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 ػُّ:أ. انزؼشٚف ثبنجشَبيظ ٔيؼهٕيبد ػبيّ 

 
 . انًمش انشئٛظ نهجشَبيظ:6

 )ركٕس /إَبس(ػشػش–، عبيؼخ انؾذٔد انشًبنٛخ كهٛخ انزشثٛخ ٔاٜداة

 انفشٔع انزٙ ٚمذو فٛٓب انجشَبيظ:  .0

 ال ٕٚعذ

 الزصبد٠خ، اخزّبع١خ، ثمبف١خ، رم١ٕخ، االزز١بخبد ٚاٌزطٛساد اٌٛغ١ٕخ ..... اٌخ() أعجبة إَشبء انجشَبيظ. 3

 ــــــ توفري فرص عمل يف جمال تدريس اللغة العربية .
  سد احتياجات سوق العمل البشرية من الكوادر القادرة على املنافسة.  -
 تعزيز احلفاظ على اهلوية اإلسالمية ابحملافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكرمي. -

 ـــــ تلبية حاجة اجملتمع إىل متخصصني يف جمال اللغة العربية وآداهبا.
   الطالب، وتوسيع املدارك الثقافية لدى جملتمع املستهدفةغوية لدى فئات اــــــ أتصيل اهلوية الل

؛ حيث تعّد اللغة من أبرز مكوانت الطالبالوطنية العربية بني و  الدينية بتثبيت ثقافة االنتماء والتمسك ابهلوية الثقافية الوطنيةعلى اهلوية  واحملافظة ــــ أتصيل االنتماء الوطين 
 وال سيما يف ظّل التطورات العاملية وانتشار وسائل التواصل .... إخل. اهلوية الثقافية،

 احملافظة على دميومة اللغة العربية؛ الرتباطها ابلعلوم الشرعية فهي لغة الدين ووعاء الثقافة اإلسالمية . -
 للعمل يف املهن املختلفة لإلعالم. وآداهبا؛ رفد اجملتمع السعودي بكفاءات وطنية متخصصة يف اللغة العربية-

 

 إعًبنٙ انغبػبد انًؼزًذح:  . 4

 .( مائة وعشرون ساعة021)
 (4022)عبػبد انزؼهى انفؼهٛخ:   .5
ٚاٌٛلذ اٌزٞ ٠مع١ٗ  ،ٚاٌعشٚض ،ٚاٌٛاخجبد، عبعبد االعززوبس، إعذاد اٌّشبس٠ع :ِثً ،خ١ّع أٔشطخ اٌزعٍُ :٠ٚشًّ رٌه ،اٌٛلذ اٌّغزثّش فٟ إٌشبغبد اٌزٟ رغُٙ فٟ رسم١ك ِخشخبد اٌزعٍُ اٌّشرجطخ ثبٌّؤًِ٘مذاس ٟ٘ )

 (اٌّزعٍُ فٟ اٌّىزجخ

اث  > الث )طلف( ص 44>8ؤطبىع=  X 59طاعت حعلم  X 84مظخٍى  := طاعت فعلُت بمسحعُت ؤلاػاز الظعىدي للمَا

 انًٍٓ / انٕظبئف انزٙ ٚزى رأْٛم انطالة نٓب : .6

 التدريس. -
 (..... إخلمراقب لربامج األخبار والنشرات، مراقب مطبوعات، مراسل أخبار وكذلك:، املرئية واملسموعة واملكتوبة واإللكرتونيةاإلعالم) جماالت -
 املراجعة اللغوية)التدقيق اللغوي(. - 
 

 )إْ ٚخذد(انًغبساد انشئٛغخ نهجشَبيظ  .7

 انغبػبد انًؼزًذح انًغبس
 )ٌىً ِغبس(

 انًٍٓ / انٕظبئف
 ) )ٌىً ِغبس

 ال ُٚطجك ال ُٚطجك ال ُٚطجك

 )إْ ٚخذد(انًؤْم انًًُٕػ  /َمبط انخشٔط . 0
 إعًبنٙ انغبػبد انًؼزًذح انًؤْم انًًُٕػ /َمبط انخشٔط 

 ال ٠ٕطجك ال ُٚطجك

  ّٔيخشعبر ّٔأْذافانجشَبيظ  سعبنخ .ة
 انجشَبيظ:سعبنخ  .6

ٍّٟ  ِز١ٍّّدض  ٌٝ رمدذ٠ُ ثشٔدبِح ٠غعٝ لغُ اٌٍغخ اٌعشث١خ إ    ٘ن١ٍٓأودبد٠ّ ب، أوبد١ّ٠ًّدب ٚثسث١ًّدب ١ِٕٙٚندفدٟ ِددبي اٌٍغدخ اٌعشث١دخ ٚعٍِٛٙدب،   ، إلعدذاد ردش٠د١ٓ ِدؤ

خ اٌّدزّدع، ِدٓ ِزّغى١ٓ ث٠ٛٙزُٙ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌٍغ٠ٛخ، ٚل١ُّٙ؛ ٌزٍج١خ ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ ٚعٛق اٌعًّ، ٚرشد١ع اٌجسد  اٌعٍّدٟ ٚاإلثدذاأل ايدثدٟ ٚاٌٍغدٛٞ ٌخذِد

 أوبد١ّ٠خ، رسم١مًب يفعً اٌّّبسعبد ايوبد١ّ٠خ، ِٚعب١٠ش ظّبْ اٌدٛدح اٌٛغ١ٕخ.رالي ١٘ئخ 

 :انجشَبيظأْذاف .  0

ا والبالغت والىلد اللغت وألادبكظاًا في حمُع حىاهب  بهظاب الؼالب اإلاعازف واإلاهازاث – 5
ً
 .كدًًما وخدًث

رة وكىتها في الخإزحر وؤلاكىاع.  – 6  جىمُت مهازاث الخىاصل وهفاءاجه )الؼفهي والىخابي(، مً زالٌ اللغت اإلاعّبِ

 بهظاب الؼالب مهازاث الخىاصل مع الثلافاث وآلاداب ألاحىبُت ألازسي. -  7
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 مهازاث ؤلابداع والابخياز، والخفىحر الىاكد، وخل اإلاؼىالث.بهظاب الؼالب  – 8

جي البرهامج بما ًدظم ومخؼلباث طىق العمل.جىمُت زوح ا -  9  لعمل الجماعي ومهازاث اللُادة، والخعلم الراحي واإلاظخمس لدي زٍس

ً شخصُت كادزة على الاهدؼاف وؤلابداع والاطخدالٌالبزساء  - :  ، وخل اإلاؼىالث اإلاخعللت باللغت العسبُت.لدزاث البدثُت والخلىُت للؼالب وجىٍى

 :أْذاف انًؤعغخ/انكهٛخسعبنخ ٔانجشَبيظ يغ  أْذافٔ سعبنخػاللخ . 3

 اليلُت والجامعتمصفىفت احظاق زطالت وؤَداف البرهامج مع زطالت واَداف 

 السطالت وألاَداف اإلاظخىي 

 مجاالث السطالت

الخعلُم 

 والخعلم

البدث 

 العلمي

زدمت 

 املجخمع
 ازسي 

زطالت 

 الجامعت

للمىؼلت، مع الالتزام بخدلُم الخمحز الخعلُمي. جسدم ألاَداف املحلُت  هدً حامعت ػاملت

خي ومىكعىا الجغسافي، هلدم بسامج  مً كُمىا السئِظُت وجسازىا الخاٍز
ً
 حعلُمُت مبخىسة واهؼالكا

ت، والاكخصادًت، والثلافُت، والؼبُعُت  د مً فعالُت اإلاىازد البؼٍس جدظم بخإزحراتها التي جٍص

ا. والخعدًً إلاىؼلت الحدود الؼمالُت وما  ًجاوَز

    

ؤَداف 

 الجامعت

 5ٌ ج
ع والبرامج – الخدٌى في مجاٌ الخعلُم والخعلم ُئت الخدَز  اطتهداف الؼالب َو

 )وألاَداف ؤلاطتراجُجُت الفسعُت الخابعت لهرا الخىحه(
     

 6ٌ ج
 الترهحز على اإلاىذ الدزاطُت وجىلُد اإلاعسفت-والابخيازالخدٌى في مجاٌ البدث العلمي 

 )وألاَداف ؤلاطتراجُجُت الفسعُت الخابعت لهرا الخىحه(
     

 7ٌ ج
)وألاَداف ؤلاطتراجُجُت  الترهحز على الخدماث – الخدٌى في اإلاؼازهت املجخمعُت

 الفسعُت الخابعت لهرا الخىحه(
     

 8ٌ ج

س  الترهحز على بىاء و  - مصادز الدزل عوالىظام اإلاالي وؤلادازي وجىى البيُت الخدخُت جؼٍى

ت واإلاادًت والخمحز  الىىعي )وألاَداف ؤلاطتراجُجُت الفسعُت الخابعت اللدزاث البؼٍس

 لهرا الخىحه(

       

زطالت 

 اليلُت

ا  ًُ ا وؤوادًم َِلحن جسبىًٍ
َ
جحن ُما ت وؤوادًمُت مخمحزة؛ إلعداد زٍس حظعى اليلُت بلى جلدًم بسامج جسبٍى

ىحن  مّظِ
َ
ا، وُمخ ًُ ا ومهى ًُ ً على زدمت املجخمع، وجلبُت وبدث بثىابذ الدًً وكُم اإلاىاػىت، وكادٍز

 خاحاث طىق العمل فُه

    

ؤَداف 

 اليلُت

تهم الىػىُت والثلافُت.  5ٌ ن ٍى َُ ص اإلاىاػىت والىالء والاهخماء لدي الؼلبت، وجإصُل         حعٍص

 6ٌ ن
ت وألاوادًمُت والىفاءاث ألاطاطُت د الؼلبت بالخبراث التربٍى التي ًدخاحها طىق  جصٍو

 العمل.
  

    

 7ٌ ن
جمىحن الؼلبت مً مهازاث الخفىحر وؤلابداع وخل اإلاؼىالث والخعلم الراحي واإلابادزة في 

س ألاداء.  جؼٍى
  

   

 8ٌ ن
ص وجِظحر العملُت الخعلُمُت،  اطخسدام جلىُاث اإلاعلىماث الفعالت في دعم وحعٍص

 والخعلُم ؤلالىترووي والخعلم عً بعد.
  

   

 9ٌ ن
م، وجدمل مظاولُت ؤداء اممىحن الؼلبت مً مهازاث العمل الجج عي وكُادة الفٍس

 اإلاهام وجدلُم ألاَداف بفاعلُت.
  

   

 :ٌ ن
ً، بلغت جىاطب  جمىحن الؼلبت مً مهازاث الخىاصل الؼفهي والىخابي مع آلازٍس

 اإلاىكف وجىىن لها كىة الخإزحر وؤلاكىاع.  

   
 

 

 ;ٌ  ن
جحن  ا لخدمت املجخمع وجلبُت بعداد زٍس ًُ ا ومهى ًُ ا وبدث ًُ ا وؤوادًم لحن جسبىًٍ ََّ ُما

 اخخُاحاث طىق العمل فُه.
      

 >ٌ ن
ت للمظاَمت  الخىطع في الدزاطاث العلُا وحشجُع البدث العلمي وألاوؼؼت الابخياٍز

 في جلبُت اخخُاحاث املجخمع املحلي والخددًاث الىػىُت.
    

 
 

 =ٌ ن  
ع الظعىدًحن وغحر الظعىدًحن  اطخلؼاب الىفاءاث اإلاخمحزة مً ؤعظاء َُئت الخدَز

س مهازاتهم ألاوادًمُت والبدثُت.  لدعم مظخىي حعلم الؼلبت وجؼٍى
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 مً َداف وّل  ؤالاحظاق ما بحن ؤَداف البرهامج و مً زطالت اليلُت والجامعت، هما ًخضح  الت البرهامج مع وّل  ًخضح مً اإلاصفىفت الظابلت احظاق ول مً زط                  

  اليلُت والجامعت.

زطالت 

 البرهامج

لحن  في مجاٌ  ََّ جحن ما ، إلعداد زٍس ٌظعى كظم اللغت العسبُت بلى جلدًم بسهامج ؤوادًمّي  مخمّحز 

ت، وكُمهم؛ اللغت العسبُت وعلىمها،  ا، مخمظىحن بهىٍتهم الدًيُت واللغٍى َُّ ا ومهى ًُّ ا وبدث ًُّ ؤوادًم

لخلبُت مخؼلباث الخىمُت وطىق العمل، وحشجُع البدث العلمي وؤلابداع ألادبي واللغىي لخدمت 

ا ألفظل اإلامازطاث ألاوادًمُت، ومعاًحر طمان 
ً
املجخمع، مً زالٌ َُئت ؤوادًمُت، جدلُل

 الجىدة الىػىُت.

    

َداف ؤ

 البرهامج

 5ٌ ب
بهظاب الؼالب اإلاعازف واإلاهازاث في حمُع حىاهب اللظاًا اإلاخعللت بىظائف اللغت 

 وألادب.
     

ص زلافت الاهخماء والخمظً بالهىٍت الىػىُت ؤلاطالمُت العسبُت بحن  6ٌ ب        .الؼالبحعٍص

 7ٌ ب
رة وكىتها جىمُت مهازاث الخىاصل وهفاءاجه )الؼفهي والىخابي(، مً  زالٌ اللغت اإلاعّبِ

 في الخإزحر وؤلاكىاع.
     

      بهظاب الؼالب مهازاث ؤلابداع والابخياز، والخفىحر الىاكد، وخل اإلاؼىالث. 8ٌ ب

 9ٌ ب
جي  جىمُت زوح العمل الجماعي ومهازاث اللُادة، والخعلم الراحي واإلاظخمس لدي زٍس

 البرهامج بما ًدظم ومخؼلباث طىق العمل.
      

 :ٌ ب
ً شخصُت كادزة على الاهدؼاف البزساء  لدزاث البدثُت والخلىُت للؼالب وجىٍى

       وؤلابداع والاطخدالٌ، وخل اإلاؼىالث اإلاخعللت باللغت العسبُت.

 خظبئض خشٚغٙ انجشَبيظ: .4

 .حشبع الطالب بالقيم الىطنيت وألاخالقيت النزيهت في مسيرجه ألامادًميت واملهنيت – 1

من خالل جفعيل آلياث الخعلم الراحي، واجخاذ املبادزاث املناسبت ملقخضياث محددة، وجمثل الخفنير الناقد املىسىم بالحجج الداعمت ثقت الطالب في قدزاجه الراجيت  – 2

 السخقالليت القساز. 

