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 دليل قسم اللغة اإلنجليزية

 ادلمذيخ 
ت    ْجم٨ً ٖا٫ٍ  ب٩لُت التربُت َغابلـ ألحل أوش ئ ٢ؿم اللٛت إلاهجلحًز ٢ُْاصة مخمحزة  مىذ الُلبت مِاعاث اجها٫ 

ْالترحمت  ٍٓاث  ْاللٛ ْآصابها مً زال٫ الخُت الضعاؾُت التي حكمل الضعاؾاث في اللٛت ْألاصب  ت  في اللٛت إلاهجلحًز

ت  خت جلبُت الخخُاحاث ؾ١ٓ الٗمل. ٦ما يهضٝ ال٣ؿم  م٘ اؾخمغاٍع ٓاص املُْغ ْامل ٍٓغ الخُت الضعاؾُت  ئلى  جُ

 لتزٍْض مضاعؽ 
ً
ْآصابها ؾُٗا ت  لت لخضَعـ اللٛت إلاهجلحًز ٓاصع مَإ ٓٞحر ٧ جلبُت مُالب املجخم٘ اللُبي مً زال٫ ج

ْاملخٓؾِ  ً ٖلى جضَعـ اللٛ الخٗلُم ألاؾاس ي  ت بك٩لِا الٗلمي الصحُذ بىسبت مً املضعؾحن ال٣اصٍع ت الاهجلحًز

ْامل٣ضعة الٗلمُت  خُث ًدغم ٓن املضعؽ ٖلى مؿخٔٓ ٖا٫ٍ مً ال٨ٟاءة  ٓحض  .ال٣ؿم ٖلى أن ٩ً  في  ً
ً
خالُا

ت 26ال٣ؿم ) لحن يمً جسههاث مسخلٟت في اللٛت الاهجلحًز ْح صعحاتهم  ( ًٖٓ َُئت جضَعـ مَإ جترا

ٓٞحر ٧ل ما َٓ مُٟض للُلبت ْأؾخاط مؿا مدايغ مؿاٖض  ما بحن  الٗلمُت  َْؿعى ال٣ؿم ئلى ج ْمدايغ.  ٖض 

إلزغاء الٗملُت الخٗلُمُت ًٖ ٍَغ٤ إلاؾخٟاصة مً الخ٣ىُاث الحضًثت في مٗمل اللٛاث ملؿاٖضتهم ٖلى جىمُت 

٦ْخابت ْمداصزت  ٍٓت املخخلٟت مً ئؾخمإ   . مِاعاتهم اللٛ
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 دليل قسم اللغة اإلنجليزية

 :كهًخ رئٍض انمظى  
ت أخض أَم ألا٢ؿام في٢ؿم  ٌٗض ٧لُت التربُت  بجامٗت  َغابلـ خُث ج٨مً أَمُخّ  في اًجاص  اللٛت إلاهجلحًز

ُض  بغاح ًم٨ً الُالب مً جٓؾُ٘ مضاع٦ّ في مجا٫ الضعاؾاث الاوؿاهُت ٢اَبت؛ ملا لّ مً أزغ ٞٗا٫ في جَٓ

ْخًاعتها ْانغ الترابِ ْ الخالخم م٘ الث٣اٞاث الٛغبُت الازٔغ   أ

ت َْٗمل ٢ؿم ٓٞحر  اللٛت الاهجلحًز ٓبت  مً ٖلى ج ب مىار ٌؿاٖض الُالب ٖلى ا٦دؿاب املِاعاث املُل ْجضٍع حٗلُم 

ْالترحمت  ٤ اؾخسضاممخ٩امل في مجاالث اللٛت ْألاصب  بغامج لُّ ٖاملُا مً ئآزغ مً جم الخٓنل  ًٖ ٍَغ

 ْ ج َالب ٖلى ٖلى  ٌؿاٖضأؾاجظة مخسههحن في مسخل٠ مجاالث اللٛت مما هسبت مً أ٧اصًمُت مخمحزة،  جسٍغ

ْزضمت املجخم٘ألاًٞل ج٣ضًم  جم٨جهم مً  مؿخٔٓ ٖا٫ٍ مً اللٛت . في ؾ١ٓ الٗمل   

  

 الاؾخاطة اًمان عخُم
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 دليل قسم اللغة اإلنجليزية

 نجذح ػن انمظى: 

ٓز٤ُ  ت في ٧لُت التربُت َغابلـ مً ألا٢ؿام طاث ألاَمُت ال٨بحرة ْ طل٪ العجباَّ ال ٌٗخبر ٢ؿم اللٛت الاهجلحًز

ج َالب ٌؿخُُ٘ أن ًخٟاٖل م٘ ٧ل ما َٓ حضًض خُث ٌٗمل ال٣ؿم ٖلى:   بمخُلباث الٗهغ ْ ل٣ضعجّ ٖلى جسٍغ

ْاملخٓؾِ للجهٓى بأٖباء الغؾالت   ً لجمُ٘ مغاخل الخٗلُم ألاؾاس ي  ْمخمحًز لحن  ت مَإ ئٖضاص مٗلمي لٛت ئهجلحًز

ْالدسجُل.  ْأحِؼة الٗغى  ٍٓت باؾخسضام الخ٣ىُت الحضًثت مثل الحاؾٓب  ْالترب  الخٗلُمُت 

ٍٓت ْألاصبُت.  ٓاحي اللٛ  ئٖضاص ال٨ٟاءاث الٗلمُت الٗالُت في الى

ٍض الُلبت ب ْطل٪ مً جْؼ ٓاحِت جدضًاث الحُاة املٗانغة  لِم مل ت جَإ دهُلت ٖلمُت في مِاعاث اللٛت إلاهجلحًز

بهم ٖلى الى٣ض الىٓغي  ْجضٍع ٖٓت في ألاصب  ٓاص مخى ْصعاؾت م زال٫ إلاملام بمباصب الخ٨ٟحر املجهجي املىٓم 

ْا٦دؿاب  الترحمت. مباصب   ْالخُب٣ُي 

بُت الالػمت ال٦دؿاب ٓاص صعاؾُت  ج٣ضًم البرامج الخضٍع ْال٨خابت باؾخسضام م ْال٣غاءة  ْاملحاصزت  مِاعاث الاؾخمإ 

ْعٍا ْ  باؾخسضام ج٣ىُاث مسخلٟت  ًخم جدضًثها ص

ْٖلم  ٍٓت  ْالترا٦ُب اللٛ ْاقخ٣ا١ ال٩لماث  ٓم الهٓث  ت صعاؾت مخ٩املت جخًمً ٖل صعاؾت اللٛت إلاهجلحًز

اث ا٦دؿاب اللٛت ْألابدار ْحكمل أًًا صعاؾت هٍٓغ ت ٧لٛت أحىبُت. الضاللت   ْالخُب٣ُاث في حٗلم إلاهجلحًز

ب الُالب ٖلى ئٖضاص البدٓر   ْأًًا جضٍع ْالظاحي للُالب  ْالخ٣ُُم الجماعي  ْالخ٨ٟحر  ح إلابضإ  جىمُت ْع

غ الخانت بخضَعـ اللٛت.  ْالخ٣اٍع
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 دليل قسم اللغة اإلنجليزية

 :انزؤٌخ 
ت في ٧لُت التربُت ٢ٓ٘ أن ًؼزغ َغابلـ لل٣ؿم  /  ج٨مً عؤٍت ٢ؿم اللٛت إلاهجلحًز ٦مغ٦ؼ للخمحز ألا٧اصًمي خُث املخ

ؿِم ٓن بال٨ٟاءة التي جم ا٦دؿابها مً زال٫ جضَع ٍٓت ْ الخٗلُمُت  ال٣ؿم بالُالب اللظًً ًخمخٗ ْالتي هخج   للمِاعاث اللٛ

ت ت ٧لٛت زاهُت في مسخل٠  ال٣ُام مً   ًم٨جهم  ما  ٖجها ئحاصة اللٛت إلاهجلحًز ٍٓاث ْ  بمِمت جضَعـ اللٛت إلاهجلحًز املؿخ

 .ْ طل٪ بٗض الخسغج تفي املضاعؽ اللُبُ  املغاخل الخٗلُمُت

 انزطبنخ
ت ملتزم باوكاء بغهامج مً قأهّ أن ًيخج مٗلمحن   ا٦ٟاء ٢ؿم اللٛت إلاهجلحًز

ً
ٍٓت الٗالُت  ًٞال ٓن بال٨ٟاءة اللٛ ًخمخٗ

ْاملِىُ ْالخٗلُمُت  ت الىٟؿُت  ٓن ْ املؿاٖضة في بىاء املٗٞغ ت.ًٖ ج٣ضًم الٗ ْجضَعـ اللٛت إلاهجلحًز م 
ُّ
 ت الالػمت لخٗل

 األهذاف
ٍٓاث.  -0 ت في لُبُا ٖلى مسخل٠ املؿخ ب مٗلمي اللٛت إلاهجلحًز    جضٍع

الم  -0  ٠ُ ْؾاةل إلٖا ْجْٓ ٓاص الحضًثت  ٍٓت مً زال٫ اؾخسضام امل ٍٓغ ٢ضعاث الُالب في مسخل٠ املِاعاث اللٛ جُ

ٓحُا  ٓل   .الحضًثت.املخخلٟت التي جخمحز بالخ٨ى

3 -  ْ ٓجُاث  ت التي حُٛي مجاالث اله ٓٞحر بغامج لخضَعـ هٓام اللٛت إلاهجلحًز ٓاث ْ ٖلم الهٝغٖلم ج  ألان

اث املٗىُت با٦دؿاب   ْ ٖلم صعاؾت مٗاوي ال٩لماث )الضالالث(الجملت( ْٖلم الىدٓ)بىاء  )الدك٨ُل(  ، ًٞال ًٖ الىٍٓغ

ْالبدٓر الحضً ْاللٛت الثاهُت  ْلى  ت ٧لٛت زاهُت. اللٛت ألا   ثت في مجا٫ جضَعـ اللٛت إلاهجلحًز

ـ   -4 ْجضَع ت ٧لٛت زاهُت باؾخسضام مسخل٠ الخ٣ىُاث الحضًثت في حٗلم  ب الُالب ٖلى جضَعـ اللٛت إلاهجلحًز جضٍع

 اللٛت.

ْمِاعاث الخ٨ٟحر الى٣ضي -5  ْالخ٣ُُم الظاحي   جىمُت ٢ضعاث الُالب ٖلى إلابضإ 

ب الُالب ٖلى ئٖضاص -6 غ في مجا٫ جضَعـ اللٛت. جضٍع ْالخ٣اٍع  البدٓر 
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 دليل قسم اللغة اإلنجليزية

رئٍض 
 انمظى 

يكتت 
انذراطخ 

 وااليتحبنبد 

ينظك االشزاف 
 االكبدميً

ينظك يشبرٌغ 
 انتخزج

ينظك ادلؼهىيبد 
 وانتىثٍك

 ينظك اجلىدح
ينظك انرتثٍخ 

 انؼًهٍخ

انهدنخ انؼهًٍخ 
 ثبنمظى

 رلهض انمظى

 

 هٍكهٍخ انمظى:
 

 ػضبء هٍئخ انتذرٌض ثبنمظى:أ   
 :اوال اعضاء هيئت الخذريض اللاريً

 الخخصص الاشم رم
الذرحت 

 الاكادميت

جاريخ ومكان الحصىل 

 عليه

الذرحت 

 العلميت

1 
 ئًمان املبر٥ْ ئعخُم

 عةِـ ال٣ؿم

 \م  ٦الؾ2013ٓ٩ ماحؿخحر  ٖلم لٛت جُب٣ُي

ُاهُا.  بٍغ

مدايغ 

 مؿاٖض

 حال٫ ٖلي بالكُش 2
ٓاع بحن  الح

 الث٣اٞاث
ٓعاٍ  ص٦خ

م  حامٗت 2008

٧ٓاؾل ُاهُا. \هُ  بٍغ
 مدايغ

3 
ٓع الكٍغ٠ ٓعاٍ جغحمت    دمحم ٖاق  \م  حامٗت لُضػ2012   ص٦خ

ُاهُا.  بٍغ

 مدايغ   

ٓعاٍ ٖلم لٛت جُب٣ُي عيا زالض ادمحم املبر٥ْ   4  ص٦خ
م  حامٗت 2008 

ٓجىجِام ُاهُا. \ه  بٍغ

 أؾخاط مؿاٖض 

5 

ٓلبي جضَعـ لٛت    دمحم ٞخخي الٗغبي الل

ت ٧لٛت  ئهجلحًز

 زاهُت

ُاهُا ماحؿخحر  م، 2009 -بٍغ

 حامٗت ؾاهضعالن 

مدايغ 

 مؿاٖض
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6 
ىت أبٓ ال٣اؾم ِٖس ى  ٍػ

 الٗؼابي

م حامٗت 2008 ماحؿخحر  أصب ئهجلحزي 

 َغابلـ. 

مدايغ 

 مؿاٖض

7 
ٖلم اللٛت  ٌؿٔغ ٖلي مٟخاح

  الىٓغي 

م  حامٗت 2009 ماحؿخحر

 َغابلـ. 

مدايغ 

 مؿاٖض

8 
ٓع بً الامحن م حامٗت 2007 ماحؿخحر أصب ئهجلحزي  عقا أه

 َغابلـ. 

مدايغ 

 مؿاٖض

9 
ٓافي ٓػٍت دمحم أخمض ال م  أ٧اصًمُت 2010  ماحؿخحر ٖلم لٛت جُب٣ُي ٞ

 الضعاؾاث الٗلُا.

مدايغ 

 مؿاٖض

10 
أخمض الُاَغ خىحن 

 املىخهغ

م  حامٗت 2007 ماحؿخحر أصب ئهجلحزي 

 َغابلـ.  

مدايغ 

 مؿاٖض

11 
ض م  أ٧اصًمُت 2007 ماحؿخحر  ٖلم لٛت جُب٣ُي ٞاَمت الِمالي ٖلى صٍع

 الضعاؾاث الٗلُا.

 مدايغ 

12 
ٓص  صالُت ٖبض هللا مدم

 ٨ُٖلت

م  أ٧اصًمُت 2010 ماحؿخحر جغحمت 

 الضعاؾاث الٗلُا.  

مدايغ 

 مؿاٖض

13 
م  أ٧اصًمُت 2014 ماحؿخحر  ٖلم لٛت جُب٣ُي  َاوي زلُٟت الغجُمي

 الضعاؾاث الٗلُا. 

مؿاٖض 

 مدايغ

14 
يب دمحم خُضع م  حامٗت 2012 ماحؿخحر ٖلم لٛت جُب٣ُي  ٍػ

٩ا.  \ج٨ؿاؽ   أمٍغ

مدايغ 

 مؿاٖض

15 
م  حامٗت 2013 ماحؿخحر  ٖلم لٛت جُب٣ُي  هجاة ٖلي بً ٚؼالت

 َغابلـ.

مدايغ 

 مؿاٖض

16 
ئهخهاع ٖلي ٖبض الِاصي 

 الكٍغ٠

ٖلم اللٛت 

 الخُب٣ُي

ٓعاة ٩ا  ص٦خ  مدايغ  امٍغ

17 
ٓع  ٖلم اللٛت  ُِٞمت دمحم  بى

 الخُب٣ُي

ٓعاة ا ص٦خ  مدايغ  مالحًز

18 
ٖلي  خؿنيخُضع  

ٓاعي   الج

م  حامٗت بٛضاص 1994 ماحؿخحر  أصب ئهجلحزي 

 الٗغا١.   \

مدايغ 

 مؿاٖض

19 
ن  ٓس ي دمحم َاْع م  أ٧اصًمُت 2014 ماحؿخحر ٖلم لٛت جُب٣ُي الؿى

 الضعاؾاث الٗلُا. 

مدايغ 

 مؿاٖض

مدايغ م  أ٧اصًمُت 2005 ماحؿخحر ٖلم لٛت جُب٣ُيَىاء ٖبض الؿالم اخمض  20
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 مؿاٖض الضعاؾاث الٗلُا.  مُٗد٤ُ

21 
 ْٞاء ٞغج هللا ابغاَُم

    مى٣ُٗت  ًٖ ال٣ؿم

م  أ٧اصًمُت 2015 ماحؿخحر  جغحمت

 الضعاؾاث الٗلُا. 

