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 (8نسؽذج رقػ )

 لمغة العبخية وآدابيا الداعات السعتسجة تؽصيف بخنامج

(2021- 2022) 

 قدػ المغة العبخية وآدابيا 

 جامعة السشؽفية/ كمية اآلداب

 

 أ( معمؽمات أساسية:

 (المغة العبخية وآدابيا)تخرص  ليدانذ آداباسػ البخنامج                            -1

 أحادي                       طبيعة البخنامج   -2

 المغة العبخية وآدابياقدػ القدػ السدؤوؿ عؼ البخنامج            -3

 2020                البخنامج    إقخارتاريخ  -4
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 أ.د/ عسخو عبج العمي عالـمشدق البخنامج                  -5

 ب( معمؽمات متخررة:

 األىجاؼ العامة لمبخنامج -1

 المغة العبخية إلى إعجاد خخيج يترف بالقجرة عمى: ييجؼ بخنامج
 
 إدراك أىسية الدرسات العبرية والدامية وماتتسيز بو مؼ الخرؽصية والتفرد، وتؽظيفيا في خدمة السجتسع محميا وإقميسيا. 1/1

 إجادة المغة العبرية وإتقان مياراتيا السختمفة؛ كالترجسة مشيا إلى العربية والعكس. 1/2

 اب السيارات المغؽية لمتعامل مع السرادر والسراجع السختمفة، وصياغة السعمؽمات بمغة سميسة وأسمؽب عمسي صحيح.اكتد 1/3

 اكتداب ميارات التفكير والتحميل الشقدي وتؽظيفيا في تطؽير الدراسات العبرية والدامية. 1/4

 ي الذامل لو.اإللسام بالشتاج الفكري والثقافي العبري واستيعاب اإلطار السعرف 1/5
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راسة الحاضر تؽظيف العمؽم اإلندانية والتطبيكية والتكشؽلؽجية في لتطؽير الدراسات العبرية والدامية، واستخدام السشيج العمسي في قراءة الساضي ود 1/6
 واستذراف السدتقبل.

 البحث العمسي.اإللسام بمغة أجشبية ثانية إلى جانب العبرية؛ لتؽظيفيا في خدمة الدراسات العبرية و  1/7

 السخخجات التعميسية السدتيجفة مؼ البخنامج: -2

 السعخفة والفيػ 2/1

 يجب أف يكؽف الخخيج قج اكتدب السعارؼ وقادًرا عمى أف:

A1.احلديثة( -اموس يعة -يتؼرف ػىل كواػد انوـة امؼربية مبراحوها اخملتوفة )املدمية 

A2. يتؼرف ػىل كواػد بؼظ انوـات امسامية 

A3.ػىل حنو انوـة امؼربية من خالل امنطوص املدمية يتؼرف 

A4.يرشح املواػد امنحوية وامرصفية يف انوـة امؼربية من خالل امنطوص امؼربية املدمية واموس يعة واحلديثة 

A5.  يةميزي تعور انوـة امؼربية يف مراحوها اخملتوفة املدمية واموس يعة واحلديثة, ونذكل امنلوش امسامية واخملعوظات امؼرب 
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A6.يرشح مس توايت حتويل انوـة امؼربية اخملتوفة 

A7.ميات ػىل يتؼرف  نوـة امرسايهية وامكتابة املراءة أٔوَّ

A8.ميات ػىل يتؼرف  نوـة الٓرامية وامكتابة املراءة أٔوَّ

A9. .يتؼرف ػىل أٔساميب امتؼبري اخملتوفة يف انوـة امؼربية 

A10. ٔدبية.ميزي أٔساميب امتؼبري امشائؼة يف امنطوص ال 

A11..يؼرب غن موضوػات ش ىت ابنوـة امؼربية 

A12.  همارات امتؼبري امشفوي ابمؼربية. طنفي 

A13. .ميزي رشوط حودة إلملاء انوـوي ابمؼربية 

A14..ميزي بني مراحل ألدب امؼربي املدمي واموس يط واحلديث 

A15. احلديث واملؼارص(. -يطاموس   -حيدد مراحل تعور ألدب امؼربي يف مراحهل اخملتوفة )املدمي 

 A16. ًا.ا وشؼرً يرشح امنطوص ألدبية هث 
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A17..يتؼرف ػىل أٔحدث إلبداػات ألدبية امؼربية املؼارصة 

A18.ميزي بني ألمناط ألدبية يف امؼهد املدمي 

A19.ميزي بني ألمناط ألدبية امؼربية يف امؼرص اموس يط 

A20.ربي احلديث واملؼارص.يذهر أمٔه امتيارات امفكرية يف ألدب امؼ 

A21. .ميزي بني امتنوػات امفكرية وامفنية يف ألدب امؼربي مبختوف مراحهل 

A22. .يتؼرف ػىل كواػد امشؼر امؼربي يف خمتوف امؼطور 

A23. .حيدد خطائص فنون ألدب امؼربي شؼًرا وهًثا 

A24. رصيتؼرف ػىل أمٔه إلجتاهات امنلدية ىف ألدب امؼربى احلديث واملؼا 

A25..يذهر أمٔه هلاد ألدب امؼربى احلديث واملؼارص وتوهجاهتم امفكرية 

A26.يتؼرف ػىل املطعوحات واملفاهمي ألدبية احلديثة 

A27.يتؼرف ػىل أمٔه الاجتاهات امنلدية نوؼهد املدمي 
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A28.يتؼرف ػىل أمٔه ألدابء واملفكرين املدماء واملؼارصين 

A29. امفكري مٔلدابء واملفكرين املدماء واملؼارصين.يذهر مناذج من امنتاج ألديب و 

A30.يتؼرف ػىل مظاهر امتجديد امفكرية وألدبية يف اجملمتع إلرسائييل 

A31.الاحامتغية وادلينية يف اجملمتع إلرسائييلامفكريةو ميزي بني امتيارات 

A32.يتؼرف ػىل امنظام امس يايس وامترشيؼي يف اجملمتع إلرسائييل 

A33.ىل امتلس اميت إلجنية وادلينية يف اجملمتع إلرسائييليتؼرف ػ 

A34.امؼربيني يرشح مناذج من أٔغامل ألدابء واملفكرين 

A35.يتؼرف ػىل مناذج من امنتاج امفكري مؼوامء اههيود يف امؼطور اخملتوفة 

A36.احلديث( -اموس يط -يتؼرف ػىل املضامني امفكرية ىف ألدب امؼربى )املدمي 

A37.ىل أٔكسام امتومود وأمٔه مضامينهيتؼرف ػ 

A38.امتفاسري ادلينية والٓراء امفلهية مؼوامء اههيود يتؼرف ػىل 
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A39.يرشح اترخي اههيود يف مراحهل اخملتوفة 

A40.حيدد سامت وخطائص مراحل اترخي اههيود املدمي 

A41.يطف اموضع ادليين وامتارخيي نوهيود يف امؼهد املدمي 

A42. ادليين يف اجملمتع إلرسائييليطف اموضع امثلايف و 

A43.يتؼرف ػىل اترخي امشؼوب امسامية اخملتوفة 

A44.ميزي أٔوخه التفاق والاختالف بني احلضارات امسامية املدمية 

A45.داخل اجملمتع إلرسائييل اتيؼعي أٔمثةل نوتوترات وامرصاػ 

A46.ئيليتؼرف ػىل خريعة اجملمتع إلرسائييل وألحزاب امس ياس ية يف ٕارسا 

A47.ميزي بني امتيارات ادلينية وامثلافية اخملتوفة يف اجملمتع إلرسائييل املؼارص، ونذكل امترشيؼات ادلينية وامفلهية 

A48.يتؼرف ػىل اترخيية انوـة امؼربية وماكنهتا بني أٔخواهتا 

A49.   ًحيدد أٔضول انوـة امؼربية اترخيًيا ومـواي 
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A50.يتؼرف ػىل مراحل تعور الاسترشاق 

A51.حيدد امفروق والاختالفات بني الاسترشاق املس يحي والاسترشاق اههيودي 

A52.يتؼرف ػىل مناجه دراسة ألداين 

A53.يتؼرف ػىل ادلايانت امتوحيدية وؿري امتوحيدية 

A54.يتؼرف ػىل مظاهر إلرسائيويات يف امتفاسري إلسالمية 

A55.يتؼرف ػىل أمٔه اجتاهات دراسة امؼهد املدمي 

A56. تؼرف ػىل أٔشهر هظرايت امرتمجةي. 

A57..يطف املباحث اخملتوفة يف ػمل انوساهيات، وتعبيلاهتا ػىل انوـة امؼربية 

A58.   .يتؼرف ػىل كواػد امنحو وامرصف يف انوـة امؼربية 

A59. تطال احلديثة.يتؼرف ػىل املواػد ألساس ية نوـة  إلجنوزيية مبا ميكنه من امتواضل مع امؼامل. اخلاريج ووسائل ال 

A60. .يتؼرف ػىل اترخي امشؼوب وألمم امسامية وموكع أحٔصاب مـة امتخطص مهنا 
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A61. .ميزي امتشابم والارتباط بني انوـات امسامية وأٔوخه امش به والاختالف بيهنا 

 القجرات الحىشية 2/2

 يجب أف يكؽف الخخيج قج اكتدب القجرة عمى أف:

B1.وف أٔساميب امتؼبري يف انوـة امؼربيةيس تنتج ػالكات امس ياق بني خمت 

 B2.ميزي بني املؼاين امرصفية وامنحوية اخملتوفة نوطيؽ وامرتاهيب 

B3. ميزي مؼاين املفردات مس تؼينا ابمس ياق 

B4.امؼربي )املدمي/ اموس يط/ احلديث(حيدد امؼنارص امرئيسة مبنية امنص ألديب  

B5. يفرس امؼالكات بني املفاهمي 

B6. وغرض امنص ألدبىامؼربىيؼيد بناء 

B7.ميزي بني سامت انوـة امؼربية ػرب أٔظوارها وغطورها اخملتوفة 

B8.يلارن بني امتعور ادليين وامس يايس نوهيود يف مراحوهم امتارخيية اخملتوفة 
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B9. ً  اا وحديثً يربط بني ألحداث امتارخيية اميت مر هبا اههيود كدمي

B10.من خديد من خالل اموكوف ػىل املفاركات امتارخيية مٔلحداثيؼيد كراءة امتارخي اههيودي املدمي  

