأ انُظٕص انشؼشٚح ٔفٌُٕ انُثش االدت

تغشع َقذْا ػهٗ ٔفق انُظشٚاخ األدتٛح ٔانًُاْج 

 األدتٛح انحذٚثح.

_ يذبضشاد رٕضٛذٛخ ٔيُبلؾخ 

 انًٓبساد.

 _ انمشاءح رذذ ئؽشاف انًذسط.

 _ انزمبسٚش

 _ اخزجبساد رذشٚشٚخ

-c2   ُٚجض يششٔع تحث ػهًٙ فٙ يشاحم االدب

 انًُٛٙ انحذٚث أ أحذ أػاليّ أ احذ أجُاعّ

_ رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ 

 انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.

 _ يؾبسٚغ جًبػٛخ.

 _انؼشٔض انزمذًٚٛخ.
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((D انًٓاساخ انؼايح 
 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيٕاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس )

 (: انًٓاساخ انؼايح CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًٓاساخ انؼايح(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ اعرٛفاء

 قادساػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقشس انذساعٙ عٛكٌٕ قادسا  تؼذ اعرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

D2  ذؼهى انهغح ٔذؼهًٛٓا ٚغرؼًم انركُٕنٕجٛا فٙ يجال

 ٔاغشاع انثحث انؼهًٙ .

d1  ٚغرؼًم انحاعٕب فٙ كراتح  يهخض ػٍ أحذ االجُاط

 األدتٛح  ٔذحهٛم انُض اتذاػٙ.

D4 .ٙٚغٓى فٙ ذؼًٛق االَرًاء انٕؽُٙ ٔانؼشتٙ ٔاإلعالي d2  ٚؼًق االَرًاء انٕؽُٙ ٔانٕٓٚح اإلعاليٛح يٍ خالل يا

 ٔانفٌُٕ انغشدٚح.ٚخراس يٍ انقظائذ انشؼشٚح 

 

 ستؾ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًٓاساخ انؼايح( تاعرشاذٛجٛح انرذسٚظ ٔانرقٛٛى:

 اعرشاذٛجٛح انرقٕٚى اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ يخشجاخ انًقشس 

-d1  ٚغرؼًم انحاعٕب فٙ كراتح  يهخض ػٍ أحذ

 االجُاط األدتٛح  ٔذحهٛم انُض اتذاػٙ.

 _ يؾبسٚغ جًبػٛخ.

 

 .كزبثخ يهخص

 _ ركهٛفبد ٔٔاججبد 

-d2 ٍٚؼًق االَرًاء انٕؽُٙ ٔانٕٓٚح اإلعاليٛح ي

خالل يا ٚخراس يٍ انقظائذ انشؼشٚح ٔانفٌُٕ 

 انغشدٚح.

_ رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد رغبػذ 

 انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.

 _ انؼًم فٙ فشٚك.

 انزكهٛفبد انفشدٚخ

 

IV. انًقشس انشئٛغح ٔانفشػٛح )انُظشٚح ٔانؼًهٛح( ٔستطٓا تًخشجاخ انرؼهى انًقظٕدج  كراتح يٕاػٛغ

 نهًقشس يغ ذحذٚذ انغاػاخ انًؼرًذج نٓا.  
 كراتح ٔحذاخ /يٕاػٛغ يحرٕٖ انًقشس

 أٔال:انجاَة انُظش٘                                                        

 انًٕاػٛغ انرفظٛهٛح ٔحذاخ/ يٕػٕػاخ انًقشس انشقى
ػذد 

 األعاتٛغ

انغاػاخ 

 انفؼهٛح

يخشجاخ ذؼهى 

 انًقشس

1 
انؼٕايم انًإصشح فٙ االدة 

 انًُٛٙ انذذٚش

انؼٕايم انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ -أ

 ٔانفكشٚخ

ػٕايم انُٓضخ انؼشثٛخ  -ة

انذذٚضخ ٔرذذٚضٓب ٔرأصٛشْب ػهٗ 

 االدة انًُٛٙ انذذٚش.

