
 



  
 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف

 

  و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ لشاْ ٚ اٌزشث١خ االعال١ِخ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 رذس٠ظ ِبدح ػٍَٛ اٌمشاْ ٚاٌزشث١خ االعال١ِخ ٚطف 

 ثىبٌٛس٠ٛط رشث١خ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ 

 بْ اٌغٛدحػّ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ  اٌّئصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2119|11|11 ربس٠خ اػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 اػذاد ِذسعٟ رشث١خ اعال١ِخ  -1

 اػذاد ثبؽض١ٓ فٟ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ  -2

 ٔشش اٌضمبفخ االعال١ِخ اٌٛعط١خ اٌّؼزذٌخ  -3

 اٌزؼّك فٟ دساعخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ  -4

 

 

 

 

 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
     رض٠ذ اٌطٍجخ ثبالفىبس ٚ اٌشإٜ االعال١ِخ  -1أ

 أزغٙب اٌفىش االعالِٟ ششػ ٚ رٛػ١ؼ إٌظش٠بد  االعال١ِخ اٌزٟ  -2أ
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 رؼ١ّك اٌذسط االعالِٟ ؽزٝ ٠ٛاوت اٌزطٛس اٌؾذ٠ش  -3أ
 ِؼشفخ اٌّظبدس اٌّّٙخ ٚ االعبع١خ ٌٍفىش االعالِٟ  -4أ
 ِؼشفخ اٌّىزجبد االعال١ِخ  -5أ
 رؾظ١ٓ اٌطٍجخ ٌىٟ ال٠ٕغشفٛا ِغ اٌز١بساد اٌّزشذدح -6أ

 
 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  –ة 

 اػذاد ِذسط ٔبعؼ فٟ  اٌزشث١خ االعال١ِخ – 1ة 

 اػذاد ثبؽش اعالِٟ ِزّىٓ ِٓ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ  – 2ة 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ِشاعؼخ اٌّظبدس, ٚاٌّظبدس االعال١ِخ اٌّّٙخ – 3ة 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػشاد اٌشف٠ٛخ -1
 االٌىزش١ٔٚخاعزؼّبي اٌٛعبئً االٌىزش١ٔٚخ ِضً اٌشبشخ  -2
  رى١ٍف اٌطبٌت ثبػذاد ثؾش اٚ رمش٠ش فظٍٟ  -3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اعشاء االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ لجً ثذء اٌّؾبػشح اٌؼ١ٍّخ  -1
 اعشاء االِزؾبْ اٌفظٍٟ  -2
 اعشاء االِزؾبْ إٌٙبئٟ  -3
 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ٔشش اٌضمبفخ االعال١ِخ ٚ اٌٛؽ١ٕخ  -1ط         

 ٔشش االخالق االعال١ِخ  -2ط

 ٔشش سٚػ اٌزغبِؼ اٌؾ١ّذح ٚ اٌمبْٔٛ اٌغٍّٟ  -3ط

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشاد اٌؼ١ٍّخ -1

 اٌغبػبد االسشبد االخاللٟ ٚ اٌزشثٛٞ  -2

 اٌزؼبًِ االخاللٟ اْ رىْٛ لذٚح ٌٍطبٌت ثبالخالق ٚ اٌزؼبًِ ا١ٌِٟٛ  -4
 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اعزج١بٔبد -1

 ِزبثؼخ اٌطٍجخ خالي اٌّؾبػشح ٚ إٌشبؽبد اٌظف١خ ٚ الطف١خ  -2
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اػذاد وفبءاد رذس٠غ١خ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ ِبدح اٌزشث١خ االعال١ِخ  -1د

 ثبؽض١ٓ ٌُٙ اٌمذسح ػٍٝ اوّبي اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌزخظظبد االعال١ِخ  اػذاد -2د

رؤ١ً٘ ؽبلبد ٠ّىٕٙب اٌؼًّ فٟ ١ِبد٠ٓ اخشٜ غ١ش رذس٠ظ ِبدح اٌزشث١خ االعال١ِخ ِضً اٌظؾبفخ ٚ  -3د

 اٌزج١ٍغ االعالِٟ

  -4د   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 ؽش٠مخ اٌغئاي ) االعزغٛاة ( -1
 اٌّؾبػشح اٌشف٠ٛخؽش٠مخ  -2

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ  -1
 اػذاد رمبس٠ش خبطخ ثبٌّٛاد االعال١ِخ ؽظشا  -2
 ػشع وزبة خبص ِٓ اٌىزت االعال١ِخ  -3

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح          

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 1 2 لٛاػذ اٌزالٚح ٚاٌؾفع لشأ األٌٚٝ

  2 اٌّذخً اٌٝ ػٍَٛ اٌمشآْ لشأ األٌٚٝ

  2 اٌّذخً اٌٝ اٌفمٗ اإلعالِٟ فمٗ األٌٚٝ

  3 إٌؾٛ ٚ اٌظشف ػشة األٌٚٝ

  2 إٌّطك عٍُ األٌٚٝ

  2 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٔفظ األٌٚٝ

  2 أعظ اٌزشث١خ ٔفظ األٌٚٝ

  2 ؽمٛق االٔغبْ عّغ األٌٚٝ

  2 ػٍَٛ اٌؾذ٠ش عٍُ األٌٚٝ

 1 2 اٌؾغبثبد ؽغت األٌٚٝ

  2 اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  األٌٚٝ

     

 1 2 لٛاػذ اٌزالٚح ٚاٌؾفع لشأ اٌضب١ٔخ

  2 ػٍُ اٌزفغ١ش فغش اٌضب١ٔخ

  2 ِجبؽش فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ  اٌضب١ٔخ
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  2 فمٗ اٌؼجبداد  اٌضب١ٔخ

  3 ٚاٌظشفإٌؾٛ  ػشة اٌضب١ٔخ

  2 اٌجالغخ ػشة اٌضب١ٔخ

  2 اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٚاالداسح اٌزشث٠ٛخ ٔفظ اٌضب١ٔخ

  2 ػٍُ ٔفظ إٌّٛ ٔفظ اٌضب١ٔخ

  2 اٌغ١شح إٌج٠ٛخ عٍُ اٌضب١ٔخ

 1 2 اٌؾبعجبد ؽغت اٌضب١ٔخ

  2 اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  اٌضب١ٔخ

     

 1 2 لٛاػذ اٌزالٚح ٚاٌؾفع لشأ اٌضبٌضخ

  2 فمٗ اٌّؼبِالد فمٗ اٌضبٌضخ

  3 اٌؼم١ذح االعال١ِخ عٍُ اٌضبٌضخ

  2 ِٕب٘ظ اٌزفغ١ش  اٌضبٌضخ

  2 اإلػغبص اٌمشآٟٔ  اٌضبٌضخ

  2 اٌؾذ٠ش اٌزؾ١ٍٍٟ  اٌضبٌضخ

  2 اٌجالغخ ػشة اٌضبٌضخ

  2 إٌؾٛ  اٌضبٌضخ

 2 1 ِٕب٘ظ اٌزذس٠ظ ٚؽشائمٗ  اٌضبٌضخ

 1 1 أطٛي اٌجؾش ثؾش اٌضبٌضخ

  2 االسشبد ٚاٌظؾخ إٌفغ١خ ٔفظ اٌضبٌضخ

     

 1 2 لٛاػذ اٌزالٚح ٚاٌؾفع لشأ اٌشاثؼخ

  2 أعب١ٌت اٌزفغ١ش عٍُ اٌشاثؼخ

  2 أطٛي اٌفمٗ فمٗ اٌشاثؼخ

  2 اٌفمٗ اٌغٕبئٟ فمٗ اٌشاثؼخ

  2 ػٍُ األد٠بْ اٌّمبسْ فغش اٌشاثؼخ

  2 إٌؾٛ ػشة اٌشاثؼخ

  2 إٌظُ اإلعال١ِخ لشأ اٌشاثؼخ

  2 اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٔفظ اٌشاثؼخ

 2 1 اٌّشب٘ذح ٚاٌزطج١ك شٙذ اٌشاثؼخ

 2 1 ثؾش اٌزخشط ثؾش اٌشاثؼخ
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 
 املسامهة يف بناء شخصية تدريسية متتلك ثقافة اسالمية معتدلة 
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 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚػغِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 القبول املركزي من وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
 القبول املركزي . املعلمني اجملازين من وزارة الرتبية 