B11.يربط بني مس توايت حتويل انوـة امؼربية اخملتوفة 

B12. ًحيول امنطوص ألدبية امؼربية حتوياًل هلداي 

B13. ميزي املناجه امنلدية اخملتوفة يف حتويل امنطوص انوـوية وألدبية 

B14. يس تنتج ؾرض اماكتب ويؼرب غنه 

B15.  ًا دكيلً حيول امنطوضامرسايهيةحتوياًلمـواي 

B16.  ا دكيلً  مـوايً حيول امنطوضالٓراميةحتوياًل 

B17. من امرتاث امؼريب وتراث انوـة امؼربيةومـوية يلارن بني مناذج أٔدبية 

B18. يةاههيودية وإلسالم ادلايهتني يلارن بني مطادر 

B19.يلارن بني مناجه دراسة ألداين 
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B20. بني اههيودية واملس يحية وإلسالميلارن 

 B21 بني ألداين امتوحيدية وؿري امتوحيديةميزي 

B22.يلارن بني املدارس اخملتوفة مالسترشاق 

B23.ميزي بني الاسترشاق املس يحي والاسترشاق اههيودي 

B24.اههيودي وإلرسائييل مظاهر تعور الاسترشاق ددحي 

B25. تفاسري إلسالميةإلرسائيويات يف نتب ام ويرضد ميزي 

B26. ميزي أمٔناط ألدب بني امؼربية وامؼربية 

B27. بني امكتب امللدسة يف اههيودية )امؼهد املدمي وامتومود(ويلارن ميزي 

B28. امؼهد املدمي وامتومود امنطوص ادلينية منيلارن بني مـة 

B29.يلارن بني انوـة امؼربية وأٔخواهتا من هفس ألرسة انوـوية 

B30. ودلةل اوترهيبً  اورصفً  بني انوـتني امرسايهية والٓرامية مع امؼربية ضواتً يلاره 
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B31.يطنف اموضع الاحامتغي وادليين نوهيود يف ٕارسائيل 

B32.يف اجملمتع إلرسائييل اتيفرس أٔس باب امتوتر وامرصاػ 

B33.يلمي اموضع الاحامتغي وادليين وامثلايف نوهيود يف ٕارسائيل 

B34. ألغراق اههيودية اخملتوفة يف ٕارسائيلوخطائص سامت يلارن بني 

B35.يلارن بني املنجزات احلضارية نوشؼوب امسامية املدمية 

B36.يس تنتج مظاهر تعور امنحو امؼربي 

B37.ميزي مظاهر تعور انوـة امؼربية يف مراحوها املدمية واموس يعة واحلديثة 

B38. يس تنتج املؼىن امضمين يف امنطوص امؼربية 

B39.امؼالكات بني املؼارف انوـويةيفرس  

B40. (امتوموديف امكتب ادلينية )امؼهد املدمي/ وـة انميزي مراحل تعور 

 السيارات  2/3



                                                                                                                                                          برانمج اللغة العربية وآداهبا

 

 amr.amr@art.menofia.edu.eg                                                                                                امربانمج أٔ.د/ معرو غبد امؼيل ػالم                                                                                             مدير | 

 

 

 

13 

 

 ة وعسميةميارات ميشي 2/3/1

 أف: قج اكتدب القجرة عمى يجب أف يكؽف الخخيج

C1.يس تخدم املؼامج انوـوية ألحادية وامثنائية واملتؼددة انوـات 

C2. د انوـة امؼربية يف نتابة امنطوص امؼربية وحتويوهايوظف كواػ 

C3.يوظف كواػد امبالؿة يف نتابة امنطوص امؼربية 

C4.يس تخدم مناجه امنلد يف تفسري امنطوص امؼربية 

C5. يُشـّل مناجه انوساهيات يف هلد امنطوص امؼربية 

C6. يس تخدم كواػد انوـة امؼربية يف تذوق امنطوص امؼربية 

C7. رة الاس امتع وامتحدث ابنوـة امؼربيةهما كتشفي 

C8. همارات امتواضل واحملادجة ابنوـة امؼربية شـلي 

C9.يؼرض أمٔه مالمح امتارخي اههيودي املدمي 
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C10. ًايس تخدم هطوض  ً  ا وحديثًامن امؼهد املدمي ِمَفهْم واكع اجملمتع اههيودي كدمي

C11. اههيود املدميجيمع بني همارات متؼددة اكمنلد وامتحويل مفهم اترخي 

C12.ػمل الآثرمنجزات و / امتومود( يف ضوء امنظرايت امؼومية امؼهد املدمية)يُـرَّيِ مفهومه نوتارخي اههيودي املدمي من واكع نتهبم امللدس 

C13.أمٔه امسامت واخلطائص نوحضارات امسامية مبا يؼضد ألضل املشرتك ؼرضي 

C14.يؼرض أمٔه اجتاهات هلد امؼهد املدمي 

C15.مظاهر التفاق والاختالف بني ألداين امتوحيدية وؿري امتوحيدية ؼرض ي 

C16.يشـّل كواػد انوـة امؼربية يف املراءة امطحيحة نوـة امؼربية 

C17. يؼرض مضامني امنطوص امؼربية اخملتوفة 

C18.حيدد امفكرة امرئيسة يف امنص ويؼرب غهنا 

C19.  يةيكتشف ألفاكر امتفطيوية يف امنطوص امؼرب 

C20.ابنوـة الٓرامية املكتوبة املدمية أٔشهرامنطوص يرشح 
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C21.امنطوص حتويل يف انوـةامرسايهية كواػد يعبق 

C22.امنطوص حتويل يف كواػدانوـة الٓرامية يعبق 

C23.يكتشف أمٔه مالمح اجملمتع إلرسائييل املؼارص 

C24. رسائييلامس ياس ية والاحامتغية وادلينية يف اجملمتع الٕ امتنوػات يؼرض 

C25. يعرح ترحامت منطوص خمتوفة املس توايت انوـوية من امؼربية وٕاههيا 

C26.يشـّل كواػد انوـة امؼربية يف امرتمجة من امؼربية وٕاههيا 

C27.يرتمجنطوًضا من انوـة امرسايهية ٕاىل امؼربية 

C28.يرتمج هطوص من انوـة الٓرامية ٕاىل امؼربية 

C29. توفةميزي بني أمٔناط امرتمجة اخمل 

C30..يس تخدم كواػد انوـة امؼربية بشلك حصيح يف امتؼبري نتابًة غن موضوػات متنوػة 

C31..يس تخدم كواػد انوـة امؼربية بشلك حصيح يف امتؼبري حتداًث غن موضوػات متنوػة 

C32..يس تخدم أٔساميب انوـة امؼربية احلديثة بشلك حصيح يف امتؼبري نتابًة غن موضوػات متنوػة 
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C33.خدم أٔساميب انوـة امؼربية احلديثة بشلك حصيح يف امتؼبري حتداًث غن موضوػات متنوػة.يس ت 

C34.مبختوف مراحهل  يس تخدم املناجه امنلدية اخملتوفة ىف دراسة ألدب امؼربىC35.يس تخدم مناجه امنلد احلديثة يف دراسة امؼهد املدمي 

C36.يس تخدم املؼامج انوـوية امثنائية 

C37.ة ألحنبية امثاهية يف الاظالع ػىل ما خيدم جمالت امتخطص.يس تخدم انوـ 

C38..يس تخدم كواػد انوـة امؼربية بشلك حصيح يف ٕاحراء حوارات ابنوـة امؼربية احلديثة 

C39.يوحض مؼاين انوـة امؼربية مس تخدما مـة اجلسد 

C40. يؼرض مؼاين امنطوص امؼربية مس تخدًما هربات ضوته 

 : ميارات عامة2/ 2/3
 أف يكؽف الخخيج قادًرا عمى: يجب 
D1..يدرك أىسية العسل الجساعي 

D2..يكتدب مقؽمات إدارة الفريق 
D3..يعبر بإيجاز غير مخل عسا يريد 
D4..يقترح الحمؽل السشاسبة لسا يعرض لو مؼ مذاكل 
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D5..يتؽاصل بإيجابية مع أقرانو في الؽاجبات السذتركة في مجاالت التخرص 
D6. ات الحاسب وتكشؽلؽجيا السعمؽمات في مجاالت المغة العبرية.يدتخدم إمكاني 
D7..يجسع السعمؽمات ويعرضيا بطريقة مالئسة 

 السعاييخ األكاديسية لمبخنامج:  -3

 قطاع المغات. -السعايير القؽمية األكاديسية السرجعية لقطاع اآلداب

 العالمات السخجعية:-4

 شطبقال ي

 ليكل ومكؽنات البخنامج: -5

 .فرؽل دراسية( 8) أربع سشؽاتمجة البخنامج:      - أ

 فرل دراسيليكل البخنامج: - ب

سشؽات حيث أن المغة العربية ترقل ميارة الترجسة وىذا مدرج  2 ىمقدسة عم)إلزامي( ساعة لغة عربية  8، خالفا لسقررات المغة العبرية ،: يدرس الطالبممحؽظة
 ضسؼ مؽاصفات برنامج المغة العربية.
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 199إجسالي وتساريؼ  عسمي  40   نعخي  159  لداعات/عجد الؽحجاتعجد ا

 إلدامي          انتقائي              اختياري                       

 الشدبة السئؽية عجد السؽاد طبيعة العمـؽ
 %29.41 15 عمـؽ أساسية
 %9.8 5 عمـؽ مداعجة
 %56.86 29 عمـؽ ميشية
 %3.9 2 حاسب آلي

  ال يؽجج يجانيتجريب م
  يؽجج تسيد مؽاد

 يشطبق داعات السعتسجة(: المدتؽيات البخنامج )في نعاـ  -ج
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 :قخرات البخنامجم -د
 الفرل األوؿ "الخخيفي" -السدتؽى األوؿ

الخقػ  ـ
 والخمد

 مالحعات االمتحاف والجرجة عجد الداعات نؽع السقخر السقخر

 عسمي/ نعخي   

 تجريب

حاف امت تحخيخي  مجسؽع
 فرمي

أعساؿ 
 فرمية

مجسؽع  شفؽي 
 كمي

 

1 111
 ع ب

قؽاعج المغة 
 (1العبخية )

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 112
 ع ب

مبادئ المغة 
العبخية )قخاءة 

 ونرؽص(

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 113
 ع ب

الحزارات 
 الدامية

  100 - 30 - 70 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 إجباري 

4 114
 ع ب

 مجخل إلى
 العيج القجيػ

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 115
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 إجباري  قاعة بحث
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6 116
 ع ب

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري  (1استساع )

7 117 
 ـ ج

متطمب  100  ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 إجباري  الحاسب اآللي
 جامعة

