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 (8نسهذج رقم )

 تهصيف برنامج المغة العبرية وآدابها

 قدم المغة العبرية وآدابها 

 جامعة السشهفية/ كمية اآلداب

 

 أ( معمهمات أساسية:

 (المغة العبرية وآدابها ليدانس آداب )تخرصاسم البرنامج                            -1

 طبيعة البرنامج                         أحادي -2

 المغة العبرية وآدابهاقدم القدم السدؤول عن البرنامج            -3

 م2016                البرنامج    إقرارتاريخ  -4

 مشدق البرنامج                        أ.د/ عسرو عبد العمي عالم -5
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 ب( معمهمات متخررة:

 األهداف العامة لمبرنامج -1

 إعداد خريج يترف بالقدرة عمى:يهدف برنامج المغة العبرية إلى 
 
 تتسيد بو مغ الخرػصية والتفخد، وتػضيفيا في خجمة السجتسع محميا وإقميسيا. إدراك أىسية الجرسات العبخية والدامية وما 1/1

 إجادة المغة العبخية وإتقان مياراتيا السختمفة؛ كالتخجسة مشيا إلى العخبية والعكذ. 1/2

 ة لمتعامل مع السرادر والسخاجع السختمفة، وصياغة السعمػمات بمغة سميسة وأسمػب عمسي صحيح.اكتداب السيارات المغػي 1/3

 اكتداب ميارات التفكيخ والتحميل الشقجي وتػضيفيا في تصػيخ الجراسات العبخية والدامية. 1/4

 اإللسام بالشتاج الفكخي والثقافي العبخي واستيعاب اإلشار السعخفي الذامل لو. 1/5
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اسة الحاضخ ػضيف العمػم اإلندانية والتصبيكية والتكشػلػجية في لتصػيخ الجراسات العبخية والدامية، واستخجام السشيج العمسي في قخاءة الساضي ودر ت 1/6
 واستذخاف السدتقبل.

 اإللسام بمغة أجشبية ثانية إلى جانب العبخية؛ لتػضيفيا في خجمة الجراسات العبخية والبحث العمسي. 1/7

 لسخرجات التعميسية السدتهدفة من البرنامج:ا -2

 السعرفة والفهم 2/1

 يجب أن يكهن الخريج قد اكتدب السعارف وقادًرا عمى أن:

A1. .يتعخف عمى قػاعج المغة العبخية بسخاحميا السختمفة، وكحلظ بعس المغات الدامية 

A2. .يتعخف عمى نحػ المغة العبخية مغ خالل الشرػص القجيسة 

A3.  القػاعج الشحػية والرخفية في المغة العبخية مغ خالل الشرػص العبخية القجيسة والػسيصة والحجيثة(.يذخح 

A4. .يسيد تصػر المغة العبخية في مخاحميا السختمفة القجيسة والػسيصة والحجيثة, وكحلظ الشقػش الدامية والسخصػشات العبخية 

A5.  العبخية. يتعخف عمى أساليب التعبيخ السختمفة في المغة 
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A6. .يسيد أساليب التعبيخ الذائعة في الشرػص األدبية 

A7. .يعبخ عغ مػضػعات شتى بالمغة العبخية 

A8. .يكتدب ميارات التعبيخ الذفػي بالعبخية 

A9. .يسيد شخوط جػدة اإللقاء المغػي بالعبخية 

A10. .يسيد بيغ مخاحل األدب العبخي القجيع والػسيط والحجيث 

A11.  احل تصػر األدب العبخي في مخاحمو السختمفة.يحجد مخ 

A12. .يحكخ أىع التيارات الفكخية في األدب العبخي الحجيث والسعاصخ 

A13. .يسيد بيغ التشػعات الفكخية والفشية في األدب العبخي 

A14. .يتعخف عمى قػاعج الذعخ العبخي في مختمف العرػر 

A15. ًخا.يحجد خرائز فشػن األدب العبخي شعًخا ونث 

A16. .يتعخف عمى أىع األدباء والسفكخيغ القجماء والسعاصخيغ  
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A17.  .يحكخ نساذج مغ الشتاج األدبي والفكخي لألدباء والسفكخيغ القجماء والسعاصخيغ 

A18. .يتعخف عمى مطاىخ التججيج الفكخية واألدبية في السجتسع اإلسخائيمي 

A19. .يذخح نساذج مغ أعسال األدباء والسفكخيغ 

A20.  .يذخح تاريخ الييػد في مخاحمو السختمفة 

A21. .يتعخف عمى خخيصة السجتسع اإلسخائيمي واألحداب الدياسية في إسخائيل 

A22. .يسيد بيغ التيارات الجيشية والثقافية السختمفة في السجتسع اإلسخائيمي السعاصخ، وكحلظ التذخيعات الجيشية والفقيية 

A23. لعبخية في سياق المغات الدامية.يتعخف عمى أصػل المغة ا 

A24.  .يحجد أصػل المغة العبخية تاريخًيا ولغػًيا 

A25. .يتعخف عمى أىع الشطخيات في التخجسة وتصبيقاتيا عمى الشرػص 

A26. .يرف السباحث السختمفة في عمع المدانيات، وتصبيقاتيا عمى المغة العبخية 

A27. ة العخبية.  يتعخف عمى قػاعج الشحػ والرخف في المغ 
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A28. ووسائل االترال الحجيثة.  يتعخف عمى القػاعج األساسية لمغة  اإلنجميدية بسا يسكشو مغ التػاصل مع العالع. الخارجي 

A29. .يتعخف عمى تاريخ الذعػب واألمع الدامية ومػقع أصحاب لغة التخرز مشيا  

A30. بو واالختالف بيشيا.يسيد التذابظ واالرتباط بيغ المغات الدامية وأوجو الذ 

 القدرات الذهشية 2/2

 يجب أن يكهن الخريج قد اكتدب القدرة عمى أن:

B1. .يدتشتج عالقات الدياق بيغ مختمف أساليب التعبيخ في المغة العبخية 

B2. .يسيد معاني السفخدات مدتعيشا بالدياق 

B3. .يدتشتج السعشى الزسشي لمجسل والعبارات 

B4.  السفاليع.يفدخ العالقات بيغ 

B5. .يحمل الشرػص تحمياًل أسمػبيا 

B6. .يحمل الشرػص األدبية تحمياًل نقجيًّا 
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B7. .يسيد السشاىج الشقجية السختمفة في تحميل الشرػص المغػية واألدبية 

