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 اٌفٙوً

 
 - Iٌٔص ----------------------------------------------------------------ثطبلخ رؼو٠ف ا١ٌٍَب 

 ص ------------------------------------------------------------------تضذٚذ يكاٌ انتكٍٕٚ  -1

 ص ---------------------------------------------------------------انًشاسكٌٕ اٜخشٌٔ   - 2

 ص----------------------------------------------------------------إطاس ٔأْذاف انتكٍٕٚ - 3

 ص ---------------------------------------------يكاَح انًششٔع:  انتُظٛى انؼاو نهتكٍٕٚ –أ 

 ص ------------------------------------------------------------------- أْذاف انتكٍٕٚ-ب

 ص --------------------------------------------------- انًؤْالخ ٔ انكفاءاخ انًغتٓذفح- د

 ص -------------------------------------------انمذساخ انزٕٓٚح ٔانٕطُٛح نماتهٛح انتشغٛم- د

 ص -----------------------------------------------------انزغٕس َضٕ تخظظاخ أخشٖ -ِ

 ص --------------------------------------------------يؤششاخ انُزاػح نًتاتؼح انتكٍٕٚ - ٔ

 ص -----------------------------------------------------------اإليكاَٛاخ انثششٚح انًتٕفشج-4

 ص --------------------------------------------------------------------لذساخ انتأطٛش-  أ

 ص ------------------------------------فٙ انتخظض انتأطٛش انذاخهٙ انًغخش نهتكٍٕٚ -  ب

 ص ---------------------------------فٙ انتخظض انتأطٛش انخاسرٙ انًغخش نهتكٍٕٚ - د 

 ص ------------------------------- انضٕطهح اإلرًانٛح نهًٕاسد انثششٚح انًغخشج نهتكٍٕٚ -د 

 ص -------------------------------------  فٙ انتخظضاإليكاَٛاخ انًادٚح انًتٕفشج نهتكٍٕٚ -5

 ص -----------------------------------------------------انًخاتش انثٛذاغٕرٛح ٔانتزٓٛضاخ -  أ

 ص ---------------------------------------------يٛادٍٚ انتشتض ٔانتكٍٕٚ فٙ انًؤعغاخ-  ب

 ص ---------------- تؼشع انتكٍٕٚ انًمتشسفٙ انًؤعغح انزايؼٛح ٔانًتؼهمح انتٕحٛك انًتٕفش  - د

 ص --فضاءاخ األػًال انشخظٛح ٔتكُٕنٕرٛاخ اإلػالو ٔاالتظال انًتٕفشج تانًؼٓذ أٔ انكهٛح -  د

 

- II ُص ----------------------------------------------اٌزقظظٟ ثطبلخ اٌزٕظ١ُ اٌَلاٍٟ ٌٍزؼ١ٍ 

 ص ----------------------------------------------------------------------انغذاعٙ انخايظ- 

 ص ----------------------------------------------------------------------انغذاعٙ انغادط- 

 ص ---------------------------------------------------------------صٕطهح إرًانٛح نهتكٍٕٚال- 

 

 III -ًص----------------------------اٌجؤبِظ اٌّفظً ٌىً ِبكح فٟ اٌَلا١١ٍٓ اٌقبٌِ ٚاٌَبك  

 

 IV  -ص --------------------------------------------------------------------االرفبل١بد/اٌؼمٛك 

 

 V-  ص ---- فٟ اٌزقظضٌفولخ اٌج١لاغٛع١خ اٌّؼ١ٕخ ثبٌزى٠ٛٓا ٌىً شقض ِٓ ٍِقظخ١ٍوح مار١خ 

 

VI- ص ---------------------------------------------- هأٞ ٚرأش١وح ا١ٌٙئبد اإلكاه٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ 

 

 VIII-ٞص --------------------------------------------------------رأش١وح إٌلٚح اٌغ٠ٛٙخ  هأ 

 

VIII -ْهأٞ ٚرأش١وح اٌٍغٕخ اٌج١لاغٛع١خ اٌٛط١ٕخ ١ٌٍّلا----------- -------------------------   
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I -ٌٔثطبلخ رؼو٠ف ا١ٌٍَب 
 

 

 :رؾل٠ل ِىبْ اٌزى٠ٛٓ- 1
 كهٛح األدب انؼشتٙ ٔ انفٌُٕ :كهٛح أٔ يؼٓذ  

 األدب انؼشتٙ :لغى  

 2008 ع١ٍ٠ٛخ 21 اٌّؤهؿ فٟ  167: ا١ٌٍَبٌٔرأ١ً٘  هلُ لواه 

 : اٌّشبهوْٛ ا٢فوْٚ- 2
:  انًؤعغاخ انششٚكح األخشٖ- 

 :انًؤعغاخ ٔ انششكاء االرتًاػٌٕٛ االلتظادٌٕٚ اٜخشٌٔ- 

: انششكاء انذٔنٌٕٛ األراَة - 

:  إطبه ٚأ٘لاف اٌزى٠ٛٓ-3

 :تكٍٕٚ طهثح يتًكٍُٛ يٍ انتٕاطم فٙ انًزاالخ اٜتٛح     

 انًزال انتؼهًٛٙ انًذسعٙ  - 

 انًزال انخمافٙ انفُٙ   - 

 انًزال اإلداس٘ االرتًاػٙ  - 

 انًزال االلتظاد٘        - 

 (صمم إرثاس٘) ِىبٔخ اٌّشوٚع: اٌزٕظ١ُ اٌؼبَ ٌٍزى٠ٛٓ–  أ 
عٕاء يٍ َفظ فشلح )فٙ صانح التشاس ػذج تكُٕٚاخ فٙ انهٛغاَظ أٔ ٔرٕد تكُٕٚاخ يتكفم تٓا يٍ لثم انًؤعغح 

   :ٚشرٗ تضذٚذ يكاَح ْزا انًششٔع يماسَح تانشؼة األخشٖ ٔفك انشكم انتانٙ (انتكٍٕٚ أٔ فشق تكٍٕٚ أخشٖ
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :لبػلح اٌزؼ١ٍُ اٌّشزون ١ٌٍّلاْ

 

 اٌٍغخ ٚ األكة اٌؼوثٟ :اٌفوع
 

 

اٌزقظظبد  األفوٜ 

اٌّٛعٛكح   ثبٌشؼجخ اٌّؼ١ٕخ 

 اٌٍغخ ٚ االرظبي :ثبٌّطبثمخ 

 

- 
 

 :اٌزقظض اٌّؼٕٟ ثبٌّطبثمخ 

 األكة اٌؼوثٟ اٌّؼبطو
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 (صمم إرثاس٘)أ٘لاف اٌزى٠ٛٓ - ة
 ( عطشا ػهٗ األكخش20 -  َٓاٚح انتكٍٕٚانًكتغثح ػُذانكفاءاخ انًغتٓذفح، انًؼشفح )

     فٟ إطبه ِشوٚع اإلطالػ اٌغبِؼٟ ٌٍوفغ ِٓ ٔٛػ١خ اٌزى٠ٛٓ األوبك٠ّٟ ثبٌغبِؼخ اٌغيائو٠خ، 

ٌٚزىْٛ ِٛاوجخ ٌٍزطٛهاد اٌّؾ١ٍخ اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚااللزظبك٠خ، ٚأ٠ضب اٌزطٛهاد اٌقبهع١خ 

ٚاٌّزّضٍخ فٟ اٌزى٠ٛٓ اٌغبِؼٟ اٌّزقظض ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌلل١مخ فٟ ِقزٍف اٌزقظظبد 

اٌغبِؼ١خ ثّب ف١ٙب ؽمً اٌلهاٍبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاألكث١خ، ٔملَ ػوع رى٠ٛٓ ٌٙنا اٌّشوٚع ٚاٌنٞ 

 ٚاٌفْٕٛ ثغبِؼخ  اٌؼوثٟ ثى١ٍخ األكةاألكة اٌؼوثٟػٍٝ َِزٜٛ لَُ  (األكة اٌؼوثٟ )أ١ٍّٕبٖ 

ػجل اٌؾ١ّل ثٓ ثبك٠ٌ ثٛال٠خ َِزغبُٔ، ٚ٘نا ثؼل فجوح ِٓ اٌزله٠ٌ ثّقزٍف ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

، ٚلل ٚعلٔب أْ اٌّشوٚع اٌؾبٌٟ ثشىٍٗ اٌّطجك ال ٠ٍجٟ رطٍؼبد (لَٕط١ٕخ، ٚ٘واْ، َِٚزغبُٔ )

األٍبرنح اٌّى١ٔٛٓ ٚال طّٛؽبد اٌطٍجخ اٌّزقوع١ٓ ٚال ٠َب٠و اٌّزغ١واد اٌؼ١ّمخ اٌزٟ رشل٘ب 