8 118 
 ـ ج

ؼ السرخي الف
 القجيػ #

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 اختياري 
 جامعة

9 119 
  ـ ج

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 اختياري  الخسػ #
 جامعة

       19    مج الداعات  

 مالحعات: # يختار الطالب مقخرًا واحجًا فقط

 الفرل الثاني "الخبيعي" -األوؿ السدتؽى 

الخقػ  ـ
 والخمد

نؽع  السقخر
 السقخر

 مالحعات االمتحاف والجرجة عجد الداعات

عسمي/  نعخي   
 تجريب

امتحاف  تحخيخي  مجسؽع
 فرمي

أعساؿ 
 فرمية

مجسؽع  شفؽي 
 كمي

 



                                                                                                                                                          برانمج اللغة العربية وآداهبا

 

 amr.amr@art.menofia.edu.eg                                                                                                امربانمج أٔ.د/ معرو غبد امؼيل ػالم                                                                                             مدير | 

 

 

 

21 

 

1 121 

 ع ب
قؽاعج المغة 

( 2العبخية )
 ]تجريبات[

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 122 
 ع ب

نرؽص عبخية 
 (1حجيثة )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 123 
 ع ب

نرؽص عبخية 
 قجيسة

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

4 124 
 ع ب

تاريخ األدب 
 العبخي 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 125 
 ـ ج

مجخل إلى 
 الثقافة العامة

متطمب  100  ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 إجباري 
 جامعة

6 126 
 ع ر

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 100 2 2 1 إجباري  (1لغة عخبية )
 كمية

7 127 
 إف

لغة أوروبية 
 (1ثانية )

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 2 1 إجباري 
 كمية

8 128 
 ـ ؾ

السجخل إلى عمػ 
 المغة

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري تاريخ الييؽد  129 9



                                                                                                                                                          برانمج اللغة العربية وآداهبا

 

 amr.amr@art.menofia.edu.eg                                                                                                امربانمج أٔ.د/ معرو غبد امؼيل ػالم                                                                                             مدير | 

 

 

 

22 

 

 القجيػ ج ـ
       19    مج الداعات  

 مالحعات: # يختار الطالب مقخرًا واحجًا فقط

 الفرل األوؿ "الخخيفي" -السدتؽى الثاني

الخقػ  ـ
 والخمد

نؽع  السقخر
 السقخر

 مالحعات االمتحاف والجرجة عجد الداعات

عسمي/  نعخي   
 تجريب

امتحاف  خيخي تح مجسؽع
 فرمي

أعساؿ 
 فرمية

مجسؽع  شفؽي 
 كمي

 

1 211 
 ع ب

قؽاعج المغة 
 (3العبخية )

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 212 
 ع ب

نرؽص عبخية 
 (2حجيثة )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 213 
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  الجيانة الييؽدية

4 214 
 ع ب

األدب العبخي 
)مخحمة   الحجيث

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 
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 التشؽيخ(
5 215 

 ع ب
  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  مجخل إلى التمسؽد

6 216 
 ع ب

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري  (2استساع )

7 217 
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  المغة الدخيانية

8 218 
   ـ ج

الفؼ الكبطي 
 واإلسالمي#

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 اختياري 
 جامعة

9 219 
   ـ ج

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 اختياري  فؼ السؽسيقى#
 جامعة

       19    مج الداعات  

 مالحعات: # يختار الطالب مقخرًا واحجًا فقط

 خبيعي"الفرل الثاني "ال -السدتؽى الثاني

الخقػ  ـ
 والخمد

نؽع  السقخر
 السقخر

 مالحعات االمتحاف والجرجة عجد الداعات
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عسمي/  نعخي   
 تجريب

امتحاف  تحخيخي  مجسؽع
 فرمي

أعساؿ 
 فرمية

مجسؽع  شفؽي 
 كمي

 

1 221 
 ع ب

قؽاعج المغة 
     (4العبخية )

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 222 
 ع ب

األدب العبخي 
مة الحجيث )السخح

 الفمدطيشية(

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 223 
 ع ب

التخجسة مؼ 
العبخية إلى العخبية 

(1) 

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

4 224 
 ع ب

أدب عبخي وسيط 
(1) 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 225 
 ر  ع

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 2 1 إجباري  (2لغة عخبية )
 ميةك

6 226 
 إ ف

متطمب  100 - - - 100 2 2 1 إجباري  (2لغة أوروبية )
 كمية

7 227 
 ـ ج

ميارات البحث 
عمى شبكات 

متطمب  100 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػػػػ 2 إجباري 
 جامعة
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 اإلنتخنت
8 228 

 ع ب
تاريخ لغات األمػ 

 # الدامية
  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

9 229 
 ع ر

بشاء مفخدات 
 # وتعبيخ

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

       19    مج الداعات  

 # يختار الطالب مقخرًا واحجًا فقطمالحعات: 

 الفرل األوؿ "الخخيفي" -السدتؽى الثالث

الخقػ  ـ
 والخمد

نؽع  السقخر
 السقخر

 مالحعات االمتحاف والجرجة عجد الداعات

عسمي نعخي   
/ 

 تجريب

امتحاف  تحخيخي  مجسؽع
 فرمي

أعساؿ 
 فرمية

مجسؽع  شفؽي 
 كمي

 

1 311 
 ع ب

نحؽ المغة العبخية 
    ونرؽص قجيسة

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 
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2 312 
 ع ب

األدب العبخي 
 (2الؽسيط )

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

3 313 
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري   المغة الدخيانية

4 314 
 ع ب

األدب العبخي 
الحجيث )نرؽص 

  (1ونقج( )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

5 315 
 ع ب

اتجاىات نقج العيج 
 القجيػ

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

6 316 
 ع ب

التخجسة مؼ 
العبخية إلى العخبية 

(2) 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

7 317 
 ـ ج

متطمب  100 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػ 2 إجباري  تشسية بذخية
 جامعة

8 318 
 ع ب

البد ان  100 - 30 ػػػػػػػػػػػ 70 2 ػػػػػػػػػ 2 اختياري  (3استساع )
يجتنازالطالب 

(/ 1استماع )

 (2استماع )

9 319 
 ع ب

نرؽص متخررة 
 بمغة أوروبية

  100  30 - 70 2 ػػػػػػػػػ 2 اختياري 
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       19    مج الداعات  

             

 مالحعات: # يختار الطالب مقخرًا واحجًا فقط
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 الفرل الثاني "الخبيعي" -السدتؽى الثالث

الرقم  م

 والرمز

نوع  المقرر

 المقرر

 مالحظات االمتحان والدرجة عدد الساعات

عملي/  نظري  

 تدريب

امتحان  تحريري مجموع

 فصلي
أعساؿ 
 فرمية

مجموع  شفوي

 يكل
 

ع  321 1
 ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  عمػ التخاكيب

ع  322 2
 ب

أدب عبخي حجيث 
 )القرة والسقاؿ(

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

ع  323 3
 ب

السجتسع اإلسخائيمي 
 السعاصخ

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

ع  324 4
 ب

الشثخ العبخي الحجيث 
 )رواية ومدخحية(

  100 10 20 - 70 2 - 2 إجباري 

ع  325 5
 ب

التخجسة مؼ العبخية 
 (3إلى العخبية )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 
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 مالحعات: # يختار الطالب مقخرًا واحجًا فقط

 

 

 

ع  326 6
 ب

مقارنة أدياف 
 بالعبخية

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

ع  327 7
 ب

عبخية العرخ 
 الؽسيط

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

ع  328 8
 ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري  استذخاؽ ييؽدي

ع  329 9
 ب

نرؽص متخررة 
 بمغة اوروبية

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

       18    مج الداعات  
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 الفرل األوؿ "الخخيفي" -السدتؽى الخابع

الخقػ  ـ
 والخمد

نؽع  السقخر
 السقخر

 مالحعات االمتحاف والجرجة عجد الداعات

عسمي/  نعخي   
 تجريب

امتحاف  تحخيخي  مجسؽع
 فرمي

أعساؿ 
 فرمية

مجسؽع  شفؽي 
 كمي

 

1 411 
 ع ب

أساليب عبخية 
 حجيثة

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

2 412 
 ع ب

الذعخ العبخي 
 الحجيث والسعاصخ

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

3 413 
 ع ب

نحؽ المغات 
الدامية السقارف 

 بالعبخية

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

4 414 
 ع ب

التخجسة مؼ 
العخبية إلى العبخية 

(1) 

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 
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5 415 
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  المغة الدخيانية

6 416 
 ع ب

األدب العبخي 
الحجيث )السخحمة 

 اإلسخائيمية(

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

7 417 
 ـ ج

يخ ميارات التفك
 العمسي

متطمب  100  ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 100 2 ػػػػػػػػػ 2 إجباري 
 جامعة

8 418 
 ع ب

تعبيخ ومحادثة 
 بالعبخية

  100  30 - 70 2 ػػػػػػػػػ 2 اختياري 

9 419 
 ع ب

  100  30 - 70 2 ػػػػػػػػػ 2 اختياري  نعخيات التخجسة

       18    مج الداعات  

 الب مقخرًا واحجًا فقطمالحعات: # يختار الط

 مقخرات 8الحج األقرى 
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 الفرل الثاني "الخبيعي" -السدتؽى الخابع

الخقػ  ـ
 والخمد

نؽع  السقخر
 السقخر

 مالحعات االمتحاف والجرجة عجد الداعات

عسمي/  نعخي   
 تجريب

امتحاف  تحخيخي  مجسؽع
 فرمي

أعساؿ 
 فرمية

مجسؽع  شفؽي 
 كمي

 

1 421 
 ع ب

استذخاؽ 
 اتوإسخائيمي

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 422 
 ع ب

التخجسة مؼ العخبية 
 (2إلى العبخية )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 423 
 ع ب

األدب العبخي 
  (3الؽسيط )

  100 10 20 - 70 2 - 2 إجباري 

4 424 
 ع ب

المغة 
            اآلرامية

  

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 425 
 ع ب

لفكخ تاريخ ا
 والحخكة الرييؽنية

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري األدب العبخي 426 6
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الحجيث )نرؽص  ع ب
 (2ونقج( )

7 427
 ج غ

 مقخر بيشي 100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  جغخافية فمدطيؼ

8 428 
 ع ب

الشثخ العبخي 
السعاصخ )رواية 

 # ومدخح(

  100 - 30 = 70 2 - 2 اختياري 

9 429 
 ع ب

 