B8. .يدتشتج غخض الكاتب ويعبخ عشو 

B9. .يقارن بيغ نساذج أدبية مغ التخاث العخبي وتخاث لغة التخرز 

B10.  بيغ نساذج لغػية مغ التخاث العخبي وتخاث لغة التخرز. يقارن 

B11. .يقارن بيغ مرادر الييػدية واإلسالم 

B12. .يسيد أنساط األدب السقارن بيغ العخبية والعبخية 

B13.   .يدتشتج مطاىخ تصػر الشحػ العبخي 

B14. .يسيد مطاىخ تصػر المغة العبخية في مخاحميا القجيسة والػسيصة والحجيثة 

B15.  .يدتشتج السعشى الزسشي 

B16. .يفدخ العالقات بيغ السعارف المغػية 
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 السهارات  2/3

 ة وعسميةمهارات مهشي 2/3/1

 أن: قد اكتدب القدرة عمى يجب أن يكهن الخريج 

C1. .يدتخجم السعاجع المغػية األحادية والثشائية والستعجدة المغات 

C2. عبخية.يػضف قػاعج الشحػ في كتابة الشرػص ال 

C3. .يػضف قػاعج البالغة في كتابة الشرػص األدبية العبخية 

C4. .يدتخجم قػاعج المغة العبخية في تحميل الشز 

C5. .يدتخجم مشاىج الشقج األدبي في تفديخ الشز 

C6. .ُيذّغل مشاىج المدانيات في نقج الشز 

C7. .يدتخجم قػاعج المغة العبخية في تحوق الشز 

C8. لمغة العبخية في القخاءة الرحيحة لمغة العبخية.يذّغل قػاعج ا 
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C9. .يعخض مزاميغ الشرػص العبخية السختمفة 

C10. .يحجد الفكخة الخئيدة في الشز ويعبخ عشيا 

C11. .يكتذف األفكار التفريمية في الشرػص العبخية 

C12. .يصخح تخجسات لشرػص مختمفة السدتػيات المغػية مغ العخبية وإلييا 

C13.  ّل قػاعج المغة العبخية في التخجسة مغ العخبية وإلييا.يذغ 

C14. .يدتخجم قػاعج المغة العبخية بذكل صحيح في التعبيخ كتابًة عغ مػضػعات متشػعة 

C15. .يدتخجم قػاعج المغة العبخية بذكل صحيح في التعبيخ تحجًثا عغ مػضػعات متشػعة 

C16.  صحيح في التعبيخ كتابًة عغ مػضػعات متشػعة.يدتخجم أساليب المغة العبخية الحجيثة بذكل 

C17. .يدتخجم أساليب المغة العبخية الحجيثة بذكل صحيح في التعبيخ تحجًثا عغ مػضػعات متشػعة 

C18. .يدتخجم السشاىج الشقجية السختمفة ويصبقيا عمى مجاالت الجراسة السختمفة 

C19. .يدتخجم السعاجع المغػية الثشائية 
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C20. مغة األجشبية الثانية في االشالع عمى ما يخجم مجاالت التخرز.يدتخجم ال 

C21. .يدتخجم قػاعج المغة العبخية بذكل صحيح في إجخاء حػارات مع أصحاب لغة التخرز 

C22. .يػضح معاني المغة العبخية مدتخجما لغة الجدج 

C23. .يعخض معاني الشرػص العبخية مدتخجًما نبخات صػتو 

 مة: مهارات عا2/ 2/3
 أن يكهن الخريج قادًرا عمى: يجب 
D1. .يجرك أىسية العسل الجساعي 

D2. .يكتدب مقػمات إدارة الفخيق 
D3.  .يعبخ بإيجاز غيخ مخل عسا يخيج 
D4. .يقتخح الحمػل السشاسبة لسا يعخض لو مغ مذاكل 
D5. .يتػاصل بإيجابية مع أقخانو في الػاجبات السذتخكة في مجاالت التخرز 
D6. جم إمكانيات الحاسب وتكشػلػجيا السعمػمات في مجاالت المغة العبخية.يدتخ 
D7. .يجسع السعمػمات ويعخضيا بصخيقة مالئسة 
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 السعايير األكاديسية لمبرنامج:  -3

 قصاع المغات. -السعاييخ القػمية األكاديسية السخجعية لقصاع اآلداب

 العالمات السرجعية: -4

 شصبقال ي

 نامج: هيكل ومكهنات البر  -5

 .فرػل دراسية( 8) أربع سشػاتمدة البرنامج:      - أ

 فرل دراسيهيكل البرنامج:  - ب

سشػات حيث أن المغة العخبية ترقل ميارة التخجسة وىحا مجرج  2 ىمقدسة عم)إلدامي( ساعة لغة عخبية  8، خالفا لسقخرات المغة العبخية ،: يجرس الصالبممحهظة
 لعخبية.ضسغ مػاصفات بخنامج المغة ا
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 199إجسالي      وتسارين  عسمي  40    نعري  159  عدد الداعات/عدد الهحدات

 إلزامي          انتقائي              اختياري                       

 الشدبة السئهية عدد السهاد طبيعة العمهم
 %29.41 15 عمهم أساسية
 %9.8 5 عمهم مداعدة
 %56.86 29 عمهم مهشية

 %3.9 2 آليحاسب 
  ال يهجد تدريب ميداني

  ال يهجد تسيز مهاد

 داعات السعتسدة(: ال يشطبقالمدتهيات البرنامج )في نعام  -ج
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 :قررات البرنامجم -د
 

 )الفرقة األولى(
       

عدد  الفرل الدراسي األول الرقم والرمز م
 الداعات

 االمتحان والدرجة

 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة
 5 - 15 2+ 3 قهاعد المغة العبرية ع ب 111 1
  5 15 2+ 3 مبادئ المغة العبرية )قراءة وكتابة( ع ب 112 2
 5 - 15 4 الحزارات الدامية ع ب 113 3
 5 - 15 4 مدخل إلى العهد القديم ع ب 114 4
 - - 20 4 قاعة بحث ع ب 115 5
 - - 20 2+ 2 المغة اإلنجميزية إ ن 116 6

  6+20 ي عدد الداعاتأجسال 
 

عدد  الفرل الدراسي الثانى الرقم والرمز م
 الداعات

 االمتحان والدرجة

 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة
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 - 5 15 2+ 3 تدريبات في قهاعد المغة العبرية ع ب 121 1
 5 - 15 2+ 3 نرهص عبرية حديثة ع ب 122 2
 5 - 15 3 السدخل إلى عمم المغة العام ع ب 123 3
 10 - 10 2+3 استساع ع ب 124 4
 - - 20 4 المغة العربية )نحه وصرف( ع ر 125 5
 - - 20 3 تاريخ األدب العبري  ع ب 126 6
 - - - 2+ 1 حاسب آلي 127 7
  8+20 أجسالي عدد الداعات 