 الناقد. اسخخدام الخقنياث الحدًثت النافعت في البحث والخحليل والنقاش، وحّل املشنالث من خالل الخفنير – 3

 السوح الجماعيت وعمل الفسيق في البحث واملناقشت وإبداء السأي وجحمل املسؤوليت وفق منهجيت حشازليت مبدعت.حعزيز  – 4

 السيادة في جنفير مشازيع بحثيت هىعيت خالقت، جنهض بأدواز طليعيت في اقخصاد املعسفت، وجلّبي حاحاث السىق، وجنفخح على خدمت املجخمع. – 5

 الخىاصل الفّعال في مقاماث مخخلفت من خالل النخابت اللغىيت السليمت، والاسخماع الىاعي، والحىاز املؤثس. – 6

جي الجامعت اإلاسحعُت التي  جي البرهامج  بىِذجمثل زصائص زٍس  عليها زصائص زٍس

جي حامعت الحدود الؼمالُت  زصائص زٍس

جي حامعت  زصائص زٍس

 الحدود الؼمالُت
جي حامعت الحدود الؼمالُت لبرامج  ىضمسسحاث الخعلم لخصائص زٍس  البيالىٍز

ت الىػىُت  الهٍى
ل: 5ر ر

ّ
ٌ  مً الظلىن ألازالقي واإلاظاوٌ للظلىن ألاوادًمي واإلانهي في مجاٌ الخسصص، والخمث بالجزاَت،  بظهاز مظخىي عا

اءة بًجاد في واإلاؼازهت
ّ
 .اإلاظاولت والالتزام باإلاىاػىتاملجخمعُت،  اللظاًا لبعع الحلٌى البى

س واإلابادزة بظهاز اللدزة على بدازة الراث والخعلم الراحي والخفىحر الىاكد،: 6ر ر بدازة الراث   ألاداء في جؼٍى
ً
وجلدًم  مدددة، إلاعاًحر وفلا

 الخفىحر الىاكد باطخلاللُت. اللساز لدعم والحجج ألادلت

 الثلافت السكمُت
اكتراح الحلٌى وخل  اطخسدام :7ر ر اطُت وؤلاخصائُت لخدلُل البُاهاث و جلىُاث اإلاعلىماث الفعالت والخدلُلُت والٍس

 اإلاؼىالث مً زالٌ الخفىحر الىلدي.

 العمل الجماعي
م عمل حماعي، وجدّمل: 8ر ر س اإلاهام ؤداء مظاولُت اللدزة على كُادة فٍس م ؤَداف العمل، وجدلُم وجؼٍى بفاعلُت،  الفٍس

ص   .والاحخماعُت والىفظُت الصحُت الجىاهب وحعٍص

ادة ألاعماٌ ت الىاجحت. :9ر ر ٍز ع الخجاٍز ادة ألاعماٌ ومخؼلباتها في جؼبُم اإلاؼاَز  جددًد وظائف ٍز
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 مهازاث الخىاصل
 على خد طىاء باطخسدام ؤػياٌ العسض اإلاىاطبت واللغت العلمُت والاطخدالٌ اإلا: :ر ر

ً
 وهخابُا

ً
ىاطب الخىاصل الفعاٌ ػفهُا

 ملخخلف اللظاًا والخعامل مع اإلاظخفُدًً.

جي   مع ؤَداف البرهامج البرهامجمصفىفت احظاق زصائص زٍس

وماا باين (،  4لماا فاي خاصايت خ    ماا باين احسااق ماع اادن واحادان الاحسااق باين خصااخر خسيااي المرهاامد وأاادان المرهاامد قاد جاساوح ًخضح من املصفىفت السابقت                   

 .(6 ،    3،    2ا،         لما في خاصيت خاحساق مع خادفين ،

 

جي البرهامج مع مصفىفت احظاق  الث )طلف(زصائص زٍس  ؤلاػاز الظعىدي للمَا
 

 َـ ب.. :ٌ ب 9ٌ ب 8ٌ ب 7ٌ ب 6ٌ ب 5ٌ ب ؤَداف البرهامج

زصائص 

جي  زٍس

 البرهامج

          5ر ر

          6ر ر

          7ر ر

         8ر ر

        9ر ر

          :ر ر

الث )طلف(  الىفاءاث / الخصائص باإلػاز الظعىدي للمَا

ىض(  اإلاظخىي الظابع )البيالىٍز

جي  البرهامجزصائص زٍس  

5ر ر 6ر ر  7ر ر  8ر ر  9ر ر  :ر ر   

      √ بدزان ؤَمُت بىاء عالكاث مهىُت طلُمت.

ادة ألاعماٌ.بُان الثلت الراجُت واللدزة على جىلي دوز كُادي    √  √ √  وفي الاطدثماز في ٍز

م العمل وكُمت ذلً لبِئت العمل الىظُفي.   √ √    بدزان ػبُعت الخىحه العام لفٍس

اكب اللسازاث وألافعاٌ الراجُت على مسسحاث بِئت  بدزان وجلُُم هخائج او عى

حن ألادائي وألازالقي.  العمل او الخعلم على اإلاظخٍى
√ √     

 للىاعد الظلىن اإلانهي اإلاعمٌى بها.الخعامل 
ً
      √ مع اللظاًا ألازالكُت واإلاهىُت وفلا

حظلُؽ الظىء على ؤَمُت الرواء العاػفي في اجساذ ؤو جبني ؤخيام وكسازاث 

 مخىاشهت.
√     √ 

 *يخشعبد رؼهى انجشَبيظ .5
 لبدًسا ػهٗ:ثؼذ إكًبل يزطهجبد انجشَبيظ يٍ انًزٕلغ أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ : انًؼبسف

اث  6ع ت وألادبُت بظهاز اإلاعسفت الخفصُلُت وفهم املجاالث ألاطاطُت للىظٍس   . وعلىمها ذاث الصلت بمسخلف املجاالث اإلاخعللت بخسصص اللغت العسبُتاللغٍى

ت وألادبُت، والخلىُاث الحدًثت في البدث اللغىي وألادبي والبالغي. 0ع  اإلاعسفت بإطع مىاهج الدزاطت اللغٍى

خـل اإلاؼـىالث واجسـاذ اللـساز فُمـا ًمـّع اللغـت العسبُـت فـي مُـدان للغت العسبُت، التي حعـّد ؤطاطـُت فـي في مجاٌ ا ، والخلىُاث الحدًثت، الخدلُلُت وؤلابداعُت معسفت ألاطالُب ؤلاخصائُت واإلابادئ  3ع

 العمل.

 فهم اإلاعازف البُيُت بحن جسصص اللغت العسبُت والعلىم ألازسي. 4ع

 ثؼذ إكًبل يزطهجبد انجشَبيظ يٍ انًزٕلغ أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ لبدًسا ػهٗ:: انًٓبساد

ا، ومعالجتهــا وفسوعهــا بلظــاًا اللغــت العسبُــت اإلاخعللــت حمــع البُاهــاث 6و ، لخلُــُم اإلاعلىمــاث واإلافــاَُم واإلاصــؼدحاث الجدًــدة مــً مجمىعــت مــً اإلاصــادز، وجؼبُــم الاطــخيخاحاث بؼــيل وجفظــحَر

ٌ  عىد خل    اإلاؼىالث.فعا

 للغت العسبُت.خل اإلاؼىالث باطخسدام جىىىلىحُا اإلاعلىماث وجلىُتها، وألاطالُب العلمُت مً مصادز مخعددة، وصُاغت ألافياز والاطخيخاحاث اإلاخعللت با 0و

 العمل.اللدزة على بخدار الخغُحر بمظاولُت ووعي  ، وجىفحر اللُادة في البِئاث ألاوادًمُت واإلاهىُت في ميان  3و

 خظب الخؼىز العلمي والخلني، واإلاعازف اإلاىدظبت مً العلىم اإلاخعللت باللغت العسبُت.وفىىنها املخخلفت بحساء بدىر مخلدمت في اللغت العسبُت  4و

  ..و

 ثؼذ إكًبل يزطهجبد انجشَبيظ يٍ انًزٕلغ أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ لبدًسا ػهٗ: :انكفبءاد

.بظهاز اإلاهازاث الشخصُت  6ن م عمل  ؤو مجمىعاث ؤزسي ذاث صلت    واإلاعسفُت والدوز اللُادي واللدزة على اإلاؼازهت بفاعلُت مع فٍس

دلُلُـت الشمـت ثـىز علـى معلىمـاث حدًـدة ؤو جلىُـاث ججدمل مظاولُت الخعلم الراحي اإلاظخمس فـي مجـاٌ اللغـت العسبُـت وعلىمهـا املخخلفـت، واإلاىطـىعاث اإلاخصـلت بهـا؛ بدُـث ًمىىـه جددًـد وطـائل الع 0ن
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 إلهجاش اإلاهاّم.

ا إلاخؼلباث الخىظُف، وإصداز ؤخيام مظدىحرة في بِئت العمل. 3ن
ً
ٌ  مً الظلىن ألازالقي اإلاظاوٌ للظلىن اإلانهي وفل  بظهاز مظخًىي عا

 اإلاؼىالث ؤو اكتراح الحلٌى لها.اطخسدام جلىُت معلىماث فعالت، وجلىُاث جدلُلُت وإخصائُت؛ لخدلُل اإلاعلىماث، والخفىحر الىاكد في خل  4ن

ىــىن الخىاصــل الفعــاٌ ػــفهُا وهخابُــا باطــخسدام العــسوض اإلاىاطــبت واللغــت العلمُــت الفعالــت لالطــخدالٌ اإلاىاطــب ملخخلــف اللظــاًا والــخمىً مــً عسطــه 5ن ا بؼــيل حُــد، ًدــدر الخــإزحر الفعــاٌ، ٍو

 كادًزا على ؤلاكىاع.

  

 أٔ َمبط رخشط )إٌ ٔعذد(ٚزى إضبفخ عذٔل يُفظم نكم يغبس  *

جي البرهامج مع مسسحاث الخعلم للبرهامج )مصفىفت الدمج(  مصفىفت احظاق زصائص زٍس
 

 مسسحاث حعلم

 البرهامج
 9ن 8ن 7ن 6ن 5ن 8م 7م 6م 5م 8ع 7ع 6ع 5ع

زصائص 

جي  زٍس

 البرهامج

   √    √    √ √ √ 5ر ر

  √  √ √  √   √   √ 6ر ر

  √    √ √ √   √   7ر ر

     √         8ر ر

              9ر ر

 √             :ر ر
  

 

الث )طلف(مصفىفت   احظاق مسسحاث الخعلم للبرهامج مع ؤلاػاز الظعىدي للمَا
الث )طلف( ىض( ؤلاػاز الظعىدي للمَا  مسسحاث الخعلم للبرهامج  اإلاظخىي الظابع )البيالىٍز

اث ومبادئ(  )اإلاعسفت( حعلم البرهامجمسسحاث  اإلاعسفت )خلائم وهظٍس

ت مخسصصت مظخمدة مً الخؼىزاث الحدًثت ذاث الصلت بمجاٌ  .1 معسفت وكائعُت وهظٍس

 الخسصص ؤو العمل.

جدلُل دكُم للمبادئ واإلافاَُم واإلاصؼدحاث الالشمت لخلُُم البُاهاث واإلاعلىماث وجلدًم  .2

في  جإحيالحلٌى الىىعُت للمؼىالث ذاث الصلت بدلل الخسصص ؤو مُدان العمل والتي كد 

 .تفمإلى طُاكاث معلدة ؤو غحر 

زسي ذاث فهم باإلاعازف اإلاسجبؼت بحن خلل الخسصص ؤو اإلامازطت الىظُفُت والحلٌى ألا  .3

 الصلت.

 معسفت بمىهجُاث وجلىُاث البدث الحدًثت. .4

ــــاث : 5ع ـــــت وألادبُـــــت بظهــــاز اإلاعسفـــــت الخفصـــــُلُت وفهــــم املجـــــاالث ألاطاطـــــُت للىظٍس اللغٍى

 . وعلىمها ذاث الصلت بمسخلف املجاالث اإلاخعللت بخسصص اللغت العسبُت

ـــت وألادبُـــت، والخلىُـــاث : 6ع الحدًثـــت فـــي البدـــث اإلاعسفـــت بإطـــع مىـــاهج الدزاطـــت اللغٍى

 .والبالغي اللغىي وألادبي

 ، والخلىُــاث الحدًثــت، الخدلُلُــت وؤلابداعُــت معسفــت ألاطــالُب ؤلاخصــائُت واإلابــادئ :7ع

خــل اإلاؼــىالث واجســاذ اللــساز فُمــا للغــت العسبُــت، التــي حعــّد ؤطاطــُت فــي فــي مجــاٌ ا

 ًمّع اللغت العسبُت في مُدان العمل.

 فهم اإلاعازف البُيُت بحن جسصص اللغت العسبُت والعلىم ألازسي. : 8ع

 )اإلاهازاث( حعلم البرهامجمسسحاث  ومهازاث الحاطب( -والشخصُت -والخلىُت -اإلاهازاث )الادزاهُت

مهازاث وممازطاث ببداعُت وجلىُت مخسصصت لخلُُم اإلاعلىماث اإلاخاخت والتي كد جىىن غحر  .1

دًت وفي طُاكاث غحر   مً ؤحل اطخيباغ خلٌى إلاؼاول ًمىً ؤن جىىن ججٍس
ً
مىخملت ؤخُاها

 مإلىفت. 

جلُُم هلدي دكُم للمىهجُاث والىطائل اإلاخبعت لخىلُد ألافياز ؤو جؼبُم الحلٌى العملُت خُاٌ  .2

 ظاًا/ مؼىالث مسخلفت ذاث صلت بمُدان العمل ؤو خلل الخعلم.ك

ت لخىفُر ؤدواث وجلىُاث البدث اإلاىاطبت. .3  مهازاث طسوٍز

مهازاث الاجصاٌ وجىىىلىحُا اإلاعلىماث اإلاخلدمت لخلُُم اإلاظائل/ اللظاًا التي كد جىىن معلدة  .4

 وجلدًم الحلٌى لها.