 عمػ الجاللة السقارف 
 

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

       19    مج الداعات  

 مالحعات: # يختار الطالب مقخرًا واحجًا فقط
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 ل راجع استسارات تؽصيف السقخرات(محتؽيات السقخرات: )لمتفاصي -6

 ع ب 111مد السقخر: ر  )إجباري(  (1مقخر: قؽاعج المغة العبخية ) السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 أزمشة الفعل -العجد -اإلضافة -حخوؼ الشدب -ىاء التعخيف -الزسائخ وإضافة األسساء -االسػ -الذجة -السقاطع -التذكيل -األبججية العبخية -

 بيانات السقخر

 ع ب 112رمد السقخر:  )إجباري( المغة العبخية )قخاءة ونرؽص( مبادئمقخر:  ؽى: األوؿالسدت

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

فرؽؿ الدشة والطقذ:  -التحيات وتعبيخات عامة -نرؽص مبدطة لمقخاءة -لدكؽف وتجريبات عميياا -تجريبات كتابة وقخاءة الحخكات -تجريبات عمى كتابة وقخاءة الحخوؼ -حخوؼ األبججية العبخية -
 الذيؽر: قخاءة -قخاءة

 بيانات السقخر
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 ع ب 113رمد السقخر:  )إجباري(   مقخر: الحزارات الدامية القجيسة السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 الفمدطيشيؽف  -العبخانيؽف  -األمؽريؽف  -اآلراميؽف  -الفيشيقيؽف  -الكشعانيؽف  -اليجخات الدامية القجيسة -حكيقة الذعؽب والمغات الدامية -نعخيات السؽطؼ األصمي لألمػ الدامية -مفيـؽ الدامية -

 العخب -

 بيانات السقخر

 ع ب 114رمد السقخر:  )إجباري(قجيػمقخر: مجخل إلى العيج ال السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

الجيؽد السديحية  -دراسة العيج القجيػجيؽد الييؽد في  -أثخ الدبي البابمي في نذأة نرؽص العيج القجيػ -أقداـ العيج القجيػ )التؽراة/ األنبياء/ السكتؽبات( -مرطمح العيج القجيػ: نذأتو وتطؽره -
 الجيؽد اإلسالمية في دراسة العيج القجيػ -في دراسة العيج القجيػ

 بيانات السقخر
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 ع ب 115رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: قاعة بحث السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 مخاحل إعجاد البحث -أنؽاع البحث العمسي -خرائص البحث وشخوطو -أىػ السرطمحات التي تجخل في نطاؽ البحث -طبيعة البحث العمسي وأىسيتو -لبحث العمسيتعخيف ا -

 مشاىج البحث العمسي -عالمات التخقيػ ووضع السقجمة والخطة والسخحمة الشيائية لمبحث -

 بيانات السقخر

 ع ب 116رمد السقخر:  )إجباري((1ستساع )مقخر: ا السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

ם( א) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון -?ֶאְפָשרְלִהיָפּגֵּש -"א" ִּתְרּגּוםָרָמה -"ִלְקרֹואְוִלְכּתֹובִעְבִרית" -  ׂ םִעְבִרי( ב) ֶחֶלק :ִשעּורִראשֹון -ָשלו ַאִיןַאָּתה(  ג) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון -שֵּ  מֵּ

ִני -הּואְוִהיא( ד) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון - ִני -(א) הּואָּגרִבירּוָשַלִיםֶחֶלק: ִשעּורשֵּ ִני -(ב) הּואָּגרִבירּוָשַלִיםֶחֶלק: ִשעּורשֵּ  (ד) קֶחלֶ ( ג) הּואָּגרִבירּוָשַלִיםֶחֶלק: ִשעּורשֵּ

ָבהֶחֶלק: ִשעּורְשִליִשי-  ׂ ָבהֶחֶלק: ִשעּורְשִליִשי- (ב) ֶחֶלק(  א) ַחָנהַּתְלִמיָדהטו  ׂ  (ד) ֶחֶלק( ג) ַחָנהַּתְלִמיָדהטו
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 متطلب جامعة )إجباري(الحاسب اآللي ـ ج 117

 

 بيانات السقخر

 ع ب 121مد السقخر: ر  )إجباري(( ]تجريبات[2مقخر: قؽاعج المغة العبخية ) السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

فاعل واسػ السفعؽؿ تجريبات اسػ ال -نرؽص واستخخاج صيغ نحؽية -أداوت االستفياـ -الرفة الشدبية -الرفة -االسػ وأنؽاعو -أسساء اإلشارة -ىاء التعخيف -تجريبات الحخكات والتذكيل -
 تجريبات الساضي والسرادر والسدتقبل -والسذتق

 بيانات السقخر

 ع ب 122رمد السقخر:  )إجباري((1مقخر: نرؽص عبخية حجيثة ) السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 تجريبات لغؽية -نرؽص عبخية متشؽعة -نرؽص عبخية وتجريبات -قرص عبخية وتجريبات -قرص عبخية مذكمة -أخبار عبخية قريخة مذكمة -مذكمةمحادثات عبخية بديطة  -
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 بيانات السقخر

 ع ب 123رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: نرؽص عبخية قجيسة السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 3لي( تجريبات = )إجسا 2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

الشص الخامذ:  -الشص الخابع: قخاءة وتحميل -الشص الثالث: قخاءة وتحميل -الشص الثاني: قخاءة وتحميل -الشص األوؿ: قخاءة وتحميل -أسفار العيج القجيػ والمغة العبخية -مؼ تاريخ المغة العبخية -
 الشص التاسع: قخاءة وتحميل -الشص الثامؼ: قخاءة وتحميل -الشص الدابع: قخاءة وتحميل -الشص الدادس: قخاءة وتحميل -قخاءة وتحميل

 بيانات السقخر

 ع ب 124رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: تاريخ األدب العبخي  السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 -تاريخ األدب العبخي في فمدطيؼ -أشيخ ادباء اليدكااله -اليدكااله -تاريخ األدب العبخي الحجيث -أدباء العرؽر الؽسطى -تاريخ األدب العبخي في العرؽر الؽسطى -ػلعبخي القجيتاريخ األدب ا -
 أدباء فتخة الجولة -الجوريات العبخية في الجولة -تاريخ األدب العبخي في فتخة الجولة -البعث
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 متطلب جامعة )إجباري(مجخل إلى الثقافة العامة ج ـ 125
 

 بيانات السقخر

 ع ر 126رمد السقخر:  )إجباري((    1لغة عخبية ) السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 :السحتؽىالعمسي

 .والفخعية األصمية اإلعخاب عالمات -.والفعل االسػ عالمات -.مشو يتألف وما الكالـ -.وتطؽره الشحؽ نذأةعمػ -.الذخيف الشبؽي  الحجيث مؼ نساذج وإعخاب دراسة -.قخآنية سؽرة وإعخاب دراسة-

 .المحؼ تعخيف -.العخبية المغة في اليسدة ؽضؽعم -.والسديج السجخد -.السعتل والفعل الرحيح الفعل أقداـ -.الرخفي السيداف -.فخعية إعخاب بعالمات مايعخب -.واألفعاؿ األسساء مؼ والسبشي السعخب -

 .الشاس ألدشة عمى الذائع المحؼ مؼ نساذج -

 بيانات السقخر

 إف 127رمد السقخر:  (1لغة أوروبية ثانية ) مقخر: السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع
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 السحتؽى العمسى :

سية لمغة االنجميدية وميارات التخجسة مؼ وإلى لى تعمػ الطالب لمسيارات األربع األساسية الكتداب المغة االنجميدية مؼ استساع ومحادثة وقخاءة وكتابة باالضافة الى القؽاعج األكاديييجؼ ىحا السقخر ا
ب السيارات المغؽية الستشؽعة لمغة االنجميدية وصؽال بو الى مخحمة إتقاف المغة االنجميدية بسياراتيا (  بحيث يدتكذف الطالlower Intermediate المغة االنجميدية وذلغ عشج السدتؽى قبل الستؽسط ) 

 الستشؽعة عشج السدتؽى قبل الستؽسط مدتعيشا بالتقشيات الحجيثة ومشرات االنتخنت السختمفة . 

 وتذسل الشرؽص الستخررة فى ىحا السدتؽى : 

 االنجميدية . االستساع والسحادثة لمشرؽص بالمغة  -1
 القخاءة والكتابة لشرؽص بالمغة االنجميدية .  -2
 التخجسة مؼ والى االنجميدية .  -3
 شخح واستخجاـ القؽاعج المغؽية لمغة االنجميدية .   -4

 بيانات السقخر

 ع ب 128رمد السقخر:  )اختياري(   مقخر: السجخل إلى عمػ المغة العاـ السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2: عجد الداعات فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 مشاىج عمػ المغة -عالقة عمػ المغة بالعمـؽ األخخى  -الخرائص السذتخكة لمغات الدامية -لسحة تاريخية عؼ المغات الدامية -ة المغةأالشعخيات السختمفة في نذ -تعخيف المغة -
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 تخكيبي/ الجاللي(مدتؽيات التحميل المغؽي )الرؽتي/ الرخفي/ ال -

 بيانات السقخر

 ع ب 129رمد السقخر:  )اختياري(مقخر:  تاريخ الييؽد القجيػ السدتؽى: األوؿ

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽي العمسي:

الييؽد تحت  -الدبي البابمي -انقداـ السسمكة -عرخ السسمكة -غدو كشعاف -ة سيشاء وتمقي مؽسى الذخيعةبشؽ إسخائيل في بخي -بشؽ إسخائيل في مرخ -عرخ اآلباء -أحجاث ما قبل عرخ اآلباء -
 الحكػ الفارسي/ اليؽناني/ الخوماني

 بيانات السقخر

 ع ب 211رمد السقخر:  )إجباري(   (3مقخر: قؽاعج المغة العبخية ) السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 الؽزناف الثاني والثالث والذؽاذ مشيسا -العجد وأسساء االستفياـ والرفة -اإلضافة -التحكيخ والتأنيث -السفخد والسثشى والجسع -الؽزف األوؿ )مفتؽح ومزسـؽ ومكدؽر العيؼ واألجؽؼ( -
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 تجريبات متشؽعة عمى األفعاؿ -يساالؽزناف الخابع والخامذ والذؽاذ مش -

 بيانات السقخر

 ع ب 212رمد السقخر:  )إجباري((2مقخر: نرؽص عبخية حجيثة ) السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 قرص عبخية مذكمة -بخية متقجمةمحادثا ع -محادثات عبخية طؽيمة -أخبار عبخية طؽيمة -