 
 )الفرقة الثانية(

عدد  الفرل الدراسي األول الرقم والرمز م
 الداعات

 رجةاالمتحان والد

 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة
 - 5 15 3 (1نحه المغة العبرية الحديثة ) ع ب 211 1
 5 - 15 2+ 3 نرهص عبرية حديثة ع ب 212 2
 - - 20 3 الديانة اليههدية ع ب 213 3
 5 - 15 3 تاريخ اليههد القديم ع ب 214 4
 - - 20 4 لغة عربية ع ر 215 5
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 - - 20 2+ 2 أجشبية )إنجميزية أو ألسانية(لغة  إ ن/أل 216 6
  4+18 أجسالي عدد الداعات 

عدد  الفرل الدراسي الثانى الرقم والرمز م
 الداعات

 االمتحان والدرجة

 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة

 - 5 15 3 (2نحه المغة العبرية الحديثة  ) ع ب 221 1
رحمة األدب العبري الحديث  )م ع ب 222 2

 التشهير(
4 +2 15 - 5 

 5 - 15 4 لغة اختيارية )سرياني/حبذي( ع ب 223 3
 - - 20 4 تاريخ لغات األمم الدامية ع ب 224 4
 - - 20 3 السجتسع اإلسرائيمي السعاصر ع ب 225 5
نرهص متخررة بمغة أوروبية  ع ب 226 6

 حديثة
4 20 - - 

 - 5 15 2+ 2 حاسب آلي 227 7
  4+24 الداعات أجسالي عدد 

 )الفرقة الثالثة(
عدد  الفرل الدراسي األول الرقم والرمز م

 الداعات
 االمتحان والدرجة
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 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة

 - 5 15 2+ 3 نحه المغة العبرية ونرهص قديسة ع ب 311 1
تاريخ الفكر والحركة الرهيهنية   ع ب 312 2

 )بمغة عبرية(
3 20 - - 

 5 - 15 4 (1األدب العبري الهسيط ) ع ب 313 3
 - - 20 4 لغة سريانية أو حبذية ع ب 314 4
 5 - 15 3 األدب العبري الحديث ع ب 315 5
 - - 20 2+ 2 لغة أجشبية )إنجميزية أوألسانية( إ ن/ال 316 6
  4+19 أجسالي عدد الداعات 

عدد  الفرل الدراسي الثانى الرقم والرمز م
 الداعات

 متحان والدرجةاال

 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة

 5 - 15 2+ 3 عمم التراكيب ع ب 321 1
 5 - 15 2+ 3 أدب عبري حديث )القرة والسقال( ع ب 322 2
 - - 20 3 تعبير ومحادثة بالعبرية ع ب 323 3
الترجسة من العبرية إلى العربية  ع ب 324 4

 والعكس
3 +2 15 5 - 
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األدب العبري الحديث )السرحمة  ع ب 325 5
 الفمدطيشية(

3 20 - - 

 - - 20 4 نرهص متخررة بمغة أوروبية ع ب 326 6
  6+19 أجسالي عدد الداعات 

 )الفرقة الرابعة(
عدد  الفرل الدراسي األول الرقم والرمز م

 الداعات
 االمتحان والدرجة

 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة

 - - 20 2+ 3 يب عبرية حديثةأسال ع ب 411 1
 - - 20 3 الذعر العبري الحديث والسعاصر ع ب 412 2
 5 - 15 3 نحه المغات الدامية السقارن بالعبرية ع ب 413 3
 - 5 15 2+ 3 الترجسة من وإلى العبرية ع ب 414 4
 - - 20 3 نرهص متخررة بمغة أوروبية ع ب 415 5
 5 - 15 3 لغة سريانية أو حبذية ع ب 416 6
  4+18 أجسالي عدد الداعات 

عدد  الفرل الدراسي الثانى الرقم والرمز م
 الداعات

 االمتحان والدرجة
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 أعسال سشة شفهي  تحريري   اسم السادة

األدب العبري الحديث )السرحمة  ع ب 421 1
 اإلسرائيمية(

3 +2 15 5 - 

 - - 20 3 عمم الداللة السقارن  ع ب 422 2
لشثر العبري الحديث ا ع ب 423 3

 والسعاصر)الرواية والسدرح(
3 15 - 5 

 5 - 15 2+ 3 الترجسة من وإلى العبرية ع ب 424 4
 - - 20 3 عربي( -األدب السقارن )عبري  ع ب 425 5
 - - 20 3 (2األدب العبري الهسيط ) ع ب 426 6
 - - 20 3 تاريخ األدب الدرياني أو الحبذي ع ب 427 7
  4+21 الداعاتأجسالي عدد  
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 محتهيات السقررات: )لمتفاصيل راجع استسارات تهصيف السقررات( -6

 الفرقة األولى )الفرل الدراسي األول(

(1) 

 ع ب111كهد السقرر: 

 قػاعج المغة العبخيةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي: 

 االسع -الذجة -السقاشع -التذكيل -األبججية العبخية -

 حخوف الشدب -ىاء التعخيف -سساءالزسائخ وإضافة األ -

 أزمشة الفعل -العجد -اإلضافة -

(2) 

 ع ب112كهد السقرر: 
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 مبادئ المغة العبخية )قخاءة وكتابة(اسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 تجريبات عمى كتابة وقخاءة الحخوف -حخوف األبججية العبخية -

 الدكػن وتجريبات عمييا -تجريبات كتابة وقخاءة الحخكات -

 التحيات وتعبيخات عامة -نرػص مبدصة لمقخاءة -

 الذيػر: قخاءة -فرػل الدشة والصقذ: قخاءة -

(3) 

 ع ب113كهد السقرر: 

 الحزارات الداميةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 مفيػم الدامية -
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 نطخيات السػشغ األصمي لألمع الدامية -

 حكيقة الذعػب والمغات الدامية -

 القجيسة اليجخات الدامية -

 العخب -الفمدصيشيػن  -العبخانيػن  -األمػريػن  -اآلراميػن  -الفيشيقيػن  - الكشعانيػن  -

(4) 

 ع ب114كهد السقرر: 

 مجخل إلى العيج القجيعاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 مرصمح العيج القجيع: نذأتو وتصػره -

 أقدام العيج القجيع )التػراة/ األنبياء/ السكتػبات( -

 لدبي البابمي في نذأة نرػص العيج القجيعأثخ ا -
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 الجيػد اإلسالمية في دراسة العيج القجيع -الجيػد السديحية في دراسة العيج القجيع -جيػد الييػد في دراسة العيج القجيع -

(5) 

 ع ب115كهد السقرر: 