اٌلهاٍبد اٌغبِؼ١خ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚأ٠ضب اٌجؾٛس إٌّغيح ٚإٌّشٛهح ٚاٌزطج١مبد اٌّؼبطوح 

. (رطج١مب/ ٔظو٠ب  )فٟ و١ف١خ رله٠ٌ األكة اٌؼوثٟ اٌّؼبطو 

 )   ؽ١ش ثمٟ ّٔظ اٌزله٠ٌ ٚاٌزى٠ٛٓ ٔظو٠ب ٚربه٠ق١ب فٟ لَُ وج١و ِٕٗ، ٚال ٠زُ كهاٍخ ِلٚٔبرٗ 

ٚفك ِؼط١بد ػٍَٛ اٌٍَبْ اٌّؼبطوح، ٚثّؼيي ػٓ اٌّمبهثبد اإلعزّبػ١خ  (اٌشؼو٠خ ٚإٌضو٠خ

اٌّؼبٌغخ ا١ٌ٢خ ٌٍٕظٛص اٌشؼو٠خ ِضال، ٚاٌزؾ١ًٍ )ٚاألٔضوٚثٌٛٛع١خ ٚال ؽزٝ اٌزؾ١ٍالد اٌؼ١ٍّخ 

: ، ٚػ١ٍٗ فبٌٙلف ِٓ ٘نا اٌزى٠ٛٓ ٘ٛ(اٌّقجوٞ ١ٌٍّٛمٝ اٌشؼو ٌٍٚنٚق اٌفٕٟ

إػلاك وفبءاد عبِؼ١خ ػ١ٍّخ ِزقظظخ فٟ اٌلهاٍبد األكث١خ ٚفك اٌَّز٠ٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ / 1  

اٌّٛاك اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ اٌّٛاك )أٞ عبِؼخ ٚط١ٕخ أٚ ػوث١خ، ِٓ ؽ١ش َِزٜٛ اٌزى٠ٛٓ 

اٌمبػل٠خ ٚاٌّٛاك اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزقظظخ ٚاٌّٛاك إٌّٙغ١خ ٚاٌّٛاك اٌّؼوف١خ اٌؼبِخ اٌزٟ رٍٛغ 

. (ا٢فبق ٌلٜ طٍجخ لَُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚآكاثٙب

رأ١ً٘ طٍجخ األكة اٌؼوثٟ اٌّؼبطو ِٓ َِب٠وح اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌنٞ رطجك ٍٚبئٍٗ  / 2

ِٕٚب٘غٗ فٟ اٌلهاٍبد األكث١خ اٌّؼبطوح، فبطخ اٌزؾ١ًٍ ا٢ٌٟ ٌٍٕظٛص اٌزواثط١خ اإلٌىزو١ٔٚخ، 

. ٚأ٠ضب فضبءاد األٔزو١ٔذ ِٓ فالي اٌّٛالغ اٌّزقظظخ فٟ اٌلهاٍبد األكث١خ اٌو١ٍّخ ٚاٌؾوح 

رى٠ٛٓ إطبهاد ِزقظظخ فٟ اٌلهاٍخ األكث١خ اٌّزقظظخ اٌؼب١ٌخ، ِّب ٠ؤٍ٘ٙب ٌّوؽٍخ / 3  

. كهاٍبد اٌّبٍزو ٚاٌلوزٛهاٖ

رى٠ٛٓ فوق ثؾش ِزقظظخ رمَٛ ثئٔغبى ثؾٛس ِؾلكح، لل رطبٌت اٌٛىاهح اٌٛط١خ / 4    

. ثئٔغبى٘ب أٚ اٌّؤٍَخ اٌغبِؼ١خ 

رى٠ٛٓ أٍبرنح رؼ١ٍُ أكة ػوثٟ ٠غّؼْٛ ث١ٓ اٌزى٠ٛٓ األوبك٠ّٟ األكثٟ ٚاٌزأ١ً٘ اٌؼٍّٟ / 5   

اٌزمٕٟ اٌنٞ ٠ّىٓ أٍزبم األكة اٌؼوثٟ ِٓ َِب٠وح اٌزطٛهاد اٌغل٠لح اٌزٟ رؼوفٙب اٌغبِؼخ 

. ٚإٌّظِٛخ اٌزوث٠ٛخ اٌٛط١ٕخ

إػطبء ك٠ٕب١ِخ ِزٛاطٍخ ٌألٍزبم اٌغبِؼٟ ٌٍٚطبٌت فٟ رط٠ٛو ثواِظ اٌزى٠ٛٓ اٌغبِؼٟ / 5   

اٌّزقظض، ؽ١ش ٠ظجؼ َِب٠وا ٌٍغل٠ل كائّب ِّب ٠قٍض اٌزؼ١ٍُ فٟ لَُ األكة اٌؼوثٟ ِٓ 

ٚأ٠ضب ِٓ اٌطوق  (ٚمٌه ِٓ فالي االٔفزبػ ػٍٝ اٌٍغبد األعٕج١خ ثظفخ فبطخ  )أؽبك٠خ اٌزى٠ٛٓ 

طوق اٌزؼ١ٍُ اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اإلِالء ٚػٍٝ ِفب١ُ٘ عب٘يح ِٚؼظّٙب لل رغبٚىرٗ  )اٌىال١ٍى١خ 

ٚونٌه اإلٍٙبَ فٟ إػبكح رشى١ً ١٘ئخ . ( ٍٕخ ِضذ50اٌجؾٛس اٌغل٠لح، إم ِؼظّٙب ٠وعغ ي

ٚمٌه  . (كوزٛهاٖ + ِبٍزو + ١ٌَبٌٔ  )اٌزله٠ٌ اٌغبِؼٟ اٌقبص ثمَُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚآكاثٙب 

ثبػزّبك اٌزى٠ٛٓ اٌّزٛاطً ِٓ فالي اٌّزبثؼخ اٌلائّخ ٚاٌلهًٚ اٌزطج١م١خ اٌزٟ رَُٙ فٟ اوزشبف 

 .اٌملهاد اٌفوك٠خ ٌٍطٍجخ ٚفك ِجلأ اٌّضبثوح ٚٔٛػ١خ إٌشبط ٚاألػّبي اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ إٌّغيح
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 :اٌّواوي اٌغ٠ٛٙخ ٚاٌٛط١ٕخ ٌإلٍزؼّبي / ك

  اٌغبِؼخ، ِووي رى٠ٛٓ األٍبرنح ثٛال٠خ َِزغبُٔ، اٌّلهٍخ اٌؼ١ٍب ٌألٍبرنح ثبٌغيائو اٌؼبطّخ ، 

 .ِٓ فالي كٚهاد روثض ١ِلا١ٔخ 

: اٌَّبهاد إٌٝ رقظظبد أفوٜ/ ٖ  

     ٠ّىٓ ٘نا اٌزقظض ِٓ فزؼ آفبق رقظض أفوٜ ٠ّىٓ ٌٍطبٌت أْ ٠زبثؼٙب إما ٌُ ٠زّىٓ ِٓ 

 َِزؾك ١ًٌٕ ا١ٌٍَبٌٔ ِضال، ؽ١ش 180اإل٠فبء ثىبفخ اٌَّزؾمبد اٌٛاعت رٛفو٘ب ٚاٌزٟ رمله ة

٠ّىٕٗ اٌّٛاطٍخ فٟ َِبه اٌٍغبد األعٕج١خ إما وبْ ما ٔزبئظ رؤٍ٘ٗ ٌنٌه ٚأ٠ضب ٔؾٛ رقظض رمٕٟ 

إػالَ آٌٟ إما وبْ ما ٔزبئظ ع١لح فٟ ِٛاك اإلػالَ ا٢ٌٟ، ٚرجمٝ األفض١ٍخ ٌٍغبد األعٕج١خ ألٔٙب 

 .األلوة

 (ؽمً إعجبهٞ )( عطشا ػهٗ األكخش20) اٌّؤ٘الد ٚ اٌىفبءاد اٌَّزٙلفخ- ط

 انهغح انؼشتٛح ٔ آداتٓا ٔ تضضٛشْى نهتذسٚظ فٙ عائش أطٕاس لطاع انتشتٛح  تكٍٕٚ أعاتزج تؼهٛى