ــا وفسوعهـــــا العسبُـــــتبلظـــــاًا اللغـــــت  اإلاخعللـــــت حمـــــع البُاهـــــاث: 5م ا، ومعالجتهـــ ، وجفظـــــحَر

لخلُـــُم اإلاعلىمـــاث واإلافـــاَُم واإلاصـــؼدحاث الجدًـــدة مـــً مجمىعـــت مـــً اإلاصـــادز، 

ٌ  عىد خل اإلاؼىالث.  وجؼبُم الاطخيخاحاث بؼيل فعا

خــل اإلاؼــىالث باطــخسدام جىىىلىحُــا اإلاعلىمــاث وجلىُتهــا، وألاطــالُب العلمُــت مــً : 6م

 والاطخيخاحاث اإلاخعللت باللغت العسبُت. مصادز مخعددة، وصُاغت ألافياز 

اللدزة علـى بخـدار الخغُحـر بمظـاولُت ووعـي  ، وجـىفحر اللُـادة فـي البِئـاث ألاوادًمُـت  :7م

 واإلاهىُت في ميان العمل.

خظـــب الخؼـــىز العلمـــي املخخلفـــت  وعلىمهـــابحــساء بدـــىر مخلدمـــت فـــي اللغـــت العسبُـــت : 8م.

 العلىم اإلاخعللت باللغت العسبُت.والخلني، واإلاعازف اإلاىدظبت مً 

 )الىفاًاث( حعلم البرهامجمسسحاث  الىفاًاث )الاطخلاللُت واإلاظاولُت، واإلامازطت، واللُم الراجُت(

 الاطخلاللُت واإلاظاولُت: اللدزة على

م العمل في  .1 العمل بفاعلُت دازل هؼاق العالكاث اإلاهىُت ؤو جدمل مظاولُت كُادة مهام فٍس

م. يمإلىفت والتطُاكاث غحر   كد جخظمً جددًد واطىاد اإلاهام بلى ؤعظاء الفٍس

بظهــــــاز اإلاهــــــازاث الشخصــــــُت واإلاعسفُــــــت والـــــــدوز اللُــــــادي واللــــــدزة علــــــى اإلاؼـــــــازهت : 5ن 

. م عمل  ؤو مجمىعاث ؤزسي ذاث صلت   بفاعلُت مع فٍس

ــا جدمــــــــل مظــــــــاولُت الــــــــخعلم الــــــــراحي اإلاظــــــــخمس فــــــــي مجــــــــ: 6ن  اٌ اللغــــــــت العسبُــــــــت وعلىمهــــــ
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الراحي  هُحالخى اجساذ كسازاث مىظمت دازل بِئاث العمل ؤو الخعلم والتي جخؼلب اللدزة على  .2

 خُاٌ جدلُم / جىفُر مخؼلباث العمل والخعلم والابخياز.

ع، ؤو ؤوؼؼت فىُت، ؤو مهىُت  .3 معلدة، ؤو معصشة باللدزة على بظهاز اللدزة على بدازة فسق مؼاَز

 جىُُف الراث مع اإلاخغحراث التي جؼسؤ دازل بِئت العمل ؤو الخعلم.

املخخلفـــــت، واإلاىطـــــىعاث اإلاخصـــــلت بهـــــا؛ بدُـــــث ًمىىـــــه جددًـــــد وطـــــائل العثـــــىز علـــــى 

 معلىماث حدًدة ؤو جلىُاث جدلُلُت الشمت إلهجاش اإلاهاّم.

ٌ  مــً الظــلىن ألازالقــي اإلاظــاوٌ للظــلىن: 7ن  ــا  ألاـوـادًمي بظهــاز مظــخًىي عــا
ً
اإلانهــي وفل

 إلاخؼلباث الخىظُف، وإصداز ؤخيام مظدىحرة في بِئت العمل.

ــائُت؛ لخدلُـــــــــل : 8ن  اطـــــــــخسدام جلىُـــــــــت معلىمـــــــــاث فعالـــــــــت، وجلىُـــــــــاث جدلُلُـــــــــت وإخصـــــــ

 اإلاعلىماث، والخفىحر الىاكد في خل اإلاؼىالث ؤو اكتراح الحلٌى لها.

اإلاىاطـــبت واللغـــت العلمُــــت الخىاصـــل الفعـــاٌ ػــــفهُا وهخابُـــا باطـــخسدام العــــسوض : 9ن 

الفعالــت لالطــخدالٌ اإلاىاطــب ملخخلــف اللظــاًا والــخمىً مــً عسطــها بؼــيل حُــد، 

ىىن كادًزا على ؤلاكىاع.  ًددر الخإزحر الفعاٌ، ٍو

 اإلامازطت: اللدزة على

ت للخعامل مع مهام معلدة جلع في خلل الخسصص ؤو مجاٌ العمل. .4  اطخسدام مبادئ هظٍس

ت إلًجاد خلٌى إلاؼىالث معلدة مسجبؼت بدلل الخسصص ؤو مجاٌ اطخسدام جلىُاث مخلدم .5

 العمل.

جىظُف مجمىعت مدددة مً اإلاصادز املخخلفت واإلاخاخت ؤو جىظُف هفاًاث الرواء الاصؼىاعي  .6

 الجساذ اخيام وكسازاث متزهت وطلُمت.

ً و/ ؤو جددًد الىطائل وؤلاحساءاث العملُت لخؼىٍس  .7 ؤداء اإلاؼازهت في جلُُم ؤعماٌ آلازٍس

م.  الفٍس

 الاصؼىاعي. ءالروافي اطخسدام  الاطخدامت .8

 اللُم الراجُت: اللدزة على

 بدزان ؤَمُت بىاء عالكاث مهىُت طلُمت. .9

ادة ألاعماٌ. .11  بُان الثلت الراجُت واللدزة على جىلي دوز كُادي وفي الاطدثماز في ٍز

م العمل وكُمت ذلً لبِئت العمل  .11  الىظُفي.بدزان ػبُعت الخىحه العام لفٍس

اكب اللسازاث وألافعاٌ الراجُت على مسسحاث بِئت الع .12 ل او الخعلم مبدزان وجلُُم هخائج او عى

حن ألادائي وألازالقي.  على اإلاظخٍى

 للىاعد الظلىن اإلانهي اإلاعمٌى بها. .13
ً
 الخعامل مع اللظاًا ألازالكُت واإلاهىُت وفلا

 جبني ؤخيام وكسازاث مخىاشهت.حظلُؽ الظىء على ؤَمُت الرواء العاػفي في اجساذ ؤو  .14

الث )طــلف(  ؤلاػــاز لبرهــامج مــع ل مسسحــاث الــخعلمًخضــح مــً اإلاصــفىفت الظــابلت احظــاق                       ىض( الظــعىدي للمــَا ًٍّ  ِددٓ اإلاظــخىي الظــابع )البـيـالىٍز ، فددٟ ودد

 اٌّعشفخ، اٌّٙبساد، اٌىفب٠بد.

 البرهامجمصفىفت احظاق مسسحاث الخعلم للبرهامج مع ؤَداف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ك 3، ك 4م خ مخسحااثلماا فاي  وأادان المرهامد قاد جاساوح ماا باين احسااق ماع اادن واحاد لمرهامد مخسحاث الخعلم لان الاحساق بين ًخضح من املصفىفت السابقت                       

 (.4، وما بين احساق مع أزبعت أادان لما مخسجخع(4، ك2، ك 1/  ك3،م2،م1/ م 3،ع2،ع1ع،خ مخسحاثلما في ادفين ، احساق مع وما بين (، 5

 

 َـ ب .. :ٌ ب 9ٌ ب 8ٌ ب 7ٌ ب 6ٌ ب 5ٌ ب ؤَداف البرهامج

مسسحاث 

الخعلم 

 للبرهامج

  √     √ 5ع

  √     √ 6ع

    √   √ 7ع

  √  √ √ √  8ع

  √  √    5م

  √  √    6م

  √ √     7م

  √      8م

  √ √     5ن

  √ √     6ن

     √   7ن

  √  √    8ن

     √   9ن
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 انًُٓظ انذساعٙ: .ط
 يكَٕبد انخطخ انذساعٛخ:. 6

 ػذد انًمشساد إعجبس٘ / اخزٛبس٘ يكَٕبد انخطخ انذساعٛخ
انغبػبد 

 انًؼزًذح
 انُغجخ انًئٕٚخ

 يزطهجبد انغبيؼخ
 %5 6 3 إخجبسٞ

 %3333 4 0 ارز١بسٞ

 يزطهجبد انكهٛخ
 %0.33 62 5 إخجبسٞ

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ارز١بسٞ

 يزطهجبد انجشَبيظ

 %75.04 96 42 إخجبسٞ

 %3333 4 0 ارز١بسٞ

 %4367 5 0 زشح

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ يششٔع انزخشط

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ انزذسٚت انًٛذاَٙ / عُخ االيزٛبص

 أخشٖ
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 %622 602 54 اإلعًبنٙ

 ) إْ ٚخذ(٠زُ إظبفخ خذٚي ِٕفصً ٌىً ِغبس  *

 

 :يمشساد انجشَبيظ. 0

 

 انًغزٕٖ

 

 اعى انًمشس سيض انًمشس
 إعجبس٘

 أٔ اخزٛبس٘

انًزطهجبد 

 انغبثمخ

انغبػبد 

 انًؼزًذح
 َٕع انًزطهت
 )خبِعخ / و١ٍخ / ثشٔبِح(

 

 

 انًغزٕٖ

1 

 

 عبيؼخ 0 ــــــــ إعجبس٘ 6انضمبفخ اإلعاليٛخ  6626626

 عبيؼخ 0 ــــــــ إعجبس٘ 6نغخ ػشثٛخ 6620626

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ َشأح انُؾٕ ٔيشاؽم رطٕسِ 6620602

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ 6انظشف  6620606

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ انؼشٔع ٔانمبفٛخ 6620634

 ثشَبيظ 3 ــــــــ إعجبس٘ األدة انغبْهٙ 6620642

 ثشَبيظ 3 ــــــــ إعجبس٘ يظبدس انهغخ ٔاألدة 6620662

 

 

 انًغزٕٖ

2 

 

 

 

 عبيؼخ 0 6626626 إعجبس٘ 0انضمبفخ اإلعاليٛخ  6626026

 كهٛخ 0 ــــــــ إعجبس٘ 6نغخ ػشثٛخ رطجٛمٛخ 6620620

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ ػهى األطٕاد 6620662

 ثشَبيظ 0 6620602 إعجبس٘ 6انُؾٕ 6620606

 ثشَبيظ 3 ــــــــ إعجبس٘ 6ػهى انًؼبَٙ  6620632

 ثشَبيظ 3 6620642 إعجبس٘ األدة فٙ طذس اإلعالو 6620646

6626623 

6623326 

6625626 

6620626 

 رالٔح ٔرغٕٚذ

 انفكش انزشثٕ٘

 يجبدئ ػهى اإلداسح

 انغؼٕدٚخربسٚخ انًًهكخ انؼشثٛخ 

   6اخزٛبس٘ 

) يمرررررررشس يررررررررٍ 

 األسثؼخ(

 كهٛخ 0 ــــــــ

 انًغزٕٖ

3 

6626326 

6626320 

6626323 

 (3صمبفخ إعاليٛخ)

 (4صمبفخ إعاليٛخ)

 (7صمبفخ إعاليٛخ)

   6اخزٛبس٘ 

) يمرررررررشس يررررررررٍ 

 انضالصخ(

 عبيؼخ 0 

 كهٛخ 0 ــــــــ إعجبس٘ 0نغخ ػشثٛخ رطجٛمٛخ 6620026

 ثشَبيظ 0 6620662 إعجبس٘ ػهى انًؼغى 6620066

 ثشَبيظ 0 6620606 إعجبس٘ 0انظشف  6620007

 ثشَبيظ 3 6620646 إعجبس٘ األدة فٙ انؼظش األيٕ٘ 6620040

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ َظشٚخ األدة 6620066

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ يُبْظ انجؾش انهغٕ٘ ٔاألدثٙ 6620060

 

 

 انًغزٕٖ

4 

 

6626426 

6626420 

6626423 

 (5صمبفخ إعاليٛخ)

 (6صمبفخ إعاليٛخ)

 (0صمبفخ إعاليٛخ)

   6اخزٛبس٘ 

) يمرررررررشس يررررررررٍ 

 انضالصخ(

 عبيؼخ 0 

 ثشَبيظ 0 6620066 إعجبس٘ فمّ انهغخ 6620060

 ثشَبيظ 3 6620606 إعجبس٘ 0انُؾٕ  6620000

 ثشَبيظ 3 6620632 إعجبس٘ 0ػهى انًؼبَٙ  6620036

 ثشَبيظ 2 6620634 إعجبس٘ يٕعٛمب انشؼش  6620035
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 انًغزٕٖ

 

 اعى انًمشس سيض انًمشس
 إعجبس٘

 أٔ اخزٛبس٘

انًزطهجبد 

 انغبثمخ

انغبػبد 

 انًؼزًذح
 َٕع انًزطهت
 )خبِعخ / و١ٍخ / ثشٔبِح(

 ثشَبيظ 2 6620040 إعجبس٘ انشؼش انؼجبعٙ 6620043

 كهٛخ 2 ــــــــ إعجبس٘ انًذخم إنٗ ػهى انُفظ 6623026

 انًغزٕٖ

5 

 

 ثشَبيظ 3 6620000 إعجبس٘ 3َؾٕ 6620303

 ثشَبيظ 0 6620007 إعجبس٘ 3طشف  6620300

 ثشَبيظ 0 6620040 إعجبس٘ انُضش انؼجبعٙ 6620344

 ثشَبيظ 3 ــــــــ إعجبس٘ انُمذ األدثٙ انمذٚى 6620352

6626623 

6623326 

6625626 

6620626 

 رالٔح ٔرغٕٚذ

 انفكش انزشثٕ٘

 يجبدئ ػهى اإلداسح

 ربسٚخ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

   6اخزٛبس٘ 

) يمرررررررشس يررررررررٍ 

 األسثؼخ(

 كهٛخ 0 ــــــــ

     (6يمشس ؽش ) 

 

 

 انًغزٕٖ

6 

 

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ ػهى انهغخ انؾذٚش 6620363

 ثشَبيظ 3 6620303 إعجبس٘ 4انُؾٕ  6620304

 ثشَبيظ 3 6620036 إعجبس٘ ػهى انجٛبٌ 6620330

 ثشَبيظ 0 6620040 إعجبس٘ األدة األَذنغٙ 6620345

 6620043 إعجبس٘ أدة انذٔل انًززبثؼخ 6620346

6620044 

 ثشَبيظ 0

     (0يمشس ؽش ) 

 

 

 انًغزٕٖ

7 

 