 قاعة بحثاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 أىسيتوشبيعة البحث العمسي و  -تعخيف البحث العمسي -

 أىع السرصمحات التي تجخل في نصاق البحث -

 أنػاع البحث العمسي -خرائز البحث وشخوشو -

 عالمات التخقيع ووضع السقجمة والخصة والسخحمة الشيائية لمبحث -مخاحل إعجاد البحث -

 مشاىج البحث العمسي -

(6) 
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 إن 116كهد السقرر: 

 المغة اإلنجميديةاسم السقرر: 

 يتػلى إعجادىا القدع القائع بالتجريذ. السحتهى العمسي:

 الفرقة األولى )الفرل الدراسي الثاني(

(1) 

 ع ب 121كهد السقرر: 

 تجريبات في قػاعج المغة العبخيةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 تجريبات عمى الحخكات والتذكيل/ ىاء التعخيف/ اسع اإلشارة/ االسع ونػعو. -

 ت اإلستفيام.الرفة/ الرفة الشدبية/ أدوا-

 نرػص واستخخاج صيغ نحػية. -
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 تجريبات الزسائخ السشفرمة والسترمة. -

 تجريبات الفعل واألزمشة. -

 تجريبات اسع الفاعل/السفعػل/السذتق. -

(2) 

 ع ب 122كهد السقرر: 

 نرػص عبخية حجيثةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 محادثات عبخية بديصة مذكمة -

 مذكمة أخبار عبخية قريخة -

 قرز عبخية وتجريبات -قرز عبخية مذكمة -

 تجريبات لغػية -نرػص عبخية متشػعة -نرػص عبخية وتجريبات -
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(3) 

 ع ب 123كهد السقرر: 

 السجخل إلى عمع المغة العاماسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 ة المغةأالشطخيات السختمفة في نذ -تعخيف المغة -

 الخرائز السذتخكة لمغات الدامية -ميةلسحة تاريخية عغ المغات الدا -

 مشاىج عمع المغة -عالقة عمع المغة بالعمػم األخخى  -

 مدتػيات التحميل المغػي )الرػتي/ الرخفي/ التخكيبي/ الجاللي( -

(4) 

 ع ب 124كهد السقرر: 

 استساع اسم السقرر:
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 السحتهى العمسي:

 "ִעְבִרית ְוִלְכּתֹוב ִלְקרֹוא" -

 "א" הָרמָָ ִּתְרּגּום -

 ?ְלִהיָפּגֵּש ֶאְפָשר -

ם( א) ֶחֶלק: ִראשֹון ִשעּור -  ׂ  ָשלו

ם( ב) ֶחֶלק: ִראשֹון ִשעּור -  ִעְבִרי שֵּ

ַאִין(  ג) ֶחֶלק: ִראשֹון ִשעּור -  ַאָּתה מֵּ

 ְוִהיא הּוא( ד) ֶחֶלק: ִראשֹון ִשעּור -

ִני ִשעּור -  (א) ֶחֶלק   ִבירּוָשַלִים ָּגר הּוא: שֵּ

ִני ִשעּור -  (ב) ֶחֶלק   ִבירּוָשַלִים ָּגר הּוא: שֵּ
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ִני ִשעּור -  (ד) ֶחֶלק( ג) ֶחֶלק   ִבירּוָשַלִים ָּגר הּוא: שֵּ

ָבה ַּתְלִמיָדה ַחָנה: ְשִליִשי ִשעּור -  ׂ  (ב) ֶחֶלק(  א) ֶחֶלק   טו

ָבה ַּתְלִמיָדה ַחָנה: ְשִליִשי ִשעּור -  ׂ  (ד) ֶלקחֶָ( ג) ֶחֶלק   טו

(5) 

 ع ر 125 كهد السقرر:

 المغة العخبية )نحػ وصخف(اسم السقرر: 

 يتػلى إعجادىا القدع القائع بالتجريذ. السحتهى العمسي:

 (6) 

 ع ب 126كهد السقرر: 

 تاريخ األدب العبخي اسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:
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 اليدكااله. -والػسيط والحجيث تاريخ األدب العبخي القجيع -

 أشيخ ادباء اليدكااله -اء العرػر الػسصىأدب -

 تاريخ األدب العبخي في فمدصيغ -

 تاريخ األدب العبخي في فتخة الجولة -

 أدباء فتخة الجولة -

(7) 

 ع ب 127كهد السقرر: 

 حاسب آلياسم السقرر: 

 يتػلى إعجادىا القدع القائع بالتجريذ. السحتهى العمسي:

 ول(الفرقة الثانية )الفرل الدراسي األ 

(1) 
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 ع ب 211كهد السقرر: 

 (1) نحػ المغة العبخية الحجيثةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 السفخد والسثشى والجسع-

 اإلضافة/ العجد/ السحكخ والسؤنث/ الرفة-

 األوزان الدبعة-

 أوزان االسع-

 (2) 

 ع ب 212كهد السقرر: 

 نرػص عبخية حجيثةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:
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 ت عبخية بديصة مذكمةمحادثا -

 أخبار عبخية قريخة مذكمة -

 وتجريبات. مذكمةقريخة قرز عبخية  -

 وتجريباتمتشػعة  نرػص عبخية  -

 تجريبات لغػية -

(3) 

 ع ب 213 كهد السقرر:

 الجيانة الييػدية اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 يػدية الجحور الفكخية والعقائجية لمجيانة الي -تيػيج التاريخ والجيغ -
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 مفاليع وعقائج ييػدية -الكتب السقجسة في الجيانة الييػدية -

 مالمح مغ الذخيعة الييػدية: الرػم/ الحج/ الدكاة/ الرالة/ السعامالت -أعياد الييػد ومشاسباتيع الجيشية -

 معجع السرصمحات الييػدية -الرييػنية والييػدية: عالقة عزػية -الفخق الييػدية -

(5) 

 ع ر 215 :كهد السقرر

 لغة عخبية اسم السقرر:

 يتػلى إعجادىا القدع القائع بالتجريذ. السحتهى العمسي:

(6) 

 إن/ أل 216كهد السقرر: 

 لغة أجشبية )إنجميدية أو ألسانية(اسم السقرر: 

 يتػلى إعجادىا القدع القائع بالتجريذ. السحتهى العمسي:
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 الفرقة الثانية )الفرل الدراسي الثاني(

(1) 

 ع ب 221السقرر: كهد 

 (2نحػ المغة العبخية الحجيثة )اسم السقرر: 

