
 



 

 دونت نُبُب                       

 جبيؼت طزابهش  

 كهُت انرتبُت / طزابهش

 لضى انهغت انؼزبُت و انذراصبث اإلصاليُت

 

ت  
ّ
راصبث اإلصاليُ

ّ
ت وانذ

ّ
 دنُم لضى انهغت انؼزبُ

 ميصلت الجىدة باللصم 

ت الجفائزي   د. خيًر

 جصمُم غالف الذلُل 

 د. هائلت املحمىدي 
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 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

اث  املحتٍى

 الصفحت  املحتىي 

 3 اإلالذمت

 3 الّزؤٍت

 3 الّزشالت

   3 ألاهذاف

 4 مىاصفاث الخّزٍج

ض باللصم  4 أعضاء هُئت التذَر

ت ُّ   5 اإلالزراث الّذراش

ت ُّ ت والّذراشاث ؤلاشالم ُّ ت لبرهامج اللغت العزب ُّ  02 .الخطت الّذراش

م واللُاس  03 التلٍى

 ُّ تهظام الّذراشت في كصم اللغت العزب ُّ  08 ت والّذراشاث ؤلاشالم

لت حصابه راهمّي وطٍز
ّ
 07 الّسجل ألاوادًمّي واإلاعذل الفصلّي والت

ت ُّ خّصص
ّ
 09 التىصُف اإلاصغز للملزراث الت

 40 يلُت (التىصُف اإلاصغز للملزراث العامت )متطلباث ال

ت ) متطلباث ال  43 (جامعتاإلاصغز التىصُف للملزراث التربٍى
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 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

 ادلمذيت
خماص ألا٧اصًمي بما  ٧لُت التربُتًخىا٤ٞ هظا البرهامج م٘ عئٍت    وعؾالتها؛ بط ٌؿعى بلى جد٤ُ٣ مٗاًحر الجىصة والٖا

ىُا و  اصة َو غ املجخم٘ اللُبي ٖامت.إ٢لُمُاًم٨ً مً الخمحز والٍغ  . وهى ما مً قإهه ؤن ٌؿهم في جٍُى

والخ٩امل م٘ الخسههاث ألازغي، في مغخلخه هظا البرهامج، مً هاخُت الخهىع الٗام  بوكاءل٣ض ؤؾهمذ في 

ربُت، ٦ما ؤؾهمذ في وي٘ م٣غعاجه وجٟهُالجه اللجىت اإلا٩لٟت مً عثِـ 
ّ
ألاولى لجىت بغامج الضعاؾت ب٩لُت الت

ًاء هُئت الخضَعـ بال٣ؿم صوع مهم في جض٤ُ٢  ت بال٩لُت. و٧ان أٖل ُّ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والّضعاؾاث ؤلاؾالم

 ه.وحٗضًل ما ًجب حٗضًل

وفي اإلاغخلت الثاهُت، وبىاء ٖلى ج٩ل٠ُ مً ؾٗاصة عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت ٢امذ اللجىت اإلا٩لٟت بخٗضًل هظه 

اث اللجىت الٗلمُت.  خباع ملحْى ىعث مدخىاها، آزظة بٗحن الٖا  الخُت، وؤياٞذ م٣غعاث حضًضة َو

 انزؤَت 
٘ ٦ٟا    ٩ّىن ٌؿعى ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والّضعاؾاث ؤلاؾالمُت بلى ٞع ت في مجا٫ الّخٗلُم، ٍو ُّ ءة صاعس ي اللٛت الٗغب

ج ؤؾاجظة مً خملت اإلااهالث  ؿعى الٞخخاح قٗبت للّضعاؾاث الٗلُا؛ لئلؾهام في جسٍغ ت ماهلت، َو ُّ بِئت حٗلُم

 الٗلُا )ماحؿخحر، وص٦خىعاه(.

 انزصبنت
ٍٕ و٢اصع ٖلى   ت وا

ُّ ت والّضعاؾاث ؤلاؾالم ُّ ً ب٨ٟاءة  زل٤ حُل مً مٗلمّي اللٛت الٗغب ؤلاؾهام في بىاء الَى

ا، في ّْل ما ًىاحهه الٗالم مً حّٛحراث وج٣لباث  ُّ ا وؾلى٦ ً ٖلمُا وجغبٍى ً ؤبىاء الَى وا٢خضاع، مً زال٫ ج٩ٍى

 زُحرة ج٣خط ي بٖضاص ألاحُا٫ ال٣اصعة ٖلى الّخٗامل م٘ جل٪ اإلاُُٗاث بك٩ل بًجابي وبّىاء.

 األهذاف
 بجمُ٘ .1

ً
 حُضا

ً
اإلاهاعاث والخبراث اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت وآصابها والتربُت ؤلاؾالمُت،  بٖضاص اإلاٗلم بٖضاصا

٣ت ؾهلت مِؿغة، م٘ املحاٞٓت ٖلى ؤنالتها؛ للّنهىى بمهام جضَعـ  ؿها بٍُغ والتي جم٨ىه مً جضَع

ت. ُّ  هظًً املجالحن في اإلااؾؿاث الّخٗلُم

ت باٖخباعها ٖىهغا ؤنُال مً ٖ .2 ُّ الب ٌٗتّز بلٛخه الٗغب
ّ
عبي، وم٣ىما مً ARىانغ شخهُت ٥حٗل الُ

ت. ُّ  م٣ىماث ألاّمت الٗغب

ت الخالضة التي ج٣ىم ٖليها  .3 ُّ ت وؤلاؾالم ُّ ت، وبال٣ُم الٗغب ُّ ت والّغوخ ُّ الب باإلاباصت الاحخماٖ
ّ
جؼوٍض الُ

 خُاة املجخم٘.

رار ألاصبّي واللٛىّي وؤلاؾالمّي في ٖهىعه املخخلٟت، وجمثله  .4
ّ
ها٫ بالت

ّ
الب مً الاج

ّ
والتزّوص مً جم٨حن الُ

ت والٟىُت بما ًالثم مجخمٗىا الٗغبي ؤلاؾالمّي. ُّ ت والاحخماٖ ُّ ل٣
ُ
 ٢ُمه الخ

 عبِ الّضاعؾحن بلٛتهم، وجم٨ُنهم مً امخال٥ هانُتها، ٞهي لٛت صًيىا و٢غآهىا. .5

ت واللٛت الٟهحى. .6 ُّ ٣ت بحن الٗاّم
ّ
الب بخ٤ًُِ الك

ّ
م ؤلؿىت الُ  ج٣ٍى

ه  .7 الب ٖلى ال٣غاءة، ٞو
ّ
ىه جىمُت ٢ضعة الُ ت، وج٩ٍى مه للم٣غوء ٞهما واؾٗا، وجمُحزه بحن ألا٩ٞاع الجىهغٍّ

ت. ُّ ت ٖلُه، واهخٟاٖه به في خُاجه الٗمل ًّ  لؤلخ٩ام الّى٣ض

8. . ت في اإلاىيٕى ُّ الب ٖلى الخٗبحر ٖما ٣ًغئه بإؾلىبه الخاّم، وحُٗحن الٗىانغ ألاؾاؾ
ّ
 جىمُت ٢ضعة الُ
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الب مً التزوص باإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت وم .9
ّ
ت جم٨حن الُ ُّ ٗت و٧ل ما ًخهل بالث٣اٞت ؤلاؾالم ؿاثل الكَغ

ت  ُّ خه
ّ
ً في مىاحهت اإلاك٨الث الش ُت آلازٍغ اإلاٗانغة جدهِىا لظواتهم ؤوال، وجم٨ُىا لهم مً جٖى

ت، والّخهضي لل٣ًاًا اإلاٗانغة ال٨بري. ُّ  والاحخماٖ

٣افّي للجامٗت، باإلقغاٝ ٖلى بدىر ماج .11
ّ
كاٍ الٗلمّي والث

ّ
مغاتها وميكىعاتها، ؤلاؾهام في مغاحٗت الي

ت، ختى جيكغ ؾلُمت مً ألازُاء. ت اللٛىٍّ ُّ  ومغاحٗتها مً الّىاخ

 :يىاصفبث اخلزَج
 .ؤن ًخمخ٘ بمٗاٝع واؾٗت ومهاعاث ٖالُت في مجا٫ الّخسّهّو 

 .ؤن ًخمخ٘ بمٗاٝع واؾٗت ومهاعاث ٖالُت في املجا٫ التربىي 

 غ في مجا٫ جضَع ت.ؤن ٩ًىن له ٢ضعاث ٖلى ؤلابضإ والخٍُى ُّ ت والّضعاؾاث ؤلاؾالم ُّ  ـ اللٛت الٗغب

 .ؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُاث الحضًثت واإلاؿخدضزت 

 .ب  ؤن ًخمخ٘ بمهاعاث بدثُت جم٨ىه مً اؾخ٨ما٫ صعاؾخه الٗلُا الخسههُت مؿخ٣بال بطا ٚع

 .٤ ى بال٣ضعة ٖلى الحىاع و٢ىة ؤلا٢ىإ والٗمل ٦ٍٟغ
ّ
 ؤن ًخدل

  ى بالث٣ت بالىٟـ و
ّ
 ال٣ضعة ٖلى الاهضماج وزضمت املجخم٘.ؤن ًخدل

 .ؤن ًدترم ؤزال٢ُاث اإلاهىت 

 أػعبء هُئت انتذرَش ببنمضى: 

ـ   لل٣ُام بخضَع
ً
 وؤ٧اصًمُا

ً
ا  وجغبٍى

ً
ًىحض بال٣ؿم ٖضص ٦بحر مً ؤًٖاء هُئت الخضَعـ اإلااهلحن ٖلمُا

 م٣غعاث هظا البرهامج، وهم:

ض اللاّرون:  أعضاء هُئت التذَر

 لتذريس القبرينأوال: أعضبء هيئة ا

 التخصص الذرجة العلمية الذرجة االكبديمية االسن ر.م

 ٢ىاٖض ٣ٞهُت ؤؾخاط ص٦خىعاه ؤ.ص. مهُٟى ٖلي الجهاوي  .1

 ؤنى٫ ال٣ٟه ؤؾخاط ص٦خىعاه ؤ.ص. ٖلي ؾلُمان الؼوبي  .2

 بؾالمُاث مدايغ ماحؿخحر ؤ. دمحم ٖمغ الكٍغ٠ .3

 هدى ونٝغ ؾخاط مكاع٥ؤ ص٦خىعاه ص. ؾىاء ٖبض الغخمً ماػن  .4

 ؤصب وه٣ض ؤؾخاط مؿاٖض ص٦خىعاه ص. هجاة ٖماع الهمالي .5

غف .6  هدى ونٝغ ؤؾخاط مؿاٖض ص٦خىعاه ص. ٖبض الؿالم ؾلُمان ألَا

ِص ي . 7  هدى ونٝغ مدايغ ص٦خىعاه ص. مبرو٦ت الهاقمي البٖى

اث مدايغ مؿاٖض ماحؿخحر ؤ. وُٗمت دمحم الجُالوي  .8  لٍٛى

 بالٚت ٢غآهُت ؤؾخاط مؿاٖض ص٦خىعاه دمحم ؾٗض ٖمغانص. خؿحن  .9

 ال٣ٟه وؤنىله مدايغ ص٦خىعاه ص. بًىاؽ دمحم قلٝى .11

اث مدايغ ماحؿخحر ؤ. ؤخمض ٖبض الحمُض الًب٘ .11 ُّ  بؾالم

 ؤصبُاث مدايغ مؿاٖض ماحؿخحر ؤ. هاحغ ٖبض ال٣اصع صزُل   .12

 ثؤصب خضً مدايغ ص٦خىعاه ص. ٖلي البهلى٫ خؿً .13

س ي .14  هدى ونٝغ ؤؾخاط مؿاٖض ص٦خىعاه ص. ببغاهُم ٖبض هللا ؾَى
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اث مدايغ مؿاٖض ماحؿخحر ؤ. ابدؿام ٖلي ؾاس ي .15  لٍٛى

 هدى ونٝغ مدايغ ص٦خىعاه ص. هاهض ٖبض الّضاثم الباح٣ني .16

ت زلُٟت الجٟاثغي  .17  ٖلم اللٛت مدايغ ص٦خىعاه ص. زحًر

اث مدايغ مؿاٖض ماحؿخحر ؤ. مىا٫ بدمحم الحافي .18  لٍٛى

اث مدايغ مؿاٖض ماحؿخحر ؤ. ؤبى ب٨غ الهض٤ً ال٣غوي .19 ُّ  بؾالم

اث مدايغ مؿاٖض ماحؿخحر ؤ. دمحم خؿحن  بلحاج .21 ُّ  بؾالم

اث مدايغ ص٦خىعاه ص. بمهُضي ؾٗض هجم .21 ُّ  بؾالم

يب ؾالم زلُل .22 اث مدايغ مؿاٖض ماحؿخحر ؤ. ٍػ  لٍٛى

اث مدايغ مؿاٖض ؿخحرماح ؤ.ؤخمض ٖلي هاجي .23  لٍٛى

 ؤصبُاث مدايغ ص٦خىعاه ص. ٧لثىم عمًان ؤعخُمت .24

 ثبوٍب: أعضبء هٍئة التذرٌس المىفذٌه للذراسة فً الخبرج

 أدبٍبت السىدان ذكتىراهمىفذ ل تهبوً مفتبح راشذ .1

 لغىٌبت إٌفبد داخلً مبجستٍرمىفذ لل إٌمبن محّمذ أحمذ .2

 إسالمٍّبت إٌفبد داخلً مبجستٍرمىفذ لل الترهىوًعبذ الرحمه عبذ هللا  . 3

 لغىٌبت إٌفبد داخلً ذكتىراهمىفذ ل لٍلى عبذ الرزاق السقىزي .4

 

ت مزراثادل
ّ
راصُ

ّ
تن انذ

ّ
راصبث اإلصاليُ

ّ
 مضى انهغت انؼزبُت وانذ

Department of Arabic Language & Islamic Studies 

 وحذاث( 8) -متطلباث الجامعت  -أوال: اإلالّزراث العاّمت 

 

ت(   College Required Coursesثاهُا: متطلباث اليلُت )اإلاىاد التربٍى

شزف عليها كصم التربُت وعلم الىفض باليلُت، وهي مىاد متطلباث اليلُت هي اإلاىاد التربى  ٍت التي ًلذمها َو

ت على حمُع طلبت اليلُت بصزف الىظز عً أكصامهم وجخصصاتهم، وفُما ًلي كائمت بهذه اإلاىاد  إحباٍر

 وحذة( 06)ومتطلباتها وعذد وحذاتها: 

 

 اسم المقرر الرمز ت
الوحد

 ات
متطلبات 

 مقررال
عدد الساعات 

 النظري

عدد 

الساعات 

 العملي
Course Name 

Course 

# 

 English Language 1 EL 100 - 2 - 2 1لغة إنجليزية  100ل ج  1

 English Language 2 EL 101 - 2 100ل ج  2 2لغة إنجليزية  101ل ج  2

3 
ح س 

100 
 1 1 - 2 1حاسوب 

Introduction to Computer Science 

1 
CS 100 

4 
ح س 

101 
 1 1 100ح س  2 2حاسوب 

Introduction to Computer Science 

2 
CS 101 

  

مجموع 

 الوحدات
8  6 2 
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 Department Required Coursesملزراث جخصصُت إلزامُت )متطلباث اللصم(  ثالثا: 

 الىحذاث اشم اإلالزر  الزمز ث
متطلباث 

 اإلالزر 

عذد الصاعاث 

 الىظزي 

عذد الصاعاث 

 العملي
Course Name 

Course 

# 

1 AR 107  4 - 4 1هحى - Grammar 1 
AR 

107 

2 AR 108  2 - 2 1فله العباداث - Jurisprudence of worship 1 
AR 

108 

3 AR 109  2 - 2  1أصىل الىتابت - FundamentARs of Writing 1 
AR 

109 

4 AR 002 4 علم العلُذة 
AR 

324 
4 - Science of Doctrine 1 

AR 

110 

5 AR 000  2 - 2 1أدب حاهلي - 
Literaature of the Era of 

Ignorance (Jahiliah) 1 

AR 

112 

6 AR 003   4 2هحى AR 107 4 - Grammar 2 
AR 

113 

7 AR 004  2 2فله العباداث AR 108 4 - Jurisprudence of Worship 2 
AR 

114 

8 AR 005  2 2أدب حاهلي AR 000 2 - 
Literaature of the Era of 

Ignorance (Jahiliah) 2 

AR 

115 

9 AR 006   2 2أصىل الىتابت AR 109 2 - FundamentARs of Writing 2 
AR 

116 

 متطلبات المقرر الوحدات اسم المقرر الرمز رق
عدد 

الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 

 العملي
Course Name Course # 

 GenerAR Psychology EPsy 100 - 2 - 2 علم النفس العام 100ت ن  1

 FundamentARs of - 2 - 2 أصول التربية 101ت ن  2
Education EPsy 101 

 EducationAR - 2 100ت ن    2 علم النفس التربوي 200ت ن  3
Psychology 

EPsy 200 

 GenerAR Teaching - 2 101ت ن  2 طرق التدريس العامة 201ت ن  4
Methods 

EPsy 201 

 Basics of Curriculums EPsy 202 - 2 101ت ن  2 أسس المناهج 202ت ن  5

 DevelopmentAR - 2 100ت ن  2 علم النفس االرتقائي 203ت ن  6
Psychology 

EPsy 200 

 Measurements and - 2 200ا ح  2 قياس وتقويم 302ت ن  7
EvARuation 

EPsy 302 

 Research Methods  EPsy 301 - 2 - 2 طرق البحث التربوي 301ت ن  8

 Teaching (Learning)Aids EPsy 303 - 2  100ت ن  2 وسائل تعليمية 303ت ن  9

 PsychologicAR HeARth EPsy 401 - 2 302ت ن  2 صحة نفسية 401ت ن  10

 302ت ن  4 مليةتربية ع 402ت ن  11
 303ت ن 

  - 4 Student Teaching EPsy 402 

     4 20  24 مجموع الوحدات    
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02 AR 007  2 - 2 أحيام ألاشزة - Family Islamic Rules  
AR 

117 

11 AR 201 2 علم اإلاعاوي AR 000 2 - Semantics 
AR 

201 

12 AR 202  4 3هحى 
AR  

003 
4 - Grammar 3 

AR 

202 

13 AR 203  2 3فله العباداث AR 004 2 - Jurisprudence of Worship 3 
AR 

203 

14 AR 204 2 علم البُان AR 201 2 - 
The Science of Eloquence 

(Diction) 

AR 

204 

15 AR 205  2 1أدب  صذر ؤلاشالم AR 005 2 - Islamic Literatures 1 
AR 

205 

16 AR 206 2 2الم أدب  صذر ؤلاش AR 205 2 - Islamic Literatures 2 
AR 

206 

07 AR 312 0 علم البذٌع AR 204 0 - 
The science of OriginARity 

(creativity) 

AR 

312 

18 AR 207  2 1صزف AR 107 4 - 
Accidence 1 (Science of 

Morphology 1) 

AR 

207 

19 AR 208  4 4هحى AR 202 4 - Grammar 4 
AR 

208 

20 AR 209  2 2صزف AR 207 2 - 
Accidence 2 (The Science of 

Morphology 2) 

AR 

209 

21 AR 300  4 5هحى AR 208 4 - Grammar 5 
AR 

300 

22 AR 301  4 6هحى AR 300 4 - Grammar 6 
AR 

301 

23 AR 302  ض خاصت  - 2 201ث ن  2 طزائم جذَر
Methods of SpeciAR 

Teaching  

AR 

302 

24 AR 303  2 3صزف AR 209 2 - 
Accidence 3 (The Science of 

Morphology 3) 

AR 

303 

05 AR 311 ت باث لغٍى  AR 300 0 - Linguistic Practices 0 جذٍر
AR 

311 

26 AR 310 2 علم الذاللت واللصاهُاث AR 309 2 - Semantics and Linguistics 
AR 

310 

27 AR 409  2 1عزوض AR 020 2 - Prosody 1 
AR 

409 

28 AR 304  2 4فله العباداث AR 203 2 - Jurisprudence of Worship 4 
AR 

304 

29 AR 305  2 5فله العباداث AR 304 2 - Jurisprudence of  Worship 5 
AR 

305 

30 AR 400  4 7هحى AR 301 4 - Grammar 7 
AR 

400 

30 AR 408 ت  0 جطبُلاث لغٍى
AR 300 ،

AR 311 
0 - Linguistic Applications 

 