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 الكتب املنهجية املقررة  -1

 الكتب املساعدة  -2

 االنرتنيت  -3
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 هخطط ههاراث الونهج

 فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن َرجً وضع اشارة

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 تربية للعلوم االنسانيةال كلية اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌمشاْ ٚاٌزشث١خ االعال١ِخ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 251فشأ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌؾؼٛس اٌظفٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

  )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 2119 \11\11 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8
 رؼش٠ف اٌطبٌت ثّخبسط اٌؾشٚف ٚطفبرٙب -1

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اخشاط اٌؾشف ِٓ ِخشعٗ اٌظ١ؾؼ-2

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِٙبسح اٌزغ٠ٛذ ٚاٌزشر١ً-3

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ؽفع عضء رجبسن-4

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّظبدس االعال١ِخ  -1أ

 ث١بْ اٌّجبدئ اٌؾم١م١خ ٌالعالَ  -2أ

 ا٠مبف اٌطبٌت ػٍٝ االفىبس االخشٜ ٚ اٌخالفبد اٌزٟ رىْٛ ؽج١ؼ١خ ث١ٓ اٌّزا٘ت ٚ االد٠بْ  -3أ
 أٛاػخ رؾز٠ش اٌطبٌت ِٓ اٌزطشف ثغ١ّغ  -4أ
 ث١بْ اٌفشق ث١ٓ اال٠ّبْ اٌؼ١ّك ٚ اٌزطشف  -5أ
 ث١بْ عٌٙٛخ االعالَ ٚ اٌمٛاػذ اٌزٟ رف١ذ اٌٛؽٓ   -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اػذاد ِذسط ٌٗ االؽبؽخ ثؼٍَٛ اٌمشاْ ٚ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ  – 1ة

 االعال١ِخ اػذاد ثبؽض١ٓ ٌُٙ االؽالع اٌٛاعغ ػٍٝ اٌؼٍَٛ  – 2ة

 ث١بْ ا١ّ٘خ ٘زا اٌؼٍُ فٟ اٌزطج١ك ا١ٌِٟٛ ٚ اٌؾ١برٟ  – 3ة

  رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌّظبدس االعال١ِخ اٌّّٙخ   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػشاد اٌشف٠ٛخ  -1

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌجؾٛس ٚ االعئٍخ ا١ِٛ١ٌخ  -2
 رى١ٍف اٌطبٌت ِشاعؼخ اؽذ اٌىزت االعال١ِخ اٌّّٙخ -3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اعشاء االِزؾبٔبد  -1

 االعئٍخ ا١ِٛ١ٌخ  -2
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اسعبء اٌّجبدئ االعال١ِخ اٌؼب١ٌخ  -1ط

 ث١بْ ؽذٚد االخالق االعال١ِخ  -2ط

 ث١بْ أصش اٌزغبِؼ فٟ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ ث١ٓ افشاد اٌّغزّغ -3ط

 سعبٌخ ػب١ٌّخ لجٍخ الؽزٛاء ع١ّغ افشاد اٌّغزّغ ث١بْ اْ االعالَ  -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزؼبًِ االخاللٟ  -1

 اٌج١بْ اٌؼٍّٟ ٌالخالق االعال١ِخ  -2
 اٌزؼبًِ اٌؼٍّٟ ثبالخالق االعال١ِخ -3
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 ؽشائك اٌزم١١ُ   

 
 اعزج١بٔبد  -1
 اٌّزبثؼخ ا١ِٛ١ٌخ  -2
 

 

 
 ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د        

    -4د
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 بنية المقرر  -11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تعريف باالعضاء النطقية مدرس 2 1
المحاضرة 

 والمناقشة
 الشفوي االختبار

 مدرس 2 2
مخارج الحروف مع 

 الحفظ لجزء تبارك
= = 

 مدرس 2 3
القاب الحروف وصفاتها 

مع تطبيقات عملية 
 وتسميع الحفظ

= = 

 مدرس 2 4
صفات الحروف المتضادة 

 وغير المتضادة
= = 

 مدرس 2 5
تطبيقات عملية  -المتضادة

  وواجب الحفظ
= = 

 مدرس 2 6
 -تعريفه وتطبيقاته -الجهر
 تسميع

 
= = 

 مدرس 2 7
تعريفه وتطبيقاته  -الهمس

 واجب الحفظ –
= = 

 مدرس 2 8
تعريفها  –الشدة 

 تسميع -وتطبيقاتها
 

= = 

 مدرس 2 9
تعريفها  –الرخاوة 

  واجب الحفظ-وتطبيقاتها
= = 

 مدرس 2 11
تعريفه  -التوسط

  تسميع -وتطبيقاته
= = 

 مدرس 2 11
تعريفه وتطبيقاته  -التوسط

  تسميع -
= = 

 مدرس 2 12
تعريفه  -االستعالء
  واجب الحفظ -وتطبيقاته

= = 

 مدرس 2 13
تعريفه  -االستفال

   تسميع -وتطبيقاته
= = 

 مدرس 2 14
تعريفه  -االطباق

 واجب الحفظ-وتطبيقاته
= = 

 = = تعريفه وتطبيقاته-االنفتاح مدرس 2 15

 = = امتحان الفصل االول مدرس 2 16

 مدرس 2 17
 -الصفات غير المتضادة

 تعريفها وتطبيقاته
= = 

 مدرس 2 18
تعريفه  -الصفير

 واجب حفظ -وتطبيقاته
= = 

 مدرس 2 19
تعريفها وتطبيقاتها  -القلقلة

 تسميع الحفظ –
= = 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 أنيس إبراهيماللغوية، د.  األصوات
 مناف مهدياللغوية: د.  األصواتعلم 

 احلروف العربية وتبدالهتا الصوتية يف كتاب سيبويه، د. مكي درار

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 دروس يف علم التجويد ، حسني الصدر
 التجويد، فارس علي العمر أحكامموجز 

 الكتاب ، سيبويه

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌزمبس٠ش ,....  اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ,) 
 

  الٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ ا

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .12
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 اإلٔغب١ٔخ عبِؼخ اٌجظشح/ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

  ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ   / اٌّشوضؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .11

 ِذخً ٌٍشش٠ؼخ اعُ / سِض اٌّمشس .11

 ؽؼٛس أعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .12

 2121-2121اٌفظً اٌذساعٟ األٚي/  اٌفظً/ اٌغٕخ .13

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .14

 )اٌىٍٟ(
 

 9/6/2121 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .15

 أ٘ذاف اٌّمشس

 اٌزؼش٠ف ثبٌشش٠ؼخ ٚاٌفمٗ ٚثّٛػٛػبرٗ ٚلٛاػذٖ. -1
 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌمؼب٠ب اٌى١ٍخ فٟ اٌفمٗ دْٚ رفبط١ً األؽىبَ اٌششػ١خ. -2
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾىُ اٌششػٟ ٚألغبِٗ اٌزى١ٍف١خ ٚاٌٛػؼ١خ. -3
 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ االعزٙبد ٚاٌزم١ٍذ ٚثؼغ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثّٙب. -4
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أدٚاس اٌفمٗ ٚاٌشش٠ؼخ ربس٠خ١بً ٚػٍٝ أُ٘ اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ. -5
 ٠ٕزمً اٌطبٌت اٌٝ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚػٕذٖ ِخضْٚ ِؼشفٟ ػٓ ؽج١ؼخ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚلٛاػذٖ اٌؼبِخ. -6

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .13

  األهذاف الوعرفُت -أ
 ػبَ ػٓ اططالؽبد ػٍُ اٌفمٗ ٚاٌشش٠ؼخ. رىْٛ رظٛس-1أ

 رظٛس ػبَ ػٓ ؽم١مخ اٌؾىُ اٌششػٟ ٚألغبِٗ.-2أ

 ادسان أ١ّ٘خ ػٍُ اٌفمٗ ٚلٛاػذٖ فٟ ط١بغخ فزٜٛ اٌفم١ٗ.-3أ
 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼّك ٚاٌزذل١ك فٟ وض١ش ِٓ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ ٚاالثزؼبد ػٓ اٌغطؾ١خ.-4أ
 أْ اٌشش٠ؼخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ ِؼبٌغخ وً ٚلبئغ اٌؾ١بح ِٓ خالي فُٙ اٌمٛاػذ اٌزٟ رؾمك رٌه. ادسان-5أ
   -6أ

  .وقررالخاصت بال ُتالوهاراتاألهذاف   -ة 

اٌمذسح ػٍٝ فُٙ االططالؽبد اٌفم١ٙخ ثٕؾٛ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً فؼالً ػٍٝ ط١بغزٙب ثؼجبسارٗ  – 1ة

 اٌخبطخ.

لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رٛظ١ف اٌّغبئً اٌى١ٍخ ٌٍفمٗ فٟ اٌّؼشفخ اٌذل١مخ ٌألؽىبَ اٌشش٠ؼخ اٌزفظ١ٍ١خ  – 2ة

 اٌؼجبد٠خ ٚاٌّؼبِالد اٌزٟ عٛف ٠ؤخز٘ب فٟ اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌالؽمخ. 

 ِٙبسح اٌجؾش فٟ ِٛػٛػبد اٌفمٗ اٌؼبِخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٕٙب. – 3ة

     -4ة
 ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ      

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح اإلٌمبئ١خ ِغ اٌغئاي ٚاٌغٛاة فٟ األصٕبء -1

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبس اٌّجبشش ٌٍطبٌت ثبألعئٍخ اٌشف٠ٛخ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ اٌىزش١ٔٚب. -1
 (.Quizاالخزجبس ِٓ خالي االِزؾبْ اٌغش٠غ ) -2

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌشش٠ؼخ ثشغُ طؼٛثخ اططالؽبرٙب.أْ ٠ؾت اٌطبٌت ِبدح -1ط

 أْ ٠شؼش اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ ػٍُ اٌفمٗ فٟ اٌذ٠ٓ.-2ط

 -3ط

   -4ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ؽش٠مخ األٌمبء ٚاٌطش٠ك اٌؾٛاس٠خ. -1

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبس اٌّجبشش اٌشفٛٞ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ ٚػجش االخزجبساد االٌىزش١ٔٚخ. -1

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚاٌّٙبساد  -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .15

 ال ٠ٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 أدٚاس اٌفمٗ/ اٌغجؾبٟٔ-1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 ربس٠خ اٌفمٗ/ اٌغب٠ظ -2

 ِذخً اٌفمٗ/ اٌشٙشعزبٟٔ -3

 ِذخً اٌفمٗ/ ِذوٛس -4

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .14

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌفمٗ  اٌزؼشف ػٍٝ 2 1

ٚاٌشش٠ؼخ ٚاٌفشق 

 ث١ّٕٙب

ِفَٙٛ اٌفمٗ/ خظبئض 

اٌفمٗ اإلعالِٟ/ أ١ّ٘خ 

اٌفمٗ ٚاٌشش٠ؼخ فٟ 

 ؽ١بح اإلٔغبْ ٚاٌّغزّغ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
اٌزؼشف ػٍٝ  2 2

خظبئض اٌفمٗ 

 اإلعالِٟ

أُ٘ خظبئض  روش

اٌفمٗ ٚفشلٗ ػٓ 

اٌمٛا١ٔٓ اٌٛػؼ١خ 

 ثج١بْ ٔمبؽ اٌمٛح ف١ٗ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
ِفَٙٛ اٌؾىُ اٌششػٟ  2 3

 ٚألغبِٗ
رؼش٠ف اٌؾىُ اٌششػٟ 

ٚاٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ 

 ف١ٗ ٚاٌّؾىَٛ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
اعزؼشاع اٌفشق ث١ٓ  األ١ٍ٘خ ٚػٛاسػٙب 2 4

أ١ٍ٘خ اٌٛعٛة ٚأ١ٍ٘خ 

األداء ٚث١بْ اٌؼٛاسع 

 أ١ٍ٘خاٌزٟ رّٕغ ِٓ 

 األداء

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ

رؼش٠ف االعزٙبد  االعزٙبد ٚاٌزم١ٍذ 2 5

ٚششٚؽٗ, ٚاٌزم١ٍذ 

 ٚششٚؽٗ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

 اٌشفٛٞ

اعزؼشاع أُ٘ أدٚاس  أدٚاس اٌفمٗ اإلعالِٟ 2 6

ٚػظٛس اٌفمٗ دساعخ 

ربس٠خ١خ, ػظش إٌض 

ٚػظش االعزٙبد ٚأُ٘ 

 اٌّالِؼ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

 اٌشفٛٞ

      



  
 16الصفحت 

 
  

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 ال ٠ٛعذ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ال ٠ٛعذ

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .16

 ِفشداد عذ٠ذح رىْٛ ِٛاوجخ ِغ اٌؼظش اٌؾذ٠ش. ادخبي -1
 رذ٠ٚٓ وزبة ٠ّزبص ثبٌّٕٙغ١خ ٠ٚشاػٟ ِغزٜٛ اٌطٍجخ.  -2
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 اإلٔغب١ٔخ عبِؼخ اٌجظشح/ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ    اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌّشوض .2

 فمٗ اٌغٕب٠بد اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ؽؼٛس أعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 2121-2121اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ/  اٌفظً/ اٌغٕخ .5

  ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .6

 11/9/2121 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌفمٗ اٌغٕبئٟ اإلعالِٟ ٚ ِٛػٛػبرٗ ٚلٛاػذٖ. -1
 اٌزؼش٠ف ثبٌغشائُ ػٍٝ إٌفظ ٚاٌّبي ٚاٌؼشع ٚاؽىبِٙب اٌزى١ٍف١خ ٚاٌغضائ١خ -2
 اٌزؼش٠ف ثبٌغشائُ اٌغٕغ١خ ٚػمٛثبرٗ اٌؾذ٠خ -3
 اٌٛلٛف ػٍٝ اٌغشائُ ػٍٝ اٌّبي ٚػمٛثبرٗ -4
 ٚػمٛثبرٙباٌزؼش٠ف ثبٌغشائُ إٌّظّخ  -5
 اْ ٠زخشط اٌطبٌت ٌٚذ٠ٗ وُ ِؼشفٟ ػٓ اٌفمٗ اٌغٕبئٟ اإلعالِٟ . -6

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.
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 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 األهذاف الوعرفُت  -أ

 سعُ رظٛس ػبَ ػٓ أٔٛاع اٌغٕب٠بد   -1
 اٌٛلٛف ػٍٝ و١ف١خ رؼبؽٟ اإلعالَ ِغ رٍه اٌغٕب٠بد  -2

 اثشاص طشاِخ اإلعالَ ف١ّب ٠زؼٍك ثبالػزذاء ػٍٝ اإلٔغبْ ٔفغبً ِٚبالً ٚػشػبً -3

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼّك ٚاٌزذل١ك فٟ وض١ش ِٓ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ ٚاالثزؼبد ػٓ اٌغطؾ١خ.--4
ادسان ِذٜ ش١ٌّٛخ اٌفمٗ اإلعالِٟ ِٓ خالي رؼبؽ١ٗ ِغ ِخزٍف ٔٛاؽٟ اٌؾ١بح ٚاْ اإلعالَ د٠ٓ —5

 ٚدٌٚخ ٚلبْٔٛ.
  
