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 هىاصفاخ هقزر"الوظرىَاخ اللظاًُح"
 

I.  :هؼلىهاخ ػاهح ػي الوقزر 
 الوظرىَاخ اللظاًُح :اطن الوقزر  .1

 DR42 رهش الوقزر ورقوه:  .2

 الظاػاخ الوؼروذج:  .3
 اإلجوالٍ ذذرَة ػولٍ طوٌار هحاضزج

3 - - - 3 

 انفظم انضبَٙ –انضبَٙ  الوظرىي والفصل الذراطٍ:  .4

5.  
 DR32 :(الورطلثاخ الظاتقح لذراطح الوقزر )إى وجذخ

DR53 

 ال ٕٚعذ (:الورطلثاخ الوصاحثح )إى وجذخ  .6

 ثبنهغخ انؼشثٛخ -ثكبنٕسٕٚط  ذرص له الوقزر:َلثزًاهج الذٌ ا  .7

 انؼشثٛخ لغح ذذرَض الوقزر:  .8

 انُظبو انفظهٙ ًظام الذراطح:  .9

 د. خبنذ انؼجغٙ هؼّذ هىاصفاخ الوقزر:  .11

 9112 ذارَخ اػرواد هىاصفاخ الوقزر:  .11
 

II. :وصف الوقزر 
ٔفك انهغبَٛبد انؾذٚضخ، فٛذسعٓب ػهٗ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٚزُبٔل انًمّشس دساعخ انؼشثٛخ ثًغزٕٚبرٓب انًخزهفخ ػهٗ 

، ْٔزا انًمشس ثبإلضبفخ ئنٗ يمشس "يجبدئ انهغبَٛبد" ٔ"االرغبْبد انهغبَٛخ" ٔانزشكٛجٙ، ٔٚجٍّٛ انًفبْٛى األعبعٛخ نزؾهٛم كم يغزٕٖ

ى انًمشس ػهٗ انًؾبضشح انزفبػهٛخ ٔانزؼهّى ٚمّذو نهطالة سؤٚخ ٔاعؼخ نزؾهٛم انهغبد ػًٕيب ٔانؼشثٛخ خظٕطب، ُٔٚؼزًذ فٙ رمذٚ

 .انزؼبَٔٙ ٔانًُبلشخ
 

III. :هخزجاخ الرؼلن 

((A الوؼزفح والفهن 
 ( PILOs)( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 (: انًؼشفخ ٔانفٓىCILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) : انًؼشفخ ٔانفٓى(PILOs) يخشعبد رؼهى انجشَبيظ

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

A2  ٕ٘ٚظف انًظبدس ٔانًشاؽم ٔاالرغبْبد نهجؾش انهغ

 ٔاألدثٙ ٔانجالغٙ.

a1  ٚظف االرغبْبد انهغبَٛخ انؾذٚضخ فٙ ٔطف انهغخ انؼشثٛخ

 نًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ.فٙ ا

A3  ٚزؼشف ػهٗ انهغخ انؼشثٛخ: طٕرٛب ٔطشفٛب ٔرشكٛجٛب

 ٔدالنٛب ٔيؼغًٛب ٔرؼهًٛب نهًزؾذصٍٛ ثغٛشْب.

a2  ًٙٚٛض ثُٛخ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشف

 ٔانزشكٛجٙ.
 

 رتظ هخزجاخ الرؼلن تاطرزاذُجُاخ الرذرَض والرقُُن

 الوقزر )الوؼزفح والفهن( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن: رتظ هخزجاخ ذؼلن

 اطرزاذُجُح الرقُُن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر / الوؼزفح والفهن

هي الورىقغ أى َكىى الطالة تؼذ االًرهاء هي دراطح هذا الوقزر 

 قادرا ػلً أى:

a1 ٙٚظف االرغبْبد انهغبَٛخ انؾذٚضخ فٙ ٔطف انهغخ انؼشثٛخ ف 

 انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 خشائظ انًفبْٛى 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٙٓانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 
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a2  ًٙٚٛضثُٛخ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشف

 ٔانزشكٛجٙ.