 :محتهى العمسي

 االسع, اسع االشارة, الرفة الدمشية, اسع التفزيل, صيغة السبالغة-

 الشفي, تعبيخات وأدوات-

 حاالت االضافة, أدوات االستفيام, العجد-

 (א, ח, ע)أفعال سالسة فاؤىا حخف حمقي / األفعال الدالسة مغ حخوف الحمق-

 (ע, חأفعال سالسة الميا حخف حمقي )/ (נ, יأفعال سالسة فاؤىا )-

 األفعال الشاقرة/ األفعال السعتمة-
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(2) 

 ع ب 222كهد السقرر: 

 األدب العبخي الحجيث )مخحمة التشػيخ(اسم السقرر: 

 :السحتهى العمسي

 السرصمحات األدبية العبخية -األدب: مفيػمو وأنػاعو -

 العبخي الحجيث في شخق أوروبا وغخبيا نذأة األدب -

 , فخندا, ألسانيا, جاليديا, وروسيا.اليدكااله في إيصاليا -اليدكااله )التشػيخ الييػدي( -

 ييػدا ليف جػردون  -

 نذاة الرييػنية عمى انقاض اليدكااله -

(3) 

 ع ب 223كهد السقرر: 
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 لغة اختيارية )سخياني/ حبذي(اسم السقرر: 

 : السحتهى العمسي

 نذأة المغة الدخيانية -

 حخوف بجج كفت -الحخوف والحخكات -

 الزسائخ السترمة -الزسائخ السشفرمة -

 وضائف حخوف بجول -أحػال االسع -

 والثالث الفعل في الػزن األول -

 مع تصبيقات عمى الشرػص والثالث الثانيو  األول السبشى لمسجيػل مغ الػزن  -

 (4) 

 ع ب 224كهد السقرر: 

 تاريخ لغات األمع الداميةلسقرر: اسم ا



                                                                                      العربية وآداهبابرانمج اللغة                               

 

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

 

 

 

35 

 السحتهى العمسي:

 مرصمح المغات الدامية والسػشغ األصمي ليا -

 حكيقة الذعػب والمغات الدامية في ضػء عمع المغة السقارن  -

 تقديع المغات الدامية والدسات السذتخكة بيشيا -

 المغة العبخية: مخاحميا وتصػرىا -المغة العخبية القجيسة -

 المغة األكادية وتأثيخىا عمى المغة العبخية -

 المغة الكشعانية وتأثيخىا عمى المغة العبخية -

 المغة اآلرامية وتأثيخىا عمى المغة العبخية -

 المغات السػآبية والعسػنية والفيشيكية وتأثيخىا عمى المغة العبخية -

 الدسات العامة لمغة األوجاريتية -
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 المغة الحبذية وليجاتيا -

 نرػص عبخية في تاريخ المغات الدامية -

(5) 

 ع ب 225كهد السقرر: 

 السجتسع اإلسخائيمي السعاصخاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 الدمصة التذخيعية في إسخائيل -

 الدمصة التشفيحية في إسخائيل -

 القػمية والرييػنية ومعاداة الدامية -

 جحور السجتسع اإلسخائيمي -

 ئيمي ونطختو لمفمدصيشيغالسجتسع اإلسخا -
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 القجس ومكانتيا في الرخاع العقائجي -

 التشػعات االجتساعية في إسخائيل -

(6) 

 ع ب 226كهد السقرر: 

 نرػص متخررة بمغة أوروبية حجيثةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 نرػص متخررة إنجميدية وتحميميا -

(7) 

  227كهد السقرر: 

 حاسب آلياسم السقرر: 

 .يتػلى إعجادىا القدع القائع بالتجريذالعمسي:  السحتهى 
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 الفرقة الثالثة )الفرل الدراسي األول(

(1) 

 ع ب 311كهد السقرر: 

 نحػ المغة العبخية ونرػص قجيسةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 أسفار العيج القجيع والمغة العبخية -

 ل الجراسة التصبيكيةأثخ التخاث القجيع لذعػب الذخق في مادة العيج القجيع مح -

 إشارات وعالمات نرية لشرػص العيج القجيع -

 السقاشع والشبخ والقامتذ حاشػف -

 واو القمب والشفي والشيي -

 نرػص( 6نساذج تصبيكية لتحميل نرػص العيج القجيع ) -
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(2) 

 ع ب 312كهد السقرر: 

 تاريخ الفكخ والحخكة الرييػنية )بمغة عبخية(اسم السقرر: 

 العمسي:السحتهى 

 הציונות -

 המדינה הקמת אחרי והגשמתם הציונות יעדי -

  בציונות זרמים -

  הציוניים בקונגרסים ההחלטות -

 לפלשתין  הבסיסיות  היהודיות  העליות גלי -

 ( 1904-1881) לציונות  והישגיה הראשונה העלייה -

 (  1914-1904) לציונות  והישגיה השנייה העלייה -
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 (1935-1919) לציונות  והישגיה תהשלישי העלייה -

  הציוניים הזרמים בין אחרת חלוקה -

(3) 

 ع ب 313كهد السقرر: 

 (1األدب العبخي الػسيط )اسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 الشقج األدبي في العرخ الػسيط: السحاضخة والسحاكخة لسػشيو بغ عدرا -

 كتاب تحكسػني لييػدا الحخيخي  -

 لذسػئيل ىشاجيج والحخب قرائج الخثاء -

 ػ بغ جبيخولقرائج السجيح لذمػم -

 قرائج وصف الصبيعة لسػشيو بغ عدرا -
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 قرائج صييػن لييػدا ىاليفي -

 قرائج األحاجي واأللغاز لييػدا ىاليفي -

 قرائج التكخيع ألبخاىام بغ عدرا -

 قرائج متفخقات لتادروس أبػ العافية -

 قرائج متفخقات لسئيخ أبػ العافية -

 كتاب الخحالت لبشياميغ التصيمي -

 الخد والجليل في الجيغ الحليل لييػدا ىاليفيكتاب  -

 (4) 

 ع ب 314كهد السقرر: 

 لغة سخيانية اسم السقرر: 
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 السحتهى العمسي:

 مع نرػص تصبيكية والعيغ الفعل السيسػز الفاء -

 الفعل الشػني مع نرػص تصبيكية -

 مع نرػص تصبيكية والعيغ والالم الفعل السعتل الفاء -

 (1ضة مع حل تجريب )الحخوف العار  -

 (2الجسمة البديصة مع حل تجريب ) -

 (3الرفة والحال مع حل تجريب ) -

 (4الفعل السزاعف مع حل تجريب ) -

 نزرػص تصبيكية -

(5) 
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 ع ب 315كهد السقرر: 

 األدب العبخي الحجيثاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 .العبخى قبل قيام الجولة األدب -