 . األهذاف الوهاراتُت الخاصت بالوقرر  -ة 

 ثٕبء ٍِىخ اٌفُٙ ٌٍّظطٍؾبد اٌفم١ٙخ فٟ ثبة اٌغٕب٠بد. – 1

 رٛظ١ف ِغبئً اٌفمٗ اٌغٕبئٟ ِٚمبسرٙب ِغ اٌمٛا١ٔٓ اٌٛػؼ١خ. – 2

 اٌجؾش فٟ ِٛػٛػبد اٌفمٗ اٌغٕبئٟ .– 3

    
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌؾٛاس اٌّجبشش ِغ اٌّزٍمٟ اٌّؾبػشح اإلٌمبئ١خ -1

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 األعئٍخ اٌّجبششح اٌشف٠ٛخ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ االٌىزشٟٚٔ. -1

 (.Quizاالخزجبس اٌّفبعئ ) -2
 اخزجبساْ فظ١ٍبْ  -3
 اخزجبس ٔٙب٠خ اٌغٕخ -4
 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌطبٌت ثّذٜ ا٘زّبَ اٌشبسع ثبإلٔغبْ ٔفغب ٚػشػب ِٚبال ٚعّؼخً. اشؼبس -1

 ا٠مبف اٌطبٌت ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌفمٗ اٌغضائٟ ٚفٍغفزٗ فٟ اٌؾ١بح -2

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ األٌمبء اٌّجبشش ِغ االعزفبدح ِٓ ٚعبئً اال٠ؼبػ ِضً ثشٔبِظ ثٛس ث٠ٕٛذ. -1

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    
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 االخزجبس اٌّجبشش اٌشفٛٞ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ ٚػجش االخزجبساد االٌىزش١ٔٚخ. -1

 

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌىزت اٌفم١ٙخ-1

 اٌمذسح ػٍٝ االعزذالي-2

 اٌمذسح ػٍٝ اٌج١بْ -3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ال ٠ٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌفمٗ ػٍٝ اٌّزا٘ت األسثؼخ/ػجذاٌشؽّٓ اٌغض٠شٞ-1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 فمٗ االِبَ اٌظبدق/ِؾّذ عٛاد ِغ١ٕخ -2

 دسٚط فٟ اٌفمٗ االعزذالٌٟ/ِؾّذ ثبلش اال٠شٚأٟ -3

 اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ٌٍّشاعغ اٌّؼبطش٠ٓ -4

 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 ال ٠ٛعذ

 اٌّمشس ث١ٕخ .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  2 1

االؽىبَ اٌفم١ٙخ ثشم١ٙب 

 اٌزى١ٍفٟ ٚاٌغضائٟ

ِفَٙٛ اٌفمٗ اٌغٕبئٟ/ 

 أٛاع اٌغٕب٠بد/
اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
اٌغٕب٠بد  2 2

 اٌغٕغ١خ/اٌؾك اٌؼبَ
عش٠ّخ اٌضٔب/ؽىُ 

 اٌضٔب/ششٚؽ اٌؾذ
اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
اٌغٕب٠بد  2 3

 اٌغٕغ١خ/اٌؾك اٌؼبَ
عش٠ّخ اٌٍٛاؽ/اٌؾىُ  

 /ششٚؽ اٌؾذ/
اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
 اٌغٕب٠بد 2 4

اٌغٕغ١خ/اٌؾك 

 اٌشخظٟ

عش٠ّخ 

االغزظبة/عش٠ّخ 

اٌمزف/اٌؾىُ اٌزى١ٍفٟ 

 ٚاٌغضائٟ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
عش٠ّخ اٌؾشاثخ/اٌؾىُ  اٌغٕب٠بد إٌّظّخ 2 5

 اٌزى١ٍفٟ ٚاٌغضائٟ
اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

 اٌشفٛٞ
اٌمزً/أٔٛاع عش٠ّخ  اٌغش٠ّخ ػٍٝ إٌفظ 2 6

اٌمزً /اٌؾىُ اٌزى١ٍفٟ 

 ٚاٌغضائٟ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

 اٌشفٛٞ
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ال ٠ٛعذ

 

 رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  خطخ .13

 رذ٠ٚٓ ِٕب٘ظ دساع١خ رشاػٝ ف١ٙب اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌّمبسٔخ ِٚغزٜٛ اٌطبٌت. -1

 رٙز٠ت ثؼغ اٌّفشداد اٌزٟ ال رزٕبعت ِغ ِفب١ُ٘ اٌؼظش. -2
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 22الصفحت 

 
  

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 اإلٔغب١ٔخ و١ٍخ اٌزشث١خ/ عبِؼخ اٌجظشح اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ    اٌّشوض/ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  .2

 اٌجالغخ سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 ؽؼٛس أعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 2121-2121/ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي اٌغٕخ/ اٌفظً .5

  (اٌىٍٟ)ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 12/2/3/31 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس

 .ٚػٍِٛٙب ٚفٕٛٔٙب  جالغخاٌزؼش٠ف ثبٌ -1
 .إٌّطٛق..آ١ٌبد اٌفْٕٛ اٌجالغ١خ فٟ اٌخطبة اٌّىزٛة ٚاٌشفٛٞرؼش٠ف اٌطبٌت ث -2
 .ُ٘ االعب١ٌت اٌّئصشح فٟ ػ١ٍّخ الٕبع اٌّخبؽت اٚ اٌّزٍمٟرؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ا -3
 .ُ٘ اٌفْٕٛ اٌم١ٌٛخ فٟ إٌظٛص اٌمشآ١ٔخ ٚاالدث١خرؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ا -4
 .دٚس اٌفْٕٛ اٌجالغ١خ اصشاء إٌظٛص االدث١خ ٚاغٕبئٙبرؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -5
زخشط اٌطبٌت ٌٚذ٠ٗ وُ ِؼٍِٛبرٟ ٠ف١ذ ِٕٗ فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي ِؼبٌغزٗ ٌٍٕظٛص اٌمشآ١ٔخ ثً ٠ -6

 .ٚؽزٝ و١ف١خ اٌزؤص١ش اٌّؼٕٛٞ فٟ خطبثٗ ِغ االخش٠ٓ
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 ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .11

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 .رى٠ٛٓ رظٛس ػبَ ػٓ اططالؽبد ػٍُ اٌجالغخ ٚآ١ٌبرٙب-1أ
 .اٌزؼش٠ف ثبُ٘ اٌٛعبئً اٌّؼشف١خ اٌظؾ١ؾٗ ٌٍفْٕٛ اٌجالغ١خ-2أ
 إٌض اٌمشآٟٔ اٚ االدثٟفٟ ط١بغخ  فٕٛٔٗٚ ٌجالغخادسان أ١ّ٘خ ػٍُ ا-3أ

 .اٌّزٍمٟ ادسان ل١ّخ اٌخطبة اٌٍغٛٞ ٚاصشٖ فٟ ػ١ٍّخ الٕبع_4
 .-5أ
   -6أ

  .األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 
خ ثٕؾٛ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً فؼالً ػٍٝ ِؼشفزٙب ٚر١١ّض٘ب فٟ جالغ١اٌمذسح ػٍٝ فُٙ االططالؽبد اٌ – 1ة

 .اٌخطبة اٌّىزٛة اٚ إٌّطٛق 
ِٕٙب فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ  فْٕٛ اٌجالغ١خ ثشىً طؾ١ؼ ٚاالفبدحلذسح اٌطبٌت ػٍٝ رٛظ١ف اٌ – 2ة

  .ٚاالعزّبػ١خ
 .ػٍِٛٙب ٚفٕٛٔٙب اٌؼبِخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ جالغخِٙبسح اٌجؾش فٟ ِٛػٛػبد اٌ – 3ة
     -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .ؽش٠مخ اٌّؾبػشح اإلٌمبئ١خ ِغ اٌغئاي ٚاٌغٛاة -1
 
 
 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 .ٌٍطبٌت ثبألعئٍخ اٌشف٠ٛخ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ اٌىزش١ٔٚب االخزجبس اٌّجبشش -1
 (.Quiz)االخزجبس ِٓ خالي االِزؾبْ اٌغش٠غ  -2
 