  انزكهٛفبد 

 دانٕاعجب 

 

((B الوهاراخ الذهٌُح 
 ( PILOs)( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 (: انًٓبساد انزُْٛخCILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) : انًٓبساد انزُْٛخ(PILOs)يخشعبد رؼهى انجشَبيظ 

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  اطرُفاء تؼذ

 ػلً أى:

B2 .ٚؾهّم انُظٕص انًخزهفخ رؾهٛال نغٕٚب ٔأدثٛب b1  ٙٚؾهّم انهغخ انؼشثٛخ ػهٗ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشف

 ٔانزشكٛجٙ.

 

 رتظ هخزجاخ ذؼلن الوقزر )الوهاراخ الذهٌُح( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن:

 اطرزاذُجُح الرقُُن اطرزاذُجُح الرذرَض / الوهاراخ الذهٌُحهخزجاخ الوقزر

هي الورىقغ أى َكىى الطالة تؼذ االًرهاء هي دراطح هذا 

 الوقزر قادرا ػلً أى:

b1  ٙٚؾهّم انهغخ انؼشثٛخ ػهٗ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشف

 ٔانزشكٛجٙ.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 ْٛىخشائظ انًفب 

 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٙٓانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 

 انزكهٛفبد 

 انٕاعجبد 

 

((C الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح 
 ( PILOs)( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 (: انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخCILOsانًمشس )يخشعبد رؼهى  : انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ(PILOs) يخشعبد رؼهى انجشَبيظ

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

C3  ُٚمذ انُظٕص انًخزهفخ ٔانُظشٚبد انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔفمب

 نهًُبْظ انؾذٚضخ.

c1 زمهٛذٚخ فٙ رؾهٛم انهغخ انؼشثٛخ فٙ ُٚمذ انزظٕساد ان

 انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ.

 

 رتظ هخزجاخ ذؼلن الوقزر )الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن:

 اطرزاذُجُح الرقُُن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر/ الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح

ة تؼذ االًرهاء هي دراطح هذا هي الورىقغ أى َكىى الطال

 الوقزر قادرا ػلً أى:

c1  ُٙٚمذ انزظٕساد انزمهٛذٚخ فٙ رؾهٛم انهغخ انؼشثٛخ ف

 انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 خشائظ انًفبْٛى 

 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٓٙانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 

 انزكهٛفبد 

 انٕاعجبد 
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((D الوهاراخ الؼاهح 
 ( PILOs)( هغ هخزجاخ ذؼلن الثزًاهجCILOsهىاءهح هخزجاخ ذؼلن الوقزر )

 (: الوؼزفح والفهنCILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : الوؼزفح والفهن(PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

هج األكادَوٍ طُكىى الطالة لورطلثاخ الثزًا تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

D2  ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل رؼهّى انهغخ ٔرؼهًٛٓب

 ٔأغشاع انجؾش انؼهًٙ.

d1  ٚغزؼًم انؾبعٕة نكزبثخ أثؾبس رزؼهّك ثًٕاضٛغ انًمشس

 يفٛذا يٍ اإلَزشَذ.

D4 ًٛك االَزًبء انٕطُٙ ٔانؼشثٙ ٔاإلعاليٙ.ٚغٓى فٙ رؼ d2  ٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء نهؼشثٛخ يٍ خالل يؼشفزّ ثجُٛزٓب

 ٔخظبئظٓب.
 

 رتظ هخزجاخ ذؼلن الوقزر )الوهاراخ الؼاهح( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن: 

 اطرزاذُجُح الرقُُن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر

ة تؼذ االًرهاء هي دراطح هي الورىقغ أى َكىى الطال

 هذا الوقزر قادرا ػلً أى:

d1 ٚغزؼًم انؾبعٕة نكزبثخ أثؾبس رزؼهّك ثًٕاضٛغ

 انًمشس يفٛذا يٍ اإلَزشَذ.

d2  ّٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء نهؼشثٛخ يٍ خالل يؼشفز

 ثجُٛزٓب ٔخظبئظٓب.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 خشائظ انًفبْٛى 

 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٙٓانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 

 انزكهٛفبد 

 انٕاعجبد 
 

IV. هىاضُغ الوقزر الزئُظح والفزػُح )الٌظزَح والؼولُح( ورتطها توخزجاخ الرؼلن الوقصىدج  كراتح

 للوقزر هغ ذحذَذ الظاػاخ الوؼروذج لها.