 ثشَبيظ 0 6620066 إعجبس٘ ػهى انذالنخ 6620464

 ثشَبيظ 3 6620304 إعجبس٘ 5انُؾٕ  6620405

 ثشَبيظ 0 6620330 إعجبس٘ ػهى انجذٚغ  6620433

 ثشَبيظ 0 6620346 إعجبس٘ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش 6620447

 ثشَبيظ 0 6620352 إعجبس٘ 6انُمذ األدثٙ انؾذٚش  6620456

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ يظطهؾبد نغٕٚخ ٔأدثٛخ ثهغخ أعُجٛخ 6620463

 6620465 

6142411 

 ػهى اعزًبع األدة

 نغخ اإلػالو

اخزٛررررررررررررررررررررربس٘ 

 رخظض

) أؽرررررررررررررررررررررررررررررذ 

 ٍٚ(سانًمش

 ثشَبيظ 0 ــــــــ

 

 

 انًغزٕٖ

8 

 

 6620300 إعجبس٘ رطجٛمبد َؾٕٚخ ٔطشفٛخ 6620409

6620405 

 ثشَبيظ 0

 ثشَبيظ 0 6620447 إعجبس٘ انُضش انؼشثٙ انؾذٚش 6620440

 ثشَبيظ 0 6620447 إعجبس٘ األدة انغؼٕد٘ 6620449

 ثشَبيظ 0 6620456 إعجبس٘ 0انُمذ األدثٙ انؾذٚش  6620450

 ثشَبيظ 0 6620456 إعجبس٘ رؾهٛم انُظٕص األدثٛخ 6620453

 ثشَبيظ 0 ــــــــ إعجبس٘ انخطبة انضمبفٙ انؼشثٙ 6620464

 6620467 

6620460 

 انخطبةيذخم إنٗ رؾهٛم 

 انغًٛٛبئٛخ

اخزٛررررررررررررررررررررربس٘ 

 رخظض

) أؽرررررررررررررررررررررررررررررذ 

 ٍٚ(سانًمش

 ثشَبيظ 0 ــــــــ

 ؽغت انؾبعخ ددسط انًضٚذ يٍ انًغزٕٚبا *

 كم يغبس ) إٌ ٔعذ(ًمشساد عذٔل ن أضف*  *

 

 :رٕطٛف يمشساد انجشَبيظ. 3
 .ٔفك ًَٕرط انًشكض انٕطُٙ نهزمٕٚى ٔاالػزًبد األكبدًٚٙ انزفظٛهٙ نغًٛغ يمشساد انجشَبيظ ضغ انشاثظ اإلنكزشَٔٙ نهزٕطٛف

 

 :يظفٕفخ يخشعبد انزؼهى نهجشَبيظ. 4
ً ٌجشٔبِح ٚا رعٍُ  لُ ثبٌشثػ ث١ٓ وً ِٓ ِخشخبد  ّغز٠ٛبد اٌزب١ٌخ:ٌٍ اٌّمشساد ٚفمب

 (اٌزّىٓ= ِغزٜٛ  د،  اٌّّبسعخ= ِغزٜٛ  س،  اٌزأع١ظ= ِغزٜٛ  ط) 

 انًمشساد

 يخشعبد انزؼهى نهجشَبيظ

 انكفبءاد انًٓبساد انًؼبسف

 5ن 4ن 3ن 0ن  6ن 4و 3و 0و 6و ....ع 4ع 3ع 0ع 6ع

 د       س   ط ط   6نغخ ػشثٛخ

َشأح انُؾٕ 

 ٔيشاؽم رطٕسِ
  ط ط ط 

  
 

س

  
   

   د   
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 انًمشساد

 يخشعبد انزؼهى نهجشَبيظ

 انكفبءاد انًٓبساد انًؼبسف

 5ن 4ن 3ن 0ن  6ن 4و 3و 0و 6و ....ع 4ع 3ع 0ع 6ع

    د د س    س     ط ط 6انظشف 

انؼشٔع 

 ٔانمبفٛخ

 ط
  ط

  
    س

      د  

    د د    س س     ط ط األدة انغبْهٙ

يظبدس انهغخ 

 ٔاألدة
   ط ط 

  
     س س

    د د

نغخ ػشثٛخ 

 6رطجٛمٛخ

 ط
  

  
     س

    د 

     د     س س   ط ط ط ػهى األطٕاد

     د   س  س   ط ط ط 6انُؾٕ

     د س        ط ط ط 6ػهى انًؼبَٙ 

األدة فٙ طذس 

 اإلعالو

 ط
  ط  

  
      س

   د   

نغخ ػشثٛخ 

 0رطجٛمٛخ

 ط
 ط ط

  
     س

    د  

  د د د د س   س س  ط ط ط ط ػهى انًؼغى

    د د       س     ط ط 0انظشف 

األدة فٙ 

 انؼظش األيٕ٘

 ط
 ط ط

  
      س

   د   

    د     س س     ط  َظشٚخ األدة

يُبْظ انجؾش 

 انهغٕ٘ ٔاألدثٙ
 ط ط  ط 

   
   س  

   د   

 د    د      س س  ط    ط ط فمّ انهغخ

    د       س س   ط  ط ط 0انُؾٕ 

   د        س     ط  ط ط 0ػهى انًؼبَٙ 

 د     س      ط ط  ط ط يٕعٛمب انشؼش 

     د   س س س   ط ط  ط ط انشؼش انؼجبعٙ

     د     س  س    ط ط ط 3َؾٕ

 3طشف 
     ط ط

 
  س

س

  
  

    د د

     د   س   س  ط ط  ط ط انؼجبعٙانُضش 

انُمذ األدثٙ 

 انمذٚى
    ط ط

 
 س    س

 د    د  

ػهى انهغخ 

 انؾذٚش
   ط 

  ط
    س 

      د

    د د س    س    ط ط ط 4انُؾٕ 

   د   س    س   ط    ط ػهى انجٛبٌ

     د    س  س   ط    ط األدة األَذنغٙ

أدة انذٔل 

 انًززبثؼخ
    ط ط

  
     س

    د  

 د     س    س     ط ػهى انذالنخ

 5انُؾٕ 
   ط

  
 س س

س

  
 

    د د

   د       س    ط ط ط  ػهى انجذٚغ 

انشؼش انؼشثٙ 

 انؾذٚش
 ط  ط ط

   
    س س

     د

انُمذ األدثٙ 

 6انؾذٚش 
 ط   ط ط 

   
 س   

 د    
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 انًمشساد

 يخشعبد انزؼهى نهجشَبيظ

 انكفبءاد انًٓبساد انًؼبسف

 5ن 4ن 3ن 0ن  6ن 4و 3و 0و 6و ....ع 4ع 3ع 0ع 6ع

يظطهؾبد 

نغٕٚخ ٔأدثٛخ 

 ثهغخ أعُجٛخ

   ط
  

    س س 
    د  

ػهرررررررى اعزًررررررربع 

 األدة 
 ط  ط ط

   
    س 

   د   

     د   س   ط   ط نغخ اإلػالو

رطجٛمبد َؾٕٚخ 

 ٔطشفٛخ
 ط   ط

 
 س س    

 د د   د  

انُضش انؼشثٙ 

 انؾذٚش
   ط ط

  
    س س 

   د د 

    د      س س     ط األدة انغؼٕد٘

انُمذ األدثٙ 

 0انؾذٚش 
 ط   ط ط 

   
   س 

   د   

رؾهٛم انُظٕص 

 األدثٛخ
 ط  ط  ط  

  ط
 س    

 د    

انخطبة انضمبفٙ 

 انؼشثٙ
   ط ط

  ط
    س س س 

   د د د  

يذخم إنٗ رؾهٛرم 

 انخطبة

 

   ط  ط 

  ط

    س    

     د

     د    س   ط ط  ط ط انغًٛٛبئٛخ

   ٔعذ( )إٌٚزى إضبفخ عذٔل يُفظم نكم يغبس  *

 

 نهجشَبيظ.نزؾمٛك يخشعبد انزؼهى  ٔانزؼهى انًغزخذيخعزشارٛغٛبد انزؼهٛى إ .5

ف مجمىعت مً بطتراجُجُاث 
َّ
 الخعلم املخخلفت، كد جخغحر وجسخلف مً ملسز  بلى آزس بدظب مجاالث الخعلم، منها: لخدلُم مسسحاث حعلم البرهامج جىظ

 :املحاطسة  – 5

ت والخؼبُلُت مع عسض ػسائحي للمىطىع.وجخدلم َرٍ ؤلاطتراجُجُت  ا، جساعى فُه اللظاًا الىظٍس ًُّ  بؼسح اإلافسدة اإلاعىُت ػسًخا جفصُل

 العصف الرَني:   -6

دترم السؤي آلازس في الحىاز.ؤى ؤفياز جسدم الدزض وبرلً ٌؼازن الرًَ لدي الؼالب بهدف الخفىحر للىصٌى بلوحعخمد على بزازة       هبر عدد مً الؼالب ٍو

 اإلاىاكؼاث:-7

را ًظمً جدظحر الدزض مظبلا.  جؼسح املحاطسة مً زالٌ حظائالث إلزازة الؼالب لدحدًث واإلاىاكؼت َو

 الخعلم الراحي:  -8

  الؼالب  مهازة البدث عً اإلاعلىمت وجدسي الدكت وألاماهت في جىزُم اإلاصادز واإلاساحع.وفيها ًىدظب 

ع الخبادلي:   -9  الخدَز

  الحىاز. بأدابزبؽ اإلاعلىماث اللدًمت بالحدًثت مع الالتزام ى الحىاز بحن الؼالب وؤطخاذَم  و وحعخمد عل

 لىترووي:الخعلُم ؤلا   -:

 اإلاعلىماجُت وحظمذ للؼالب اهدظاب مهازة الخعامل مع وطائل الخىاصل وبسامج الحاطب آلالي.وحعخمد على الخلىُت 

 الخعلُم الخعاووي:  -;

ومهازة  حدًدة مً شمالئه، مع اهدظاب مهازة العمل في مجمىعت  و  اإلاظاولُت،مل بداء السؤي وجدي ًدُذ الفسصت للخفاعل والىلاغ وإوحعخمد على العمل في مجمىعاث إلهجاش جيلُف معحن، ألامس الر

 دظلُم العمل اإلايلفت به املجمىعتمساعاة الالتزام بالىكذ ل

 :زسائؽ اإلافاَُم   ->

ع بخىظُف ألاػياٌ والسطىم والصىز وألالىان س العالكت بحن اإلاًجاد مً زالله ب في جمثُل اإلاعسفت، وجلدًم اإلاعلىماث بؼيل  مِظس  وبظُؽ ًخدلم ، وألاطهم ًلىم عظى َُئت الخدَز
ّ
فاَُم وجره

 اإلاعلىماث.

 خل اإلاؼىالث: -=

لت الصُاغت وهُفُت حمع اإلاعلىماث  وهُفُت ا علمهم ػٍس ؼلب مً الؼالب جددًد اإلاؼيلت  َو ع بؼسح مؼيلت ما ٍو  لىصٌى بلى خلٌى وهُفُت ازخُاز الحل ألامثل لها.وفيها ًلىم عظى َُئت الخدَز
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 لخدلُلهاوالخعلم اإلاظخسدمت  الخعلُم واطتراجُجُاثللبرهامج  الخعلم مسسحاث

 

  خرف الخعلُماث الظابلت بعد الاهتهاء مً كساءتها وجىفُرَا. فظال 

 اطتراجُجُاث الخعلُم والخعلم اإلاظخسدمت مسسحاث الخعلم للبرهامج

 اإلاعسفت:

 5ع

اث  ت وألادبُت بظهاز اإلاعسفت الخفصُلُت وفهم املجاالث ألاطاطُت للىظٍس ذاث الصلت بمسخلف املجاالث اللغٍى

  .وعلىمها  اإلاخعللت بخسصص اللغت العسبُت

 -زسائؽ اإلافاَُم -اإلاىاكؼاث  –املحاطساث 

 الخعلُم ؤلالىترووي

 6ع

ت وألادبُت، والخلىُاث الحدًثت في البدث اللغىي وألادبي والبالغي. زسائؽ  -العصف الرَني-اإلاىاكؼاث  -املحاطساث  اإلاعسفت بإطع مىاهج الدزاطت اللغٍى

 الخعلُم ؤلالىترووي -اإلافاَُم 

 7ع

للغــت العسبُــت، فــي مجــاٌ ا ، والخلىُــاث الحدًثــت، الخدلُلُــت وؤلابداعُــت ألاطــالُب ؤلاخصــائُت واإلابــادئمعسفــت 

 خل اإلاؼىالث واجساذ اللساز فُما ًمّع اللغت العسبُت في مُدان العمل.التي حعّد ؤطاطُت في 
ع الخبادلي –العصف الرَني  الخعلُم  -الخدَز

 ؤلالىترووي

 8ع

ع الخبادلي -- بحن جسصص اللغت العسبُت والعلىم ألازسي.فهم اإلاعازف البُيُت  -خل اإلاؼىالث  -اإلاىاكؼاث-الخدَز

 الخعلُم ؤلالىترووي --العصف الرَني

 :اثاإلاهاز 

 5م

ا، ومعالجتها وفسوعها بلظاًا اللغت العسبُت اإلاخعللت حمع البُاهاث ، لخلُُم اإلاعلىماث واإلافاَُم وجفظحَر

ٌ  عىد خل اإلاؼىالث.واإلاصؼدحاث الجدًدة مً    مجمىعت مً اإلاصادز، وجؼبُم الاطخيخاحاث بؼيل فعا

 -العصف الرَني -الخعلُم الراحي -اإلاىاكؼاث 

 الخعلُم ؤلالىترووي -زسائؽ اإلافاَُم 

 6م

خل اإلاؼىالث باطخسدام جىىىلىحُا اإلاعلىماث وجلىُتها، وألاطالُب العلمُت مً مصادز مخعددة، وصُاغت 

 والاطخيخاحاث اإلاخعللت باللغت العسبُت.ألافياز 

 -العصف الرَني -زسائؽ اإلافاَُم-اإلاىاكؼاث -

 الخعلُم ؤلالىترووي - -خل اإلاؼىالث 

 7م

ع الخبادلي ---املحاطساث اللدزة على بخدار الخغُحر بمظاولُت ووعي  ، وجىفحر اللُادة في البِئاث ألاوادًمُت واإلاهىُت في ميان العمل. –الخعلُم الخعاووي  -الخدَز

-خل اإلاؼىالث  -زسائؽ اإلافاَُم  -اإلاىاكؼاث

 الخعلُم ؤلالىترووي --العصف الرَني

 8م

خظب الخؼىز العلمي والخلني، واإلاعازف اإلاىدظبت مً وفىىنها املخخلفت بحساء بدىر مخلدمت في اللغت العسبُت 

 ُت.العلىم اإلاخعللت باللغت العسب

 -العصف الرَني  -زسائؽ اإلافاَُم -اإلاىاكؼاث -

 الخعلُم ؤلالىترووي

 الىفاًاث:

 5ن

م عمل  ؤو مجمىعاث  بظهاز اإلاهازاث الشخصُت واإلاعسفُت والدوز اللُادي واللدزة على اإلاؼازهت بفاعلُت مع فٍس

.   ؤزسي ذاث صلت 

ع الخبادلي --  -زسائؽ اإلافاَُم  -اإلاىاكؼاث–الخدَز

الخعلُم  --العصف الرَني-اإلاؼىالث خل 

 ؤلالىترووي

 6ن
جدمل مظاولُت الخعلم الراحي اإلاظخمس في مجاٌ اللغت العسبُت وعلىمها املخخلفت، واإلاىطىعاث اإلاخصلت بها؛ 

 بدُث ًمىىه جددًد وطائل العثىز على معلىماث حدًدة ؤو جلىُاث جدلُلُت الشمت إلهجاش اإلاهاّم.
 الخعلُم ؤلالىترووي - اإلاىاكؼاث –املحاطساث 

 7ن
ا إلاخؼلباث الخىظُف، وإصداز ؤخيام 

ً
ٌ  مً الظلىن ألازالقي اإلاظاوٌ للظلىن اإلانهي وفل بظهاز مظخًىي عا

 مظدىحرة في بِئت العمل.
 الخعلُم الخعاووي   - العصف الرَني

 8ن

والخفىحر الىاكد في خل اطخسدام جلىُت معلىماث فعالت، وجلىُاث جدلُلُت وإخصائُت؛ لخدلُل اإلاعلىماث، 

 اإلاؼىالث ؤو اكتراح الحلٌى لها.