مجايغ 

 مؿاٖض

22 
ٖلمممممممممممممممممممممممممممممممم اللٛمممممممممممممممممممممممممممممممت  دمحم أخمض املِضي البضي

 الخُب٣ُي

م  حامٗممت ئلُىممٓي 2013 ماحؿخحر

ٓبُت  ٩ا. \الجخ  أمٍغ

مدايغ 

 مؿاٖض

23 
ٖلم اللٛت  هضٔ هام٤ الىاْغ

 ىٓغي ال

ٓجىِٛام  2011 ماحؿخحر حامٗت ه

ُاهُا  بٍغ

مدايغ 

  مؿاٖض

24 
ٖلم اللٛت  مُالص ٦كالٝ  بكحر 

 الخُب٣ُي 

ٓعاة ُاهُا حامٗت  1995 ص٦خ بٍغ

ESSEX 

 اؾخاط مؿاٖض

25 
ٖلم اللٛت  ؾمُت  زلُٟت املٛبٓب

 الىٓغي 

مدايغ  حامٗت َغابلـ ماحؿخحر

 مؿاٖض

26 
ٓص زلُٟت ٖلم اللٛت  هضٔ مُل

 الىٓغي 

مدايغ  حامٗت َغابلـ ماحؿخحر

 مؿاٖض

27 
ٖلم اللٛت  أمل دمحم مهباح

 الىٓغي 

مدايغ  حامٗت َغابلـ ماحؿخحر

 مؿاٖض

 

 ثاهيا أعضاء هيئت الخذريض املىفىديً:

 

 

 

 

 

 

 الخخصص الاشم  ر م
الذرحةةةةةةةت املىفةةةةةةةذ مةةةةةةةً 

 احلها 

 مكان الايفاد 

1 
ٓعاٍ جغحمت ئهخهاع الهٛحر َب٣ُت حىمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٓب  ص٦خ

٣ُا  اٍٞغ

2 
ؾممممممممممممممممممممممممممممممِام ٖبممممممممممممممممممممممممممممممض هللا دمحم 
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 املعيذ: ثالثا 

 

 تىصٍف اذلٍكم انتنظًًٍ
 

 رئٍض انمظى  يهبو
ٓا٤ٞ م٘  ت بما ًخ هّ الٗلمُت ْإلاصاٍع ْإصاعة قْإ ٓعٍ،  ْجهٍغ٠ أم ٓلى عةِـ ال٣ؿم حؿُحر الٗمل بال٣ؿم،  ًخ

٫ٓ بها في  ْال٣غاعاث املٗم ٓاةذ  ْالل  لألخ٩ام 
ً
٣ْْٞا ْالجامٗت،  ْجخلخو مِامّ ُٞما ؾُاؾت ال٩لُت  الخٗلُم الٗالي 

 ًلي:

 .ئصاعة الٗمل بال٣ؿم .1

 .عةاؾت احخماٖاث مجلـ ال٣ؿم .2

ْالٗمل ٖلى جىُٟظ ما حاء ٞحها  .3 ْإخالتها ئلى ٖمُض ال٩لُت،  ئٖضاص مدايغ احخماٖاث مجلـ ال٣ؿم، 

ْجٓنُاث.  مً ٢غاعاث 

 ًغأؽ اللجىت الٗلمُت بال٣ؿم .4

ٓم بخ٩ل٠ُ امليؿ٣حن بال٣ؿم .5 ٣ً. 

 مالخظاث الخخصص الاشم ر م

ت  َاحغ زلُٟت ابٓ عزُو 1   لٛت ئهجلحًز

ت  ماحضة ٞخخى الخحر 2   لٛت ئهجلحًز

ان 3 ت  بكٔغ ٖلى دمحم مْغ   لٛت ئهجلحًز

ت َىاء نالح ابٓعجُلت 4   لٛت ئهجلحًز

  ٖلم اللٛت الخُب٣ُي ٞغح زالض الالفي 5

 َىاصي ٖمغ الجغبي 6
 جغحمت

الى ٧لُت التربُت   اهخ٣الت

ْع   حجز

  أصب ئهجلحزي  ْٞاء ٖبض الؿالم ال٣هبي 7

ٓع  8    ٞاَمت الهض٤ً أبٓقا٢

ت خؿىاء  خؿحن الؼاْي  9 ٓٞضة لٛت ئهجلحًز ُاهُا -م  بٍغ

ٓص 10 ٤ُٞٓ ٖب ت أمحرة ج   لٛت ئهجلحًز

ٓص املؿالحي 11 ٓٞضة ٖلم اللٛت الخُب٣ُي ْٞاء  مهباح مدم ٩ا  -م  أمٍغ

ٓس ى  12 ت ٖلي ال٩اليمىحر م ٓٞضة لٛت اهجلحًز ُاهُا -م  بٍغ
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 .الٗام ٖلى ؾحر الضعاؾت بال٣ؿمإلاقغاٝ  .6

ٓػَ٘ امل٣غعاث الضعاؾُت ٖلى أًٖاء َُئت الخضَعـ .7  .ج

ٍٓغ الضعاؾت بال٣ؿم .8  .ج٣ضًم امل٣ترخاث مً أحل جُ

 الخيؿ٤ُ بحن ال٣ؿم ْإلاصاعاث ْألا٢ؿام ألازٔغ في ال٩لُت. .9

 جٓن٠ُ البرهامج الخٗلُمي. .10

غ املىجؼ مً امل٣غعاث الضعاؾُت. .11  مخابٗت ج٣اٍع

ٓاص الضعاؾُت.مخابٗت ج٣ا .12 غ ميؿ٣ي امل  ٍع

ٓصة بال٣ؿم. .13 غ ميؿ٤ الج  مخابٗت ج٣اٍع

ٓع احخماٖاث مجلـ ال٩لُت. .14  خً

 :ينظك انذراطخ وااليتحبنبد ثبنمظى يهبو  
ٓاصَم الضعاؾُت. .1 ْحسجُل الُالب مل  إلاقغاٝ ٖلى ؾحر الضعاؾت 

 ْي٘ الجضا٫ْ الضعاؾُت. .2

 .جسهُو ال٣اٖاث .3

ٓاُٖض الامخداهاث. .4  جيؿ٤ُ م

 .الىخاةجججمُ٘  .5

ا. .6 ْٚحَر ٓن    إلاقغاٝ ٖلى مغاحٗاث الُالب، هخاةج، َٗ

غ املىجؼ مً امل٣غع الضعاس ي .7  .مغاحٗت ج٣ٍغ

ٓاص. .8  مخابٗت ملٟاث امل٣غعاث الضعاؾُت املٗضة مً ٢بل ميؿ٣ي امل

ٓاص الضعاؾُت. .9  املؿاَمت في خل ما ٢ض ٌٗترى الُالب مً مكا٧ل جخٗل٤ بامل

ٓٞحر ألا  .10 ٓص ه٣و.الٗمل م٘ عةِـ ال٣ؿم ٖلى ج ْح  ؾاجظة في خالت 

ٓانل الاحخماعي الخانت بال٣ؿم. .11  إلاقغاٝ ٖلى نٟدت الخ

 إلاقغاٝ ٖلى ؾحر الامخداهاث الجهاةُت. .12

 :ينظك اجلىدح ثبنمظى يهبو   
ؿُت. .1 ٓصة بال٣ؿم بمخابٗت ؾحر الٗملُت الخضَع ٓم ميؿ٤ الج ٣ً 

ٓع بدُث ًخم جٟاصيها. .2 ْحّ ال٣ه  الخىبُّ ٖلى أ

ٓصة بال٩لُت.ٌٗمل ٦دل٣ت ْنل بحن  .3 ْميؿ٤ الج  ال٣ؿم 

ٓصة بال٣ؿم. .4  إلاقغاٝ ٖلى مل٠ الج
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 :ينظك انرتثٍخ انؼًهٍخ يهبو   
1.  

ً
ٍٓا ْجغب  

ً
لت ٖلمُا ْزاعحِا املَإ الٗمل ٖلى ازخُاع أًٞل الٗىانغ إلاقغاُٞت مً صازل ال٩لُت 

 لإلقغاٝ ٖلى الُالب املٗلمحن.

ْمإؾؿاث الخُب٤ُ.ئحغاء امل٩اجباث الغؾمُت، ْالاجها٫ باصاعة  .2  الخٗلُم، 

ٍٓت،  .3 ْالترب ٓا حمُ٘ م٣غعاتهم الخسههُت  الخأ٦ض مً أن الُلبت املؿتهضٞحن ببرهامج التربُت الٗملُت أنه

 ْمخُلباث التربُت الٗملُت ٧ٍل خؿب ال٣ؿم الٗلمي الظي ًيخمي ئلُّ.

ٓػَ٘ الُالب املٗلمحن ٖلى مإؾؿاث الخُب٤ُ بالخيؿ٤ُ م٘ ئصاعة الخٗلُم. .4  ج

ْمكغفي التربُت الٗملُت.جىُٓ .5 ْعٍت بحن مضًغي مإؾؿاث الخُب٤ُ   م الل٣اءاث الض

ْمكغفي التربُت  .6 ْمإؾؿاث الخُب٤ُ  ْهحن في مضاعؽ  ْعٍت بحن املٗلمحن املخٗا جىُٓم الل٣اءاث الض

 الٗملُت.

ٓة املخسههحن لِا. .7 ْصٖ ٍٓت  ْاث الترب  جىُٓم الىض

ْعٍت بحن أًٖاء َُئت الخضَعـ بال٩لُ .8 ْمكغفي التربُت الٗملُت.جىُٓم ل٣اءاث ص  ت 

 الٗمل ٖلى خل ما ٢ض ٌٗترى ؾحر التربُت الٗملُت مً مك٨الث. .9

ٓححهُت للُالب املٗلمحن ٢بل طَابهم ملإؾؿاث الخُب٤ُ. .10  جىُٓم ل٣اءاث ئعقاصًت ج

ٓطحُت. .11 ؽ الىم  ج٣ضًم بٌٗ الضْع

غ ؾىٓي، أْ ٞهلي، م٘ ئبغاػ امل٣ترخاث التي مً قأنها .12 ٍض ٖماصة ال٩لُت بخ٣ٍغ ٍٓغ ٖمل البرهامج. جْؼ  جُ

ٍٓمُت للُالب. .13 ْالخ٣  الاخخٟاّ بالسجالث الخىُٓمُت 

ْأًٖاء َُئت  .14 الخيؿ٤ُ م٘ ميؿ٣ي التربُت الٗملُت باأل٢ؿام الٗلمُت؛ ُٞما ًسو الُلبت املؿتهضٞحن، 

حن ٖلى الُالب مً أحل جىُٟظ البرهامج بىجاح.  الخضَعـ املكٞغ

ْزاعحِا.مخابٗت جىُٟظ البرهامج في حمُ٘ أ٢ؿام ال٩ل .15  ُت صْن اؾخثىاء، صازل ال٩لُت 

ٍٓغ التربُت الٗملُت. .16 ْآعائهم لخُ ت اججاَاتهم  ْمٗٞغ جحن،   مخابٗت الخٍغ

ٓاةذ الخانت بالتربُت الٗملُت ٖلى الُالب املٗلم بىاء ٖلى  .17 ٓم ميؿ٤ التربُت الٗملُت بخُب٤ُ الل ٣ً

ْالتربٓي، أْ مً مضًغ  حن الخسهص ي  ٓاعصة مً املكٞغ غ ال  املإؾؿت.الخ٣اٍع

 :ينظك ادلمزر انذراطً ثبنمظى )ادلبدح انؼهًٍخ( يهبو 
  :ئٖصاص ملٝ سام بالماصة ُخًمن .1

  .الْهٝ الخٟهُلي للماصة .أ 

  .أهصاٝ الماصة ْمسعجاخُا .ب 

  .ئؿخعاخُجُت الخٗلُم ْالخٗلم .ج 

  .الخصعُؽ٫ ْؿائ .ص 

  الخٍب١ُ الٗملي )ٖىص الداجت(.ْالخصعُب ٫ صلُ .ٌ 

 ت.أؿؽ ْمٗاُُع الخ٣ُُم المىاؿب .ْ 
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ال٨خاب الم٣عع ْالمعاج٘ اإلًاُٞت )٢ائمت بأؿماء ال٨خب ْالمؤلٟاث المخٗل٣ت بالماصة  .ػ 

 .٢صع اإلم٨ان

  .الٗىاُْن الم٣خعدت لألْعا١ البدثُت .ح 

  .الؿاب٣ت٫ ىماطج ٖن أؿئلت الؿىْاث / الٟهْ .ٍ 

  .المًْْٖاث الخي خؿخصٖي اؿخًاٞت ػائعُن إلل٣اء مداًعاث دْلُا .ي 

ْحضث. .٥   مخُلباث املاصة ئن 

  .الؿاب٣ت للماصة٫ ئدهائي / بُاىي لٗصص الٍلبت ْٖالماخُم ٖلى مصاع الٟه٫ْ جصْ .٫ 

 عةِـ ال٣ؿم.بالخىؿ١ُ م٘ الاؾخاط الظي حؿىض لّ املاصة ٖلى مىؿ١ الماصة خدصُص  .2

ْالخ٣ىُاث الخٗلُمُت الخْهُت  .3 ٢ٓحر املغاح٘   .امل٣غع لخصعُؽ ، الالػمتبخ

  .(plan) ئٖصاص ىمْطج السٍت الصعاؿُت للماصة .4

 مخابٗت ؿُع ٖملُت خصعُؽ الماصة من دُر: .5

 مْٖص المداًعاث ْم٨اىُا. .أ 

 الػمىي المدصص لمًْْٖاث الماصة.٫ بالجصْ االلخػام .ب 

  .مْاُٖص االمخداىاث ْالخماعُن .ج 

  .٢ائمت بأؿماء الٍلبت المؿجلُن ٞي الماصة ألؿخاط الماصةحؿلُم  .6

 ْاألْعا١، ْالخماعُن، ْاالمخداىاث، خىُّم مؿؤْلُاث مصعؽ الماصة من دُر المداًعاث .7

 .البدثُت

  .اإلكعاٝ ٖلى ٖملُت الخ٣ُُم الصاسلي ْالساعجي لالمخداىاث .8

  .خىُّم الػُاعة المُصاىُت أْ المداًعة الساعجُت لٍلبت الماصة .9

 المعكص األ٨اصُمي للٍالب ٖىص ًٗٝ أصائّ ْخ٣هُعٍ ٞيْاإلكعاٝ ٖلى معاؿلت أؿخاط الماصة  .10

 .ْاجباخّ المٍلْبت ٞي الماصة

 خٗصُالث ٖلُّ. ة أ٫ُ ْهٝ الماصة ْئصساخدصُر  .11

  .ل٨خعْىي لل٨لُت ْخدصُثّإلما ُخٗل١ بالماصة ًمن الم٢ْ٘ ا٫ اإلكعاٝ ٖلى ٨ .12

 اإلدهائُت لىخائج٫ اإلكعاٝ ٖلى االمخداىاث المخٗل٣ت بالماصة ْٖلى خْث١ُ الٗالماث ْالجصاْ .13

  .صعاؿي٫ ٞه٫ الٍلبت ٞي ٨

 لٍلبت ممن خُٛبْا ٖن أصاء أي امخدان مناإلكعاٝ ٖلى ئٖالن أؿخاط الماصة ل٣ائمت أؿماء ا .14

أ٦ثر مً  أؿماء الٍلبت ممن خُٛبْا ٖن دًْع المداًعاث ٦ْظل٪االمخداىاث الم٣ععة ٞي الماصة 

ٓح بّ   .الحض املؿم

  .ْالؿُع الطاخُت األ٨اصُمُت لُم، ْٖىاُْىُم، لماصةؾاجظة ئٖالن ٢ائمت بأؿماء ا .15

  :ةخْث١ُ األمْع الخالُت ًمن الملٝ السام بالماص .16

 االمخداىاثل٩ل ىمْطج أؿئلت  .أ 

  .امخدان٫ الىمْطجُت ل٨ة جابإلىمْطج ا .ب 

 .صعاؿي٫ ٞه٫ اإلدهائُت لىخائج الٍلبت ل٫٨ الجصاْ .ج 

  .خ٣اعُع المداًعاث اإلًاُٞت لمصعؽ الماصة ْ للمداًعُن الػائعُن .ص 

 بؿبب ُٚاب المصعؽ.ة اإلٖالن مؿب٣ا ٖن ٖصم ئل٣اء مداًع .ٌ 
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 :ينظك يشبرٌغ انتخزج ثبنمظى يهبو     

ٕ مً خُث ٖضص الٟه٫ٓ  .1 ٣ت ٦خابت املكْغ ٘ الخسغج ًخًمً ٍَغ اٖضاص صلُل زام ب٨خابت مكاَع

 ٦ُُْٟت اصعاحِا.

ٕ الخسغج. .2 ْمخابٗت جضَعـ ماصة َغ١ ٦خابت مكْغ  اعقاص 

٦ُُْٟت .3  ٘ ًاء َُئت الخضَعـ بال٣ؿم ًٖ الالُت املخبٗت في ج٣ُُم املكاَع ْعف ٖمل أٖل  ج٣ضًم 

 الاقغاٝ ٖلحها.

