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 2015/2016نهؼبو اندراطً  األٔل انفصم اندراطً انؼزيبٌد. دمحم أؽًد  يدرص انًظبق

 انهغخ انؼزثٍخ انمظى Alarman77@yahoo.com انجزٌد اإلنكززًَٔ

  00 --01        خ ث   ح انظبػبد انًكزجٍخ

   01 – 00ح ث خ          

  1 -01021             ن ر

 انضمبفخ اإلطاليٍخ اطى انًظبق

يٕاػٍد 

 انًؾبظزاد

 01  - 9      ح 0 ث 0 خ

  0  - 01      ح 0 ث 0 خ

  4021 – 3ح 0 ث 0 خ       

 12.30 -11ٌ . ر        

  

 تمهيد:

   هؼبنًٍٍ ؽجٍجُب هللا نانؾًد هلل رة انؼبنًٍٍ ، ٔأسكى صهٕاد هللا ٔرظهًٍبرّ ػهى رؽًخ    

 ٔػهى آنّ ٔصؾجّ ٔيٍ طبر ػهى درثّ ، إنى ٌٕو اندٌٍ .  ,ٔيؼهًُب دمحم

يٍخ ػبيال ً يًٓب ً فً ثُب  انخصصٍخ انًظهًخ انمبدرح ػهى ؽًبٌخ األيخ رؼزجز انضمبفخ اإلطالأيب ثؼد,   

يٍ انًصبغز انصبرعٍخ ٔانداخهٍخ ، ال طًٍب أٌ يؼزكخ انٍٕو ًْ يؼزكخ صمبفٍخ ثبندرعخ األٔنى 

رزصم ثبنهغخ ٔانًفبٍْى ، ٔانضٕاثذ ٔانمٍى ،أكضز يٍ كَٕٓب طٍبطٍخ أٔ ػظكزٌخ ، ٔيب أؽٕعُب انٍٕو 

َفزبػ ٔانزٕاصم انؼبنًً إنى أٌ َكٌٕ ػهى لدر ػبٍل يٍ انضمبفخ ٔانٕػً ٔرأطٍظب ً إلاْذا  فً ظم

ػهى ْذا رأرً يبدح انضمبفخ اإلطاليٍخ ، نزؼبنظ كضٍزا  ً يٍ انزخْٕبد انفكزٌخ ٔانضمبفٍخ ، فبنضمبفخ ًْ 



خى هى انزشايّ ٔفٍٓب رزاس األيخ انذي رصٔرؾش ػ  انزً رؾدد َظبو انؾٍبح داخم انًغزًغ انًظهى

 َدصبر .ػهٍّ يٍ انعٍبع ٔاإل

 وصف المساق :

ٔأًٍْزٓب ، ٔيمٕيبرٓب ، ٔخصبئصٓب ، ٔٔالغ انضمبفخ  ,ٌزُبٔل ْذا انًظبق يفٕٓو انضمبفخ اإلطاليٍخ

انظُخ  أْى يصبدر انضمبفخ اإلطاليٍخ ) انمزآٌ انكزٌى ٔ , ٌٔجٍٍّ اإلطاليٍخ فً ؽٍبِ انًظهًٍٍ انٍٕو

ٌٔزُبٔل  , ٌٕٔظؼ انفزق ثٍٍ انغٓبد ٔاإلرْبة ,  انضمبفخ اإلطاليٍخ( كًب ٌٔجزس يغبالد انُجٌٕخ  

ٌزى انززكٍش  ٔأخٍزا ً   , ٔانؾداصخ ح كبنؼهًبٍَخ ، ٔانؼٕنًخ , ٔ انؼبنًٍخ ,أٌعب ً لعبٌب ػبنًٍخ يؼبصز