32 AR 401 4 مشزوع التخزج 

 301ث ن 

ومادجان 

على ألاهثر 

كبل 

 التخزج

 
4 Graduation Project 

AR 

401 
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33 AR 419 ( صُت   AR) 2 AR 302 2 - Teaching Applicationsجطبُلاث جذَر
AR 

419 

     4 86  84 مجمىع الىحذاث    

 

ت  Elective Courses اإلاىاد الاختُاٍر

ت.  21سخاع الُالب ما ٌٗاص٫ ً  ووخضة مً اإلا٣غعاث الازخُاٍع

 الوحدات اسم المقرر الرمز ت
متطلبات 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 

 العملي
Course Name Course # 

1  ST100 
مبادئ 
 إحصاء

2 - 2 - 
 Principles of Statistics 

 ST 100 

2 AR210  
ضوابط 
 الرواية

2 AR114  2 - 
Rules of Hadith 

Narration   
AR 210 

3 AR211  
دراسات في 

 السنة
2 AR210  2 - Sunn'ah Studies AR 211 

4 AR212  2 علوم القرآن AR114  2 - Quranic Sciences AR 212 

5 AR213  
دراسات 

 1قرآنية 
2 AR212 2 - Quranic Studies    1 AR 213 

6 AR214  
دراسات 

 2قرآنية 
2 AR 213 2 - Quranic Studies 2 AR 214 

7 AR306  2 علم الميراث AR  203  2 - 
The Science of 

Inheritance  
AR 306 

8 AR307  
تفسير آيات 

 1األحكام 
2 AR 212 2 - 

Exegesis 
(Interpretation) of 

Rules Verses  1 
AR 307 

9 AR308  
تفسير آيات 

 2األحكام 
2 AR 307 2 - 

Exegesis 
(interpretation) of Rules 

Verses 
AR 308 

10 AR309  2 علم األصوات AR  407  2 - Phonetic AR 309 

11 AR407  2 علم اللغة AR  303  2 - Philology AR 407 

12 AR313  
أدب عباسي 

1 
2 AR  206  2 - 

Literatures of the 
Abbasid Era 1 

AR 313 

13 AR314  
أدب عباسي 

2 
2 AR 313 2 - 

Literatures of the 
Abbasid Era  2 

AR 314 

14 AR402  
أحكام 

 1المعامالت 
2 AR  304  2 - Rules of Transactions 1 AR 402 

15 AR403  
أحكام 

 2المعامالت 
2 AR 402 2 - Rules of Transactions 2 AR 403 

16 AR404  2 قواعد فقهية AR  304  2 - Juristic Rules AR 404 

17 AR405  2 فقهأصول ال AR  304  2 - 
FundamentARs of 

Jurisprudence 
AR 405 

18 AR406  
تشريعات 

 الحدود
2 AR  203  2 - 

The Legislation of the 
Predetermined 

Punishments 
AR 406 

19 AR410   2 2عروض AR 409 2 - Prosody 2 AR 410 

20 AR411  2 نقد قديم AR  313  2 - Old Criticism AR 411 

21 AR412  2 نقد حديث AR 411 2 - Recent criticism AR 412 

22 AR413  
أدب الدول 
 المتتابعة

2 AR  313  2 - 
After Abbasid Eras 

Literature 
AR 413 

23 AR414  2 أدب ليبي AR  206  2 - Libyan Literatures AR 414 

24 AR 415  2 1أدب حديث AR  206  2 - Current literatures 1 AR 415 
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25 AR 416  2 2أدب حديث AR 415 2 - Current literatures 2 AR 316 

26 AR 417 2 أدب أندلسي AR  206  2 - AndARusia Literatures AR 417 

27 AR 418 2 أدب مقارن AR 416 2 - Comparative Literatures AR 418 

 

 مالصاعاث إلاتطلباث التخزج باللص إحمالي عذد اإلاىاد والىحذاث وعذد

 ٖضص الؿاٖاث الٗملي ٖضص الؿاٖاث الىٓغي  ٖضص الىخضاث ٖضص اإلاىاص اإلاخُلباث ث

 2 6 8 4 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 4 86 84 33 مخُلباث ال٣ؿم 3

ت 5  - 21 20 11 اإلاىاص الازخُاٍع

 10 132 136 58 مخُلباث الخسغج 6

 

  كصام ألاخزي اإلالزراث اإلالزرة على ألا رابعا:

 متطلبات المقرر الوحدات اسم المقرر الرمز ت
عدد 

الساعات 

 النظري

عدد 

الساعات 

 العملي
Course Name Course # 

 Quranic Studies 1 AR 101 - 2 - 2   1دراسات قرآنية  101ل ع  1

 Quranic Studies 2 AR 102 - 2 102ل ع  2   2دراسات قرآنية  102ل ع  2

 Arabic Language 1 AR 103 - 2 - 2   1غة عربية ل 103ل ع  3

 Arabic Language 2 AR 104 - 2 100ل ع  2   2لغة عربية  104ل ع  4

 Arabic Language 3 AR 105 - 2 101ل ع  2   3لغة عربية  105ل ع  5

 Arabic Language 4 AR 106 - 2 215ل ع  2   4لغة عربية  106ل ع  6

 Family Islamic Rules - 2 - 2 سرةأحكام أ 117 ل ع 7

AR 117 E  

 

 - 2 - 2 السيرة النبويّة 406م ف  8
Biography of the Prophet 

Mohammad 

CT 406 E 

 

 Jurisprudence of Worship 1 - 2 - 2 1فقه عبادات  201م ف  9

CT 108 

 

1
 - 2 201م ف  2 2فقه عبادات  202م ف 

Jurisprudence of worship  
CT 201 
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 اخلطت انذراصُت نهمضى

 لذّراسبت اإلسالمٍّةاللغة العربٍّة واالخطة الذراسٍة لبروبمج 

ي
س

را
لد

 ا
صل

لف
ا

 

رر
مق

 ال
مز

ر
 

 اســـم الـمـقـرر

ت
دا
ح
لو

 ا
دد

ع
ت 

عا
سا

 ال
دد

ع
 

توزيع 
 الساعات

رر
مق

 ال
ع
نو

 

 المتطلبات
 السابقة

ت
را

ض
حا

لم
ا

 

ت
نا
ري

تم
ال

 

ي
مل

لع
ا

 

ول
أل
 ا
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

AR 107 1نحو   /Grammar 1 4 4 3 1 - 
 تخّصصً

 - 

AR 108 1فمه العبادات  /Jurisprudence of worship 1 2 2 2 - - 
 تخّصصً

 - 

AR 109 
 FundamentARs of Writing/ 1 الكتابةأصول 

1 
2 2 1 1 - 

 
 تخّصصً

 - 

AR 312 
 The science of OriginARity/  علم البدٌع

(creativity) 
2 2 2 - - 

 تخّصصً
 - 

AR 112 
 Literaature of the Era of / 1أدب جاهلً

Ignorance (Jahiliah) 1  
2 2 2 - - 

 تخّصصً

- 

EPsy 100 /عام النّفس العام GenerAR Psychology 2 2 2 - - 
 

 - حامعي

EPsy 101 
 FundamentARs ofأصول التّربٌة/ 

Education 
 حامعي - - 2 2 2

- 

ي
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 

 
يع

رب
 

AR 113 2/   2 نحو Grammar 4 4 3 1 - 
 تخّصصً

 

AR107 
 

AR 
114 

 تخّصصً - - Jurisprudence of worship 2 2 4 4/  2باداتفمه الع
 

AR108 

AR 
116 

 FundamentARs of Writing/ 2 الكتابةأصول 
2 

 تخّصصً - 1 1 2 2
 

AR109 
 

AR 
115 

 Literaature of the Era of / 2أدب جاهلً
Ignorance (Jahiliah)  2 

2 2 2 - - 
 تخّصصً

 
AR112 

 

AR 

117 
 - - Family Islamic Rules 2 2 2  أحكام األسرة /

 تخّصصً
 - 

AR 
204 

 The Science of Eloquenceعلم البٌان / 
(Diction) 

2 2 2 - - 
 تخّصصً

 
AR 

312 

EPsy 
203 

 DevelopmentAR/ علم النفس االرتمائً
Psychology 

2 2 2 - - 
 EPsy حامعي

100 

0 2 

1

1 
 - 2 - 2 تفسير قصار الّسور 305م ف 

Exegesis of Short Quranic 

Chapters 
CT 305 

1

2 
 Linguistic Applications CT 307 - 2 216ل ع  2 تطبيقات لغويّة 308م ف 

     - 24  24 مجموع الوحدات    
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CS 
100 

 Introduction to Computer/  1حاسوب 
Science 1 

2 2 1 1 - 
 حامعي

- 

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

AR 
202 

 Grammar 3/   3 نحو
4 4 3 1 - 

 تخّصصً
 

AR 

113 

AR 

203 

 Jurisprudence of Worship 3/ 3فمه العبادات 
2 2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 

114 

AR 
201 

 Semanticsعلم المعانً/ 
2 2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 

113 

AR 

205 

 Islamic Literatures 1/  1أدب إسالمً 
3 4 4 - - 

 تخّصصً
 

AR 
115 

AR 
301 

 Accidence 1 (Science of/ 1صرف 
Morphology 1) 2 4 3 1 - 

 تخّصصً
 

AR  

107 
EL 

100 

 English Language 1 /1 لغة إنجلٌزٌّة
2 2 2 - - 

 حامعي
- 

EPsy 
202 

 Basics of Curriculums/ أسس المناهج
2 2 2 - - 

 EPsy حامعي
101 

EPsy 
201 

 DevelopmentAR/ طرق التدرٌس العامة
Psychology 

2 2 2 - - 
 EPsy حامعي

101 

1
بع

را
 ال

صل
لف
ا

 

 
يع

رب
 

 

AR 
407  

 Philologyعلم اللسانٌات 
2 2 2 - - 

 AR تخّصصً
303 

AR 
208 

 Grammar 4/   4 نحو
4 4 3 1 - 

 تخّصصً
 

AR 

202 

AR 
304 

 Jurisprudence of Worship 4/ 4فمه العبادات 
2 2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 

203 

AR 
206 

 Islamic Literatures  2/  2أدب إسالمً 
2 2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
205 

AR 
203 

 Accidence 2 (Science of/ 2صرف 
Morphology 2) 2 2 1 1 - 

 تخّصصً
 

AR 

207 

AR 
407  

 Philologyعلم اللسانٌات 
2 2 2 - - 

 AR تخّصصً
303 

CS 
101 

 Introduction to Computer/  2حاسوب 
Science 2 2 2 2 1 - 

 CS حامعي
100 

EPsy 
200 

 EducationARعلم النفس التربوي/ 
Psychology 2 2 2 - - 

 EPsy حامعي
100 

EL 

 101 

 English Language 2/ 2لغة إنجلٌزٌّة 
2 2 2 - - 

 تخّصصً

 
EL 

100  

AR 
 ماّدة اختٌارٌّة 

2 2 2 - - 
 تخّصصً

 
AR 

 

س
ام

خ
 ال

صل
لف

ا
 

ف
ري

خ
 

AR 
300 

  Grammar 5/   5 نحو
4  

4 3 1 - 

 تخّصصً
 

AR 
208 

AR 
204 

 Jurisprudence of Worship 5 2/ 5فمه العبادات 

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 

304 

AR 

209 

 Accidence 3  (Science of/ 3صرف 
Morphology 3) 

2 

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 

203 

EPsy 

302 
 Measurements andلٌاس وتموٌم/ 

EvARuation 

2 

2 2 - - 

  EPsy حامعي
200 

EPsy303 
 Teaching (Learning)Aids 2/ تعلٌمٌة وسائل

2 2 - - 

  EPsy حامعي
100 

AR 

409 
 Prosody 1 2/ 1عروض 

2 2 - - 
 تخّصصً

 
AR 
202 
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EPsy 
301 

 Research Methods/ طرق البحث التّربوي
2 2 2 - - 

 حامعي
- 

 AR 
 

 2 اختٌارٌّةماّدة 

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

 AR 
 

 2 ماّدة اختٌارٌّة

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا
 

يع
رب

 
 

AR 
 

 2 ماّدة اختٌارٌّة

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

AR 
301 

 Grammar 3 6/   6 نحو

4 3 1 - 

 تخّصصً
 

AR 

300 

AR 
311 

 Linguistic Practices 2/ تدرٌبات لغوٌة

2 1 1 - 

 تخّصصً
 

AR 

300 

AR 
110 

 Science of Doctrine 1 4/ علم العمٌدة

4 4 - - 

 تخّصصً
 

AR 

304 

AR 302 
 Methods of SpeciAR/ طرائك تدرٌس خاصة

Teaching 
2 

2 2 - - 

 تخّصصً
 

EPsy 
201 

AR 
 

 2 ماّدة اختٌارٌّة

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

AR 
 2 ماّدة اختٌارٌّة

2 2 - - 
 تخّصصً

 
AR 

AR 
 

 2 ٌارٌّةماّدة اخت

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

AR 
 

 2 ماّدة اختٌارٌّة

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

 ال
صل

لف
ا

بع
سا

 

ف
ري

خ
 

AR 
204 

 Grammar 4 7/   7 نحو
 

4 3 1 - 

 تخّصصً
 

AR 
204 

AR 
408 

 Linguistic Applications 2/ تطبٌمات لغوٌة

2 1 1 - 

 تخّصصً
 

AR 
300 ،AR 311 

AR 

419 

 Teaching (ARتطبٌمات تدرٌسٌة )
Applications 

2 

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
302 

EPsy 
401 

 PsychologicAR HeARth 2/ صحة نفسٌة

2 2 - - 

 EPsy حامعي
302 

AR 
 

 2 ماّدة اختٌارٌّة

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

AR 
 

 2 ماّدة اختٌارٌّة

2 2 - - 

 تخّصصً
 

AR 
 

AR 
 

 - - 2 2 2 ماّدة اختٌارٌّة
 تخّصصً

 
AR 

 

ل 
ص

لف
ا ثال

ن
ام

 

يع
رب

 

AR 
401 

 Graduation Project 4/ مشروع التخرج

4 - - 4 

 تخّصصً
 

EPsy 301  ومادتان على األكثر لبل

 التخرج

EPsy 
402 

 Student Teaching 4/ تربٌة عملٌة

4 - - 4 

 EPsy 303- EPsy 302 حامعي
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 انتمىَى وانمُبس:

  طزق التلُُم

خ التلُُم )ألاشبى  طزق التلُُم ث ت ع(جاٍر  مالحظاث اليصبت اإلائٍى

غي  %25 ألاؾبٕى الخامـ امخدان ههٟي ؤو٫  1  جدٍغ

غي   %25 ألاؾبٕى الٗاقغ امخدان ههٟي زاوي 2  جدٍغ

غي  %51 جهاًت الٟهل امخدان جهاجي 3  جدٍغ

  %111 صعحت111 املجمٕى            

 

 حذول التلُُم:

ش )الخ٣ُُم( ؤؾلىب الخ٣ُُم ع٢م الخ٣ُُم  جاٍع

غي  ُم ألاو٫ الخ٣ُ  الخامـألاؾبٕى  جدٍغ

غي  الخ٣ُُم الثاوي  الٗاقغألاؾبٕى  جدٍغ

غي  الخ٣ُُم النهاجي  جهاًت الٟهل  جدٍغ

 

 هظـام التلُُم والتلىٍم: (0

  بببت والٗملُبببت وال ًدببب٤ لبببه صزبببى٫ الامخدبببان النهببباجي فبببي ؤي مببباصة ًجبببب ٖلبببى الُالبببب مخابٗبببت صعوؾبببه الىٍٓغ

ببببض وؿبببببت ُٚابببببه ٞيهببببا ٖلببببى  ُٗببببى 25جٍؼ الامخدببببان النهبببباجي لخلبببب٪ اإلابببباصة وال ٌٟٗببببى مببببً  صعحببببت نببببٟغ فببببي % َو

 اخدؿابها في مٗضله.

 .جدؿب مضة الُٛاب مً بضاًت الٟهل الضعاس ي 

  ٣ًببىم ًٖببى هُئببت الخببضَعـ بمخابٗببت ُٚبباب الُببالب ٧ببل خؿببب جسههببه، وجُببب٤ ٣ٖىبببت الُٛبباب بٗببض

 اٖخماصها مً ال٣ؿم املخخو ومجلـ ال٩لُت.

 ببت والخ٣بضًغاث الخالُببت ٖلبى ؤن ج٣ببغب ٦ؿببىع  ًبخم ج٣ببضًغ جدهبُل الُالببب فببي ب٤ اليؿببب اإلائٍى ٧بل م٣ببغع ٞو

 الضعحت النهاثُت بلى ؤ٢غب ٖضص صحُذ.

ت ؤو الغمؼ  الخ٣ضًغ اليؿب اإلائٍى

 ممخاػ % ٞإ٦ثر 85مً 

  % 85% بلى ؤ٢ل مً  75مً 
ً
 حُض حضا

 حُض % 75% بلى ؤ٢ل مً  65مً 

 م٣بى٫  % 65% بلى ؤ٢ل مً  50مً 

 ي٠ُٗ % 50ؤ٢ل مً  % بلى 35مً 

  % 35ؤ٢ل مً 
ً
 ي٠ُٗ حضا
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 في اإلا٣غع الضعاس ي بطا جدو 
ً
 % مً مجمٕى صعحاجه في اإلااصة. 50لى وؿبت ARٌٗض الُالب هاجحا

  ًببخم ج٣ُببُم الُببالب فببي ٧ببل م٣ببغع صعاسبب ي ٖلببى خببضة، وجدؿببب الضعحببت النهاثُببت ٖلببى ؤؾبباؽ ؤٖمببا٫ الؿببىت

 %. 61% وصعحت الامخدان النهاجي بيؿبت 41بيؿبت 

  لُبببببه بٖببببباصة ؤوعا١ ؤلاحاببببببت ل٣ؿبببببم الضعاؾبببببت ًخبببببىلى ؤؾبببببخاط اإلاببببباصة ج٣ُبببببُم وجوبببببحُذ ؤوعا١ الامخداهببببباث ٖو

والامخداهبببباث بال٩لُببببت موببببحىبت بي ببببخت وانببببحت مببببً ؤٖمببببا٫ الؿببببىت وصعحبببباث جهاًببببت الٟهببببل وال ًجببببىػ 

 بجالٝ ؤوعا١ ؤلاحابت بال بٗض ٞهلحن صعاؾُحن مً بٖالن الىخاثج. 

  ص٣ُ٢ببت  مببً بضاًخببه، ٦مببا ال ٌؿببمذ مخدببان النهبباجي بٗببض مطبب ي زمببـ ٖكببغة الا ال ٌؿببمذ للُالببب بببضزى٫

 بالخغوج مً الامخدان ٢بل مط ي هه٠ الى٢ذ مً بضاًخه.

  مببببببا٫ الؿببببببىت والامخداهبببببباث النهاثُببببببت لببببببغثِـ ال٣ؿببببببم ٌؿببببببلم ؤؾببببببخاط اإلا٣ببببببغع هخبببببباثج الامخداهبببببباث قبببببباملت أٖل

ش اهتهاء امخدان اإلا٣غع.  املخخو، وطل٪ زال٫ ؤؾبٕى مً جاٍع

 لتغُب عً الامتحان:ا (0

بطا حُٛب الُالب ٖبً الامخدبان النهباجي ألًبت مباصة  ٌُٗبى صعحبت نبٟغ فبي طلب٪ الامخدبان ٖلبى بن ٌٗباص لبه الامخدبان 

 في خالت الُٛاب لٓغوٝ ٢اهغة وب٣غاع مً مجلـ ال٩لُت بىاء ٖلى جىنُت مً ال٣ؿم املخخو.