1 3 a1, c2 

انذذٚشيشادم دشكخ انًُٛٙ  2  

 انًشدهخ األٔنٗ:

أ_ يٍ انُبدٛخ انًٕضٕػٛخ )يشدهخ االٚمبظ 

 انجًبْٛش٘(

 ة _ يٍ انُبدٛخ انفُٛخ)يشدهّ انزأخش(

جـ_ ًَٕرط ؽؼش٘ )لصٛذح عجم يكبَك 

 نهضثٛش٘( يغ رذهٛم انمصٛذح 

 انًشدهخ انضبَٛخ :

نُبدٛخ انًٕضٕػٛخ)يشدهخ يٍ ا -أ

 (االدزجبط

 انزفبػم(يٍ انُبدٛخ انفُٛخ)يشدهخ  -ة

8 24 
a1,b1,b2,c1 

c2, d1,d2 
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ًَٕرط ؽؼش٘ لصٛذح اثزٓبالد -جـ

 نؼجذانؼضٚض انًمبنخ

 انًشدهخ انضبنضخ: 

 يٍ انُبدٛخ انًٕضٕػٛخ )انزًشد ٔانضٕسح( -أ

 انُبدٛخ انفُٛخ )رأكٛذ انزاد( -ة

ًَٕرط ؽؼش٘ لصٛذح انغضٔ يٍ انذاخم -جـ

 نهجشدَٔٙ.

 انًشدهخ انشاثؼخ: 

 يٍ انُبدٛخ انًٕضٕػٛخ )انزذشس ٔانجُبء(-أ

 ٍ انُبدٛخ انفُٛخ )يشدهخ االَفزبح(ي -ة

ًَٕرط ؽؼش٘ لصٛذح نهؾبػش يذًذ  -جـ

 انغشثبَٙ.

3 

 صبنضبً:

يشادم رطٕس انمصخ انًُٛٛخ 

 انذذٚضخ 

 

 يشدهخ اإلػذاد-1

 يشدهخ انجذاٚخ-2

 يشدهخ انٕػٙ -3

 يشدهخ انزُٕع ٔاالَزؾبس. -4

 انزطجٛك:

 األسض ٚبعهًٗ  -1

 انًذفغ األصفش -2

3 9 
a1, b1, b2,b3 

c1, c2, d1 

4 
 ساثؼبً:

 رمُٛبد انغشد.

َجزح ػٍ رمُٛبد انغشد انشٔائٙ انذذٚش  -1

 فٙ انًٍٛ

 رطجٛك انشؤٖ انغشدٚخ فٙ سٔاٚخ يخزبسح. -2

1 3 
a2, b1, b2, 

c1, c2, d1 

 3 1 يشاجؼخ ػبيخ      يشاجؼخ 5
a1, b1, b2, 

c1, c2, d1, d2 

  42 14األعاتٛغ ٔانغاػاخ                    إجًانٙ 
 

جذ(                                         ُٔ  ثاَٛا:انجاَة انؼًهٙ:    )إٌ 

 ركزت رجبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخشجاخ انرؼهى انغاػاخ انفؼهٛح ػذد األعاتٛغ انرجاسب انؼًهٛح انشقى

1.      

    إجًانٙ األعاتٛغ ٔانغاػاخ
 

V. :اعرشاذٛجٛح انرذسٚظ 
 _ انًذبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشض انًفبْٛى1

 _يجًٕػخ انُمبػ ٔ انذٕاساد.2

 _انُمبؽبد انصفٛخ.3

 _ انًذبضشاد انزٕضٛذٛخ.4

 _ انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًصبدس.5

 _انمشاءح رذذ ئؽشاف انًذسط.6

 رًُٛخ انًٓبساد._ رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ ٧

 _ يؾبسٚغ جًبػٛخ.٨
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VI. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 
 انذسجح األعجٕع يخشجاخ انرؼهى انُشاؽ / انركهٛف انشقى