 . ٚضًهٌٕ تكُٕٚا َٕػٛا فٙ يزال األدب انؼشتٙ

 (صمم إرثاس٘) ٌزشغ١ًااٌملهاد اٌغ٠ٛٙخ ٚاٌٛط١ٕخ ٌمبث١ٍخ - ك

 أٍبرنح فٟ ِقزٍف أطٛاه لطبع  اٌزوث١خ -

 إطبهاد فٟ لطبع  اٌضمبفخ  -

 (صمم إرثاس٘)اٌغَٛه ٔؾٛ رقظظبد أفوٜ - ٖ

 ِبٍزو اٌلهاٍبد األكث١خ اٌّمبهٔخ  -

 ِبٍزو األٍٍٛث١خ ٚ رؾ١ًٍ اٌقطبة  -

 ِبٍزو رؼ١ّ١ٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ  -

 ِبٍزو األكة ٚ اٌؾضبهح اٌؼوث١خ  -

 (صمم إرثاس٘ )ِؤشواد إٌغبػخ  ٌّزبثؼخ اٌزى٠ٛٓ- ٚ
 (....انكفاءاخ انًكتغثح إيكاَٛح انتشغٛم، يتاتؼح انخشرٍٛ، انذًٕٚيح، َغثح انُزاس، يؼاٚٛش )

90 % 

 اإلِىب١ٔبد اٌجشو٠خ اٌّزٛفوح -
 (ٚفظش ػُٓا يٍ خالل أػذاد انطهثح انزٍٚ ًٚكٍ إديارٓى فٙ انتكٍٕٚ لٛذ انؼشع ) للهاد اٌزأط١و- أ

 ( ٔٚظادق ػهّٛ يٍ طشف انكهٛح أٔ انًؼٓذ٠ّأل)فٟ اٌزقظض ٌزأط١و اٌلافٍٟ اٌَّقو ٌٍزى٠ٛٓ ا- ة
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 ( ٔٚظادق ػهّٛ يٍ طشف انكهٛح أٔ انًؼٓذ٠ّأل)فٟ اٌزقظض اٌزأط١و اٌقبهعٟ اٌَّقو ٌٍزى٠ٛٓ - د
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 (3ٍٕخ ) اٌؾٛطٍخ اإلعّب١ٌخ ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ اٌَّقوح ٌٍزى٠ٛٓ- د

 

 اٌورجخ اٌؼلك اٌلافٍٟ اٌؼلك اٌقبهعٟ اٌّغّٛع

 أٍزبم اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 02 03 05 

 أٍزبم ِؾبضو أ 09  09 

 أٍزبم ِؾبضو ة 06  06

 أٍزبم َِبػل أ 01  01 

 أٍزبم َِبػل ة   00 

 *أفوٜ     

 اٌّغّٛع 19  19

 

 

 َِزقلِٛ اٌلػُ ٚاٌزم١١ٕٓ: أفوٜ* 
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:  فٟ اٌزقظض اإلِىب١ٔبد اٌّبك٠خ اٌّزٛفوح ٌٍزى٠ٛٓ-5

 

تمذٚى تطالح ػٍ انتزٓٛضاخ انثٛذاغٕرٛح انًتٕفشج تانُغثح نألػًال  : اٌّقبثو اٌج١لاغٛع١خ ٚاٌزغ١ٙياد - أ
( تطالح نكم يخثش ).انتطثٛمٛح نهتكٍٕٚ انًمتشس

 

 

 ِقجو اٌلهاٍبد اٌٍغ٠ٛخ ٚ األكث١خ ِٓ اٌؼٙل اٌزووٟ إٌٝ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ :ػٕٛاْ اٌّقجو 

 

 (ػذد انطهثح)للهاد االٍز١ؼبة 

 
 

اٌّالؽظبد اٌؼلك  ادػٕٛاْ اٌزغ١ٙياٌولُ 

  24 أجهزة اإلعالم اآللي 

  23 قاعات لألعمال التطبيقية 

  4 مدرجات 

  1 تشغيل البرماجيات 

نترنتأارتباط    Wifi  

  1 فضاء سينمائي 

 DVD 1 قارئ  

  1 طابعة 

  1 آلة االستنساخ 
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 ( االتفالٛاخ/  انؼمٕد أَظش انًهضمح )١ِبك٠ٓ اٌزوثض ٚ اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌّؤٍَبد - ب

 

ِلح اٌزوثض ػلك اٌطٍجخ ِىبْ اٌزوثض 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 (صمم إرثاس٘ )ثؼوع اٌزى٠ٛٓ اٌّمزوػ فٟ اٌّؤٍَخ اٌغبِؼ١خ ٚ اٌّزؼٍمخ اٌزٛص١ك اٌّزٛفو - ط

  

ِواعغ األكة اٌؼوثٟ اٌّؼبطو اٌّطجٛػخ ٚاٌّؼزّلح ثبٌغبِؼبد اٌؼوث١خ ِضً . 1

 .اٌّغوة ٚرٌٛٔ ِٚظو ٍٚٛه٠ب

، ٚاٌزٟ ٟ٘ ؽٛي (كوزٛهاٖ ِٚبعَز١و، فبطخ اٌّطجٛػخ  )اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ . 2   

 .ِٛضٛع اٌّشوٚع إٌزؼٍمخ ثىبفخ ِٛاض١غ األكة اٌؼوثٟ اٌّؼبطو

اٌجؤبِظ اٌزوثٛٞ اٌّموه ِٓ طوف ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌىبفخ األطٛاه . 3  

 .اٌلها١ٍخ ِب لجً اٌغبِؼخ ٚاٌقبطخ ثّٛاض١غ األكة اٌؼوثٟ اٌّؼبطو 

شجىبد األٔزو١ٔذ اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼبد اٌؼوث١خ ٚغ١و اٌؼوث١خ اٌّزقظظخ ٚاٌؼبِخ، . 4  

 .اٌو١ٍّخ ٚاٌؾوح
 

 

 

األػّبي اٌشقظ١خ ٚ رىٌٕٛٛع١بد اإلػالَ ٚ االرظبي اٌّزٛفوح ثبٌّؼٙل أٚ اٌى١ٍخ ِمواد - ك

 

 لبػخ اإلػالَ ا٢ٌٟ  -

 لبػخ اٌّؾبضواد  -

 ِىزجخ اٌمَُ  -

 لبػخ إٌّبلشبد  -
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II  -ٟثطبلخ اٌزٕظ١ُ اٌَلاٍٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزقظظ  

 (6 5ٚاٌَلا١١ٍٓ )
 ( ديذ يالصك انمشاساخ انٕصاسٚح انخاطح تماػذج انتؼهٛى انًشتشن نهًٛذاٌ ٔانفشعخ)



 

: اٌَلاٍٟ اٌقبٌِ- 
 

 ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ
 اٌؾغُ اٌَبػٟ األٍجٛػٟ اٌؾغُ اٌَبػٟ اٌَلاٍٟ 

األهطلح اٌّؼبًِ 
ٔٛع اٌزم١١ُ 

 اِزؾبِْزٛاطً أػّبي أفوٜ  أػّبي رطج١م١خ أػّبي ِٛعٙخِؾبضوح  أٍجٛع  14-16

          ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ    

          (إؿ/إط) 1ٚ د أ 

 + + 5 4 3  30 و 1 30 و 1 42  أكة ِؼبطو1انًادج 

 + + 5 4 3  30 و 1 30 و 1 42  ٔمل ِؼبطو2انًادج 

          ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ    

 + + 4 4 3  30 و 1 30 و 1 42 اا١ّ١ٌَبئ١خ3انًادج 

 + + 5 4 3  30 و 1 30 و 1 42  األكاة األعٕج١خ  4انًادج 

          إٌـ

          ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ إٌّٙغ١خ

          (إؿ/إط) 1ٚ د َ 

 + + 4 3 2   30 و 1 30 و 1 42 ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌٍغٛٞ ٚ األكثٟ  1انًادج 

 + + 4 3 2   30 و 1 30 و 1 42 اٌّؼغ١ّخ      2انًادج 

          (إؿ/إط) 2ٚ د َ 

          1انًادج 

          2انًادج 

         ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ اإلٍىزشبف١خ 

          (إؿ/إط)1ٚ د إ  

 + + 2 2 2  30 و 1  21  األكة ٚ اٌٍَب١ٔبد 1انًادج 

          2انًادج 

          (إؿ/إط)2ٚ د إ  

          إٌـ

         ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األفم١خ 

          (إؿ/إط)1ٚ د أ ف 

 + + 1 1 1   30 و 1  21  أغ١ٍي٠خ/ فو١َٔخ 1انًادج 
          2انًادج 

          (إؿ/إط) 2ٚ د أ ف

          إٌـ

   30 25  ٍب19   ٍب12  ٍب09 294 5ِغّٛع اٌَلاٍٟ 
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: اٌَلاٍٟ اٌَبكً-
 

 ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ
 اٌؾغُ اٌَبػٟ األٍجٛػٟ اٌؾغُ اٌَبػٟ اٌَلاٍٟ 