 .ى فمدصيغاالستيصان الييػدى ف -

 .العالقات العخبية الييػدية فى األدب اإلسخائيمى -

 .نساذج أدبية عغ العالقات قبل قيام الجولة -

 .فى األدب اإلسخائيمى 1948العالقات العخبية الييػدية بعج  -

 .فى األدب العبخى اإلسخائيمى 1973و 1967العالقات العخبية الييػدية بعج  -

 )مغ خالل نساذج عبخية(. ػشغ فى الخواية العبخيةلم سادي والسعشػي سفيػم الال -

(6) 
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 إن/ أل 316كهد السقرر: 

 لغة أجشبية )إنجميدية أو ألسانية(اسم السقرر: 

 .يتػلى إعجادىا القدع القائع بالتجريذالسحتهى العمسي: 

 الفرقة الثالثة )الفرل الدراسي الثاني(

(1) 

 ع ب 321كهد السقرر: 

 اكيبعمع التخ اسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 تعخيف بعمع التخاكيب -

 أنػاع الجسمة العبخية -

 األقدام الخئيدية في الجسمة العبخية -
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 الطخف -السفعػل وأنػاعو -السدشج والسدشج إليو -

 تحػيل الجسمة العبخية )مغ مبشى لمسعمػم لسبشى لمسجيػل والعكذ( -

 الجسل السعقجة -

(2) 

 ع ب 322كهد السقرر: 

 أدب عبخي حجيث )القرة والسقال(لسقرر: اسم ا

 السحتهى العمسي:

 قرز نثخية متشػعة -

 مقاالت صحفية متشػعة -

 تصبيقات -

(3) 
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 ع ب 323كهد السقرر: 

 تعبيخ ومحاثة بالعبخية اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 الكشيدت واالنتخابات في إسخائيل مػضػعات حػل  -

 توالجير اإلسخائيمي :تكػيشو وأسمح -

 الرشاعة في إسخائيل -

 الكيبػتذ في إسخائيل -

 محادثات عبخية متشػعة  -

 (4) 

 ع ب 324كهد السقرر: 

 التخ جسة مغ العبخية إلى العخبية والعكذاسم السقرر: 
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 السحتهى العمسي:

 نرػص عخبية سياسية -

 نرػص عخبية اقترادية -

 نرػص عخبية اجتساعية -

 نرػص عخبية متشػعة -

 ية رياضيةنرػص عخب -

 نرػص عخبية عدكخية -

(5) 

 ع ب 325كهد السقرر: 

 األدب العبخي الحجيث )السخحمة الفمدصيشية(اسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:
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 األدب العبخي الحجيث قبل قيام الجولة -

 االستيصان الييػدي في فمدصيغ -

 العالقات العخبية الييػدية في األدب اإلسخائيمي -

 العالقات قبل قيام الجولةنساذج أدبية عغ  -

 في األدب اإلسخائيمي 1948العالقات العخبية الييػدية بعج  -

 في األدب اإلسخائيمي 1967العالقات العخبية الييػدية بعج  -

 مفيػم الػشغ في الخواية العبخية -

 نساذج عبخية مع التحميل )رواية( -
(6) 

 ع ب 326كهد السقرر: 
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  ة أوروبيةنرػص متخررة بمغاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:
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 

 الفرقة الرابعة )الفرل الدراسي األول(

(1) 

 ع ب 411كهد السقرر: 

 أساليب عبخية حجيثةاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:
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 ניבים" המאה עסקת" של הכלכלי החלק -

 ניבים - בחריין ועידת אחר בחשד עוקבים באיחוד -

 םישומי - המערבית מהגדה חלק לספח זכות לישראל :ב"ארה שגריר -

 בדוגמאות ניבים -

 ובערבית בעברית וביטויים ניבים -

 ניבים - בישראל ב"ארה שגריר את תוקפים הפלסטינית ברשות -

 ניבים וישראל חמאס בין מחודש רגיעה הסכם -

 ישומים – מצרר בפצצות השתמש האוויר חיל -

 ניבים - האמריקני ט"המל הפלת -

 בדוגמאות ניבים -
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 ניבים – חדשה מפלגה מתהק על הודיע ברק אהוד -

 ניבים - ערבית כניעה תהיה טראמפ עסקת -

(2) 

 ع ب 312كهد السقرر: 

 الذعخ العبخي الحجيث والسعاصخاسم السقرر: 

 السحتهى العمسي:

 مع الشساذج. مجخل إلى الذعخ العبخي في عرخ اليدكااله -

 مع الشساذج. الذعخ العبخي في مخحمة الرييػنية -

 مع الشساذج. ي مخحمة ما بعج قيام الجولةالذعخ العبخي ف -

 االحتجاج في الذعخ العبخي السعاصخ -

 مذاعخ الجيتػ داخل الجولة في الذعخ العبخي السعاصخ -



                                                                                      العربية وآداهبابرانمج اللغة                               

 

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

 

 

 

52 

(3) 

 ع ب 413 كهد السقرر:

 نحػ المغات الدامية السقارن بالعبخية اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 مشاىج البحث المغػي  -

 خرائز المغات الدامية -

 مخارج األصػات -

 االستفيام والذخط -االسع السػصػل وأسساء اإلشارة -أدوات العصف والقمب -

 الفعل في المغات الداميةاالسع و  -

 التعخيف والتكيخ في المغات الدامية -
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(4 ) 

 ع ب 414 كهد السقرر:

 التخجسة مغ وإلى العبخية اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 تعخيف التخجسة والستخجع-

 نطخية التخجسة-

 نز عبخي عغ أنذصة وأعسال بيخيد-

 الستخجع: السعخفة والسيارات-

 معشى الكمسة والجسمة-

 تصبيق شفيي لسعخفة مجى فيع الشز. -
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 نرػص تصبيكية -
(5) 

 ع ب 415كهد السقرر: 

 نرػص متخررة بمغة أوروبية اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

1. linguistics and literature 

2. .jewish philosophy and culture 
3. History of Jews in Spain   
4. Golden age of Jewish culture in Spain 
5. The Nature of the Golden Age 
6. Birth of the Golden Age 

(6) 

 ع ب 416 كهد السقرر:

 لغة سخيانية  اسم السقرر:
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 السحتهى العمسي:

 مخاجعة عمى ماسبق شخحو في السدتػييغ االول والثاني -

ܥالفعل   -
ܰ
ܙܠالفعل و ܝܕ

ܶ
ܪܶܓܡالفعل  ܝܗܒالفعل و  ܐ

ܰ
 وتصبيقات عمى نرػص سخيانية. ܬ

 تصبيقات عمى نرػص مختارة مغ المغة الدخيانية -

 االسع السخكب في المغة الدخيانية -

 الشدب والترغيخ في المغة الدخيانية -

 الفخقة الخابعة )الفرل الجراسي الثاني(

(1) 

