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 اآلدابكلية 

 

 َثذج ػٍ انكهُح 
 ّ، ٚمتةةةةٓح ذايٝةةةةاً ١71/4/2171 اٯداب بكةةةةشاس َةةةةٔ فًةةةةع اؾاَعةةةة١ بتةةةةاسٜخ    ْؼةةةةأت نًٝةةةة 

دسجةةةةة١ ايبهةةةةةايٛسٜٛغ يف ؽــةةةةةٞ ايًػةةةةة١ ايعشبٝةةةةة١ ٚآدابٗةةةةةا ٚايًػةةةةة١ اٱلًٝضٜةةةةة١ ٚآدابٗةةةةةا،     

ٚتظةةةةةع٢ َظةةةةةتكب٬ً إىل ؾةةةةةتح أقظةةةةةاّ أخةةةةةش٣، ٚتظةةةةةع٢ ايهًٝةةةةة١ أٜلةةةةةًا إىل تطةةةةةٜٛش املٓةةةةةاٖخ   

ؿةةةةش٠، ٚتعضٜةةةةض ؿةةةةًتٗا بةةةةاجملتُع     ايذساطةةةة١ٝ ٚأطةةةةايٝب ايتةةةةذسٜع ٚؾةةةةل تكٓٝةةةةات تشبٜٛةةةة١ َعا     

ٝٸةةةةات اٯداب يف اؾاَعةةةةات ا٭خةةةةش٣ بٗةةةةذف تبةةةةادٍ اـةةةةدلات ٚتعضٜةةةةض ايبرةةةة  ايعًُةةةةٞ،     ٚبهً

( طايبةةةةًا، 2306" )1162ٚبًةةةةؼ عةةةةذد ايطًبةةةة١ املظةةةةحًني يف نًٝةةةة١ اٯداب يًؿـةةةةٌ اؿةةةةايٞ "    

 ٫ٚ ٜٛجذ خشهني ٭ْٗا ذذٜث١ ايٓؼأ٠.

 :انزؤَح
ني َ٪ًٖني َٚتُٝضٜٔ ًَٗٓٝا ٚهكاؾًٝا ٚعثٝةًا يف  ن١ًٝ سا٥ذ٠ يف تكذِٜ ؽــات تعذ خشه

فةةاٍ ؽــةةاتِٗ  ٚقةةادسٜٔ عًةة٢ يعةةب دٚس بةةاسص يف إهةةشا٤ اؿٝةةا٠ ايؿهشٜةة١ ٚايثكاؾٝةة١          

 يًُحتُع ايؿًظطٝا.
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 رطانح انكهُح:
إعةةذاد خةةشهني َةة٪ًٖني يف فةةا٫ت ايتةةذسٜع ٚايبرةة  ايعًُةةٞ، ٚخذَةة١ اجملتُةةع، نةةٌ يف     

ايشٚذ١ٝ ٚا٭خ٬قٝة١ ٫َةتِٗ ٚٚطةِٓٗ، ٚقةادسٜٔ عًة٢ اٱطةٗاّ       فاٍ ؽــ٘. ًَتضَني بايكِٝ 

ايؿاعةةٌ ٚاملتُٝةةض يف فةةاٍ ايبرةة  ايعًُةةٞ َةةٔ خةة٬ٍ تكةةذِٜ بةةشاَخ تعًُٝٝةة١ َتٓٛعةة١ يف فةةاٍ   

ؽــاتِٗ، َتُٝةض٠ مبرتٛاٖةا ايعًُةٞ ٚايتطبٝكةٞ، ٚؾةل أؾلةٌ مماسطةات ايتعًةِٝ املؿتةٛل،          

شٜةة١ ٚايتعًُٝٝةة١ ٚايبرثٝةة١ يف إطةةاس َةةٔ  ٚأمنةةا  ايتعًةةِٝ املةةذَخ، ٚتهةةشٜع اٱَهاْةةات ايؿه 

ايتؿاعٌ اجملتُعٞ، ٚايتعإٚ، ٚايؼشان١، ٚتبادٍ اـدلات َع ناؾ١ ا٭طشاف املع١ٝٓ يتطٜٛش 

 ايعًّٛ اٱْظا١ْٝ، َع َشاعا٠ اذذث َعاٜرل اؾٛد٠ ٚايتُٝض.