األهطلح اٌّؼبًِ 
ٔٛع اٌزم١١ُ 

 اِزؾبِْزٛاطً أػّبي أفوٜ  أػّبي رطج١م١خ أػّبي ِٛعٙخِؾبضوح  أٍجٛع  14-16

          ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ    

          (إؿ/إط) 1ٚ د أ 

 + + 5 4 3  30 و 1 30 و 1 42  أكة ِؼبطو1انًادج 

 + + 5 4 3  30 و 1 30 و 1 42  ٔمل ِؼبطو2انًادج 

          ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ األٍب١ٍخ    

 + + 4 4 3  30 و 1 30 و 1 42 ا١ّ١ٌَبئ١خ  3انًادج 

 + + 5 4 3  30 و 1 30 و 1 42  األكاة األعٕج١خ  4انًادج 

          

          ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ إٌّٙغ١خ

          (إؿ/إط) 1ٚ د َ 

 ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌٍغٛٞ ٚ 1انًادج 

 األكثٟ

 + + 4 3 2   30 و 1 30 و 1 42

 + + 4 3 2   30 و 1 30 و 1 42 رؾ١ًٍ إٌظٛص  2انًادج 

          (إؿ/إط) 2ٚ د َ 

          1انًادج 

          2انًادج 

         ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ اإلٍىزشبف١خ 

          (إؿ/إط)1ٚ د إ  

 + + 2 2 2  30 و 1  21 األكة ٚ اٌٍَب١ٔبد 1انًادج 

          2انًادج 

          (إؿ/إط)2ٚ د إ  

          إٌـ

         ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ األفم١خ 

          (إؿ/إط)1ٚ د أ ف 

 + + 1 1 1   30 و 1  21 أغ١ٍي٠خ/ فو١َٔخ 11انًادج 
          2انًادج 

          (إؿ/إط) 2ٚ د أ ف

          إٌـ

   30 25  ٍب19   ٍب12  ٍب09 294 6ِغّٛع اٌَلاٍٟ



 

 ركش انضزى انغاػٙ اإلرًانٙ يٕصع تٍٛ انًضاضشاخ ٔاألػًال انًٕرٓح،  نكم ُٚثغٙ  )ؽٛطٍخ إعّب١ٌخ ٌٍزى٠ٛٓ -
 (انغذاعٛاخ انغتح تانُغثح نكم أًَاط انٕصذاخ انتؼهًٛٛح

 
 

 ٚ د                  ػ ً  األٍب١ٍخ إٌّٙغ١خ االٍزىشبف١خ األفم١خ اٌّغّٛع

 ِؾبضوح 12 06   18

 أػّبي ِٛعٙخ 12 06 03 03 24

 أػّبي رطج١م١خ 00 00 00 00 00

 (ِنووح  ) ػًّ شقظٟ 15    15

 (ؽلك)ػًّ آفو     

 اٌّغّٛع     47

 األهطلح 38 16 04 02 60

األهطلح ٌىً ٚؽلح رؼ١ٍُ %   %64  %21 %10 %5 100%  
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III -ًاٌجؤبِظ اٌّفظً ٌىً ِبكح فٟ اٌَلا١١ٍٓ اٌقبٌِ ٚاٌَبك 
( تمذٚى تطالح يفظهح نكم يادج ) 

 

 (كم انضمٕل تًأل إرثاسٚا)

 

 

 

 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 أكة ِؼبطو :اٌّبكح 

 05:اٌوط١ل

 04:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج األدب انًؼاطش 

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 ٍجك ٌٗ كهاٍخ األكة اٌمل٠ُ ٚ األكة اٌؾل٠ش 

 

 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 :اٌشؼو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو  - 1

 ثله شبوو ا١ٌَبة ، ٔبىن اٌّالئىخ ، اٌج١برٟ : ؽووخ اٌشؼو اٌؾو 

 أك١ٌٔٚ ، ٠ٍٛف اٌقبي ، : لظ١لح إٌضو 

 ِضب١ِٓ اٌشؼو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو 

 فظبئض اٌشؼو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو 

  إٌضو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو – 2

 ؽظبئظٙب ٚ أػالِٙب : اٌوٚا٠خ  اٌّؼبطوح 

 اٌمظخ اٌمظ١وح ، ؽظبئظٙب ٚ أػالِٙب

 ؽظبئظٙب ٚ أػالِٙب: اٌَّوؽ١خ 
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 (ٔٛع اٌزم١١ُ ): طو٠مخ اٌزم١١ُ

 % 50: امتحان 
 %50:  متواصل 

 
 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ٔمل ِؼبطو :اٌّبكح 

 05:اٌوط١ل

 04:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج اانُمذ انًؼاطش 

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 ٍجك ٌٍطبٌت  كهاٍخ إٌمل اٌمل٠ُ ، ٚ ثمٟ أْ ٠زؼوف ػٍٝ إٌمل اٌّؼبطو  

 

 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 :المناهج السياقية 
 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه : النقد النفسً  -

 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه: النقد الماركسً  -

 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه : النقد السوسٌولوجً  -

 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه: النقد الفلسفً   -

 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه:  النقد الجدٌد فً أوروبا  -

 :المناهج النسقية 

 مفهوم النقد النسقً  -

 النقد الشكالنً  -

 النقد البنٌوي  -

 نقد ما بعد الحداثة  -
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 :طريقة التقييم- 

 % 50: امتحان 
 %50:  متواصل 

 
 : المراجع

 
 .  ، دار الفكر ، القاهرة 1991أولى ، . النقد االجتماعً ،  ترجمة عاٌدة لطفً، طزيما، بيير ،-   

 .1998جابر عصفور ، دار قباء ، القاهرة، : النظرٌة األدبٌة المعاصرة ، تر : سلدن ، رامان- 

، دار 1993أولى، . بدر الدٌن عرودكً ، ط:  مقدمات فً سوسٌولوجٌة الرواٌة ، تر :غولدمان ، لوسيان -
 الحوار للنشر و التوزٌع ، الالذقٌة ، سورٌا

المذاهب النقدٌة الحدٌثة ، مدخل فلسفً، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، القاهرة  : الكومي ، محمد شبلي -
،2004 

 ، دار نوبار للطباعة القاهرة 2003 موسوعة النظرٌات األدبٌة ، ط أولى ،:راغب، نبيل  -

، 232المراٌا المحدبة ، من البنٌوٌة إلى التفكٌك ، مجلة عالم المعرفة، العدد  : حمودة ،عبد العزيز- -

 .1998المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب الكوٌت، 

 .، دار العودة ، بٌروت1983مقدمة فً نظرٌة األدب ، ط ثالثة  : تليمة ، عبد المنعم- -

 .دار مصر للطباعة، القاهرة . ت. مشكلة البنٌة ، بدون ط: إبراهيم، زكريا-  -
ثانٌة . ، بدائع الزهور فً وقائع الدهور ،المجلد األول ، المقدمة ، طمحمد بن أحمد الحنفيابن إياس،    - -

 . ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب1982، 
فن الشعر ، الترجمة العربٌة و شروح الفارابً و ابن سٌنا و ابن رشد ، ترجمه عن  :  أرسطو طاليس- -

  .1953الٌونانٌة و شرحه و حقق نصوصه عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرٌة ، القاهرة ، 

، دار 1992مناهج النقد األدبً ، ترجمة الطاهر أحمد مكً ، ط ثانٌة ،  / امبرت ، انريك اندرسون- -

 .المعرف ، القاهرة 

 .1995ثائر دٌب ، منشورات وزارة الثقافة السورٌة ، دمشق :  نظرٌة األدب ، تر :ايغلتون ، تيري - -

 .2009عبد الكبٌر الشرقاوي ، دار التكوٌن ، دمشق : تر: التحلٌل النصً  :بارت ، روالن- -

، مركز اإلنهاء 2002ثانٌة ،. منذر عٌاشً ، ط: مدخل إلى التحلٌل البنٌوي للقصص ، تر  :بارت ، روالن- -

 الحضاري ، حلب ، سورٌا 

 منذر عٌاشً ، ط أولى ، مركز اإلنهاء الحضاري حلب سورٌا : نقد و حقٌقة ، تر  :بارت ، روالن-  -
 منشورات عوٌدات ، 1985رابعة ، . عارف منٌمنة و بشٌر اوبري ، ط : البنوٌة ، تر  : بياجيه، جان-   -

 .بٌروت ، بارٌس 

 

 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ا١ّ١ٌَبئ١خ :اٌّبكح 

 04:اٌوط١ل

 04:اٌّؼبًِ
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ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج انغًٛٛائٛح  