 ع ب 421 كهد السقرر:

 األدب العبخي الحجيث )السخحمة اإلسخائيمية( سم السقرر:ا

 السحتهى العمسي:
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 عادا أىاروني وأعساليا -أىع أدباء السخحمة اإلسخائيمية -

 قرائج الحخب والدالم عشج عادا أىاروني -

 قرائج الحخب والدالم عشج ييػدا عسيحاي -الذاعخ ييػدا عسيحاي وأىع دواويشو -

 مدخحية قتل في ضػء االنتفاضة -ػخ ليفيغ وأىع أعسالوالكاتب السدخحي حان -

(2) 

 ع ب 422: كهد السقرر

 عمع الجاللة السقارن  اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 العالقة بيغ المفظ وداللتو -مفيػم عمع الجاللة -

 عمع الجاللة ومشدلتو بيغ العمػم األخخى  -

 عمع الجاللة بيغ مدتػيات التحميل المغػي  -



                                                                                      العربية وآداهبابرانمج اللغة                               

 

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

 

 

 

57 

 التعخيب والشقل السجازي  -خ تغيخ الجاللةمطاى -

 العالقة الجاللية بيغ المغات الدامية. -االشتقاق والشحت -

 السذتخك المفطي بيغ العخبية والعبخية -التزاد -التخادف -

(3) 

 ع ب 423 كهد السقرر:

 الشثخ العبخي الحجيث والسعاصخ )الخواية والسدخح( اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 تصبيكية عمى روايات ومدخحيات عبخية متشػعة نساذج -

(4) 

 ع ب 424 كهد السقرر:

 التخجسة مغ وإلى العبخية اسم السقرر:
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 السحتهى العمسي:

 نرػص عبخية متشػعة -

 نرػص عخبية تتخجع إلى العبخية -

(5) 

 ع ب 425 كهد السقرر:

 عخبي( -عبخي األدب السقارن ) اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 ألدب السقارن ونذأتو.تعخيف ا-

 مجارس األدب السقارن. -

 األجشاس األدبية الشثخية والذعخية في العيج القجيع. -

 األسفار الذعخية واألغخاض الذعخية والشثخية في العيج القجيع. -
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 تأثخ الذعخ والشثخ العبخي القجيع باآلداب القجيسة. -

 مباشخ وغيخ مباشخ )أمثمة(. تأثخ األدب العبخي األنجلدي باألدب العخبي بصخيق -

(6) 

 ع ب 426 كهد السقرر:

 (2األدب العبخي الػسيط ) اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

   الفشية وسساتو  مػضػعات شعخ العيج القجيع -

  ومػضػعاتو  فمدصيغ  الذعخ العبخي الجيشى في -
  مخاحل الذعخ العبخي الجيشى -
 الذعخ العبخي الجيشى مجيػل السؤلف-
 الستأخخو  الذعخ العبخي الجيشى الكالسيكي -
 المغػية  ياسساتو  في فمدصيغ اع القرائج العبخية الجيشيةأنػ -
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(7) 

 ع ب 427 كهد السقرر:

 تاريخ األدب الدخياني أو الحبذي اسم السقرر:

 السحتهى العمسي:

 .األدب الدخياني قبل انتذار السديحية، ويتشاول الشقػش الدخيانية، كتابات ممػك الخىا، أحيقار -

 .تاب السقجس، التخجسة البديصة، الجياشدخون، شاشياناألدب الدخياني قبل االسالم: تخجسة الك -

 .الكتاب الدخيان في القخن الثاني والثالث والخابع، ابغ ديران ومجرستو، مار افخيع ومجرستو -

 .السجارس الدخيانية ودورىا في نقل الثقافة اليػنانية إلى العخبية -

 .الشقل مغ اليػنانية والفارسية إلى الدخيانية والعخبية -

 .القخن الدابع  يعقػب الخىاوي  الكتاب الدخيان مغ ضيػر االسالم إلى القخن الثالث عذخ السيالدي: -
 .إلى الثالث عذخ تاب الدخيان مغ القخن الثامغالك -

 متطمبات االلتحاق بالبرنامج -7
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 ما تشص عميه الالئحة الداخمية لكمية اآلداب جامعة السشهفية

 .اصميغ عمى الثانػية العامة أو ما يعادليا وفقا لسا يقخره مكتب التشديقالصالب الح يقبل البخنامج -

 يزع مجمذ الكمية قػاعج وشخوط االلتحاق بالبخامج الجراسية بالكمية عمى أن يجتاز الصالب شخوط التذعيب التي تحجدىا الكمية.-

 يقبل البخنامج الصالب بجون شخوط. -

لبالد العخبية والحاصميغ عمى الثانػية العامة بمغتيغ فقط شخيصة أن يمتدم الصالب بأداء امتحان تكسيمي في المغة الثانية قبل الػافجيغ مغ ا البخنامج الصالب يقبل -
 يخغب في االمتحان فييا(. يانتقالو إلى الفخقة الثانية )ولمصالب حق اختيار المغة الثانية الت

 القهاعد السشعسة الستكسال البرنامج -8

 الالئحة الداخمية لكمية اآلداب جامعة السشهفيةما تشص عميه 

 : الدشة األولى
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مؤشخ المغة األجشبية  إلى باإلضافة بخنامجالتشديق والخاغبيغ في دخػل ال يقبل الصالب السدتججيغ والسحػليغ مغ مكتببجون شخوط, كسا ب الالص بخنامجيقبل ال
   ال الدشة عمى سيسشارات وأوراق بحثية ومذاركة في السحاضخات بالشقاش.أعس % مغ الجرجة عمى20ويزاف إلى التقػيع ندبة األولى. 

 : الدشة الثانية

ى. وفي ىحه الحالة يؤدي يشقل الصالب مغ الفخقة األولى إلى الفخقة الثانية إذا نجح في جسيع السقخرات أو كان راسبا في ما ال يديج عغ مقخريغ مغ الفخقة األول
فيو كسػاد تخمف ويعج نجاحو في ىحه الحالة بتقجيخ مقبػل في تمظ السقخرات، إال إذا تغيب الصالب عغ االمتحان بعحر مقبػل فتحدب الصالب االمتحان فيسا رسب 

  درجتو كسا ىي.

 : الدشة الثالثة

ريغ مغ الفخقة األولي أو الثانية أو األولى والثانية يشقل الصالب مغ الفخقة الثانية إلى الفخقة الثالثة إذا نجح في جسيع السقخرات أو كان راسبا فيسا ال يديج عغ مقخ 
صالب عغ االمتحان معا. و في ىحه الحالة يؤدي الصالب االمتحان فيسا رسب فيو ويعج نجاحو في ىحه الحالة بتقجيخ مقبػل في تمظ السقخرات، إال إذا تغيب ال

  بعحر مقبػل فتحدب درجتو كسا ىي.

