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 يىاصفاخ يمشس األدب حذَس

 

I.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًمشس 

: اعى انًمشس  .1  األدب انحذَس 

 DR72 سيض انًمشس وسلًه:  .2

 انغاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذسَة ػًهٍ عًُاس يحاضشج

3    3 

 انًغرىي انشاتغ, انفصم األول انًغرىي وانفصم انذساعٍ:  .4

:(انًرطهثاخ انغاتمح نذساعح انًمشس)إٌ وجذخ  .5  األدب األَذنغٍ 

(:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ  .6  انُمذ االدثٙ انؾذٚش 

ذسط نه انًمشس:َانثشَايج انزٌ   .7  انجكبنٕسٕٚط 

 انهغح انؼشتُح نغح ذذسَظ انًمشس:  .8

 فظهٙ َظاو انذساعح:  .9

 اَزظبو أعهىب انذساعح  .11

 أ.و .د. ػذَاٌ َىعف أحًذ انشؼُثٍ يؼذ)ٌ( يىاصفاخ انًمشس:  .11

  ذاسَخ اػرًاد يىاصفاخ انًمشس:  .12

 

II. :وصف انًمشس 
ٚزُبٔل انًمشس دساعخ األدة انؾذٚش ٔرأصشِ ثبنزشاس انؼشثٙ ٔاألدة انغشثٙ، يٍ خالل دساعخ عٕٓد يذسعخ اإلؽٛبء ٔيذسعخ  

انًٓغش ٔانشؼش انؾش، صى دساعخ ثؼغ انغًبد ٔانظٕاْش انغبئذح فٙ انشؼش انؾش، يضم األعطٕسح، ٔانشيض، ٔلظٛذح انمُبع، ٔانجُبء 

فٌُٕ انُضش، كــبنمظخ ٔانشٔاٚخ ٔانًغشؽٛخ، ٔخظبئض كم ْزِ انفٌُٕ ، ٔيب ْٕ أطٛم  -أٚؼب–انمظظٙ ٔانؾٕاس٘، كًب ٚزُبٔل 

فٙ أدثُب انؼشثٙ، ٔانزؼشف ػهٗ أثشص ُكزَّبة انُضش ، ٔٚؾمك ْزا انًمشس ثُبء يؼشفٛب ٔصمبفٛب ثفٌُٕ األدة انؼشثٙ انؾذٚش ٔؽشائك 

 خ  ٔانُمبشبد انظفٛخ، ٔٚؼذ األدة األَذنغٙ انًزطهت انمجهٙ نّ. انزؼجٛش، ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ انًؾبػشاد انزفبػهٛ

 

 

III. :يخشجاخ انرؼهى 

((A انًؼشفح وانفهى 
 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًمشس )

 (: انًؼشفح وانفهى CILOsيخشجاخ ذؼهى انًمشس ) : انًؼشفح وانفهى(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

تؼذ اعرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٍَ عُكىٌ 

 :لادساػهً أٌ

تؼذ اعرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمشس انذساعٍ عُكىٌ لادسا ػهً 

 :أٌ

A1  ٕ٘ٚظف انًظبدس ٔانًشاؽم ٔاالرغبْبد نهجؾش انهغ

 ٔاألدثٙ ٔانجالغٙ.

a1 

 

a2 

ٚششػ رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش، ٔارغبْبرّ األدثٛخ 

 انًخزهفخ، ٔعًبرّ. 

 ٚجٍٛ أعُبط انُضش انؼشثٙ انؾذٚش، ٔعًبرٓب، ٔأثشص كزبثٓب
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2 

 
 

 ستظ يخشجاخ انرؼهى تاعرشاذُجُاخ انرذسَظ وانرمُُى
 ستظ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًؼشفح وانفهى( تاعرشاذُجُح انرذسَظ وانرمُُى:

 اعرشاذُجُح انرمىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ انًمشس / انًؼشفح وانفهىيخشجاخ 

a1–  ،ٔارغبْبرّ األدثٛخ  ٚششػ رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش

 انًخزهفخ، ٔعًبرّ.

