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 اآلدابكلية 

 

 َثذج ػٍ انكهُح 
 ّ  ٚحززززٓح ذايٝززززا  5108/;/08ْؿززززأت نًٝزززز١ اٯزاب بكززززطاض َززززٔ فًززززؼ اؾاَعزززز١ بتززززاضٜذ      

ٞ ايًػززززز١ ايعطبٝززززز١ ٚآزابٗزززززا ٚايًػززززز١ اٱلًٝعٜززززز١ ٚآزابٗزززززا    زضجززززز١ ايبهزززززايٛضٜٛؽ يف ؽككززززز 

ٚتػزززززع٢ َػزززززتكب٬  إىل ؾزززززتح أقػزززززاّ أخزززززط٣  ٚتػزززززع٢ ايهًٝززززز١ أٜهزززززا  إىل تطزززززٜٛط املٓزززززاٖخ   

ايسضاغزززز١ٝ ٚأغززززايٝب ايتززززسضٜؼ ٚؾززززل تكٓٝززززات تطبٜٛزززز١ َعاقززززط٠  ٚتععٜززززع قززززًتٗا بززززاجملتُع          

ٝٸززززات اٯزاب يف اؾاَعززززات ا٭خززززط٣ بٗززززسف تبززززازٍ اـززززدلات ٚتععٜززززع   ايبرززززي ايعًُززززٞ   ٚبهً

( طايبززززا   ٫ٚ 51:" )0085ٚبًززززؼ عززززسز ايطًبزززز١ املػززززحًني يف نًٝزززز١ اٯزاب يًؿكززززٌ اؿززززايٞ " 

 ٜٛجس خطهني ٭ْٗا ذسٜث١ ايٓؿأ٠.

 :انزؤَح
ن١ًٝ ضا٥س٠ يف تكسِٜ ؽككات تعس خطهني َ٪ًٖني َٚتُٝعٜٔ َٗٓٝا  ٚ كاؾٝا  ٚعثٝزا  يف  

إ ززطا٤ اؿٝززا٠ ايؿهطٜزز١ ٚايثكاؾٝزز١     فززاٍ ؽككززاتِٗ  ٚقززازضٜٔ عًزز٢ يعززب زٚض بززاضظ يف     

 يًُحتُع ايؿًػطٝين.
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 رطانح انكهُح:
إعززساز خززطهني َزز٪ًٖني يف فززا٫ت ايتززسضٜؼ ٚايبرززي ايعًُززٞ  ٚخسَزز١ اجملتُززع  نززٌ يف     

فاٍ ؽكك٘. ًَتعَني بايكِٝ ايطٚذ١ٝ ٚا٭خ٬قٝز١ ٫َزتِٗ ٚٚطزِٓٗ  ٚقزازضٜٔ عًز٢ اٱغزٗاّ       

ُززٞ َززٔ خزز٬ٍ تكززسِٜ بززطاَخ تعًُٝٝزز١ َتٓٛعزز١ يف فززاٍ  ايؿاعززٌ ٚاملتُٝززع يف فززاٍ ايبرززي ايعً

ؽككاتِٗ  َتُٝزع٠  رتٛاٖزا ايعًُزٞ ٚايتطبٝكزٞ  ٚؾزل أؾهزٌ مماضغزات ايتعًزِٝ املؿتزٛح           

ٚأمنززا  ايتعًززِٝ املززسَخ  ٚتهززطٜؼ اٱَهاْززات ايؿهطٜزز١ ٚايتعًُٝٝزز١ ٚايبرثٝزز١ يف إطززاض َززٔ   

َع ناؾ١ ا٭ططاف املع١ٝٓ يتطٜٛط ايتؿاعٌ اجملتُعٞ  ٚايتعإٚ  ٚايؿطان١  ٚتبازٍ اـدلات 

 ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ  َع َطاعا٠ اذسث َعاٜرل اؾٛز٠ ٚايتُٝع.

 أهذاف انكهُح:
  تًب١ٝ ذاج١ اجملتُع ايؿًػطٝين ٚايعطبٞ َٔ اـطهني املتدككني عًُٝا  

ٚاملًُني باغتدساّ ايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ اؿسٜث١  ٚايكازضٜٔ ع٢ً   ٚامل٪ًٖني تطبٜٛا

 .غػات ايسٚي١ ٚايكطاع اـامايعٌُ يف َ٪
  ِٜخ٬ٍ خطط زضاغ١ٝ   رتٛاٖا ايعًُٞ ٚايتطبٝكٞ تع١ًُٝٝ َتُٝع٠بطاَخ تكس

 ؾا١ًَ ٚنازض أنازميٞ َتدكل قازض ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠.
  تععٜع ايبري ايعًُٞ يف ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ اييت تهُٗا أقػاّ ايه١ًٝ يس٣ أعها٤

غٛا٤   ا ًٜيب َتطًبات غٛم ايعٌُ ٚذاجات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايطًب١ ع٢ً ذس 

 اجملتُع احملًٞ.
  ًٞٚشٟٚ ايع٬ق١ يتطٜٛط ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ تععٜع ايك٬ت بني ايه١ًٝ ٚاجملتُع احمل

يًه١ًٝ ٚإ طا٤ اؿٝا٠ ايثكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ يًُحتُع ايؿًػطٝين  ٚبٓا٤ ايؿطانات 

 َع ايهًٝات املُا ١ً يف اؾاَعات احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ.
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 انذرخاخ انًًُىحح