كزبثخ ثذش ػهًٙ ػٍ انؼٕايم انًإصشح فٙ األدة انًُٛٙ  1

 ٔدفع ػؾشح أثٛبد يٍ لصٛذح عجم يكبَك
a1, b2, c2, d1 3 انخايظ 

 رذهٛم َص ٔكزبثخ يهخص ػٍ ؽبػشِ  2

 دفع ػؾشح أثٛبد يٍ َص اثزٓبالد
a1, b1, b2, c1, c2 3 انغاتغ 

 4 انذبد٘ ػؾش a1, b1, b2, b3,c1, c2 رصُٛف إَٔاع انمصخ ٔرًٛٛض انفٕاسق ثُٛٓب 3

 ,a1, b1, b1, b2, c2 كزبثخ ػٍ أدذ كزبة انغشد ٔػشض سٔاٚخ نّ  4

d1, d2 
 5 انضبَٙ ػؾش

 

VII. :ذقٛٛى انرؼهى 

 انذسجح  األعثٕع أَشطح انرقٛٛى انشقى
َغثح انذسجح إنٗ دسجح  

 انرقٕٚى انُٓائٙ
 انًخشجاخ انرٙ ٚحققٓا

 انٕاجثاخ  1
5 , 

7  ,11 ,14 
10 %15 

a1, b1, b2,b3, c1, c2, d1, 

d2 

2 
اخرثاس يُرظف 

 انفظم
8 15 15% a1, b1, b2,b3, c1 

  10% 10  ٔانًشاسكح انحؼٕس 3

 a1,b1, b2,b3, c1 %60 60 16 االخرثاس انُٓائٙ 4
 

VIII. رؼهى:نيظادس ا 
 

 : ) ال ذضٚذ ػٍ يشجؼٍٛ( انًشاجغ انشئٛغح

 و يؼٓذ انجذٕس ٔانذساعبد انؼشثٛخ, انؾؼش انًؼبصش فٙ انًٍٛ انشؤٚخ ٔانفٍ, انمبْشح.1٩٧2ػضانذٍٚ ئعًبػٛم,  /د .1

 انًغشح.و يكزجخ انًزُجٙ دساعبد فٙ االدة انًُٛٙ انذذٚش انؾؼش انمصخ 1٩٧1يذًذ ػجذهللا يذًذ ,  .2

 انًشاجغ انًغاػذج

 و , داس انؼٕدح االثؼبد انفُٛخ ٔانًٕضٕػٛخ نذشكخ انؾؼش انًؼبصش, ثٛشٔد.1٩٧٨ػجذانؼضٚض انًمبنخ , /د .1

 و, انؾؼش انًُٛٙ انًؼبصش ثٍٛ االصبنخ ٔانزجذٚذ, ثٛشٔد.1٩٨٨ادًذ انضيش,  /د .2

 و, انًإعغخ انؼشثٛخ نهذساعبد ٔانُؾش, رمُٛبد انغشد فٙ انُظشٚخ 2115آيُخ ٕٚعف ,  /د .3

 ٔانزطجٛك  

 انجضء انضبنش, يشادم  15و , دٕنٛخ كهٛخ انهغخ انؼشثٛخ جبيؼخ االصْش انؼذد 2111ػبطف ػجذ انغٛذ ,/د .4

 رطٕس انؾؼش انًُٛٙ انذذٚش لشاءح رذهٛهٛخ. 