 
 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .ثبٌشغُ ِٓ طؼٛثخ اططالؽبرٙب اٌؼ١ٍّخ ٚرذاخٍٙب جالغخأْ ٠ؾت اٌطبٌت ِبدح اٌ-1ط
 .ػ١خ ٚؽزٝ اٌؼ١ٍّخٌؾ١بح االعزّبفٟ ا جالغخأْ ٠شؼش اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ ػٍُ اٌ-2ط
 -3ط
   -4ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .ؽش٠مخ األٌمبء ٚاٌطش٠ك اٌؾٛاس٠خ -1
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 
 .االخزجبس اٌّجبشش اٌشفٛٞ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ ٚػجش االخزجبساد االٌىزش١ٔٚخ -1
 
 

 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اعُ اٌٛؽذح 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼش٠ف ثبٌىالَ  3 1

ثٕٛػ١ٗ ٚاصش ػٍُ 

 اٌّؼبٟٔ فٟ ثالغزٗ

 /ػٍُ اٌّؼبِٟٔفَٙٛ 
اٌخجش ٚاالٔشبء 

 ٚاٌفشق ث١ّٕٙب

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

/ اٌشفٛٞ

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
ٌخجش اػشثٗ ا 3 3

 ٚاغشاػٗ
اػشة اٌخجش روش أُ٘ 

ٚاغشاػٗ اٌؾم١م١خ 

 ٚاٌّغبص٠خ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

/ اٌشفٛٞ

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
رؼش٠ف االٔشبء  االٔشبء اعب١ٌجٗ ٚٔٛػبٖ 3 2

ٚروش ٔٛػ١ٗ ٚاُ٘ ..

 اعب١ٌجٗ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

/ اٌشفٛٞ

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
اعٍٛة االِش  ا 3 4

 ٚاغشاػٗ
ِؼبٌغخ االِش ٚػشع 

ط١غٗ ٚاغشاػٗ 

اٌؾم١م١خ ٚاٌّغبص٠خ ِغ 

 اٌزطج١مبد اٌٛاف١خ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

/ اٌشفٛٞ

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
ِؼبٌغخ اعٍٛة إٌٟٙ  إٌٟٙ ٚاغشاع 3 5

ٚط١غٗ ٚاغشاػٗ 

اٌؾم١م١خ ٚاٌّغبص٠خ ِغ 

 االِضٍخ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

 اٌشفٛٞ

االخزجبس اٌطش٠مخ ِؼبٌغخ االعزفٙبَ  االعزفٙبَ ٚاغشاػٗ 3 6
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ٚط١غٗ ٚاغشاػٗ ِغ 

 االِضٍخ
 اٌشفٛٞ االٌمبئ١خ

      
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ال ٠ٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 د لظٟ/ ػٍُ اٌّؼبٟٔ_ 1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ػٍُ اٌّؼبٟٔ/ د ػجذ اٌؼض٠ض ػز١ك -2

 اٌجالغخ ٚاٌزطج١ك/ د اؽّذ ِطٍٛة -3

 _ عٛا٘ش اٌجالغخ/ اؽّذ اٌٙبش4ّٟ

 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ,....  (اٌزمبس٠ش , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 ال ٠ٛعذ

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , االٌىزش١ٔٚخة ـ اٌّشاعغ 

.... 
 ال ٠ٛعذ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 .ادخبي ِفشداد عذ٠ذح رىْٛ ِٛاوجخ ِغ اٌؼظش اٌؾذ٠ش -1
اٌزؤو١ذ ػٍٝ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ثؼذ اٌزخشط ٚرٛظ١ف وً ِبرؼٍّٖٛ ِٓ فْٕٛ اٌمٛي ػٕذ ِؼبٌغزُٙ ٌٍٕظٛص  -2

  .ٚاالفبدحِٕٚٙباٌمشآ١ٔخ ٚو١ف١خ اٌشعٛع اٌٝ اٌّظبدس االعبع١خ 
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ اٌجظشح / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .8

 ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ    اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .9

 أطٛي اٌفمٗ اعُ / سِض اٌّمشس .11

 أعجٛػٟاٌضاِٟ/ ؽؼٛس  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .11

 .2121_ 2121اٌذساعٟ اٌضبٟٔ/  اٌفظً اٌفظً / اٌغٕخ .12

 2 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .13

 2121/ 16/6 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .14

 أ٘ذاف اٌّمشس

اٌزٟ ٠ؾزبعٙب فٟ ِؼشفخ األؽىبَ اٌششػ١خ ٚؽشق  األعبع١خـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ اٌؼٛاثؾ ٚاٌمٛاػذ 1

 اعزٕجبؽٙب ِٓ أدٌزٙب اٌزفظ١ٍ١خ .
 األط١ٌٛخ ٚؽشق االعزٕجبؽ .ـ اٌزؼش٠ف ثبٌمٛاػذ 2
 ـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ األعبع١خ اٌّزجؼخ فٟ اعزٕجبؽ اٌؾىُ اٌششػٟ ِٓ األدٌخ  اٌزفظ١ٍ١خ .3
 اٌششػ١خ . ـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ األدٌخ اٌزفظ١ٍ١خ اٌزٟ ٔغزخشط ِٕٙب األؽىب4َ
 ّخ ف١ٗ.ـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ لٛاػذ ٚأطٛي اٌفمٗ ِٚؼشفخ اٌىزت ا5ٌّٙ

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد

 ؛البرنامج.
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 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .14

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 رى٠ٛٓ فىشح ػبِخ ػٓ ػٍُ أطٛي اٌفمٗ ِٚؼشفخ لٛاػذٖ ٚػٛاثطٗ اٌزٟ ٠غت اٌغ١ش ػ١ٍٙب -1أ
 .االعزٕجبؽٚاٌزٞ ٠غزط١ؼب ِؼشفخ  ؽشق رى٠ٛٓ فىشح ػٓ طفبد األطٌٟٛ  -2أ

رى٠ٛٓ فىشح ػٓ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼذدح ٌٍجؾش ِجبؽش أطٛي اٌفمٗ ٚأْ ٌىً ؽش٠ك آ١ٌبرٗ اٌخبطخ  -3أ

 ثٗ.

رى٠ٛٓ فىشح ٚاػؾخ ػٓ ؽش٠مخ ِؼشفخ ػالِبد ٚطفبد اٌّغزٙذ فٟ اعزٕجبؽٗ ٌألؽىبَ  ٌفبئذح  -4أ

 اٌطبٌت.
 اٌظؾ١ؾخ . االعزٕجبؽرى٠ٛٓ فىشح ػٓ ؽش٠مخ ِؼشفخ ػٛاثؾ  -5أ
   -6أ
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اعزخشاط األؽىبَ اٌششػ١خ ِٓ ادٌزٙب اٌزفظ١ٍ١خ  ٚفك لٛاػذ أطٛي اٌفمٗ   – 1ة

 ٚػٛاثطٗ اٌّمشسح.

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ؽش٠مخ وزت اطٛي اٌفمٗ  ٚو١ف١خ اعزخشط األط١١ٌٛٓ  ٌٍؾىُ اٌششػٟ   – 2ة

 ثظٛسح طؾ١ؾخ.

طبٌت ػٍٝ االعزخذاَ اٌظؾ١ؼ ٌّؼشفخ األدٌخ اٌششػ١خ ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ رؼ١ٍُ اٌ – 3ة

 اٌظؾ١ؾخ ٚغ١ش٘ب ِٓ األدٌخ األخشٜ ..