زسائؽ اإلافاَُم  -العصف الرًَ-الخعلُم الخعاووي 

ع الخبادلي-الخعلُم الالىترووي -  الخدَز

 9ن

الخىاصل الفعاٌ ػفهُا وهخابُا باطخسدام العسوض اإلاىاطبت واللغت العلمُت الفعالت لالطخدالٌ اإلاىاطب 

ىىن كادًزا على ؤلاكىاع.ملخخلف اللظاًا   والخمىً مً عسطها بؼيل حُد، ًددر الخإزحر الفعاٌ، ٍو

 -العصف الرَني-الخعلُم الخعاووي -املحاطساث 

ع الخبادلي-الخعلُم الالىترووي زسائؽ  -الخدَز

 اإلافاَُم

  طشق رمٛٛى يخشعبد انزؼهى نهجشَبيظ .6

 ػسق الخلُُم:

 طتراجُجُت اإلاالخظت:ب - 5

 يل دكُم.طتراجُجُت جخم اإلاالخظت بىىعيها اإلالىىت والحسة؛ وذلً هىطُلت لدحصٌى على معلىماث زاصت بإداء الؼالب اإلاخعلمحن والعمل على وصفها بؼمً زالٌ جلً ؤلا 
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 :هُتطتراجُجُت الازخبازاث الؼفب - 6

ع؛ لخلُُم مظخىي الؼالب والخإهد مً مدي فهمهم لؼبُعت مىطىعاث اإلا لسز وجمىنهم منها، وبرلهم الجهد اليافي الري ًدلم جخم َرٍ الازخبازاث بؼيل فسدي ؤو حماعي مً زالٌ ؤعظاء َُئت الخدَز

 الهدف مً اإلالسز.

ت:ب - 7 ٍس  طتراجُجُت الازخبازاث الخدٍس

ت مً زالٌ َرٍ ؤلاطتراجُجُت ًخم ٍس )فصلُت ونهائُت(  كُاض مظخىي جدصُل الؼالب ومدي جدلم ؤَداف اإلالسز الدزاس ي؛ خُث ًخم اطخسدام ؤدواث حعخمد على ؤطئلت جلدم في ؤوزاق وازخبازاث جدٍس

س والازخُاز مً مخعدد والصىاب والخؼإ وإهماٌ الفساغاث  الن الؼالب للمعازف واإلاهازاث اإلاؼلىبت.، وذلً للخإهد مً مدي امخبىىعيها اإلالالي واإلاىطىعي، هدى الخلاٍز

ع وألابدار الخؼبُلُت:ب - 8  طتراجُجُت اإلاؼاَز

خم اطخسدام َرٍ ؤلا  ع ألادواز ،طتراجُجُت لخلُُم مظخىي بإلاام ومعسفت الؼالب اإلاخعلمحن بالجاهب اإلاعسفي واإلاهازي للخسصص ألاوادًمي لهٍو ظهس إلهخاج عمل ؛ وهُفُت اإلاؼازهت مع شمالئهم وجىَش ًُ مؼترن 

اكعي.  مدي كدزة َرٍ املجمىعت مً الؼالب على جؼبُم ما جم حعلمه بؼيل علمي  و

 بطتراجُجُت الخيلُفاث والىاحباث اإلاجزلُت: - 9

ىاث عليها في اإلاج َرٍ ؤلاطتراجُجُت على الخيلُفاث والىاحباث وحؼخمل ٌ في مىطىعاث اإلالسز الدزاس ي التي ًيلف الؼالب بدزاطتها ؤو خل جمٍس جىاطب الفسوق الفسدًت للؼالب، وجدىىع  ساعيوذلً بما ً، ز

ع فسدًت ؤو حماعُت الخيلُفاث و  س ؤو اللُام بمؼاَز باث ؤو بعداد جلاٍز وكد ًخؼلب اطخعادة معلىماث طابلت مً الراهسة ؤو بحساءاث ببداعُت، ؤو ؤحىبت بظُؼت ؤو ، الىاحباث فلد جىىن هخابُت ؤو جدٍز

 فىسة.مسهبت جدىاٌو ؤهثر مً 

 للُاطهااإلاظخسدمت  الخلُُموػسق للبرهامج  الخعلم مسسحاث

 اإلاظخسدمت الخلُُم ػسق  مسسحاث الخعلم للبرهامج

 اإلاعسفت:

 5ع

اث  ت وألادبُت بظهاز اإلاعسفت الخفصُلُت وفهم املجاالث ألاطاطُت للىظٍس ذاث الصلت بمسخلف املجاالث اللغٍى

  .وعلىمها  اإلاخعللت بخسصص اللغت العسبُت

 بطتراجُجُت اإلاؼازهت الؼفهُت.

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج  -

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو 

بىاء على  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم اليؼؽ 

 للؼالب. 

 6ع

ت وألادبُت، والخلىُاث الحدًثت في البدث اللغىي وألادبي والبالغي.  راجُجُت اإلاؼازهت الؼفهُت والخيلُفاث.بطت اإلاعسفت بإطع مىاهج الدزاطت اللغٍى

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج 

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو 

 بىاء على 44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم اليؼؽ 

 للؼالب.

 7ع
للغت العسبُت، التي في مجاٌ ا ، والخلىُاث الحدًثت، الخدلُلُت وؤلابداعُت معسفت ألاطالُب ؤلاخصائُت واإلابادئ

 خل اإلاؼىالث واجساذ اللساز فُما ًمّع اللغت العسبُت في مُدان العمل.حعّد ؤطاطُت في 
 ألابدار.بطتراجُجُت 

 8ع

 بطتراجُجُت الازخبازاث الؼفهُت. فهم اإلاعازف البُيُت بحن جسصص اللغت العسبُت والعلىم ألازسي.

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج -

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو اإلاباػس( بىاء على 

بىاء على  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم اليؼؽ 

 للؼالب.

 اإلاهازاث:

 5م

ا، ومعالجتها وفسوعها بلظاًا اللغت العسبُت اإلاخعللت حمع البُاهاث ، لخلُُم اإلاعلىماث واإلافاَُم وجفظحَر

ٌ  عىد خل اإلاؼىالث.واإلاصؼدحاث    الجدًدة مً مجمىعت مً اإلاصادز، وجؼبُم الاطخيخاحاث بؼيل فعا

 بطتراجُجُت ألابدار.

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج 

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 
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الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

باػسة لألطخاذ، ؤو اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلا

بىاء على  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم اليؼؽ 

 للؼالب. 

 6م

خل اإلاؼىالث باطخسدام جىىىلىحُا اإلاعلىماث وجلىُتها، وألاطالُب العلمُت مً مصادز مخعددة، وصُاغت 

 ألافياز والاطخيخاحاث اإلاخعللت باللغت العسبُت.

 بطتراجُجُت ألابدار واإلاؼازواث الؼفهُت.

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج 

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو 

على بىاء  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم اليؼؽ 

 للؼالب. 

 7م

ت  اللدزة على بخدار الخغُحر بمظاولُت ووعي  ، وجىفحر اللُادة في البِئاث ألاوادًمُت واإلاهىُت في ميان العمل. ٍس  )فصلُت ونهائُت(بطتراجُجُت الازخبازاث الخدٍس

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج 

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو 

بىاء على  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

اليؼؽ  عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم

 للؼالب.

 8م

خظب الخؼىز العلمي والخلني، واإلاعازف اإلاىدظبت مً وفىىنها املخخلفت بحساء بدىر مخلدمت في اللغت العسبُت 

  العلىم اإلاخعللت باللغت العسبُت.

 بطتراجُجُت ألابدار.

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج 

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو 

بىاء على  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

اليؼؽ  عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم

 للؼالب. 

 الىفاًاث:

 5ن

م عمل  ؤو مجمىعاث  بظهاز اإلاهازاث الشخصُت واإلاعسفُت والدوز اللُادي واللدزة على اإلاؼازهت بفاعلُت مع فٍس

.   ؤزسي ذاث صلت 

 بطتراجُجُت ألابدار واإلاؼازواث الؼفهُت.

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج 

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو 

بىاء على  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

اليؼؽ  عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم

 للؼالب. 

 

 6ن

جدمل مظاولُت الخعلم الراحي اإلاظخمس في مجاٌ اللغت العسبُت وعلىمها املخخلفت، واإلاىطىعاث اإلاخصلت بها؛ 

 بدُث ًمىىه جددًد وطائل العثىز على معلىماث حدًدة ؤو جلىُاث جدلُلُت الشمت إلهجاش اإلاهاّم.

 بطتراجُجُت الىاحباث وألابدار.

% 544اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج 

دزحت ؤو  4:مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 

الخلُُم )ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة لألطخاذ، ؤو 

بىاء على  44.:مً  8.94الحصٌى على معدٌ جساهمي

اليؼؽ  عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص بالخعلم

 للؼالب. 

 7ن
ا إلاخؼلباث الخىظُف، وإصداز ؤخيام 

ً
ٌ  مً الظلىن ألازالقي اإلاظاوٌ للظلىن اإلانهي وفل بظهاز مظخًىي عا

 مظدىحرة في بِئت العمل.

 بطتراجُجُت الىاحباث.

  اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج
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 4:% مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 544

دزحت ؤو ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

الخلُُم اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة )

مً  8.94لألطخاذ، ؤو الحصٌى على معدٌ جساهمي

بىاء على عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص  44.:

 اليؼؽ للؼالب.  بالخعلم

 8ن

اطخسدام جلىُت معلىماث فعالت، وجلىُاث جدلُلُت وإخصائُت؛ لخدلُل اإلاعلىماث، والخفىحر الىاكد في خل 

 اإلاؼىالث ؤو اكتراح الحلٌى لها.

 بطتراجُجُاث ألابدار واإلاؼازواث الؼفهُت.

  اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج

 4:% مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 544

دزحت ؤو ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

الخلُُم اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة )

مً  8.94لألطخاذ، ؤو الحصٌى على معدٌ جساهمي

بىاء على عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص  44.:

 اليؼؽ للؼالب.  بالخعلم

 

 9ن

الخىاصل الفعاٌ ػفهُا وهخابُا باطخسدام العسوض اإلاىاطبت واللغت العلمُت الفعالت لالطخدالٌ اإلاىاطب 

ىىن كادًزا على ؤلاكىاع.  ملخخلف اللظاًا والخمىً مً عسطها بؼيل حُد، ًددر الخإزحر الفعاٌ، ٍو

 بطتراجُجُاث الخيلُفاث واإلاؼازواث الؼفهُت.