 مزاحعت الىتائج: (3

  ببض ًجبىػ للُالببب الخ٣ببضم بُلببب اإلاغاحٗبت اإلاىيببى ُٖت ألوعا١ بحابخببه فببي اإلاببىاص التبي عؾببب ٞيهببا ٖلببى ؤال جٍؼ

٤ ؤلاحغاءاث والًىابِ الخالُت:ب  ًٖ ماصجحن ٞو

  حن مبببً بٖبببالن بببض ٖبببً ؤؾببببٖى ؤن ٣ًبببضم َلبببب اإلاغاحٗبببت بلبببى ٢ؿبببم الضعاؾبببت والامخداهببباث زبببال٫ مبببضة ال جٍؼ

 الىدُجت النهاثُت.

 م الضعاؾبببت والامخداهببباث حكببب٨ُل لجىبببت ًخبببىلى ٖمُبببض ال٩لُبببت ؤو مبببً ًىبببىب ٖىبببه بىببباء ٖلبببى ا٢تبببراح مبببً ٢ؿببب

اإلاغاحٗببت مببً زالزببت ؤًٖبباء مببً هُئببت الخببضَعـ ٖلببى ألا٢ببل، وال ٌكببتٍر ؤن ٩ًببىن ؤؾببخاط اإلابباصة مببً بُببنهم 

 خؿب الالثدت الٗامت.

ٖلبببى الُالبببب الالتبببزام بمخابٗبببت املحايبببغاث والبببضعوؽ الٗلمُبببت وؤصاء مبببا ًُلبببب مىبببه مبببً بدبببىر وججببباعب ؤو ؤوعا١ 

 ٖمل.

 :اراث والامتحاهاثحضىر الاختب (4

 ٖلى ٧ل َالب خًىع الازخباعاث الضوعٍت والامخدان النهاجي للم٣غع اإلا جل به في ٧ل ٞهل والخ٣ُض بما ًلي:

 .انُداب بُا٢ت الخٍٗغ٠ التي جىنح ؤهه م جل في طل٪ الٟهل 

  ًدٓبببغ ٖلبببى الُالبببب اإلاخ٣بببضم لالمخدبببان انبببُداب ؤي ٦خببباب ؤو وع٢بببت ولبببى ٧اهبببذ زالُبببت مبببً ال٨خاببببت ؤو

لحاؾباث اإلابرمجت ٖضا ما ٌؿمذ به ؤؾخاط اإلا٣غع ٦ما ًمى٘ انُداب ؤو اؾخسضام الهىاج٠ املحمىلت ا

 صازل م٩ان الامخدان.

 .ًدٓغ ٖلى الُالب الخدضر ؤزىاء الامخداهاث ؤو ال٣ُام بإي ٖمل مً قإهه ؤلازال٫ بىٓام الامخداهاث 

 هبببببباصعة مبببببً ال٩لُببببببت ؤو لجىبببببت الامخداهبببببباث الخ٣ُبببببض بالخٗلُمببببباث اإلاىٓمببببببت لؿبببببحر الامخداهبببببباث واإلاغا٢ببببببت وال

 واإلاغا٢بت واإلاغا٢بحن ب٣اٖت الامخداهاث، و٦ظل٪ مالخٓاث ؤؾخاط اإلا٣غع.

 .ٗاث الىاٞظة واإلاىٓمت لؿحر الضعاؾت والامخداهاث الهاصعة ًٖ حهاث الازخهام  الخ٣ُض  بالدكَغ



 

   15 

 

 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

 انرتبُت انؼًهُت:
ل م٣غع التربُت الٗملُت في ٣ًى  وخضة صعاؾُت، 136في الٟهل الثامً ؤو بٗض اجمام  م الُالب بخجًز

دب٘ الخُىاث الخالُت:  اإلاىٓىمت، ٍو

ل م٣غع التربُت الٗملُت م٘ م٣غعًٍ ٖلى الا٦ثر.  (1  ًد٤ للُالب ججًز

 .ًخم حُٗحن مكٝغ جسهص ي للُالب مً ال٣ؿم (2

٣ًىم الُالب بازخُاع مضعؾت حٗلُم اؾاس ي او زاهىي مً ٖضة مضاعؽ ٌٗغيها ميؿ٤ التربُت  (3

ب الٗملي.الٗم  لُت له، لُجغي ٞيها الخضٍع

 اؾابُ٘، ٌٗلً ٖنها ميؿ٤ التربُت الٗملُت لل٩لُت. 6مضة التربُت الٗملُت  (4

ب الٗملي، بطا ٧ان ٖىض الُالب م٣غع ؤو م٣غعًٍ  (5 ًد٤ للُالب ًىم احاػة مً مضعؾت الخضٍع

 م٘ التربُت الٗملُت. 

 ًخم ج٣ُُم الُالب ٦ما هى مىنح بالجضو٫ الخالي: (6

 اليصبت الذرحت اإلاشزف

 %42 42 التربىي 

 %52 52 التخصص ي

 %02 02 مذًز اإلاذرشت

 %022 022 املجمىع

 

قغاٝ الخسهص ي، ُت باؾخسضام همىطج مٗض )همىطج ؤلا ًخم ج٣ُُم َالب التربُت الٗمل (7

 التربىي، وهمىطج ج٣ُُم مضًغ اإلاضعؾت للُالب(ؤلاقغاٝ همىطج 

إل ٖلى صلُل التربُت ا (8 ُّ ٖلى الُالب الَا ت ٧ل ما ًخٗل٤ بىٓام التربُت الٗمل ت لٗملُت، إلاٗٞغ

 بال٩لُت، مً ٢ىاهحن ولىاثذ وحٗلُماث.
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 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

 يشزوع انتخزج:
ا ٖلمُا )في مجا٫  تًسخاع الُالب مىيٖى ُّ تؤو  اللٛت الٗغب ُّ ٣ّض الّضعاؾاث ؤلاؾالم مه لل٣ؿم (، ٍو

الٛغى مً بدث الٗلمي الوحُذ، و ىاث ومىهجُت ال٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدثا ٖلمُا مخدبٗا لخُ

 
ّ
ب الُ صعؾها زال٫ التي باصت اإلاإلاٟاهُم و االب ٖلى بحغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٤ُ مكغوٕ الخسغج هى جضٍع

 عاؾُت في ال٣ؿم.الٟهى٫ الّض 

 خُث ًدب٘ الُالب الخُىاث الخالُت:

ه٣ًضم الُالب م٣ترح البدث بالخٗاون ؾُت، وخضة صعا 138بٗض اجمام الُالب  (1  .م٘ مكٞغ

مكغوٕ مبضجي في الٟهل الؿاب٘، مكغوٕ جهاجي ومىا٢كت ضة مكغوٕ الخسغج ٞهلحن صعاؾُحن )م (2

 اإلاكغوٕ في الٟهل الثامً(.

ك٩ل لجىت مىا٢كت اإلاكغوٕ مً اًٖاء هُئت الخضَعـ، لخ٣ُُم اإلاكغوٕ، باؾخسضام همىطج ج٣ُُم ح (3

 مكغوٕ جسغج.
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 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

 كبدميٍ:اإلشزاف األ
ت٢ؿم ىض ح جُل الُالب في ٖ ُّ ت والّضعاؾاث ؤلاؾالم ُّ مكٝغ ؤ٧اصًمي له، وهى ؤخض  حُٗحن، ًخم اللٛت الٗغب

ً بال٣ؿم.  ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ال٣اٍع

 ٣ًىم اإلاكٝغ ألا٧اصًمي باإلاهام الخالُت:

 ج.قغاٝ ٖلى الُالب ؤ٧اصًمُا مً الٟهل ألاو٫ بلى الخسغّ ؤلا  (1

ت اللىاثمؿا (2 ت هٓام الضعاؾت والامخداهاث بال٣ؿمذ و ٖضة الُالب ٖلى مٗٞغ ُّ  .وال٩ل

ل اإلا٣غعاث الضعاؾُت  (3  ٧ل ٞهل صعاس ي.في اعقاص الُالب ٖىض ججًز

 الخى٢ُ٘ ٖلى هماطج الاؾ٣اٍ والاياٞت وا٣ًاٝ ال٣ُض. (4

 ٧اصًمي للُالب ٧امال، بمؿاٖضة الُالب.ل٠ ألااإلاالاخخٟاّ ب (5

ل للم٣ًلتزم الُالب ب حب ٦ك٠ الضعحاث ووع٢ (6 غعاث الضعاؾُت في ٧ل ٞهل وحؿلُمها ت الخجًز

 ٧اصًمي.للمكٝغ ألا
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 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

 َظبو انتضجُم وانذراصت وااليتحبَبث
 

 بؼط انتؼزَفبث ادلهًت:
 

 : ادلمزراث انذراصُت (1
اإلا٣بببببغعاث الضعاؾبببببُت مدؿلؿبببببلت ومخ٩املبببببت ولهبببببا نبببببٟت الخبببببضعج الٗلمبببببي اإلانه بببببي ُٞمبببببا بُنهبببببا، وج٩بببببىن صعاؾبببببت بٗبببببٌ 

 ٖلبببى م٣ببغعاث ؾبباب٣ت ًخٗبببحن احخُاػهببا بىجبباح، وال ٌؿببمذ للُالبببب باالهخٓببام فببي صعاؾبببت اإلا٣ببغعاث مٗخمببضة 
ً
ؤؾاؾببا

م٣غع ما بال بطا احخاػ بىجباح اإلا٣بغعاث الضعاؾبُت الؿباب٣ت التبي ٌٗخمبض ٖليهبا اإلا٣بغع اإلابظ٧ىع، وجخبىلى ؤ٢ؿبام ال٩لُبت 

ؿببببدثنى مبببً طلببب٪ بٗببببٌ اإلابببىاص بمىا٣ٞبببت عثببببِ مُببببض جىيبببُذ طلببب٪ فببببي حبببضاولها الضعاؾبببُت، َو ـ ال٣ؿبببم املخبببخو، ٖو

 ال٩لُت.

 انفصم انذراصٍ:  (0

هبل نبُٟي واخبض بن وحبض، ومضجبه الؼمىُبت ال جب٤   ARالٟهل الضعاسب ي ٞهبالن عثِؿبُان ٞو
ً
ا ن ؾبخت ٖكبغ ؤؾببٖى

 جضعؽ ٖلى مضاها اإلا٣غعاث الضعاؾُت وجضزل مً يمنها ٞترة الازخباعاث النهاثُت.

 انىحذة انذراصُت:  (3

ٍببت ألاؾبببٖى ُت التببي ال ج٣ببل مببضتها ٖببً ؾببخحن ص٣ُ٢ببت ؤو الببضعؽ الٗلمببي ؤو اإلاُببضاوي الببظي ًىٟببظ هببي املحايببغة الىٓغ

خحن.  بمدايببغجحن هٍٓغ

 اإلَذار انؼهًٍ:  (4

 %. 50هى ؤلاقٗاع الظي ًىحه بلى الُالب بؿبب اهسٟاى مٗضله الترا٦مي ًٖ الحض ألاصوى وهى 

 درجت أػًبل انفصم:  (5

ر الببظي خببضر فببي مؿببخىي الُالببب زببال٫ الٟهببل الضعاسبب ي وحكببمل: هببي الضعحببت اإلامىىخببت لؤلٖمببا٫ التببي جبببحن الخٛحبب

سُغ الُالب بضعحخه. ت، ٍو ٍغ غ ؤو البدىر ؤو الازخباعاث الخدٍغ  الازخباعاث الكٟهُت ؤو الٗملُت ؤو الخ٣اٍع

 االختببر انُهبئٍ:  (6

 ازخباع في اإلا٣غع ٣ٌٗض مغة واخضة في جهاًت الٟهل الضعاس ي.   

 انذرجت انُهبئُت:  (7

 بليها صعحت الازخباع النهاجي ل٩ل م٣غع وجدؿب الضعحت مً ماثت.هي مجمٕى 
ً
 صعحاث ؤٖما٫ الٟهل مًاٞا
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 انتمذَز:  (8

ت ؤو الغمؼ ألابجضي للضعحت التي خو  ليها الُالب في ؤي م٣غع.ARهى ون٠ لليؿبت اإلائٍى

 ادلؼذل انرتاكًٍ:  (9

التببببي صعؾببببها مىببببظ الخدا٢ببببه  ليهببببا الُالببببب ٖلببببى مجمببببٕى الىخببببضاثARهببببى زبببباعج ٢ؿببببمت مجمببببٕى الى٣بببباٍ التببببي خببببو

 بال٩لُت ٖلى مجمٕى الىخضاث اإلا٣غعة لخل٪ اإلا٣غعاث.

 انتمذَز انؼبو:  (02

 هى ون٠ مؿخىي الخٛحر الظي خضر في  الجاهب الٗلمي للُالب زال٫ ٞترة صعاؾخه في ال٩لُت.

 انضجم انؼهًٍ:  (00

كبببمل اإلا٣بببغعاث التبببي صعؾبببها فبببي الٟهبببى٫ ا لضعاؾبببُت بغمىػهبببا وؤع٢امهبببا هبببى بُبببان ًىنبببح ؾبببحر الُالبببب الضعاسببب ي، َو

ضص وخضاتها، والخ٣ضًغاث، ٦ما ًىنح اإلاٗض٫ الٗلمي، وبُان الخ٣ضًغ الٗام باإلياٞت بلى اإلا٣غعاث التي ٖىصلذ  ٖو

 للُالب اإلاىخ٣ل. 

 انمبىل يف انربَبيج

 انتمذو نهربَبيج:

 .جد٤٣ قغوٍ الالثدت اإلاىخضة للضعاؾت في الخٗلُم الٗالي 

 جد٤٣ قغوٍ حامٗت َغابلـ. 

 
ّ
 انربَبيج انذراصٍ

ج:
ّ
 يتطهببث انتخز

  .ت ُّ  بجمام اإلا٣غعاث الّضعاؾ

  لبىل انطالة:

حٗخمض الضعاؾت في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ٖلى ٢بى٫ الُلبت الىٓامُحن، وو٤ٞ الثدت        

التربُت جسهو لٛت  لى صعحت اللِؿاوـ فيARالخٗلُم الٗالي ٌكتٍر ل٣بى٫ مً ًخ٣ضم للضعاؾت بال٣ؿم للحهى

 ٖغبُت وصعاؾاث بؾالمُت الكغوٍ آلاجُت:
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ت مً بخضي اإلاضاعؽ اللُبُت ؤو ما ٌٗاصلها مً الكهاصاث اإلاٗتٝر  - ؤ  ٖلى الكهاصة الثاهٍى
ً
ؤن ٩ًىن خانال

 بها واإلاٗخمضة مً وػاعة الخٗلُم.

٤ الىٓم - ب ت اإلاٗخمضة لل٣بى٫ بال٩لُت ٞو  ٖلى اليؿبت اإلائٍى
ً
التي حٗلنها وجدضصها وػاعة  ؤن ٩ًىن خانال

 الخٗلُم.

 ب٣ُم الضًً ؤلاؾالمي وؤزال٢ُاجه. - ث
ً
 ؤن ٩ًىن اإلاخ٣ضم للضعاؾت بالجامٗت ملتزما

ىب. - ر  ٖلى مخابٗت الضعاؾت في جسههه اإلاٚغ
ً
 صحُا

ً
 ؤن ٩ًىن ٢اصعا

 ٩لُت.       ؤن ًخٗهض بااللتزام ب٩اٞت الىٓم واللىاثذ وال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها في الجامٗت وال  - ج

ُت ؤن جىُب٤ ٖلى اإلاخ٣ضم        خم ٢بى٫ الُلبت الجضص بىاء ٖلى جيؿِب مً وػاعة الخٗلُم مىحه بلى ال٩لُت قٍغ ٍو

 للد جُل بال٣ؿم قغوٍ ال٣بى٫ ب٩لُاث التربُت. 

٫ الُالب بلى ال٣ؿم بىمىطج الدؿ ي       دىَّ ٤ م جل ال٩لُت و٢ؿم الد جُل ؤو لجىت ال٨ك٠ ARوٍُ ن ٍَغ

ت ؤو ما ٌٗاصلها ألا   بمل٠ ًدخىي ٖلى و خت ؤنلُت مً اؾخماعة هجاخه مً الثاهٍى
ً
ولي للُالب بال٩لُت موحىبا

 ناصعة ًٖ وػاعة الخٗلُم.

ُت ؤال ٩ًىن        ٤ الثدت الخٗلُم الٗالي الاهخ٣ا٫ مً حامٗت ؤزغي بلى ال٣ؿم قٍغ ٦ما ًد٤ ل٩ل َالب ٞو

 مً حامٗخه ألانلُت ألؾباب ٖلمُت 
ً
ؤو جإصًبُت، وؤن ًلتزم بخ٣ضًم اإلاؿدىضاث ألانلُت مٗخمضة مً مٟهىال

 في 
ً
، وؤن ٩ًىن خانال

ً
ت ٖلى هخاثج وجىن٠ُ اإلا٣غعاث واإلاىاص التي صعؾها ؾاب٣ا حهاث الازخهام، مدخٍى

ت ٖلى اليؿبت التي خضصتها وػاعة الخٗلُم لاللخدا١ ب٩لُاث التربُت.  الكهاصة الثاهٍى

سً٘ حمُ٘ الُالب اإلا       غي وقٟاهي( مً ٍو ٤ الالثدت طاتها المخدان ٢بى٫ )جدٍغ خ٣ضمحن للد جُل بال٣ؿم ٞو

اث، ألاصبُاث( زال٫  ٢بل لجىت حك٩ل ب٣غاع مً عثِـ ال٣ؿم حكمل حمُ٘ ٞغوٕ ال٣ؿم )ؤلاؾالمُاث، اللٍٛى

 ٞترة ال٣بى٫ املحضصة مً ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت.

 ب٣ؿم ال       
ً
ٗض الُالب م٣بىال  لٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت بطا ججاوػ امخدان ال٣بى٫ بىجاح.َو

 َظبو انذراصت:

اللٛت الٗغبُت هي لٛت الخضَعـ والخٗلُم بال٣ؿم، وج٩ىن مضة الضعاؾت في ال٣ؿم زماهُت ٞهى٫ صعاؾُت ٖلى        

جب ؤال  اث الضعاؾُت في ضص الىخض٣ل ٖجألا٢ل، مىػٖت ٖلى ٞهلحن صعاؾُحن في الؿىت )زٍغ٠_ عبُ٘(، ٍو

ض ًٖ  12 هلالٟ ج٣ضًغ  ل ٖلىوخضة، وال ٌؿمذ بخجاوػها بال بتز٦ُت ًىالها الُالب اإلاخده 22وخضة، وال جٍؼ

 ممخاػ مً عثِـ ال٣ؿم ل٣ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت.
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جىن الظًً ج٩ىن ٖضص و          11خضاتهم ٌؿدثنى مً الالتزام بٗضص الىخضاث الضعاؾُت في ٧ل ٞهل الُالب الخٍغ

 وخضاث ٖلى ؤ٢ص ى ج٣ضًغ.

ش والخُت         وجبضؤ الضعاؾت ب٣غاع مً عثاؾت الجامٗت ؤو ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث جدضص ُٞه الخىاٍع

 الضعاؾُت الخٟهُلُت للٟهل.

 لىاػذ انتضجُم واحلذف واالظبفت نهًمزراث:

الن ًٖ الخُت الخٟهُلُت للٟهل الضعاس ي مً ٢بل ا        لجامٗت وجيؿ٤ُ الجضو٫ الضعاس ي للمىاص بمجغص ؤلٖا

الن للُلبت ًٖ ٞخذ اإلاىٓىمت الجامُٗت والبضء بخجضًض  بال٣ؿم ًخىلى ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت ؤلٖا

حن  ل اإلاىاص بمخابٗت ميؿ٤ الضعاؾت والامخداهاث وميؿ٤ اإلاىٓىمت بال٣ؿم وبةقغاٝ اإلاكٞغ ال٣ُض وججًز

ل اإلاىاص ختى ًخم طل٪ ب٩ل ٌؿغ وؾهىلت لجمُ٘ الُالب.ألا٧اصًمُحن اإلاخابٗحن لخُىاث   ججًز

 خؿب ما هى مىنح بجضو٫ اإلا٣غعاث،        
ً
ل ما ًجب صعاؾخه ؤوال ل اإلاىاص الالتزام بخجًز لى الُالب ٖىض ججًز ٖو

ل م٣غع مكغوٍ بضعاؾت م٣غع ٢بله بال بٗض ججاوػ اإلا٣غع ألاو٫.  وال ٌؿمذ للُالب بخجًز

  مخابٗت ح جُل ٦ما ًخىلى ميؿ       
ً
٤ الضعاؾت والامخداهاث بال٣ؿم بالخيؿ٤ُ م٘ ميؿ٤ اإلاىٓىمت بال٣ؿم ؤًًا

ل مىاصهم باإلاىٓىمت ومخابٗت نٝغ ؤع٢ام ال٣ُض لهم م٘ م جل ال٩لُت وخلحلت اإلاكا٧ل  الُلبت الجضص وججًز

 والهٗىباث التي جىاحههم لالهُال١ والاهخٓام في الٗملُت الخٗلُمُت.