     -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشح ِغ اٌغئاي ٚاٌغٛاة ٚرى١ٍف اٌٛاعجبد صُ إٌّبلشخ فٟ ّٔبرط ِٓ أعٛثخ اٌطٍجخ

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اٌشف٠ٛخ أصٕبء اٌذسط ِٚمذاس ِشبسوخ اٌطالة فٟ رٌه األعئٍخـ ػٓ ؽش٠ك 1

 اإلعبثخـ أداء اٌٛاعجبد ِغ ِالؽظخ ٔٛع 2

 ـ اِزؾبٔبْ فظ١ٍب3ْ

 ـ االِزؾبْ اٌغ4ٕٞٛ

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِٓ األدٌخ اٌششػ١خ .األؽىبَ رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اعزخشاط  -1ط

 .اٌفمٗ ِٚب ٚسد ف١ٙب ِٓ ػٍَٛ ل١ّخ  أطٛيرؼ١ٍُ اٌطبٌت وزت  -2ط

 -3ط
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   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 29الصفحت 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ـ اطٛي اٌفمٗ فٟ ٔغ١غٗ اٌغذ٠ذ /د ِظطفٝ  اٌضٌّٟ.1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 ـ اطٛي اٌفمٗ ٌٍش١خ ِؾّذ سػب اٌّظفش.2

 اٌضٌّٟ ـ   دالالد إٌظٛص / د ِظطفٝ 3

 لٛاػذ اٌزفغ١ش ٌٍش١خ ِظطفٝ اٌغجذ  -4

 ـ  لؼب٠ب ٌغ٠ٛخ لشآ١ٔخ/دػجذاأل١ِش ٚا٘ظ,4

 قواعد التفسير / للشيخ محمد ذاكر. -5

 اٌّمشس ث١ٕخ .15

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ لٛاػذ  2 2

 اٌفمٗ  أطٛي
طفبد اٌظٛي   

ٚعّبرٗ ـ اخز١بس 

 اٌّٛػٛع )اٌششٚؽ(

اٌطش٠مخ 

 اإلٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ
رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  2 3

اٌّٛػٛع ثم١خ ششائؾ 

ٚؽش٠مخ ط١بغخ 

اٌؼٕٛاْ ِغ ث١بْ 

ششائطٗ ٚاٌذخٛي فٟ 

 ِؼشفخ اٌؾىُ اٌظؾ١ؼ

رىٍّخ اٌششٚؽ ـ 

ط١بغخ اٌؼٕٛاْ ـ 

خطٛاد ٚػغ اٌمٛاػذ 

ٌّؼشفخ األؽىبَ 

 اٌظؾ١ؾخ 

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ   4

اعزخشاط اٌؾىُ 

اٌظؾ١ؼ ٚؽش٠مخ 

فٟ  اٌجؾش ػٕٗ

 اٌّظبدس اٌّؼزّذح

رىٍّخ اٌخطٛاد ـ 

ب لجً ِؼشفخ ػٕبطش ِ

اٌمٛاػذ األط١ٌٛخ ـ 

اٌّظبدس ـ اٌجؾش ـ 

ؽش٠مخ عّغ ِؼٍِٛبد 

 اٌؾىُ اٌششػٟ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ

اٌزؼشف ػٍٝ ػٛاثؾ   6

رخش٠ظ اٌّغبئً 

األط١ٌٛخ  ٚػٛاثؾ 

 ٚلٛاػذ األعزٕجبؽ

اٌطش٠مخ  ِؼشفخ اؽىُ اٌششػٟ  

 اإلٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ

      
      
      



  
 31الصفحت 

 
  

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .17

   

 ـ اٌزم١ًٍ ِٓ اٌّفشداد غ١ش اٌؼشٚس٠خ1

ـ اٌزؤو١ذ ػٍٝ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ فٟ اعزٕجبؽ األؽىبَ ِٓ خالي اخز١بس ّٔبرط ِزؼذدح ِٓ اٌّغبئً األط١ٌٛخ ٚث١بْ 2

ٚاالعزمبء  اٌطشق اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ ٚػؼذ ٌىً ِٕٙب ٚؽش٠مخ رمغ١ّٙب ٚو١ف١خ اٌشعٛع اٌٝ اٌّظبدس االعبع١خ

 ِٕٙب ِٚب اٌٝ رٌه ِٓ ِٛاسد ػ١ٍّخ ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌطبٌت اٌٛلٛف ػٍٝ ؽش٠مخ األعزٕجبؽ اٌظؾ١ؼ.
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ اٌجظشح / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .15

 ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ    اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .16

 اٌؾذ٠ش اٌزؾ١ٍٍٟ اعُ / سِض اٌّمشس .17

 اٌضاِٟ/ ؽؼٛس اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .18

 .2121_ 2121اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ/  اٌفظً / اٌغٕخ .19

 2 (ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ .21

 2121/ 16/6 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .21

 أ٘ذاف اٌّمشس

اٌزٟ ٠ؾزبعٙب فٟ رخش٠ظ اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌشش٠ف ِٓ  األعبع١خـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ اٌؼٛاثؾ ٚاٌمٛاػذ 1

 ِظبٔٗ ٚاٌزؤوذ ِٓ طؾزٗ ٌٍؼًّ ثٗ.
 ـ اٌزؼش٠ف ثظفبد اٌّؾذص١ٓ اٌضمبد ٚأئّزُٙ اٌىجبس 2
 ـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ األعبع١خ اٌّزجؼخ فٟ ِؼشفخ اٌؾذ٠ش اٌظؾ١ؼ  ِٓ غ١شٖ 3
 ـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ ػالِبد ؽشق رخش٠ظ اٌؾذ٠ش ٚاالٔزفبع  ثفٛائذٖ ٚاٌؼًّ ثٗ 4
 ـ رؼش٠ف اٌطالة ػٍٝ لٛاػذ ٚأطٛي رخش٠ظ اٌؾذ٠ش ِٚؼشفخ اٌىزت اٌّّٙخ ف١ٗ.5

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.
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 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .18

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 رى٠ٛٓ فىشح ػبِخ ػٓ ؽش٠مخ رخش٠ظ اٌؾذ٠ش ِٚؼشفخ لٛاػذٖ ٚػٛاثطٗ اٌزٟ ٠غت اٌغ١ش ػ١ٍٙب -1أ
 رى٠ٛٓ فىشح ػٓ طفبد اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ  اٌظؾ١ؼ ٚاٌغّبد اٌزٟ ٠غت ِؼشفزٙب ف١ٗ. -2أ

 رى٠ٛٓ فىشح ػٓ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼذدح ٌٍجؾش ٌزخش٠ظ اٌؾذ٠ش ٚأْ ٌىً ؽش٠ك آ١ٌبرٗ اٌخبطخ ثٗ. -3أ

 رى٠ٛٓ فىشح ٚاػؾخ ػٓ ؽش٠مخ ِؼشفخ ػالِبد ٚسِٛص اٌّؾذص١ٓ ٌفبئذح اٌطبٌت. -4أ
 رى٠ٛٓ فىشح ػٓ ؽش٠مخ رخش٠ظ األؽبد٠ش ٚػٛاثؾ اخز١بس عٕذ٘ب ِٚزٕٙب. -5أ
   -6أ

 اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس. األ٘ذاف   -ة 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ رخش٠ظ اٌؾذ٠ش ٚفك لٛاػذٖ ٚػٛاثطٗ اٌّمشسح. – 1ة

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ؽش٠مخ وزت اٌؾذ٠ش ٚو١ف١خ اعزخشعُٙ ٌٍؾذ٠ش ِٕٙب ثظٛسح طؾ١ؾخ. – 2ة

 اٌّؾذص١ٓ. رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ االعزخذاَ اٌظؾ١ؼ ٌّؼشفخ ؽً  سِٛص – 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشح ِغ اٌغئاي ٚاٌغٛاة ٚرى١ٍف اٌٛاعجبد صُ إٌّبلشخ فٟ ّٔبرط ِٓ أعٛثخ اٌطٍجخ

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ـ ػٓ ؽش٠ك االعئٍخ اٌشف٠ٛخ أصٕبء اٌذسط ِٚمذاس ِشبسوخ اٌطالة فٟ رٌه1

 ـ أداء اٌٛاعجبد ِغ ِالؽظخ ٔٛع االعبثخ2

 اِزؾبٔبْ فظ١ٍبْـ 3

 ـ االِزؾبْ اٌغ4ٕٞٛ

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ِؾبفظزٗ ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ سثٗ ِّب ٠خٍك أغبٔب ِزضٔب ػبدال . -1ط

 ِؾبفظزٗ ػٍٝ ػاللزٗ اٌط١جخ ثؤخ١ٗ اإلٔغبْ ثّب ٠ؼٛد ػ١ٍّٙب ثبٌخ١ش. رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .21