 جذخ(يٕاد إنكرشَٔٛح ٔإَرشَد:    )إٌ ٔ

 يٕالغ : ارذبد انكزبة انؼشة-1    

http//awu-dom.net                                    

 يكزجخ يصطفٗ اإلنكزشَٔٛخ-2

mostafa.com/-www.al 

 يكزجخ يٕلغ انٕساق.-3

www.alwaraq.net/ 

 يٕلغ انمصخ انؼشثٛخ.  -4  
 

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
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IX. انؼٕاتؾ ٔانغٛاعاخ انًرثؼح فٙ انًقشس 
 :تؼذ انشجٕع نهٕائح انجايؼح ٚرى كراتح انغٛاعح انؼايح نهًقشس فًٛا ٚرؼهق تاٜذٙ 

 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

-  

 انٕفبء ثزنك.% يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو ٧5ٚهزضو انطبنت ثذضٕس  -

ٚمذو أعتزبر انًمتشس رمشٚتشا ثذضتٕس ٔ ٛتبة انطتالة نهمغتى ٔٚذتشو انطبنتت يتٍ دختٕل االيزذتبٌ فتٙ دتبل رجتبٔص انغٛتبة  -

 % ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.25

 انذضٕس انًزأخش: 2

نهطبنت دضٕس انًذبضشح ئرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفصم انذساعٙ, ٔئرا رتأخش صٚتبدح ػتٍ صتالس  ٚغًخ -

 يشاد ٚذزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس, ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضٕاثظ االيزذبٌ: 3

 انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُصفٙ نُصف عبػخ ٚذك ألعزبر  -

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُصفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 31ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ ئرا رأخش يمذاس ) -

 خبصخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ.ئرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائخ ان -

 -  

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ: 4

 ٚذذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفصم ٔٚذذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ. ئرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ -

 انغؼ: 5

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزذبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ ؽإٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخصصخ نهزكهٛف. -

 االَزذبل: 6

 ُٚزذم ؽخصٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبصخ ثزنك فٙ دبنخ ٔجٕد ؽخص -

 عٛبعبد أخشٖ: ٧

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

 

 :انهجُخ اإلؽشافٛخ

 انزٕلٛغ انصفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاط يطٓش 1

  َبئت ػًٛذ يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انجٕدح أ.و.د/ أحًذ يجاْذ 2

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتشاْٛى انًطاع 3
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٧ 

 خطح يقشس األدب انًُٛٙ انحذٚث

 

I. يؼهٕياخ ػٍ يذسط انًقشس: 

 االعى د. ْذٖ أدًذ انصبٚذ٘ أعثٕػٛا( /3)  انغاػاخ انًكرثٛح

 773891115 انغثد األحذ االثٍُٛ انثالثاء األستؼاء انخًٛظ
انًكاٌ ٔسقى 

 انٓاذف

      Dr.huda0alsaidi@gmail com 
انثشٚذ 

 اإلنكرشَٔٙ

 

II. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقشس 
 األدب انًُٛٙ انحذٚث اعى انًقشس:  .1

 DR82 سيض انًقشس ٔسقًّ:  .2

 انغاػاخ انًؼرًذج نهًقشس:  .3

 انغاػاخ
 انًجًٕع

 ذذسٚة ػًهٙ عًُاس َظش٘

3     

 انًغرٕٖ انشاتغ ، انفظم  انثاَٙ انًغرٕٖ ٔانفظم انذساعٙ:  .4

 األدب انجاْهٙ، األدب اإلعاليٙ ٔاأليٕ٘، األدب انؼثاعٙ :(انًرطهثاخ انغاتقح نذساعح انًقشس)إٌ ٔجذخ  .5

 انُقذ األدتٙ انحذٚث (:انًرطهثاخ انًظاحثح نذساعح انًقشس)إٌ ٔجذخ  .6

 انثكانٕسٕٚط انثشَايج/ انثشايج انرٙ ٚرى فٛٓا ذذسٚظ انًقشس:  .٧

 انهغح انؼشتٛح نغح ذذسٚظ انًقشس:  .٨

 كهٛح انهغاخ يكاٌ ذذسٚظ انًقشس:  .٩

 

III. :ٙٔطف  انًقشس انذساع 

ٔيشاحم ذطٕسِ ٔٚٓذف ْزا انًقشس إنٗ ذؼشٚف انطانة تراسٚخ األدب انحذٚث فٙ انًٍٛ شؼشاً َٔثشاً ٔانؼٕايم انًؤثشج فٙ َشأذّ 