٘ الخسغج ٖلى ألاؾاجظة مً أًٖاء َُئت الخضَعـ بال٣ؿم. .4 ٓػَ٘ مكاَع  ج

٘ لل٣ؿم. .5 ٖٓض حؿلُم املكاَع ْجدضًض م ًاء َُئت الخضَعـ،   ج٣ضًم حض٫ْ املىا٢كت أٖل

ُحن ب٨ُُٟت جدبّٗ. .6 ْاخاَت ألاؾاجظة املكٞغ  ٘ ٓطج ج٣ُُم املكاَع  اٖضاص هم

 ينظك ادلؼهىيبد وانتىثٍك ثبنمظى يهبو      
ْبُاهاث ًٖ ال٣ؿم بك٩ل ٖامت  ٓماث بال٣ؿم بخجمُ٘ بُاهاث أًٖاء َُئت الخضَعـ بال٣ؿم،  ٓم ميؿ٤ املٗل ٣ً

ْجى٣ُدِا لٓيِٗا ٖلى نٟدت ال٣ؿم بال٩لُت.   ْنُاٚتها 

 مجلت ال٣ؿم الٟهلُت

، خُث نضع أ٫ْ ٖضص لِظٍ 2010ى الٗام هي مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ ال٣ؿم مغجحن في الؿىت. جغح٘ ببضاًتها ال

ْجًمً  ٢ٓحن باإلياٞت الى ميؿ٤ مً ال٣ؿم.  ٓم باإلقغاٝ ٖلحها هسبت مً َالب ال٣ؿم املخٟ ٧ْان ٣ً املجلت، 

ْبِئت الخٗلم  ٓايُ٘ طاث نلت بالحُاة الا٧اصًمُت  املجلت في ٧ل انضاع لِا ٖضص مً ألاحؼاء التي جدىا٫ْ بُجها م

ت.ْالخٗلُم للُالب اللٛت   إلاهجلحًز

   :انهىائح واالرشبداد انذاخهٍخ نهمظى   
 ما ًد٤ للُالب:

ً
ال  أ

ٍٓت  - ْل ٓاص خؿب ألا ٓػ للُالب حسجُل ماصجحن ٣ِٞ في ٧ل ٞهل صعاس ي م٘ مغاٖاة جغجِب امل ًج

 ْاملخُلب.

ًد٤ للُالب الاوسحاب مً صعاؾت بٌٗ امل٣غعاث الضعاؾُت أزىاء الضعاؾت ٖلى أن ًخم مغاٖاة  -

 ٍ ْٖلم قْغ ٢ْؿم التربُت  ٓن بٗلم ال٣ؿم الٗلمي الظي ًيخمي لّ الُالب  ٩ٍْ ٓاُٖض إلاؾ٣اٍ  ْم

ْٖلم الىٟـ. ٓطج املٗض لإلؾ٣اٍ في ٢ؿم التربُت  ْٖلُّ حٗبئت الىم ْأؾخاط املاصة،   الىٟـ 

ْحك٩ل لجىت  - ض ًٖ م٣غعًٍ صعاؾُحن،  ْع٢ت الامخدان ُٞما ال ًٍؼ ًد٤ للُالب الغاؾب َلب مغاحٗت 

 ٕٓ ٓن مً زالزت أًٖاء مً َُئت الخضَعـ لِم ازخهام في مجا٫ امل٣غع مٓي مً صازل ال٣ؿم جخ٩

ْإطا لم ًث ٓع الُالب املٗني، ٞاطا زبذ صحت اصٖاء الُالب ًخم حٗضًل الىدُجت،  ْبدً بذ املغاحٗت، 

ٓن ٞحها ٖلى خالِا.   صحت اصٖاةّ ٞخب٣ى الىدُجت املُٗ
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، ًد٤ للُالب الظي ٣ًل 2010( لؿىت 501( مً الةدت جىُٓم الخٗلُم الٗالي )88بىاء ٖلى املاصة ) -

ْاخضة ٣ِٞ لخدؿحن  55مٗضلّ الترا٦مي ًٖ  ْطل٪ ملغة   
ً
% أن ٌُٗض صعاؾت أي م٣غع احخاٍػ ؾاب٣ا

ْػ  ْبما ال ًخجا ٓاخض. مٗضلّ الترا٦مي   ماصجحن في الٟهل الضعاس ي ال

ٓػ للُالب ما ًلي:  ال ًج
ً
 زاهُا

ٓاخض. - ْالىٟؿُت في الٟهل ال ٍٓت   حسجُل أ٦ثر مً م٣غعًٍ صعاؾُحن مً امل٣غعاث الترب

ٍٓت. - ْالىٟؿُت صْن ئخًاع الصحُٟت الترب ٍٓت  ٓاصٍ الترب ٓػ للُالب حسجُل م  ال ًج

- ْٖ ْأؾخاط املاصة.ئؾ٣اٍ املاصة الضعاؾُت صْن ٖلم ٢ؿم التربُت   لم الىٟـ 

ْأؾخاط املاصة. - ٓا٣ٞت عةِـ ال٣ؿم  ٖٓت ئلى أزٔغ ئال بم  الخُٛحر مً مجم

ٓعٍ  - ٍْدغم الُالب مً امل٣غع الضعاس ي الظي ٣ًل ُّٞ خً ٓع مدايغاجّ  ْٖلى الُالب خً الُٛاب، 

ٕ يمً مضة الُٛاب. 75ًٖ  ال جدؿب مضة الُٛاب املكْغ  % 

 زال١.اعج٩اب الُالب ألي ؾل٥ٓ مىاٝ لأل  -

ْمً ًسال٠ طل٪ ًخدمل  - خضاء ٖلى أًٖاء َُئت الخضَعـ بالًغب أْ ال٣ظٝ أْ الؿب أْ التهضًض  الٖا

ٓهُت. ْما ًترجب ٖلُّ مً احغاءاث ٢اه لُت طل٪   مؿْإ

 ًٖ َالب آزغ ألصاء الامخدان. -
ً
٫ٓ َالب بضال ْصز  اهخدا٫ الشخهُت 

 الٛل في الامخدان بأي ق٩ل مً ألاق٩ا٫. -

 :انطبنتيظإونٍبد        
اث أزىاء  - ْحسجُل امللحْٓ ْاؾدُٗاب مٟغصاجّ  ٓع املحايغاث ٖامال مِما في ِٞم امل٣غع  ٌٗض خً

ٓع حمُ٘ املحايغاث بك٩ل مؿخمغ م٘ مغاٖاة ٖضم الخأزغ.   املحايغة، لظا ًجب ٖلى الُالب خً

ٍْض٫ ٖلى جٟاٖل الُالب م٘ امل - ٣غع املكاع٦ت الٟٗالت في الى٣اقاث زال٫ املحايغاث حاهب مِم 

 ْاؾدُٗابّ ملٟغصاجّ. 

ْمٟغصاث َظا امل٣غع  -  ٕٓ ٫ٓ مٓي ْاملغاح٘ الجُضة خ ْالضعاؾاث  املكاع٦ت في ج٣ضًم بٌٗ امل٣االث 

 ْج٣ضًمِا زال٫ املحايغاث ملىا٢كتها.

ما٫ الٟهلُت  - ألاماهت الٗلمُت مُلب أؾاس ي، لظا البض مً التزام ألاماهت في الازخباعاث ْفي ألٖا

 ْالبدثُت.

ً، ْالالتزام الاخترام امل - ْاخترام آعاء خآلزٍغ ْػمالةّ،  ْبحن الُالب  ْأؾخاط املاصة  خباص٫ بحن الُالب 

ٓاع املىخج مُلب عةِـ.  بأزال٢ُاث الح
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 :ادلمزراد انذراطٍخ نمظى انهغخ االجنهٍشٌخ   
 

 Department Required Coursesملزراث جخصصيت إلزاميت )مخطلباث اللصم(  

 

 مخطلباث امللزر  الىخذاث اشم امللزر  الزمز ث

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد 

الصةةةةةةةةةةةةةاعا

ث 

 الىظزي 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد 

الصةةةةةاع

اث 

 العملي

Course Name Course # 

 English Grammar 1 En 102 - 4 - 4 1كىاعذ اللغت إلاهجليزيت    102ل ج  1

 Reading Comprehension  1 En 103 - 2 - 2 1كزاءة واشديعاب  103ل ج  2

Listening - 4 - 4 1اشخماع ومدادثت  104ل ج  3   & Speaking 1 En 104 

 Writing 1 En 105 - 4 - 4 1كخابت  105ل ج  4

 Phonetics 1 En 106 - 4 - 4 1صىجياث  106ل ج  5

 English Grammar 2 En 107 - 2 102ل ج  2  2كىاعذ اللغت إلاهجليزيت  107ل ج  6

 Reading Comprehension 2 En 108 - 2 103ل ج  2 2كزاءة واشديعاب  108ل ج  7

Listening - 4 104ل ج  4 2اشخماع ومدادثت  109ل ج  8   & Speaking 2 En 109 

 Writing 2 En 110 - 4 105ل ج  4 2كخابت  002ل ج  9

 Phonetics 2 En 111 - 2 106ل ج  2 2صىجياث  000ل ج  10

 English Grammar 3 En 212 - 2 107ل ج  2 3كىاعذ اللغت إلاهجليزيت  000ل ج  00

 Reading Comprehension 3 En 213 - 2 108ل ج  2 3كزاءة واشديعاب  213ل ج  12

Listening - 4 109ل ج  4 3اشخماع ومدادثت  214ل ج  13   & Speaking 3 En 214 

 Writing 3 En 215 - 4 002ل ج  4 3كخابت    215ل ج  14

 Theoretical Linguistics 1 En 217 - 2 - 2 1علم اللغت الىظزي  217ل ج  15

 English Grammar 4 En 218 - 2 000ل ج  2 4كىاعذ اللغت إلاهجليزيت  218ل ج  16

 Reading Comprehension 4 En 219 - 2 213ل ج  2 4كزاءة واشديعاب  219ل ج  17

Listening - 2 214ل ج  2 4اشخماع ومدادثت  220ل ج  18   & Speaking 4 En 220 

 English Literature 1 En 222 - 2 - 2   1أدب إهجليزي  222ل ج  19

 Theoretical Linguistics 2 En 223 - 2 217ل ج  2 2علم اللغت الىظزي  223ل ج  20

 Grammatical Structures 1 En 324 - 2 218ل ج  2 1جزاكيب هدىيت  324ل ج  21

 Advanced Reading 1 En 325 - 2 219ل ج  2 1كزاءة مخلذمت  325ل ج  22

 326ل ج  23
اشةةةةخماع ومدادثةةةةت مخلذمةةةةت 

1   
 - 4 220ل ج  4

Advanced Listening   & Speaking 

1 
En 326 

 Creative Writing 1 En 327 - 2 215ل ج  2 1كخابت إبذاعيت  327ل ج  24

 Applied Linguistics 1 En 328 - 2 223ل ج  2 1علم اللغت الخطبيلي  328ل ج  25

 Grammatical Structures 2 En 330 - 2 324ل ج  2 2جزاكيب هدىيت  330ل ج  26

 Methods of Teaching En 334 - 2 328ل ج  2 طزائم جذريض خاصت   334ل ج  27

 Teahing Strategies 1 En 336 - 2 334ل ج  201ث ن  2 1إشتراجيجياث جذريصيت   336ل ج  28

 Academic Writing 1 En 339 - 2 215ل ج  2 1كخابت أكاديميت  339ل ج  29

 340ل ج  30
حعلةةةةةةةةةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةةةةةةةةةت بمصةةةةةةةةةةةةةةةةاعذة 

 الحاشىب 
 - 2 101ح س  2

Computer Assisted Language 

Learning 
En 340 

 English Literature 2 En 342 - 2 222ل ج  2 2أدب إهجليزي  342ل ج  31
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 343ل ج  32
 طزق كخابت املشزوع 

 طزق كخابت البدث
 Research Methods En 343 - 2 339ل ج  2

 Strategies 2 En 442 - 2 336ل ج  2 2اشتراجيجياث جذريصيت  442ل ج  33

 Translation En 446 - 2 - 2 جزحمت  446ل ج  34

 2 مشزوع الخخزج  448ل ج  35

ومةةةةةةادجين علةةةةةة   301ث ن 

 ألاكثر كبل الخخزج

 343ل  ج 

2 - Graduation Project En 448 

      88  88 مجمىع الىخذاث    

 

 امللزراث العلميت املصاهذة:               

 

 مخطلباث امللزر  الىخذاث اشم امللزر  زمزال ث

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد 

الصةةةةةةةاعاث 

 الىظزي 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد 

الصةةةةةةةاعاث 

 العملي

Course Name Course # 

 - 2 - 2 مبادئ إخصاء 100ا ح  1
Principles of 

Statistics 
ST 100 

      2  2 مجمىع الىخذاث    

  

 :Elective Courses امللزراث الاخخياريت   

 يخخار الطالب ما يعادل أربع وخذاث مً املىاد الاخخياريت الخاليت: 

 

 اشم امللزر  الزمز ث
الىخةةةذ

 اث
 مخطلباث امللزر 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد 

الصةةةةةاع

اث 

الىظةةةةةةةةةةز 

 ي

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد 

الصةةةةةاع

اث 

 العملي

Course Name Course # 

 Psycholinguistics En 329 - 2 223ل ج  2 علم اللغت الىفس ي  329ل ج  1

 Advanced Reading 2 En 331 - 4 325ل ج  4 2كزاءة مخلذمت  331ل ج  2

Advanced Listening - 4 326ل ج  4 2اشخماع ومدادثت مخلذمت  332ل ج  3   & Speaking 2 En 332 

 Creative Writing 2 En 333 - 2 327ل ج  2 2كخابت إبذاعيت  333ل ج  4

 Applied Linguistics2 En 335 - 2 328ل ج  2  2علم اللغت الخطبيلي  335ل ج  5

 341ل ج  6
جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذريض مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاراث اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 إلاهجليزيت 
 Teaching English Language Skills En 341 - 2 334ل ج  2

 Vocabulary Development En 344 - 2 - 2 جطىيز املفزداث  344ل ج  7

 345ل ج  8
جةةةةةةةةةةةةةةةذريض اللغةةةةةةةةةةةةةةةت إلاهجليزيةةةةةةةةةةةةةةةت 

 للمخعلمين الصغار
 - 2 334ل ج  2

Teaching English to Young 

Learners 
En 345 

 Academic Writing 2 En 445 - 2 339ل ج  2  2كخابت أكاديميت  445ل ج  9

0

2 
 Varieties of English En 447 - 2 - 2 مىىعاث  في اللغت  447ل ج 
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 )ليصاوض(:   إحمالي عذد املىاد والىخذاث وعذد الصاعاث ملخطلباث الخخزج مً كصم اللغت إلاهجليزيت  

 

 

 انتمىٌى وانمٍبص:
 

 طزق الخلييم  (0

 مالخظاث اليصبت املئىيت جاريخ الخلييم )ألاشبىع( طزق الخلييم ث

1  ٫ْ ٕٓ الخامـ امخدان ههٟي ألا غي  %25 الاؾب  جدٍغ

ٕٓ الٗاقغ امخدان ههٟي زاوي 2 غي  %25 الاؾب  جدٍغ

ٖٓحن) الثالث ْ الغاب٘  امخدان نهاتي 3 الاؾب

 ٖكغ(

غي  50%  جدٍغ

            ٕٓ   %100 صعحت100 املجم

 

 حذول الخلييم: (0

 جاريخ )الخلييم( أشلىب الخلييم ركم الخلييم

 ٫ْ غي  الخ٣ُُم ألا ٕٓ الخامـ جدٍغ  الاؾب

غي  الثاويالخ٣ُُم  ٕٓ الٗاقغ جدٍغ  الاؾب

غي  الخ٣ُُم الجهاتي ٕٓ جدٍغ  ٖكغ الؿاصؽ الاؾب

     

 عذد املىاد املخطلباث ث
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد 

 الىخذاث

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعاث 

 الىظزي 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةذد الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعاث 

 العملي

1 
مخطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث 

 الجامعت
8 16 14 2 

 4 20 24 00 مخطلباث الكليت 2

3 
مخطلباث 

 اللصم
35 88 88 - 

 - 2 2 1 املىاد املصاهذة 4

 - 4 4 1-2 املىاد الاخخياريت 5

6 
مخطلباث 

 الخخزج
56-55 134 128 6 
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 انرتثٍخ انؼًهٍخ: 
ٓمت،  130في الٟهل الثامً أْ بٗض اجمام  ل م٣غع التربُت الٗملُت في املىٓ ٓم الُالب بخجًز ْخضة صعاؾُت، ٣ً

ٓاث الخالُت:  ٍْدب٘ الخُ

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

ْٖلم الىٟـ للُالب  (2 ًخم حُٗحن مكٝغ جسهص ي مً ال٣ؿم، م٘ مكٝغ جغبٓي مً ٢ؿم التربُت 

 مً ٢بل ميؿ٤ التربُت الٗملُت لل٩لُت.

ٓم الُالب بازخُاع مضعؾت حٗلُم اؾاس ي اْ زاهٓي مً ٖضة مضاعؽ ٌٗغيِا ميؿ٤ التربُت  (3 ٣ً

ب الٗملي.ا  لٗملُت لّ، لُجغي ٞحها الخضٍع

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

ب الٗملي، ئطا ٧ان ٖىض الُالب م٣غع أْ م٣غعًٍ م٘  (5 ٓم احاػة مً مضعؾت الخضٍع ًد٤ للُالب ً

 التربُت الٗملُت. 