د٤ للُ        ٤ الخُت الضعاؾُت للٟهل اإلاٗخمضة وبًىابِ وآلُت ٍو الب ح جُل وخظٝ وإياٞت اإلا٣غعاث ٞو

ي الضعاؾت والامخداهاث واإلاىٓىمت 
َ
كٝغ ٖليها ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت وبمخابٗت ميؿ٣ ٌٗلً ٖنها َو

 بال٣ؿم.

 ادلىاظبت واالػتذار ػٍ انذراصت:

ل ٩ًىن الٟهل ا        ض البضء في خًىع املحايغاث مً ٢بل بةٖالن بضء الخجًز دضص مٖى ، ٍو
ً
لضعاس ي ٢ض بضؤ ٞٗلُا

 ٖلى حمُ٘ الُالب خؿب 
ً
٩ىن لؼاما ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت خؿب الخُت الضعاؾُت للٟهل، ٍو

الالثدت اإلاىٓمت للخٗلُم الٗالي خًىع املحايغاث والضعوؽ الٗلمُت خؿب الجضو٫ الضعاس ي اإلاٗض لظل٪ مً 

ؿه، وؤصاء ما  ال٣ؿم، ت اإلاىهج اإلا٣غع واإلاغاح٘ اإلاٗخمضة في جضَع ضم الُٛاب، والخىانل م٘ ؤؾاجظتهم إلاٗٞغ ٖو

ضها،  ت مىاُٖض الامخداهاث الىهُٟت وؤصائها في مٖى ًُلب منهم مً بدىر وججاعب وم٣االث وؤوعا١ ٖمل، ومٗٞغ

حر طل٪ مما ج٣خًُه الٗملُت الخٗلُمُت مً الحًىع واإلاىاْبت.  ٚو

وإن ج٨غع ُٚاب الُالب ًٖ خًىع املحايغاث واإلاىاْبت ٖليها ًخم خغماهه مً صزى٫ الامخداهاث في        

 ٪، وال جدؿب مضة الُٛاب اإلاكغوٕ يمً مضة الُٛاب.75اإلا٣غعاث التي ٣ًل خًىعه ٞيها ًٖ 
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خظاع ًٖ الاؾخمغاع في الضعاؾت وسحب ملٟه مً ال٩لُت وخهىله ٖلى         هخاثج مىاصه ٦ما ًد٤ للُالب الٖا

 ٖلى ألا٢ل ما لم ًسال٠ اللىاثذ الخىُٓمُت ؤو نضع في خ٣ه ٢غاع بالٟهل مً 
ً
مٗخمضة بن صعؽ بال٣ؿم ٞهال

 اإلااؾؿت الخٗلُمُت.

 اَمبف انمُذ واالَمطبع ػٍ انذراصت: 

د٤ ل        ٤ الثدت الخٗلُم الٗالي ًجىػ للُالب ب٣ًاٝ ٢ُضه زال٫ قهغ مً بضاًت الٟهل الضعاس ي، ٍو ه ٞو

لٓغوٞه الخانت ؤو الُاعثت ب٣ًاٝ ٢ُضه لٟهلحن صعاؾُحن َُلت ٞترة صعاؾخه بال٩لُت، ٖلى ؤن ًخ٣ضم بىمىطج 

ه ألا٧اصًمي واٖخماص عثِـ ال٣ؿم، وطل٪ خؿب   جى٢ُ٘ مكٞغ
ً
ب٣ًاٝ ال٣ُض ل٣ؿم الد جُل بال٩لُت مخًمىا

 ؾُت للٟهل.اللىاثذ الخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها، وخؿب اإلاىاُٖض اإلابِىت بالخُت الضعا

، ؤو لم ٣ًم بة٣ًاٝ        
ً
 ٧امال

ً
 صعاؾُا

ً
 مً ال٣ؿم في خا٫ اه٣ُاٖه ًٖ الضعاؾت ٞهال

ً
٩ىن الُالب مٟهىال ٍو

 ٢ُضه ؤو ججضًضه بٗض ؤلا٣ًاٝ خؿب الثدت الخٗلُم الٗالي.

 إػبدة فتح انمُذ:

٤ الثدت الخٗلُم الٗالي ٣ًىم ٧ل َالب بخجضًض ٢ُضه بضاًت ٧ل ٞهل صعا        ٤ ٞو ٩ىن طل٪ ًٖ ٍَغ س ي، ٍو

ل مىاصه وخًىع املحايغاث خؿب الجضو٫ الضعاس ي لل٣ؿم.  خؿابه باإلاىٓىمت الجامُٗت، زم البضء في ججًز

٤ م جل ال٩لُت و٢ؿم         ٦ما ًجب ٖلى مً ٢ام بة٣ًاٝ ٢ُضه زال٫ ٞهل صعاس ي بةٖاصة ٞخذ ٢ُضه ًٖ ٍَغ

 الد جُل بال٩لُت.

 ًٖ الضعاؾت لؿبب ٚحر مكغوٕ ما لم ج٣بل ال٩لُت  وإن لم ٣ًم الُالب بخجضًض       
ً
ؤو ٞخذ ٢ُضه ٨ًً مى٣ُٗا

 ٖظعه وجى٠٢ ٢ُضه.

 انفصم يٍ انكهُت وانؼمىببث انتأدَبُت:

ٟهل مً ال٣ؿم وال٩لُت بطا  ل ٖلىًىظع الُالب بطا جده        جدهل ج٣ضًغ ي٠ُٗ زال٫ ٞهل صعاس ي، ٍو

 ج٣ضًغ ي٠ُٗ لثالزت ٞهى٫ صعاؾُت مخخالُت. ٖلى

ىظع الُالب بطا  ٟهل مً ال٣ؿم بطا  جدهل ٖلىٍو  زال٫ ٞهل صعاس ي، ٍو
ً
 جدهل ٖلىج٣ضًغ ي٠ُٗ حضا

 لٟهلحن صعاؾُحن مخخالحن.
ً
 ج٣ضًغ ي٠ُٗ حضا

 ٌك٩ل مسالٟت لل٣ىاهحن واللىاثذ وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها في         
ً
سً٘ الُالب للخإصًب بطا اعج٨ب ٞٗال ٍو

ؤو في ؤي م٩ان مً ملح٣اتها، وج٣٘ املخالٟت باعج٩اب ٞٗل جدٓغه ال٣ىاهحن  الجامٗت، ؾىاء جم بالٟٗل صازلها

ش ح جُله بالضعاؾت وختى   ألخ٩ام الخإصًب مً جاٍع
ً
ٓل الُالب زايٗا واللىاثذ ؤو الامخىإ ًٖ ؤصاء واحب، ٍو

 ػوا٫ هظه الهٟت ٖىه ؾىاء بخسغحه ؤو بلٛاء ح جُله.
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 - ًجىػ للُالب اعج٩ابها بلى ما ًلي:وجى٣ؿم املخالٟاث الخإصًبُت التي ال       

 الاعتــذاء علــى أعضاء هُأة التذَرض أو العاملين أو الطالب باليلُت. –0 

خضاء ٖلى ؤًٖاء هُإة الخضَعـ ؤو الٗاملحن ؤو الُالب بال٩لُت ما ًلي:        -ٌٗض مً املخالٟاث الٖا

ًببببببغب وؤلاًببببببببظاء. - ؤ  ال

 التهضًض.الؿب ؤو ال٣ظٝ ؤو  - ب

 ؤلاهببببببببببببباهبببببببببببببت. –ج 

خضاء ؾىاء جم بهىعة ٖلىُت ؤم ال، وبدًىع اإلاٗخضي ٖلُه ؤو في ُٚابه،  ؾىاء ؤن اعج٨ب الٟٗل          خد٤٣ الٖا ٍو

 ٦خابت ؤو مكاٞهت ؤو باإلقاعة .

٤ الثدت الخٗلُم ا        ٗا٢ب الُالب اإلاغج٨ب لبٌٗ هظه ألاٞٗا٫ ؤو ٧لها ٞو لٗالي باإل٣ًاٝ ًٖ الضعاؾت إلاضة َو

.ARال ج٤
ً
ٟهل مً ال٩لُت بطا ٖاص لظل٪ مجضصا  ن ؤعبٗت ٞهى٫ صعاؾُت، ٍو

افـــــم التابعـــــــــــت لليلُـــــــــــت. -0  الاعتــــذاء علــى ألامـــــىال واإلاز

خضاء ٖلى ألامىا٫ واإلاغا٤ٞ الخابٗت لل٩لُت ما ً         -لي :ٌٗض مً املخالٟاث الٖا

ُبببببباء الخابٗببببت لل٩لُبببببت. - ؤ ُبببببببغها مبببببً ألاق  ؾغ٢ت ألامىا٫ واإلاٗضاث وال٨خب ٚو

بببببضم بعحاٖبببببببه. - ب بببببباعة ؤو ألاماهبببببت ٖو  الاخخٟاّ بما ُؾلم للُالب ٖلى ؾبُبببل ؤلٖا

ٗت لل٩لُت ؾىاء بخٛحرها ؤو حٗلها ٚحر بجالٝ ؤو جسٍغب ألاصواث واإلاٗضاث وألاحهؼة اإلاٗملُت الخاب  - ث

، وؾىاء جمذ املخالٟت بهىعة ٖمضًت ؤو باإلهما٫
ً
 ؤو حؼثُا

ً
 نالحت لالؾخٗما٫، ؤو بخٛحر وحه اؾخٗمالها ٧لُا

٤ الثدت الخٗلُم الٗالي باإل٣ًاٝ ٞهلحن صعاؾُحن،         ٗا٢ب الُالب اإلاغج٨ب لبٌٗ هظه ألاٞٗا٫ ؤو ٧لها ٞو َو

. وجًا٠ٖ له ال٣ٗىبت
ً
 في خالت الٗىصة العج٩ابها مجضصا

وفي ٧ل ألاخىا٫ ال ًجىػ للُالب الٗىصة بلى مىانلت الضعاؾت بال بٗض صٞ٘ ٢ُمت ألايغاع التي ؤخضثها بإمىا٫        

 الجامٗت.

  ؤلاخــــــالل بىظـــــــام الذراشـــــــت والامتحاهــــــــاث باليلُـــــــــــــت. – 3

 -الٟاث  ؤلازال٫ بىٓام ؾحر الضعاؾت والامخداهاث ما ًلي  :ٌٗض مً  مس       
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جؼوٍغ ؤلاٞاصاث ؤو الكهاصاث ؤو الىزاث٤ الغؾمُت ؾىاء ٧اهذ ناصعة مً ال٩لُت ؤو الجامٗت ؤو مً آًت حهت  -ؤ

زاعج الجامٗت بطا ٧اهذ طاث نلت بةحغاءاث الضعاؾت، ؤو الاهخٟإ بمغا٤ٞ ال٩لُت بما ٞيها مً مٗامل ،وم٩اجب 

ه هظه اإلاغا٤ٞ مً مٗضاث وؤحهؼة زانت بال٩لُت .  ،وما جدٍى

  -ب
ً
ٗض اهخدا٫ للشخهُت صزى٫ الُالب بضال اهخدا٫ الشخهُت ؾىاء في جد٤ُ٣ مىٟٗت للٟاٖل ؤو لٛحره، َو

سً٘ لل٣ٗىبت طاتها.  له ٍو
ً
٩ا ٗض مً اج٤ٟ مٗه ؤو ؾهل له طل٪ قٍغ  مً َالب آزغ في الامخداهاث ،َو

ٗلُم الٗالي ٌٗا٢ب ٧ل َالب اعج٨ب هظًً الٟٗلحن اإلاظ٧ىعًٍ في )ؤ ب ب( باإل٣ًاٝ ًٖ وخؿب الثدت الخ      

 بطا ARالضعاؾت إلاضة ال ج٤
ً
ٟهل مً الضعاؾت جهاثُا ض ًٖ ؤعبٗت ٞهى٫ صعاؾُت،  ٍو ن ٞهلحن صعاؾُحن وال جٍؼ

 ٖاوص اعج٩ابهما. 

 ة ٧اهذ.بزاعة الٟىض ى ؤو ٖغ٢لت ؾحر املحايغاث ؤو الضعوؽ الٗلمُت بأي نىع  -ج

الخإزحر ٖلى ألاؾاجظة ؤو الٗاملحن بال٩لُت ُٞما ًسو ؾحر الضعاؾت والامخداهاث ؤو الخ٣ُُم ؤو ٚحرها مما ًخٗل٤  -ص

 بالٗملُت الخٗلُمُت.

ٗا٢ب الُالب مغج٨ب هظًً الٟٗلحن اإلاظ٧ىعًٍ في )ج ب ص( خؿب الثدت الخٗلُم الٗالي بالحغمان مً صزى٫        َو

 ؤو
ً
 في اإلااصة التي اعج٨ب ٞيها املخالٟت.  الامخداهاث ٧لُا

ً
ٗض امخداهه ملُٛا ، َو

ً
 حؼثُا

ٗض مً ٢بُل الكغوٕ في الٛل مجغص بصزا٫  -هب  الٛل في الامخداهاث ؤو الكغوٕ ُٞه بإًت نىعة مً الهىع، َو

 في
ً
بصزالها  الُالب بلى ٢اٖت الامخداهاث ٧ل ما له ٖال٢ت باإلاىهج الضعاس ي ومىيٕى الامخدان ما لم ٨ًً مغزها

 مً ٢بل لجىت الامخداهاث .

ٗا٢ب الُالب مغج٨ب هظه املخالٟت اإلاظ٧ىعة في )هب( ٦ما هى مىهىم ٖلُه في الثدت الخٗلُم الٗالي بةلٛاء         َو

 مً ال٩لُت بطا ٖاوص 
ً
هله جهاثُا جىػ ملجلـ الخإصًب بلٛاء امخداهه لٟهلحن صعاؾُحن، ٞو هدُجت امخداهه، ٍو

 تها. الٟٗل واملخالٟت طا

 ألخ٩ام الثدت الخٗلُم الٗالي.  -و 
ً
٣ا  الامخىإ ًٖ ؤلاصالء بالكهاصة ؤمام لجان الخد٤ُ٣ ؤو الخإصًب اإلاك٩لت ٞو

 ؤي مسالٟت للىاثذ والىٓم اإلاخٗل٣ت بىٓام الٗمل في ال٩لُت واإلاغا٤ٞ الخابٗت لها ولى ٧ان م٣غها زاعج الجامٗت. -ػ 

لي ٌٗا٢ب الُالب اإلاغج٨ب لهظًً الٟٗلحن اإلاظ٧ىعًٍ في )و بب ػ( بالحغمان وخؿب الىو بالثدت الخٗلُم الٗا       

ض ًٖ ٞهلحن صعاؾُحن.  مً خ٣ى٢ه، ؤو ؤلا٣ًاٝ ًٖ الضعاؾت مضة ال جٍؼ

 ارجياب أي شلىن مىاٍف لألخالق أو ًمض الىظام العام أو آلاداب العامت. -4

 لؤلزال١ والىٓام الٗام وآلاصاب       
ً
 مىاُٞا

ً
 الٗامت ما ًلي: ٌٗض ؾلى٧ا
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 في  - ؤ
ً
٩ا خضاء ٖلى الٗغى ولى جمذ بغيا اإلاٗخضي ٖلُه، وفي هظه الحالت ٩ًىن الُٝغ آلازغ قٍغ حغاثم الٖا

مت.  الجٍغ

 حٗاَي املخضعاث واإلاؿ٨غاث والخمىع وما في خ٨مها ؤو جضاولها بإي ق٩ل ٧ان . - ب

 ا٢خىاء ؤو جضاو٫ ألاقُاء الٟانحت ؤو جىػَٗها ؤو ٖغيها . -حب

 للكٕغ وللٗٝغ وال٣ىاهحن واللىاثذ   -ص
ً
٣ا ٧ل ما مً قإهه ؤن ًسل بالكٝغ ؤو ًمـ آلاصاب الٗامت وألازال١  ٞو

 الىاٞظة .

 هب ب زضف الحُاء الٗام.

اء اإلاىاُٞت للحكمت ؤو  وب  الٓهىع بمٓهغ ٚحر الث٤ صازل اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ؤو بخضي م٩ىهاتها ؤو اعجضاء ألاٍػ

ىت  .اإلابالٛت في الٍؼ

ٗا٢ب الُالب اإلاغج٨ب لبٌٗ هظه ألاٞٗا٫ ؤو ٧لها خؿب الثدت الخٗلُم الٗالي باإل٣ًاٝ ًٖ الضعاؾت إلاضة         َو

.ARال ج٤
ً
 خا٫ الٗىصة العج٩ابها مجضصا

ً
ٟهل جهاثُا ض ًٖ ؤعبٗت ٞهى٫، ٍو  ن ٞهلحن صعاؾُحن وال جٍؼ

خىحب ٖلى ٖمُض ال٩لُت اؾخضٖاء ولي ؤمغ الُالب ال٣اثم         باملخالٟت اإلاظ٧ىعة في )و(، ولٟذ هٓغه بلى ٍو

 ؾلى٦ه وجدظًغه مً مٛبت هظا الؿلى٥، وإن ؤنغ الُالب ٖلى مؿل٨ه جىحب الاؾخمغاع في بحغاءاث الخإصًب.

 خغمان الُالب مً الخ٣ضم بلى الامخداهاث َُلت مضة        
ً
ترجب ٖلى ؤلا٣ًاٝ ًٖ الضعاؾت في ٧ل ما ط٦غ ؾاب٣ا ٍو

ان ال٣ٗىبت. ؤلا٣ًاٝ، وال ًجىػ   له الاهخ٣ا٫ بلى ؤًت ٧لُت ؤزغي ؤزىاء مضة ؾٍغ

 باالجٟا١        
ً
٩ا  ؤو قٍغ

ً
 ؤنلُا

ً
وحؿغي ؤخ٩ام الخإصًب ٖلى الُالب ؾىاء ؤ٢ضم ٖلى اعج٩اب املخالٟت بهٟخه ٞاٖال

إزظ الكغوٕ في اعج٩اب املخالٟت خ٨م املخالٟت الخامت.  ؤو الخدٍغٌ ؤو اإلاؿاٖضة ، ٍو

مت حىاثُت ًخىحب ٖلى بصاعة ال٩لُت ؤو الجامٗت بباٙل  وفي حمُ٘        ألاخىا٫ بطا ق٩ل ؾلى٥ الُالب حٍغ

 الجهاث املخخهت بظل٪.

 االختببراث انُصفُت:

٣ىم ٧ل ؤؾخاط         جدضص مىاُٖض الامخداهاث الىهُٟت بال٩لُت مً ٢بل ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت، ٍو

 مً مدايغة اإلااصة إلحغاء الامخدان الىهٟي في ًىمها وجى٢ُتها.باالجٟا١ م٘ َالبه بخسهُو مدايغة 

، في خحن ًسحر        
ً
غا لتزم ألاؾخاط زال٫ الٟهل الضعاس ي بإصاء امخداهحن ههُٟحن للماصة، ٩ًىن ؤخضهما جدٍغ ٍو

 ؤو ؤن ٩ًل٠ الُالب بىع٢ت ٖمل ؤو بدث ؤو قغح لىو ً
ً
 ؤو قٟاهُا

ً
غا خٗل٤ في بحغاء الثاوي خؿب الحاحت جدٍغ

 باإلا٣غع اإلاضعوؽ.
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هما 25وج٩ىن صعحت ٧ل امخدان مً          صعحت، جغنض باإلاىٓىمت في ؤٖما٫ الؿىت للُالب. 51، ومجمٖى

 االختببراث انُهبئُت: 

 ٢بل بضاًت الٟهل        
ً
ض الازخباعاث النهاثُت للٟهل الضعاس ي بالخُت الضعاؾُت اإلاٗضة مؿب٣ا ًدضص مٖى

ؤو حُٛحر في اإلاىاُٖض ٌٗلً ٖنها ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت، وحك٩ل لجىت  الضعاس ي ما لم ًدضر َاعت 

ب٣غاع مً ٖمُض ال٩لُت إلصاعة الامخداهاث النهاثُت مهمتها مخابٗت الامخداهاث وجىػَ٘ الُالب واإلاغا٢بحن ٖلى 

 اللجان خؿب حضو٫ ومىاُٖض الامخدان وبمخابٗت ميؿ٤ الضعاؾت والامخداهاث بال٣ؿم.