 بيانات السقخر

 ع ب 213رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: الجيانة الييؽدية السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 أعياد الييؽد ومشاسباتيػ الجيشية -مفاليػ وعقائج ييؽدية -الكتب السقجسة في الجيانة الييؽدية -الجحور الفكخية والعقائجية لمجيانة الييؽدية  -تيؽيج التاريخ والجيؼ -

/ الحج/ الدكاة/ الرالة/ السعامالت -  معجػ السرطمحات الييؽدية -الرييؽنية والييؽدية: عالقة عزؽية -الفخؽ الييؽدية -مالمح مؼ الذخيعة الييؽدية: الرـؽ
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 بيانات السقخر

 ع ب 214رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: األدب العبخي الحجيث )مخحمة التشؽيخ( الثانيالسدتؽى: 

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 اليدكااله في فخندا -اليدكااله في إيطاليا -كااله )التشؽيخ الييؽدي(اليد -نذأة األدب العبخي الحجيث في شخؽ أوروبا وغخبيا -السرطمحات األدبية العبخية -األدب: مفيؽمو وأنؽاعو -

 نذاة الرييؽنية عمى انقاض اليدكااله -ييؽدا ليف جؽردوف  -اليدكااله في روسيا -اليدكااله في جاليديا -اليدكااله في ألسانيا -

 بيانات السقخر

 ع ب 215ر: رمد السقخ  )إجباري(مقخر: مجخل إلى التمسؽد السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 في دراسة التمسؽد رواد فقياء الييؽد -الجسارا: لغتيا ومحتؽاىا -السجارس الجيشية الييؽدية ودراستيػ لمتمسؽد -أقداـ التمسؽد -التمسؽد األورشميسي -التمسؽد البابمي -التمسؽد: نذأتو ومخاحل تجويشو -

 مخطؽطات التمسؽد -آراء الفخؽ الييؽدية في التمسؽد -
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 بيانات السقخر

 ع ب 216رمد السقخر:  )إجباري((2مقخر: استساع ) السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

ִני -(ג) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון -(ב) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון -(א) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון-(1استساع )مخاجعة سخيعة عمى مقخر  - ִני-(א) ֶחֶלק: ִשעּורשֵּ  (ב) ֶחֶלק:ִשעּורשֵּ

ִני -  (ד) ֶחֶלק:ִשעּורְשִליִשי-(ג) ֶחֶלק:ִשעּורְשִליִשי -(ב) ֶחֶלק:עּורְשִליִשיִש -(א) ֶחֶלק:ִשעּורְשִליִשי -(ג) ֶחֶלק:ִשעּורשֵּ

 بيانات السقخر

 ع ب 217رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: المغة الدخيانية السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 الفعل في الؽزف األوؿ -وظائف حخوؼ بجوؿ -أحؽاؿ االسػ -الزسائخ السترمة -الزسائخ السشفرمة -حخوؼ بجج كفت -الحخوؼ والحخكات -نذأة المغة الدخيانية -

 السبشى لمسجيؽؿ مؼ الؽزف الثالث مع تطبيقات عمى الشرؽص -الفعل في الؽزف الثالث -السبشى لمسجيؽؿ مؼ الؽزف الثاني مع تطبيقات عمى الشرؽص -السبشى لمسجيؽؿ مؼ الؽزف األوؿ -
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 بيانات السقخر

 ع ب 221رمد السقخر:  )إجباري((4مقخر: قؽاعج المغة العبخية ) السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 זֹאתִמְסָעָדהְמֹאדפֹופּוָלִריתالؽحجة الخابعة:-?ֶאְפָשרְלִהיָפּגֵּשلثة:الؽحجة الثا- "א" ִּתְרּגּוםָרָמהالؽحجة الثانية: -"ִלְקרֹואְוִלְכּתֹובִעְבִרית"الؽحجة األولى: -

 الؽحجة التاسعة: مؼ أدوات الخبط والتعبيخ- الؽحجة الدابعة: تجريبات عمى الفعل- الؽحجة الدادسة: قؽاعج متشؽعة وتجريبات- الؽحجة الخامدة: دروس متشؽعة لمقخاءة-

 מבחניםالؽحجة الحادية عذخ: -يباتالؽحجة العاشخة: مخاجعة وتجر  -

 بيانات السقخر

 ع ب 222رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: األدب العبخي الحجيث )السخحمة الفمدطيشية( السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 نساذج أدبية عؼ العالقات قبل قياـ الجولة -العالقات العخبية الييؽدية في األدب اإلسخائيمي -االستيطاف الييؽدي في فمدطيؼ -الجولة األدب العبخي الحجيث قبل قياـ -
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 نساذج عبخية مع التحميل )رواية( -خواية العبخيةمفيـؽ الؽطؼ في ال -في األدب اإلسخائيمي 1967العالقات العخبية الييؽدية بعج  -في األدب اإلسخائيمي 1948العالقات العخبية الييؽدية بعج  -

 بيانات السقخر

 ع ب 223رمد السقخر:  )إجباري((1مقخر: التخجسة مؼ العبخية إلى العخبية ) السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 نرؽص عبخية عدكخية -نرؽص عبخية رياضية -نرؽص عبخية متشؽعة -نرؽص عبخية اجتساعية -رؽص عبخية اقتراديةن -نرؽص عبخية سياسية -

 بيانات السقخر

 ع ب 224رمد السقخر:  )إجباري((1مقخر: األدب العبخي الؽسيط ) السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 عمسي:السحتؽى ال

 الذعخ العبخي الجيشي الكالسيكي -الذعخ العبخي الجيشي قبل الكالسيكي -مخاحل الذعخ العبخي الجيشي -بجايات الذعخ العبخي الجيشي في فمدطيؼ -الذعخ العبخي القجيػ -

 أنؽاع القرائج العبخية الجيشة في فمدطيؼ -الذعخ العبخي الجيشي الستأخخ -
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 بيانات السقخر

 ع ر 225رمد السقخر:  )إجباري((    2لغة عخبية ) انيثالسدتؽى: ال

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 :السحتؽىالعمسي

 .ونرؽصو جاىاتوات: واألمؽي  اإلسالمي العرخ في العخبي األدب-.األدب تطؽر في والثقافية والدياسية االجتساعية العؽامل-.ونرؽصو وتاريخو العخبي األدب تطؽر-

 .ونرؽصو اتجاىاتو: العباسي العرخ في العخبي األدب-.األمؽي  العرخ مؼ نثخي  نص تحميل-.األمؽي  العرخ مؼ شعخية قريجة تحميل-

 .العباسي العرخ مؼ نثخي  نص تحميل-.العباسي العرخ مؼ شعخية قريجة تحميل-

 بيانات السقخر

 ـ ؾ 226رمد السقخر:  جباري((   )إ2لغة أوروبية )مقخر:  ثانيالسدتؽى: ال

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسى : 
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االنجميدية وميارات التخجسة مؼ وإلى ى القؽاعج األكاديسية لمغة ييجؼ ىحا السقخر الى تعمػ الطالب لمسيارات األربع األساسية الكتداب المغة االنجميدية مؼ استساع ومحادثة وقخاءة وكتابة باالضافة ال
(  بحيث يدتكذف الطالب السيارات المغؽية الستشؽعة لمغة االنجميدية وصؽال بو الى مخحمة إتقاف المغة االنجميدية بسياراتيا الستشؽعة Intermediate المغة االنجميدية وذلغ عشج السدتؽى  الستؽسط ) 

 الحجيثة ومشرات االنتخنت السختمفة . عشج السدتؽى الستؽسط مدتعيشا بالتقشيات 

 وتذسل الشرؽص الستخررة فى ىحا السدتؽى : 

 االستساع والسحادثة لمشرؽص بالمغة االنجميدية .  -1
 القخاءة والكتابة لشرؽص بالمغة االنجميدية .  -2
 التخجسة مؼ والى االنجميدية .  -3
 شخح واستخجاـ القؽاعج المغؽية لمغة االنجميدية .   -4

 ـ ج 227
 جـ 

 متطمب جامعة )إجباري(ميارات البحث عمى شبكات اإلنتخنت
 

 بيانات السقخر

 ع ب 228رمد السقخر:  )اختياري(مقخر: تاريخ لغات األمػ الدامية السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 المغة العخبية القجيسة -تقديػ المغات الدامية والدسات السذتخكة بيشيا -حكيقة الذعؽب والمغات الدامية في ضؽء عمػ المغة السقارف  -صمي ليامرطمح المغات الدامية والسؽطؼ األ -
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المغات السؽآبيةوالعسؽنية والفيشيكية  -غة اآلرامية وتأثيخىا عمى المغة العبخيةالم -المغة الكشعانية وتأثيخىا عمى المغة العبخية -المغة األكادية وتأثيخىا عمى المغة العبخية -المغة العبخية: مخاحميا وتطؽرىا -
 نرؽص عبخية في تاريخ المغات الدامية -المغة الحبذية وليجاتيا -الدسات العامة لمغة األوجاريتية -وتأثيخىا عمى المغة العبخية

 بيانات السقخر

 ع ب 229رمد السقخر:  ري()اختيامقخر: بشاء مفخدات وتعبيخ السدتؽى: الثاني

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 أواًل: بشاء السفخدات

 ب/ أدوات الخبطالحخوؼ: العطف/ الشد -األفعاؿ: الثالثي/ الخباعي/ السجخد/ السديج/ السذتقات -األسساء: االسػ السحكخ/ االسػ السؤنث/ جسع السحكخ/ جسع السؤنث -

 ثانًيا: التعبيخ

 األحداب في إسخائيل -الرشاعة في إسخائيل -الكيبؽتذ -التعميػ في إسخائيل -

 بيانات السقخر

 ع ب 311رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: نحؽ المغة العبخية ونرؽص قجيسة السدتؽى: الثالث
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 اعات معتسجةس 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 إشارات وعالمات نرية لشرؽص العيج القجيػ -أثخ التخاث القجيػ لذعؽب الذخؽ في مادة العيج القجيػ محل الجراسة التطبيكية -أسفار العيج القجيػ والمغة العبخية -

 نرؽص( 6نرؽص العيج القجيػ ) نساذج تطبيكية لتحميل -واو القمب والشفي والشيي -السقاطع والشبخ والقامتدحاطؽؼ -

 بيانات السقخر

 ع ب 312رمد السقخر:  )إجباري((2مقخر: األدب العبخي الؽسيط )  السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 بجايات البحؽر العخبية في الذعخ العبخي الؽسيط -قرائج ديشية لسؽشيو بؼ عدرا -رائج ديشية لذمؽمؽ بؼ جبيخوؿق -القرائج الجيشية -السؤلفات األدبية العبخية في العرخ الؽسيط -