ػهى لعبٌب صمبفٍخ رظبْى فً ثُب  انخصصٍخ انًظهًخ يضم انخجبة ثٍٍ االطزٓداف ٔانزؾصٍٍ 

 .َٔانزمبنٍد  ٔاألػزافظٍٍ ٔانؼاللخ ثٍٍ انغُ

انززكٍش فً ْذِ األيٕر  , ٌٔزىيغبالد انضمبفخ اإلطاليٍخ اإلًٌبٍَخ ٔاألخاللٍخ  ْذا انًظبق ٌٔجزس

 .ػهى انغبَت انًؼزفً ٔانظهٕكً

 أهداف المساق :

 ٌٓدف ْذا انًظبق فً يغًهّ إنى رؾمٍك األْداف اَرٍخ : 

 ٔطُخ َجٍّ ملسو هيلع هللا ىلص .  –ٔعم  ػش –رؼًٍك إَزًب  انطبنت ٔرثطّ ثكزبة هللا  -1

 ركٌٍٕ صمبفخ َبظغخ ، رمٕو ػهى يُٓظ اإلَطالق يٍ انُصٕص انضبثزخ .  -2

 ٔإظٓبر رفٕلّ كُظبو نؾٍبح شبيهخ. انزؼزٌف ثصصبئص اإلطالو ٔػبنًٍزّ ، -3

 رخصٍص ؽبنّ األيخ اإلطاليٍخ ، ٔثٍبٌ يٕاغٍ انصهم فٍٓب ٔيُٓظ انؼالط .  -4

فً اإلطالو ٔأَّ انًطهٕة دائًب ً ، فٕٓ ال ٌغهٕ ٔال ٌمصز ، ٔال إثزاس انًُٓظ انٕطػ  -5

 ٌطغى ٔال ٌصظز انًٍشاٌ.

 

 

 

 محتىي المساق :



 مالحظاثوأنشطت مقترحت  الفترة الزميت المىضىع

يدخم إنى انضمبفخ اإلطاليٍخ يفٕٓيٓب ، 

 ْدافٓب ٔأ

 األطجٕع األٔل

18-22/10/2015 

 

 خصبئص انضمبفخ اإلطاليٍخ :

انزثبٍَخ , انخًٕل ، انزٕاسٌ ، اإلَظبٍَخ ,  

 انٕالؼٍخ ، اإلٌغبثٍخ

 األطجٕع انضبًَ

25-29/10/2015 

 

 رمبرٌز ثصػ انٍد

 انضمبفخ اإلطاليٍخ :  يصبدر

 انمزآٌ انكزٌى

 انظُخ انُجٕي انخزٌفخ

 األطجٕع انضبنش

1-5/11/2015 

 

 انضمبفخ اإلطاليٍخ :  رٔافد 

 انهغخ انؼزثٍخ 

 طاليًانزبرٌخ اإل

 األطجٕع انزاثغ

8-12/11/2015 

 ركهٍف يغًٕػخ نهًُبلخخ

 

 يغبالد انضمبفخ اإلطاليٍخ

 فً ؽٍبح انًظـهىاإلًٌبًَ  انجؼد

 انًغبل انؼجبدي 

 األطجٕع انصبيض

15- 19/11/2015 

 Data showػزض

 

 األطجٕع انظبدص : انًغبل األخاللً

22-26/11/2015 

 فززح اإليزؾبٌ األٔل

 

 اللبد اإلَظبٍَخ اإلطالو ٔانؼ

 انؾٕار فً اإلطالو 

 انغٓبد فً اإلطالو 

 انظبثغ طجٕعاأل

29-3/12/2015 

 فززح اإليزؾبٌ األٔل

 

  ؽمٕق اإلَظبٌ فً اإلطالو 

 اإلرْبة ٔيٕلف اإلطالو يُّ

 

 األطجٕع انضبيٍ

6-10/12/2015 

 

 إػداد رمبرٌز خطٍخ

 انضمبفخ اإلطاليٍخ ٔلعبٌب ػبنًٍخ يؼبصزح 

 انؼهًبٍَخ  -

 األطجٕع انزبطغ

13-17/12/2015 

 



 انؼٕنًخ

 