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 عثك نهطانة دساعح انهغاَٛاخ ٔ انُمذ األدتٙ  

 

 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 يفٕٓو انغًٛٛائٛح 

 يذخم تاسٚخٙ ػٍ َشأج انغًٛٛائٛح ػُذ دٔعٕعٛش ٔ تٛشط 

 غشًٚاط ، سٔالٌ تاسخ : انًُاْذ انغًٛٛائٛح ػُذ 

 ًَارد نهتضهٛم انغًٛائٙ يٍ انمظح ٔ انشٔاٚح 

 

 :طرٌقة التقٌٌم- 

 % 50: امتحان 
 %50 :  متواصل

 
 

 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 األكاة األعٕج١خ :اٌّبكح 

 03:اٌوط١ل

 02:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج األداب األرُثٛح   

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 عثك نهطانة دساعح األدب انًماسٌ
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:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 .انكالعٛكٛح ، انشٔياَغٛح ، انشيضٚح ، انغٕسٚانٛح ، انٕالؼٛح  : اٌّنا٘ت األكث١خ -

 .انظٕاْشٚح ، انٕرٕدٚح ، انثُٕٛٚح ، انتفكٛكٛح ، انتهمٙ ٔ انـتأٔٚم  : اٌز١بهاد اٌفىو٠خ -

 :األػالَ  -

  (األدب انفشَغٙ ) فٛكتٕس ْٛزٕ ، شاسل تٕدنٛش  -

 ،   (األدب  االَزهٛض٘ ) شكغثٛش ، ٔسدصٔسث    -

 (األدب األنًاَٙ  )رٕتّ ، َٕفانٛظ   -

 (األدب األيشٚكٙ  )انٕٛخ ، ادغاس آال ٌ تٕ . ط.خ -

 (األدب انُٓذ٘ )طاغٕس  -

 (األدب االٚشاَٙ  )ػًش انخٛاو  -

 (األدب انثاكغتاَٙ  )يضًذ إلثال  -

 (األدب انشٛهٙ )تاتهٕ َٛشٔدا  -

 (األدب االعثاَٙ)عشفُتظ  -

 (األدب االفشٚمٙ  )عُزٕس   -

 
 : المراجع

 

 النقد األدبً فً القرن العشرٌن ، جان اٌفاس تادٌٌه ، ترجمة منذر عٌاشً  -
 3. االتزاْاخ األدتٛح انضذٚخح، تشرًح ، رٕسد طشاتٛشٙ، يُشٕساخ ػٕٚذاخ ، تٛشٔخ ، ط. : و.أنثٛشط، د -

 .1983. 

 ، IIط  (تٛشٔخ)، انًؤعغح انؼشتٛح نهذساعاخ ٔانُشش . رثشا اتشاْٛى رثشا: لهؼح أكغم تش : ٔنغٌٕ، إديٌٕ -

1979 

- Coulet, Henri : Le roman jusqu’à la révolution. T.1 

- Tadié J.Y.: La critique littéraire au XX
e
  siècle, Belfond, 1987. 

- – Encyclopédia Française, Universalis , 2004 ( Électronique ) 

- Magazine littéraire, Paris  

-  
 :طريقة التقييم-  -
 % 50: امتحان  -
 %50 :  متواصل -
-  
 

 

 

 

 

 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 إٌّٙغ١خ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌٍغٛٞ ٚ األكثٟ  :اٌّبكح 
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 03:اٌوط١ل

 03:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 
 .إتقان منهجٌة البحث العلمً- 

الصرامة الفكرية للعمل األكادميي والعناصر األساسية األوىل لطريقة البحث األويل  و ختصص الطالب ، -
 .، والكتابة (التنقيب والتوثيق والبحوث يف حد ذاته) وضع تصور ملوضوع البحث ، وتكييف أساليب العمل*-

 

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 .يف جمال التدريسعامة  معرفة اكتساب
 معرفة كيفية استخدام جهاز كمبيوتر ، وهي البحث عن املعلومات ،- 
 .كٌفٌة استعمال طرٌقة البحوث- 
 

 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 
 .أهداف البحث طبيعة البحوث :تعريف البحث  -
: عملية البحث  -

 .النوعية والكمية: نهج في البحوث مال ، نتائج المشكلة: نهج مل لالشروط المسبقة- 
 ، البحث مكونات الخطة ، المشكلة ، واإلحضار التقنية ورقة القراءة: اختيار الموضوع :تنظيم البحث - 

 .المكتبي
 
 

 
 :طريقة التقويم 

 
  ٪50: امتحان - 
 

 ٪50: مراقبة مستمرة - 
 

 :المراجع
 

 .م1966تمام حسان ، منهج النحاة العرب ، - 

 . م1972علً أبو المكارم ، مناهج البحث عند النحاة العرب ، القاهرة الحدٌثة للطباعة ، - 
 . م1963عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمً ، النهضة المصرٌة ، - 
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 . م1962علً سامً النشار ، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ، دار المعارف بمصر ، - 
فرانز روزنتال ، مناهج العلماء المسلمٌن فً البحث العلمً ، ترجمة أنٌس فرٌحة ، دار الثقافة ، بٌروت ، - 

 . م1961
 .محمود قاسم ، المنطق الحدٌث ومناهج البحث ، األنجلومصرٌة ، بال- 
 

ANGERS (M.) Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, CEC, 1996, 
380 p. 
BLANCHET (A) Les techniques d'enquête en sciences sociales, Dunod, 1987, i97p. 
BEAUD (S) WEBER (F) Guide de l’enquête de terrain, La découverte, 1998, 327p. 
CHABOT (JL) Méthodes des sciences sociales, PUF, 1995, 354p. 
FESTINGER (L) Les méthodes de recherche dans les sciences sociales, 2 tomes, PUF. 
FRAGNIERE (JP) Comment réussir un mémoire, Dunod, 1986, 142p. 
GOTMAN (A), BLANCHET (A) L'enquête et ses méthodes : l'entretien, Paris, Nathan  
 
université, coll.128, 1998, 128 p 
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 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 االٍزىشبف١خ:ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ااٌّؼغ١ّخ:اٌّبكح 

 03:اٌوط١ل

 02:اٌّؼبًِ

 :أهداف التعلٌم 
 .التعمق فً معرفة الصناعة المعجمٌة وعالقتها بالعولمة- 
 .أن ٌكون الطالب قادرا على دراسة مختلف المعاجم العلمٌة وغٌرها- 
 التمكن من البحث العلمً المعجمً - 
 

 :المحتوى 
 

 .النشأة والتطور: التألٌف المعجمً- 
 .المعجمٌة وعلم الداللة- 
 .المدارس المعجمٌة العالمٌة- 
 .معاجم االصطالح والعولمة - 
 .الصناعة المعجمٌة والترجمة اآللٌة- 
 .المعجمٌة العربٌة والموسوعات اإللكترونٌة- 
 

 :طريقة التقويم 
 

  ٪50: امتحان - 
 

  ٪50: مراقبة مستمرة - 
 

 :المراجع
 . م1993ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بٌروت ، - 
 .أحمد سعد ، معجم تعلٌم اللغات بدون معلم ، مكتبة حسن العصرٌة- 
 .م1956نشأته وتطوره ، دار الكتاب العربً بمصر ، : حسٌن نصار ، المعجم العربً - 
 .مجموعة من المؤلفٌن ، المرجع والداللة - 
 .مجموعة من المؤلفٌن ، علم الداللة والمعجم العربً ن دار الفكر للطباعة والنشر- 
 . م1989مسفر سعٌد الثبٌتً ، المراجع المعجمٌة العربٌة ، مكتبة لبنان ناشرون ، - 

 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 إٌّٙغ١خ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 األكة ٚ اٌٍَب١ٔبد   :اٌّبكح 

 03:اٌوط١ل

 02:اٌّؼبًِ
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ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 
 تمكٌن الطالب من االطالع على التحلٌل اللسانً للنص األدبً 

 

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 .عثك نهطانة أٌ دسط انهغاَٛاخ 
 

 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 يفٕٓو نغاَٛاخ انُض 

 لٕاػذِ ٔ آنٛاتّ اإلرشائٛح : انتضهٛم انتذأنٙ نهُظٕص 

 ًَارد نهتضهٛم 

 
 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 األفم١خ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ٌغخ أعٕج١خ    :اٌّبكح 

 01:اٌوط١ل

 01:اٌّؼبًِ

 

 :أهداف التعليم
   

 .ٌة األدبللتمكن من مقاربة النصوص ،كتابٌا تعزٌز المهارات اللغوٌة شفوٌا و  -
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

سبق للطالب أن درس فً لغة أجنبٌة  فرنسٌة أو انجلٌزٌة   ،  و ٌنتظر منه فً هذا البرنامج أن ٌحّسن أكثر 
 .مستواه فٌها  