، وج٩ىن صعحخه مً        
ً
ا ٍغ ٩ىن الامخدان النهاجي ب٣ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت في حمُ٘ اإلاىاص جدٍغ ٍو

51  
ً
ت  صعحت. 111صعحت، جغنض باإلاىٓىمت في النهاجي، وج٩ّىن م٘ صعحاث ؤٖما٫ الؿىت مجمٖى

لتزم الُالب َُلت ٞترة الامخداهاث بالًىابِ والخٗلُماث آلاجُت         :ٍو

 الالتزام باإلاىاُٖض والخىا٢ُذ اإلا جلت بجضو٫ الامخداهاث النهاثُت. .1

ض الامخدان بىه٠ ؾاٖت ٖلى ألا٢ل. .2  الالتزام بالحًىع بلى ال٩لُت ٢بل مٖى

ض الامخدان. .3  ًمى٘ صزى٫ ٢اٖت الامخدان ٢بل بضاًت مٖى

ًاء اللجىت الالتزام بةخًاع بُا٢ت الخٍٗغ٠ مجضصة ال٣ُض ؤو بُا٢ت الامخدان اإلا .4 ٗخمضة وإبغاػها أٖل

 واإلاغا٢بحن للؿماح للُالب بضزى٫ وإحغاء الامخدان.

 ٖضم انُداب ؤي ٦خاب ؤو وع٢ت صازل ٢اٖاث الامخدان. .5

ًمى٘ الخدضر ؤزىاء الامخداهاث ؤو ال٣ُام بإي ٖمل مً قإهه ؤلازال٫ بىٓام الامخداهاث ؤو مداولت  .6

 الٛل وال٣ُام به.

حهؼة ؤلال٨تروهُت املحمىلت وملح٣اتها ؤو ؤي حهاػ ًخٗاعى م٘ ؾحر الامخداهاث بك٩ل ًمى٘ بصزا٫ ألا  .7

 َبُعي.

ًمى٘ الضزى٫ والخغوج مً ٢اٖت الامخدان بضون بطن مً اإلاغا٢ب ؤو لجىت حؿُحر الامخدان، ٦ما ًمى٘  .8

 الخضزحن ؤو قغب ٧ل ما هى مسال٠ للظو١ الٗام وزهىنُت اإلا٩ان.

والخٗلُماث التي جهضع ًٖ لجىت الامخداهاث ؤو ميؿ٤ الضعاؾت والامخداهاث الالتزام بالًىابِ  .9

 بال٣ؿم َُلت ٞترة الامخداهاث النهاثُت.



 

   27 

 

 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

خضاء  .11 ضم الخٗضي ؤو الٖا اخترام وج٣ضًغ ٧ل ؤًٖاء لجىت الامخداهاث واإلاغا٢بحن وألاؾاجظة بال٩لُت ٖو

، ومً ًخجاوػ طل٪ جُب٤ ٖلُه الىهى 
ً
 ؤو حؿضًا

ً
م اإلاكاع بليها في الثدت الخٗلُم الٗالي، واإلاظ٧ىعة ٖليهم لُٟٓا

 في ال٣ٗىباث الخإصًبُت.
ً
 آهٟا

حن ٖلى ٢اٖت الامخدان جٟخِل الُالب بطا وحضث ٢غاثً جضٖى لالقدباه بإن          جىػ للجىت اإلاغا٢بت ؤو اإلاكٞغ ٍو

 ؤو ؤصواث ؤو ؤحهؼة لها ٖال٢ت باإلا٣غع مىيٕى الامخدان.
ً
 في خُاػجه ؤوعا٢ا

٦ما ًجىػ لهم بزغاج الُالب مً ٢اٖت الامخدان بطا زال٠ حٗلُماث لجىت الامخدان، ؤو بضؤ في اعج٩اب         

.
ً
 ؤٖما٫ الٛل، وفي ٧ل ألاخىا٫ ٌٗض امخداهه ملُٛا

 تغُري ادلضبر:

لُت ؤو ًد٤ للُالب حُٛحر مؿاعه والاهخ٣ا٫ مً ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت بلى ٢ؿم آزغ بال٩       

الاهخ٣ا٫ مً ألا٢ؿام ألازغي بلى ال٣ؿم مغة واخضة زال٫ صعاؾخه بال٩لُت ما لم ًخجاوػ الٟهل الثاوي مً بضاًت 

 ح جُله، وخؿب الخُت والًىابِ واإلاىاُٖض التي ٌٗلً ٖنها ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث بال٩لُت.

سً٘ الُالب اإلاىخ٣ل بلى ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلا         ؾالمُت المخدان ٢بى٫ مً ٢بل ميؿ٤ ٍو

 الضعاؾت والامخداهاث بال٣ؿم لخدضًض مؿخىاه م٘ بخًاع هخاثج مىاصه مٗخمضة مً ال٣ؿم اإلاىخ٣ل مىه.

جىػ إلايؿ٤ الضعاؾت والامخداهاث بال٣ؿم الاؾخٗاهت بإي ًٖى هُئت جضَعـ بال٣ؿم في بحغاء الامخدان،         ٍو

 بال٣ؿم بطا
ً
ٗض الُالب م٣بىال  ججاوػ امخدان ال٣بى٫ بىجاح. َو

 انضجم األكبدميٍ وادلؼذل انفصهٍ وانرتاكًٍ وطزَمت حضببه:

        
ً
ً، الظي بضوعه ًٟخذ ملٟا  مً ؤخض ؤًٖاء ال٣ؿم ال٣اٍع

ً
 ؤ٧اصًمُا

ً
ا ًسهو ال٣ؿم ل٩ل َالب مكٞغ

دخىي ٖلى ه  ٖلُه اؾمه وع٢م ٢ُضه وؾىت الخدا٢ه بال٣ؿم، ٍو
ً
خاثجه الٟهلُت و٧ل للُالب ٩ًىن بال٣ؿم مبِىا

هماطحه الخانت به ٧اإلؾ٣اٍ وؤلاياٞت وإ٣ًاٝ ال٣ُض وججضًضه، َو جل ُٞه اإلاالخٓاث الخانت بضعاؾت 

ُل٘ ٖلى مكا٧له والٗىاث٤ وال٣ٗباث التي  ىحهه ٍو ل الُالب ٍو خاب٘ م٘ بضاًت ٧ل ٞهل صعاس ي ججًز الُالب، ٍو

 بإو٫ وحؿلُمها للمكٝغ ح٤ُٗ صعاؾخه، وفي اإلا٣ابل ًلتزم  الُالب ب حب هخاثج 
ً
مىاصه جهاًت ٧ل ٞهل صعاس ي ؤوال

ألا٧اصًمي الظي بضوعه ٣ًىم بدٟٓها في ملٟه ومخابٗت الىا٢و منها وإباٙل ميؿ٤ الضعاؾت والامخداهاث بال٣ؿم 

 ب٩ل ه٣و في اإلال٠ ؤو ج٣هحر مً الُالب.

ت ؤو ٖلمُت ؤو          ألؾباب زاعحُت ؤو بصاٍع
ً
ه خايغا لم ٩ًل٠ له مكٝغ لئلقغاٝ ٖلُه ومً لم ٨ًً مكٞغ

هدُجت لبٌٗ الٓغوٝ الخاعحت ًٖ بعاصة ال٣ؿم ٣ًىم بدؿلُم و خت مً هخاثجه إلايؿ٤ الضعاؾت والامخداهاث 

 بال٣ؿم لىيٗها في ملٟه الخام بظل٪ ومخابٗت اإلايؿ٤ في ٧ل ؤخىاله ختى ًخم ج٩ل٠ُ مكٝغ له.
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دؿب اإلاخىؾِ الٟهلي للُالب بًغب صعحت ٧ل م        ٣غع في ٖضص وخضاث اإلا٣غع، زم ًجم٘ خانل الًغب ٍو

٣ؿم ٖلى مجمٕى الىخضاث التي صعؾها الُالب في الٟهل الضعاس ي، وال جدؿب يمنها اإلا٣غعاث التي حُٛب  ٍو

 ٖنها الُالب بٗظع م٣بى٫ ؤو التي او حب منها.

٣ت هٟؿها م٘ بياٞت مجمٕى الىخضاث م٘ مجمٕى الضعحا دؿب اإلاٗض٫ الترا٦مي بالٍُغ ث الؿاب٣ت ٍو

 بلى الىخضاث والضعحاث الالخ٣ت و٢ؿمت هاجج ٖضص الضعحاث ٖلى هاجج ٖضص الىخضاث الترا٦مُت.

 :انتخزج

ًمىذ الُالب الضعحت الجامُٗت ألاولى اللِؿاوـ في التربُت جسهو لٛت ٖغبُت وصعاؾاث بؾالمُت بٗض        

ه ٖضص الىخضاث اإلاُلىبت للخسغج مً  هجاخه في الحض ألاصوى مً اإلا٣غعاث اإلابِىت في الجضو٫ آلاحي، وبلٚى

 ال٣ؿم، والتزامه ب٩ل الًىابِ واللىاثذ اإلاٗمى٫ بها بالجامٗت وال٩لُت. 

وجهضع قهاصة الخسغج باؾم ٧لُت التربُت وبخهض٤ً مً عثِـ ال٣ؿم وعثِـ ٢ؿم الضعاؾت والامخداهاث        

 وم جل ال٩لُت والٗمُض.
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ت زراثانتىصُف ادلصغز نهًم
ّ
صُ

ّ
خص

ّ
 انت

  (:AR 107) 1حنى
ت مً زال٫ بىاء الجمل وما  ُّ ر٦ُبّي للٛت الٗغب

ّ
ٖلم الّىدى هى الٗلم الظي حهضٝ بلى بحاصة اإلاؿخىي الت

ت مً خُث الّخ٣ضًم والّخإزحر  ُّ  الزخالٝ الٗىامل وحّٗضص ؤخىا٫ الجمل الٗغب
ً
غاب جبٗا ًخٗل٤ بها مً ازخالٝ ؤلٖا

٦غ والبروػ 
ّ
 والاؾدخاع. والحظٝ والظ

الب ٖلى اإلا٩ّىن ألاو٫ للجملت الٗغبُت )ال٩لمت( بىنٟها اللبىت ألاولى في 
ّ
وفي هظا اإلا٣غع ًخّٗغٝ الُ

غاب، ٦ما  ، وؤخىالها مً خُث البىاء وؤلٖا ها مً خُث البيُت والجيـ والىٕى ر٦ُب الّىدىي، وطل٪ ببُان هٖى
ّ
الت

ُ غاب ألانلُت والٟٖغ ت وألابيُت التي جضزلها جل٪ الٗالماث، ؤخىا٫ الاؾم مً ًخٗٝغ الُالب ٖلى ٖالماث ؤلٖا

محر، الٗلم، اؾم ؤلاقاعة.( ًّ  خُث الّخٍٗغ٠ والّخى٨حر، م٘ بُان بٌٗ ؤهىإ اإلاٗاٝع )ال

 (:AR 108) 1فمه انؼببداث 

 وما ٌؿب٣ها مً َهاعة، 
ً
الب مً زالله ٖلى مٟهىم الٗباصاث، وؤهضاٞها، وؤخ٩امها ٖمىما

ّ
ًخّٗغٝ الُ

ٖلى ؤخ٩ام الحٌُ والجبحرة، م٘ الّخّٗغٝ  ٖلى خ٣ُ٣ت الىيىء والّخُمم والٛؿل واإلا ح ٖلى الخٟحن ُٞخّٗغٝ

 والّىٟاؽ.

       (:AR 109) 1انكتببت أصىل 

ت وجُىّعها، م٘ بإلاام باإلاهاعاث ألاؾاؾُت  ُّ ش ال٨خابت الٗغب الب مً زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى جاٍع
ّ
ًخّٗغٝ الُ

ت، والّخاء لجىصة ال٨خابت وال٣غاءة، وم ت وال٣مغٍّ ُّ مؿ
ّ
ا ًخٗل٤ بظل٪ مً ٢ىاٖض ويىابِ ٦خابت الهمؼاث والالم الك

ت ٖلى ههىم ٞهُدت.  ُّ ت، ويىابِ ٦خابت ألال٠ اللُىت، م٘ صعاؾت جُب٣ُ ت، والّخاء اإلابؿَى  اإلاغبَى

 (:AR 002ػهى انؼمُذة )

الب مً زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى مباصت ٖلم ال٣ُٗضة الٗكغة   
ّ
، وهي تهضٝ بىحه ٖام بلى ًخّٗغٝ الُ

ت اإلاؿاثل التي جغج٨ؼ بها ال٣ٗاثض في الّىٟىؽ.  مٗٞغ
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  (:AR 000) 0 أدة جبههٍ

ت؛ لُخٗٝغ الضاعؽ ٖلى مهاصع  حهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى با٧ىعة ؤلابضإ الٗغبي مً الىهىم الكٍٗغ

ً زال٫  الحُاة اللٛت ألانُلت مً ٞدى٫ الكٗغاء، ٦ما ًخٗٝغ الُالب ٖلى زهاثو الكٗغ الجاهلي م

 الاحخماُٖت والضًيُت وال٣ٗلُت في طل٪ الٗهغ.

 (:AR 003) 2حنى 

: )الاؾم اإلاىنى٫، اإلاّٗغٝ بإ٫، اإلاٗٝغ بالّىضاء  ت ؤهىإ اإلاٗاٝع ُّ الب في هظا اإلا٣غع ٖلى ب٣
ّ
ًخّٗغٝ الُ

ت، ٠٣ُٞ ٖلى ؤؾـ بىا ُّ ت(، زّم ٌكٕغ في الّخٗٝغ ٖلى جغ٦ُب الجملت الٗغب بضؤ واإلاًاٝ بلى مٗٞغ ء الجملت، ٍو

ُت )٧ان  ت مً زال٫ صعاؾت ؤخىا٫ اإلابخضؤ والخبر، زّم ًيخ٣ل بلى ش يء مً الّىىاسخ الٟٗلُت والحٞغ ُّ بالجملت الاؾم

ً وؤزىاتها والحغوٝ اإلاكبهت بلِـ( ُٞخّٗغٝ الُالب ٖلى ؤزغ  وؤزىاتها وؤٞٗا٫ اإلا٣اعبت وال الّىاُٞت للجيـ ْو

ت، وما جدضزه مً حّٛحر مٗىىّي ووُّْٟي.هظه ألاصواث ٖلى ع٦ني الجملت الاؾم ُّ 

 (:AR 004) 2فمه انؼببداث 

ت مكغوُٖتها ومجزلتها في ؤلاؾالم،    حهضٝ بلى الّخٗٝغ ٖلى ؤخض ؤع٧ان ؤلاؾالم وهى الهالة، وطل٪ بمٗٞغ

غاثًها، وؾىنها، وم٨غوهاجه، ا وآصابها، ومبُالت  ها. وخ٨م جغ٦ها، وؤهىإ الّهلىاث، وؤو٢اتها، وقغوَها، ٞو

      (:AR 006) 2انكتببت أصىل 

الب مً م٣غع )   
ّ
( وطل٪ بخّٗغٞه ٖلى خظٝ 1 ال٨خابتو  مهاعاث ال٣غاءةً يء هظا اإلا٣غع جخمت إلاا صعؾه الُ

ت، والّخٗٝغ  ُّ ، م٘ صعاؾت َغ١ الٟهل والىنل في ال٨خابت الٗغب
ً
 ال زُا

ً
، ؤو لٟٓا

ً
 ال لٟٓا

ً
بٌٗ الحغوٝ زُا

ر٢ُم، زّم 
ّ
غ، واإلاغاؾالث،  ٖلى ٖالماث الت ت، ٨٦خابت الّخ٣اٍع ت وؤلاصاعٍّ ُّ الّخٗٝغ ٖلى بٌٗ ؤلىان ال٨خاباث ألاصب

اجٗت ومٗالجتها.
ّ
ت، واإلا٣الت، م٘ الى٢ٝى ٖلى بٌٗ ألازُاء الك ُّ  والّؿحرة الظاج

 (:AR 005) 0أدة جبههٍ 

ه بما جدمله مً ًخٗٝغ الُالب مً زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى ٢ًاًا الىثر في الٗهغ الجاهلي ومهاصع     

ت. ألالىانزُب وؤمثا٫ وخ٨م ومىاٞغاث وسج٘ ال٨هان، م٘ صعاؾت هماطج مً جل٪   الىثًر
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   (:AR 007أحكبو األصزة )

 مً الّى٩اح وخ٣ى١ ٦ال 
ً
الب مً زاللها ٖلى ألاخ٩ام التي جسّو ألاؾغة اإلاؿلمت بضءا

ّ
ًخّٗغٝ الُ

ال١، والخ
ّ
ت ؤخ٩ام الُ  ل٘ والّى٣ٟت. الّؼوححن، باإلياٞت بلى مٗٞغ

 (:AR 201ػهى ادلؼبٍَ )

هل وونل، وإْهاع وإيماع،  ت وما ٌٗترحها مً ج٣ضًم وجإزحر، ٞو ُّ حهضٝ بلى مٗالجت ٢ًاًا هٓم الٗغب

ت مُاب٣ت ال٨الم إلا٣خط ى الحا٫، بدؿب الىي٘ اللٛىّي.  واؾخٟهام وهٟي، ومٗٞغ

  (:AR 202) 3حنى 

ت الّىىاسخ الٟٗلُت ً يء هظا اإلا٣غع جخمت لبىاء الجملت الاؾ      ُّ ت وطل٪ مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى ب٣ ُّ م

ت ُٞخّٗغٝ ٖلى ؤؾؿها التي جخ٩ّىن مً الٟٗل  ُّ ُت )٧اص وؤزىاتها( زم ًيخ٣ل الُالب بلى الجملت الٟٗل والحٞغ

 والٟاٖل وهاثبه.

 (:AR 203) 3فمه انؼببداث 

الب مً زالله ٖلى ع٦ً آزغ مً ؤع٧ان ؤلاؾالم وهى ال     
ّ
ت خ٣ُ٣خه، ًخّٗغٝ الُ هُام، وطل٪ بمٗٞغ

خ٩اٝ.  وؤهىاٖه، وقغوَه، و٦ٟاعجه، و٦ظل٪ الّخّٗغٝ ٖلى ؤخ٩ام الٖا

  (:AR 204ػهى انبُبٌ )

ت، مً زال٫ بًغاص اإلاٗنى الىاخض      ُّ ت صاللت ال٨الم بًًاخا وزٟاء بدؿب الّضاللت ال٣ٗل حهضٝ بلى مٗٞغ

 بُغ١ مسخلٟت في ويىح الّضاللت ٖلُه.