 كراتح وحذاخ /هىاضُغ هحرىي الوقزر

 ال:الجاًة الٌظزٌأو

 الزقن
وحذاخ/ هىضىػاخ 

 الوقزر
 الوىاضُغ الرفصُلُح

ػذد 

 األطاتُغ

الظاػاخ 

 الفؼلُح

هخزجاخ ذؼلن 

 الوقزر

 ػهى األطٕاد 1

 "phoneticsرؼشٚف ػهى األطٕاد " -

 عٓبص انُطك ػُذ اإلَغبٌ -

 طشق انزؾكى ثبنٕٓاء إلَزبط أطٕاد انؼشثٛخ

1 3 

a1 

a2 

c1 

2 
 انظٕايذ ٔانظٕائذ

 انؼشثٛخ فٙ

 ٔطف انظٕايذ فٙ انؼشثٛخ -

 ٔطف انظٕائذ فٙ انؼشثٛخ -

أطٕاد انؼشثٛخ انزٙ ٚمغ االخزالف ثٍٛ  -

 انمذيبء ٔانًؾذصٍٛ فٙ ٔطفٓب ٔأعجبة رنك

1 3 

a1 

a2 

d2 

 انفَٕٛى 3

 رؼشٚف انفَٕٛى ٔأيضهزّ فٙ انؼشثٛخ -

 اخزجبس انضُبئٛبد انظغشٖ -

 رؼشٚف األنٕفٌٕ ٔأيضهزّ فٙ انؼشثٛخ -

1 3 

a1 

a2 

b1 

d2 

 انًًبصهخ ٔاإلدغبو 4
 رؼشٚف انًًبصهخ ٔأيضهزٓب -

 رؼشٚف اإلدغبو ٔأيضهزّ -
1 3 

a1 

a2 

 a1 3 1 رؼشٚف انًمطغ - انًمطغ 5
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 انكزبثخ انًمطؼٛخ ٔلٕاػذْب -