 

 :محتوى المادة 
 

 .للغة ااألجنبٌة  واألسلوبٌةالفنٌة الصٌاغة - 
 . الكتابة فً اللغة ااألجنبٌةتقنٌة- 
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 :طريقة التقييم- 
 

 % 50: امتحان 
 %50:  متواصل 

 
 : المراجع

 
 . مراجع خاصة باللغة المدروسة- 
 .معاجم وقوامٌس- 
 .أقراص مضغوطة- 

 

 : اٌَلاٍٟ اٌَبكً

 
 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 أكة ِؼبطو :اٌّبكح 

 05:اٌوط١ل

 04:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج األدب انًؼاطش 

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 ٍجك ٌٗ كهاٍخ األكة اٌمل٠ُ ٚ األكة اٌؾل٠ش 
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:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 :اٌشؼو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو  - 1

 ثله شبوو ا١ٌَبة ، ٔبىن اٌّالئىخ ، اٌج١برٟ : ؽووخ اٌشؼو اٌؾو 

 أك١ٌٔٚ ، ٠ٍٛف اٌقبي ، : لظ١لح إٌضو 

 ِضب١ِٓ اٌشؼو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو 

 فظبئض اٌشؼو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو 

  إٌضو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو – 2

 ؽظبئظٙب ٚ أػالِٙب : اٌوٚا٠خ  اٌّؼبطوح 

 اٌمظخ اٌمظ١وح ، ؽظبئظٙب ٚ أػالِٙب

 ؽظبئظٙب ٚ أػالِٙب: اٌَّوؽ١خ 

 

 

 

 

 (ٔٛع اٌزم١١ُ ): طو٠مخ اٌزم١١ُ

 % 50: امتحان 
 %50:  متواصل 

 
 اٌقبٌِ : اٌَلاٍٟ

 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ٔمل ِؼبطو :اٌّبكح 

 05:اٌوط١ل

 04:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج اانُمذ انًؼاطش 

 

 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 ٍجك ٌٍطبٌت  كهاٍخ إٌمل اٌمل٠ُ ، ٚ ثمٟ أْ ٠زؼوف ػٍٝ إٌمل اٌّؼبطو  

 

 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 :المناهج السياقية 
 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه : النقد النفسً  -
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 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه: النقد الماركسً  -

 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه : النقد السوسٌولوجً  -

 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه: النقد الفلسفً   -

 نشأته ، أصوله و مبادئه ، أعالمه:  النقد الجدٌد فً أوروبا  -

 :المناهج النسقية 

 مفهوم النقد النسقً  -

 النقد الشكالنً  -

 النقد البنٌوي  -

  نقد ما بعد الحداثة  -
 :طريقة التقييم- 

 % 50: امتحان 
 %50:  متواصل 

 : المراجع
 .  ، دار الفكر ، القاهرة 1991أولى ، . النقد االجتماعً ،  ترجمة عاٌدة لطفً، طزيما، بيير ،-   

 .1998جابر عصفور ، دار قباء ، القاهرة، : النظرٌة األدبٌة المعاصرة ، تر : سلدن ، رامان- 

، دار 1993أولى، . بدر الدٌن عرودكً ، ط:  مقدمات فً سوسٌولوجٌة الرواٌة ، تر :غولدمان ، لوسيان -
 الحوار للنشر و التوزٌع ، الالذقٌة ، سورٌا

المذاهب النقدٌة الحدٌثة ، مدخل فلسفً، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، القاهرة  : الكومي ، محمد شبلي -
،2004 

 ، دار نوبار للطباعة القاهرة 2003 موسوعة النظرٌات األدبٌة ، ط أولى ،:راغب، نبيل  -

، 232المراٌا المحدبة ، من البنٌوٌة إلى التفكٌك ، مجلة عالم المعرفة، العدد  : حمودة ،عبد العزيز- -

 .1998المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب الكوٌت، 

 .، دار العودة ، بٌروت1983مقدمة فً نظرٌة األدب ، ط ثالثة  : تليمة ، عبد المنعم- -

 .دار مصر للطباعة، القاهرة . ت. مشكلة البنٌة ، بدون ط: إبراهيم، زكريا-  -
ثانٌة . ، بدائع الزهور فً وقائع الدهور ،المجلد األول ، المقدمة ، طمحمد بن أحمد الحنفيابن إياس،    - -

 . ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب1982، 
فن الشعر ، الترجمة العربٌة و شروح الفارابً و ابن سٌنا و ابن رشد ، ترجمه عن  :  أرسطو طاليس- -

  .1953الٌونانٌة و شرحه و حقق نصوصه عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرٌة ، القاهرة ، 

، دار 1992مناهج النقد األدبً ، ترجمة الطاهر أحمد مكً ، ط ثانٌة ،  / امبرت ، انريك اندرسون- -

 .المعرف ، القاهرة 

 .1995ثائر دٌب ، منشورات وزارة الثقافة السورٌة ، دمشق :  نظرٌة األدب ، تر :ايغلتون ، تيري - -

 .2009عبد الكبٌر الشرقاوي ، دار التكوٌن ، دمشق : تر: التحلٌل النصً  :بارت ، روالن- -

، مركز اإلنهاء 2002ثانٌة ،. منذر عٌاشً ، ط: مدخل إلى التحلٌل البنٌوي للقصص ، تر  :بارت ، روالن- -

 الحضاري ، حلب ، سورٌا 

 منذر عٌاشً ، ط أولى ، مركز اإلنهاء الحضاري حلب سورٌا : نقد و حقٌقة ، تر  :بارت ، روالن-  -
 منشورات عوٌدات ، 1985رابعة ، . عارف منٌمنة و بشٌر اوبري ، ط : البنوٌة ، تر  : بياجيه، جان-   -

 .بٌروت ، بارٌس 
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 اٌَبكً : اٌَلاٍٟ

 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ا١ّ١ٌَبئ١خ :اٌّبكح 

 04:اٌوط١ل

 04:اٌّؼبًِ

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج انغًٛٛائٛح  

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 عثك نهطانة دساعح انهغاَٛاخ ٔ انُمذ األدتٙ  

: ِؾزٜٛ اٌّبكح

 يفٕٓو انغًٛٛائٛح 

 يذخم تاسٚخٙ ػٍ َشأج انغًٛٛائٛح ػُذ دٔعٕعٛش ٔ تٛشط 

 غشًٚاط ، سٔالٌ تاسخ : انًُاْذ انغًٛٛائٛح ػُذ 

 ًَارد نهتضهٛم انغًٛائٙ يٍ انمظح ٔ انشٔاٚح 

 :طرٌقة التقٌٌم- 

 % 50: امتحان 
 %50 :  متواصل

 
 األٍب١ٍخ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 األكاة األعٕج١خ :اٌّبكح 

 03:اٌوط١ل

 02:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 تكٍٕٚ انطانة فٙ يادج األداب األرُثٛح   

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 عثك نهطانة دساعح األدب انًماسٌ

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 .انكالعٛكٛح ، انشٔياَغٛح ، انشيضٚح ، انغٕسٚانٛح ، انٕالؼٛح  : اٌّنا٘ت األكث١خ -

 .انظٕاْشٚح ، انٕرٕدٚح ، انثُٕٛٚح ، انتفكٛكٛح ، انتهمٙ ٔ انـتأٔٚم  : اٌز١بهاد اٌفىو٠خ -

 :األػالَ  -

  (األدب انفشَغٙ ) فٛكتٕس ْٛزٕ ، شاسل تٕدنٛش  -

 ،   (األدب  االَزهٛض٘ ) شكغثٛش ، ٔسدصٔسث    -

 (األدب األنًاَٙ  )رٕتّ ، َٕفانٛظ   -
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 (األدب األيشٚكٙ  )انٕٛخ ، ادغاس آال ٌ تٕ . ط.خ -

 (األدب انُٓذ٘ )طاغٕس  -

 (األدب االٚشاَٙ  )ػًش انخٛاو  -

 (األدب انثاكغتاَٙ  )يضًذ إلثال  -

 (األدب انشٛهٙ )تاتهٕ َٛشٔدا  -

 (األدب االعثاَٙ)عشفُتظ  -

 (األدب االفشٚمٙ  )عُزٕس   -

 
 : المراجع

 

 النقد األدبً فً القرن العشرٌن ، جان اٌفاس تادٌٌه ، ترجمة منذر عٌاشً  -
 3. االتزاْاخ األدتٛح انضذٚخح، تشرًح ، رٕسد طشاتٛشٙ، يُشٕساخ ػٕٚذاخ ، تٛشٔخ ، ط. : و.أنثٛشط، د -

 .1983. 