 أهذاف انكهُح:
 تًب١ٝ ذاج١ اجملتُع ايؿًظطٝا ٚايعشبٞ َٔ اـشهني املتخــني عًًُٝا، 

ٚاملًُني باطتخذاّ ايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ اؿذٜث١، ٚايكادسٜٔ ع٢ً  ،ٚامل٪ًٖني تشبٜٛا

 .ايعٌُ يف َ٪طظات ايذٚي١ ٚايكطاع اـاق
  ِٜخ٬ٍ خطط دساط١ٝ  مبرتٛاٖا ايعًُٞ ٚايتطبٝكٞ تع١ًُٝٝ َتُٝض٠بشاَخ تكذ

 ػا١ًَ ٚنادس أنادميٞ َتخـف قادس ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖذاف املٓؼٛد٠.
 يعًُٞ يف ايعًّٛ اٱْظا١ْٝ اييت تلُٗا أقظاّ ايه١ًٝ يذ٣ أعلا٤ تعضٜض ايبر  ا

١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايطًب١ ع٢ً ذذ طٛا٤، مبا ًٜيب َتطًبات طٛم ايعٌُ ٚذاجات 

 اجملتُع احملًٞ.
  ًٞٚرٟٚ ايع٬ق١ يتطٜٛش ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ تعضٜض ايـ٬ت بني ايه١ًٝ ٚاجملتُع احمل

ش١ٜ يًُحتُع ايؿًظطٝا، ٚبٓا٤ ايؼشانات يًه١ًٝ ٚإهشا٤ اؿٝا٠ ايثكاؾ١ٝ ٚايؿه

 َع ايهًٝات املُاه١ً يف اؾاَعات احمل١ًٝ ٚايعشب١ٝ.
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 انذرخاخ انًًُىحح

متةةٓح نًٝةة١ اٯداب دسجةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ يف ناؾةة١ ايةةدلاَخ يةةذٜٗا، عًةة٢ ايطايةةب إٔ ٜةةتِ بٓحةةال   

/ؾشعٞ( َٛصع١ طاع١ َعتُذ٠ )س٥ٝظٞ (129( طاع١ َعتُذ٠)َٓؿشد(، ٚعًٝ٘ إٔ ٜتِ بٓحال )122)

 نُا ٜأتٞ 

 ذىسَغ انظاػاخ انًؼرًذج ػهً انثزايح

 

 الربىامج 

 االكادميي

 
 ىوع املقرر

 )املتطلبات(  

 اللغة العربية وآدابَا

اللغة االجنليسية 

 وآدابَا

اللغة الفرىصية / 

 فرعي

 الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة

 ميفرد

رئيصي/ 

 فرعي
 ميفرد

ي/ رئيص

 فرعي
 فرعي

 - 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 - 12 - متطلبات الفرعي

 12 210 211 212 211 اجملنوع
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  يرطهثاخ انجايؼح

 ( طاػح يؼرًذج:18يرطهثاخ انجايؼح االخثارَح : )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 2 2 ـ تتعًِتعًِ نٝ 1111

 - 1 2 3 اؿاطٛب 1112

 - - 3 3 تاسٜخ ايكذغ 1114

 - - 2 2 (1ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1111

 - - 2 2 (1ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1113

 - - 3 3 ؾًظطني ٚايكل١ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ 1215

 - - 3 3 ايثكاؾ١ ا٫ط١َٝ٬ 1216

 - 1 17 18 اجملُٛع

 يرطهثاخ انجايؼح االخرُارَح :

 ( طاعات َعتُذ٠ َٔ املكشسات ا٫ت١ٝ   3ايطايب ) ٜذسغ

 عيواٌ املقرر رقه املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 اؿشن١ ا٭طرل٠ 1217

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 1211

 - - 3 3 اؿلاسات ايبؼش١ٜ َٚٓحضاتٗا 1311

 - - 3 3 جملتُع١ٝاملظ٪ٚي١ٝ ا 1316

 : يرطهثاخ انكهُح

 طاع١ َعتُذ٠  َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ  15تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 1111 - 2 2 (2ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1112

 1113 - 2 2 (2ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1114

 - - 3 3 اؿلاس٠ ايعشب١ٝ ا٫ط١َٝ٬ 1318
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313

 - - 3 3 ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ 5336

 - - 2 2 قٛاعذ ايهتاب١ ايعشب١ٝ ٚايذلقِٝ 8242

  - 15 15 اجملُٛع

 
 

 يرطهثاخ انكهُح:ىصُف ذ

 ْعسٟ( 2ض ا١ َدتُد٠    2(: 2ايًغ١ ايدسب١ٝ   1112

 (1ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1111َتطًب طابل 

ٚذذات دساط١ٝ تكّٛ بـٛس٠ غايبة١ عًة٢ دساطة١ ايًػة١ ايعشبٝة١ َةٔ        تظعٜتأيـ ٖزا املكشس َٔ 

خةة٬ٍ ْـةةٛق عًٝةةا َتُٝةةض٠ َةةٔ ايكةةشإٓ ايهةةشِٜ ٚاؿةةذٜ  ايؼةةشٜـ، ٚايؼةةعش ايعشبةةٞ قةةذميًا        

 ٚذذٜثًا، ٚايٓثش ايعشبٞ ٚؾْٓٛ٘ قذميًا ٚذذٜثًا ٚ ايٛذذات َشتب١ بايؼهٌ اٯتٞ 

ٕ ايهشِٜ، اؿذٜ  ايٓبٟٛ ايؼشٜـ، ْـٛق َٔ ايؼعش ايكةذِٜ، ْـةٛق َةٔ ايٓثةش     ايكشآ

ايكةةذِٜ، ْـةةٛق َةةٔ ايؼةةعش اؿةةذٜ ، ْـةةٛق َةةٔ ايٓثةةش اؿةةذٜ   املكايةة١ ٚايشطةةاي١  ايكـةة١       

 .ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚاؿلاس٠ايكـرل٠، املظشذ١ٝ ٚؾٔ اؿٛاس، 

 ْعسٟ( 2ض ا١ َدتُد٠   2(:  2ايًغ١ االصتًٝص١ٜ   1114

 (1ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1113ابل َتطًب ط

At this stage students are expected to have become familiar with the 

system of open education, and to have benefited from English 0113. 