ٔأجٛال األدتاء ٔاألجُاط األدتٛح فّٛ ٔاالذجاْاخ انًٕػٕػٛح ٔانفُٛح.ٔٚغاػذ ْزا انًقشس انطالب ػهٗ اإلنًاو تانحشكح انُقذٚح 

ٔكشف انؼالقح تٍٛ األدب ٔانًجرًغ يٍ حٛث انرأثٛش انًرثادل ٔشٕٛع ثقافح أدتٛح ذؤكذ ثٕاتد انًجرًغ ٔاالَرًاء انٕؽُٙ ٔانٕٓٚح 

 .ٛحاإلعالي

 

IV. :يخشجاخ انرؼهى انًقظٕدج نهًقشس 
 ٚظف يشاحم حشكح انشؼش انًُٛٙ انحذٚث ٔيشاحم ذطٕس انقظح انًُٛٛح انحذٚثح. .1

 ٚحهم انُظٕص انشؼشٚح ٔانُثشٚح ذحهٛال أدتٛاً  .2

 ًٚٛض االذجاْاخ األدتٛح ٔعًاذٓا يغ ركش ػذد يٍ أػاليٓا. .3

 ٚظُف االجُاط األدتٛح يغ ركش خظائظٓا ٔتؼغ أػاليٓا. .4

 ٚقشأ انُظٕص انشؼشٚح ٔفٌُٕ انُثش االدتٙ تغشع َقذْا ػهٗ ٔفق انُظشٚاخ األدتٛح ٔانًُاْج األدتٛح انحذٚثح. .5

 ُٚجض يششٔع تحث ػهًٙ فٙ يشاحم االدب انًُٛٙ انحذٚث أ أحذ أػاليّ أ احذ أجُاعّ. .6

 ٚغرؼًم انحاعٕب فٙ كراتح  يهخض ػٍ أحذ االجُاط األدتٛح  ٔذحهٛم انُض اتذاػٙ. .7

 ق االَرًاء انٕؽُٙ ٔانٕٓٚح اإلعاليٛح يٍ خالل يا ٚخراس يٍ انقظائذ انشؼشٚح ٔانفٌُٕ انغشدٚح.ٚؼً .8
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٨ 

 

V. :يحرٕٖ انًقشس 

 :انجاَة انُظش٘

 األعثٕع انًٕاػٛغ انرفظٛهٛح ٔحذاخ انًقشس انشقى
انغاػاخ 

 انفؼهٛح

1 
انؼٕايم انًإصشح فٙ االدة 

 انًُٛٙ انذذٚش

 ٔانفكشٚخانؼٕايم انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ  -أ

ػٕايم انُٓضخ انؼشثٛخ انذذٚضخ ٔرذذٚضٓب ٔرأصٛشْب ػهٗ  -ة

 االدة انًُٛٙ انذذٚش.  
 3 األٔل

 يشادم دشكخ انًُٛٙ انذذٚش 2

 انًشدهخ األٔنٗ:

 يٍ انُبدٛخ انًٕضٕػٛخ )يشدهخ االٚمبظ انجًبْٛش٘( -أ

 يٍ انُبدٛخ انفُٛخ)يشدهّ انزأخش( -ة

 3 انثاَٙ

 3 انثانث نهؾبػش يذًذ انغشثبَٙ. ًَٕرط ؽؼش٘ لصٛذح -جـ  3

4  

 انًشدهخ انضبَٛخ:

 يٍ انُبدٛخ انًٕضٕػٛخ )يشدهخ االدزجبط ( -أ

 يٍ انُبدٛخ انفُٛخ )يشدهخ انزفبػم( -ة

 3 انشاتغ

 3 انخايظ ًَٕرط ؽؼش٘ لصٛذح اثزٓبالد نؼجذ انؼضٚض انًمبنخ-جـ  5

6  

 انًشدهخ انضبنضخ: 