 

 انًحاضشاخ انرفاػهُح-

انمشاءج انفشدَح ذحد إششاف -

 انحىاس وانًُالشح -انًذسط

 كراتح ذمشَش-

 انرمُُى انشفهٍ -

a2-  انُضش انؼشثٙ انؾذٚش، ٔعًبرٓب، ٔأثشص كزبثٓبٚجٍٛ أعُبط 

 

 انًحاضشاخ انرفاػهُح

انمشاءج انفشدَح ذحد إششاف 

 انحىاس وانًُالشح -انًذسط

 كراتح ذمشَش-

 انرمُُى انشفهٍ -

 

(B) انًهاساخ انزهُُح يخشجاخ 

االَرهاء يٍ دساعح هزا انًمشس يٍ انًرىلغ أٌ َكىٌ  انطانة تؼذ  تؼذ َهاَح انثشَايج, عُكىٌ انخشَج لادسا ػهً أٌ:

 لادسا ػهً أٌ:

B2 َحهم انُصىص انًخرهفح ذحهُال نغىَا وأدتُا 
 

b1  َظٕص يٍ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش. َحهم . 

B3  ًٌٚٛض ثٍٛ انًذاسط األدثٛخ ٔانهغبَٛخ َٔظشٚبرٓب ٔٚمبس

 ثُٛٓب.

b2  َفشق تٍُ انًذاسط األدتُح وعًاذها 

 

 يخشعبد انزؼهى : يىاءيح

 يىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًهاساخ انزهُُح( تاعرشاذُجُح انرذسَظ وانرمىَى:

 اعرشاذُجُح انرمىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًمشس / انًهاساخ انزهُُح

b1 ٍُدساعح  –انًحاضشاخ  وَحههها. َظٕص يٍ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش. َىاصٌ ت

 حانح.

 انُماشاخ انصفُح

انركهُفاخ انفشدَح  -كراتح ذمشَش

 وانًشاسَغ انجًاػُح.

b2 ٔعًبرٓب،   ٚفشق ثٍٛ االرغبْبد األدثٛخ انؾذٚضخ 

  

  

 دساعح حانح. –

انؼصف  –انرًاسٍَ -

 انزهٍُ

وانًشاسَغ  -ذكهُفاخ وواجثاخ 

 انجًاػُح 

 

(C) انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح يخشجاخ 

يٍ انًرىلغ أٌ َكىٌ  انطانة تؼذ االَرهاء يٍ دساعح هزا  :تؼذ َهاَح انثشَايج, عُكىٌ انخشَج لادسا ػهً أٌ 

 انًمشس لادسا ػهً أٌ:

3 C  ُٚمذ انُظٕص انًخزهفخ ٔانُظشٚبد انهغٕٚخ األدثٛخ ٔأفمب

 نهًُبْظ انُمذٚخ انؾذٚضخ.

 c1 ،ٕٚظف انُمذ فٙ لشاءح انُظٕص األدثٛخ انًخزهفخ ٔرؾهٛهٓب

 ٔفك انًُبْظ انُمذٚخ.

 C4 .ًُٙٚغض يششٔع ثؾش ػه 

 

c2  رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش، ٔارغبْبرّ  ػٍُٚغض أثؾبصب

األدثٛخ انًخزهفخ، ٔعًبرّ، ٔأعُبط انُضش انؼشثٙ انؾذٚش، 

 ٔعًبرّ، ٔأثشص كزبثّ.
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 يخشعبد انزؼهى : يىاءيح

 وانرمىَى:يىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًهاساخ انؼًهُح وانًهُُح( تاعرشاذُجُح انرذسَظ 

 اعرشاذُجُح انرمىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًمشس / انًهاساخ انؼًهُح وانًهُُح

 c1 ٕٚظف انُمذ فٙ لشاءح انُظٕص األدثٛخ انًخزهفخ ٔرؾهٛهٓب، ٔفك

 انًُبْظ انُمذٚخ.

 انُمبشبد انظفٛخ

انًشاسكح انفاػهح فٍ لاػح –

 انذسط.

 انمشاءاخ انرحهُهُح. -

 كزبثخ رمبسٚش

c2 رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش، ٔارغبْبرّ األدثٛخ  ػٍُٚغض أثؾبصب

 انًخزهفخ، ٔعًبرّ، ٔأعُبط انُضش انؼشثٙ انؾذٚش، ٔعًبرّ، ٔأثشص كزبثّ.