٫ْ الخالي: (6  ًخم ج٣ُُم الُالب ٦ما َٓ مٓضح بالجض

 

 اليصبت الذرحت املشزف

 %42 42 التربىي 

 %52 52 الخخصص ي

 %02 02 مذيز املذرشت

 %022 022 املجمىع

 

ٓطج  (7 ٓطج الاقغاٝ الخسهص ي، هم ٓطج مٗض )هم ًخم ج٣ُُم َالب التربُت الٗملُت باؾخسضام هم

ٓطج ج٣ُُم مضًغ املضعؾت للُالب( ْهم  الاقغاٝ التربٓي، 

إل ٖلى صلُل  (8 ت ٧ل ما ًخٗل٤ بىٓام التربُت الٗملُت بال٩لُت، ٖلى الُالب الَا التربُت الٗملُت، ملٗٞغ

ْحٗلُماث. ٓاةذ  ْل ٓاهحن   مً ٢

 

 يشزوع انتخزج:  
ٖٓا )في مجا٫  ٕٓ ٖلم اللٛت الخُب٣ُي ًسخاع الُالب مٓي ٣ٍْضمّ لل٣ؿم ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ املٓي  ،)

ْمىهجُت البدث الٗلمي الصحُذ  ٓاث  بما في طل٪ جدضًض املك٩لت، حم٘ البُاهاث، بدثا ٖلمُا مخدبٗا لخُ

ٕٓ البدث، هخاةج البدث، الخٓنُاث، ... الخ، ْ الٛغى  جدلُلِا، ٞاةضة البدث، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مٓي

ب الُالب ٖلى ئحغاء البدٓر في مجالّ ٖبر جُب٤ُ الُالب ملٟاَُم ْ مباصب  ٕ الخسغج َٓ جضٍع مً مكْغ

٫ٓ الضعاؾُت الؿ  اب٣ت في ال٣ؿم.صعؾِا زال٫ الٟه
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ٓاث الخالُت:  خُث ًدب٘ الُالب الخُ

ْػ ٞهل  (1 ٓاص املخب٣ُت ال جخجا ٓاص ال٨خابت ْ امل ٕ بٗض احخُاٍػ حمُ٘ م ل ماصة املكْغ ًد٤ للُالب ججًز

  صعاس ي اْ ٞهلحن ٖلى الا٦ثر. 

ٓا٣ٞت ٖلُت. (2 ّ ملجلـ ال٣ؿم ملىا٢كخّ ْ امل  ٣ًضم الُالب م٣ترح البدث بالخٗاْن م٘ مكٞغ

ٕ الخسغج ٞهل صعاس مضة  (3  .  يمكْغ

ٓطج ج٣ُُم  (4 ٕ، باؾخسضام هم ٕ مً اًٖاء َُئت الخضَعـ، لخ٣ُُم املكْغ ٌك٩ل لجىت مىا٢كت املكْغ

ٕ جسغج.  مكْغ

 االشزاف االكبدميً:  
ت٢ؿم في ٖىض حسجُل الُالب  َْٓ أخض أًٖاء َُئت الخضَعـ اللٛت الاهجلحًز ، ًخم حؿمُت مكٝغ أ٧اصًمي لّ، 

ً بال٣ؿم.  ال٣اٍع

ٓم املكٝغ ألا٧اصًمي باملِام الخالُت: ٣ً 

٢ٓم٘ ٖلمى  -1 ٓباث التي ج ٦ْظل٪ ال٣ٗ ْإياٞت امل٣غعاث،  ْإؾ٣اٍ  ْإ٣ًاٝ ال٣ُض  ًٍْ خاالث اه٣ُإ الُالب  جض

ْإبالّٚ بظل٪.  الُالب ببُا٢خّ الضعاؾُت 

ْلٟذ اهدباٍ الُالب لظل٪. -2 ًٍْ ٖضص مغاث الغؾٓب في أي م٣غع   جض

٤ْٞ هو املاص -3 ًٍْ إلاهظاعاث  ْلٟذ اهدباَّ لظل٪.53ة )جض  ( مً َظٍ الالةدت ببُا٢ت الُالب الضعاؾُت 

ْالغص ٖلى اؾخٟؿاعاجّ. -4 ٓاص املِمت بهظٍ الالةدت للُالب   جٓيُذ الى٣اٍ أْ امل

 ئباٙل ال٣ؿم املخخو بٓي٘ الُلبت الخايٗحن إلعقاصٍ ممً: -5

ا امل٣غعاث الالػمت للخسغج. (أ  أهجْؼ

٤ْٞ َظٍ ٓهُت  ْا املضة ال٣اه  الالةدت. ب( اؾدىٟظ

ٓا ٖلى ج٣ضًغ ي٠ُٗ حضا لٟهلحن مخخالحن.  ج( جدهل

.٫ٓ ٓخضاث امل٣غعة في أعبٗت ٞه ا ال  ص( لم ًىجْؼ

ْا الحض ألا٢ص ى لإلهظاعاث. ْػ  َم( حا

ٓا ٖلى الحض ألا٢ص ى لإلهظاعاث.  ْ( جدهل

 ػ( أي خاالث أزٔغ حؿخلؼم الخبلُٜ أْ إلاحغاء.

 مضٖمت بغأًّ ئلى ال٣ؿم املخخو.ئخالت َلباث الُلبت الخايٗحن إلعقاصٍ   -6

ْالدسجُل املخأزغ. -7 ٓع ئلى ال٣ؿم املخخو أزىاء ٞترحي الدسجُل   الحً

 الاقغاٝ ٖلى الُالب أ٧اصًمُا مً الٟهل ألا٫ْ ئلى الخسغج.8) 

ٓاةذ ْ هٓام الضعاؾت ْالامخداهاث بال٣ؿم. 9) ت الل  مؿاٖضة الُالب ٖلى مٗٞغ

ل امل٣غعاث الضعاؾُت 10)   ٩ل ٞهل صعاس ي.لاعقاص الُالب ٖىض ججًز

ْا٣ًاٝ ال٣ُض.11)  ٢ُٓ٘ ٖلى هماطج الاؾ٣اٍ ْالاياٞت   الخ
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ْحؿلُمِا للمكٝغ( 12 ل للم٣غعاث الضعاؾُت ل٩ل ٞهل  ْْع٢ت الخجًز  ًلتزم الُالب بسحب ٦ك٠ الضعحاث 

 الا٧اصًمي.

 اٖضة الُالب.(  الاخخٟاّ بمل٠ الا٧اصًمي للُالب ٧امال، بمؿ13

ْم٨خب الدسجُل جُب٤ُ الةدت هٓام الضعاؾت   14)  ٓلى املكٝغ ألا٧اصًمي بالخيؿ٤ُ م٘ ال٣ؿم املخخو   ًخ

ْٖلحهم ئباٙل مجلـ ال٩ ْالخأصًب  ٓها.ْالامخداهاث   لُت بما ٣ً٘ جدذ ازخهانّ ٢اه

 

 يىاصفبد اخلزٌح:  

ْمِاعاث ٖالُت في  (1 ْاؾٗت  ت أن ًخمخ٘ بمٗاٝع   .ٖلم اللٛت الخُب٣ُيمجا٫ اللٛت الاهجلحًز

ْمِاعاث ٖالُت في املجا٫ التربٓي. (2 ْاؾٗت   أن ًخمخ٘ بمٗاٝع 

ـ  (3 ٍٓغ في مجا٫ جضَع ٓن لّ ٢ضعاث ٖلى إلابضإ ْ الخُ تأن ٩ً  .اللٛت الاهجلحًز

ٓن ٢اصعا ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُاث الحضًثت ْ املؿخدضزت. (4  أن ٩ً

 اؾخ٨ما٫ صعاؾخّ الٗلُا الخسههُت مؿخ٣بال.أن ًخمخ٘ بمِاعاث بدثُت جم٨ىّ مً  (5

6) .٤ ٓة إلا٢ىإ ْ الٗمل ٦ٍٟغ ٢ْ ٓاع   أن ًخدلى بال٣ضعة ٖلى الح

ْزضمت املجخم٘. (7 ْال٣ضعة ٖلى الاهضماج   أن ًخدلى بالث٣ت بالىٟـ 

 أن ًدترم أزال٢ُاث املِىت. (8
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 :نظبو انتظدٍم وانذراطخ وااليتحبنبد
 

 ادلهًخ:ثؼض انتؼزٌفبد اوال: 
 

 : ادلمزراد انذراطٍخ
ٓن صعاؾممممت بٗممممٌ      ْج٩مممم ْلِمممما نممممٟت الخممممضعج الٗلمممممي املجهجممممي ُٞممممما بُجهمممما،  ْمخ٩املممممت  امل٣ممممغعاث الضعاؾممممُت مدؿلؿمممملت 

ال ٌؿمممذ للُالمممب باالهخٓممام فممي صعاؾمممت  مما بىجمماح،   ٖلمممى م٣ممغعاث ؾمماب٣ت ًخٗمممحن احخُاَػ
ً
امل٣ممغعاث مٗخمممضة أؾاؾمما

ٓلى أ٢ؿمام ال٩لُمت م٣غع ما ئال ئطا احخاػ بىجماح  ْجخم ٓع،  امل٣مغعاث الضعاؾمُت الؿماب٣ت التمي ٌٗخممض ٖلحهما امل٣مغع املمظ٧

ْٖمُممممض  ٓا٣ٞمممت عةممممِـ ال٣ؿمممم املخمممخو،  ٓاص بم َْؿممممدثنى ممممً طلممم٪ بٗممممٌ املممم ْلِا الضعاؾمممُت،  جٓيمممُذ طلممم٪ فممممي حمممضا

 ال٩لُت.

  انفصم انذراطً:

ْمضجممممّ ا      ْحمممممض،  ْاخمممممض ئن  ْٞهمممممل نممممُٟي  ٖممممً ؾمممممخت ٖكمممممغ الٟهممممل الضعاسممممم ي ٞهممممالن عةِؿمممممُان  لؼمىُمممممت ال ج٣مممممل 

ْجضزل مً يمجها ٞترة الازخباعاث الجهاةُت.  جضعؽ ٖلى مضاَا امل٣غعاث الضعاؾُت 
ً
ٖٓا  أؾب

 : انىحذح انذراطٍخ

ُٖٓت التممي ال ج٣مل ممضتها ٖمً ؾمخحن ص٣ُ٢ممت أْ المضعؽ الٗلممي أْ املُمضاوي المظي ًىٟممظ     مت ألاؾمب همي املحايمغة الىٍٓغ

خحن.  بمدايممغجحن هٍٓغ

  انؼهًً: اإلنذار

    َْٓ ٓحّ ئلى الُالب بؿبب اهسٟاى مٗضلّ الترا٦مي ًٖ الحض ألاصوى   %. 50َٓ إلاقٗاع الظي ً

 : درخخ أػًبل انفصم

ْحكممل:      ٓخت لألٖما٫ التي جبحن الخٛحر الظي خضر في مؿخٔٓ الُالب زال٫ الٟهل الضعاس ي  هي الضعحت املمى

غ ٍْسُغ الُالب بضعحخّ. الازخباعاث الكُِٟت أْ الٗملُت أْ الخ٣اٍع ت،  ٍغ  أْ البدٓر أْ الازخباعاث الخدٍغ

 : االختجبر اننهبئً

ْاخضة في نهاًت الٟهل الضعاس ي.       ازخباع في امل٣غع ٣ٌٗض مغة 

 : انذرخخ اننهبئٍخ

 ئلحها صعحت الازخباع الجهاتي   
ً
ٕٓ صعحاث أٖما٫ الٟهل مًاٞا ْجدؿب الضعحت مً ماةت. هي مجم  ل٩ل م٣غع 
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 : انتمذٌز

ٍٓت أْ الغمؼ ألابجضي للضعحت التي خهل ٖلحها الُالب في أي م٣غع.    َٓ ْن٠ لليؿبت املئ

 : ادلؼذل انرتاكًً

ٓخمممضاث التمممي صعؾمممِا مىمممظ الخدا٢مممّ     ٕٓ ال ٕٓ الى٣ممماٍ التمممي خهمممل ٖلحهممما الُالمممب ٖلمممى مجمممم َمممٓ زممماعج ٢ؿممممت مجمممم

ٓخضاث امل٣غعة لخل٪ امل٣غعاث. ٕٓ ال  بال٩لُت ٖلى مجم

 : انتمذٌز انؼبو
 َٓ ْن٠ مؿخٔٓ الخٛحر الظي خضر في  الجاهب الٗلمي للُالب زال٫ ٞترة صعاؾخّ في ال٩لُت.   

 : انظدم انؼهًً

ْأع٢امِمما     ٓػَمما  ٫ٓ الضعاؾممُت بغم َْكمممل امل٣ممغعاث التممي صعؾممِا فممي الٟهمم َممٓ بُممان ًٓضممح ؾممحر الُالممب الضعاسمم ي، 

ٓصلذ  ْبُان الخ٣ضًغ الٗام باإلياٞت ئلى امل٣غعاث التي ٖ ْالخ٣ضًغاث، ٦ما ًٓضح املٗض٫ الٗلمي،  ْخضاتها،  ْٖضص 

 للُالب املىخ٣ل. 

 : نظبو انتظدٍم وانمجىل وانمٍذ:نٍبثب
 

 :انمجىلانتظدٍم شزوط 
  ٍٓمممممت الٗامممممت  ٖلمممممى الكممممِاصة الثاه

ً
ٓن خانممممال أْ أي قممممِاصة أزمممممٔغ حٗاصلِمممما خؿمممممب )ٖلمممممي أْ أصبمممممي( أن ٩ًمممم

 ٫ٓ ٓلّ ٖلمى الكمِاصة أ٦ثمر مممً %( بخ٣مضًغ حُمض 65)اليؿمبت املٗخممضة لل٣بم ٓن ٢مض مىم ى ٖلمى خهم ْأال ٩ًم

ش الخسغج. ٓاث مً  جاٍع  زالر ؾى

  ٖلى مخابٗت 
ً
 صحُا

ً
ٓن ٢اصعا ٓب.أن ٩ً  الضعاؾت في جسههّ املٚغ

 .ٓبت التي جدضصَا ئصاعة الجامٗت  ج٣ضًم املؿدىضاث ألانلُت املُل

 .ٓن ٢ض ؾب٤ ٞهلّ مً الضعاؾت في ال٩لُاث أْ الجامٗاث  أال ٩ً

  ٫ٓ ٫ٓ جخٗلم٤ بالشخهمُت أْ ئحمغاء امخدمان ٢بمم ٓانمٟاث مُٗىممت لل٣بم ْم  ٍ ْلل٩لُمت الحم٤ فمي جدضًمض قمْغ

ٓانٟاث.للمٟايلت بحن املخ٣ضمحن م٘ مغا ْم  ٍ ٓٞغ في املٗلم مً قْغ  ٖاة ما ًجب أن ًخ

 :ـطزاثهض وفمًب دلب ٌهً -جيىس نهطبنت االنتمبل ئىل كهٍخ انرتثٍخ 
 .٫ٓ مجها ألي ؾبب ٧ان  مً ال٩لُت أْ الجامٗت املى٣

ً
ال ٓن الُالب مٟه  أال ٩ً

  ٍٓممماث َمممظٍ امل٣مممغع ْمدخ ٓن أن ًلتمممزم بخ٣مممضًم املؿمممدىضاث املخًممممىت امل٣مممغعاث التمممي صعؾمممِا  اث ٖلمممى أن ج٩ممم

 مٗخمضة مً ال٩لُت أْ الجامٗت املىخ٣ل مجها.