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ـ ِزا٘ت اإلعال١ِخ فٟ ػٍَٛ اٌؾذ٠ش /دؽغٓ اٌؾى١ُ 1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 ـ ؽشق اٌزخش٠ظ ٚدساعخ األعب١ٔذ ٌّؾّٛد اٌطؾب2ْ

 ـ ؽجمبد ػٍّبء اٌؾذ٠ش الثٓ ػجذاٌٙبدٞ 3

 ـ وزت ششٚػ اٌجخبسٞ ِٚغ4ٍُ

 كتب شروح الكافي للكليني-5

 ث١ٕخ اٌّمشس .19

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ طفبد  2 2

اٌؾذ٠ش اٌظؾ١ؼ 

ٚعّبرٗ اٌغ١ذح 

 ٚششائؾ اخز١بسٖ

طفبد اٌؾذ٠ش  عّبد 

اٌؾذ٠ش ـ اخز١بس 

 اٌّٛػٛع )اٌششٚؽ(

اٌطش٠مخ 

 اإلٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  2 3

ثم١خ ششائؾ اٌّٛػٛع 

ٚؽش٠مخ ط١بغخ 

اٌؼٕٛاْ ِغ ث١بْ 

ششائطٗ ٚاٌذخٛي فٟ 

ِؼشفخ اٌؾذ٠ش 

 اٌظؾ١ؼ

رىٍّخ اٌششٚؽ ـ 

ط١بغخ اٌؼٕٛاْ ـ 

خطٛاد ٚػغ اٌمٛاػذ 

ٌّؼشفخ األؽبد٠ش 

 اٌظؾ١ؾخ 

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ   4

وزبثخ رخش٠ظ اٌؾذ٠ش 

ٚؽش٠مخ اٌجؾش ػٕٗ 

 فٟ اٌّظبدس اٌّؼزّذح

رىٍّخ اٌخطٛاد ـ 

ػٕبطش ِب لجً 

اٌزخش٠ظ ـ ااٌّظبدس ـ 

اٌجؾش ـ ؽش٠مخ عّغ 

 ِؼٍِٛبد اٌؾذ٠ش

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ

ػٍٝ ػٛاثؾ  اٌزؼشف  6

رخش٠ظ ِزٓ اٌؾذ٠ش 

ٚػٛاثؾ ٚلٛاػذ 

ٚؽشق ِؼشفخ عٕذ 

 اٌؾذ٠ش

وزبثخ اٌّزٓ ـ االلزجبط 

 ـ اٌٙٛاِش
اٌطش٠مخ 

 اإلٌمبئ١خ
اٌغئاي 

ٚاٌغٛاة 

 اٌشفٟٙ
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 اٌزمبس٠ش ,....  ( ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ,
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

   

 ـ اٌزم١ًٍ ِٓ اٌّفشداد غ١ش اٌؼشٚس٠خ1

ـ اٌزؤو١ذ ػٍٝ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ فٟ رخش٠ظ اٌؾذ٠ش ِٓ خالي اخز١بس ّٔبرط ِزؼذدح ِٓ األؽبد٠ش إٌج٠ٛخ ٚث١بْ 2

اٌطشق اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ ٚػؼذ ٌىً ِٕٙب ٚؽش٠مخ رمغ١ّٙب ٚو١ف١خ اٌشعٛع اٌٝ اٌّظبدس االعبع١خ ٚاالعزمبء 

 ٍٝ ؽش٠مخ رخش٠ظ اٌؾذ٠ش اٌظؾ١ؼ.ِٕٙب ِٚب اٌٝ رٌه ِٓ ِٛاسد ػ١ٍّخ ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌطبٌت اٌٛلٛف ػ
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ اٌجظشح/ و١ٍخ اٌزشث١خ اإلٔغب١ٔخ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .22

 ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ    اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌّشوض .23

 فمٗ اٌّؼبِالد اعُ / سِض اٌّمشس .24

 ؽؼٛس أعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .25

 2121-2121اٌذساعٟ األٚي/  اٌفظً اٌفظً/ اٌغٕخ .26

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .27

 )اٌىٍٟ(
 

 11/9/2121 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .28

 أ٘ذاف اٌّمشس

 اٌزؼش٠ف ثفمٗ اٌؼمٛد ٚاٌّؼبِالد اٌزغبس٠خ ٚاٌّىبعت اٌّؾٍٍخ ٚاٌّؾشِخ. -7
 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌمؼب٠ب اٌى١ٍخ فٟ فمٗ اٌؼمٛد ٚاٌّؼبِالد. -8
 اٌششػٟ ٚألغبِٗ اٌزى١ٍف١خ ٚاٌٛػؼ١خ ٚاٌظؾ١ؾخ ٚاٌفبعذح.رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾىُ  -9

 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اٌفشق ث١ٓ اٌؼمٛد ٚاال٠مبػبد. -11
رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ اٌّؼبِالد اٌزغبس٠خ ٚاُ٘ اسوبٔٙب ٚششٚؽٙب ِٚجطالرٙب ٚاٌالصَ ِٕٙب  -11

 ٚاٌغبئض ِٕٙب .
٠ٕزمً اٌطبٌت فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ػٍٝ ِظبدس ِششٚػ١خ ٘زٖ اٌؼمٛد ِٓ اال٠بد  -12

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد

 البرنامج.
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 ٚاٌشٚا٠بد ٚاٌؼمً ٚاالعّبػبد .
 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٚاٌّشزشوخ فٟ ع١ّغ اٌؼمٛد ٚاٌّؼبِالد . -13
 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اؽىبَ رفظ١ٍ١خ رخزض ثىً ِؼبٍِخ ٚػمذ ػٍٝ ؽذح . -14

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .22

 األهذاف الوعرفُت  -أ

 رىْٛ رظٛس ػبَ ػٓ اططالؽبد ػٍُ فمٗ اٌّؼبِالد.-1أ
 رظٛس ػبَ ػٓ ِغًّ اٌّؼبِالد اٌفم١ٙخ ٚاٌؼمٛد .-2أ

 ادسان أ١ّ٘خ ػٍُ اٌفمٗ فٟ اٌؾ١بد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌزغبسح ٚعٍٛن االفشاد.-3أ

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼّك ٚاٌزذل١ك فٟ وض١ش ِٓ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ ع١ّب فٟ و١ف١خ رشش٠غ اٌمٛا١ٔٓ -4أ

 ٚعٕٙبٚاالثزؼبد ػٓ اٌغطؾ١خ.
ادسان أْ اٌشش٠ؼخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ ِؼبٌغخ وً ٚلبئغ اٌؾ١بح ِٓ خالي فُٙ فمٗ اٌّؼبِالد ا١ِٛ١ٌخ اٌزٟ -5أ

 رّظ ؽ١بح االٔغبْ .
   -6أ
 . تُت الخاصت بالوقرراألهذاف الوهارا  -ة 

اٌمذسح ػٍٝ فُٙ االططالؽبد اٌفم١ٙخ ثٕؾٛ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً فؼالً ػٍٝ ط١بغزٙب ثؼجبسارٗ  – 1ة

 اٌخبطخ.

لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رٛظ١ف اٌّغبئً اٌى١ٍخ ٌٍفمٗ فٟ اٌّؼشفخ اٌذل١مخ ٌألؽىبَ اٌشش٠ؼخ اٌزفظ١ٍ١خ فٟ  – 2ة

 اع١خ اٌؼ١ٍب. اٌّؼبِالد اٌزٟ عٛف ٠ؤخز٘ب فٟ اٌّشاؽً اٌذس

 ٚث١ٓ اٌؼجبداد ٚاالؽىبَ . ِٙبسح اٌجؾش فٟ ِٛػٛػبد اٌفمٗ اٌؼبِخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٕٙب – 3ة

     -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚإٌّبلشبد ٚاٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ  ؽش٠مخ اٌّؾبػشح اإلٌمبئ١خ ِغ اٌغئاي ٚاٌغٛاة فٟ األصٕبء -2

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

ٚوزٌه ِٓ خالي اٌغئاي اٌّجبشش  االخزجبس اٌّجبشش ٌٍطبٌت ثبألعئٍخ اٌشف٠ٛخ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ اٌىزش١ٔٚب -5

 ٚاالخزجبساد اٌّفبعئخ ا١ِٛ١ٌخ اٌفشد٠خ .