  اإلاظخىي اإلاظتهدف ملخسحاث حعلم البرهامج

 4:% مً مجمىع الؼلبت الرًً ًدصلىن على 544

دزحت ؤو ؤهثر مً حملت دزحاث ػسق الخلُُم 

الخلُُم اإلاباػس( بىاء على اإلاالخظت اإلاباػسة )

مً  8.94لألطخاذ، ؤو الحصٌى على معدٌ جساهمي

بىاء على عدد طلم الخلدًس اللفظي الخاص  44.:

 اليؼؽ للؼالب.  بالخعلم

 

 ٔانذػى انطالثٙ. انمجٕل د

 يزطهجبد انمجٕل ثبنجشَبيظ .6

 انجشَبيظ فٙ انمجٕل جبديزطه

اٌثب١ٔخ اٌّبدح : 

 لجٌُٛٙ ٠ّىٓ اٌز٠ٓ اٌطالة عذد اٌدبِعخ فٟ اٌعاللخ راد ٚاٌدٙبد اٌى١ٍبد ِدٍظ الزشاذ عٍٝ ثٕبء اٌدبِعخ ِدٍظ ٠سذد

 .اٌمبدَ اٌذساعٟ اٌعبَ فٟ

اٌثبٌثخ اٌّبدح : 

 :ا٢رٟ اٌدبِعخ فٟ اٌّغزدذ اٌطبٌت ٌمجٛي ٠شزشغ

 .ربسخٙب ِٓ أٚ اٌٍّّىخ دارً ِٓ ٠عبدٌٙب ِب أٚ اٌعبِخ اٌثب٠ٛٔخ شٙبدح عٍٟ زبصال ٠ىْٛ أْ 1-

 ٌّدٍظ ٠ٚدٛص عٕٛاد، رّظ عٍٝ رض٠ذ ِذح ٠عبدٌٙب ِب أٚ اٌعبِخ اٌثب٠ٛٔخ عٍٟ زصٌٛٗ عٍٟ ِعٝ لذ ٠ىْٛ أال 2-

 .االعزثٕبء اٌدبِعخ

 .ٚاٌغٍٛن اٌغ١ش زغٓ ٠ىْٛ أْ 3-

 . اٌدبِعخ ِدٍظ ٠شا٘ب شخص١خ ِمبثٍخ أٚ ارزجبس أٞ ثٕدبذ ٠دزبص أْ 4-

 .غج١ب الئمب ٠ىْٛ أْ 5-

 .ربصخ أٚ  زى١ِٛخ خٙخ أٞ فٟ ٠عًّ وبْ إرا ثبٌذساعخ ِشخعٗ ِٓ ِٛافمخ عٍٝ ٠سصً أْ 6-

 .اٌزمذ٠ُ ٚلذ ٚرعٍٓ اٌدبِعخ ِدٍظ ٠سذد٘ب أرشٜ ششٚغ أٞ ٠غزٛفٟ أْ 7-

  انشًبنٛخ انؾذٔد نغبيؼخ انزُفٛزٚخ انمبػذح
 :ٟ٘ اٌشّب١ٌخ اٌسذٚد خبِعخ فٟ ٌٍمجٛي اٌالصِخ ايرشٜ اٌششٚغ

 .اٌثب٠ٛٔخ شٙبدح اعزّبسح ثأصً اٌمجٛي ٠ىْٛ أْ 1-

 .ع١ٍٙب زبصال أٚ أرشٜ خبِعخ فٟ أٚ ٔفغٙب اٌدبِعخ فٟ أرشٜ خبِع١خ ٌذسخخ ِغدال اٌطبٌت ٠ىْٛ أال 2-

 .أوبد١ّ٠ب فصال فصً لذ اٌطبٌت ٠ىْٛ أال 3-
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 .شٙٛس ثالثخ ِٓ ألً خبِع١خ دساعخ أٞ ِٓ أغسبثٗ عٍٟ ِعٝ لذ ٠ىْٛ أال 4-

 .أوبد١ّ٠ب اٌعبِخ اٌثب٠ٛٔخ ٌشٙبدح ِعبدٌخ رىْٛ أْ عٍٝ اٌعبِخ اٌثب٠ٛٔخ غ١ش شٙبداد عٍٟ اٌسبص١ٍٓ لجٛي ٠دٛص 5-

 :ٌالٔزظبَ اٌزمذ٠ُ زبٌخ فٟ 6-

 .ٌٍذساعخ وبِال رفشغب ِزفشغب اٌطبٌت ٠ىْٛ أْ الثذ )أ

 اٌمجٛي ِبعذا عٕٛاد رّظ ِٓ أوثش أوبد١ّ٠ب ٠عبدٌٙب ِب أٚ اٌعبِخ اٌثب٠ٛٔخ شٙبدح عٍٝ زصٌٛٗ عٍٟ ِعٝ لذ ٠ىْٛ أال) ة

 ٠ىْٛ أْ ٠دت ز١  اٌصس١خ اٌى١ٍبد فٟ

 .اٌغٕخ ٔفظ فٟ اٌمجٛي

اٌشاثعخ اٌّبدح : 

 ٚاٌّمبثٍخ اٌعبِخ اٌثب٠ٛٔخ اٌشٙبدح ارزجبس فٟ ٌذسخبرُٙ ٚفمب اٌششٚغ خ١ّع ع١ٍُٙ رٕطجك ِّٓ اٌّزمذ١ِٓ ث١ٓ اٌّفبظٍخ رىْٛ

 .ٚخذد إْ اٌمجٛي ٚارزجبساد اٌشخص١خ

 : يالؽظخ

 فٟ لجٌُٛٙ ٠ّىٓ اٌز٠ٓ اٌطالة ٚعذد ثبٌجشٔبِح االٌزسبق ششٚغ اٌى١ٍخ فٟ اٌمغُ ِدٍظ الزشاذ عٍٝ ثٕبء اٌى١ٍخ ِدٍظ ٠سذد

 . ٚايدثٟ اٌعٍّٟ ِٓ اٌّغبس٠ٓ اٌطٍجخ لجٛي ٠زُ أْ عٍٝ اٌمبدَ، اٌذساعٟ اٌعبَ فٟ اٌجشٔبِح
  انغذدهطالة ٔانزٓٛئخ نثشايظ  رٕعّٛ . 0

 ٌمبء رعش٠فٟ ثبٌطالة اٌدذد؛ ٌشعُ صٛسح ٚاظسخ عٓ اٌجشٔبِح ٚاٌمغُ ١ِّٚضارٗ. -

 

 خذيبد اإلسشبد. 3
 ( االخزّبعٟ، إٌفغٟ، إٌّٟٙ، ايوبد٠ّٟ) 

 األكادميي اإلرشاد الئحة
 اٌطٍجدخ رٛخ١دٗ إٌدٝ ٠ٙدذ  إٔدٗ ز١د  ، اٌٍّّىدخ فدٟ اٌددبِعٟ اٌزعٍد١ُ سودبئض ِدٓ سو١دضح ايودبد٠ّٟ اإلسشدبد ٠عزجدش

 رض٠ٚدذُ٘ غش٠دك ،عدٓ ٌٙدُ اٌّزبزدخ اٌفدش  ٚاغزٕدبَ اٌدبِع١دخ اٌج١ئدخ ِدع ٚاٌزى١د  إٌزدبئح أفعدً عٍدٝ ٌٍسصدٛي

 و١ٍدبد فدٟ ايودبد٠ّٟ اإلسشدبد ي١ّ٘دخ ٚٔظدشاً  .اٌعٍّدٟ رسصد١ٍُٙ ِغدزٜٛ ِدٓ رشفدع اٌزدٟ ايوبد١ّ٠دخ ثبٌّٙدبساد

 .ايوبد٠ّٟ اإلسشبد ٚ ثبٌذعُ ِزخصصخ رىْٛ ٌدٕخ أٚ ٚزذح رشى١ً ٠زع١ٓ فئٔٗ اٌدبِعخ

األكبدًٚٙ انًششذ يٓبو: 

 .ٚاٌزغد١ً اٌمجٛي عّبدح لجً ِٓ اٌّعٍٕخ ٚاإلظبفخ ٚاٌسز  اٌزغد١ً ثّٛاع١ذ اإلٌّبَ •

 خذٚي ِٛافمخ ِٓ ٚاٌزأوذ. ٌٍطٍجخ اٌزخشج ِٚزطٍجبد ٌٍى١ٍخ اٌذساع١خ اٌخطخ ِعشفخ •

 . ٌٍى١ٍخ اٌذساع١خ اٌخطخ ِع اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت

 أٚ غبٌت ٌىً رب  ٍِ  ثفزر اٌّششذ ٠مَٛ ز١  غبٌجخ أٚ غبٌت ٌىً ايوبد٠ّٟ اإلسشبد عدً ٍِ  ٚرسذ٠  إعذاد •

 ٚوزٌه اٌزشاوّٟ اٌّعذي عٍٝ ِٚشزّالً  ف١ٙب، اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت دسخبد ِغزٜٛ ٚ اٌّغدٍخ اٌّٛاد ٠شًّ ثبٌّدّٛعخ غبٌجخ

 ِمشس ِٓ ِٛخٙخ إٔزاساد أٚ رمبس٠ش أٞ إٌٝ ثبإلظبفخ اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ٚ اٌّششذ ث١ٓ اٌذٚس٠خ االخزّبعبد ِسبظش

 .اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ِغزٜٛ رم١١ُ ٠ّىٓ رالٌٙب ِٓ ٚاٌزٟ اٌّبدح

 ع١ٍُٙ ٠شش  اٌز٠ٓ اٌطٍجخ ِٓ غبٌجخ أٚ غبٌت وً ِع )دساعٟ فصً وً ثذا٠خ عٕذ ايلً عٍٝ ِشح( دٚس٠خ ِمبثالد رٕظ١ُ •

 :ثٙذ 

 - .إٌّصشَ اٌفصً فٟ اٌطٍجخ أداء عٍٝ اٌزعش 

 .اٌّمشساد ثعط فٟ - ِز١ّضاً  وبْ إرا ع١ٍٗ ٚاٌثٕبء االخزٙبد ِٓ اٌّض٠ذ عٍٝ ٚرشد١عٗ اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ز 

 - .إٌّبعجخ اٌسٍٛي عٓ ٚاٌجس  ٚخذد إْ اٌصعبة ِٕبلشخ

 رخصص ارز١بس ِعذي، سفع ِمشساد، - زز  أٚ رغد١ً( اٌمبدَ اٌفصً فٟ اٌطبٌجخ أٚ ٌٍطبٌت إٌّبعجخ اٌخ١بساد ِٕبلشخ

 .).. اٌخ

 . اٌّٛاد ثعط رعبسض أٚ رغد١ً فٟ صعٛثخ ٚخٛد زبٌخ فٟ اٌطبٌجخ أٚ ٌٍطبٌت اٌعْٛ رمذ٠ُ •

 اٌٍّ  فٟ ٚإسفبلٙب دٚس٠خ رمبس٠ش ٚوزبثخ ف١ٙب اٌّغدً اٌّٛاد فٟ اٌعٍّٟ اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ٌزسص١ً اٌذل١مخ اٌّزبثعخ •

 .اٌطبٌجخ أٚ ثبٌطبٌت اٌخب 

ً  اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ِغزٜٛ وبْ إرا اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أععبء ِخبغجخ •  .ِزذ١ٔب
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 أٚ اٌطبٌت ِٕٚبلشخ اٌذٚس٠خ اٌٍمبءاد ثزىث١  اٌّششذ ٠مَٛ ، اٌزسص١ٍٟ ِغزٛاٖ ظع  أٚ اٌطبٌت ِٛاظجخ عذَ زبٌخ فٟ •

 .ايوبد٠ّٟ اإلسشبد ٌدٕخ إٌٝ ثٙب اٌشفع أٚ زٍٙب ِٚسبٌٚخ ايعجبة عٓ دل١ك ثشىً اٌطبٌجخ

 .ٚر١ّٕزٙب اٌطٍجخ ٌذٜ اٌّٛا٘ت اوزشب  •

 .اٌى١ٍخ فٟ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزع١ٍُ ِٛلع ِٓ اٌمصٜٛ االعزفبدح و١ف١خ عٍٝ اٌطٍجخ ِغبعذح •

 . اٌالصف١خ ٚائشطخ ايوبد١ّ٠خ ائشطخ فٟ اٌّشبسوخ عٍٝ اٌطٍجخ ز  •

 رخشخٗ ززٝ اٌزسبلٗ ِٕز اٌطبٌجخ أٚ ٌٍطبٌت اٌّششذ رغ١١ش عذَ ٠فعً •

 ايوبد٠ّٟ اٌّششذ ِٓ ٠صٍٗ رطبة ثعذ إال ٚاٌغٍٛن اٌغ١شح زغٓ شٙبدح عٍٝ ثبإلِعبء ١ٕ٠جٗ ِٓ أٚ اٌى١ٍخ ع١ّذ ٠مَٛ ال •

 .اٌّزطٍجبد وبفخ أٔٙذ أٚ أٔٙٝ لذ اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ٘زا ثبْ

 .ث١ّٕٙب اٌفٛاسق ٌزز٠ٚت ٚاٌطبٌجخ اٌّششذح أٚ ٚاٌطبٌت اٌّششذ ث١ٓ أوبد١ّ٠خ صذالخ عاللخ ثٕبء ِٓ الثذ •

ً  اٌّششذ دٚس ٠ىْٛ أْ ٠فعً •  االخزّبع١خ ظشٚفٙب أٚ ظشٚفٗ ٌّعشفخ اٌطبٌجخ أٚ ٌٍطبٌت ٚٚظ١ف١ب اخزّبع١ب ِغزشبسا

 أٚ ٌٙب أٚ ٌٗ اٌعًّ فش  آفبق فزر فٟ ٚاٌّغبّ٘خ اٌٛظ١فٟ اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ِغزمجً أٚ اعزمشاس٘ب عٍٝ ٚاٌّغبعذح

 .اٌع١ٍب اٌذساعبد ِٛاصٍخ أٚ اٌزذس٠ت

 .اٌذساعخ أثٕبء رٛاخُٙٙ اٌزٟ اٌّشبوً ٌّٕبلشخ ِىزجٗ فٟ اٌطٍجخ ٌّمبثٍخ ِىزج١خ عبعبد رخص١ص •

 ٚأٚخٗ رش٠د١ٙب، عًّ ِٚدبالد اٌع١ٍّخ، ٚألغبِٙب ، اٌزع١ّ١ٍخ ٚثشاِدٙب ٚسعبٌزٙب، اٌى١ٍخ ثأ٘ذا  اٌطٍجخ رعش٠  •

 لذسارُٙ رالئُ اٌزٟ إٌّبعجخ اٌزخصصبد الرز١بس ٚرٛخ١ُٙٙ رجص١شُ٘ ٠زُ وّب ٌطٍجزٙب، رٛفش٘ب اٌزٟ ٚاٌخذِبد اٌشعب٠خ

 .ٚإِىبٔبرُٙ

 ايداء اٌزمش٠ش ٠شًّ .)اٌذساعٟ اٌفصً ٔٙب٠خ لج١ً( ايوبد٠ّٟ ٚاإلسشبد اٌذعُ ٌٛزذح اٌطٍجخ أداء عٓ دٚسٞ رمش٠ش سفع •

 .ايعٛأ ايداء ٌّعبٌدخ رّذ اٌزٟ ٚاإلخشاءاد )اٌغبثك ِٓ أعٛأ أَ أزغٓ(اٌطبٌجخ أٚ ٌٍطبٌت ايوبد٠ّٟ

 .اٌى١ٍخ إداسح أٚ اٌٛزذح رذرً إٌٟ رسزبج اٌزٟ اٌّشبوً عٓ رمش٠ش سفع •

 .ثفعب١ٌخ اٌٛلذ ٚإداسح اٌّىزجخ ِٓ االعزفبدح عٍٝ ٚرشد١عُٙ اٌطٍجخ ز  •

 .ألشأُٙ ِٓ االعزفبدح ٚ ِدّٛعبد فٟ اٌّزاوشح عٍٝ اٌطٍجخ رشد١ع •

انطبنجخ أٔ انطبنت ٔدٔس يغؤٔنٛخ: 

 .ٌٍّغبعذح - آ١ٌخ ٘ٛ ايوبد٠ّٟ اإلسشبد أْ ز١  ايوبد٠ّٟ أدائٗ عٓ اٌّغؤ١ٌٚخ وبًِ ٠زسًّ