 (:RA 205) 0أدة إصاليٍ 

ت بما  ت وهثرًّ ت، وما ًخًّمىه مً ههىم قٗغٍّ حهضٝ بلى الى٢ٝى ٖلى ما ؤخضزه ؤلاؾالم مً جهًت لٛىٍّ

ت بما ًدمالهه مً طعوة الٟهاخت والبُان، م٘ صعاؾت لبٌٗ  ت وألاخاصًث الّىبىٍّ ُّ في طل٪ الّىهىم ال٣غآه

ٗغاء املخًغمحن وؤزغ ؤلاؾالم في قٗغهم.
ّ
 الك
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 (:RA 205) 0أدة إصاليٍ 

ت في ٖهغ بني ؤمُت، م٘ الّخٗٝغ ٖلى اإلاازغاث  ُّ ت وال٣ٗل ُّ ت والاحخماٖ ُّ ًخّٗغى لضعاؾت الحُاة الؿُاؾ

ىاث٠ )الخىاعج 
ّ
ٗغاء، ٦كٗغاء الّى٣اثٌ، وقٗغاء الُ

ّ
ٗغ والك

ّ
ُٗت  -الٗاّمت في الك

ّ
حن( م٘  -الك قٗغاء الّؼبحًر

ٗغاء.
ّ
ٗغ والك

ّ
 صعاؾت لبٌٗ الك

 (:AR 207) 0صزف 

ت وما ٌٗتري  حهضٝ ُّ ت مً زال٫ الّخّٗغٝ ٖلى الىخضاث الّهٞغ ُّ بلى بحاصة اإلاؿخىي البيُىّي لل٩لمت الٗغب

الب ٖلى خ٣ُ٣ت ٖلم الّهٝغ 
ّ
ت مً اقخ٣ا١ ًيخج ٖىه حّٛحراث في اإلاٗنى، ؤو اإلابنى، ُٞخّٗغٝ الُ ُّ البيُت الّهٞغ

ال٫ وؤلاب ت ؤؾـ اإلاحزان الّهغفّي، م٘ صعاؾت ؤلٖا اثضجه، ومٗٞغ ت ٞو ُّ ضا٫ وال٣لب اإلا٩اوّي، وؤهىإ ألابيُت الاؾم

ضة.  ت ومٗاهيها مجغصة ومٍؼ ُّ  والٟٗل

 (: يٍ االَشغبل إىل آخز احلبلAR 208)   4حنى 

الب في هظا اإلا٣غع 
ّ
ٖلى زهاثو الجملت الٟٗلُت باٖخباعها الىٕى الثاوي مً ؤهىإ الجملت،  ًخّٗغٝ الُ

خٗل٣ت بالٟاٖل والٟٗل ٧الخظ٦حر والخإهِث، وخظٝ الٟاٖل، والخ٣ضًم وما ًمحز ع٦ىيها ألاؾاؾُحن، وألاخ٩ام اإلا

ت مً اإلاٟاُٖل )اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤، اإلاٟٗى٫ به، اإلاٟٗى٫  ُّ ٗاث الجملت الٟٗل والخإزحر بُنهما، زّم ًخّٗغٝ ٖلى جَٟغ

غاب، وقغوٍ اؾخٗما٫ ٧ل هٕى  ألحله، اإلاٟٗى٫ ُٞه(، وج٣ضم له في اإلا٣غع ؤهىاٖها، والٟغو١ بُنها في الضاللت وؤلٖا

 اؾخٗماال صحُدا. 

 (:AR 209) 2صزف

ال٫ بالى٣ل ؤو بال٣لب ؤو  الب ٖلى البىاء الّضازلّي للبيُت وما ٌٗترحها مً حّٛحر باإٖل
ّ
ُه ًخّٗغٝ الُ ٞو

ت ٖلى البيُت، ُٞخّٗغٝ ٖلى ؤ٢ؿام الاؾم مً خُث الّوحت  ُّ بالحظٝ، ٦ما ًخّٗغٝ ٖلى الّخٛحّراث الخاعح

خال٫ وؤلاٞغ  خال٫ والجمىص والٖا اص والّخثيُت والجم٘، ٦ما ًخّٗغٝ ٖلى ؤ٢ؿام الٟٗل مً خُث الّؼمً والّوحت والٖا

ضعؽ ؤهىإ  ماثغ. ٍو ًّ والاقخ٣ا١، والبىاء للمٗلىم والبىاء للمجهى٫، واللؼوم والّخٗضي، وإؾىاص الٟٗل بلى ال

ت، ٧اؾم الٟاٖل، واؾم اإلاٟ ُّ ٗى٫، والّهٟت اإلاكّبهت، ونُٜ اإلابالٛت، الاقخ٣ا١، م٘ الّخّٗغٝ ٖلى اإلاكخ٣اث الاؾم

 واؾمي الؼمان واإلا٩ان، واإلاهضع اإلاُمّي، وؤٞٗل الّخًُٟل ................. بلخ.
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واَت )
ّ
 (:AR 210ظىابط انز

ىت  الب بٗلم مهُلح الحضًث، وحهىص املحضزحن في جى٣ُت ألاصلت الحضًثُت، واٖخىائهم بالؿُّ
ّ
حٍٗغ٠ الُ

اوّي 
ّ
٘ ؤلاؾالمّي، وبُان اإلا٣بى٫ منها واإلاغصوص، وما ًخّٟغٕ ًٖ طل٪ مً ؤهىإ.  التي هي اإلاهضع الث كَغ

ّ
 مً مهاصع الد

ُت )
ّ
   (:AR 211دراصبث يف انض

الب في هظا اإلا٣ّغع َاثٟت مً ؤخاصًث الّىبي املخخاعة مً الّوحُدحن، وحكمل الّضعاؾت 
ّ
ًضعؽ الُ

، وبُان اإلاٗني الٗامّ 
ً
ا  لٛىٍّ

ً
ت اإلاىحىصة ُٞه، وصعاؾت  جدلُل ألالٟاّ جدلُال ُّ ه بالّهىع البالٚ للحضًث، والّخىٍى

ت واؾخيباٍ الّضعوؽ اإلاؿخٟاصة. ُّ  ألاخ٩ام ال٣ٟه

  (:AR 212ػهىو انمزآٌ )

ىه وحمٗه، م٘ بإلاامه ب٣غاءاجه     مً هؼوله وجضٍو
ً
م بضءا ش ال٣غآن ال٨ٍغ الب مً زالله ٖلى جاٍع

ّ
ًخّٗغٝ الُ

 وجٟاؾحره.

 (:AR 213) 1تفضري لزآٌ 

خّٗغٝ مً زالله ٖلى ؤؾباب هؼو٫ الّؿىع واإلاىاؾباث التي  ، ٍو
ً
لى ٧امال الب جٟؿحر خؼب ألٖا

ّ
ًضعؽ الُ

 
ً
با ت، وما جغقض بلُه آلاًاث، جضٍع ُّ ، وبُان مٗاوي آلاًاث، وصعاؾت الّهىع البالٚ

ً
ا  لٍٛى

ً
بُنها، وقغح اإلاٟغصاث قغخا

ؼ، م  ٖلى ما صعؾه في م٣غع ٖلىم ال٣غآن مً زال٫ هظا له ٖلى ٦ُُٟت الّخٗامل م٘ جٟؿحر ٦خاب هللا الٍٗؼ
ً
لٗا
ّ
ُ

 الّخٟؿحر.

 (:AR 214) 2تفضري لزآٌ 

٣ت طاتها في م٣غع صعاؾاث ٢غآهُت   الٍُغ
ً
الب في هظا اإلا٣غع جٟؿحر خؼب املجاصلت، مّخبٗا

ّ
 .1ًضعؽ الُ

  (:AR 300) 5حنى

ت    ُّ ٗاث الجملخحن الاؾم الب في الّخّٗغٝ ٖلى جَٟغ
ّ
ُه ٌكٕغ الُ ٣ت ٞو

ّ
ت؛ ٠٣ُٞ ٖلى ألاخ٩ام اإلاخٗل ُّ والٟٗل

الب ٖلى ؤخ٩ام الّخمُحز والٗضص، وخغوٝ الجّغ، 
ّ
ت الحا٫ وناخبها وؤ٢ؿامها، ٦ما ًخّٗغٝ الُ باالؾخثىاء، ومٗٞغ

 وؤهىإ ؤلاياٞت وؤخ٩امها.

 

 



 

   34 

 

 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

  (:AR 301) 6حنى 

لبٌٗ ألاؾالُب  ومً زالله ًخٗٝغ الُالب ٖلى اإلاٟاهُم واإلاباصت وال٣ىاهحن وال٣ىاٖض ألاؾاؾُت

ت: ٧إؾلىب الخعجب، ؤخ٩ام وٗم وبئـ وما حغي مجغاهما، ؤؾلىب ؤٞٗل الخًُٟل وؤخ٩امه، ؤخ٩ام  اللٍٛى

الخىاب٘ )الخى٦ُض والىٗذ وال٠ُٗ والبض٫(، ؤخ٩ام ؤؾلىب الىضاء، الاؾخٛازت، الىضبت، الترزُم، ؤؾلىب 

غاء، ؤخ٩ام ؤؾماء ألاٞٗا٫ وألا   نىاث.الازخهام، ؤؾلىب الخدظًغ وؤلٚا

ت )
ّ
  (:AR 302طزائك تذرَش خبص

ت الحضًثت، ٦ما تهضٝ بلى بىاء شخهُت  ُّ م ًجُض ؤؾالُب جضَعـ اللٛت الٗغب
ّ
وتهضٝ بلى بٖضاص مٗل

ت. ُٞخّٗغٝ ٖلى اللٛت الٗغبُت وإم٩اهاتها، ووْاثٟها،  ُّ اإلاٗلم بىنٟه اللبىت ألاولى التي ج٣ىم ٖليها الٗملُت الّخٗلُم

ت مً ٢غاءة، وحٗبحر، وإمالء ومىاهج اللٛت في اإلاغ  ُّ لُمُت املخخلٟت، م٘ الّخٗٝغ ٖلى ٞغوٕ اللٛت الٗغب ّٗ اخل الخ

 وزِ، م٘ الّخّٗغٝ ٖلى َغ١ جضَعـ الّىهىم والبالٚت وال٣ىاٖض.  

 (  :AR 419انتطبُمبث انتذرَضُت  )

ت  ُّ الب بالّخُب٤ُ الٗملّي والّىٓغي لٟغوٕ ماصحّي اللٛت الٗغب
ّ
ت مً زاللها ٣ًىم الُ ُّ والّضعاؾاث ؤلاؾالم

٤ بُغ١ 
ّ
غح ألاؾئلت، و٧ل ما ًخٗل هنّي وال٨خابّي، َو

ّ
ر٦حز ٖلى الّخدًحر الظ

ّ
صازل ٢اٖت املحايغاث، م٘ الت

 الّخضَعـ.

 (:AR 303) 3صزف 

الب ٖلى نُٜ جغ٦ُبُت جازغ في بيُت اإلاٟغصة وفي هىٖها ؤخُاها بضعاؾت مىيىعي الخهٛحر 
ّ
ًخّٗغٝ الُ

ٖلى مساعج ألانىاث ونٟاتها ل٩ُىن طل٪ مضزال لىلىحه مىيٕى ؤلاصٚام ُٞخٗٝغ ُٞه واليؿب، ٦ما ًخٗٝغ 

٣ت الٗغب في بجهاء الجملت  ٖلى الخضازل ال٩امل ؤو الجؼجي بحن بٌٗ ؤنىاث الٗغبُت، ٦ما ًخٗٝغ ٖلى ٍَغ

ث والىٛم اإلاهاخب لظل٪ بضعاؾخه إلاىيٕى الى٠٢، وؤزحرا ًخٗٝغ بلى حاهب نىحي للهجت ٞهُدت مً لهجا

٤ صعاؾخه إلاىيٕى ؤلامالت.  الٗغب مً ٍَغ

 (:AR 304) 4فمه انؼببداث  

الب بٍٟغًت الّؼ٧اة، مً زال٫ الخّٗغٝ ٖلى خ٣ُ٣تها وقغوٍ وحىبها، وؤهىاٖها مً 
ّ
وحهضٝ بلى بإلاام الُ

ها وآصابها.   ػ٧اة ما٫ وػعوٕ وؤوٗام، وججاعة، وههاب ٧ٍل منها، م٘ الخّٗغٝ ٖلى مهاٞع
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 (:RA 305) 5فمه انؼببداث 

الب مً زالله ٖلى ٍٞغًت الحّج ومىاؾ٨ه، ٠٣ُٞ ٖلى مٟهىمه وقغوَه وؤع٧اهه، باإلياٞت بلى         
ّ
ًخّٗغٝ الُ

م.
ّ
ى هللا ٖلُه وؾل

ّ
اعة الّىبي نل ت مىاؾ٪ الٗمغة وآصاب ٍػ  مٗٞغ

 (:AR 306ػهى ادلرياث )

الب ٖلى ؤخ٩ام اإلاحرار، بمٗغ       
ّ
ٞت مً ًغر ومً ال ًغر، وههِب ٧ل مً زال٫ هظا اإلا٣ّغع ًخّٗغٝ الُ

إع الح٨ُم.
ّ
 واعر ٦ما حاء به الك

 (:AR 307) 1تفضري آَبث األحكبو 

م الخباثث، م٘   خ، وجدٍغ
ّ
ٗت مً الّ حغ، والي َغ

ّ
الب بخٟؿحر ؾىعة الٟاجدت، ومى٠٢ الك

ّ
حٍٗغ٠ الُ

ت  ُّ ٖغ
ّ
ت ألاخ٩ام الك هم جٟؿحر خٟٔ حمُ٘ آلاًاث ال٣غآهُت اإلا٣ّغعة في املحايغاث، ومٗٞغ بك٩ل بحمالّي، ٞو

 آلاًاث بك٩ل جٟهُلّي، وصعاؾت اللٛت والبالٚت.

  (:AR 308) 2تفضري آَبث األحكبو 

الب بخٟؿحر آًاث ال٣هام، والهُام، والّغبا، والحّج، وخٟٔ حمُ٘ آلاًاث ال٣غآهُت  
ّ
حٍٗغ٠ الُ

هم  ُت بك٩ل بحمالّي، ٞو ٖغ
ّ
ت ألاخ٩ام الك جٟؿحر آلاًاث بك٩ل جٟهُلّي، وصعاؾت اإلا٣ّغعة في املحايغاث، م٘ مٗٞغ

 اللٛت والبالٚت.

 (:AR 309ػهى األصىاث )

٣ت بهخاج الّهىث    الب ٖلى ٢ًاًا الّضعؽ الّهىحّي مً زال٫ الّخّٗغٝ ٖلى ٍَغ
ّ
وحهضٝ بلى حّٗغٝ الُ

ه مً ازخالٞاث زال٫ الّؿُا١ الّهىحّي، ٞهى حهضٝ بهٟت ٖاّمت بلى الخّ  ٗٝغ ٖلى ببُان مسغحه ونٟاجه وما ًدٍى

ت للهىث اللٛىّي مً زال٫ ق٣ّي الّضعؽ الّهىحّي الٟىهاج٩ُي  ُّ ت والؿمٗ ُّ اث ت والٟحًز ُّ الجىاهب الٟؿُىلىح

ت...  والٟىهىلىجي. ُّ ت الّضول ًّ ت، وألابجض ُّ ت، واإلا٣اَ٘، والٟىهُم وال٨خابت الّهىج ُّ  وؤلاخاَت ب٣ىاهحن الّخّٛحراث الّهىج

النت وادلؼبجى )
ّ
 (:AR 310ػهى انذ

الب ٖلى مؿخىي اللٛت الّضاللّي مً زال٫ مىاهج الّضعؽ الّضاللّي، وما جخًمىه حه
ّ
ضٝ بلى حٗٝغ الُ

ت وجًاص  ُّ غو١ صالل ت مً جغاصٝ ٞو ُّ ت للٛت الٗغب ُّ ت ٧الّخُىع الّضاللّي والٗال٢اث الّضالل ُّ اللٛت مً ٢ًاًا صالل
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ج ٖلى اإلا ضاعؽ الّضاللُت الحضًثت. والّخٗٝغ ٖلى اإلاٗاحم ومكتر٥ لٛىي، واإلاىاؾبت بحن اللٟٔ واإلاٗنى، م٘ الّخٍٗغ

 الٗغبُت: وكإتها، مضاعؾها، َغاث٤ البدث ٞيها.

 (:AR 311تذرَببث نغىَت )

ت  ُّ ت والّضالل ت والّىدىٍّ ُّ ت والّهٞغ ُّ اتها الّهىج الب ٖلى جدلُل اللٛت بجمُ٘ مؿخٍى
ّ
ب الُ تهضٝ بلى جضٍع

ت ٞهُدت. ُّ  مً زال٫ ههىم ٖغب

 (:AR 231ػهى انبذَغ )

 حهضٝ بلى الّخّٗغٝ ٖلى وحىه جدؿحن ال٨الم بٗض مغاٖاة جُب٣ُه ٖلى م٣خط ى الحا٫ وويىح الّضاللت. 

 (:AR 313) 0أدة ػببصٍ 

ىامل جهىيه زال٫ الٗهغ الٗباس ي ألاو٫، م٘  سه ٖو الب مً زالله ٖلى ألاصب الٗغبّي، جاٍع
ّ
ًخّٗغٝ الُ

ت والّهغإ بحن ألام ُّ ت، واو٩ٗاؽ طل٪ الّخّٗغٝ ٖلى الحُاة الؿُاؾ ُّ ت وال٣ٗل ُّ حن والٗباؾُحن، والحُاة الاحخماٖ ٍى

ٗغاء زال٫ طل٪ الٗهغ.
ّ
ت لٟدى٫ الك ت وهثرًّ ت، م٘ صعاؾت هماطج قٗغٍّ ُّ  ٖلى الحُاة ألاصب

 (:AR 313) 0أدة ػببصٍ 

الب ًخّٗغٝ
ّ
ر٥ ٖلى م٣الُض الح٨م،  ُٞه الُ

ّ
ت ببان اؾدُالء الت ُّ ٖلى بٌٗ مٓاهغ الحُاة الؿُاؾ

ت بما والح ٝر واللهى والّغ٤ُ٢ والجىاعي والّؼهض والّخهّىٝ، والحُاة ال٨ٟغٍّ
ّ
ت اإلاٟٗمت بالحًاعة والت ُّ ُاة الاحخماٖ

ت مً طل٪  ٗغ ب٩ل طل٪، م٘ صعاؾت ههىم قٗغٍّ
ّ
لؿٟت، وجإزغ الك ش وجٟؿحر ٞو ٞيها مً ٖلم ولٛت وه٣ض وجاٍع

 الٗهغ البً الغومّي وابً اإلاٗتز والحالج والبدتري.

  (:AR 400) 7حنى 

ت مً ألاؾالُب املخخلٟت التي جخإل٠ منها الجملت الٗغبُت،  الب زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى مجمٖى
ّ
ًخّٗغٝ الُ

 ، ، وإٖغاب الٟٗل اإلاًإع ت مً الّهٝغ خّٗغٝ ٖلى ؤؾماء ألاٞٗا٫ وؤخ٩ام هىوي الّخى٦ُض، وألاؾماء اإلامىٖى ٍو

ت مسخلٟت إلا ٟاث آلعاء وؤ٩ٞاع هدٍى ت مخٗضصة، الٛغى منها زل٤ عوح الخىاٞـ والح٩اًت. وإُٖاء حٍٗغ ؿاثل هدٍى

ت صون ؤي جغصص. ت ٢ٍى  بحن الُالب وال٣ضعة ٖلى ابضاء الغؤي اإلااؾـ ٖلى ٢اٖضة هدٍى
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 (:AR 401يشزوع انتخزج )

ت، مً زال٫ ما ج٩ّىن لضًه  ُّ حهضٝ بلى بٖضاص باخث ٌؿخُُ٘ حم٘ اإلاٗلىماث ونُاٚتها في نىعة ٖلم

م وؤلاعقاص مً زال٫ ؤؾاجظة مخسههحن. وفي هظا اإلا٣غع ًسخاع مً مٗلىماث زال٫ صعاؾ خه، م٘ اإلاخابٗت والّخ٣ٍى

٣ضمه ٦م٣ترح، زّم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدثا ٖلمُا مخدبٗا  ا ٖلمُا )خؿب جسههه(، ٍو الب مىيٖى
ّ
الُ

ة البدث، لخُىاث ومىهجُت البدث الٗلمّي الوحُذ بما في طل٪ جدضًض اإلاك٩لت، حم٘ البُاهاث، جدلُلها، ٞاثض

ب  الّضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مىيٕى البدث، هخاثج البدث، الّخىنُاث، الخ. والٛغى مً مكغوٕ الّخسّغج هى جضٍع

 الّؿاب٣ت في 
ّ
الب ٖلى بحغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٣ُه إلاٟاهُم ومباصت صعؾها زال٫ الٟهى٫ الّضعاؾُت

ّ
الُ

ت.   ُّ  ال٩ل

  (:AR 402)0 أحكبو ادلؼبيالث

٠ ال   الب بإخ٩ام مٗامالث البُٕى املخخلٟت.حٍٗغ
ّ
ُ 

   (:AR 403) 0أحكبو ادلؼبيالث 

الب بإخ٩ام مٗامالث الّؿلم والبُٕى املحٓىعة.  
ّ
 حٍٗغ٠ الُ

 (:AR 404لىاػذ فمهُت )

ت ال٨بري.   ُّ ت، وجُّىعها، وبُان ؤهّم ال٣ىاٖض ال٩ل ُّ الب بيكإة ال٣ىاٖض ال٣ٟه
ّ
 حٍٗغ٠ الُ

  (:AR 405أصىل انفمه )

ت مً مهاصع ألاخ٩ام اإلاّخ٤ٟ ٖليها مً حه  ُّ ت اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ ُّ ت ٦ُٟ ضٝ هظا اإلا٣ّغع بلى مٗٞغ

، والاؾخدؿان، واإلاهالح اإلاغؾلت،  ٦خاب، وؾىت، وإحمإ، و٢ُاؽ، و٦ظل٪ اإلاهاصع املخخل٠ ٖليها هدى، الٗٝغ

 وهدى طل٪.