 ذكانُف وواجثاخ يشاسَغ جًاػُح

 

(D)  انًهاساخ االَرمانُح )انؼايح( يخشجاخ 

انًزٕلغ أٌ ٚكٌٕ  انطبنت ثؼذ االَزٓبء يٍ دساعخ ْزا يٍ  تؼذ َهاَح انثشَايج, عُكىٌ انخشَج  لادسا ػهً أٌ:

 انًمشس لبدسا ػهٗ أٌ:

D1- أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاػؼ ثًب ٚؾمك رٕاطهّ يغ  َؼشض

 اٜخشٍٚ.

d1 ٚطجك يٓبساد انزٕاطم ٔانؼًم فٙ يغًٕػبد ػًم

ثفبػهٛخ ٔفك يؼبٚٛش انؼًم فٙ فشٚك، نإلفبدح يٍ فٌُٕ ٔآدة 

 اٜخشٍٚ.

D2-  انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل انهغخ، ٔأغشاع انجؾش ٚغزؼًم

 انؼهًٙ.

 d2 ،ٚمذو ٔسلخ ثؾضٛخ يشزشكخ فٙ ارغبْبد األدة انؾذٚش

 ٔيذاسعّ، ٔفَُّٕ.

 

                    يىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًهاساخ االَرمانُح  انؼايح( تاعرشاذُجُح انرذسَظ وانرمىَى:                                        
 اعرشاذُجُح انرمىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًمشس  انًهاساخ االَرمانُح )انؼايح(

d1  وانؼًم فٍ يجًىػاخ َطثك يهاساخ انرىاصم

 ػًم تفاػهُح وفك يؼاَُش انؼًم فٍ فشَك..

يحاضشاخ نهرىضُح -

 ويُالشح انًهاساخ

  ذكهُفاخ وواجثاخ

 d2  ٚمذو ٔسلخ ثؾضٛخ يشزشكخ فٙ ارغبْبد األدة

 .انؾذٚش، ٔيذاسعّ، ٔفَُّٕ

 ذماسَش وأتحاز - ذًاسٍَ وذذسَثاخ

 

IV. انًمشس انشئُغح وانفشػُح )انُظشَح وانؼًهُح( وستطها تًخشجاخ انرؼهى انًمصىدج  كراتح يىاضُغ

 نهًمشس يغ ذحذَذ انغاػاخ انًؼرًذج نها.  
 أوال:انجاَة انُظشٌ 

 انشلى
وحذاخ/ يىضىػاخ 

 انًمشس
 انًىاضُغ انرفصُهُح

ػذد 

 األعاتُغ

انغاػاخ 

 انفؼهُح

يخشجاخ ذؼهى 

 انًمشس

1 
َشأح األدة انؾذٚش 

 ٔرطٕسِ

َشأح األدة انؾذٚش، ٔيبْٙ ػٕايم 

 ظٕٓسِ انغٛبعٛخ ٔانضمبفٛخ
1 3 

a1 a2b1 b2 c1 

c2 

 انزٛبساد ٔانًزاْت األدثٛخ 2

 انكالعٛكٛخ -

 انشٔيبَغٛخ  -

 انٕالؼٛخ -

3 9 
a1 a2b1 b2 c1 

c2 

3 
األعظ انفُٛخ نهشؼش 

 انؼشثٙ انؾذٚش

 ٔؽذح انمظٛذح -

 األعهٕة انذسايٙ ٔانمظظٙ -
1 3 

a1 a2b1 b2 c1 

c2 

4 
ؽشائك انزؼجٛش انؾذٚضخ فٙ 

 انشؼش

 اعزغالل انشيٕص-

 اعزغالل األعبؽٛش-
2 6 

a1 a2b1 b2 c1 

c2 
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 انزؼجٛش ثبنظٕسح -

5 
انزغذٚذ فٙ انشؼش انؼشثٙ 

 انؾذٚش

 أعبنٛت انزغذٚذ فٙ انٕصٌ ٔانمبفٛخ

 انشؼش انًشعم-

 يكبَخ انمبفٛخ ٔيؾبٔنخ انزؾشس يُٓب-

 ٔؽجٛؼزّانشؼش انؾش ) شؼش انزفؼٛهخ( -

2 6 
a1 a2b1 b2 c1 

c2 d1 d2 

 انُضش األدثٙ انؾذٚش 6

 انمظخ -

 انشٔاٚخ -

 انًمبنخ -انًغشؽٛخ    -

4 12 
a1 a2b1 b2 c1 

c2 d1 d2 

 3 1 يشاعؼخ ػبيخ ٔرطجٛمبد يشاعؼخ ػبيخ ٔرطجٛمبد 7
a1 a2b1 b2 c1 

c2 

  42 14 إجًانٍ األعاتُغ وانغاػاخ                 

 