 إَٔاع انًمبطغ فٙ انؼشثٛخ  -

 يكَٕبد انًمطغ -

a2 

b1 

c1 

d2 

 انًمطغ 6

خظبئض انًمطغ فٙ انؼشثٛخ يغ انًمبسَخ  -

 ثهغبد أخشٖ

 يؼشفخ انُظبو انًمطؼٙ فٙ انؼشثٛخ انفبئذح يٍ -

 رذسٚجبد ػهٗ انكزبثخ انًمطؼٛخ -

1 3 

a1 

a2 

c1 

d2 

 انزُغٛى 7

 رؼشٚف انزُغٛى ٔأيضهزّ -

 ٔظبئف انزُغٛى -

 دساعخ انؼشة انمذيبء نهزُغٛى -

1 3 

a1 

a2 

b1 

 انُجش 8

 رؼشٚف انُجش ٔأيضهزّ -

 إَٔاع انُجش )انفًَٕٛٙ، غٛش انفًَٕٛٙ( -

 ٛخلضبٚب ؽٕل انُجش فٙ انؼشث -

1 3 

a1 

a2 

b1 

d2 

 انًفظم، انُغى 9

 رؼشٚف انًفظم ٔأيضهزّ -

 انخالف فٙ ٔعٕد انًفظم فٙ انؼشثٛخ -

 رؼشٚف انُغى ٔأيضهزّ -

 انفشق ثٍٛ انزُغٛى ٔانُغى -

1 3 

a1 

a2 

b1 

 انًٕسفٛى 10

 رؼشٚف انًٕسفٛى -

 إَٔاع انًٕسفًٛبد -

 األنٕيٕسف ٔأيضهزّ -

 انًٕسفًٛبد انًؼغًٛخ ٔانٕظٛفٛخ -

1 3 

a1 

a2 

b1 

 ألغبو انكالو 11

انزمغٛى انضالصٙ ػُذ انؼشة ٔيشكالرّ  -

 انًخزهفخ

 عٕٓد انًؾذصٍٛ فٙ رمغٛى انكالو فٙ انؼشثٛخ -

1 3 

a1 

a2 

b1 

 إَٔاع انغًهخ 12
 أعضاء انغًهخ فٙ انُؾٕ انزمهٛذ٘ -

 أعضاء انغًهخ فٙ انذساعبد انؾذٚضخ -
1 3 

a1 

a2 

b1 

 إَٔاع انغًهخ 13

ٙ انؼشثٛخ انغًهخ االعًٛخ ٔانغًهخ انفؼهٛخ ف -

 ػُذ انمذيبء ٔانًؾذصٍٛ

إَٔاع انغًهخ فٙ انؼشثٛخ )انجغٛطخ، انًشكجخ،  -

 انًؼمذح(

1 3 

a1 

a2 

b1 

d2 

  3 1  يشاعؼخ ػبيخ 14

  42 14 إجوالٍ األطاتُغ والظاػاخ 
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 ثاًُا:الجاًة الؼولٍ:)إى ُوجذ(
 ركزت رغبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 هخزجاخ الرؼلن اػاخ الفؼلُحالظ ػذد األطاتُغ الرجارب الؼولُح الزقن

1.      

2.      

    إجوالٍ األطاتُغ والظاػاخ
 

V. :اطرزاذُجُاخ الرذرَض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ

 انزؼهّى انزؼبَٔٙ

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ

 خشائظ انًفبْٛى
 

VI. :األًشطح والركلُفاخ 
 الذرجح األطثىع هخزجاخ الرؼلن الٌشاط / الركلُف الزقن

ؾبعٕة ػٍ أؽذ يٕاضٛغ انًمشس يفٛذا يٍ شجكخ كزبثخ يمبنخ ثبن 1

 االَزشَذ

d1 

a1 
4 5 

كزبثخ يمبنخ ثبنؾبعٕة ػٍ أؽذ يٕاضٛغ انًمشسيفٛذا يٍ شجكخ  2

 االَزشَذ

d1 

a1 
11 5 

3     
 

VII. :ذقُُن الرؼلن 

 الذرجح األطثىع أًشطح الرقُُن الزقن

ًظثح الذرجح إلً 

درجحالرقُُن 

 الٌهائٍ

رهىس الوخزجاخ 

 هاالرٍ َحقق

  %11 11 عًٛؼٓب الحضىر 1

 %11 11 11، 4 الىاجثاخ والركلُفاخ 2
d1 

a1 

 %91 91 8 اخرثار هٌرصف الفصل 3

a1 

a2 

b1 

c1 

d2 

 %61 61 16 االخرثار الٌهائٍ 4

a1 

a2 

b1 

c1 

d2 

  %111 111 الوجوىع 
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VIII. :هصادر الرؼلن 
 ش(.)اعى انًإنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُش

 : )ال ذشَذ ػي هزجؼُي( الوزاجغ الزئُظح

 (، انهغبَٛبد، رشعًخ: عجم، انًشكض انمٕيٙ نهزشعًخ، انمبْشح.9116عٍٛ آرشغٍ، ) -1

 ديشك.-ثٛشٔد، داس انفكش -(، يجبدئ انهغبَٛبد، داس انفكش انًؼبطش1222أؽًذ يؾًذ لذٔس، ) -2

 

 :الوزاجغ الوظاػذج

 هغبَٛبد، رشعًخ: انًٓٛش٘، يشكض دساعبد انٕؽذح انؼشثٛخ، ثٛشٔد.(، يذخم نفٓى ان9112سٔثٛش يبسربٌ، ) -1

 (، فٙ انهغبَٛبد انؼبيخ، داس انكزبة انغذٚذ انًزؾذح، نٛجٛب.9111يؾًذ يؾًذ َٕٚظ ػهٙ، ) -9

 فُذسٚظ، )د.د(، انهغخ، يكزجخ األَغهٕ انًظشٚخ، انمبْشح. -3

 يؾًٕد انغؼشاٌ، )د.د(، ػهى انهغخ، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد. -4

 

 هىاد إلكرزوًُح وإًرزًد:)إى وجذخ(

 /http://mohamedrabeea.netيٕلغ انذكزٕس يؾًذ سثٛغ انغبيذ٘  -1

 mostafa.com/-https://www.alيكزجخ انًظطفٗ اإلنكزشَٔٛخ  -9

 

 

IX. لورثؼح فٍ الوقزر.الضىاتظ والظُاطاخ ا 

 تؼذ الزجىع للىائح الجاهؼح َرن كراتح الظُاطح الؼاهح للوقزر فُوا َرؼلق تاِذٍ:

1.  

 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.25ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

% 95نت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطب -

 ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.