 (.Quizاالخزجبس ِٓ خالي االِزؾبْ اٌغش٠غ ) -6
 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اططالؽبرٙب. أْ ٠ؾت اٌطبٌت ِبدح فمٗ اٌّؼبِالد ثشغُ طؼٛثخ-1ط

 أْ ٠شؼش اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ ػٍُ اٌفمٗ فٟ اٌذ٠ٓ.-2ط

 اْ ٠زمشة اٌٝ هللا ثزؼٍّٗ ٌٍفمٗ -3ط
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 اْ ٠زؾًّ ِغٛإ١ٌخ ٔشش اٌؼٍُ ٚرش٠ٚغٗ ٌالع١بي  -4ط

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ِؾبفظزٗ ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ سثٗ ِّب ٠خٍك أغبٔب ِزضٔب ػبدال .

 اللزٗ اٌط١جخ ثؤخ١ٗ اإلٔغبْ ثّب ٠ؼٛد ػ١ٍّٙب ثبٌخ١شِؾبفظزٗ ػٍٝ ػ رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٚاالصبساد اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي االعئٍخ. ؽش٠مخ األٌمبء ٚاٌطش٠ك اٌؾٛاس٠خ -2

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 . االخزجبس اٌّجبشش اٌشفٛٞ ػجش ثشٔبِظ ١ِذ ٚػجش االخزجبساد االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّجبششح ربسح اخشٜ -5

 

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ االعزذالي -1د

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ -2د

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ اٌج١بْ ٚاٌششػ اٌّفظً-3د

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ رج٠ٛت اٌجؾش ٚإٌّٙغ١خ   -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 ال ٠ٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ث١ٕخ اٌّمشس .23

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

فمٗ اٌؼمٛد/اٌزغبسح  2 1

/رؼش٠فٙب ٚالغبِٙب 

 ٚاداثٙب

فٟ اٌزغبسح ٚؽىّٙب 

اٌزى١ٍفٟ ِٕٚذٚثبرٙب 

 ِٚىشٚ٘برٙب

 ٚاالؽزىبس  

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
فٟ اٌج١غ ٚاسوبٔٗ  2 2

ِٚششٚػ١زٗ ٚاسوبْ 

 ػمذٖ 

روش أُ٘ خظبئض 

 اسوبْ اٌج١غ ٚرفبط١ٙب
اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
فٟ الغبَ اٌج١غ  2 3

 ٚأٛاػٗ
ث١غ اٌظشف ٚاٌج١غ 

ٚث١غ اٌغٍُ اٌشثٛٞ 

ٚإٌغ١ئخ ٚإٌمذ ٚاٌذ٠ٓ 

 ثبٌذ٠ٓ ٚث١غ اٌّىشٖ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ
فٟ اٌخ١بساد  2 4

 ٚرفبط١ٍٙب
اعزؼشاع اٌفشق ث١ٓ 

اٌخ١بساد خ١بس 

اٌّغٍظ ٚاٌؾ١ٛاْ 

ٚاٌششؽ ٚاٌغجٓ 

ٚاٌؼ١ت ٚاٌشإ٠خ 

ٚرخٍف اٌششؽ 

 ٚغ١ش٘ب 

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

اٌشفٛٞ/ 

االخزجبس 

 االٌىزشٟٚٔ

رؼش٠فٙب ٚث١بْ اٌّؼ١بس  فٟ االعبسح ٚاسوبٔٙب  2 5

ف١ّب رظؼ اعبسرٗ ِٚب 

رؾشَ ٚاسوبْ االعبسح 

اٌؼمذ ٚاٌّزؼبلذاْ 

 ٚاٌؼٛػبْ

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

 اٌشفٛٞ

فٟ اٌظٍؼ ٚاٌششوخ  2 6

ٚاٌّؼبسثخ ٚاٌؼّبْ 

ٚاٌمشع ٚاٌذ٠ٓ 

ٚاٌىفبٌخ ٚاٌٛوبٌخ 

 ٚاٌؾٛاٌخ ٚاٌش٘ٓ 

ث١بْ رفبط١ً اٌؼمٛد 

ٚاسوبٔٙب ٚششٚؽٙب 

ِٚجطالرٙب ِٚب رظؼ 

 ف١ٗ ٚرؼبس٠فٙب 

اٌطش٠مخ 

 االٌمبئ١خ
االخزجبس 

 اٌشفٛٞ
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 ششائغ االعالَ / اٌّؾمك اٌؾٍٟ -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 دسٚط فٟ اٌفمٗ االعزذالٌٟ / ثبلش اال٠شٚأٟ  -6

 اٌفمٗ ػٍٝ اٌّزا٘ت االسثؼخ / ػجذ اٌشؽّٓ اٌغض٠شٞ -7

 اٌفمٗ ا١ٌّغش /ِؾّذ االٔظبسٞ -8

 اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ٌّشاعغ اٌذ٠ٓ  -9

 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 وزت اٌفمٗ االعزذال١ٌخ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ال ٠ٛعذ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .25

 ادخبي ِفشداد عذ٠ذح رىْٛ ِٛاوجخ ِغ اٌؼظش اٌؾذ٠ش. -3

 رذ٠ٚٓ وزبة ٠ّزبص ثبٌّٕٙغ١خ ٠ٚشاػٟ ِغزٜٛ اٌطٍجخ.  -4
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .29

 ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ ػٍَٛ اٌمشاْ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .31

 إٌؾٛ اعُ / سِض اٌّمشس .31

 اٌمبػخ اٌذساع١خ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .32

 2121-2121 اٌفظً / اٌغٕخ .33

 عبػخ دساع١خ  54 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .34

 1/4/2121 ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛطف  .35

 أ٘ذاف اٌّمشس .36

 _ معرفة قواعد النحو العربي 1
مكانتمك القواعد  إتقان -2  دث او فيم النص الدينيتطبيقيا نظريا وعمميا في التح وا 
 بشكل خاص. القرآنيوالنص  معرفة عالقة قواعد النحو العربي بالنص الديني بشكل عام 3
 القران الكريم اعتمادا عمى ما فيمو الطالب من تمك المحاضرات إعرابتعمم -4
 القواعد النحوية لفيم مفردات النص الديني ودالالتو وتفسيره أىميةادراك  -5
جمالية التعبير القرآني من خالل بيان براعة نظم القران نحويا وكيفية توظيف تمك القواعد في  تذوق-6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 المتمقي إلى القرآنيةالمعاني  إيصال
بشكل يتناسب مع طبيعة  واإلعداديةفي المدارس المتوسطة  اإلسالميةتمكنو من تدريس مادة التربية -7

 النص الديني



  
 43الصفحت 

 
  

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .26

 األىداف المعرفية -أ
 معرفة قواعد النحو العربي -1أ
مكاناتقان تمك القواعد -2أ  فيم النص الدين أو دثتطبيقيا نظريا وعمميا في التح وا 
 بشكل خاص القرآنيعرفة عالقة قواعد النحو العربي بالنص الديني بشكل عام والنص  -3أ
 القران الكريم اعتمادا عمى ما فيمو الطالب من تمك المحاض إعرابتعمم -4أ
 القواعد النحوية لفيم مفردات النص الديني ودالالتو وتفسيره أىميةادراك   -5أ
   -6أ

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 القران الكريم إعرابتعمم - 1ب
 وغيرىا بشكل صحيح  القرآنيةتمكنو من نطق الكممات  – 2ب
 النحوي  عندما يسمع تالوة القران او الحديث الخطأمعرفة  – 3ب
     -4ب
 طرائق التعميم والتعمم      

 القاء المحاضرة 
 العصف الذىني 

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 االمتحان اليومي 
 االمتحان الفصمي 

  النيائياالمتحان 
 قيةيمطالبة الطالب بواجبات تطب

 القرآنية اآليات بإعرابمطالبة الطالب 
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     
 
 
 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د