V.  انرذسَظ:اعرشاذُجُح 
 انًؾبػشاد انزفبػهٛخ. - 1

 انمشاءح انفشدٚخ رؾذ إششاف انًذسط. -2

 انُمبشبد انظفٛخ. -3

 كزبثخ رمبسٚش ٔركهٛفبد ٔٔاعجبد. -4

 انؼظف انزُْٙ. -5

 يشبسٚغ عًبػٛخ -6

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد-7

 

VI. :انرؼُُُاخ وانركهُفاخ 

 انركهُف/انُشاط انشلى
يخشجاخ 

 انرؼهى
 انذسجح األعثىع

1 

 

رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش، ٔارغبْبرّ األدثٛخ  ػٍإػذاد أثؾبس  -

انًخزهفخ، ٔعًبرّ، ٔأعُبط انُضش انؼشثٙ انؾذٚش، ٔعًبرّ، ٔأثشص 

 كزبثّ.

a1 a2b1 

b2 c1 c2 

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،

8، 
5 

2 

 

 

إػذاد عذٔل نهًمبسَخ ثٍٛ انًذاسط األدثٛخ يٍ ؽٛش ظٕٓسْب،  -

 سٔادْب ، عًبرٓب، 
a1 a2b1 

b2 c1 c2 

4 ،5  ،6 ،8 ،9 ،

11 ،11 ،12  ،

13 

5 

ثؼغ انًفبْٛى ٔانمؼبٚب انًزؼهمخ ثبألدة انؾذٚش، ٔطهزّ رهخٛض  - 4

انزغذٚذ ثبنؾٛبح انًخزهفخ اعزًبػٛب ٔعٛبعٛب ٔصمبفٛب، ٔارغبْبرّ ، ٔلؼبٚب 

 فٙ انشكم ٔانًؼًٌٕ، ٔفٌُٕ انُضش انؾذٚش ٔعًبرّ، ٔأثشص كزبثّ.

a1 a2b1 

b2 c1 c2 

d1 d2 

6 ،8 ،9 ،11 

،11 ،12  ،13  
5 

ؽم انزطجٛمبد ٔانزذسٚجبد - 5  a1 a2b1 

b2 c1 c2 

6 ،8 ،9 ،11 

،11 ،12  ،13  
5 
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VII. ٍجذونح طشق/ أدواخ انرمىَى خالل انفصم انذساع 

انرمىَىطشق/أدواخ  انشلى  انذسجح األعثىع 
َغثح انذسجح إنً دسجح  

 انرمىَى انُهائٍ

انًخشجاخ انرٍ 

 َحممها

1 

انٕاعجبد / األَشطخ / انزكبنٛف  

/األداء/انزطجٛمبد  

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،

8 ،9 ،11 ،11 ،12 

 ،13  

11 11% 
a1 a2b1 b2 

c1 c2 d1 d2 

2 
 اخزجبس رؾشٚش٘ َظفٙ

 %20 20 األعجٕع انضبيٍ.
a1 a2b1 b2 

c1 c2 

  %11 11  انؾؼٕس ٔانغٛبة 3

4 
األعجٕع انغبدط  اخزجبس رؾشٚش٘ َٓبئٙ

 ػشش
61 60% a1 a2b1 b2 

  %100 100  اإلعًبنٙ 

 

VIII. :يصادس انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذضَذ ػٍ يشجؼٍُ( انشئُغحانًشاجغ 

 و(، يؾبػشاد فٙ األدة انؾذٚش، داس انكزبة انغبيؼٙ، انمبْشح.1999عؼذ أؽًذ انؾبٔ٘،) .1

(و، االرغبْبد ٔانؾشكبد فٙ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش، يشكض دساعبد انٕؽذح انؼشثٛخ، 2112عهًٗ انخؼشاء انغٕٛعٙ، )  .2

 ديشك.