 قرائج غيخ ديشية لتادروس أبؽ العافية -قرائج غيخ ديشية لييؽدا ىاليفي -قرائج غيخ ديشية لسؽشيو بؼ عدرا -كبار األدباء الييؽد في العرخ الؽسيط -

 بيانات السقخر

 ع ب 313رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: المغة الدخيانية لسدتؽى: الثالثا
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 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 عتل الفاء مع نرؽص تطبيكيةالفعل الس -الفعل الشؽني مع نرؽص تطبيكية -الفعل السيسؽز العيؼ مع نرؽص تطبيكية -الفعل السيسؽز الفاء مع نرؽص تطبيكية -

 (3الرفة والحاؿ مع حل تجريب ) -(2الجسمة البديطة مع حل تجريب ) -(1الحخوؼ العارضة مع حل تجريب ) -الفعل السعتل الالـ مع نرؽص تطبيكية -الفعل السعتل العيؼ مع نرؽص تطبيكية -

 رؽص تطبيكيةن -(4الفعل السزاعف مع حل تجريب ) -

 بيانات السقخر

 ع ب 314رمد السقخر:  )إجباري((1مقخر: األدب العبخي الحجيث )نرؽص ونقج( ) سدتؽى: الثالثال

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 نرؽص نثخية: قرص قريخة لالديبةشؽالميت ىار إيفؼ -نرؽص شعخية: قرائج لمذاعخ شالـؽ شطخيت -قرص قريخة لألديب إسخائيل ىامئيخي  -نرؽص نثخية -

 بيانات السقخر

 ع ب 315رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: اتجاىات نقج العيج القجيػ السدتؽى: الثالث
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 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 الشقج السرجري لمعيج القجيػ -الشقج الشري لمعيج القجيػ -الجيؽد اإلسالمية في تطؽيخ دراسة العيج القجيػ -الجيؽد السديحية في دراسة العيج القجيػ -يج القجيػالجيؽد الييؽدية في دراسة الع -

 نعخيات الشقج التحخيخي  -الشقج األدبي لمعيج القجيػ -الشقج التاريخي لمعيج القجيػ -الشقج الذكمي لمعيج القجيػ -

 بيانات السقخر

 ع ب 316رمد السقخر:  )إجباري((2مقخر: التخجسة مؼ العبخية إلى العخبية ) السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 نرؽص عبخية عدكخية -نرؽص عبخية رياضية -نرؽص عبخية متشؽعة -نرؽص عبخية اجتساعية -نرؽص عبخية اقترادية -نرؽص عبخية سياسية -

 بيانات السقخر

 ـ. ج 317رمد السقخر:  )إجباري(تشسية بذخية   مقخر:  السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع
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 المحتوى العلمي:

نساذج تطببكية لسدتؽيات التشسية في  -عالقة التخطيط بالتشسية البذخية.  -لسؤثخة في تحقيق مدتؽيات متقجمة في التشسية البذخية.العؽامل ا -مؤشخات التشسية البذخية.  -مفيـؽ التشسية البذخية. 
 دوؿ العالػ.

 بيانات السقخر

 ع ب 318رمد السقخر:  )اختياري((  3استساع )مقخر:  السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 المحتوى العلمي:

ִני -(ג) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון -(ב) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון -(א) ֶחֶלק: ִשעּורִראשֹון -(2مخاجعة سخيعة عمى مقخر استساع ) - ִני -(א) ֶחֶלק: ִשעּורשֵּ  (ב) ֶחֶלק:ִשעּורשֵּ

ִני -  (ד) ֶחֶלק:ִשעּורְשִליִשי -(ג) ֶחֶלק:ִשעּורְשִליִשי -(ב) ֶחֶלק:ִשעּורְשִליִשי -(א) ֶחֶלק:ִשעּורְשִליִשי -(ג) ֶחֶלק:ִשעּורשֵּ

 بيانات السقخر

 ع ب 319رمد السقخر:  )اختياري(نرؽص متخررة بمغة أوروبية   مقخر: السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:
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Semitic LanguagesThe  - 

- History of Hebrew from its Pre-history to the Present 

Biblical Hebrew - 

- The Impact of Aramaic 

- Mishnaic or Rabbinic Hebrew 

- Century 
th

Between the Mishnah and the Revival of Hebrew in the Late 19 -Medieval Hebrew  

- Modern (Israeli) Hebrew 

 بيانات السقخر

 ع ب 321رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: عمػ التخاكيب سدتؽى: الثالثال

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

تحؽيل الجسمة العبخية )مؼ مبشى لمسعمـؽ لسبشى لمسجيؽؿ  -العخؼ -السفعؽؿ وأنؽاعو -السدشج والسدشج إليو -األقداـ الخئيدية في الجسمة العبخية -أنؽاع الجسمة العبخية -تعخيف بعمػ التخاكيب -
 الجسل السعقجة -والعكذ(

 بيانات السقخر



                                                                                                                                                          برانمج اللغة العربية وآداهبا

 

 amr.amr@art.menofia.edu.eg                                                                                                امربانمج أٔ.د/ معرو غبد امؼيل ػالم                                                                                             مدير | 

 

 

 

55 

 

 ع ب 322رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: أدب عبخي حجيث )قرة ومقاؿ( السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 مسي:السحتؽى الع

 تطبيقات -مقاالت صحفية متشؽعة -قرص نثخية متشؽعة -

 بيانات السقخر

 ع ب 323رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: السجتسع اإلسخائيمي السعاصخ السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

القجس ومكانتيا في  -السجتسع اإلسخائيمي ونعختو لمفمدطيشيؼ -جحور السجتسع اإلسخائيمي -القؽمية والرييؽنية ومعاداة الدامية -مطة التشفيحية في إسخائيلالد -الدمطة التذخيعية في إسخائيل -
 التشؽعات االجتساعية في إسخائيل -الرخاع العقائجي

 بيانات السقخر

 ع ب 324رمد السقخر:  )إجباري(مدخحية(مقخر: الشثخ العبخي الحجيث )رواية و  السدتؽى: الثالث
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 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 خحيات متشؽعة(نساذج تطبيكية )روايات ومد -نقج الرييؽنية والييؽدية في الخواية والسدخح العبخي  -رواد الخواية والسدخح اإلسخائيمي -مجخل لمخواية والسدخح اإلسخائيمي -

 بيانات السقخر

 ع ب 325رمد السقخر:  )إجباري((3مقخر: التخجسة مؼ العبخية إلى العخبية ) السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 نرؽص عبخية عدكخية -نرؽص عبخية رياضية -نرؽص عبخية متشؽعة -جتساعيةنرؽص عبخية ا -نرؽص عبخية اقترادية -نرؽص عبخية سياسية -

 بيانات السقخر

 ع ب 326رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: مقارنة أدياف بالعبخية السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:
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ديانات التؽحيج  - مؼ ديانات الذخؽ األقرى )اليشجوسية/ البؽذية/ الكؽنفؽشيؽسية/ التاوية/ الذشتؽية( -ترشيف أدياف العالػ -والتطؽر في الفكخ الغخبي والفكخ اإلسالمي عمػ مقارنة األدياف: الشذأة -
 ؼ اإلسالـ واألدياف األخخى الذخائع والعبادات بي -الخؤية التؽحيجية بيؼ اإلسالـ والجيانات األخخى. -)الييؽدية/ السديحية/ اإلسالـ(

 بيانات السقخر

 ع ب 327رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: عبخية العرخ الؽسيط السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽي العمسي:

 التججيجات المغؽية في الذعخ العبخي الجيشي في العرخ الؽسيط -الدسات المغؽية لمغة الحكساء -غة الحكساءل -التأثخ بالمغة اآلرامية -الدسات المغؽية لمذعخ العبخي الجيشي القجيػ -

 بيانات السقخر

 ع ب 328رمد السقخر:  )اختياري(مقخر: استذخاؽ ييؽدي السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:
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القخآف  -مرادر االستذخاؽ الييؽدي -ميداف البحث والسؽضؽعية لجى السدتذخقيؼ الييؽد -وسائل االستذخاؽ الييؽدي -دوافع وأىجاؼ االستذخاؽ الييؽدي -مفيـؽ االستذخاؽ الييؽدي ونذأتو -
البعج التؽراتي الرييؽني لالستذخاؽ السديحي  -الييؽدي وإرىاصات االستذخاؽ اإلسخائيمي االستذخاؽ السديحي -مجارس االستذخاؽ الييؽدي وأىػ روادىا -الكخيػ في ميداف االستذخاؽ الييؽدي

 ـ1948االستذخاؽ الييؽدي اإلسخائيمي بعج  -الييؽدي

 بيانات السقخر

 ع ب 329رمد السقخر:  )اختياري( مقخر: نرؽص متخررة بمغة أوروبية السدتؽى: الثالث

 ساعات معتسجة 2)إجسالي(  نعخي = 2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

- Jewish philosophy and culture 

- History of Jews in Spain   

- Golden age of Jewish culture in Spain 

- The Nature of the Golden Age 

- Birth of the Golden Age 

- Menahem ben Saruq 

- Dunash ben Labrat 
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- Samuel ibnNaghrela 

- Solomon ibnGabirol 

- Moses ibn Ezra 

- Judah Halevi 

 بيانات السقخر

 ع ب 411رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: أساليب عبخية حجيثة السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

– ישומים – לישראלזכותלספחחלקמהגדההמערבית:ב"שגרירארה -ניבים – באיחודעוקביםבחשדאחרועידתבחריין-ניבים" עסקתהמאה" החלקהכלכלישל -
 -הסכםרגיעהמחודשביןחמאסוישראלניבים -ניבים – בבישראל"ברשותהפלסטיניתתוקפיםאתשגרירארה -ניביםוביטוייםבעבריתובערבית -ניביםבדוגמאות

  -ניבים–אהודברקהודיעעלהקמתמפלגהחדשה -ניביםבדוגמאות -ניבים – טהאמריקני"פלתהמלה -ישומים–חילהאווירהשתמשבפצצותמצרר
 תרגיליםלקראתהבחינה -ניבים – עסקתטראמפתהיהכניעהערבית

 بيانات السقخر
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 ع ب 412رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: الذعخ العبخي الحجيث والسعاصخ السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2= )إجسالي( نعخي  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