 ٔانضٕسح( يٍ انُبدٛخ انًٕضٕػٛخ )انزًشد -أ

 انُبدٛخ انفُٛخ )رأكٛذ انزاد( -ة
 3 انغادط

 3 انغاتغ ًَٕرط ؽؼش٘ لصٛذح انغضٔ يٍ انذاخم نهجشدَٔٙ-جـ  7

 3 انثايٍ االيرحاٌ انُظفٙ 8

9  

 انًشدهخ انشاثؼخ: 

 يٍ انُبدٛخ انًٕضٕػٛخ )انزذشس ٔانجُبء(-أ

 يٍ انُبدٛخ انفُٛخ )يشدهخ االَفزبح( -ة

 3 انراعغ

 3 انؼاشش ًَٕرط ؽؼش٘ لصٛذح نهؾبػش يذًذ انغشثبَٙ. -جـ  10

11 

 صبنضبً:

يشادم رطٕس انمصخ انًُٛٛخ 

 انذذٚضخ 

 يشدهخ اإلػذاد-1

 يشدهخ انجذاٚخ-2

انحاد٘ 

 ػشش
3 

12  
 يشدهخ انٕػٙ -3

 يشدهخ انزُٕػٕاالَزؾبس. -4

انثاَٙ 

 ػشش
3 

13  

 انزطجٛك:

 األسض ٚبعهًٗ  -1

 انًذفغ األصفش -2

 

انثانث 

 ػشش
3 

14 
 ساثؼبً:

 رمُٛبد انغشد.

 َجزح ػٍ رمُٛبد انغشد انشٔائٙ انذذٚش فٙ انًٍٛ -1

 رطجٛك انشؤٖ انغشدٚخ فٙ سٔاٚخ يخزبسح.-2

انشاتغ 

 ػشش
3 

 يشاجؼح ػايح    يشاجؼح  15
انخايظ 

 ػشش
3 

 االيرحاٌ انُٓائٙ  16
انغادط 

 ػشش
3 
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 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاطش
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٩ 

جذ(                                      ُٔ  انجاَة انؼًهٙ:       )إٌ 
 كراتح ذجاسب )يٕاػٛغ / يٓاو( انُشاؽ انؼًهٙ

 انغاػاخ انفؼهٛح ػذد األعاتٛغ انًٓاو / انرجاسب انؼًهٛح انشقى

1.     

   إجًانٙ األعاتٛغ ٔانغاػاخ

 

VI. اعرشاذٛجٛاخ انرذسٚظ 
 ٚزى يٍ خالنٓب ػشض انًفبْٛى .. انًذبضشح انزفبػهٛخ انزٙ 1

 . يجًٕػخ انُمبػ ٔ انذٕاساد.2

 . انُمبؽبد انصفٛخ.3

 . انًذبضشاد انزٕضٛذٛخ.4

 انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًصبدس.-5

 انمشاءح رذذ ئؽشاف انًذسط. -6

 رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد. -٧

 .يؾبسٚغ جًبػٛخ -٨

 

VII.  ٔانركهٛفاخ:األَشطح 
 )ئٌ ٔجذد(انذسجح  األعثٕع انُشاؽ/ انركهٛف انشقى

كزبثخ ثذش ػهًٙ ػٍ انؼٕايم انًإصشح فٙ األدة   , دفع  1

 ػؾشح أثٛبد
 3 انخايظ

 3 انغاتغ رذهٛم َص ٔكزبثخ يهخص ػٍ انؾبػش, دفع ػؾشح أثٛبد   2

 4 انحاد٘ ػشش رصُٛف إَٔاع انمصخ ٔرًٛٛض انفٕاسق ثُٛٓب   3

 5 انثاَٙ ػشش كزبثخ ثذش دٕل أدذ كزبة انغشد ٔػشض سٔاٚخ نّ    4

 