 - ٠سزبخٗ ِب وً عٍٝ ٌٍزعش  اٌعٕىجٛر١خ اٌشجىخ عٍٝ ِٚٛلعٙب اٌى١ٍخ د١ًٌ عٍٝ االغالأل

 .ِزطٍجبد ِٓ ٚاٌدبِعخ ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ

 - ٚاالٔغسبة ثبٌزغد١ً رخزص اٌزٟ اٌسشخخ ٚاٌّٛاع١ذ اٌذساعٟ اٌزم٠ُٛ ثزفبص١ً اإلٌّبَ

 ..اٌخ ٚاالعززاس

 - .اٌّىزج١خ عبعبرٗ ِٚٛاع١ذ ايوبد٠ّٟ ِششذٖ ِعشفخ

 اٌدٛأت وً عٓ ٚاالعزفغبس اٌذساعٟ، - ٚاٌدذٚي ٚاٌجشٔبِح ٚا١ٌّٕٙخ، اٌذساع١خ اي٘ذا  زٛي ٌٍزشبٚس اٌّششذ ِمبثٍخ

 .ًظبغّٛ ف١ٙب ٠شٜ اٌزٟ

 - .ع١ٍٙب اٌّزفك اٌّٛاع١ذ زغت اٌّششذ ِمبثٍخ عٍٝ ٚاٌّٛاظجخ اٌّششذ رٛص١بد رٕف١ز

 .اٌذساعٟ أدائٗ أٚ ثشٔبِدٗ فٟ رؤثش لذ ِزغ١شاد ثأٞ اٌّششذ إرطبس

 ٠ّٚىٓ اإلفبدح ِّب ٠أرٟ:

 اإلفبدح ِٓ االرزجبساد اٌذٚس٠خ ِٚٙبَ اٌزعٍُ اٌمص١شح ٚاٌجسث١خ فٟ ِزبثعخ اٌزمذَ اٌعٍّٟ ٌٍطالة. -

 اٌزأو١ذ عٍٝ ٚاخجبد ٚرى١ٍفبد رخذَ اٌفُٙ اإلخشائٟ ٌّٛظٛعبد اٌّمشس. -

 رٛظ١  ٚعبئػ اٌزم١ٕخ ٚٚعبئً اٌزٛاصً االخزّبع١خ ٌٍزٛاصً ِع اٌطالة. -

 اإلسشبد اٌطالثٟ ثبٌى١ٍخ، عٕذ اٌسبخخ، ثبٌزٕغ١ك ِع اٌدٙبد اٌّع١ٕخ.اإلفبدح ِٓ رذِبد ِشوض  -

 دػى رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبطخ .4
 .... (.. ْٛاٌزعٍُ،  رٚٞ اإلعبلخ، اٌّٛ٘ٛث ئٛ)ثط١

 ِغبعذح اٌطالة ِٕخفعٟ اٌزعٍُ فٟ ردبٚص صعٛثبد اٌفُٙ ٚاٌزطج١ك. -

 اٌّزعثش٠ٓ ع١ًٍّّب.إظبفخ ِٙبَ رعٍُ، ٌٚمبءاد ع١ٍّخ فٟ خبٔت دعُ  -

 ر٠ٕٛع اٌّّبسعبد، ٚاالعزشار١د١بد اٌزذس٠غ١خ، ٚاٌزم١ّ٠ٛخ. -

 ٌٍّزفٛل١ٓ دساع١ًّب، ٌٍٚفبئم١ٓ. ئ١خرمذ٠ُ ثشاِح إثشا -
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  :ٌٕٔانًٕظفْٛئخ انزذسٚظ  .ْـ
 

 اإلداسٍٚٛ ٔانفٍُٛٛ.ٔ ْٛئخ انزذسٚظاالؽزٛبعبد يٍ  .6

 انًشرجخ انؼهًٛخ
انًزطهجبد ٔانًٓبساد  انزخظض

 انخبطخ

 انؼذد انًطهٕة*

 انًغًٕع إَبس ركٕس انذلٛك انؼبو

 انهغخ انؼشثٛخ أعزبر
 انهغخ ٔانُؾٕ

 األدة ٔانُمذ

 إعبدح يٓبساد انؾبعت 
 4 ــــ 4

 أعزبر يشبسن
 انهغخ ٔانُؾٕ انهغخ انؼشثٛخ

 األدة ٔانُمذ

 إعبدح يٓبساد انؾبعت 
3 6 4 

 أعزبر يغبػذ
 انهغخ ٔانُؾٕ انهغخ انؼشثٛخ

 األدة ٔانُمذ

 إعبدح يٓبساد انؾبعت 
9 6 65 

 يؾبضش
 انهغخ ٔانُؾٕ انؼشثٛخانهغخ 

 األدة ٔانُمذ

 إعبدح يٓبساد انؾبعت 
 6 6 ــــــ

 يؼٛذ
 انهغخ ٔانُؾٕ انهغخ انؼشثٛخ

 األدة ٔانُمذ

 إعبدح يٓبساد انؾبعت 
6 3 4 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ انفٌُٕٛ ٔيغبػذٔ انًؼبيم

 6 ــــــ 6 إعبدح يٓبساد انؾبعت  ــــــ ــــــ انطبلى اإلداس٘

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ أخشٖ )ؽذد(

 

 انزطٕٚش انًُٓٙ  .0

 ؽذٚضٙ انزؼٍْٛٛٛئخ انزذسٚظ  إػذاد 6.0
 صائش(خضئٟ أٚ  ثذٚاَثّب فٟ رٌه ) زذ٠ثٟ اٌزع١١ٓ ٚظر ثبرزصبس اإلخشاءاد اٌّزجعخ ٌزأ١ً٘ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌدذد

فددٟ ِمددش اٌدبِعددخ يععددبء ١٘ئددخ اٌزددذس٠ظ اٌدددذد ) اٌّزعبلددذْٚ/ اٌسبصددٍْٛ عٍددٝ دسخددخ اٌددذوزٛساٖ ِددٓ  عمددذ دٚساد رذس٠ج١ددخ  ٚرثم١ف١ددخ -

 اٌٛغ١١ٕٓ/ اٌسبصٍْٛ عٍٝ دسخخ اٌّبخغز١ش/ اٌّع١ذْٚ اٌدذد(

 

 ٓٛئخ انزذسٚظن انزطٕٚش انًُٓٙ 0.0
 اٌخ(اٌدٛأت ا١ٌّٕٙخ ....  اٌطالة،١ُ ١رم ٚاٌزع١ٍُ، اٌزعٍُ اعزشار١د١بد ِدبيِثً:  )١ٙئخ اٌزذس٠ظ ٌٚايوبد٠ّٟ إٌّٟٙ  ٚإخشاءاد اٌزط٠ٛشٚظر ثبرزصبس رطخ  

 زعٛس اٌذٚساد اٌّخزٍفخ فٟ ِدبي خٛدح اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ. -

 اٌّزبثعخ اٌّغزّشح يداء أععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. -

 عًّ.ِٕبلشخ عجً االسرمبء ثبٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ فٟ ِدٍظ اٌمغُ، أٚ ٌدبْ اٌزط٠ٛش، أٚ فٟ ٚسػ  -

 

 ٔانزغٓٛضادانًشافك ٔ انزؼهىيظبدس  .ٔ
 

  يظبدس انزؼهى .6
  اٌخ(....  اإلٔزشٔذِٛالع ، اإلٌىزش١ٔٚخ ِصبدس اٌزعٍُ، اٌّشاخع ،  )اٌىزتِصبدس اٌزعٍُ ٚظّبْ خٛدح آ١ٌخ رٛف١ش  

 .اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ثبٌدبِعخ 

  و١ٍخ اٌزشث١خ ٚا٢داة.ِىزجخ 

 .ُِىزجخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثبٌمغ 

 .اٌخذِبد اٌزم١ٕخ ٚايٚع١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌعّبدح شؤْٚ اٌّىزجبد 
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 اٌّىزجخ اٌشل١ّخ اٌغعٛد٠خ. 

 اٌّٛالع اٌع١ٍّخ اٌّزخصصخ.

 ٔانزغٓٛضادانًشافك  .0
 اٌخ(اٌمبعبد اٌذساع١خ ..... ،  اٌّعبًِ،  )اٌّىزجبد

 لبعبد رذس٠ت –لبعبد عشض  –لبعبد دساع١خ 

 أخٙضح عشض ث١بٔبد ٍِٚسمبرٙب، ثشِد١بد، وب١ِشا ٚثبئم١خ –عجٛسح رو١خ 

 ِعًّ صٛرٟ

 

  :نٕائؾّٔإداسح انجشَبيظ  .ص
 

 إداسح انجشَبيظ .6

 انزُظًٛٙ نهجشَبيظ  انٓٛكم 6.6
 ً  اٌخ(... اٌذائّخ اٌٍدبْ اٌٛزذاد، ،، اإلداساد اٌّدبٌظ )ِزعّٕب

 ِدٍظ اٌمغُ. -

 ٌدٕخ اٌدٛدح ٚاٌزط٠ٛش ثبٌمغُ. -

 ٚزذح اإلسشبد ايوبد٠ّٟ ثبٌى١ٍخ. -

 ٌدٕخ شؤْٚ اٌطالة. -

 ٌدٕخ االرزجبساد. -

 انًغزفٛذٍٚ  خيشبسك 2.6
 اٌخ(....  ، خٙبد اٌزٛظ١  اٌدّع١بد اٌع١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ،ا١ٌٙئبد  )اٌطالة، ٌجشٔبِح ٚرط٠ٛشٖارخط١ػ ص  آ١ٌخ رّث١ً ِٚشبسوخ اٌّغزف١ذ٠ٓ فٟ 

 

 

 

 نٕائؼ انجشَبيظ. 0
 ٌٙب: الئسخ اٌمجٛي ٚاٌزغد١ً، اٌذساعخ ٚاالرزجبساد، اٌزٛظ١ ، اٌزأد٠ت ٚاٌزظٍُ ...اٌخشاثػ اإلٌىزشٟٚٔ لبئّخ ثٍٛائر اٌجشٔبِح راد اٌعاللخ ٚاٌ ظع

  https://www.nbu.edu.saعّبدح اٌمجٛي ٚاٌزغد١ً ِٛلع اٌدبِعخ: –اٌمجٛي ٚاٌزغد١ً  -

 https://www.nbu.edu.saٚوبٌخ اٌدبِعخ ٌٍشؤْٚ ايوبد١ّ٠خ ِٛلع اٌدبِعخ:  -اٌذساعخ ٚاالرزجبساد  -

 ahttps://www.nbu.edu.sٚوبٌخ اٌدبِعخ ٌٍشؤْٚ ايوبد١ّ٠خ ِٛلع اٌدبِعخ:  -اٌزأد٠ت ٚاٌزظٍُ  -

 

 

  

https://www.nbu.edu.sa/
https://www.nbu.edu.sa/
https://www.nbu.edu.sa/
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 ضًبٌ عٕدح انجشَبيظ .ػ
 

 .انغٕدح فٙ انجشَبيظضًبٌ  َظبو .6
 ٌذ١ًٌ ٔظبَ ظّبْ اٌدٛدح اإلٌىزشٟٚٔظع اٌشاثػ 

 

 

 

 .عٕدح انجشَبيظيشالجخ  إعشاءاد. 2

 يزبثؼخ رُفٛز انخطخ انذساعٛخ نهجشَبيظ. -

 يُبلشخ يب ٚخض انجشَبيظ ٔانًمشساد فٙ يغهظ انمغى ٔنغبَّ انًخزظخ. -

 أخشٖ.يٍ خالل ألغبو ػهًٛخ ط س  ذر  انزٙ  انجشَبيظ يمشسادعٕدح يشالجخ إعشاءاد . 3
 ال ٠ٛخذ.

 

 .األخشٖ انفشٔع ثمٛخٔ ) ثشطش٠ٗ: غالة، غبٌجبد(ثٍٛ انًمش انشئٛظ نهجشَبيظ  انزكبفؤرؾمٛك اإلعشاءاد انًزجؼخ نهزأكذ يٍ  .4

 ال ٠ٛخذ.

 

 )إْ ٚخذد(إعشاءاد رطجٛك انضٕاثظ انًؤعغٛخ نهششاكخ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ . 5
 

 

 

   غٓب فٙ ػًهٛبد انزطٕٚش.االعزفبدح يٍ َزبئآنٛبد ٔػهٗ يغزٕٖ انجشَبيظ لٛبط يخشعبد انزؼهى  خطخ انجشَبيظ فٙ  . 6

 اٌّشاخعخ اٌذٚس٠خ ٌٍّمشساد. -

 ايوبد٠ّٟ(.رمبس٠ش اٌّمشساد )ٔٙب٠خ وً فصً دسعٟ/ ٔٙب٠خ اٌعبَ  -

 رمش٠ش اٌجشٔبِح)ٔٙب٠خ اٌعبَ ايوبد٠ّٟ(. -

 اعزطالعبد اٌشأٞ، االعزجبٔبد. -

 آساء اٌخش٠د١ٓ. -

 

 