الذعخ العبخي في  -نساذج مؼ الذعخ العبخي في مخحمة الرييؽنية -الذعخ العبخي في مخحمة الرييؽنية -نساذج مؼ الذعخ العبخي في عرخ اليدكااله -مجخل إلى الذعخ العبخي في عرخ اليدكااله -
 مذاعخ الجيتؽ داخل الجولة في الذعخ العبخي السعاصخ -االحتجاج في الذعخ العبخي السعاصخ -العبخي في مخحمة ما بعج الجولة نساذج مؼ الذعخ -مخحمة ما بعج قياـ الجولة

 بيانات السقخر

 ع ب 413رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: نحؽ المغات الدامية السقارف بالعبخية السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2لي( نعخي = )إجسا 2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

االسػ في المغات  -الفعل في المغات الدامية -االستفياـ والذخط -االسػ السؽصؽؿ وأسساء اإلشارة -أدوات العطف والقمب -مخارج األصؽات -خرائص المغات الدامية -مشاىج البحث المغؽي  -
 التعخيف والتكيخ في المغات الدامية -الدامية

 سقخربيانات ال
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 ع ب 414رمد السقخر:  )إجباري((1مقخر: التخجسة مؼ العخبية إلى العبخية ) السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 نرؽص عخبية عدكخية -نرؽص عخبية رياضية -ؽعةنرؽص عخبية متش -نرؽص عخبية اجتساعية -نرؽص عخبية اقترادية -نرؽص عخبية سياسية -

 بيانات السقخر

 ع ب 415رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: المغة الدخيانية السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

وتطبيقات عمى نرؽص  ܝܗܒالفعل  -وتطبيقات عمى نرؽص سخيانية. ܶܐܙܠالفعل  -وتطبيقات عمى نرؽص سخيانية. ܝܰܕܥ  الفعل -مخاجعة عمى ماسبق شخحو في السدتؽييؼ االوؿ والثاني -
ܪܶܓܡالفعل  -سخيانية.

ܰ
 دخيانيةالشدب والترغيخ في المغة ال -االسػ السخكب في المغة الدخيانية -تطبيقات عمى نرؽص مختارة مؼ المغة الدخيانية -وتطبيقات عمى نرؽص سخيانية. ܬ

 بيانات السقخر

 ع ب 416رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: األدب العبخي الحجيث )السخحمة اإلسخائيمية( السدتؽى: الخابع
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 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

الكاتب  -قرائج الحخب والدالـ عشج ييؽدا عسيحاي -الذاعخ ييؽدا عسيحاي وأىػ دواويشو -قرائج الحخب والدالـ عشج عادا أىاروني -اعادا أىاروني وأعسالي -أىػ أدباء السخحمة اإلسخائيمية -
 مدخحية قتل في ضؽء االنتفاضة -السدخحي حانؽخ ليفيؼ وأىػ أعسالو

 بيانات السقخر

 ـ.ج 417قخر: رمد الس )إجباري(ميارات التفكيخ العمسي مقخر:  السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 

 بيانات السقخر

 ع ب 418رمد السقخر:  )اختياري(تعبيخ ومحادثة بالعبخية مقخر:  السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:
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 أساليب تعبيخ متشؽعة )سياسية/ اقترادية/ اجتساعية/ أدبية/ رياضية...إلخ( -تعبيخ وأساليب )مؽضؽعات اجتساعية( -)مؽضؽعات سياسية(تعبيخ وأساليب  -

 محادثات متشؽعة )سياسية/ اجتساعية/ رياضية...إلخ( -

 بيانات السقخر

 ع ب 419رمد السقخر:  )اختياري(نعخيات التخجسة  مقخر:  السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:

 سةالشعخيات المدانية والتخج -الجراسات األولى في نعخيات التخجسة -مفيـؽ نعخية التخجسة -السخحمة المدانية وأىػ فخوعيا -السخحمة ما قبل المدانية وتطؽرىا -نعخيات التخجسة قجيًسا: مؽجد تاريخي -

 السقاربة التجاولية والتخجسة -الفخع التطبيقي لجراسات التخجسة -

 بيانات السقخر

 ع ب 421رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: استذخاؽ وإسخائيميات السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخخيف

 السحتؽى العمسي:
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 مؼ قرص اإلسخائيميات -مرادر الجيانة الييؽدية في تحقيق اإلسخائيميات -أثخ اإلسخائيميات في التفديخ -أبخز رواة اإلسخائيميات في التفاسيخ -أقداـ اإلسخائيميات وتعخيفيا -

 مشاىج السدتذخقيؼ ومجارسيػ -أىجاؼ االستذخاؽ -االستذخاؽ وبجاياتو -

 بيانات السقخر

 ع ب 422رمد السقخر:  )إجباري((2العبخية ) مقخر: التخجسة مؼ العخبية إلى السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 نرؽص عخبية عدكخية -نرؽص عخبية رياضية -نرؽص عخبية متشؽعة -نرؽص عخبية اجتساعية -نرؽص عخبية اقترادية -نرؽص عخبية سياسية -

 لسقخربيانات ا

 ع ب 423رمد السقخر:  )إجباري((3مقخر: األدب العبخي الؽسيط ) السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:
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قرائج السجيح لذمؽمؽ بؼ -ىشاجيج قرائج الحخب لذسؽئيل -ىشاجيج ئج الخثاء لذسؽئيلقرا -كتاب تحكسؽني لييؽدا الحخيخي  -الشقج األدبي في العرخ الؽسيط: السحاضخة والسحاكخة لسؽشيو بؼ عدرا -
 قرائج متفخقات لتادروس أبؽ العافية -قرائج التكخيػ ألبخاىاـ بؼ عدرا -قرائج األحاجي واأللغاز لييؽدا ىاليفي -قرائج صييؽف لييؽدا ىاليفي -قرائج وصف الطبيعة لسؽشيو بؼ عدرا -جبيخوؿ

 كتاب الخد والجليل في الجيؼ الحليل لييؽدا ىاليفي -كتاب الخحالت لبشياميؼ التطيمي -متفخقات لسئيخ أبؽ العافية قرائج -

 بيانات السقخر

 ع ب 424رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: المغة اآلرامية السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 لعمسي:السحتؽى ا

 الفعل وأزمشتو ونرؽص تطبيكية -الحخوؼ والعخؼ وأدوات الخبط -حاالت االسػ ونرؽص تطبيكية -الزسائخ في آرامية العيج القجيػ -الحخوؼ والحخكات في آرامية العيج القجيػ -الميجات اآلرامية -

 تطبيقات عمى نرؽص مؼ العيج القجيػ وتحميميا -ترخيف الفعل السديج ونرؽص تطبيكية -طبيكيةالسبشى لمسجيؽؿ مؼ الفعل السجخد ونرؽص ت -ترخيف الفعل السجخد ونرؽص تطبيكية -

 بيانات السقخر

 ع ب 425رمد السقخر:  )إجباري(مقخر: تاريخ الفكخ والحخكة الرييؽنية السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع
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 السحتؽى العمسي:

 גליהעליותהיהודיותהבסיסיותלפלשתין  -ההחלטותבקונגרסיםהציוניים -זרמיםבציונות -יעדיהציונותוהגשמתםאחריהקמתהמדינה -הציונות -

 (1935-1919) העלייההשלישיתוהישגיהלציונות -(  1914-1904) העלייההשנייהוהישגיהלציונות -( 1904-1881) העלייההראשונהוהישגיהלציונות -

 יןהזרמיםהציונייםחלוקהאחרתב -

 بيانات السقخر

 ع ب 426رمد السقخر:  )إجباري((2مقخر: األدب العبخي الحجيث )نرؽص ونقج( ) السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 3تجريبات = )إجسالي(  2نعخي +  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 سؽفؽؿ السدخحية: مدخحيات حانؽخ ليفيؼ/ مدخحية "الفمدطيشي" ييؽشؽاع - رواية "الشفق" لالديبأ.ب. ييؽشؽاعنرؽص نثخية: رواية "العاشق" لألديب أ.ب. ييؽشؽاع/  -

 رواية "صيف اسكشجري" لألديب يتدحاقجؽرميدانؽ جؽرف  -

 بيانات السقخر

 ج غ427رمد السقخر:  )إجباري(جغخافية فمدطيؼ مقخر:  السدتؽى: الخابع
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 معتسجة ةساع 2نعخي= )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:

 جغخافية الججار العازؿ -في الزفة الغخبية ةالسدتؽطشات اإلسخائيمي -السؽقع والدطح والسشاخ –الزفة الغخبية وقطاع غدة  -تطؽر خخيطة فمدطيؼ مشح بجاية القخف العذخيؼ
 1948عخب  -حجود الجولة الفمدطيشية -مدارات التدؽية الدمسية لمقزية الفمدطيشية -راد الفمدطيشياالقت -وفي الذتات " الالجئيؼ"؛ بالجاخل يالذعب الفمدطيش

 بيانات السقخر

 ع ب 428رمد السقخر:  )اختياري( مقخر: الشثخ العبخي السعاصخ )رواية ومدخح( السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 تؽى العمسي:السح

 نساذج تطبيكية عمى روايات ومدخحيات عبخية متشؽعة -

 بيانات السقخر

 ع ب 429رمد السقخر:  )اختياري(   مقخر: عمػ الجاللة السقارف  السدتؽى: الخابع

 ساعات معتسجة 2نعخي = )إجسالي(  2عجد الداعات:  فرل: الخبيع

 السحتؽى العمسي:
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 التعخيب والشقل السجازي  - معاىخ تغيخ الجاللة - عمػ الجاللة بيؼ مدتؽيات التحميل المغؽي  - عمػ الجاللة ومشدلتو بيؼ العمـؽ األخخى  - بيؼ المفظ وداللتوالعالقة  - مفيـؽ عمػ الجاللة -

 يةالسذتخؾ المفعي بيؼ العخبية والعبخ  - التزاد – التخادؼ – العالقة الجاللية بيؼ المغات الدامية. - االشتقاؽ والشحت -

 متطمبات االلتحاؽ بالبخنامج -7

 ما تشص عميو الالئحة الجاخمية لكمية اآلداب جامعة السشؽفية

 .الطالب الحاصميؼ عمى الثانؽية العامة أو ما يعادليا وفقا لسا يقرره مكتب التشديق يقبل البرنامج -

 يجتاز الطالب شروط التذعيب التي تحددىا الكمية.يزع مجمس الكمية قؽاعد وشروط االلتحاق بالبرامج الدراسية بالكمية عمى أن -

 يقبل البرنامج الطالب بدون شروط. -

ة قبل الؽافديؼ مؼ البالد العربية والحاصميؼ عمى الثانؽية العامة بمغتيؼ فقط شريطة أن يمتزم الطالب بأداء امتحان تكسيمي في المغة الثاني البرنامج الطالب يقبل -
 يرغب في االمتحان فييا(. يانية )ولمطالب حق اختيار المغة الثانية التانتقالو إلى الفرقة الث
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 القؽاعج السشعسة الستكساؿ البخنامج -8

 ما تشص عميو الالئحة الجاخمية لكمية اآلداب جامعة السشؽفية

 : الدشة األولى

مؤشر المغة األجشبية  إلى باإلضافة برنامجديق والراغبيؼ في دخؽل الالتش يقبل الطالب السدتجديؼ والسحؽليؼ مؼ مكتببدون شروط, كسا ب الالط برنامجيقبل ال
  % مؼ الدرجة عمى أعسال الدشة عمى سيسشارات وأوراق بحثية ومذاركة في السحاضرات بالشقاش.20ويزاف إلى التقؽيػ ندبة األولى. 