VIII. :ذقٛٛى انرؼهى 

 انذسجح يٕػذ انرقٕٚى/ انٕٛو ٔانراسٚخ يٕػٕػاخ انرقٕٚى انشقى

 انٕصٌ انُغثٙ 

)َغجخ انذسجخ ئنٗ دسجخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 :15            15 144114745 أَشطح ٔذكهٛفاخ  ٔذقاسٚش  .1

 :15 15 انثايٍ االيرحاٌ انُظفٙ   .2

 :11 11  انحؼٕس  .3

 :61 61 انغادط ػشش االيرحاٌ انُٓائٙ  .4

 :111          111 انًجًٕع 

 

IX. :يظادس انرؼهى 
 : ) ال ذضٚذ ػٍ يشجؼٍٛ( انًشاجغ انشئٛغح

 و يؼٓذ انجذٕس ٔانذساعبد انؼشثٛخ, انؾؼش انًؼبصش فٙ انًٍٛ انشؤٚخ ٔانفٍ, انمبْشح.1٩٧2ػضانذٍٚ ئعًبػٛم,  /د .1

 و يكزجخ انًزُجٙ دساعبد فٙ االدة انًُٛٙ انذذٚش انؾؼش انمصخ انًغشح1٩٧1يذًذ ػجذهللا يذًذ , 
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 انًشاجغ انًغاػذج

 االثؼبد انفُٛخ ٔانًٕضٕػٛخ نذشكخ انؾؼش انًؼبصش, ثٛشٔد.و , داس انؼٕدح 1٩٧٨ػجذانؼضٚض انًمبنخ , /د .1

 و, انؾؼش انًُٛٙ انًؼبصش ثٍٛ االصبنخ ٔانزجذٚذ, ثٛشٔد.1٩٨٨ادًذ انضيش,  /د .2

 و, انًإعغخ انؼشثٛخ نهذساعبد ٔانُؾش, رمُٛبد انغشد فٙ انُظشٚخ ٔانزطجٛك  2115آيُخ ٕٚعف ,  /د .3

انجضء انضبنش, يشادم رطٕس انؾؼش انًُٛٙ  15غخ انؼشثٛخ جبيؼخ االصْش انؼذد و , دٕنٛخ كهٛخ انه2111ػبطف ػجذ انغٛذ ,/د .4

 انذذٚش لشاءح رذهٛهٛخ.

 يٕاد إنكرشَٔٛح ٔإَرشَد:    )إٌ ٔجذخ(

  http//awu-dom.net يٕالغ : ارذبد انكزبة انؼشة -1

 mostafa.com/-www.al يكزجخ يصطفٗ اإلنكزشَٔٛخ -2

 /www.alwaraq.net يكزجخ يٕلغ انٕساق. -3

 

X. :انؼٕاتؾ ٔانغٛاعاخ انًرثؼح فٙ انًقشس 
 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

 % يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.٧5ٚهزضو انطبنت ثذضٕس  -

% 25انًمشس رمشٚشا ثذضٕس ٔ ٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذتبٌ فتٙ دتبل رجتبٔص انغٛتبة ٚمذو أعزبر  -

 ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.

 انذضٕس انًزأخش: 2

نهطبنت دضٕس انًذبضشح ئرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نتضالس يتشاد فتٙ انفصتم انذساعتٙ, ٔئرا رتأخش صٚتبدح ػتٍ صتالس  ٚغًخ -

 يشاد ٚذزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس, ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضٕاثظ االيزذبٌ: 3

 انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُصفٙ نُصف عبػخ ٚذك ألعزبر  -

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُصفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 31ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ ئرا رأخش يمذاس ) -

 خبصخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ.ئرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائخ ان -

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ: 4

 ٚذذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفصم ٔٚذذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.ئرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ  -

 انغؼ: 5

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزذبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ ؽإٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخصصخ نهزكهٛف. -

 االَزذبل: 6

 ُٚزذم ؽخصٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبصخ ثزنكفٙ دبنخ ٔجٕد ؽخص  -

 عٛبعبد أخشٖ: ٧

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