 انجشَبيظ عٕدح يظفٕفخ رمٕٚى  .7

 رٕلٛذ انزمٕٚى طشٚمخ انزمٕٚى يظذس انزمٕٚى يغبالد انزمٕٚى

 ل١بدح اٌجشٔبِح

اٌطددددددددالة، اٌخش٠دددددددددْٛ، ١٘ئددددددددخ 

اٌزدددددددذس٠ظ، ل١دددددددبداد اٌجشٔدددددددبِح، 

ْ، اٌّشاخدددع اإلداس٠دددْٛ، اٌّٛظفدددٛ

 اٌّغزمً

 اعزطالعبد اٌشأٞ، اٌّمبثالد 

ِجبشش )رم١١ُ ايلشاْ، 

اٌزم١١ُ اٌزارٟ، رمش٠ش 

اٌّمشس اٌفصٍٟ ٚاٌغٕٛٞ، 

 ارزجبساد دٚس٠خ(

غ١ددش ِجبشددش )ٔمددبػ ٚزددٛاس ِددع 

 اٌطالة(

 ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ

 ٔٙب٠خ اٌعبَ ايوبد٠ّٟ

اٌخش٠دددددددددْٛ، ١٘ئددددددددخ اٌطددددددددالة،  فبع١ٍخ اٌزذس٠ظ ٚاٌزم٠ُٛ

اٌزدددددددذس٠ظ، ل١دددددددبداد اٌجشٔدددددددبِح، 

اإلداس٠دددْٛ، اٌّٛظفدددْٛ، اٌّشاخدددع 

 اٌّغزمً

 اعزطالعبد اٌشأٞ، اٌّمبثالد 

ِجبشش )رم١١ُ ايلشاْ، 

اٌزم١١ُ اٌزارٟ، رمش٠ش 

اٌّمشس اٌفصٍٟ ٚاٌغٕٛٞ، 

 ارزجبساد دٚس٠خ(

غ١ددش ِجبشددش )ٔمددبػ ٚزددٛاس ِددع 

 اٌطالة(

 ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ

 ايوبد٠ّٟٔٙب٠خ اٌعبَ 

اٌطددددددددالة، اٌخش٠دددددددددْٛ، ١٘ئددددددددخ  ِصبدس اٌزعٍُ

اٌزدددددددذس٠ظ، ل١دددددددبداد اٌجشٔدددددددبِح، 

اإلداس٠دددْٛ، اٌّٛظفدددْٛ، اٌّشاخدددع 

 اٌّغزمً

 اعزطالعبد اٌشأٞ، اٌّمبثالد 

ِجبشش )رم١١ُ ايلشاْ، 

اٌزم١١ُ اٌزارٟ، رمش٠ش 

اٌّمشس اٌفصٍٟ ٚاٌغٕٛٞ، 

 ارزجبساد دٚس٠خ(

غ١ددش ِجبشددش )ٔمددبػ ٚزددٛاس ِددع 

 اٌطالة(

 ٔٙب٠خ اٌعبَ ايوبد٠ّٟ

 ٔٙب٠خ اٌعبَ ايوبد٠ّٟ



 
 22 

 رٕلٛذ انزمٕٚى طشٚمخ انزمٕٚى يظذس انزمٕٚى يغبالد انزمٕٚى

اٌطددددددددالة، اٌخش٠دددددددددْٛ، ١٘ئددددددددخ  اٌخذِبد

اٌزدددددددذس٠ظ، ل١دددددددبداد اٌجشٔدددددددبِح، 

اإلداس٠دددْٛ، اٌّٛظفدددْٛ، اٌّشاخدددع 

 اٌّغزمً

 اعزطالعبد اٌشأٞ، اٌّمبثالد 

ِجبشش )رم١١ُ ايلشاْ، 

اٌزم١١ُ اٌزارٟ، رمش٠ش 

اٌّمشس اٌفصٍٟ ٚاٌغٕٛٞ، 

 ارزجبساد دٚس٠خ(

ِجبشددش )ٔمددبػ ٚزددٛاس ِددع غ١ددش 

 اٌطالة(

 ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ

 ٔٙب٠خ اٌعبَ ايوبد٠ّٟ

 اٌخ(اٌششاوبد ....  اٌخذِبد، اٌزعٍُ،، ِصبدس زم٠ُٛٚاٌ اٌزذس٠ظفبع١ٍخ  اٌجشٔبِح، )ل١بدح يغبالد انزمٕٚى

 .... اٌخ( اٌّشاخع اٌّغزمً، اٌّٛظف١ٓ اإلداس١٠ٓ، اٌجشٔبِح،ل١بداد  اٌزذس٠ظ،١٘ئخ  ،ْٛاٌخش٠د اٌطالة،)  يظذس انزمٕٚى

 اٌخ(......... اٌّمبثالد ، اٌض٠بساد ، اعزطالعبد اٌشأٞ، ) انزمٕٚى طشٚمخ

 )ثذا٠خ اٌفصً اٌذساعٟ، ٔٙب٠خ اٌعبَ ايوبد٠ّٟ ......... اٌخ( رٕلٛذ انزمٕٚى

 

 نجشَبيظ ا أداءلٛبط يؤششاد . 0

عبَاٌفزشح اٌض١ِٕخ ٌزسم١ك ِؤششاد ايداء اٌّغزٙذفخ ) .... (   

 رٕلٛذ انمٛبط طشق انمٛبط انًغزٕٖ انًغزٓذف يؤشش األداء انشيض و

6      

0      

3      

4      

5      

......      

 اٌّشوض اٌٛغٕٟ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالعزّبد ايوبد٠ّٟ  اٌّطٍٛثخ ِٓ ّؤششاداٌثّب فٟ رٌه * 

 

   

 انزٕطٛف ثٛبَبد اػزًبد ط. 
 

  :عٓخ االػزًبد
  انغهغخ:سلى 

  انغهغخ:ربسٚخ 
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محضر  مجلس قسم اللغة العربية رقم(25) ليوم األربعاء الموافق1440/8/26هــ
الفصل الدراسي الثاني1440/1439هــ.

26\08\1440 هـــ الموافق 01\05\2019بتاريخ :
10:00 صالزمان :
قسم اللغة العربيةالمكان :

  

 

الــصــفــةالمسمىاالســـمالــرقـم
عـضـوأستاذ مساعدعز الدين علي مختار علي1
عـضـوأستاذالهادي علي عيادي2
رئيسأستاذ مشاركد .عبداهللا بن عثمان اليوسف3

د. محمد بن راضي الشريف4
عميد شؤون

المكتبات
عـضـو

د . صغير غريب عبداهللا العنزي5
وكيل الكلية

للدراسات العليا
والبحث العلمي

عـضـو

عـضـوأستاذحسن البنا مصطفى عز الدين6
عـضـوأستاذالحسين النور يوسف7
عـضـوأستاذمحمد حدوش8
عـضـوأستاذ مشاركحبيب اهللا علي إبراهيم9
عـضـوأستاذ مشاركأحمد حسن علي قرينات10
عضو و مقررأستاذ مساعدد/ياسر سالمة إبراهيم محمد11
عـضـوأستاذ مساعدفتحي علي خليفي12
عـضـوأستاذ مساعداألمين حسين ابن المبروك13
عـضـوأستاذ مساعدخالد بلقاسم السويح14
عـضـوأستاذ مساعدجهاد المرازيق15
عـضـوأستاذ مساعدعبد المنعم المختار شيحة16
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الموضوع األول :- النظر في التوصية بمنح درجة الماجستير في اللغة العربية، تخصص اللغة
والنحو للطالبة/هيا هايل الرويلي، الرقم الجامعي 201408648 ، - مسار اللغة والنحو -.

التفاصيل :- النظر في التوصية بمنح درجة الماجستير في اللغة العربية، تخصص اللغة
والنحو للطالبة/هيا هايل الرويلي، الرقم الجامعي 201408648 ، - مسار اللغة والنحو -
حيث نوقشت رسالتها بعنوان :" العنف اللغوي في الخطاب السياسي األموي: الحجاج بن

يوسف نموذجا- دراسة وصفية تداولية"في تاريخ 1440/8/11هـــ.
التوصية :- يوصي القسم بمنح درجة الماجستير في اللغة العربية، تخصص اللغة والنحو
للطالبة/هيا هايل الرويلي، الرقم الجامعي 201408648 ، - مسار اللغة والنحو - حيث
نوقشت رسالتها بعنوان :" العنف اللغوي في الخطاب السياسي األموي: الحجاج بن يوسف
نموذجا- دراسة وصفية تداولية"في تاريخ 1440/8/11هـــ؛ حيث إن لجنة المناقشة قد
أوصت بقبول الرسالة دون تعديالت ومنح الدرجة بتقدير ممتاز، مع التوصية بطباعة ونشر

الرسالة.
 

         

الموضوع الثاني :- النظر في التوصية بإقرار الخطة المقدمة من طالب الدراسات العليا/

وفاء بنت مياح العنزي17
وكيلة عمادة

التطوير الجامعي
للتمكين المهني.

عـضـو

د. حمده مشارك الرويلي18
وكيلة عمادة

الجودة واالعتماد
األكاديمي.

عـضـو

د.فوزية بنت سعد القرني19
وكيلةكلية

االقتصاد المنزلي
عـضـو

عـضـوأستاذ مساعدهدى إبراهيم النبوي عبد الحليم20
عـضـوأستاذ مساعدد.هبة مصطفى محمد جابر21
عـضـوأستاذ مساعدنهى فؤاد عبداللطيف السيد22
عـضـوأستاذ مشاركمنى محمد علي بشر23
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هارف حميد الشمري الرقم الجامعي 201608265 - مسار اللغة والنحو -؛ الستكمال
متطلبات الحصول على درجة الماجستير.

التفاصيل :- النظر في التوصية بإقرار الخطة المقدمة من طالب الدراسات العليا/ هارف حميد
الشمري الرقم الجامعي 201608265 - مسار اللغة والنحو -؛ الستكمال متطلبات الحصول
على درجة الماجستير، بعنوان:" شواهد كتاب" فيض نشر االنشراح من روض طّي االقتراح"

البن الطيب الفاسي(1110-1170هــ)- دراسة في أصول النحو".
 بإقرار الخطة المقدمة من طالب الدراسات العليا/ هارف حميد التوصية :- يوصي القسم
الشمري الرقم الجامعي 201608265 - مسار اللغة والنحو -؛ الستكمال متطلبات الحصول
على درجة الماجستير، بعنوان:" شواهد كتاب" فيض نشر االنشراح من روض طّي االقتراح"
البن الطيب الفاسي(1110-1170هــ)- دراسة في أصول النحو"، بعد أن قام الطالب
بالتعديالت التي وجهه إليها مجلس القسم ولجانه المختصة، كما يوصي القسم بتعيين

ـًـا على الرسالة. األستاذ الدكتور/ الحسين النور- األستاذ بالقسم- مشرفـ
 

         

الموضوع الثالث :- النظر في إقرار توصيف برنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها.
التفاصيل :- النظر في إقرار توصيف برنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، وتوصيف
مقررات البرنامج بحسب النماذج المعتمدة في وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية للفصل

الدراسي الثاني 1440/1439هــ
التوصية :- يوصي القسم بالموافقة على إقرار توصيف برنامج بكالوريوس اللغة العربية
وآدابها، وتوصيف مقررات البرنامج بحسب النماذج المعتمدة في وكالة الجامعة للشؤون

األكاديمية للفصل الدراسي الثاني 1440/1439هــ
 

         

الموضوع الرابع :- النظر في طلب االبتعاث المقدم من األستاذة/ انتصار عبدالرحمن علي
الفريح- المعيدة في القسم-.

التفاصيل :- النظر في طلب االبتعاث المقدم من األستاذة/ انتصار عبدالرحمن علي الفريح-
المعيدة في القسم- إلى جامعة الملك سعود- كلية اآلداب- قسم اللغة العربية؛ لدراسة
الدكتوراه في تخصص عام( اللغة العربية) وتخصص دقيق(اللغة والنحو) وذلك ابتداء من

الفصل الدراسي األول 1441/1440هــ؛ لحصولها على  قبول من الجامعة المذكورة.
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التوصية :- يوصي القسم بالموافقة على طلب االبتعاث المقدم من األستاذة/ انتصار
عبدالرحمن علي الفريح- المعيدة في القسم- إلى جامعة الملك سعود- كلية اآلداب- قسم
اللغة العربية؛ لدراسة الدكتوراه في تخصص عام( اللغة العربية) وتخصص دقيق(اللغة
والنحو) وذلك ابتداء من الفصل الدراسي األول 1441/1440هــ؛لحصولها على قبول من

الجامعة المذكورة.
 

         

الموضوع الخامس :- النظر في طلب االبتعاث المقدم من األستاذة/ منى خالد صتان الرويلي-
المعيدة في القسم-.

التفاصيل :- النظر في طلب االبتعاث المقدم من األستاذة/ منى خالد صتان الرويلي- المعيدة
في القسم- إلى جامعة الملك سعود- كلية اآلداب- قسم اللغة العربية؛ لدراسة الدكتوراه في
تخصص عام( اللغة العربية) وتخصص دقيق(اللغة والنحو) وذلك ابتداء من الفصل الدراسي

األول 1441/1440هــ؛لحصولها على  قبول من الجامعة المذكورة.
التوصية :- يوصي القسم بالموافقة على طلب االبتعاث المقدم من األستاذة/ منى خالد صتان
الرويلي- المعيدة في القسم- إلى جامعة الملك سعود- كلية اآلداب- قسم اللغة العربية؛
لدراسة الدكتوراه في تخصص عام( اللغة العربية) وتخصص دقيق(اللغة والنحو) وذلك
  قبول من الجامعة ابتداء من الفصل الدراسي األول 1441/1440هــ؛ لحصولها على

المذكورة.
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محضر مجلس قسم اللغة العربية رقم(25) ليوم األربعاء الموافق1440/8/26هــ الفصل
الدراسي الثاني1440/1439هــ.

المنعقد في يوم األربـعـاء 26\08\1440 هـــ الموافق 01\05\2019
توقيع األعضاء

تاريخ التوقيعالتوقيعالــصــفــةاالســـمالــرقـم

عـضـوعز الدين علي مختار علي1
 

1440\08\26

عـضـوالهادي علي عيادي2
 

1440\08\26

رئيسد .عبداهللا بن عثمان اليوسف3
 

1440\08\26

عـضـود. محمد بن راضي الشريف4
 

1440\08\26

5
د . صغير غريب عبداهللا

العنزي
عـضـو

 
1440\08\26

عـضـوحسن البنا مصطفى عز الدين6
 

1440\08\26

عـضـوالحسين النور يوسف7
 

1440\08\26

عـضـومحمد حدوش8
 

1440\08\26

عـضـوحبيب اهللا علي إبراهيم9
 

1440\08\26
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عـضـوأحمد حسن علي قرينات10
 

1440\08\26

د/ياسر سالمة إبراهيم محمد11
عضو و
 مقرر

1440\08\26

عـضـوفتحي علي خليفي12
 

1440\08\27

عـضـواألمين حسين ابن المبروك13
 

1440\08\26

عـضـوخالد بلقاسم السويح14
 

1440\08\26

عـضـوجهاد المرازيق15
 

1440\08\26

عـضـوعبد المنعم المختار شيحة16
 

1440\08\26

عـضـووفاء بنت مياح العنزي17
 

1440\08\26

عـضـود. حمده مشارك الرويلي18
 

1440\08\26

عـضـود.فوزية بنت سعد القرني19
 

1440\08\26

20
هدى إبراهيم النبوي عبد

الحليم
عـضـو

 
1440\08\26

عـضـود.هبة مصطفى محمد جابر21
 

1440\08\26
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عـضـونهى فؤاد عبداللطيف السيد22
 

1440\08\26

عـضـومنى محمد علي بشر23
 

1440\08\26
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