 : الدشة الثانية

جسيع السقررات أو كان راسبا في ما ال يزيد عؼ مقرريؼ مؼ الفرقة األولى. وفي ىذه الحالة يؤدي  يشقل الطالب مؼ الفرقة األولى إلى الفرقة الثانية إذا نجح في
ن بعذر مقبؽل فتحدب الطالب االمتحان فيسا رسب فيو كسؽاد تخمف ويعد نجاحو في ىذه الحالة بتقدير مقبؽل في تمغ السقررات، إال إذا تغيب الطالب عؼ االمتحا

 درجتو كسا ىي.

 : ثالثةالدشة ال
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ي أو الثانية أو األولى والثانية يشقل الطالب مؼ الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إذا نجح في جسيع السقررات أو كان راسبا فيسا ال يزيد عؼ مقرريؼ مؼ الفرقة األول
ل في تمغ السقررات، إال إذا تغيب الطالب عؼ االمتحان معا. و في ىذه الحالة يؤدي الطالب االمتحان فيسا رسب فيو ويعد نجاحو في ىذه الحالة بتقدير مقبؽ 

 بعذر مقبؽل فتحدب درجتو كسا ىي.

 : الدشة الخابعة

ثانية أو الثالثة. ويعقد في شير يشقل الطالب مؼ الفرقة الثالثة إلى الرابعة إذا نجح في جسيع السقررات أو كان راسبا فيسا ال يزيد عؼ مقرريؼ مؼ الفرقة األولى أو ال
طالب الفرقة الذيؼ  تؽبر امتحان لطالب الفرقة الرابعة لمراسبيؼ فيسا ال يزيد عؼ مقرريؼ فإذا تكرر رسؽبيػ يؤدون االمتحان في السؽاد التي رسبؽا فييا معأك

 يدرسؽن تمغ السؽاد وذلغ في ظل نعام الفرميؼ الدراسييؼ السعسؽل بو حاليا.

 (.يشاير -سبتسبر -مايؽالجامعة وذلغ في أحد أدوار التخرج ) زمة لمتخرج بشجاح واعتساد الشتيجة مؼ مجمسيتخرج الطالب بعد استكساليػ عدد الداعات الال

 طخؽ وقؽاعج تقييػ السمتحقيؼ بالبخنامج-9

 ما تكيدو مؼ السخخجات التعميسية السدتيجفة  الطخيقة

 رات الذىشية التغذية الراجعة لمسعارف والفيػ والسيا اختبارات دورية )بدون درجات( -1
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 السيارات السيشية -السيارات الذىشية -قياس السعرفة اختبارات تحريرية في نياية الفرل الدراسي  -2

 السيارات السيشية -السيارات الذىشية -قياس السعرفة اختبارات شفيية في األسبؽع الثاني عذر -3

السعرفة  -عامةالسيارات ال -قياس السيارات السيشية اختبارات أعسال الدشة -4
 السيارات الذىشية -والفيػ

 

 طخؽ تقؽيػ البخنامج( 10

 العيشة الؽسيمة القائػ بالتقؽيػ

 طالب الفرقتيؼ الثالثة والرابعة )اختبارات نعرية/ تكميفات/ استبيانات( طالب الفرق الشيائية -1

 الرحافة... -اإلذاعة والتميفزيؽن  استبيانات ومتابعة الخريجؽن  -2

 استطالع رأي البرنامج العبري باإلذاعة  حاب األعسالأص -3

 استطالع رأي مؤسدات صحفية....

 

 اإلذاعة  السررية

 

 األىرام
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 أساتذة بالتخرص خارج الجامعة  محكػ خارجي  -4

 ال يشطبق ال يشطبق مستحؼ خارجي -5

 % 100 تقارير لجشة الستابعة  طرق أخرى  -6

 

 NARS األكاديمية مع المعاييزILOs  ةنىاتج التعلم المستهذفمصفىفة 

 المخزجات التعليمية المستهذفة من البزنامج

 المعزفة والفهم: 1/ 2

 املؼايري

 هواجت امتؼمل

 ؼرفة وامفهمامل

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 

ػد انوـوية املوا -1

وامنحوية نوـة 

 امربانمج

√ 

 

√ √ √ √ √ √ √  
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أٔساميب  -2

امتؼبري انوـوي 

وألديب امشائؼة 

 يف مـة امتخطص

        √ √ √ √ √                  

امتيارات  -3

ألدبية وامفكرية 

امشائؼة يف تراث 

 مـة امتخطص

             √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

أٔشهر ألدابء  -4

واملفكرين املدماء 

واملؼارصين يف 

تراث مـة 

امتخطص وأمٔه 

هتاهجم ألديب 

 وامفكري

                           √ √ √ 

 

 المعزفة والفهم 1/ 2تابع: 

 ؼرفة وامفهمامل املؼايري
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هواجت 

 امتؼمل

A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 

أٔشهر  -4

ألدابء 

واملفكرين 

املدماء 

واملؼارصين 

يف تراث 

مـة 

امتخطص 

وأمٔه هتاهجم 

ألديب 

 وامفكري

√ √ √ √ √ √ √ √                       

امتارخي  -5

احلضاري 

وامس يايس 

والاحامتغي 

لحٔصاب 

مـة 

 امتخطص

        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √      

املؼارف  -6

واملفاهمي 
                         √ √    
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ألساس ية 

يف جمالت 

امرتمجة 

وامنظرايت 

 ألدبية

أمٔه  -7

املواػد 

انوـوية 

وامنحوية 

يف انوـة 

 امؼربية

                           √   

أمٔه  -8

واػد امل

انوـوية 

وامنحوية 

وأٔساميب 

امتؼبري نوـة 

 امثاهية

                            √  

9- 

املؼوومات 

املتؼولة 

بوظنه 

وحضارته 

                             √ 
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واترخيه 

وامؼامل 

 احمليط به

 

 المعزفة والفهم 1/ 2تابع: 

 املؼايري

هواجت 

 امتؼمل

 ؼرفة وامفهمامل

A61 
                             

9- 

املؼوومات 

املتؼولة 

بوظنه 

وحضارته 

واترخيه 

وامؼامل 

 احمليط به

√                              
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 المهارات الذهنية: 2/ 2

 املؼايري

 هواجت امتؼمل

 املهارات اذلهنية

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 

ٕادراك   -1

امؼالكات 

امس ياكية 

مٔلساميب اخملتوفة 

 يف مـة امتخطص

√ 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

حتويل وهلد  -2

امنطوص امشفوية 

واملكتوبة بوـة 

 امتخطص

          √ √ √ √ √ √               

بني  امللارهة -3

جلافة انوـات 

ألحنبية اميت 

درسها وبني جلافة 

انوـة امؼربية 

 وتراهثا

                √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 المهارات الذهنية 2/ 2تابع: 

 املؼايري

 هواجت امتؼمل

 املهارات اذلهنية

B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 
       

             

هة بني امللار  -3

جلافة انوـات 

ألحنبية اميت 

درسها وبني جلافة 

انوـة امؼربية 

 وتراهثا

√ √ √ √ √                          

ٕادراك  -4

ادلللت انوـوية 

 وامنحوية وتعورها

     √ √ √ √ √                     

 

 

 

 



                                                                                                                                                          برانمج اللغة العربية وآداهبا
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79 

 

 المهارات المهنية: 3/ 2

 املؼايري

هواجت 

 امتؼمل

 املهارات املهنية

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 

توظيف  -1

املؼوومات 

واملفاهمي اميت 

درسها يف جمال 

 امؼمل

√ 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

املراءة  -2

امطحيحة 

نونطوص 

كتوبة ابنوـة امل 

 اميت درسها

               √ √ √ √ √ √ √ √ √       

ترمجة  -3

امنطوص من 

انوـة امؼربية 

 وٕاههيا

                        √ √ √ √ √  



                                                                                                                                                          برانمج اللغة العربية وآداهبا
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اس تخدام  -4

املواػد انوـوية 

امطحيحة يف 

نتابة موضوع أٔو 

تلرير أٔو ٕاملاء 

لكمة ابنوـة اميت 

 درسها

                             √ 

 

 المهارات المهنية 3/ 2تابع: 

 املؼايري

 هواجت امتؼمل

 املهارات املهنية

C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40                     

اس تخدام  -4

املواػد انوـوية 

امطحيحة يف 

نتابة موضوع أٔو 

تلرير أٔو ٕاملاء 

لكمة ابنوـة اميت 

 درسها

√ √ √                            
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توظيف  -5

امؼووم امـنساهية 

اخملتوفة يف ممارسة 

امؼمل الٔديب 

 وانوـوي

   √ √                          

اس تخدام  -6

مراحع ابنوـة 

ألحنبية امثاهية 

 اميت تؼومها

     √ √                        

ٕاحراء حوار  -7

مع املتحدجني 

 ابنوـة اميت تؼومها

       √ √ √                     

 المهارات العامة: 4/ 2

 املؼايري

 هواجت امتؼمل

 هارات امؼامةامل 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
                       

امؼمل ادلاغي  -1

 وٕادارة امفريق
√ 

 

√  
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امتؼبري يف  -2

 غبارة موحزة
  √                            

اكرتاح احلوول  -3

املناس بة لٔي 

 مشلكة 

   √                           

امتواضل  -4

 إبجيابية مع الٓخرين
    √                          

اس تخدام  -5

تكنوموحيا 

املؼوومات يف جمال 

 امتخطص

     √                         

مجع وغرض  -6

املؼوومات بعريلة 

 مالمئة

      √                        
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