حززٓح نًٝزز١ اٯزاب زضجزز١ ايبهززايٛضٜٛؽ يف ناؾزز١ ايززدلاَخ يززسٜٗا  عًزز٢ ايطايززب إٔ ٜززتِ بٓحززاح   

غاع١ َعتُس٠ )ض٥ٝػٞ/ؾطعٞ( َٛظع١  (129( غاع١ َعتُس٠)َٓؿطز(  ٚعًٝ٘ إٔ ٜتِ بٓحاح )122)

 نُا ٜأتٞك

 تىسَغ انظاػاخ انًؼتًذج ػهً انثزايح

 

 الربىامج 

 االكادميي

 
 رىوع املقر

 )املتطلبات(  

 اللػة االجنليسية وآدابَا اللػة العربية وآدابَا

 الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة

 فرعيرئيصي/  ميفرد فرعيرئيصي/  ميفرد

 12 12 12 12 متطلبات ااجامعة 

 املتطلبات اإلجبارية أ.

 

 ب. املتطلبات االختيارية

18 

 

3 

18 

 

3 

18 

 

3 

18 

 

3 

 21 21 21 21 متطلبات الكلية

 51 05 55 05  متطلبات التدصص

 املتطلبات اإلجبارية أ.

 

 ب. املتطلبات االختيارية

86 

 

- 

66 

 

- 

86 

 

- 

65 

 

- 

 - - - - املقررات احلرة

 12 - 12 - متطلبات الفرعي

 210 211 211 211 اجملنوع
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  يتطهثاخ انجايؼح

 ( طاػح يؼتًذج:18يتطهثاخ انجايؼح االخثارَح : )

ه رق

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 2 2 تعًِ نٝـ تتعًِ 0101

 - 1 2 3 اؿاغٛب 0102

 - - 3 3 تاضٜذ ايكسؽ 0104

 - - 2 2 (1ايًػ١ ايعطب١ٝ ) 0111

 - - 2 2 (1ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ ) 0113

 - - 3 3 ػط١ٝٓٝؾًػطني ٚايكه١ٝ ايؿً 0205

 - - 3 3 ايثكاؾ١ ا٫غ١َٝ٬ 0206

 - 1 17 18 اجملُٛع

 يتطهثاخ انجايؼح االختُارَح :

 ( غاعات َعتُس٠ َٔ املكطضات ا٫ت١ٝ ك 3ٜسضؽ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1) ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ 0211

 - - 3 3 اؿهاضات ايبؿط١ٜ َٚٓحعاتٗا 0300

 - - 3 3 املػ٪ٚي١ٝ اجملتُع١ٝ 0306

 : يتطهثاخ انكهُح

 غاع١ َعتُس٠  َب١ٓٝ يف اؾسٍٚ اٯتٞك 15تتهٕٛ ٖصٙ املكطضات َٔ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 0111 - 2 2 (2ايًػ١ ايعطب١ٝ ) 0112

 0113 - 2 2 (2ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ ) 0114

 - - 3 3 اؿهاض٠ ايعطب١ٝ ا٫غ١َٝ٬ 0308

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبري ايعًُٞ 5303
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ 5336

 - - 2 2 قٛاعس ايهتاب١ ايعطب١ٝ ٚايذلقِٝ 8242

  - 15 15 اجملُٛع

 

 ًَُحانثزايح االكاد 

 انهغح انؼزتُح وآداتهاتخصص  .1

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ:٠: أٚاًل

( ؼكٝل كطجات ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا)ؽكل ٜتٛقع َٔ ايطايب بعس اْتٗا٥٘ َٔ َتطًبات 

 اٯت١ٝكايتعًِ 

  كطجات املعطؾ١ ايعا١َك

 ايتعطف إىل َػتٜٛات ْظاّ ايًػ١ ايعطب١ٝ. .1

 َعطؾ١ ايكٛاعس ايٓر١ٜٛ ٚايكطؾ١ٝ. .2

 ٚقـ املٓاٖخ ايٓكس١ٜ ٚايظٛاٖط ا٭زب١ٝ. .3

 ايتعطٜـ بأبطظ املكٓؿات ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ. .4

 ك)اٱزضان١ٝ( املٗاضات ايص١ٖٝٓ

 ؼسٜس املؿه٬ت يف ايسضغني ايًػٟٛ ٚا٭زبٞ. .1

 ايكطا٠٤ املعاقط٠ يًٓكٛم ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ.  .2

 ؼًٌٝ ايٓكٛم ٚؾطذٗا. .3

 ايطبط بني ايٓل ٚقٝط٘ اـاضجٞ. .4

 امل١ٝٓٗ يع١ًُٝ أٚا املٗاضات

 ٚؾل املعاٜرل ايٓر١ٜٛ ٚايكطؾ١ٝ. قطا٠٤ ايٓكٛم ا٭زب١ٝ ٚنتابتٗا .1

 تكطٝع ايؿعط ايعطبٞ ٚؾكا  يًبرٛض ايؿعط١ٜ يف عًِ ايعطٚض. .2

 تسقٝل ايٓكٛم ا٭زب١ٝ ٚتكٜٛب ا٭خطا٤ ايٛاضز٠ ؾٝٗا. .3

 ايهتاب١ اٱبساع١ٝ اييت تعدل عٔ ايصات ٚقهاٜا اجملتُع. .4

 اٱيكا٤ يف املٝسإ املٗين ٚاملٓاغبات ايعا١َ.ايتعبرل ايؿؿٟٛ ٚؾٔ  .5