 : الدشة الرابعة
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ة. ويعقج في شيخ الفخقة الثالثة إلى الخابعة إذا نجح في جسيع السقخرات أو كان راسبا فيسا ال يديج عغ مقخريغ مغ الفخقة األولى أو الثانية أو الثالثيشقل الصالب مغ 
سبػا فييا مع شالب الفخقة الحيغ أكتػبخ امتحان لصالب الفخقة الخابعة لمخاسبيغ فيسا ال يديج عغ مقخريغ فإذا تكخر رسػبيع يؤدون االمتحان في السػاد التي ر 

 يجرسػن تمظ السػاد وذلظ في ضل نطام الفرميغ الجراسييغ السعسػل بو حاليا.

 (.نػفسبخ -مايػالجامعة وذلظ في أحج أدوار التخخج ) يتخخج الصالب بعج استكساليع عجد الداعات الالزمة لمتخخج بشجاح واعتساد الشتيجة مغ مجمذ

 سمتحقين بالبرنامجطرق وقهاعد تقييم ال -9

 ما تقيده من السخرجات التعميسية السدتهدفة  الطريقة

 التغحية الخاجعة لمسعارف والفيع والسيارات الحىشية  اختبارات دورية )بجون درجات( -1

 السيارات السيشية -السيارات الحىشية -قياس السعخفة اختبارات تحخيخية في نياية الفرل الجراسي  -2

 السيارات السيشية -السيارات الحىشية -قياس السعخفة شفيية في األسبػع الثاني عذخ اختبارات -3

السعخفة  -السيارات العامة -قياس السيارات السيشية اختبارات أعسال الدشة -4
 السيارات الحىشية -والفيع
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 طرق تقهيم البرنامج( 10

 العيشة الهسيمة القائم بالتقهيم

 شالب الفخقتيغ الثالثة والخابعة )اختبارات نطخية/ تكميفات/ استبيانات( شالب الفخق الشيائية -1

 الرحافة... -اإلذاعة والتميفديػن  استبيانات ومتابعة الخخيجػن  -2

 استصالع رأي البخنامج العبخي باإلذاعة  أصحاب األعسال -3

 استصالع رأي مؤسدات صحفية....

 

 اإلذاعة  السرخية

 

 األىخام

 أساتحة بالتخرز خارج الجامعة  ي محكع خارج -4

 ال يشصبق ال يشصبق مستحغ خارجي -5

 % 100  تقاريخ لجشة الستابعة  شخق أخخى  -6
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 ILOSمع المعاييز  ةنىاتج التعلم المستهدفمصفىفة 

 المخزجات التعليمية المستهدفة 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 

املواػد انوغوية  -1

وية نوغة وامنح

 امربانمج

√ 

 

√ √ √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

أ ساميب  -2

امتؼبري انوغوي 

وال ديب امشائؼة 

 يف مغة امتخطص

    √ √ √ √ √                      

امتيارات  -3

ال دبية وامفكرية 

امشائؼة يف تراث 

 مغة امتخطص

         √ √ √ √ √ √                
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أ شهر ال دابء  -4

واملفكرين املدماء 

واملؼارصين يف 

تراث مغة 

امتخطص وأ مه 

هتاهجم ال ديب 

 وامفكري

               √ √ √ √            

امتارخي  -5

احلضاري 

وامس يايس 

والاجامتغي 

ل حصاب مغة 

 امتخطص

                   √ √ √ √ √       

املؼارف  -6

واملفاهمي 

يف ال ساس ية 

جماالت امرتمجة 

وامنظرايت 

 ال دبية

                        √ √     

أ مه املواػد  -7

انوغوية وامنحوية 

 يف انوغة امؼربية

                          √    
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أ مه املواػد  -8

انوغوية وامنحوية 

وأ ساميب امتؼبري 

 نوغة امثاهية

                           √   

املؼوومات  -9

املتؼولة بوظنه 

وحضارته واترخيه 

 وامؼامل احمليط به

                            √ √ 

 

 :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 
              

دراك   -1 ا 

امؼالكات امس ياكية 

توفة مل ساميب امل 

 يف مغة امتخطص

√ 

 

√ √ √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

حتويل وهلد  -2

امنطوص امشفوية 
    √ √ √ √                       
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واملكتوبة بوغة 

 امتخطص

امللارهة بني  -3

ثلافة انوغات 

ال جنبية اميت 

درسها وبني ثلافة 

 انوغة امؼربية وتراهثا

        √ √ √ √                   

ا دراك ادلالالت  -4

انوغوية وامنحوية 

 وتعورها

            √ √ √ √               

 

 :المهارات المهنية 3/ 2

 املؼايري

 هواجت امتؼمل

 املهارات املهنية

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C

8 
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 

       

توظيف  -1

املؼوومات واملفاهمي 

اميت درسها يف 

 جمال امؼمل

√ 

 

√ √ √ √ √ √  
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املراءة  -2

امطحيحة 

نونطوص املكتوبة 

 ابنوغة اميت درسها

       √ √ √ √                    

ترمجة امنطوص  -3

من انوغة امؼربية 

ههيا  وا 

           √ √                  

اس تخدام  -4

املواػد انوغوية 

امطحيحة يف 

كتابة موضوع أ و 

ملاء لكمة  تلرير أ و ا 

 ابنوغة اميت درسها

             √ √ √ √              

توظيف امؼووم  -5

امغنساهية املتوفة 

يف ممارسة امؼمل 

 ال ديب وانوغوي

                 √             

اس تخدام  -6

مراجع ابنوغة 

ال جنبية امثاهية 

 اميت تؼومها

                  √ √           
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ا جراء حوار مع  -7

املتحدثني ابنوغة 

 اميت تؼومها

                    √ √ √        

 

 المهارات العامة: 4/ 2

 املؼايري

 هواجت امتؼمل

 هارات امؼامةامل 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
                       

امؼمل امجلاغي  -1

دارة امفريق  وا 
√ 

 

√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

امتؼبري يف  -2

 غبارة موجزة
  √                            

اكرتاح احلوول  -3

املناس بة ل ي 

 مشلكة 

   √                           

امتواضل  -4

جيابية آخرين اب   مع ال
    √                          
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اس تخدام  -5

تكنوموجيا 

املؼوومات يف جمال 

 امتخطص

     √                         

مجع وغرض  -6

املؼوومات بعريلة 

 مالمئة

      √                        
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