English 0114 is a continuation of English 0113, and follows from it. 

However, it remains a general remedial course, intended to upgrade the 

student's overall proficiency in English, particularly in reading and in 

written communication on the one hand, and in using library resources 

in English, on the other hand. Like English 0113. 

This course should make use of all available audio-visual materials 

and educational technology. 
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3اذتط ز٠ ايدسب١ٝ اإلضال١َٝ:  1318

، اؿلاس٠ اٱط١َٝ٬، امل٪طظ١ ايعظهش١ٜ، اٱط٬َّؿّٗٛ اؿلاس٠، ذلاس٠ ايعشب قبٌ 

ٞ اؿٝا٠ ا٫قتـاد١ٜ يف ايعةا    ٝةا٠ ايؿهشٜة١ يف ايذٚية١ ايعشبٝة١ اٱطة١َٝ٬، اؿٝةا٠       ، اؿاٱطة٬َ

ا٫جتُاع١ٝ، اؿشن١ ايؿٓٝة١ يف ايذٚية١ ايعشبٝة١ اٱطة١َٝ٬، أهةش اؿلةاس٠ ايعشبٝة١ اٱطة١َٝ٬ يف         

 أٚسٚبا.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠  3:  َٓ ٖر ايبشح ايدًُٞ 5313

ٛ ٜتظةةِ ذةةٌ املؼةةه٬ت جةةذ٣ٚ ٚؾاعًٝةة١، ؾٗةة   أطةةايٝبايبرةة  ايعًُةةٞ ٖةةٛ أنثةةش    أطةةًٛب

بايتٓظِٝ ٚايٛكةٛل ٚاملٛكةٛع١ٝ ٚٚكةع ايبةذا٥ٌ أَةاّ َعةاٜرل يتكةِٜٛ ؾاعًٝتٗةا ٚجةذٚاٖا يف ؿةٛس٠           

٘ َٛكٛع١ٝ بعٝذ٠ عةٔ املة٪هشات ايؼخـة١ٝ ٚايزاتٝة١، يةزا وتةاد        نةٌ ؾةشد ملٛاجٗة١ َؼةانً٘      إيٝة

 ٚؼذٜاتٗا.

صَةة١ املٗةةاسات اي٬ ٚإنظةةابٜ٘ٚٗةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبٓةةاٖخ ايبرةة  ٚ طشا٥كةة٘   

يًكٝاّ بايبر ، ٚريو َةٔ خة٬ٍ دساطةت٘ يًُٛكةٛعات ا٭طاطة١ٝ اٯتٝة١  َٓةاٖخ ايبرة   َاٖٝتة٘          

ٚأْٛاع٘، َؼه١ً ايبر  ٚؿٝاغ١ ايؿشكٝات ٚتـُِٝ ايبر ، ٚاجملتُع ٚايعٝٓة١، ٚأدٚات عةع   

 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب١ تكشٜش ايبر .

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ:  5336

ح ٖزا املكشس املؿاِٖٝ ايظٝاطة١ٝ ٚايب٦ٝٝة١ ٚا٫قتـةاد١ٜ ٚا٫جتُاعٝة١ ٚاٱداسٜة١، إكةاؾ١       ٜٛك

إىل طرل٠ اؿلاس٠ يف ؾًظطني َٔ ذٝة  َٛقعٗةا ٚتطٛسٖةا ايتةاسىٞ ٚاؿلةاسٟ، ٚؼذٜةذ أبةشص        

 عًُا٥ٗا ٚسجا٫تٗا.

 ْعسٟ( 2ض ا١ َدتُد٠   2قٛااد ايهت ب١ ايدسب١ٝ ٚايرتقِٝ:  8242

إىل إعطا٤ حمل١ عٔ ْؼأ٠ ايهتاب١ ايعشب١ٝ ٚتطٛسٖا عدل ايعـٛس، ٚقٛاعذ ٜٗذف ٖزا املكشس 

ايشطةةِ اٱ٥٬َةةٞ ٚؿةةًتٗا بأؿةةٛات ايعشبٝةة١ ٚأبٓٝتٗةةا ٚقٛاعةةذ اٱعةةشاب ؾٝٗةةا، ٚاخةةت٬ف ايهةة٬ّ   

 املٓطٛم عٔ املهتٛب ) قٛاعذ اٱكاؾ١ ٚاؿزف ( َٚا ٜتـٌ بكٛاعذ ايذلقِٝ.

 

 

 