 ٫ٓ صعاؾُت للخسغج مً ٧لُت التربُت  َغابلـ. -ًلتزم الُالب املىخ٣ل ب٣ًاء أعبٗت ٞه

 .
ً
 أْ حؼةُا

ً
ًِا ٧لُا ٫ٓ امل٣غعاث التي ؾب٤ للُالب صعاؾتها أْ ٞع ٓػ لل٩لُت ٢ب  ًج

  ٓػ للُالب الاهخ٣ا٫ مً ال٩لُاث املىاْغة أْ ألا ٓا٣ٞت مجلـ ال٩لُت.ًج ْم  زٔغ بٗض ئحغاء املٗاصلت 
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  ّٓا٫ ممممضة صعاؾمممخ  بلُبُممما ئ٢اممممت اٖخُاصًمممت َممم
ً
ٓن املخ٣مممضم للضعاؾمممت بال٩لُمممت ممممً ٚحمممر اللُبُمممحن م٣ُمممما أن ٩ًممم

٫ٓ ٖلُّ. ب في الحه ل الظي ًٚغ ٍ املخٗل٣ت باملَإ  للكْغ
ً
ُٓٞا ْمؿخ  بال٩لُت، 

 ٓم ه٣ٟمممماث الض ٫ٓ بهمممما  ممممم٘ ألازممممظ فممممي أن ًلتممممزم الُممممالب  ٚحممممر اللُبُممممحن بممممضٞ٘ عؾمممم ٓاةذ املٗممممم ْٞمممم٤ اللمممم عاؾممممت 

ْالىاٞظة بكأن املٗاملت باملثل. ٢ٓٗت  خباع الاجٟا٢ُاث امل  الٖا

  ْٖلحهما البمث فمي الُلبماث فمي الث الُمالب املىخ٣لمحن ئلحهما،  جيكأ بال٩لُمت لجىمت ٖلمُمت مسخهمت ملٗاصلمت ممَإ

ش ج٣ضًم الُلب. ٖٓحن مً جاٍع ْػ أؾب  أحل ال ًخجا

 ئخزاءاد انتظدٍم:
ْٖلمى  ٓاص،  ّ الؾمخُإل عأًمّ ْالاؾترقماص بهضًمّ ُٞمما ازخماٍع ممً مم جبضأ ئحغاءاث الدسجُل باجها٫ الُالب بمكٞغ

ٍْغمؼ لّ بغ٢م: ٓطج املٗض لظل٪ ) ْعةِـ ال٣ؿم.1الُالب أن ٌؿخ٨مل الىم ْاٖخماصٍ مً املكٝغ   ) 

 

 انرتثٍخ انفنٍخ:: نظبو االنتمبل ين وئىل لظى ثبنثب 
 

ْاخممضة،  ملمغة  ْالثماوي ٣ٞممِ  ٣ًخهمغ اهخ٣ما٫ الُممالب بال٩لُمت مممً ٢ؿمم ازمغ ٖلممى الُمالب املسممجلحن بالٟهمل ألا٫ْ 

ٓا٣ٞممت ال٣ؿمممحن املٗىُممحن   ئال بٗممض م
ً
ال ال ٌٗممض مى٣مم ٖلممى أن ًخ٣ممضم الُالممب بُلممب ٦خممابي ًدممضص أؾممباب الاهخ٣مما٫، 

ٖٓان مممً مم٤ ٢ؿممم الضعاؾممت ْالامخداهمماث، ْفممي مممضة أ٢همماَا أؾممب ْجدؿممب ٞتممرة  ٖممً ٍَغ بضاًممت الٟهممل الضعاسمم ي، 

 الضعاؾت الؿاب٣ت يمً املضة الؼمىُت املحضصة. 

 

 : لىاػذ انتنشٌم واالطمبط واالضبفخ نهًمزراد:راثؼب  
 

  احلذ األػهى و األدنى نىحذاد انتظدٍم:
 ٖىض الدسجُل ًغاعى خآلحي:

 ( ً ْٖكممٍغ ممض ٖممً ازيخممحن  ْخممضة 22ٌؿممذ للُالممب بالدسممجُل بممما ال ًٍؼ ال ٣ًممل ٖممً (  صعاؾممُت ٦دممض أٖلممى 

لى ئلى )12ازىتي ٖكغة ) ٘ الحض ألٖا ٓػ ٞع ٍْج ْخضة صعاؾُت ٦دض أصوى  ٓا٣ٞمت 25(  ْخضة صعاؾمُت بٗمض م  )

ٓن مخٓؾممممُّ الترا٦مممممي أٖلممممى مممممً  %، أْ فممممي خالممممت الٟهممممل الضعاسمممم ي 75ال٣ؿممممم الٗلمممممي املخممممخو ملممممً ٩ًمممم

 ألازحر لخسغج الُالب.

  ٓػ ٝ اؾخثىاةُت ٣ًبلِا ال٣ؿم ًج للُالب الدسجُل في أ٢ل مً الحض ألاصوى ألي ٞهل صعاس ي ْ ال لْٓغ

ٓػ للُالمب فمي الٟهمل ألازحمر  ٦ْمظل٪ ًجم ًددؿب َظا الٟهل مً يمً مضة الضعاؾت املحضصة باملماصة، 

ٓح بّ. ْإن ٢لذ ًٖ الحض ألاصوى املؿم ْخضاث   حسجُل ما جب٣ى لّ مً 

 

 :ئطمبط ادلمزراد
مض مج ٓػ للُالمب المظي لمجل بم٣مغعاث ًٍؼ ْخمضاتها ٖمً الحمض ألاصومى أن ًيسمحب ُٞمما ػاص ٖمً طلم٪ الحمض ًج  ٕٓ مم

ٓطج املٗممض لممظل٪ ٖلممى  ْٞمم٤ الىممم ْإصاعة ال٣ؿممم الٗلمممي املخممخو   ، ٓا٣ٞممت ألاؾممخاط املكممٝغ بكممٍغ أن ًدهممل ٖلممى م

ٕٓ بٗض ئحغاء الامخدان الىهٟي ألا٫ْ. ٖٓض أ٢هاٍ أؾب  أن ًخم إلاؾ٣اٍ في م
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 انذراطخ:: اٌمبف انمٍذ  واالنمطبع ػن خبيظب 
 

 : ولف انمٍذ
ْػ ٞهملحن صعاؾمُحن َُلمت ٞتمرة صعاؾمخّ  ٠٢ْ ٢ُضٍ بما ال ًخجا ٓػ للُالب املسجل بالٟهل الضعاس ي  ًج

ٗاث الىاٞظة. ٓا٤ٞ م٘ الدكَغ ْبما ًخ ٤ْٞ البرهامج الؼمني املٗخمض مً ال٩لُت  ٓطج املٗض لظل٪،   ٤ْٞ الىم

 
 : االنذار وانفصم ين انكهٍخ:دطبطب      

 
 :انطبنتئنذار 

   -ًىظع الُالب في الحاالث الخالُت:

     ئطا اه٣ُ٘ ًٖ مخابٗت صعاؾخّ ألي ؾبب ٧ان  مضة أعبٗت أؾابُ٘ في الٟهل 

 الضعاس ي.          

     .ئطا جدهل ٖلى ج٣ضًغ ٖام )ي٠ُٗ( بجهاًت ٞهلحن صعاؾُحن 

 :فصم انطبنت
     :ًٟهل الُالب مً ال٩لُت في الحاالث الخالُت 

     .في نهاًت أي ٞهلحن صعاؾُحن 
ً
 ئطا جدهل ٖلى مٗض٫ ٖام ي٠ُٗ حضا

     .ئطا اه٣ُ٘ ًٖ الضعاؾت ملضة ٞهلحن صعاؾُحن صْن ٖظع قغعي 

      .ئطا اؾدىٟض الحض ألا٢ص ى ملضة الضعاؾت امل٣غعة 

     ئطا اعج٨ب أخض ألاٞٗا٫ املىهٓم ٖلحها بالةدت الضعاؾت ْالامخداهاث ْنضع بد٣ّ ٢غاع 

 جأصًبي ٣ًى ي بٟهلّ.           
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 ادلخبنفبد انؼمىثبد انتأدٌجٍخ 
 

 أوال: ادلخبنفبد انتأدٌجٍخ:    
  

 ال جيىس نهطبنت ارتكبة ادلخبنفبد انتبنٍخ:
 .خضاء ٖلى أًٖاء َُئت الخضَعـ أْ الُالب أْ الٗاملحن بالجامٗت  الٖا

  .ٓا٫ الجامٗت أْ املغا٤ٞ الخابٗت لِا خضاء ٖلى أم  الٖا

 .إلازال٫ بىٓام الضعاؾت ْالامخداهاث 

 اعج٩اب أي ؾل٥ٓ مىاٝ لألزال١. 

 :واخزاءاد انتأدٌت ثبنٍب: انؼمىثبد انتأدٌجٍخ  
 

  :نظبو انثىاة .1

ٓاب للُالب مً الى٣اٍ الخالُت ٓن هٓام الث  :ًخ٩

  ٓاث ْجٓلماتهم الخأ٦ُض ٖلى أَمُت ٞخذ ٢ى ٓاَم  ٓتهم ْق٩ ٓانل م٘ الُالب لخٓنُل ن الخ

لي ال٩لُت.  ْاخخُاحاتهم ملؿْإ

  ْبغهامج الاعقاص الا٧اصًمي، ْالاَخمام ٓٞحر زضماث الضٖم الخٗلُمُت للُالب  التر٦حز ٖلى ج

 بصحت الُالب مً زال٫ الاَخمام بُٗاصة ال٩لُت ْ امل٣هى ْ املُٗم.

 ٓاٞؼ املاصًت ْ امل ٓٞحر الخأ٦ُض ٖلى الح ٍٓت للُالب مثل ج ٢ٓحن  آلُت ٗى للخٗامل م٘ الُالب املخٟ

ٓبحن ْ املبضٖحن.  َٓ  ْامل

 :نظبو انؼمبة .2

 ًخم مٗا٢بت الُالب ٖىض ٢ُامّ باملخالٟاث خآلجُت:  

 .ٓصاتها ٓح ْم ب املخٗمض للممخل٩اث ال٩لُت   الخسٍغ

  صازل ال٩لُت يض ًٖٓ َُئت الخضَعـ أْ ػمالٍؤ ُّٞ ٕ  الُالب.مماعؾت الٗى٠ ْ الكْغ

  .ْلت الخٗضي ٖلى هٓام ؾحر الضعاؾت ْ الامخداهاث بال٩لُت  الٛل أْ مدا

 .املماعؾاث املخلت بااصاب ْ الازال٢ُاث الٗامت بال٩لُت 

 :انؼمىثبد .3

ْلي امٍغ امام لجىت    ٓص  ٓح ْصٞاّٖ ب ٓالّ  ٓبت ٖلى الُالب الا بٗض الاؾخمإ الي ا٢ ٢ُٓ٘ ال٣ٗ ال ًخم ج

ٓباث هي:الخأصًبُت التي حك٩ل مً ٢  بل ال٩لُت، ْ ال٣ٗ

 .٫ٓ الامخداهاث في بٌٗ امل٣غعاث اْ ٧لِا  ًدغم الُالب مً صز

 .ًدغم الُالب مً الضعاؾت لٟهل صعاس ي أْ أ٦ثر 

  ًخم ٞهل الُالب نهاةُا مً ال٩لُت في خالت ج٨غاع اخضي املخالٟاث املىهٓم ٖلحها في هٓام

ْبك٩ل مخٗمض. ٓباث   ال٣ٗ
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 اإلجنهٍشٌخ تىصٍف سلتصز دلمزراد انهغخ
 

  (:En102 -  102)ل.ج  1لىاػذ انهغخ اإلجنهٍشٌخ  
ْاث الخٍٗغ٠، ٦ما ًدُذ للُالب ال٨ثحر مً املماعؾت  ْأص ْالًماةغ  ؽ  في ألاؾماء ْألاٞٗا٫  ٌكمل َظا امل٣غع صْع

ٍٓت امل٣ضمت في َظا امل٣غع. ٓاٖض الىد ً َاصٞت ْنٗبت لِا ٖال٢ت بال٣ ب مً زال٫ جماٍع  ْالخضٍع

 (:En103-023)ل ج   1لزاءح واطتٍؼبة  
ٌٗممض َممظا امل٣ممغع ألا٫ْ  يمممً ؾلؿمملت مممً امل٣ممغعاث املهممممت ملؿمماٖضة الُممالب ٖلممى جدؿممحن مِمماعاتهم فممي ال٣ممغاءة 

ْاع  ْا٦دؿماب ألاص ٣ت ٞٗالمت  ْاؾمدُٗاب م٣مغع فمي املغخلمت الجامُٗمت،  ْالاؾمتراجُجُاثبٍُغ ٓنهما لضعاؾمت  التمي ًدخاح

٫ٓ ئلمى الِمضٝ الغةِسم ي ٦ما ًمخم ج٣مضًم ٧مل صعؽ  ٖٓمت ممً ألاؾمئلت الخيكمُُُت لخم٨محن الُالمب ممً الٓنم مم٘ مجم

 للضعؽ بؿالؾت.

 (:En104-024) ل ج   1اطتًبع وزلبدثخ  
ْاملحاصزت مً زال٫ أوكُت حٗغى ٖلى حِاػ ٖغى مغتي، ٦ما ًخم  ٍٓغ مِاعاث الاؾخمإ  يهضٝ َظا امل٣غع ئلى جُ

ٓاحِممت جدممضًاث   ب الُالممب ٖلممى م ٓمُممت الشخهممُت جممضٍع ٓاحِِم فممي خُمماتهم الُ ممت التممي جمم ٓانممل باللٛممت الاهجلحًز الخ

ْال ْالٗملُت.ْالاحخماُٖت   ٗلمُت 

  (:025)ل ج  0كخابت 

ْبىمماء املِمماعاث ألاؾاؾممُت  ٍٓممت  ممؼ ممما ًٟتممرى أن حٗلمممّ الُالممب فممي املغخلممت الثاه الِممضٝ الغةِسمم ي لِممظا امل٣ممغع َممٓ حٍٗؼ

ٍٓغ مِمممممماعة ال٨خابممممممت، ٦ممممممما لل٨خابممممممت، ًممممممخٗلم الُالممممممب ٦ُُٟممممممت جهممممممي٠ُ ال ٖٓممممممت لخُمممممم ٓايممممممُ٘ مخى ٍممممممضَم بم ْجْؼ جمممممممل 

ْٖالماث التر٢ُم لخدؿحن ٦خابتهم. ٓاٖض ال٨خابت ْإلامالء  ٓن م٘ ٢  ًخٗامل

  (:En106-026) ل ج  1صىتٍبد  
ًماء  ٣مت الىُم٤ أٖل ٍغ َْ ٝ ٫ٓ   مسماعج الحمْغ  خم

ً
ٓاث، ٣ًمضم امل٣مغع قمغخا بٗض م٣ضمت ٢هحرة ًٖ مٗنمى ٖلمم ألانم

ب الُمممالب ٖلمممى جدؿمممحن مِممماعاث ال٨مممالم  مممت، ٦مممما ًمممخم جمممضٍع ْاملخدغ٦مممت باللٛمممت إلاهجلحًز ٝ الؿممما٦ىت  ٓاث الحمممْغ ْأنممم

 لى٤ُ.ا

  (:En107-027) ل ج  2لىاػذ انهغخ اإلجنهٍشٌخ 
ٓإ  ْأهم  ٫ٓ ْاملجِم ٓم  ْاملبنمي للمٗلم ؽ ٖمً ألاٞٗما٫ ْألاػمىمت الخاممت   ممً المضْع

ً
مضا ٌٗغى َمظا امل٣مغع ٖلمى الُمالب مٍؼ

ْالهمٟا ٍٓممت التمي ًممخم الجممل  ٓايمُ٘ الىد ب ممً زمال٫ أوكممُت جخمايم ى ممم٘ امل ٓٞغ للمخٗلممحن الخممضٍع ث أًًمما ٦مما ًمم

 صعاؾتها في َظا امل٣غع.