 (:AR 406تشزَؼبث احلذود )

الب بؿماخت
ّ
ٟا للُ ٘ ؤلاؾالمّي في هٓام ال٣ٗىباث، وبُاها للٟغ١ بِىه وبحن  هظا اإلا٣ّغع حٍٗغ كَغ

ّ
الد

ت، واؾخجالء للح٨م واإلاهالح التي قّغٖذ ألحلها جل٪ ال٣ٗىباث، وطل٪ مً زال٫ صعاؾت  ُّ ٗاث الىيٗ الدكَغ

 بٌٗ الجغاثم وال٣ٗىباث اإلا٣غعة لها. 
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        (:AR 407) فمه انهغتػهى 

ت التي صاعث خى٫ وكإتها، حهضٝ بلى حّٗغٝ الُالب ٖلى وكإة ا اث اللٛىٍّ ت والىٍٓغ ُّ للٛاث ؤلاوؿاه

ت،  ُّ ت وم٩اهت اللٛت الٗغبُت مً اللٛاث الّؿام ال٢ت اللٛت بٛحرها مً الٗلىم، م٘ الخّٗغٝ ٖلى الٟهاثل اللٛىٍّ ٖو

ٟغ١ بحن هظه اإلاهُلحاث مً خُث  اث الخدلُل اللؿاوي بهٟت ٖامت، ٍو وؤن ًخّٗغٝ الُالب ٖلى مؿخٍى

محز بحن مىاهج اللؿاهُاث الدؿم ؿخسلو ؤزغ اللٛت في ال٨ٟغ، ٍو ضع٥ م٩اهت اللٛت بحن وؾاثل الاجها٫، َو ُت، ٍو

اث بهٟت ٖامت. ٦ما حهضٝ بلى حّٗغٝ  محز ؤي مىاهج البدث اإلاؿخسضمت في مجا٫ اللٍٛى وبحن اإلاضاعؽ اللؿاهُت ٍو

ت ٧الّىدذ والاقخ٣ا١ والّخٍٗغب، الب ٖلى بٌٗ اإلاؿاثل اللٛىٍّ
ّ
وما ًىًىي جدخه مً مؿمُاث ٧الضزُل  الُ

٤ بُنهم وؤعاء الٗلماء في جل٪ اإلاؿاثل.  واإلاىلض والٗامي والخٍٟغ

 (:AR 408تطبُمبث نغىَت )

ت مً زال٫ جُب٤ُ ما جّم الخٗٝغ ٖلُه مً    ُّ ت لضي صاعس ّي الٗغب ُّ تهضٝ بلى جىمُت اإلال٨ت ال٨الم

ت. ُّ اث اللٛت الٗغب  مؿخٍى

 (:AR 409) 1ػزوض

ت الّخُٟٗالث وحهضٝ ب ت، ومٗٞغ ُّ الب بمٟهىم ٖلم الٗغوى وؤؾـ ال٨خابت الٗغوي
ّ
لى حٍٗغ٠ الُ

ت، م٘  ٣ت ج٣ُُ٘ ألابُاث الكٗغٍّ ت ٍَغ ت لٗلم الٗغوى، ومٗٞغ ُّ ت، والّخّٗغٝ ٖلى اإلاهُلحاث ألاؾاؾ ُّ الٗغوي

ت. ُّ  الّخّٗغٝ ٖلى الّضواثغ الٗغوي

 (:AR 410) 0ػزوض 

الب البدىع الكٗغٍّ 
ّ
ُه ًضعؽ الُ حرها، ٞو ل والخ٠ُٟ ٚو ٍى

ّ
ت ٧الىاٞغ وال٩امل والبؿُِ والُ ت اإلاخىٖى

ُىبها. الب ٖلى مٟهىم ال٣اُٞت ٖو
ّ
ت مهُلحاث الّؼخاٝ والٗلل، ٦ما ًخّٗغٝ الُ  م٘ مٗٞغ

 :AR (411َمذ لذَى )

غ١ ومىاهج الّى٣ض ال٣ضًم، في الٗهغ الجاهلّي والٗهغ ؤلاؾالمّي   حهضٝ بلى الّخّٗغٝ ٖلى مضاعؽ َو

اث٨ت ٣٦ًُت اللٟٔ واإلاٗنى،  والٗهغ
ّ
ألامىّي والٗهغ الٗباس ّي، م٘ الّخّٗغٝ ٖلى بٌٗ ال٣ًاًا الّى٣ضًت الك

ج ٖلى ؤٖالم الّى٣اص ال٣ضماء. ت، م٘ الّخٍٗغ ُّ ب٘ والّهىٗت، والّؿغ٢اث ألاصب
ّ
 والُ
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 (:AR 412َمذ حذَج )

ت في الٗهغ الحضًث، وصعاؾت ًّ ت للمماعؾت الّى٣ض ُّ س الٗال٢ت بحن بضاًت اإلاماعؾت  ٖباعة ًٖ صعاؾت جاٍع

ت، م٘ جضُٖم مىا٢كت هظه  ًّ الب ٖلى بٌٗ ال٣ًاًا الّى٣ض
ّ
خّٗغٝ الُ ت الحضًثت والّى٣ض ألاصبّي الٛغبّي، ٍو ًّ الى٣ض

ت مً ؤحىاؽ آلاصاب املخخلٟت. ُّ اث وال٣ًاًا بىهىم ببضاٖ  اإلاىيٖى

 (:AR 413أدة انذول ادلتتببؼت )

الب في هظا اإلا٣ّغع ٖلى
ّ
غ١ ؤلاؾالمّي ٢بل الٛؼو الهلُبّي، وطل٪ مً زال٫ الّخّٗغٝ  ًخّٗغٝ الُ

ّ
خا٫ الك

ت،  ت والّىثرًّ ٗغٍّ
ّ
اث الك ت مً زال٫ اإلاىيٖى ُّ ت واو٩ٗاؽ طل٪ ٖلى الحُاة ألاصب ُّ ت والاحخماٖ ُّ ٖلى الحالت الؿُاؾ

ب بً الّؼبحر، 
ّ
م٘ صعاؾت هماطج م٘ الّخٗٝغ ٖلى ؤهم ؾماث هظا الٗهغ والّخّٗغٝ ٖلى ؤٖالمه ٧البىنحري واإلاهظ

ت في هظا الٗهغ. ت وهثرًّ  قٗغٍّ

 (:AR 414أدة نُبٍ )

ٗغاء وألاصباء   
ّ
ت في بالصه، وطل٪ مً زال٫ حّٗغٞه ٖلى الك ُّ الب ٖلى الّنهًت ألاصب

ّ
حهضٝ بلى حّٗغٝ الُ

الخهاثو اللُبُحن وما جغ٧ىه مً آزاع زالضة ؤؾهمذ في بزغاء ألاصب الٗغبّي بىحه ٖام، ٦ما ًخّٗغٝ الّضاعؽ ٖلى 

ت لؤلصب اللُبّي. ُّ  الٟى

 (:AR 415) 0أدة حذَج 

ت في الٗهغ الحضًث مً حٗلُم وصحاٞت ومؿغح وجغحمت    ُّ الب ٖلى الّنهًت ألاصب
ّ
ُه ٠٣ً الُ ٞو

ت، م٘ بَاللت ٖلى  ُّ ت، م٘ الّخّٗغٝ ٖلى اإلاضاعؽ ألاصبُت الحضًثت وقٗغائها في حمُ٘ ألا٢ُاع الٗغب ُّ ومجام٘ ؤصب

ل هظه 
ّ
 اإلاضاعؽ.ههىم جمث

 (:AR 416) 2أدب حذًث 

ت وعواصه، م٘  ُّ ت زهاثهه الٟى الب مً زالله ٖلى الّىثر ألاصبّي في الٗهغ الحضًث بمٗٞغ
ّ
ًخّٗغٝ الُ

ت للم٣الت وال٣هت والّغواًت وؤصب الؿحرة. ُّ  صعاؾت ٞى

 

 

 



 

   41 

 

 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

 (:AR 417أدة أَذنضٍ )

الب ٖلى ألاصب الٗغبّي في بالص ألاهضلـ، وا
ّ
ت حهضٝ بلى حّٗغٝ الُ ُّ لّخّٗغٝ ٖلى الحُاة الاحخماٖ

غاى، م٘  ت، وما ًدمله ألاصب ألاهضلس ّي مً ججضًض في اإلاٗاوي وألاؾالُب وألالٟاّ وألٚا ُّ ت وال٣ٗل ُّ والّؿُاؾ

ت. ت وهثرًّ ٗغ والّىثر في طل٪ الٗهغ، م٘ ههىم قٗغٍّ
ّ
 الّخّٗغٝ ٖلى بٌٗ ؤٖالم الك

 (:AR 418أدة يمبرٌ )

الب بمٟ  
ّ
٠ حهضٝ بلى حٍٗغ٠ الُ هىم ألاصب اإلا٣اعن ووكإجه والٗىامل اإلاُٗىت ٖلى وحىصه، م٘ حٍٗغ

ت للى٢ٝى ٖلى حىاهب الّخإزحر والّخإزغ بحن آلاصاب املخخلٟت.  ُّ  الّضاعؽ بهلت ألاصب الٗغبّي باآلصاب الٛغب
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ز ن
ّ
ت(هتىصُف يصغ

ّ
ُ
ّ
ت  )يتطهببث انكه

ّ
زبىَ

ّ
 ًمزراث انت

 (:100EPsyػهى انُفش انؼبو )
ه، وؤهضاٞه، وؤهمُخه، ومضعاؾه، حه سه، ومىيٖى ضٝ اإلا٣غع بلى: حٍٗغ٠ الُالب بماهُت ٖلم الىٟـ وجاٍع

اجه املخخلٟت في جٟؿحر الؿلى٥ بهٟت زانت،  وؾلى٥ ال٩اثً الحي بهٟت ٖامت، وجبهحرهم  ومىاهجه، وهٍٓغ

 بخُىع ٢ضعاث ألاٞغاص ال٣ٗلُت، و٢ضعاتهم ٖلى الخٗلم وؤلاصعا٥. 

 (:101EPsy)أصىل انرتبُت 
ت املخخلٟت. ٦ما  اث التربٍى سُت لخُىع ألا٩ٞاع والىٍٓغ لؿٟتها مً زال٫ صعاؾت جاٍع ًدىاو٫ اإلا٣غع مٟهىم التربُت ٞو

ال٢تها بمجاالث الحُاة املخخلٟت في املجخم٘.   ًدىاو٫ ؤًًا بٌٗ ال٣ُم والاججاهاث ألاؾاؾُت لٗملُاث التربُت ٖو

 (: EPsy 022  (ػهى انُفش االرتمبئٍ 

بببت مٟهبببىم الىمبببى  حهبببضٝ م٣بببغع ٖلبببم البببىٟـ الاعج٣ببباجي ؤو ٖلبببم البببىٟـ الىمبببى بلبببى جم٨بببحن الُالبببب اإلاٗلبببم مبببً مٗٞغ

ال٢خه  ت ؤهمُت صعاؾت الىمى فبي ال٩باثً الحبي فبي اإلاغاخبل املخخلٟبتبووْاثٟه ٖو بت باإليباٞت بلبى  الخٗلم، ومٗٞغ مٗٞغ

 .ىظ بضاًت وكإجه وختى جهاًت وحىصهالخهاثو الؿ٩ُىلىحُت ل٩ل مغخلت مً مغاخل الىمى لضي ؤلاوؿان م

 (:EPsy 020) طزق انتذرَش انؼبيت
بببت ٖبببً َبُٗبببت ومٟهبببىم الخبببضَعـ. والخٗبببٝغ ٖلبببى ؤهبببم اإلاٗببباًحر  :حهبببضٝ هبببظا اإلا٣بببغع بلبببى بُٖببباء اإلابببخٗلم ٨ٞبببغة هٍٓغ

ض واإلاباصت ألاؾاؾُت لٗملُت الخضَعـ الجُض. وؤهم زهاثو اإلاٗلم الجُض وؤبٗباص شخهبِخه. ٦مبا حهبضٝ بلبى جؼوٍب

 .اإلاخٗلم بإهم اإلاباصت الٗامت الؾتراجُجُاث الخضَعـ وما ًيبغي مغاٖاجه زال٫ جُب٣ُها

 :(EPsy 020) أصش ادلُبهج
ٟبببه  :حهبببضٝ هبببظا اإلا٣بببغع بلبببى جم٨بببحن اإلابببخٗلم مبببً الخمُحبببز ببببحن الاججاهببباث الخ٣لُضًبببت والحضًثبببت إلاٟهبببىم اإلابببىهج، وحٍٗغ

٦ببببظل٪ ألاؾببببـ التببببي ٣ًببببىم ٖليهببببا اإلاببببىهج فببببي مغاخببببل الخٗلببببُم بٗىانببببغ اإلاببببىهج بهببببٟخه مىٓىمببببت وصوع اإلاٗلببببم ٞيهببببا.  و 

 .املخخلٟت وزانت مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي وحٍٗغ٠ اإلاخٗلم ببٌٗ الخىُٓماث اإلاىهجُت

 (:EPsy 023) ػهى انُفش انرتبىٌ
 الخٗبٝغ ٖلبى مٟهىمبه وؤهمُخبه وؤهضاٞبه وؤهبم اإلاٟباهُم واإلابباصت طاثا، اإلا٣بغع ٌؿبعى بلبى جد٣ُب٤ ٖبضة ؤهبضاٝ منهب

الخٗبٝغ ٖلبى  .4 .ٞهبم ٖملُبت البخٗلم وقبغوَها .3 الخٗٝغ ٖلى َغ١ البدث في ٖلم البىٟـ الترببىي  .2 .الٗال٢ت به

اث الخٗلم و٦ُُٟت الاؾخٟاصة منها في اإلاى٠٢ الخٗلُمي ت .5 .هٍٓغ اث الخٗلم وجُب٣ُاتها التربٍى  .6 .اإلا٣اعهت بحن هٍٓغ

الخٗبٝغ ٖلبى مٟهبىم البظ٧اء وال٣بضعاث الخانبت والٟبغو١  .7 .ٗلمالىعي بإهمُبت اهخ٣با٫ ؤزبغ البخٗلم حبغاء ٖملُبت البخ

الخٗبببٝغ ٖلبببى مٟهبببىم الضاُٞٗبببت وإ٦ؿببباب الُبببالب مٟببباهُم خىلهبببا و٦ُُٟبببت  .8 .الٟغصًبببت والٗىامبببل اإلابببازغة ٞيهمبببا
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م الترببىي وبىبباء الازخببباعاث الخدهببُلُت .9 .اؾبدثاعتها لببضحهم ُبب٠ اإلاٗبباٝع  .10 ب٦ؿبباب الُلبببت مهبباعة الخ٣ببٍى جْى

تواإلاٟ ت الىٟؿُت لخضمت الٗملُت التربٍى  .اهُم التربٍى

  (: EPsy 320طزق انبحج ) 

بببت وجىمُبببت ٢بببضعاتهم ٖلبببى الخ٨ٟحبببر الٗلمبببي،  وجم٨ُبببنهم مبببً  حهبببضٝ اإلا٣بببغع بلبببي تي للمٗٞغ ٞهبببم الُبببالب للخُبببىع الخببباٍع

ً اججاهباث بًجابُبت لبضحهم خبى٫ ؤهمُبت البدبث ا ٣ت الٗلمُت في خبل اإلاكب٨الث، وج٩بٍى لٗلمبي. ٦مبا اؾخسضام الٍُغ

ت والىٟؿُت  . حهضٝ بلى ٞهم الُالب ألهىإ البدىر في الٗلىم التربٍى

  :(EPsy 320)انمُبس وانتمىَى انرتبىٌ 
اثٟبببه،  :حهبببضٝ اإلا٣بببغع بلبببى م الىٟسببب ي الترببببىي، والاؾدبهببباع بْى ؤلاصعا٥ الٗمُببب٤ إلاٟببباهُم وؤؾبببـ ال٣ُببباؽ والخ٣بببٍى

ببببت والخُب٣ُُببببت الالػمببببت وصوعه اإلاببببازغ فببببي ٧ببببل م٩ىهبببباث الٗملُببببت الخٗلُمُببببت. ؤً ًببببا ؤلاإلاببببام باألؾببببـ واإلاهبببباعاث الىٍٓغ

مها، بما ٌٗحن ٖلى حىصة ألاصاء وعٞ٘ مؿبخىي ال٨ٟاًبت اإلاهىُبت،  ضاص الازخباعاث وجُب٣ُها وجدلُل هخاثجها وج٣ٍى إٖل

 .وزهىنا في مُضان ازخباعاث الخدهُل الضعاس ي بإهىاٖها

 (:EPsy 323) وصبئم تؼهًُُت 
ال٢ببت طلبب٪ بببالخٗلُم والببخٗلم، ح :حهببضٝ اإلا٣ببغع بلببى ىانببغه ٖو بب٠ اإلاببخٗلم بمٟهببىم ٖملُببت الاجهببا٫ ومغاخلببه، ٖو ٍٗغ

تي. وؤهىاٖهببا وجهببيُٟاتها، وؤؾبـ بٖببضاصها واؾببخسضامها بكبب٩ل   لخُىعهبا الخبباٍع
ً
٣ببا ومٟهبىم الىؾببُلت الخٗلُمُببت ٞو

 .ٞٗا٫ لخدؿحن ٖملُت الخٗلم والخٗلُم

  (:EPsy 420انصحت انُفضُت )
٘ مؿخىي  . 1الىٟؿُت بلى  ضٝ م٣غع الوحتحه ت والٗملُت التي جم٨ىه مً ٞع جؼوٍض اإلاخٗلم باإلاٗلىماث الىٍٓغ

جؼوٍض  .3 . بصعا٥ الٗال٢ت بحن الخىا٤ٞ الىٟس ي للمخٗلم ومؿخىي جدهُله الضعاس ي .2 . الوحت الىٟؿُت

َبُٗت اإلاكا٧ل اإلاخٗلمحن باإلاٗلىماث الخانت باإلعقاص الىٟس ي والخىحُه التربىي مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى 

الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب الاهدغاٞاث الؿلى٦ُت وؾبل حشخُهها  .4 . الىٟؿُت والاهدغاٞاث الؿلى٦ُت الٗامت

الحه   ا.ٖو

 (:EPsy 420) انرتبُت انؼًهُت
 بلببببى وا٢بببب٘ مُببببضاوي. خُببببث ٣ًببببىم 

ً
ببببا الهببببضٝ مببببً التربُببببت الٗملُببببت هببببى بجاخببببت الٟغنببببت للُالببببب بخُبُبببب٤ مببببا صعؽ هٍٓغ

ٟببا٫، ؤو اإلاببضاعؽ، ؤو ماؾؿبباث طوي الاخخُاحبباث الخانببت.. ٦مببا جخبباح الُالببب بمماعؾببت الخبب بباى الَا ـ فببي ٍع ضَع

للُالب ٖبر هظا اإلا٣غع مكاهضة همباطج خ٣ُ٣ُبت )صازبل اإلااؾؿباث الخٗلُمُبت( لالؾبخٟاصة منهبا فبي بٖبضاص البضعؽ 

ؿه،   مً ؤع٧ان ببغامج ببك٩ل همىطجي و ال٣ُام بخضَع
ً
 ؤؾاؾُا

ً
بهم، وحٗض التربُت الٗملُت ع٦ىا ٖبضاص اإلاٗلمبحن، وجبضٍع

ببت فببي ال٩لُببت. وهببي اإلاُٗبباع الح٣ُ٣ببي  ُٞىٓببغ بليهببا ٖلببى ؤجهببا بغهببامج مخ٩امببل ًببىاػي فببي ؤهمُخببه بغهببامج الضعاؾببت الىٍٓغ

ت والخُب٤ُ ضاص، خُث ًخم مً زاللها الغبِ بحن الىٍٓغ   . للح٨م ٖلى مضي هجاح بغهامج ؤلٖا
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 تىصُف يصغز دلتطهببث اجلبيؼت
 

     (:EL 100) 1نغت إجنهُزَت 

ت والًماثغ وبٗبٌ  ت ٧إصواث الى٨غة واإلاٗٞغ حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى بُٖاء الُالب هبظة ًٖ ٢ىاٖض اللٛت ؤلاهجلحًز

ألاػمىببت  ٦مبببا حهبببضٝ بلببى جؼوٍبببض الُالبببب بمهببباعة املحاصزببت خُبببث ًببببضؤ باؾبببخسضام الجمببل الؿبببهلت ٧الخدُبببت والتهىئبببت 

حرها ٦ظل٪ جىمُتARوالؿاا ٣بغاث ل٣غاءتهبا  ن الوحت والٗمغ ٚو مهاعة ال٣بغاءة  بةُٖباء الُالبب ٢ُب٘ بؿبُُت ٞو

همهببببا ٦مببببا حهببببضٝ بلببببى حٗلببببُم الُالببببب ال٨خابببببت وؤلامببببالء باإليبببباٞت بلببببى بٗببببٌ اإلاهببببُلحاث التببببي ٢ببببض ٌؿببببخسضمها  ٞو

 الُالب في مجا٫ جسههه.