 ، IIط  (تٛشٔخ)، انًؤعغح انؼشتٛح نهذساعاخ ٔانُشش . رثشا اتشاْٛى رثشا: لهؼح أكغم تش : ٔنغٌٕ، إديٌٕ -

1979 

- Coulet, Henri : Le roman jusqu’à la révolution. T.1 

- Tadié J.Y.: La critique littéraire au XX
e
  siècle, Belfond, 1987. 

- – Encyclopédia Française, Universalis , 2004 ( Électronique ) 

- Magazine littéraire, Paris  

-  
 :طريقة التقييم-  -
 % 50: امتحان  -
 %50 :  متواصل -
 

 

 اٌَبكً : اٌَلاٍٟ

 إٌّٙغ١خ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌٍغٛٞ ٚ األكثٟ  :اٌّبكح 

 03:اٌوط١ل

 03:اٌّؼبًِ

 

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 
 .إتقان منهجٌة البحث العلمً- 

الصرامة الفكرية للعمل األكادميي والعناصر األساسية األوىل لطريقة البحث األويل  و ختصص الطالب ، -
 .، والكتابة (التنقيب والتوثيق والبحوث يف حد ذاته) وضع تصور ملوضوع البحث ، وتكييف أساليب العمل*-
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ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 

 .يف جمال التدريسعامة  معرفة اكتساب
 معرفة كيفية استخدام جهاز كمبيوتر ، وهي البحث عن املعلومات ،- 
 .كٌفٌة استعمال طرٌقة البحوث- 
 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 
 .أهداف البحث طبيعة البحوث :تعريف البحث  -
: عملية البحث  -

 .النوعية والكمية: نهج في البحوث مال ، نتائج المشكلة: نهج مل لالشروط المسبقة- 
 ، البحث مكونات الخطة ، المشكلة ، واإلحضار التقنية ورقة القراءة: اختيار الموضوع :تنظيم البحث - 

 .المكتبي
 

 :طريقة التقويم 
 

  ٪50: امتحان - 
 

 ٪50: مراقبة مستمرة - 
 

 :المراجع
 

 .م1966تمام حسان ، منهج النحاة العرب ، - 

 . م1972علً أبو المكارم ، مناهج البحث عند النحاة العرب ، القاهرة الحدٌثة للطباعة ، - 
 . م1963عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمً ، النهضة المصرٌة ، - 
 . م1962علً سامً النشار ، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ، دار المعارف بمصر ، - 
فرانز روزنتال ، مناهج العلماء المسلمٌن فً البحث العلمً ، ترجمة أنٌس فرٌحة ، دار الثقافة ، بٌروت ، - 

 . م1961
 .محمود قاسم ، المنطق الحدٌث ومناهج البحث ، األنجلومصرٌة ، بال- 
 

ANGERS (M.) Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, CEC, 1996, 
380 p. 
BLANCHET (A) Les techniques d'enquête en sciences sociales, Dunod, 1987, i97p. 
BEAUD (S) WEBER (F) Guide de l’enquête de terrain, La découverte, 1998, 327p. 
CHABOT (JL) Méthodes des sciences sociales, PUF, 1995, 354p. 
FESTINGER (L) Les méthodes de recherche dans les sciences sociales, 2 tomes, PUF. 
FRAGNIERE (JP) Comment réussir un mémoire, Dunod, 1986, 142p. 
GOTMAN (A), BLANCHET (A) L'enquête et ses méthodes : l'entretien, Paris, Nathan  
 
université, coll.128, 1998, 128 p 
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 اٌَبكً: اٌَلاٍٟ

 االٍزىشبف١خ:ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ااٌّؼغ١ّخ:اٌّبكح 

 03:اٌوط١ل

 02:اٌّؼبًِ

 
 

 :أهداف التعلٌم 
 .التعمق فً معرفة الصناعة المعجمٌة وعالقتها بالعولمة- 
 .أن ٌكون الطالب قادرا على دراسة مختلف المعاجم العلمٌة وغٌرها- 
 التمكن من البحث العلمً المعجمً - 
 

 

 

 :المحتوى 
 

 .النشأة والتطور: التألٌف المعجمً- 
 .المعجمٌة وعلم الداللة- 
 .المدارس المعجمٌة العالمٌة- 
 .معاجم االصطالح والعولمة - 
 .الصناعة المعجمٌة والترجمة اآللٌة- 
 .المعجمٌة العربٌة والموسوعات اإللكترونٌة- 
 

 :طريقة التقويم 
 

  ٪50: امتحان - 
  ٪50: مراقبة مستمرة - 

 :المراجع
 . م1993ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بٌروت ، - 
 .أحمد سعد ، معجم تعلٌم اللغات بدون معلم ، مكتبة حسن العصرٌة- 
 .م1956نشأته وتطوره ، دار الكتاب العربً بمصر ، : حسٌن نصار ، المعجم العربً - 
 .مجموعة من المؤلفٌن ، المرجع والداللة - 
 .مجموعة من المؤلفٌن ، علم الداللة والمعجم العربً ن دار الفكر للطباعة والنشر- 
 . م1989مسفر سعٌد الثبٌتً ، المراجع المعجمٌة العربٌة ، مكتبة لبنان ناشرون ، - 
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 اٌَبكً: اٌَلاٍٟ

 إٌّٙغ١خ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 األكة ٚ اٌٍَب١ٔبد   :اٌّبكح 

 03:اٌوط١ل

 02:اٌّؼبًِ

ركش يا ٚفتشع ػهٗ انطانة اكتغاتّ يٍ يؤْالخ تؼذ َزاصّ فٙ ْزِ انًادج ، فٙ حالحح أعطش  ) أ٘لاف اٌزؼ١ٍُ
(  ػهٗ األكخش

 
 تمكٌن الطالب من االطالع على التحلٌل اللسانً للنص األدبً 

 

ٔطف يختظش نهًؼشفح انًطهٕتح ٔانتٙ تًكٍ انطانة يٍ يٕاطهح ْزا انتؼهٛى، ) اٌّؼبهف اٌَّجمخ اٌّطٍٛثخ 
   (عطشٍٚ ػهٗ األكخش

 .عثك نهطانة أٌ دسط انهغاَٛاخ 
 

:  ِؾزٜٛ اٌّبكح

 

 يفٕٓو نغاَٛاخ انُض 

 لٕاػذِ ٔ آنٛاتّ اإلرشائٛح : انتضهٛم انتذأنٙ نهُظٕص 

 ًَارد نهتضهٛم 

 
 اٌَبكً : اٌَلاٍٟ

 األفم١خ :ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ 

 ٌغخ أعٕج١خ    :اٌّبكح 

 01:اٌوط١ل

 01:اٌّؼبًِ

 :أهداف التعليم
   

 .ٌة األدبللتمكن من مقاربة النصوص ،كتابٌا تعزٌز المهارات اللغوٌة شفوٌا و  -
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

سبق للطالب أن درس فً لغة أجنبٌة  فرنسٌة أو انجلٌزٌة   ،  و ٌنتظر منه فً هذا البرنامج أن ٌحّسن أكثر 
 .مستواه فٌها  
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 :محتوى المادة 
 

 .للغة ااألجنبٌة  واألسلوبٌةالفنٌة الصٌاغة - 
 . الكتابة فً اللغة ااألجنبٌةتقنٌة- 

 
 :طريقة التقييم- 

 

 % 50: امتحان 
 %50:  متواصل 

 
 : المراجع

 
 . مراجع خاصة باللغة المدروسة- 
 .معاجم وقوامٌس- 
 .أقراص مضغوطة- 
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V -االرفبل١بد  / اٌؼمٛك
 

 

ّٔٛمط هٍبٌخ إثلاء ا١ٌٕخ أٚ اٌوغجخ 
 ) فٙ صانح تمذٚى ػشع انتكٍٕٚ تاالشتشان يغ يؤعغح رايؼٛح أخشٖ (

 

ٚهق هٍّٟ ٠ؾًّ اٍُ اٌّؤٍَخ اٌغبِؼ١خ اٌّؼ١ٕخ 

 

:  انًٕافمح ػهٗ اإلششاف انًضدٔد نهٛغاَظ تؼُٕاٌ :اٌّٛضٛع

 

 ػٍ انهٛغاَظ ػٍ سغثتٓا فٙ اإلششاف انًضدٔد.                   (أٔ انًشكض انزايؼٙ)تؼهٍ انزايؼح 

 (أٔ انًشكض انزايؼٙ)ٔفٙ ْزا اإلطاس، فئٌ انزايؼح .انًزكٕسج أػالِ طٛهح فتشج تأْٛم ْزا انتكٍٕٚ 