2.  

 انؾضٕس انًزأخش:

ؽضٕس انًؾبضشح ئرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔئرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًؾههطبنت -

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

3.  

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:

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

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

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ.91ا رأخش يمذاس )ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئر -

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

4.  

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ:

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

 انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز -

 ئرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.

5.  

 انغش:

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

 زكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف.فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش أٔ انُمم فٙ ان -

http://mohamedrabeea.net/
https://www.al-mostafa.com/
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6.  
 االَزؾبل:

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

7.  
 عٛبعبد أخشٖ:

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

 

 

 :انهغُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص هطهز 9

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.م.د/ أحوذ هجاهذ 3

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُن الوطاع 4
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 خطح هقّزر"الوظرىَاخ اللظاًُح"

 
I. وقزرهؼلىهاخ ػي هذرص ال: 

 االطن خبنذ ػجذ انؾهٛى انؼجغٙ / أطثىػُا(3)الظاػاخ الوكرثُح

 الظثد األحذ االثٌُي الثالثاء األرتؼاء الخوُض

 كهٛخ انهغبد-عبيؼخ طُؼبء

 لغى انهغخ انؼشثٛخ

222456222 

 الوكاى ورقن الهاذف

      kha0123@hotmail.com  زَذ اإللكرزوًٍالث 

 

II. :هؼلىهاخ ػاهح ػي الوقزر 
 الوظرىَاخ اللظاًُح اطن الوقزر:  .1

 DR42 رهش الوقزر ورقوه:  .9

 الظاػاخ الوؼروذج للوقزر:  .3

 الظاػاخ
 الوجوىع

 ذذرَة ػولٍ طوٌار ًظزٌ

3 - - - 3 

 انفظم انضبَٙ –انضبَٙ  الوظرىي والفصل الذراطٍ:  .4

 :(الوقزر )إى وجذخالورطلثاخ الظاتقح لذراطح   .5
DR32 

DR53 

 ال ٕٚعذ (:الورطلثاخ الوصاحثح لذراطح الوقزر )إى وجذخ  .6

 انهغخ انؼشثٛخ -ثكبنٕسٕٚط  الثزًاهج/ الثزاهج الرٍ َرن فُها ذذرَض الوقزر:  .2

 انؼشثٛخ لغح ذذرَض الوقزر:  .8

 كهٛخ انهغبد هكاى ذذرَض الوقزر:  .2

 

III. :ٍوصفالوقزر الذراط 
ساعخ انؼشثٛخ ثًغزٕٚبرٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انهغبَٛبد انؾذٚضخ، فٛذسعٓب ػهٗ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٚزُبٔل انًمّشس د

، ْٔزا انًمشس ثبإلضبفخ ئنٗ يمشس "يجبدئ انهغبَٛبد" ٔ"االرغبْبد انهغبَٛخ" ٔانزشكٛجٙ، ٔٚجٍّٛ انًفبْٛى األعبعٛخ نزؾهٛم كم يغزٕٖ

ػًٕيب ٔانؼشثٛخ خظٕطب، ُٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًمشس ػهٗ انًؾبضشح انزفبػهٛخ ٔانزؼهّى ٚمّذو نهطالة سؤٚخ ٔاعؼخ نزؾهٛم انهغبد 

 .انزؼبَٔٙ ٔانًُبلشخ

 

IV. :هخزجاخ الرؼلن الوقصىدج للوقزر 

 هي الورىقغ أى َكىى الطالة تؼذ االًرهاء هي دراطح هذا الوقزر قادرا ػلً أى:

 خ فٙ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ.ٚظف االرغبْبد انهغبَٛخ انؾذٚضخ فٙ ٔطف انهغخ انؼشثٛ  -1

 ًٚٛض ثُٛخ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ. -9

 ٚؾهم انهغخ انؼشثٛخ ػهٗ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ. -3

 ُٚمذ انزظٕساد انزمهٛذٚخ فٙ رؾهٛم انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًغزٕٖ انظٕرٙ ٔانظشفٙ ٔانزشكٛجٙ. -4

 نكزبثخ أثؾبس رزؼهّك ثًٕاضٛغ انًمشس ُيفٛذا يٍ اإلَزشَذ.ٚغزؼًم انؾبعٕة  -5

 ٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء نهؼشثٛخ يٍ خالل يؼشفزّ ثجُٛزٓب ٔخظبئظٓب. -6