 (: En108 -028) ل ج  0كزاءة واشديعاب 

ٖٓممت  ْاملٟممغصاث التممي جممم حٗلمِمما فممي امل٣ممغع الؿمماب٤، ٦ممما ًدىمما٫ْ مجم ٍٓغ مِمماعاث ال٣ممغاءة  ٌٗمممل َممظا امل٣ممغع ٖلممى جُمم

ٖٓت مً  ت اؾدُٗاب ٖالُمت ٦مما ًمضعؽ الُمالب  فمي َمظا امل٣مغع مخى ٓاص ال٣غاءة التي تهضٝ ئلى حٗلُم ال٣غاءة بؿٖغ م

 ْ ْج٣ُُم ألا٩ٞاع في الىهٓم.٦ُُٟت جٟؿحر   جدلُل 
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  (:En109-029) ل ج  2اطتًبع وزلبدثخ 
ْمداصزت ) ، الظي صعؾّ الُالب في الٟهل الضعاس ي ألا٫ْ. ًخم ٖغى 1) ٌٗض َظا امل٣غع امخضاصا  للم٣غع اؾخمإ 

ٍٓغ ٢مممضعة الُمممالب ٖلمممى  ْاؾمممخٗما٫ ٧ٓا مِمممظبا ممممً زمممال٫ ههمممٓم مسخلٟمممت، ٦مممما ًمممخم جُممم الخٗبحمممراث التمممي جِٓمممغ ؾمممل

ْمؿمماب٣اث ٖلممى حِمماػ  ٓانممل  ٓانممل، ؾممخجٗل أوكممُت الخ ً ٖلممى  DVDالخ )ألا٢ممغام املضمجممت( مممً الُممالب ٢مماصٍع

 ُما بٗض.احخُاػ أي مىهج مداصزت ٞ

 (:002)ل ج  2كتبثخ 
ً ٖلى ٦خابت م٣االث أ٧اصًمُت ٢هحرة، في خحن  ًخم ج٣ضًم ْؾاةِ بالُٚت  يهضٝ َظا امل٣غع ئلى ئٖضاص َالب ٢اصٍع

ْجغجِمب ال٣ٟمغاث زمم  ٍْمخٗلم الُمالب بىماء الجممل  ْمغاخل ال٨خابت أؾاؽ َظا امل٣مغع،  مسخلٟت، ٦ما حٗخبر ج٣ىُاث 

ٓايُ٘ مسخلٟت. ًخضعب الُالب ٖلى ٫ٓ م  ٦خابت ٣ٞغاث خ

 (:000) ل ج  0صىتٍبد 
ٍْغ٦ممؼ َممظا امل٣ممغع أًًمما  ْالجملممت،  ْال٩لمممت  ْاممما٦ً الدكممضًض ٖلممى  امل٣ُمم٘  مم٠ الُممالب بم٣مماَ٘ ال٩لممماث  ًممخم حٍٗغ

ٓإ  ْأهممممم ٓانممممل  ٟممممت مممممً ال٨ممممالم املخ ٓاهممممب مسخل ْمىا٢كممممت ح ٓاث الؿمممما٦ىت  ٖمممماث ألانمممم ُممممالب بمجمٓ ٍمممم٠ ال ٖلممممى حٗغ

ْاهسٟمماى َب٣مماث الهممٓث أزىمماء ال٨ممالم(، ٦ممما ًخًمممً َممظا امل٣ممغع مسخلٟممت مممً التممرهُ ٓاث )اعجٟممإ  م ملخمماعج ألانمم

باث ٖملُت ٖلى ه٤ُ ا ْال٣ٟغاث.جضٍع  لجمل 

  (:En112-000) ل ج  3لىاػذ انهغخ اإلجنهٍشٌخ 
ٝ الحما٫، ٦مما ًدمُذ  مْغ ٝ الجمغ ْْ ْخمْغ ؽ قماملت ٖمً ألاٞٗما٫ املؿماٖضة  ص َظا امل٣غع الُالب بمضْع للُمالب ًْؼ

ٍٓ ؽ الىد ً لِا ٖال٢ت بها.الخضعب ٖلى اؾخسضام الضْع  ت مً زال٫ جماٍع

  (:En213-003) ل ج  3واطتٍؼبة  لزاءح 
ْالتمي حٗممل ٦ى٣ُمت  ٢ٓمت  ٓز ٤ٍٓ ممً مهماصع م ٣ًضم َظا امل٣غع للُالب ههٓنا لل٣غاءة ٖلى صعحت ٖالُت مً الدك

ٍٓغ مِمماعاث ال٣ممغ  ْجُمم ٓاٖممض اهُممال١ ألوكممُت ال٣ممغاءة ْالاؾممدُٗاب  ب ٖلممى ال٣ ْالخممضٍع ْالخدلُممل  ْبىمماء املٟممغصاث  اءة 

 ٓ ْال٨خابت.الىد ت  ْاملىا٢كاث املثًر  ٍت 

 (:En214-004)ل ج  3اطتًبع وزلبدثخ 
٫ٓ التر٦حمز  ٓعي لضٔ الُمالب خم ٍٓغ ال ْاملحاصزت في َظا امل٣غع الضعاس ي بهضٝ جُ ب ٖلى الاؾخمإ  ؾِؿخمغ الخضٍع

مممممت  ٖلمممممى أهمممممماٍ مسخلٟمممممت ممممممً املحاصزمممممت باللٛمممممت ٢ٓممممم٘ أن ًخٗاممممممل الُمممممالب مممممم٘ حٗبحمممممراث ئهجلحًز ْممممممً املخ مممممت،  إلاهجلحًز

ٓا٠٢ مسخلٟت مً ٓن مِٗا. أؾاؾُت في م ٍْخٟاٖل ٓمُت   خُاتهم الُ

  (:En215-005) ل ج   3كتبثخ 
ٓبمممت لخد٣ُممم٤  ٓايمممُ٘ اللٛمممت املُل ْم ْاث البالُٚمممت  الِمممضٝ ممممً َمممظا امل٣مممغع َمممٓ جمممضَعـ الُمممالب  َمممغ١ ال٨خابمممت ْألاص

م مممً زممال٫ ٦خابممت م٣مماالث ٢هممحرة مممً زمممـ الىجمماح  ألا٧مماصًمي، ٦ممما ًمممىذ الُممالب الٟممغم للخٗبحممر ٖممً أ٩ٞمماَع

ٓايُ٘ مسخلٟت.  ٣ٞغاث في م

 



 

 29 

 

 دليل قسم اللغة اإلنجليزية

 (:En217-007)ل ج  1ػهى انهغخ اننظزي
ممت ٖلممم اللٛممت ، ٦ممما ًخًمممً َممظا  ْاملبمماصب ألاؾاؾممُت لىٍٓغ مم٠ الُممالب فممي َممظا امل٣ممغع ٖلممى َبُٗممت  اللٛممت  ًممخم حٍٗغ

ٕ ٖلممممم اللٛممممت امل٣ممممغع حٗغ  ْٞممممْغ ٍٓاث الخدلُممممل اللٛممممٓي  ْمؿممممخ ْزهمممماةو اللٛممممت إلاوؿمممماهُت  ْٖلممممم اللٛممممت  ٍٟمممماث للٛممممت 

ٓاث  َْكمممممل ٦ممممظل٪ ٖلممممم ألانمممم ١ ألاؾاؾممممُت فممممي ٖلممممم اللٛممممت  ْالٟممممْغ )ٖلممممى أن ٌؿممممب٣ّ مغاحٗممممت ْاملممممضاعؽ الغةِؿممممُت 

ٓجُاث(.  لله
 (:En218 -218ج  )ل  4لىاػذ انهغخ اإلجنهٍشٌخ  

ْأٞٗا٫ الجغ أْ قبّ الجملت ًجٗل َظا امل٣غع مً  ٍٓت َامت مثل الجمل الٟٗلُت  ٓايُ٘ هد الُالب أ٦ثر صعاًت بم

باث طاث الٗال٢ممت  ٍْخمممغن الُممالب ٖلممى جممضٍع ٓإ مسخلٟممت مممً الٗبمماعاث،  ْأهمم ْٚحممر املباقممغ  ْنممُٛت ال٨ممالم املباقممغ 

ٓايُ٘ الؿاب٣ت ٦جؼء ال ًخجؼأ مً امل٣غع بهضٝ ن٣ل مِاعاتهم.  بامل

  (:En219 -219)  ل ج  4لزاءح واطتٍؼبة 
ْاؾخسضام اؾتراجُجُاث ال٣غاءة، ٦ما ٌؿاٖضَم ٖلى جٓؾمُ٘ ممضاع٦ِم  ْعي الُالب  ٍٓغ  يهضٝ َظا امل٣غع  ئلى جُ

ٍممض الُممالب بمِمماعاث جم٨ممجهم مممً أن ًهمم ْجْؼ ٓاحي الاحخماُٖمت  ْالىمم م فممي ال٣ًمماًا الٗاملُممت  ْحِمماث هٓممَغ ٓا ْبىماء  بد

ْالى٣ض. ً ٖلى ال٣غاءة   ٢اصٍع

 (:En220 -002)ل ج  4اطتًبع وزلبدثخ 
ٓن  ٢ٓمممم٘ أن ٩ًمممم ْمممممً املخ ٫ٓ الضعاؾمممُت الثالزممممت  الؿمممماب٣ت  ممممؼ ٧مممل ممممما جممممم صعاؾممممخّ فممممي الٟهمممم يهمممضٝ َممممظا امل٣ممممغع ئلممممى حٍٗؼ

ٓن للمٗلمم الٟغنمت  ٣ت ممإزغة صمحُدت فمي ؾمُا١ مدمضص، ٦مما ؾم٩ُ م بٍُغ ً ٖلى الخٗبحر ًٖ أ٩ٞاَع الُالب ٢اصٍع

ْالتر٦ُباث التي جم٨ً الُالب مً جدضًض الى٣اٍ  ٓاحي  ؼ الى ٓاحِِم(.الهٗبلخٍٗؼ ٓباث التي ج  ت )الهٗ

 (:En222-000) ل ج  1أدة ئجنهٍشي 
ممغ١  ْحِمماث هٓممغ مسخلٟممت فممي الحُمماة َْ ٓص الُممالب ٖلممى  ٓاةممض ٖضًممضة، ٦ممما أهممّ ٌٗمم ئن صعاؾممت ألاصب إلاهجلحممزي لممّ ٞ

٣ٍْممضم ال٣همماةض ألاصبُممت  ٍٓممت للُممالب  ٓع ال٨ٟمماءة اللٛ ْة ٖلممى طلمم٪، ٞاهممّ ًُمم ْٖممال ٖٓممت مممً الخ٨ٟحممر ٖممً الٗممالم،  مى

ْاملؿ ٖٓت  اًاث.املخى ْالْغ ْال٣هو ال٣هحرة   غخُاث 

  (:En223-003)ل ج  2ػهى انهغخ اننظزي
َْمٓ ٖلمم الهمٝغ أْ الدكم٨ُل، ٦مما  ُت ألازٔغ لٗلم اللٛمت  في َظا امل٣غع ًخٗٝغ الُالب ٖلى أخض املجاالث الٟٖغ

ْبىاء الجمل في َظا امل٣غع.ًخم صعاؾت ٖلم صالالث ألال  ٟاّ  

 (:En324-304)ل ج   1تزكٍجبد حنىٌخ 
ٓإ مسخلٟمممممت ممممممً  ؾممممما قممممماملت ألهممممم ٍٓمممممت ألاؾاؾمممممُت، ًمممممضعؽ الُمممممالب فمممممي َمممممظا امل٣مممممغع صْع بٗمممممض صعاؾمممممت التر٦ُبممممماث الىد

مت  ٓاٖمض اللٛمت الاهجلحًز ٫ٓ الؿماب٣ت )٢ َٓا  زمال٫ الٟهم -1الٗبماعاث التمي جم٨مجهم ممً مماعؾمت املِماعاث التمي ا٦دؿمب

4 .) 
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  (:En325-305)ل ج   1لزاءح يتمذيخ   
ْلي( الممظي  مت المض فمي َمظا امل٣مغع ًخممضعب الُمالب ٖلمى ازخبماع ال٣ممغاءة  ألا٧ماصًمي )اًلمدـ: هٓمام ازخبمماع اللٛتإلاهجلحًز

ْمماعؾممممت املِمممماعا ث  الغةِؿممممت )املِمممماعاث الالػمممممت لِٟممممم   
ً
ْإحابممممت ألاؾممممئلت الهممممٗبت وؿممممبُا ًسخبممممر م٣ممممضعتهم ٖلممممى ِٞممممم 

ْاملِاعاث الض٣ُ٢ت ) امل ٓماث في الىو(.ال٨ٟغة الغةِؿُت للىو(،  ْجٟؿحر املٗل  ِاعاث الالػمت لخدضًض 

 (: En326-306)ل ج   1اطتًبع وزلبدثخ يتمذيخ 
ْجىٓممُم    

ً
ْالٗمغى الكممٟٓي عؾمممُا ٣ًمضم َممظا امل٣ممغع اؾمتراجُجُاث ملؿمماٖضة الُممالب ٖلممى جدؿمحن مِمماعاث إلال٣مماء 

٣ٍْضم الُالب ملخها ًٖ امل٣االث  ٦ُُْٟت الى٤ُ، ٦ما ٣ًغأ  نها باإلياٞت أؾلٓب الٗغى  الصحُٟت التي ًسخاْع

٢ٓٗاث خا ْأزباع إلاطاٖت املغةُت.ئلى ج  لت الجٓ 

 :(En327– 307)ل  ج  1كتبثخ ئثذاػٍخ 

ٓا٢ُٗت  مً زمال٫  ْال٨خابت إلابضاُٖت ال ْالكٗغ  ٖٓت مً ال٨خابت إلابضاُٖت الخُالُت  ًدىا٫ْ َظا امل٣غع هماطج مخى

٧ْممممأصب ًمثممممل  ْٞممممً مغتممممي،  ْال٣هممممو  املجخممممم٘، زممممم ًخمممممغن الُممممالب ٖلممممى ٦خابممممتألاصاء ٦ٟممممً ٖممممام  ال٨خممممب ْألاٞممممالم 

 ال٣هحرة.

 :(En328-328ج  )ل 1ػهى انهغخ انتطجٍمً 
  ٣ًمممممضم َمممممظا امل٣مممممغع 

ً
ٖٓمممممت فمممممي ٖلمممممم اللٛمممممت الخُب٣ُمممممي، مبخمممممضةا ْاؾمممممٗت الىُممممما١ ٖمممممً الٗضًمممممض ممممممً ال٣ًممممماًا املخى ملحمممممت 

ٓاحي ألاؾاؾُت للخد٤٣ مجها، زم ًىا٢ل ٦ُُٟت ا٦دؿاب اللٛت  ْالى ٍٓاث الخُب٣ُُت  ْالثاهُت.باللٛ ْلى   ألا

 (:En329-  329ج ػهى انهغخ اننفظً )ل
ٍٓمت للؿمل٥ٓ إلاوؿماوي الاحخمماعي بٗض ج٣ضًم ْقمغح  ٨ٞمغة ٖلمم اللٛمت الىٟسم ي، ًمخم  م٠ الُمالب باألؾمـ الحُ حٍٗغ

ْاملٗمممماوي مممممً ْاملٟممممغصاث  مممم٠ الُممممالب أًًمممما ٖلممممى ٦ُُٟممممت اؾممممخ٣با٫ ال٨ممممالم  هٓممممام بؿممممُِ بممممضاتي ئلممممى هٓممممام  ٍْمممخم حٍٗغ

 م٣ٗض.

 (: En330-330)ل ج    2تزكٍجبد حنىٌخ 
ٓن الٟمغ١ بمحن الجممل  ٍٓت ٖلى مؿخٔٓ ٖا٫، ٦ما ًضعؾم ٣ًضم َظا امل٣غع للُالب مىا٢كاث ٖم٣ُت للترا٦ُب الىد

٦ُُْٟت حٗضًلِا.  ٍٓت أؾاؾُت  ْجغ٦ُباث لٛ ٓإ مسخلٟت مً  أقباٍ الجمل  ْأه  ْالٗباعاث 

 (:En331-331)ل ج  2لزاءح يتمذيخ 
ٓع َظا امل٣غع املِاعاث ْإلاؾتراجُجُاث ص الُمالب بىهمٓم  ًُ ٍْمْؼ التي ؾب٤ حٗلمِا في م٣غعاث ال٣غاءة الؿماب٣ت 

ْحؿممماٖضَم ٖلمممى ا٦دؿممماب املٟمممغصاث الجُمممضة ممممً زمممال٫ أوكمممُت لِممما ٖال٢مممت  ٤ٍٓ فمممي مسخلممم٠ املجممماالث  ٖالُمممت الدكممم

ا.  ْٚحَر ْاؾخيباٍ أحؼاء ال٨الم  ْاملخالػماث   بمٗاوي ال٩لماث 

 (:En332-332)ل ج  2اطتًبع وزلبدثخ يتمذيخ 
ْلي لالؾمممممخمإ ًخ مممممت المممممض َْمممممٓ هٓمممممام امخدمممممان اللٛمممممت إلاهجلحًز ٓص الُمممممالب  فمممممي َمممممظا امل٣مممممغع ٖلمممممى امخدمممممان خآلًلمممممدـ،  ٗممممم

لِم  ْاملحاصزممممت بمؿممممخٔٓ أ٧مممماصًمي جممممَإ ْأوكممممُت لِمممما ٖال٢ممممت بمِمممماعة الاؾممممخمإ  ْاملحاصزممممت، خُممممث ًخًمممممً مسخمممماعاث 

ت. الؾدُٗاب مدايغ   اث أ٧اصًمُت باللٛت إلاهجلحًز
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 (:En333 -333)ل ج  2كتبثخ ئثذاػٍخ 
ٍْخممضعب  ٣ممت ٦خابممت امل٣مماالث  ٦ْخابممت الكممٗغ، ٦ممما ٣ًممضم للُممالب ٍَغ ًدىمما٫ْ َممظا امل٣ممغع  ٦خابممت ال٣هممو إلابضاُٖممت 

 الُالب ٖلى ٦خابت امل٣االث أًًا.