    (:EL 020) 0نغت إجنهُزَت  
بت ٌٗبض هبظا اإلا٣بغع امخبضاصا وج٨ملبت إلابا صعؾبه الُالبب فببي م٣بغع ل بت الُالببب 1ٛبت بهجلحًز باصة مٗٞغ ، ٦مبا حهبضٝ بلبى ٍػ

ببت بةُٖاثببه الجمببل الاؾببمُت والهببٟاث وألاخببىا٫ ٦ببظل٪ جىمُببت مهبباعة املحاصزببت باؾببخسضام  ب٣ىاٖببض اللٛببت ؤلاهجلحًز

حرهببببا باإليبببباٞت  بلببببى الاهخمببببام  ببببت ٚو الجمببببل التببببي ًم٨ببببً اؾببببخٗمالها زبببباعج الٟهببببل ٧الخٗبببباٝع والخدببببضر ٖببببً الهٍى

بببت مٗببباوي ال٩لمببباث وخٟبببٔ ٦خابتهبببا زبببم ًيخ٣بببل الُالبببب بلبببى بجاهبببب ال٣بببغاءة ٖبببً  ببب٤ ٢بببغاءة ٢ُببب٘ مخ٣ضمبببت ومٗٞغ ٍَغ

 
ً
مهاعة ال٨خابت خُث ًخم الخٍٗغ٠ ب٨ُُٟت ٦خابت الجمل وال٣ٟغاث والخٗبحبر ٖبً ألاقبُاء التبي ؤمبام الُالبب ٦خابُبا

ت باإلياٞت بلى بُٖاثه ا ض مً اإلاهُلحاث. ٦ظل٪ حٗلُمه التر٢ُم إلاا له مً ؤهمُت في اللٛت ؤلاهجلحًز  إلاٍؼ

  (:CS 022)  1حبصىة
 –ؤهببىإ الحىاؾببِب  –ألاؾببباب الغثِؿببُت الؾببخسضم الحاؾببىب  -الحىاؾببِب فببي خُاجىببا : اؾببخسضاماث الحاؾببىب

لٛبت الحىاؾبِب  –مهُلحاث ٖلمُت زانبت بالحاؾبىب  –٠ُ٦ حٗمل الحىاؾِب  –هٓام الحاؾىب وم٩ىهاجه 

ببل مببً الىٓببا الٗملُبباث الحؿببابُت بالىٓببام  –م الٗكببغي بلببى ؤهٓمببت ؤزببغي وبببال٨ٗـ وؤهٓمببت الٗببض ومثُلهببا والخدٍى

اإلاٗببببالج  –لىخببببت ألام  –م٩ىهبببباث الحاؾببببىب الضازلُببببت  -الدكببببٟحر وقببببٟغة   ألاؾبببب٩ي  -الثىبببباجي منهببببا الجمبببب٘ والُببببغح

بت وؤهىاٖهبا –وخضاث الحؿباباث واإلاىُب٤  -الض٤ُ٢ ؽ وخبضاث ال٣ُبا -البظا٦غة الغثِؿبُت وؤهىاٖهبا والبظا٦غة الثاهٍى

ت والبظا٦غة جغاؾببل  –بغمجُباث الحاؾبىب  -ؤحهبؼة ؤلاصزبا٫ وؤلازببغاج وؤهىاٖهبا  -هىا٢بل البُاهبباث وؤهىاٖهبا  -الؿبٖغ

ٞببت قبببب٩اث الحاؾببىب  ٢ًببباًا خاؾببىبُت وم٣ضمبببت فببي جُب٣ُببباث الحاؾببىب مثبببل مدببغع الىهبببىم  -البُاهبباث ومٗغ

Word. 

  (:CS 020) 2حبصىة 
ٗت ًٖ الحىاؾِب وهٓام حكُٛلها وا  -البضٞتر –الغؾبام  –الىىاٞظ واؾخسضاماتها  -لبرامج الخُب٣ُُت م٣ضمت ؾَغ

 ٖملُا.  Power Pointوبغهامج الٗغى الخ٣ضمي  Excelوالبرهامج  Wordواؾخسضام البرامج الخُب٣ُُت 
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ز دلمزراث ػهً األلضبو األخزي
ّ
 تىصُف يصغ

 (AR 103) 0ػزبُت  نغت 

 ال٩لمت: مٗىاها، وؤ٢ؿامها. -

.ٖالماث الاؾم والٟ -  ٗل والحٝغ

ؤهىإ الاؾم مً خُث: الٗضص، والىٕى )الخظ٦حر والخإهِث( واإلاضلى٫ )الخإهِث الح٣ُ٣ي واملجاػي(  -

 ٠ ضم اجهاله )اللٟٓي، واإلاٗىىي، واللٟٓي واإلاٗىىي مٗا(، والخٍٗغ واجهاله بٗالمت الخإهِث ٖو

 والخى٨حر.

- . خال٫، والجمىص والخهٝغ  ؤهىإ الٟٗل مً خُث: الؼمً، الوحت والٖا

غاب، واإلابني مً ألاؾماء وألاٞٗا٫ والحغوٝ. -  البىاء وؤلٖا

اإلاحزان الهغفي )جىيُذ مبؿِ ل٨ُُٟت وػن ألاؾماء وألاٞٗا٫، وؤهىاٖها بدؿب ٖضص الحغوٝ، جمهُضا  -

 لالهخ٣ا٫ لل٣ىاٖض ؤلامالثُت(.

٣ت الغؾم، الى٤ُ، اإلاى٢٘ - ، ألانالت الهمؼة الابخضاثُت )ال٣ُ٘ في ؤو٫ ال٩لمت، والىنل( الخٍٗغ٠، ٍَغ

اصة، اإلاىاي٘، ٢اٖضة الخمُحز بحن هىعي الهمؼة.  والٍؼ

ُىن الكٗغ  - ت، ٖو م، والؿىت الىبٍى جُب٣ُاث ٖامت ٖلى مٟغصاث اإلا٣غع مً زال٫ ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٣ًل ٖضصها ًٖ ؤعبٗت ههىم. والىثر، ٖلى ؤال

غاعى -  وال٣غاءة ال٨خابت ومكا٧ل ؤزُاء ومٗالجت الؿبىعة ٖلى لل٨خابت الُلبت جىحُه الخُب٤ُ ؤزىاء )ٍو

 ٖنها(. ؤ٩ٞاع الىهىم والخٗبحر جىحيهم لٟهم و٦ظل٪ الكاجٗت،

 (AR 104)  0ػزبُت  نغت

ُت. - الماجه ألانلُت والٟٖغ غاب، ٖو  ؤخىا٫ ألٖا

-  ، ُت: اإلاثنى، حم٘ اإلاظ٦غ الؿالم، حم٘ اإلااهث الؿالم، اإلامىٕى مً الهٝغ ما ٌٗغب بالٗالماث الٟٖغ

 ٗا٫ الخمؿت.ألاؾماء الخمؿت، ألاٞ

 جُب٣ُاث ٖلى الهمؼة الابخضاثُت. -

ت. -  ؤخ٩ام الهمؼة اإلاخىؾُت واإلاخُٞغ

 ألال٠ اللُىت. -

ت: الُلب،  - اجهال٨خابت ؤلاصاٍع ُٟت، ه٣ل، ؾلٟت...  مدخٍى  ، نُاٚخه، هماطحه: َلب حامعي، ْو

ُىن ا - ت، ٖو م، والؿىت الىبٍى لكٗغ جُب٣ُاث ٖامت ٖلى مٟغصاث اإلا٣غع مً زال٫ ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٣ًل ٖضصها ًٖ ؤعبٗت ههىم. والىث، ٖلى ؤال
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غاعى -  وال٣غاءة ال٨خابت ومكا٧ل ؤزُاء ومٗالجت الؿبىعة ٖلى لل٨خابت الُلبت جىحُه الخُب٤ُ ؤزىاء )ٍو

 ٖنها(. ؤ٩ٞاع الىهىم والخٗبحر جىحيهم لٟهم و٦ظل٪ الكاجٗت،

 (AR 105) 3ػزبُت  نغت 

ٟها، ع٦ىاها. -  الجملت الاؾمُت: حٍٗغ

 والخبر: ؤهىإ الخبر، حٗضص الخبر. اإلابخضؤ -

 ؤخ٩ام الٗضص. -

 خظٝ وػٍاصة بٌٗ الحغوٝ.  -

 جُب٣ُاث في ؤخ٩ام الهمؼة. -

 ٖالماث التر٢ُم. -

 ال٨ك٠ في اإلاٗاحم. -

٣ت ٦خابت َلباث الٗمل الىمىطحُت. - غ، و٦خابت الُلباث بك٩ل زام، م٘ الخُب٤ُ ٖلى ٍَغ  ٦خابت الخ٣اٍع

ُىن الكٗغجُب٣ُاث ٖامت ٖلى مٟغصاث اإلا٣غع مً ز - ت، ٖو م، والؿىت الىبٍى  و ال٫ ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٣ًل ٖضصها ًٖ ؤعبٗت ههىم.  ، ٖلى ؤالرالىث

غاعى ؤزىاء الخُب٤ُ جىحُه الُالب لل٨خابت ٖلى الؿبىعة، ومٗالجت ؤزُاء ومكا٧ل ال٨خابت وال٣غاءة  )ٍو

 ٖنها(. الخٗبحر الىهىم و الكاجٗت، و٦ظل٪ جىحيههم لٟهم ؤ٩ٞاع

 (AR 106)  4ت ػزبُ نغت 

 الجملت الٟٗلُت: -

 الٟٗل الالػم واإلاخٗضي. -

 الٟاٖل، جإهِث الٟٗل م٘ الٟاٖل .... -

 جُب٣ُاث في ؤخ٩ام الٗضص. -

 ؤؾلىب الاؾخٟهام. -

 الٟهل والىنل. -

ت ٦خابت الغؾاثل بك٩ل ٖام. -  مٗٞغ

الماث التر٢ُم. -  جُب٣ُاث ٖلى ما ؾب٤ صعاؾخه مً ال٣ىاٖض ؤلامالثُت، ٖو

 ت.بٌٗ ألازُاء الكاجٗ -

ت. -  الخٗٝغ ٖلى الٟىاثض ؤلامالثُت واللٍٛى

باث ٖلببببببببى ٦ُُٟببببببببت بٖببببببببضاص همببببببببىطج ؤؾببببببببئلت ؾببببببببلُم مببببببببً خُببببببببث اللٛببببببببت واؾببببببببخسضام ٖالمبببببببباث التببببببببر٢ُم  - جببببببببضٍع

 اإلاىاؾبت.
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ضاص بالحغوٝ. - باث ٖلى ٦خابت ألٖا  جضٍع

ُىن الكٗغ - ت، ٖو م، والؿىت الىبٍى  و جُب٣ُاث ٖامت ٖلى مٟغصاث اإلا٣غع مً زال٫ ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ

 ، ٖلى ؤال ٣ًل ٖضصها ًٖ ؤعبٗت ههىم.رىثال

غاعى ؤزىاء الخُب٤ُ جىحُه الُالب لل٨خابت ٖلى الؿبىعة، ومٗالجت ؤزُاء ومكا٧ل ال٨خابت   )ٍو

 ٖنها(. الخٗبحر وال٣غاءة الكاجٗت، و٦ظل٪ جىحيههم لٟهم ؤ٩ٞاع الىهىم و

 (AR 101)نغري ادلتخصصني 0دراصبث لزآَُت

 الٟهل حاهب ال٣ُٗضة وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي: الٟهل ألاو٫: ًضعؽ الُلبت في

 بُان مٗنى الضًً وخاحت الىاؽ بلُه .  -ؤ -

 ؤهم زهاثو الضًً ؤلاؾالمي .

 ؤلاًمان والٗمل .  -

اصة ؤلاًمان وه٣هاهه . -  ٍػ

 ؾلب ؤلاًمان . -

 ؤع٧ان ؤلاًمان .  -

 ؤلاًمان  باهلل حٗالى.  -ؤوال

 وحىص هللا والضلُل ٖلُه  -

 ُض هللا . مٗنى جىخ -

 نٟاث هللا حٗالى . -

 ؤؾماء هللا الحؿنى . -

 ؤلاًمان باإلاالث٨ت : خ٣ُ٣تهم ، ونٟاتهم ، ووْاثٟهم . -زاهُا

ت و الخٍٗغ٠ بها . –زالثا  ؤلاًمان بال٨خب الؿماٍو

 ؤلاًمان بالغؾل : -عابٗا

 الٟغ١ بحن الىبي و الغؾى٫ . -
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 الىبىة وٗمت . -

 ٖضص الغؾل .  -

 ؤولى الٗؼم . -

 الهٟاث الىاحبت للغؾل . -

 . -نلي هللا ٖلُه وؾلم -ًٞل هبِىا دمحم -

 ٖمىم عؾالخه و ؤهه زاجم الىبُحن . -

 وحىب مدبخه . -

 اإلا٣ُاؽ الظي حٗٝغ به مدبخه .  -

 ؤلاًمان بالُىم ألازغ . -زامؿا

 ٖالماث الؿاٖت الهٛغي و ال٨بري . -

 ؤخىا٫ الٗالم ألازغ : -

 الٗغى -الكٟاٖت -الحكغ -البٗث -الىٟش في الهىع  -ؤخىا٫ اإلاىث و البرػر

 الىاع. -الجىت -الهغاٍ -الحىى -اإلاحزان -والحؿاب

 ؤلاًمان بال٣ًاء و ال٣ضع. -ؾاصؾا

 مٗنى ال٣ًاء و ال٣ضع . -

 مٗنى ؤلاًمان بال٣ضع . -

 زمغة ؤلاًمان بال٣ضع . -

 الغيا بال٣ضع ال ًىافي ألازظ باألؾباب . -

 ؤٞٗاله و الاخخجاج بال٣ضع يال٫ . ؤلاوؿان مؿئى٫ ًٖ -

 (AR 102)نغري ادلتخصصني  0 دراصبث لزآَُت

 ًضعؽ الُلبت في هضا الٟهل حاهب الٗباصاث وحكمل الضعاؾت ما ًلي : -الٟهل الثاوي : 



 

   48 

 

 دليل قسم اللغة العربية

و الدراسات االسالمية 

 الٗباصاث مٟهىمها و ؤهضاٞها. -

ٟها وؤ٢ؿامها و خ٨مها. -  الُهاعة حٍٗغ

ُان الىجؿت . - ُان الُاهغة وألٖا  ألٖا

 ما ًجىػ ؤ٧له و لبؿه و ماال ًجىػ . -

 اإلاُاه ؤ٢ؿامها و ؤخ٩امها. -

ٟه ، و قغوَه ، و ٞغاثًه ، و ؾيىه ، و مؿ -  و هىا٢ًه. خدباجه، و م٨غوها جه،الىيىء: حٍٗغ

 اإلا ح ٖلي الخٟحن . -

 الٛؿل: مىحباجه ، و قغوَه ، و ٞغاثًه ، و ؾيىه ، و مؿخدباجه ، و ؤهىاٖه. -

 ٘ منها الحضر ألانٛغ و ألا٦بر.ألامىع التي ًمى -

 الحٌُ و الىٟاؽ. -

 اإلا ح ٖلي الجبحرة. -

 ٢ًه .، و هىا هاهه ، وؾيىه ،و مؿخدباجالخُمم: ؤؾبابه ، و قغوَه ، و ؤع٧ -

 الهالة :ؤو٢اتها ، و قغوَها ، و ٞغاثًها، و ؾىنها ، و مبُالتها. -

 (AR 007أحكبو األصزة نغري ادلتخصصني: )

 مً الى٩اح وخ٣ى١ ٦ال ًخٗٝغ الُا    
ً
لب مً زاللها ٖلى ألاخ٩ام التي جسو ألاؾغة اإلاؿلمت بضءا

ت ؤخ٩ام الُال١ ، والخل٘ والى٣ٟت .   الؼوححن ، باإلياٞت بلى مٗٞغ

 (CT 108) نغري ادلتخصصني 0فمه ػببداث 

، نالة حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ٠ َالب ٢ؿم مٗلم ٞهل بمكغوُٖت الهالة وخ٨م جاع٦ها ، نالة الخُٕى 

 الجماٖت وؤخ٩امها ، و٦ُُٟت ٢ًاء الهالة.  

 (CT 201) نغري ادلتخصصني 0فمه ػببداث 

 حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ٠ َالب ٢ؿم مٗلم ٞهل بالهُام والؼ٧اة والحج.
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ىر نغري ادلتخصصني
ّ
 (CT  325) تفضري لصبر انض

بُان ؤلاعجاػ البُاوي والٗلمي، جىمُت حهضٝ اإلا٣غع بلى ٞهم الُالب لآلًاث وإج٣ان جالوتها، جٟؿحر آلاًاث و 

ت.  مهاعاث الُلبت اللُٟٓت والخ٨ٟحًر

ت نغري ادلتخصصني
ّ
بىَ

ّ
 (CT 406 E) انضرية انُ

ببببت وألازال٢ُببببت والؿببببلى٦ُت،  بببب٠ الُالببببب بؿببببحرة الىبببببي خ؛ الؾببببخسالم الببببضعوؽ التربٍى حهببببضٝ اإلا٣ببببغع بلببببى حٍٗغ

ة اإلاببغبحن واإلاٗلمببحن، ومغبببي ألاحُببا٫ ومٗلمببي الىبباؽ الخحببر، والُالببب والخإسبب ي بؿببحرة الىبببي الُٗببغة، ٞهببى ٢ببضو 

ت هظه الضعوؽ وألازال١ وال٣ُم الؿلى٦ُت الٗالُت.  اإلاٗلم ؤقض الىاؽ خاحت بلى مٗٞغ

ت نغري ادلتخصصني
ّ
  ( CT  327) تطبُمبث نغىَ

ه ٖلى مساعج ألا  نىاث الٗغبُت حهضٝ بلى جىمُت مهاعاث الُالب ال٣غاثُت وال٨خابُت مً زال٫ حٗٞغ

ت الالم  ونٟاتها، والحغ٧اث وخغوٝ اإلاض والٟغ١ بُنها، والخمغن ٖلى الخ٣ُُ٘ الهىحي للمٟغصاث الٗغبُت، ومٗٞغ

 ،ً ت الخىٍى ٤ بُنهما، ومٗٞغ ت والخاء اإلاٟخىخت و٦ُُٟت الخٍٟغ ت، وبُان الٟغ١ بحن الخاء اإلاغبَى الكمؿُت والالم ال٣مٍغ

لى ٖالماث التر٢ُم، وحك٨ُل الحغوٝ  وؤهىإ الجملت في اللٛت الٗغبُت، م٘ الخُب٤ُ ٖلى ما صعؽ في باب الهمؼة ٖو

 صازل ال٩لمت.  
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