 انًشاجغ انًغاػذج

 ، انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ.1و( كزبة رؾهٛم انخطبة انشٔائٙ،ؽ1989)عؼٛذ ٚمطٍٛ،  .1

 يؾًذ ٕٚعف َغى، )د. د(، فٍ انمظخ، داس انضمبفخ ثٛشٔد. .2

 و(، ػٍ ثُبء انمظٛذح انؼشثٛخ انؾذٚضخ، يكزجخ انشجبة انمبْشح.1995د. ػهٙ ػشش٘ صاٚذ،) .3

 يىاد إنكرشوَُح وإَرشَد:    )إٌ وجذخ(

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 

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

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

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

 

IX. :انضىاتظ وانغُاعاخ انًرثؼح فٍ 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 إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًؼ -

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

http://www.alwarag.com/
http://www.alwarag.com/
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alarabiy.ws/
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://raddadi.com/
http://raddadi.com/
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 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 إرا رأخش يمذاس ) -

 نخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.إرا 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.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ  -

 انغش: 5

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

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ 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 ..... إنخ. -

 

 :انهغُخ اإلششافٛخ 

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاط يطهش 1

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔػًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاهذ 2

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتشاهُى انًطاع 3
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 خطح يمشس األدب انحذَس
 

I. يؼهىياخ ػٍ أعرار انًمشس: 

 االعى أ.و. د. ػذَاٌ َىعف أحًذ انشؼُثٍ / أعثىػُا(3)  انغاػاخ انًكرثُح

 انغثد األحذ االشٍُُ انصالشاء األستؼاء انخًُظ
 كهُح انهغاخ

11967773328496 

 انًكاٌ

 وسلى انهاذف

    3  comalshadnan1970@gmail. ٍَانثشَذ اإلنكرشو 

 

II.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًمشس 
: اعى انًمشس  .1  األدب انحذَس 

وسلًه:سيض انًمشس   .2  DR72 

 انغاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذسَة ػًهٍ عًُاس يحاضشج

3    3 

 انًغرىي انشاتغ, انفصم األول انًغرىي وانفصم انذساعٍ:  .4

:(انًرطهثاخ انغاتمح نذساعح انًمشس)إٌ وجذخ  .5  االدب االَذنغٍ 

(:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ  .6  انُمذ االدثٙ انؾذٚش 

ذسط نه انًمشس:َانثشَايج انزٌ   .7  انجكبنٕسٕٚط 

 انهغح انؼشتُح نغح ذذسَظ انًمشس:  .8

 فظهٙ َظاو انذساعح:  .9

 اَزظبو. أعهىب انذساعح:  .11

 أ.و .د. ػذَاٌ َىعف أحًذ انشؼُثٍ يؼذ)ٌ( يىاصفاخ انًمشس:  .11

  ذاسَخ اػرًاد يىاصفاخ انًمشس:  .12

 

III. :وصف انًمشس 
ٚزُبٔل انًمشس دساعخ األدة انؾذٚش ٔرأصشِ ثبنزشاس انؼشثٙ ٔاألدة انغشثٙ، يٍ خالل دساعخ عٕٓد يذسعخ اإلؽٛبء ٔيذسعخ  

انًٓغش ٔانشؼش انؾش، صى دساعخ ثؼغ انغًبد ٔانظٕاْش انغبئذح فٙ انشؼش انؾش، يضم األعطٕسح، ٔانشيض، ٔلظٛذح انمُبع، ٔانجُبء 

فٌُٕ انُضش، كبنمظخ ٔانشٔاٚخ ٔانًغشؽٛخ، ٔخظبئض كم ْزِ انفٌُٕ ، ٔيب ْٕ أطٛم فٙ  -أٚؼب–انمظظٙ ٔانؾٕاس٘، كًب ٚزُبٔل 

أدثُب انؼشثٙ، ٔانزؼشف ػهٗ أثشص ُكزَّبة انُضش ، ٔٚؾمك ْزا انًمشس ثُبء يؼشفٛب ٔصمبفٛب ثفٌُٕ األدة انؼشثٙ انؾذٚش ٔؽشائك 

 ٔانُمبشبد انظفٛخ، ٔٚؼذ األدة األَذنغٙ انًزطهت انمجهٙ نّ.  انزؼجٛش، ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ انًؾبػشاد انزفبػهٛخ 

 

IV. :يخشجاخ انرؼهى 
 ٚششػ رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش، ٔارغبْبرّ األدثٛخ انًخزهفخ، ٔعًبرّ. -1

 ٚجٍٛ أعُبط انُضش انؼشثٙ انؾذٚش، ٔعًبرٓب، ٔأثشص كزبثٓب. -2

 ٔٚؾههٓب. َظٕص يٍ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚشٕٚاصٌ ثٍٛ  -3

 فٙ لشاءح انُظٕص األدثٛخ انًخزهفخ ٔرؾهٛهٓب، ٔفك انًُبْظ انُمذٚخ ٕٚظف انُمذ -4

ُٚغض أثؾبصب ػٍ رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش، ٔارغبْبرّ األدثٛخ انًخزهفخ، ٔعًبرّ، ٔأعُبط انُضش انؼشثٙ انؾذٚش،  -5

 ٔعًبرّ، ٔأثشص كزبثّ.