 انؼبنًٍخ    

 انؾداصخ    

 األطجٕع انؼبشز

20-24/12/2015 

 Data showػزض

        

 انخجبة ثٍٍ االطزٓداف ٔانزؾصٍٍ

 انؼاللخ ثٍٍ انغُظٍٍ

 األطجٕع انؾبدي ػخز

27-31/12/2015 

 فززح اإليزؾبٌ انضبًَ

 انضمبفخ اإلطاليٍخانًزأح فً 

 ٔانزمبنٍد فً انضمبفخ اإلطاليٍخ األػزاف

 ػخز انضبًَاألطجٕع 

3-7/1/2016 

 فززح اإليزؾبٌ انضبًَ

 

 انغًبل فً انضمبفخ اإلطاليٍخ   

 

 األطجٕع انضبنش ػخز

10-14/1/2016 

 

 

 يكبَخ انًظغد األلصى فً اإلطالو 

 األطجٕع انزاثغ ػخز

17- 21/1/2016 

يُبظزح ثٍٍ 

 يغًٕػزٍٍ

     

 

        

 األطجٕع انصبيض ػخز        

24-28/1/2016 

 

 

 

 

 األطجٕع انظبدص ػخز        

31-11/2/2016 

اإلختبار 

 النهائي

 

 لمساق :المرجغ الرئيس ل

  ٔآخزٌٔ....... انضمبفخ اإلطاليٍخ ٔلعبٌب انؼصز : د. أؽًد َٕفم . 

 :المراجغ والقراءاث 

 . انصصبئص انؼبيخ نإلطالو : د. ٌٕطف انمزظبٔي 



 فً انغبيؼبد : د. ػدَبٌ سرسٔر خ اإلطاليٍخانضمبف . 

  د.ػًز طهًٍبٌ األشمز.َؾٕ صمبفخ إطاليٍخ أصٍهخ : 

 مراجغ أجنبيت : 

 رؼزٌف ػبو ثدٌٍ اإلطالو : انخٍخ ػهً انطُطبٔي َظصخ يززعًخ إنى انهغخ اإلَغهٍشٌخ 

 لمساق :متطلباث ا

 ( : ػاليخ . 14االيزؾبٌ األٔل ) 

 ( : ًَػال14االيزؾبٌ انضب ). يخ 

 ( : ًػاليخ .31االيزؾبٌ انُٓبئ ) 

 ( ػاليبد01انزمبرٌز ٔاألَخطخ ٔانًخبركبد ) 0 

 لمساق :آليت تدريس ا

 انًؾبظزاد انصفٍخ انًؼزًدح ػهى األطئهخ ٔانؾٕار 

  انًُبلخبد انصفٍخ انمبئًخ ػهى انؼصف انذًُْ ثخكم فزدي ٔعًبػً ْٔذا ٌزطهت

 انزؾعٍز انًظجك لجم يٕػد انًؾبظزح .

 ٍم اإلَززَذ ٔانًكزجخ نإلغالع ػهى انغدٌد فً انًٕظٕع . رفؼ 

 . يجبدراد انطهجخ إلصزا  ٔإغُب  يؾزٌٕبد انًظبق 

 : مالحظاث هامت

  ٔثؼط انمزا اد انٕاردح فً انصطخ خالل يظٍزح انفصم اندراطً  اطزجدالًٌكٍ إظبفخ أ

 اد ؽظت انعزٔرح ٔثًب ٌصدو يٕظٕػبد انًظبق ثخكم أفعم ُْٔبن ػدد يٍ انمزا

 اإلصزائٍخ انزً طٕف ٌزى رشٌٔدكى ثٓب خالل انًظبق .

  ثًٕاػٍد انًؾبظزاد ٔطززى انًؾبطجخ ٔفك لٕاٍٍَ انغبيؼخ فًٍب ٌزؼهك  االنزشاوظزٔرح

 ثبنزأخٍز أٔ انغٍبة .

 