: تشافك ْزا  انًششٔع يٍ خالل

 إتذاء انشأ٘ أحُاء تظًٛى ٔ تضٍٛٛ تشايذ انتؼهٛى،-

 انًشاسكح فٙ انًهتمٛاخ انًُظًح نٓزا انغشع ، -

 انًشاسكح فٙ نزاٌ انًُالشح ، -

 انًغاًْح فٙ تثادل اإليكاَٛاخ انثششٚح ٔ انًادٚح -

 

: تٕلٛغ انًغؤٔل انًؤْم سعًٛا 

 

: انٕظٛفح

 

: انتاسٚخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34                                                                              انًؤعغح                                 ػُٕاٌ انهٛغاَظ
2015 - 2014: انغُح انزايؼٛح   

 ّٔٛمط هٍبٌخ إثلاء ا١ٌٕخ أٚ اٌوغجخ

 ) فٙ صانح تمذٚى ػشع تكٍٕٚ نٛغاَظ تاالشتشان يغ يؤعغح نمطاع  يغتخذو (

 

 (ٔسق سعًٙ ٚضًم اعى انًؤعغح)

 

:  انًٕافمح ػهٗ يششٔع تضج تكٍٕٚ فٙ انهٛغاَظ تؼُٕاٌ:انًٕضٕع

 

: انًمذو يٍ 

 

يؤعغح ػٍ سغثتٓا فٙ يشافمح ْزا  انتكٍٕٚ انًزكٕس أػالِ تظفتٓا انًغتخذو انًضتًم نًُتٕد ْزا انتكٍٕٚ  التؼهٍ 

: ٔفٙ ْزا اإلطاس، فئَُا َؤكذ اَضًايُا إنٗ ْزا انًششٔع ٔٚتًخم دٔسَا فّٛ يٍ خالل

 إتذاء سأُٚا فٙ تظًٛى ٔ تضٍٛٛ تشايذ انتؼهٛى، -

 انًشاسكح فٙ انًهتمٛاخ انًُظًح نٓزا انغشع ، -

 .انًشاسكح فٙ نزاٌ انًُالشح  -

تغٓٛم لذس انًغتطاع اعتمثال انطهثح انًتشتظٍٛ فٙ انًؤعغح فٙ إطاس إَزاص يزكشاخ َٓاٚح انتخشد أٔ  -

 .فٙ إطاس انًشاسٚغ انًؤطشج

 

عٛتى تغخٛش اإليكاَٛاخ انضشٔسٚح نتُفٛز ْزِ انؼًهٛاخ ٔ انتٙ تمغ ػهٗ ػاتمُا يٍ أرم تضمٛك األْذاف ٔتُفٛزْا 

 إٌ ػهٗ انًغتٕٖ انًاد٘ ٔ انًغتٕٖ انثشش٘

. يُغما خاسرٛا  نٓزا انًششٔع *...............(ج)ٚؼٍٛ انغٛذ

 

: تٕلٛغ انًغؤٔل انًؤْم سعًٛا

 

: انٕظٛفح

 

: انتاسٚخ

 

: انختى انشعًٙ نهًؤعغح
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V - مختصرةسيرة ذاتية 

  في التخصصلفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينالكل شخص من 

 (التأطير الداخلي والخارجي)

 (المرفقحسب النموذج )
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  ثٓ ٠شٛ اٌغ١الٌٟ :اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0771815538:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

   أٍزبم :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ األكة اٌشؼجٟ  -

 كوزٛهاٖ فٟ اٌٍَب١ٔبد  -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً طٛر١بد ٚ ٌَب١ٔبد  -

 ػ١ّل و١ٍخ األكة اٌؼوثٟ ٚ اٌفْٕٛ  -

 ِل٠و ِقجو اٌلهاٍبد األكث١خ ٚ اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌغيائو ِٕن اٌؼٙل اٌزووٟ ؽزٝ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ  -

 

  ػجل اٌالٚٞ ػجل اٌوؽّٓ :اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0796588454:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

  َِبػل أ:اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ اٌّؼغ١ّخ  -

 

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً  اٌّؼغ١ّخ  ،  -

  

 

 

  لٛفٟ أؽّل  :اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك
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 0773187192:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

 -ة– أٍزبم  َِبػل :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ إٌمل األكثٟ -

 كوزٛهاٖ فٟ إٌمل األكثٟ -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً رؼ١ّ١ٍخ إٌض األكثٟ،   -

 ٔبئت هئ١ٌ اٌمَُ اٌّىٍف ثبٌج١لاغٛع١ب ، َِزغبُٔ  -

 

  ثٍمبٍُ اثوا١ُ٘ :اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0554738648:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

 - أ– أٍزبم  ِؾبضو :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ ػٍُ  اٌلالٌخ  -

 كوزٛهاٖ فٟ  ػٍُ اٌلالٌخ   -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً إٌؾٛ ٚ اٌظوف ، اٌؼوٚع  ، ػٍُ اٌلالٌخ   -

 هئ١ٌ لَُ األكة اٌؼوثٟ ٍبثمب  -

 

  ؽ١ٕفٟ ثٓ ٔبطو   :اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0550748793:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

 - أ– أٍزبم  ِؾبضو :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد
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 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ اٌلهاٍبد اٌٍغ٠ٛخ  -

 كوزٛهاٖ فٟ ااٌلهاٍبد اٌٍغ٠ٛخ -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً اٌٍغخ ٚ اإلػالَ  -

 هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌؼٍّٟ  ٌى١ٍخ األكة اٌؼوثٟ ٚ اٌفْٕٛ  ، َِزغبُٔ -

   

  فطبة ِؾّل  :اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0661406472:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

 - أ– أٍزبم  ِؾبضو :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ إٌمل اٌّؼبطو  -

 كوزٛهاٖ فٟ إٌمل اٌّؼبطو  -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً إٌمل األكثٟ  ،   -

 

  ٍؼ١لٞ ِؾّل :اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0773726642:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

 - أ– أٍزبم  ِؾبضو :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ األكة اٌؾل٠ش   -

 كوزٛهاٖ فٟ األكة  اٌؾل٠ش -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً األكة اٌؾل٠ش ٚ اٌّؼبطو ،   -

 ٔبئت ػ١ّل و١ٍخ األكة اٌؼوثٟ ٚ اٌفْٕٛ  ، َِزغبُٔ   -
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  ٍؼ١ل اٌّىوَٚ  :اإلٍُ اٌٍمت

 ،شؼجخ اٌٍؾُ ، ػ١ٓ رّٛشٕذ1966- 11 – 16:ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0557160765:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

 - ة– أٍزبم  ِؾبضو :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ األكة اٌؾل٠ش  -

 كوزٛهاٖ فٟ إٌمل اٌّؼبطو -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً األكة اٌؾل٠ش ٚ اٌّؼبطو ،   -

 هئ١ٌ لَُ األكة اٌؼوثٟ  ، َِزغبُٔ   -

 

  اِؾّل ٔٛه ٠بلٛرخ:اإلٍُ اٌٍمت

 :ربه٠ـ ِٚىبْ ا١ٌّالك

 0665596558:اٌجو٠ل اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌٙبرف

 - أ– أٍزبم  ِؾبضو :اٌورجخ

  عبِؼخ َِزغبُٔ :األط١ٍخ  ِؤٍَخاي

 (إٌـ...ٚاٌزقظض.اٌزلهط ِٚبثؼل اٌزلهط ٚربه٠ـ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ):اٌشٙبكاد

 ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ  -

 ِبعَز١و فٟ األكة اٌمل٠ُ  -

 كوزٛهاٖ فٟ األكة اٌمل٠ُ  -

: (إٌـ......اٌّٛاك اٌّلهٍخ)اٌىفبءاد اٌج١لاغٛع١خ ا١ٌّٕٙخ 

 ِلّهً األكة اٌمل٠ُ ،   -
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VI - هأٞ ٚرأش١وح ا١ٌٙئبد اإلكاه٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ

 

: ػٕٛاْ ا١ٌٍَبٌٔ 
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VII -  هأٞ ٚرأش١وح إٌلٚح اٌغ٠ٛٙخ
 (انتأشٛشج تكٌٕ فمظ لٙ انُغخح انُٓائٛح نؼشع انتكٍٕٚ انًضٕنح نهٕصاسج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - ْهأٞ ٚرأش١وح اٌٍغٕخ اٌج١لاغٛع١خ اٌٛط١ٕخ ١ٌٍّلا
 (انتأشٛشج تكٌٕ فمظ لٙ انُغخح انُٓائٛح نؼشع انتكٍٕٚ انًضٕنح نهٕصاسج)

 

 

 

 

 

 