 فٙ فشٚك.. ٚطجك يٓبساد انزٕاطم ٔانؼًم فٙ يغًٕػبد ػًم ثفبػهٛخ ٔفك يؼبٚٛش انؼًم -6

mailto:alshadnan1970@gmail.com
mailto:alshadnan1970@gmail.com
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 ػُذ كزبثخ األثؾبس ٔانزكبنٛف انًزؼهمخ ثبنًمشس. -ٔيُٓب االَزشَذ -ٚغزخذو  يظبدس انزؼهى انًخزهفخ  -7

 

 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًمشس

 ػذد األعاتُغ انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ/ يىضىػاخ انًمشس انشلى
انغاػاخ 

 انفؼهُح

 َشأح األدة انؾذٚش ٔرطٕسِ 1
انؾذٚش، ٔيبْٙ ػٕايم ظٕٓسِ َشأح األدة 

 انغٛبعٛخ ٔانضمبفٛخ
1 3 

 انزٛبساد ٔانًزاْت األدثٛخ 2

 3 1 -انكالعٛكٛخ

 

 -انشٔيبَغٛخ      
1 3 

  
 

 انٕالؼٛخ       
1 3 

 األعظ انفُٛخ نهشؼش انؼشثٙ انؾذٚش 3
 ٔؽذح انمظٛذح -

 األعهٕة انذسايٙ ٔانمظظٙ -
1 3 

 ؽشائك انزؼجٛش انؾذٚضخ فٙ انشؼش 4

 3 1 اعزغالل انشيٕص-

 اعزغالل األعبؽٛش-

 انزؼجٛش ثبنظٕسح -
1 3 

 3 1 ايزؾبٌ َظفٙ ايزؾبٌ َظفٙ 5

6 

 انزغذٚذ فٙ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش

 

 أعبنٛت انزغذٚذ فٙ انٕصٌ ٔانمبفٛخ

 انشؼش انًشعم-

 يكبَخ انمبفٛخ ٔيؾبٔنخ انزؾشس يُٓب-

 

1 3 

 3 1 ) شؼش انزفؼٛهخ( ٔؽجٛؼزّانشؼش انؾش - انشؼش انؾش               

 انُضش األدثٙ انؾذٚش 7

 3 1 انمظخ -

 3 1 انشٔاٚخ -

 3 1 انًغشؽٛخ -

 3 1 انًمبنخ -

 3 1 يشاعؼخ ػبيخ ٔرطجٛمبد يشاعؼخ ػبيخ ٔرطجٛمبد 8

 3 1 االيزؾبٌ انُٓبئٙ االيزؾبٌ انُٓبئٙ 9

 48 61 إجًانٍ األعاتُغ وانغاػاخ                 

  

V. :اعرشاذُجُح انرذسَظ 
 انًؾبػشاد انزفبػهٛخ. - 1

 انمشاءح انفشدٚخ رؾذ إششاف انًذسط. -2

 انُمبشبد انظفٛخ. -3

 كزبثخ رمبسٚش ٔركهٛفبد ٔٔاعجبد. -4

 انؼظف انزُْٙ. -5

 يشبسٚغ عًبػٛخ. -6

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد.-7
 



 انجًهىسَح انًُُُح 
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VI. :انرؼُُُاخ وانركهُفاخ 

 انركهُف/انُشاط انشلى
يخشجاخ 

 انرؼهى
 انذسجح األعثىع

1 

 

رطٕس األدة انؼشثٙ انؾذٚش، ٔارغبْبرّ األدثٛخ  ػٍإػذاد أثؾبس  -

انًخزهفخ، ٔعًبرّ، ٔأعُبط انُضش انؼشثٙ انؾذٚش، ٔعًبرّ، ٔأثشص 

 كزبثّ.

a1 a2b1 

b2 c1 c2 

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،

8، 
5 

2 

 