  

mailto:kha0123@hotmail.com
mailto:kha0123@hotmail.com
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V. :هحرىي الوقزر 

 :الجاًة الٌظزٌ

 األطثىع انًٕاضٛغ انزفظٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى
الظاػاخ 

 الفؼلُح

 ػهى األطٕاد 1

 "phoneticsرؼشٚف ػهى األطٕاد " -

 عٓبص انُطك ػُذ اإلَغبٌ -

 طشق انزؾكى ثبنٕٓاء إلَزبط أطٕاد انؼشثٛخ

1 3 

2 
 انظٕايذ ٔانظٕائذ

 فٙ انؼشثٛخ

 ٔطف انظٕايذ فٙ انؼشثٛخ -

 ٔطف انظٕائذ فٙ انؼشثٛخ -

أطٕاد انؼشثٛخ انزٙ ٚمغ االخزالف ثٍٛ انمذيبء 

 ٔانًؾذصٍٛ فٙ ٔطفٓب ٔأعجبة رنك

2 3 

 انفَٕٛى 3

 هزّرؼشٚف انفَٕٛى ٔأيض -

 اخزجبس انضُبئٛبد انظغشٖ -

 رؼشٚف األنٕفٌٕ ٔأيضهزّ

3 3 

 انًًبصهخ ٔاإلدغبو 4
 رؼشٚف انًًبصهخ ٔأيضهزٓب -

 رؼشٚف اإلدغبو ٔأيضهزّ
4 3 

 انًمطغ 5

 رؼشٚف انًمطغ -

 انكزبثخ انًمطؼٛخ ٔلٕاػذْب -

 إَٔاع انًمبطغ فٙ انؼشثٛخ  -

 يكَٕبد انًمطغ

5 3 

 انًمطغ 6

 انًمبسَخ ثهغبد أخشٖخظبئض انًمطغ فٙ انؼشثٛخ يغ  -

 انفبئذح يٍ يؼشفخ انُظبو انًمطؼٙ فٙ انؼشثٛخ -

 رذسٚجبد ػهٗ انكزبثخ انًمطؼٛخ

6 3 

 انزُغٛى 7

 رؼشٚف انزُغٛى ٔأيضهزّ -

 ٔظبئف انزُغٛى -

 دساعخ انؼشة انمذيبء نهزُغٛى

7 3 

 3 8  اخزجبس َظفٙ 8

 انُجش 9

 رؼشٚف انُجش ٔأيضهزّ -

 ًٛٙ(إَٔاع انُجش )انفًَٕٛٙ، غٛش انفَٕ -

 لضبٚب ؽٕل انُجش فٙ انؼشثٛخ

9 3 

 انًفظم، انُغى 10

 رؼشٚف انًفظم ٔأيضهزّ -

 انخالف فٙ ٔعٕد انًفظم فٙ انؼشثٛخ -

 رؼشٚف انُغى ٔأيضهزّ -

 انفشق ثٍٛ انزُغٛى ٔانُغى

10 3 

 3 11 رؼشٚف انًٕسفٛى - انًٕسفٛى 11
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 إَٔاع انًٕسفًٛبد -

 األنٕيٕسف ٔأيضهزّ -

 انًٕسفًٛبد انًؼغًٛخ ٔانٕظٛفٛخ

 ألغبو انكالو 12
 انزمغٛى انضالصٙ ػُذ انؼشة ٔيشكالرّ انًخزهفخ -

 عٕٓد انًؾذصٍٛ فٙ رمغٛى انكالو فٙ انؼشثٛخ
12 3 

 إَٔاع انغًهخ 13
 أعضاء انغًهخ فٙ انُؾٕ انزمهٛذ٘ -

 أعضاء انغًهخ فٙ انذساعبد انؾذٚضخ
13 3 

 إَٔاع انغًهخ 14
انمذيبء انغًهخ االعًٛخ ٔانغًهخ انفؼهٛخ فٙ انؼشثٛخ ػُذ  -

 ٔانًؾذصٍٛ

 إَٔاع انغًهخ فٙ انؼشثٛخ )انجغٛطخ، انًشكجخ، انًؼمذح(

14 3 

 3 15  يشاعؼخ ػبيخ 15

 3 16  اخزجبس َٓبئٙ 16

 48 16 ػذد األطاتُغ والظاػاخ

 

 الجاًة الؼولٍ:)إى ُوجذ(
 كراتح ذجارب )هىاضُغ / ههام( الٌشاط الؼولٍ

 الظاػاخ الفؼلُح طاتُغػذد األ الوهام / الرجارب الؼولُح الزقن

1.     