 (:En334-334طزائك تذرٌض خبصخ )ل ج 
ممت ْالابخ٩مماعاث املىهجُممت   ـ اللٛممت  إلاهجلحًز ـ اللٛممت التممي ج٨كمم٠ َممغ١ جممضَع ٌٗممض َممظا امل٣ممغع م٣ضمممت ملىهجُممت جممضَع

ـ الل ْزاهُت.الحضًثت في جضَع ْلى  ت ٧لٛت أ  ٛت إلاهجلحًز

 (:En335-335ج  )ل 2ػهى انهغخ انتطجٍمً 
ممماث لِممما ٖال٢مممت  ْهٍٓغ ـ اللٛمممت الثاهُمممت، ٦مممما ٌٗمممؼػ ٌُٛمممي َمممظا امل٣مممغع ممممضزالث ئيممماُٞت بكمممأن صعاؾمممت اللٛمممت  بخمممضَع

ؽ م ت الُالب بضْع  ُٗىت في ٖلم اللٛت الىٟس ي.مٗٞغ

 (:En336-336)ل ج  1ئطرتاتٍدٍبد  تذرٌظٍخ 
ْالتي  َٓا  ْاملِاعاث التي ا٦دؿب ؽ هاجحت ٦ما ٌٗؼػ املٗاٝع  ْصْع ًبحن َظا امل٣غع للُالب ٦ُُٟت جسُُِ أوكُت 

ٓا مٗلمحن حُضًً.حٗض ي ت لِم لُهبد ٍع  ْغ

 (:En339-339ج  )ل   1كتبثخ أكبدميٍخ 
غ  بهم ٖلممممممى ٦خابممممممت الخ٣مممممماٍع ْجممممممضٍع ٓم ال٨خابممممممت ألا٧اصًمُممممممت  مممممم٠ الُممممممالب بمِٟمممممم الِممممممضٝ الغةِسمممممم ي لِممممممظا امل٣ممممممغع َممممممٓ حٍٗغ

 ٓ ْإٖمماصة نممُاٚت ههمم ْملخهمماث  غ ؾمماب٣ت  م ؾمماب٣ت ألا٧اصًمُممت بكمم٩ل زممام ٦ممما ًممخم حٗممٝغ الُممالب ٖلممى ج٣مماٍع

 ٦ُُْٟت التزْص باملغاح٘.

 (:En340-340تؼهى انهغخ مبظبػذح احلبطىة  )ل ج 
ٓعٍ  ْجُمممم ٟممممّ   بخٍٗغ

ً
ممم٠ الُممممالب بأؾاؾممممُاث حٗلمممم اللٛممممت باؾمممخسضام الحاؾممممٓب، مبخمممضةا يهمممضٝ َممممظا امل٣مممغع ئلممممى حٍٗغ

ْمىمممااج مسخلٟمممت الؾمممخسضام الحاؾمممٓب فمممي الٟهمممل الضعاسممم ي  ٓإ مسخلٟمممت ممممً البرمجُممماث  ْاؾمممخسضام أهممم وي  الخممماٍع

ٓماث في الخٗلُم إلا ْالاؾخسضام الٟٗا٫ لخ٣ىُت ا. املٗل ْٚحَر ْالخٗلم املضمج   ل٨ترْوي 

 (:En341-341تذرٌض يهبراد انهغخ اإلجنهٍشٌخ )ل ج 
ـ املِمممماعاث  ٓن ٖلمممى  ٦ُُٟممممت جمممضَع ٍْخممممضعب ٓاٖمممض  ْال٣ ْاملٟممممغصاث  ًٓضمممح َممممظا امل٣مممغع للُممممالب ٦ُُٟمممت جممممضَعـ الىُممم٤ 

ْجضَعـ  ْال٨خابت  ْال٣غاءة  ْاملحاصزت  ت بك٩ل ٖامألاؾاؾُت ٧االؾخمإ   .اللٛت إلاهجلحًز

 (:En342-340) ل ج  2أدة ئجنهٍشي 
ْأٖممممما٫ ل٨خمممماب  ٓع  ٓا ٖلممممى ٖهمممم مممم ممممما٫ ألاصبُممممت، ٦ممممما ًخٗٞغ ْاؾممممدُٗاب ألٖا ٌؿمممماٖض َممممظا امل٣ممممغع الُممممالب ٖلممممى ئصعا٥ 

َْٗض ال  ،ً  لِظا امل٣غع.آزٍغ
ً
 خُا٫ الىثري أؾاؾا

 (:En343-343طزق كتبثخ ادلشزوع  )ل ج 
ْالبدمممث  ْالٟغيمممُاث  ٓعاث أؾمممئلت البدمممث  يهمممضٝ َمممظا امل٣مممغع ئلمممى حٗلمممُم الُمممالب ٦ُُٟمممت البدمممث، ٦مممما ًىممما٢ل جُممم

ٍْسممخم الُالممب امل٣ممغع باٖممضاص م٣تممرح  ٕٓ بدممثهم،  ْاث البدممث امليؿممبت ملٓيمم ْالخد٣مم٤ مممً صممحت أص ٓعي  ْالىمم ال٨مممي 

ٕ جسغج )اهٓغ امل٣غع ٫ ج  ْمجاػ لٛغى جىُٟظٍ ٦مكْغ  (. 448بدث مىاؾب 
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  (:En344-344اد انهغخ )ل ج يفزد
٦ُُْٟممممممت  ٍٓغ َممممممغ١ حضًممممممضة لخٗلممممممُم املٟممممممغصاث  ْجُمممممم ْجٓؾممممممُ٘ مٟممممممغصاث اللٛممممممت للُممممممالب  يهممممممضٝ َممممممظا امل٣ممممممغع لٗممممممغى 

ٍٓغ املٟغصاث ألازٔغ في صعاؾت اللٛت  نهم للمٟغصاث في جُ ت.اؾخسضام مسْؼ  إلاهجلحًز

  (:En345-345تذرٌض انهغخ اإلجنهٍشٌخ نهًتؼهًني انصغبر )ل ج 
ص الُممالب باملِماعاث الاؾاؾممُت يهمضٝ  مت لهمٛاع الؿممً، ٦مما ًمْؼ مت ٦ُُٟممت حٗلمُم اللٛممت إلاهجلحًز َمظا امل٣ممغع ئلمى مٗٞغ

اوي  ْال٨خابت مً زال٫ ال٣هو ْألٚا ْال٣غاءة  ْاملحاصزت  لخضَعـ نٛاع الؿً في الٟهل الضعاس ي مثل الاؾخمإ 

 لٗاب.ْألا

  (:En442-440)ل ج  2ئطرتاتٍدٍبد تذرٌظٍخ 
مت   لجمُ٘ املِاعاث التمي ًجمب أن ًخٗلمِما الُمالب ممً زمال٫ املمضزالث الىٍٓغ

ً
ٓن مٗغيا جم جهمُم َظا امل٣غع ل٩ُ

ؿُت ْإؾتراجُجُاث جضَع ْٖلم اللٛت الىٟس ي  ْهي َغ١ جضَعـ اللٛت   .1حمُِٗا مً امل٣غعاث املخخلٟت الؿاب٣ت، 

 (:En445-445)ل ج  2كتبثخ أكبدميٍخ  
امل٣ممغع أؾممالُب أزممٔغ لل٨خابممت ألا٧اصًمُممت التممي لممم ٌؿممب٤ صعاؾممتها فممي امل٣ممغعاث الؿمماب٣ت، ٨ًدكمم٠ الُممالب فممي َممظا 

ْاملِمماعاث لل٨خابممت ألا٧اصًمُممت املخ٣ضمممت، ئيمماٞت ئلممى جدؿممحن مِمماعاث ٦خابممت امل٣مما٫ التممي حٗممض  ْاث  صَم بمماألص ٦ممما ًممْؼ

 ُم ٧ل أٖما٫ ال٨خابت ألا٧اصًمُت.مً نم

 (:En446-446تزمجخ  )ل ج 
ْمما َظا امل٣غع  ت الترحمت   الخمُِضي ًدُذ للُالب الخٗٝغ ٖلى هٍٓغ

ماث  ْالىٍٓغ ْاملٟمغصاث املؿمخسضمت  ٫ٓ ٖملُمت الترحممت  ص الُمالب باأل٩ٞماع ألاؾاؾمُت خم ْلمى، ٦مما ًمْؼ عؾتها للمغة ألا

ْالضاعؾحن في َظا املجا٫.  املٗانغة التي ٢ضمذ مً ٢بل الباخثحن 

 (: En447-447ينىػبد يف انهغخ  )ل ج 
اةِٟا.٣ًضم  ت ٦ما ٣ًضم مٟاَُم اللٛت ْْ ٖٓاث اللٛت إلاهجلحًز  َظا امل٣غع للُالب هبظة ًٖ جى

 :(En448-448)ل ج  –يشزوع انتخزج 
٣ٍْضممممّ  لل٣ؿمممم الخممماب٘ لمممّ ٦م٣تمممرح، زمممم ًجمممغي الُالمممب ٖمممً  ٖٓا ٖلمُممما )خؿمممب جسههمممّ(  ًسخممماع الُالمممب مٓيممم

ُممممت البدممممث الٗلممممممي ال ْمىهج ٓاث  ٗمممما زُممممم ٕٓ بدثمممما ٖلمُممممما مخدب صممممحُذ بمممممما فممممي طلمممم٪ جدضًمممممض املكمممم٩لت، حمممممم٘  املٓيمممم

ٕٓ البدممممث، هخمممماةج البدممممث، الخٓنممممُاث، الممممخ.  البُاهمممماث، جدلُلِمممما، ٞاةممممضة البدممممث، الضعاؾمممماث الؿمممماب٣ت ٖممممً مٓيمممم

ب الُالممممب ٖلمممى ئحمممغاء البدممممٓر فمممي مجالمممّ ٖبممممر جُبُممم٤ الُالمممب ملٟمممماَُم  ٕ الخسممممغج َمممٓ جمممضٍع ْالٛمممغى ممممً مكمممْغ

٫ٓ الضعاؾُت الؿ  اب٣ت في ال٩لُت.  ْمباصب صعؾِا زال٫ الٟه

 

 

 

 



 

 33 

 

 دليل قسم اللغة اإلنجليزية

 )يتطهجبد انكهٍخ( انرتثىٌخ تىصٍف يصغز دلمزراد 
 

 (:EPsy100ػهى اننفض انؼبو )
ْمضعاؾّ،  ْأَمُخّ،  ْأَضاّٞ،   ،ّٖٓ ْمٓي سّ،  ْجاٍع يهضٝ امل٣غع ئلى: حٍٗغ٠ الُالب بماَُت ٖلم الىٟـ 

م  ْجبهحَر اجّ املخخلٟت في جٟؿحر الؿل٥ٓ بهٟت زانت،  ْؾل٥ٓ ال٩اةً الخي بهٟت ٖامت،  ْهٍٓغ ْمىااجّ، 

٢ْضعاتهم ٖلى الخٗلم ْإلاصعا٥.  ٓع ٢ضعاث ألاٞغاص ال٣ٗلُت،   بخُ

 (:EPsy101خ )أصىل انرتثٍ
ٍٓت املخخلٟت. ٦ما  اث الترب ْالىٍٓغ ٓع ألا٩ٞاع  سُت لخُ ْٞلؿٟتها مً زال٫ صعاؾت جاٍع ٓم التربُت  ًدىا٫ْ امل٣غع مِٟ

ْٖال٢تها بمجاالث الحُاة املخخلٟت في املجخم٘.   ًدىا٫ْ أًًا بٌٗ ال٣ُم ْالاججاَاث ألاؾاؾُت لٗملُاث التربُت 

 (: EPsy200)ػهى اننفض االرتمبئً 
ٓم الىممممٓ  يهمممضٝ م٣مممغع ٖلمممم المممىٟـ الاعج٣ممماتي أْ ٖلمممم المممىٟـ الىممممٓ ئلمممى جم٨مممحن الُالمممب املٗلمممم ممممً ِممم مممت مٟ مٗٞغ

ْٖال٢خّ  ت أَمُت صعاؾت الىمٓ فمي ال٩ماةً الخمي فمي املغاخمل املخخلٟمتبْْْاةّٟ  ْمٗٞغ مت باإليماٞت ئلمى  الخٗلم،  مٗٞغ

ٓحُت ل٩ل مغخلت مً مغاخل الىمٓ لضٔ إلاوؿان م ٓل ٓصٍالخهاةو الؿ٩ُ ْح ْختى نهاًت   .ىظ بضاًت وكأجّ 

 (: EPsy201) طزق انتذرٌض انؼبيخ

ْالخٗمممٝغ ٖلمممى أَمممم املٗممماًحر  :يهمممضٝ َمممظا امل٣مممغع ئلمممى ـ.  ٓم الخمممضَع ْمِٟممم مممت ٖمممً َبُٗمممت  ئُٖممماء املمممخٗلم ٨ٞمممغة هٍٓغ

ْأبٗماص خخهمِخّ. ٦مما يهمضٝ ئلمى  ْأَم زهاةو املٗلم الجُض  ٍمض ْاملباصب ألاؾاؾُت لٗملُت الخضَعـ الجُض.  جْؼ

ْما ًيبغي مغاٖاجّ زال٫ جُب٣ُِا ـ   .املخٗلم بأَم املباصب الٗامت الؾتراجُجُاث الخضَع

 (: EPsy202) أطض ادلنبهح
ٟمممّ  :يهمممضٝ َمممظا امل٣مممغع ئلمممى ْحٍٗغ ٓم املمممىهج،  ِممم ْالحضًثمممت ملٟ جم٨مممحن املمممخٗلم ممممً الخمُحمممز بمممحن الاججاَممماث الخ٣لُضًمممت 

ٓم ٖلحهمممما املممممىهج فممممي مغاخممممل الخٗلممممُم  ٦ْممممظل٪ ألاؾممممـ التممممي ٣ًمممم ْع املٗلممممم ٞحهمممما.   ْص ٓمممممت  بٗىانممممغ املممممىهج بهممممٟخّ مىٓ

ْحٍٗغ٠ املخٗلم ببٌٗ الخىُٓماث املىهجُت ْزانت مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي   .املخخلٟت 

 (: EPsy203) ػهى اننفض انرتثىي

ْاملبماصب طاث ا، امل٣مغع ٌؿمعى ئلمى جد٣ُم٤ ٖمضة أَمضاٝ مجهم ْأَمم املٟماَُم  ْأَضاٞمّ  ْأَمُخمّ  ٓممّ  الخٗمٝغ ٖلمى مِٟ

َِا .3 الخٗٝغ ٖلى َغ١ البدث في ٖلم المىٟـ التربمٓي  .2 .الٗال٢ت بّ الخٗمٝغ ٖلمى  .4 .ِٞمم ٖملُمت المخٗلم ْقمْغ

٦ُُْٟت  اث الخٗلم  ٠٢ٓ الخٗلُميهٍٓغ ٍٓت .5 .الاؾخٟاصة مجها في امل ْجُب٣ُاتها الترب اث الخٗلم   .6 .امل٣اعهت بحن هٍٓغ

ٓعي بأَمُمت اهخ٣ما٫ أزمغ المخٗلم حمغاء ٖملُمت المخٗلم ١  .7 .ال ْالٟمْغ ْال٣مضعاث الخانمت  ٓم المظ٧اء  الخٗمٝغ ٖلمى مِٟم

ٓاممممل املمممإزغة ٞحهمممما ْالٗ ْإ٦ؿممما .8 .الٟغصًمممت  ٓم الضاُٞٗمممت  ٦ُُْٟمممت الخٗمممٝغ ٖلمممى مِٟممم ٓلِممما  ب الُمممالب مٟممماَُم خ

ْبىمماء الازخبمماعاث الخدهممُلُت .9 .اؾمدثاعتها لممضيهم ٍٓم التربمٓي  ُمم٠ املٗمماٝع  .10 ئ٦ؿمماب الُلبممت مِمماعة الخ٣مم جْٓ

ٍٓت ٍٓت الىٟؿُت لخضمت الٗملُت الترب  .ْاملٟاَُم الترب
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 (: EPsy301)طزق انجحث  
مممت  يهمممضٝ امل٣مممغع ئلمممي وي للمٗٞغ ٓع الخممماٍع ْجم٨ُمممجهم ممممً ِٞمممم الُمممالب للخُممم ْجىمُمممت ٢مممضعاتهم ٖلمممى الخ٨ٟحمممر الٗلممممي،  

٫ٓ أَمُمت البدمث الٗلممي. ٦مما  ًٍٓ اججاَماث ئًجابُمت لمضيهم خم ْج٩م ٣ت الٗلمُت في خمل املكم٨الث،  اؾخسضام الٍُغ

ْالىٟؿُت ٍٓت  ٓم الترب ٓإ البدٓر في الٗل  . يهضٝ ئلى ِٞم الُالب أله

 (: EPsy302)انمٍبص وانتمىٌى انرتثىي 
اةٟمممّ،  :ئلمممى يهمممضٝ امل٣مممغع  ٍٓم الىٟسممم ي التربمممٓي، ْالاؾدبهممماع بْٓ ْالخ٣ممم ْأؾمممـ ال٣ُممماؽ  إلاصعا٥ الٗمُممم٤ ملٟممماَُم 

ْالخُب٣ُُممممت الالػمممممت  ممممت  ْاملِمممماعاث الىٍٓغ ٓهمممماث الٗملُممممت الخٗلُمُممممت. أًًمممما إلاملممممام باألؾممممـ  ْعٍ املممممإزغ فممممي ٧ممممل م٩ ْص

ٓص ٍٓمِا، بما ٌٗحن ٖلى ح ْج٣ ْجدلُل هخاةجِا  ْجُب٣ُِا  ضاص الازخباعاث  ْعٞ٘ مؿمخٔٓ ال٨ٟاًمت املِىُمت، إٖل ة ألاصاء 