 

إػذاد عذٔل نهًمبسَخ ثٍٛ انًذاسط األدثٛخ يٍ ؽٛش ظٕٓسْب،  -

 سٔادْب ، عًبرٓب، 
a1 a2b1 

b2 c1 c2 

4 ،5  ،6 ،8 ،9 ،

11 ،11 ،12  ،

13 

5 

ثؼغ انًفبْٛى ٔانمؼبٚب انًزؼهمخ ثبألدة انؾذٚش، ٔطهزّ رهخٛض  - 3

انزغذٚذ ثبنؾٛبح انًخزهفخ اعزًبػٛب ٔعٛبعٛب ٔصمبفٛب، ٔارغبْبرّ ، ٔلؼبٚب 

 فٙ انشكم ٔانًؼًٌٕ، ٔفٌُٕ انُضش انؾذٚش ٔعًبرّ، ٔأثشص كزبثّ.

a1 a2b1 

b2 c1 c2 

d1 d2 

6 ،8 ،9 ،11 

،11 ،12  ،13  
5 

ؽم انزطجٛمبد ٔانزذسٚجبد - 4  a1 a2b1 

b2 c1 c2 

6 ،8 ،9 ،11 

،11 ،12  ،13  
5 

 

VII. ٍجذونح طشق/ أدواخ انرمىَى خالل انفصم انذساع 

انرمىَىطشق/أدواخ  انشلى  انذسجح األعثىع 
َغثح انذسجح إنً دسجح  

 انرمىَى انُهائٍ

انًخشجاخ انرٍ 

 َحممها

1 

انٕاعجبد / األَشطخ / انزكبنٛف  

/األداء/انزطجٛمبد  

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،

8 ،9 ،11 ،11 ،12 

 ،13  

11 11% 
a1 a2b1 b2 

c1 c2 d1 d2 

2 
 اخزجبس رؾشٚش٘ َظفٙ

 %20 20 األعجٕع انضبيٍ.
a1 a2b1 b2 

c1 c2 

  %11 11  انؾؼٕس ٔانغٛبة 3

4 
األعجٕع انغبدط  اخزجبس رؾشٚش٘ َٓبئٙ

 ػشش
61 60% a1 a2b1 b2 

  %100 100  اإلعًبنٙ 

 

VIII. :يصادس انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذضَذ ػٍ يشجؼٍُ( انشئُغحانًشاجغ 

 و(، يؾبػشاد فٙ األدة انؾذٚش، داس انكزبة انغبيؼٙ، انمبْشح.1999عؼذ أؽًذ انؾبٔ٘،) -1

و(،االرغبْبد ٔانؾشكبد فٙ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش، يشكض دساعبد انٕؽذح انؼشثٛخ، 2112عهًٗ انخؼشاء انغٕٛعٙ،)  -2

 ديشك.

 انًشاجغ انًغاػذج

 ، ، انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ.1كزبة رؾهٛم انخطبة انشٔائٙ،ؽ و(1989عؼٛذ ٚمطٍٛ، ) -1

 يؾًذ ٕٚعف َغى، )د. د(، فٍ انمظخ، داس انضمبفخ، ثٛشٔد. -2

 و(، ػٍ ثُبء انمظٛذح انؼشثٛخ انؾذٚضخ، يكزجخ انشجبة، انمبْشح.1995د. ػهٙ ػشش٘ صاٚذ،).3



 انجًهىسَح انًُُُح 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼح

 كهُح انهغاخ

 وحذج ضًاٌ انجىدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطىَش يشكض ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُح ػًُذ

 د/ يحًذ انُاصش

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانحًُذ انشجاع

 انمغى سئُظ

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح سئُظ

 أ.د/ انماعى ػثاط
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 يىاد إنكرشوَُح وإَرشَد:    )إٌ وجذخ(

      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 

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

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

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

IX. :انضىاتظ وانغُاعاخ انًرثؼح فٍ انًمشس 
 عٛبعخ ؽؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

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

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

 % ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.25

 انؾؼٕس انًزأخش: 2

نهطبنت ؽؼٕس انًؾبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا 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 إرا رأخش يمذاس ) -

 انخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ  -

 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.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ  -

 انغش: 5

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

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ 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 ..... إنخ. -

 

http://www.alwarag.com/
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alarabiy.ws/
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://raddadi.com/
http://raddadi.com/