2.     

   إجوالٍ األطاتُغ والظاػاخ

 

VI. اطرزاذُجُاخ الرذرَض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ

 انزؼهّى انزؼبَٔٙ

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ

 خشائظ انًفبْٛى

 

VII. :األًشطح والركلُفاخ 
 الذرجح األطثىع الٌشاط/ الركلُف الزقن

 )ئٌ ٔعذد(

 5 4 ذ يٕاضٛغ انًمشس يفٛذا يٍ شجكخ االَزشَذكزبثخ يمبنخ ثبنؾبعٕة ػٍ أؽ 1

 5 11 كزبثخ يمبنخ ثبنؾبعٕة ػٍ أؽذ يٕاضٛغ انًمشس يفٛذا يٍ شجكخ االَزشَذ 2
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VIII. :ذقُُن الرؼلن 

 هىضىػاخ الرقُُن الزقن
هىػذ الرقُُن/ الُىم 

 والرارَخ
 الذرجح

 الىسى الٌظثٍ

)َغجخ انذسعخ ئنٗ 
 دسعخانزمٛٛى انُٓبئٙ(

 %11 11  الحضىر 1

 %11 11 11، 4األعجٕع  الىاجثاخ والركلُفاخ 2

 %91 91 8األعجٕع  اخرثار هٌرصف الفصل 3

 %61 61 16األعجٕع  االخرثار الٌهائٍ 4

 %111 111 الوجوىع 

 

IX. :هصادر الرؼلن 

 : )ال ذشَذ ػي هزجؼُي( الوزاجغ الزئُظح

 ٕيٙ نهزشعًخ، انمبْشح.(، انهغبَٛبد، رشعًخ: عجم، انًشكض انم9116عٍٛ آرشغٍ، ) -1

 ديشك.-ثٛشٔد، داس انفكش -(، يجبدئ انهغبَٛبد، داس انفكش انًؼبطش1222أؽًذ يؾًذ لذٔس، ) -9

 

 :وظاػذجالوزاجغ ال

 (، يذخم نفٓى انهغبَٛبد، رشعًخ: انًٓٛش٘، يشكض دساعبد انٕؽذح انؼشثٛخ، ثٛشٔد.9112سٔثٛش يبسربٌ، ) -1

 َٛبد انؼبيخ، داس انكزبة انغذٚذ انًزؾذح، نٛجٛب.(، فٙ انهغب9111يؾًذ يؾًذ َٕٚظ ػهٙ، ) -9

 فُذسٚظ، )د.د(، انهغخ، يكزجخ األَغهٕ انًظشٚخ، انمبْشح. -3

 يؾًٕد انغؼشاٌ، )د.د(، ػهى انهغخ، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد. -4

 

 هىاد إلكرزوًُح وإًرزًد:)إى وجذخ(

 /http://mohamedrabeea.netيٕلغ انذكزٕس يؾًذ سثٛغ انغبيذ٘  -1

 mostafa.com/-https://www.alيكزجخ انًظطفٗ اإلنكزشَٔٛخ  -2

 

 

X. :الضىاتظ والظُاطاخ الورثؼح فٍ الوقزر 

 تؼذ الزجىع للىائح الجاهؼح َرن كراتح الظُاطح الؼاهح للوقزر فُوا َرؼلق تاِذٍ:

1.  

 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.25ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

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

 % ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.95

9.  

 انؾضٕس انًزأخش:

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح 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 انًؾبضشح.

3.  

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:

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

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

http://mohamedrabeea.net/
https://www.al-mostafa.com/
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 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ.91ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئرا رأخش يمذاس ) -

 خ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبط ػٍئرا رغٛت انطبنت  -

4.  

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ:

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 نز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.ئرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف ا -

5.  

 انغش:

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

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

6.  
 االَزؾبل:

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

2.  
 عٛبعبد أخشٖ:

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

 