ٓاِٖا  .ْزهٓنا في مُضان ازخباعاث الخدهُل الضعاس ي بأه

 (: EPsy303) وطبئم تؼهًٍٍخ 

ْالممخٗلم،  :يهممضٝ امل٣ممغع ئلممى ْٖال٢ممت طلمم٪ بممالخٗلُم  ْٖىانممٍغ  ْمغاخلممّ،  ٓم ٖملُممت الاجهمما٫  مم٠ املممخٗلم بمِٟمم حٍٗغ

ٓعَما   لخُ
ً
٣ْٞمما ٓم الٓؾممُلت الخٗلُمُممت  ْاؾممخسضامِا بكمم٩ل ْمِٟم ْأؾمـ ئٖممضاصَا  ْجهمميُٟاتها،  ٓاِٖمما  ْأه وي.  الخمماٍع

ْالخٗلُم  .ٞٗا٫ لخدؿحن ٖملُت الخٗلم 

 (: EPsy401)انصحخ اننفظٍخ 
٘ مؿخٔٓ  . 1ضٝ م٣غع الصحت الىٟؿُت ئلى يه ْالٗملُت التي جم٨ىّ مً ٞع ت  ٓماث الىٍٓغ ٍض املخٗلم باملٗل جْؼ

ٓٔ جدهُلّ الضعاس يئصعا٥ الٗال٢ت بحن  .2 . الصحت الىٟؿُت ْمؿخ ٓا٤ٞ الىٟس ي للمخٗلم  ٍض  .3 . الخ جْؼ

ٓحُّ التربٓي مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى َبُٗت املكا٧ل  ْالخ ٓماث الخانت باإلعقاص الىٟس ي  املخٗلمحن باملٗل

٦ُٓت الٗامت ٦ُٓت ْؾبل حشخُهِا  .4 . الىٟؿُت ْالاهدغاٞاث الؿل الخٗٝغ ٖلى أؾباب الاهدغاٞاث الؿل

  ا.ْٖالحِ

 (: EPsy402) ٍخ انؼًهٍخانرتث

ٓم  ْا٢مممم٘ مُممممضاوي. خُممممث ٣ًمممم  ئلممممى 
ً
مممما الِممممضٝ مممممً التربُممممت الٗملُممممت َممممٓ ئجاخممممت الٟغنممممت للُالممممب بخُبُمممم٤ ممممما صعؽ هٍٓغ

ٟمما٫، أْ املممضاعؽ، أْ مإؾؿمماث طْي الاخخُاحمماث الخانممت.. ٦ممما جخمماح  مماى الَا ـ فممي ٍع الُالممب بمماعؾممت الخممضَع

( لالؾمخٟاصة مجهما فمي ئٖمضاص المضعؽ للُالب ٖبر َظا امل٣غع مكاَضة همماطج خ٣ُ٣ُمت )صازمل املإؾؿماث الخٗلُمُمت

ؿّ،  ٓطجي ْ ال٣ُام بخضَع بهم، بك٩ل هم ْجمضٍع  مً أع٧ان بمغامج ئٖمضاص املٗلممحن، 
ً
 أؾاؾُا

ً
ْحٗض التربُت الٗملُت ع٦ىا

ْهممي املُٗمماع الح٣ُ٣ممي  ممت فممي ال٩لُممت.  ٓاػي فممي أَمُخممّ بغهممامج الضعاؾممت الىٍٓغ ُٞىٓممغ ئلحهمما ٖلممى أنهمما بغهممامج مخ٩امممل ًمم

ْامممخال٥ الُالممب  للح٨ممم ٖلممى مممضٔ ْالخُبُمم٤،  ممت  ممضاص، خُممث ًممخم مممً زاللِمما الممغبِ بممحن الىٍٓغ هجمماح بغهممامج إلٖا

ُمممممم٠  ْجْٓ ٍٓم،  ْالخ٣مممممم ْال٣ُمممممماؽ  ْالتممممممي جممممممغجبِ بأؾممممممالُب الخممممممضَعـ املخخلٟممممممت،  املٗلممممممم ال٨ٟاًمممممماث الٗملُممممممت الالػمممممممت 

ْاملٗلمحن، ْإلاصاعاث امل ْالخٗامل م٘ الخالمُظ   ، ْإصاعة الهٟٝٓ ْاملجخم٘. الٓؾاةل الخٗلُمُت،   خخلٟت 
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 تىصٍف يصغز دلتطهجبد اجلبيؼخ 
 

 (:020AR) 0دراطبد لزآنٍخ 
ْاملىاؾممباث التمممي بمممحن  لمممى ٧مممامال ٖلممى أن حكممممل الضعاؾممت: أؾمممباب الجمممز٫ْ  ًممضعؽ الُالمممب فممي َمممظا امل٣مممغع خممؼب ألٖا

ْمما جغقمض ئلُمّ خآلًماث. ٦مما  ٓع البالُٚمت،  ْصعاؾمت الهم ْبُان مٗاوي خآلًماث،  ٍٓا،  ٓع ْقغح املٟغصاث قغخا لٛ الؿ

 ٩ًل٠ الُالب بدٟٔ الحؼب ٧امال.   

  (:002AR)0دراطبد لزآنٍخ 
ْحكمممل الضعاؾممت أؾممباب  ٓع خآلجُممت: املجاصلممت، الحكممغ، املمخدىممت، الهمم٠،  ًممضعؽ الُالممب فممي َممظا الٟهممل الؿمم

ٓع البالُٚمممت،  ْصعاؾمممت الهممم ْجٟؿمممحر خآلًممماث  ٍٓممما  ْجدلُمممل املٟمممغصاث جدلمممُال لٛ ٓع  ْاملىاؾمممباث التمممي بمممحن الؿممم الجمممز٫ْ 

ْصعاؾممت ألاخ٩ممام ال٣ُِٟممت املؿممخيبُت مممً بٗممٌ خآلًمماث، ٦ممما ٩ًلمم٠ الُالممب بدٟممٔ  ْبُممان ممما جغقممض ئلُممّ خآلًمماث 

ٓع.     َظٍ الؿ

 (:302AR) 0انهغخ انؼزثٍخ 
ُِٟا في الحُاة الٗامت ، ٦ما يهضٝ ئلى جم٨حن  ْجْٓ ْأَمُتها  ت زهاةو اللٛت الٗغبُت  يهضٝ َظا امل٣غع ئلى مٗٞغ

ْالبىممماء  ٞممت  ْاملٗغ ْالى٨مممغة  ْخممٝغ  ْٞٗمممل  ممت مممما ًتر٦ممب مىمممّ ال٨ممالم ممممً اؾممم  ُممالب ممممً مٗٞغ ممغاب ئلمممى حاهمممب ال ْإلٖا

ٓاٖض إلامالء بالتر٦حز ٖلحها ْالاَخمام بها.  صعاؾت بٌٗ ٢

 (:402AR) 0انهغخ انؼزثٍخ 
ممممت  ْالخبممممر، ْالاَخمممممام بمٗٞغ ْأخ٩ممممام املبخممممضأ  ٖٓحهمممما  ممممت الجملممممت بى يهممممضٝ َممممظا امل٣ممممغع ئلممممى جم٨ممممحن الُممممالب مممممً مٗٞغ

ت مٗاهحها. ْمٗٞغ ٦ُُْٟت الاؾخٟاصة مجها في جٟؿحر ال٩لماث   املٗاحم 

 (:005AR) 3انهغخ انؼزثٍخ  
ٍٓممت ْإلال٣اةُممت مممً زممال٫ صعاؾممت بٗممٌ الىهممٓم  ْاللٛ يهممضٝ َممظا امل٣ممغع ئلممى ئ٦ؿمماب الُممالب املِمماعاث ال٨خابُممت 

ٍٓم ألؿىتهم.  ٠ُ طل٪ في ج٣ ْجْٓ ت  ْالكٍٗغ  ال٣غآهُت 

 (:006AR) 4انهغخ انؼزثٍخ  
ْالبدمٓر بمالتر٦حز ٖلمى  الجاهمب الخُب٣ُمي يهضٝ َظا امل٣غع ئلمى ئ٦ؿماب الُمالب مِماعة ٦خابمت الغؾماةل  غ  ْالخ٣ماٍع

٦ْظل٪ صعاؾت بٌٗ أؾالُب املضح . ْالغؾاةل  غ  غ١ ٦خابت الخ٣اٍع  مً زال٫ صعاؾت ٖالماث التر٢ُم َْ

  (:CS100)  1حبطىة
ٓاؾممِب فممي خُاجىمما : اؾممخسضاماث الحاؾممٓب ٓاؾممِب  –ألاؾممباب الغةِؿممُت الؾممخسضم الحاؾممٓب  -الح ٓإ الح  –أهمم

ٓهاجّ هٓام الحا ْم٩ ٓاؾِب  –ؾٓب  ٓاؾمِب  –مهُلحاث ٖلمُت زانمت بالحاؾمٓب  –٠ُ٦ حٗمل الح لٛمت الح

ْبممال٨ٗـ  ٍٓممل مممً الىٓممام الٗكممغي ئلممى أهٓمممت أزممٔغ  ْالخد ْمثُلِمما  الٗملُمماث الحؿممابُت بالىٓممام  –ْأهٓمممت الٗممض 

ْالُممممغح ٓهمممماث الحاؾممممٓب الضازلُممممت  -الدكممممٟحر ْقممممٟغة   ألاؾمممم٩ي  -الثىمممماتي مجهمممما الجممممم٘  ٓخممممت ألام  –م٩ املٗممممالج  –ل
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ْاملىُم٤  -الض٤ُ٢ ٓاِٖما –ْخضاث الحؿماباث  ْأه ٍٓمت  ْالمظا٦غة الثاه ٓاِٖما  ْأه ْخمضاث ال٣ُماؽ  -المظا٦غة الغةِؿمُت 

ْالمظا٦غة ت  ٓاِٖما  -الؿمٖغ ْأه ٓا٢مل البُاهمماث  ٓاِٖما  -ه ْأه جغاؾممل  –بغمجُماث الحاؾمٓب  -أحِمؼة إلاصزما٫ ْإلازممغاج 

ٞممت قمممب٩اث الحاؾممٓب  ْمٗغ ْم٣ضممممت فممي جُب٣ُممماث الحاؾممٓب مثمممل مدممغع الىهمممٓم ٢ًممم -البُاهمماث  ٓبُت  اًا خاؾمم

Word. 

  (:CS101) 2حبطىة 
ْالبرامج الخُب٣ُُت  ْهٓام حكُٛلِا  ٓاؾِب  ٗت ًٖ الح ْاؾخسضاماتها  -م٣ضمت ؾَغ ٓاٞظ   -المضٞتر –الغؾمام  –الى

ٓممم  Power Pointْبغهممامج الٗممغى الخ٣ممضمي  Excelْالبرهممامج  Wordْاؾممخسضام البممرامج الخُب٣ُُممت  ْمٗ ٖملُمما. 

َْممظٍ  البممرامج الجمماَؼة ؾممٝٓ  ٌؿممخسضمِا الُالممب فممي ئهجمماػ  ٓٞحر مِمماعاث مٗملُممت  َممظا امل٣ممغع ٖملممي  يهممضٝ ئلممى جمم

ٕ جسغحّ. ْمكْغ  ْاحباجّ 
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 خذيبد انذػى انتؼهًٍٍخ:     
 

 أوال: ادلكتجخ:
الةةذورياث فةةي مخخلةةف الخخصصةةاث اللذيمةةت     و جدخةةىي املبخبةةت علةة  مجمىعةةت كبيةةرة مةةً البخةةب و املزاحةةع و 

( وحميعها مصىفت جصةييفا مىضةىعيا وملصةمت ومفهزشةت فةي  ارفلهةا خصةب  7348الحذيثت ويبلغ عذدها )  

 الخخصصاث عل  الىدى الخالي:
 عذد البخب الخخصص عذد البخب الخخصص عذد البخب الخخصص

 073 علم البيئت 93 الذورياث 0205 الاشالمياث

 094 الفىىن  408 فيزياء 88 البدث طزق 

افيا 0059 اللغت الاهجليزيت 056 الزياضياث  086 الجغز

 003 الخاريخ 985 اللغت العزبيت 066 علم الاحخماع

 064 العلىم الصياشيت 602 الاخياء 007 البيمياء

 07 الاعالم والصحافت 305 الحاشىب 003 علم الىفض

 748 التربيت و الخعليم 004 العلىم الاداريت 44 اللاهىن 

   7348املجمىع :    

 

 ينظىيخ ادلكتجخ:

ٓمت الال٨ترْهُت  ٘ الخسغج ل٣ؿم الحاؾٓب، ٖلى اوكاء مىٓ حٗمل اصاعة امل٨خبت بالخٗاْن م٘ َالب مكاَع

ٍٓاث  ْمدخ ْخهغ ال٨خب  ٓم اصاعة امل٨خبت بدسجُل  ْعٍاث، خُث ج٣ ْص ْمغاح٘  ٍٓاث امل٨خبت مً ٦خب  ملحخ

٣ت ج٣لُضًت باؾخسضام السجالث ْ الدسجُل الُضْي.امل٨خبت  امل٨خبت جٟخ٣غ ألحِؼة الحاؾٓب ًدىاؾب م٘  بٍُغ

ْجدخاج عبُِا م٘ امل٨خبت  ٓحض بها اهترهذ،  ٦ْظل٪ ال ً ْاًٖاء َُئت الخضَعـ ْ املُٗضًً بال٩لُت،  ٖضص الُالب 

ت بالجامٗت ٓبت جى٣ل الُالب ئلى الجامٗت ْالاؾخٟاصة مً زضماث  امل٨خبت املغ٦ٍؼ ت للجامٗت ، لهٗ  املغ٦ٍؼ

 :لىانني ادلكتجخ

ٓاخضة ِْغا.ج  .1 ٓابها مً الؿاٖت الخاؾٗت نباخا ئلى الؿاٖت ال  ٟخخذ امل٨خبت اب

ٓلّ امل٨خبت. .2  ًُلب مً ٧ل َالب ئبغاػ بُا٢ت الخٍٗغ٠ ٖىض صز

غاى ْ ألاقُاء الثمُىت ألي َالب أْ ًٖٓ َُئت الخضَعـ أْ مُٗض  .3 لت ًٖ يُإ الٚا امل٨خبت ٚحر مؿْإ

 أْ ػاةغ.

 أال بٗض ججضًض بُا٢ت الخٍٗغ٠ الخانت بّ.ال ٌؿمذ  للُالب اؾخٗاعة أي ٦خاب  .4

5.  ٠ ٓن طل٪ باؾخسضام بُا٢ت الخٍٗغ ٖىض اؾخٗاعة ًٖٓ َُئت الخضَعـ ال٣اع أْ املُٗض  بال٩لُت ٩ً

 الخانت بال٩لُت.
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اع ْ الباخثحن مً زاعج ال٩لُت باالؾخٗاعة الضازلُت ٣ِٞ. .6  ٌؿمذ للْؼ

7. َ ًْٖٓ ْاخض ملضة زالزت أًام،  ٦خب ملضة  3ُئت الخضَعـ ْ املُٗضًً ًد٤ للُالب اؾخٗاعة ٦خاب 

.ِ٣ٞ ٕٓ  اؾب

ٓإ  .8 ٕٓ مً أه ٓاحض٥ في امل٨خبت، ْ ٖضم  اصزا٫ أي ه الحٟاّ ٖلى الِضْء ْ ٖضم الخدضر أزىاء ج

ٗمت صازل امل٨خبت.  ألَا

ْٖضم اخًاع أ٦ثر مً  .9 الث املُالٗت  ج جأ٦ض  3الجلٓؽ بهضْء ٖلى َا ْٖىض الخْغ ْلت،  ٦خب ٖلى الُا

 ب في م٩انها الصحُذ.مً أه٪ ْيٗذ ال٨خ

 نظبو االػبرح:

ٟحن:   ٦ْظل٪ املْٓ ً بال٩لُت  ْاًٖاء َُئت الخضَعـ ْ املُٗضًً ال٣اٍع ٓخت للُلبت  اعة الخاعحُت: مؿم  الٖا

ْاخض ٣ِٞ ملضة  - اعة ٦خاب   أًام بًمان بُا٢ت حٍٗغ٠ َالب. 3باليؿبت للُالب: حؿمذ باإٖل

٦ْالَما ًم٨جهم باليؿبت للمُٗضًً ْ أًٖاء َُئت الخضَعـ: ٌؿمذ  -  ٕٓ لِم باؾخٗاعة زالزت ٦خب ملضة اؾب

 الخمضًض.

اعة  الضازلُت ٣ِٞ. - اع ْ البدار مً زاعج ال٩لُت: ٌؿمذ لِم باإٖل  باليؿبت للْؼ

 خذيبد انتصىٌز ويجٍؼبد انكتتثبنٍب:      

ٓع ال٩لُت  - ٍٓغ مه  زضماث الخه

ٓع ال٩لُت ْ مبُٗاث الجامٗت( -  مبُٗاث ال٨خب )مه
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