
 :انقسى رئٛس كهًخ    

 
 ثددددددددٓ دمحم األِدددددددد١ٓ رضددددددددٌٛٗ عٍددددددددٝ ٚاٌطدددددددد َ ٚاٌصدددددددد ح اٌعددددددددب١ٌّٓ  رة هلل اٌؾّدددددددد     

 ٚثع  اٌطب٘ر٠ٓ  اٌط١ج١ٓ آٌٗ ٚعٍٝ عج هللا 
فددددددٟ ٌجٕددددددخ ٘ددددددٛ اٌعرث١ددددددخ اٌٍغددددددخ فمطددددددُ      اٌغبِع١ددددددخ اٌى١ٍددددددخ اٌشددددددبِ  اٌجٕددددددب  ٘دددددد ا ٌ  ٌِ 

طددددددجغخ ُّ  رجددددددٛن عبِعددددددخ األَ اٌّروددددددس ِددددددٓ اٖرؤ ٠طددددددزّ  ُّ  أٍِظثدددددد  اٌعٍددددددُ شددددددر  ع١ٍددددددٗ ُِ
 ٠ُٚراعدددددٟ اٌّبضدددددٟ  ِدددددٓ ٠ٕطٍدددددك أصددددد١ً عٍّدددددٟ طدددددبث  فدددددٟ اإلضددددد ١ِخ  اٌرؤ٠دددددخُُّ ؽ١دددددش

َُُّ ال ثّدددددددٕٙظ اٌّطدددددددزمجً ٠ٚطزشدددددددر  اٌؾبضدددددددر  ِ ّٛ  ثدددددددً زِبٔٙدددددددب  ثبعزجدددددددبر اٌّعرفدددددددخ ٠ُمددددددد

 .ٚصّبر٘ب ٚطرافزٙب ثأصبٌزٙب
 اٌخجددددددرح ذٚٞ ِدددددٓ اٌزدددددد ر٠ص ١٘ئدددددخ أعضددددددب  ِدددددٓ ٔخجددددددخ اٌمطدددددُ ٘دددددد ا ئٌدددددٝ ٠ٕزّدددددٟ     
ددددد  ِدددددٓ فب٠دددددخٚاٌى ٍِ خز ردددددت ُِ ١دددددخ رع١ّ١ٍدددددخ ث١ئدددددخ ٠ُإّضطدددددْٛ اٌع١ٍّدددددخ  اٌر  ُ ُّ عبذثدددددخ  رعٍّ   ثددددد ع

ْفدددددكَُّ اٌغبِعدددددخ  ئ ارح ِدددددٓ  ائجدددددخ ٚرعب٠دددددخ اٌى١ٍدددددخ  عّدددددب ح ِدددددٓ ِطدددددزّّر ُّ  لبئددددد  رطٍ عدددددبد َٚ
 عجددددد اٌعس٠س ثدددددٓ ضدددددٍّبْ اٌٍّددددده اٌشدددددر٠ف١ٓ اٌؾدددددر١ِٓ خدددددب َ ٔٙضدددددزٙب  ٚراعدددددٟ اٌدددددج  

 .هللا ٠ؾفظٗ ضعٛ   آي
    َ  ثزددددد ر٠ص ٠ٚمدددددَٛ  أزظبِدددددب ُّ اٌعرث١دددددخ اٌٍغدددددخ فدددددٟ اٌجىدددددبٌٛر٠ٛش ثرٔدددددبِظ ٌمطدددددُا ٠ُمددددد ِّ

 اٌدددددٛعٟ صمبفدددددخ ٔشدددددر ئٌدددددٝ ٠ٚطدددددعٝ .عّددددد١عُٙ اٌى١ٍدددددخ ٌطددددد ة اٌعبِدددددخ اٌّمدددددرراد ثعددددد 
خزٍفددددددددددخ ٌّغزّدددددددددد ا شددددددددددرائؼ ِدددددددددد  رٛاصددددددددددٍٗ ٚرعس٠ددددددددددس اٌّغزّعددددددددددٟ  ُّ  ئلبِددددددددددخٚ  اٌ
 ِددددددددٓ ٚاالعزّبع١ددددددددخ خاٌؾى١ِّٛدددددددد اٌّإضطددددددددبد ِدددددددد  ٚاٌزعددددددددبْٚ اٌعبِددددددددخ  اٌّؾبضددددددددراد

 .االضزشبر٠خ اٌخ ِبد ٚرم ٠ُ اٌٍغبْ  عض٠ٛخ فٟ أعضبئٗ ِشبروخ خ ي

 زائرٔدددددب - ثددددده أُرؽدددددت أْ زِ ئدددددٟ عدددددٓ ١ٔٚبثدددددخ ٔفطدددددٟ عدددددٓ أصدددددبٌخ ُّ ٌدددددٟ ٠ٚط١دددددت   

ُّ اٌّٛلدددددد   ٘دددددد ا فددددددٟ -اٌىددددددر٠ُ  هللا ٚصددددددٍٝ. هللا ثدددددداذْ - ٠ٕفعدددددده ِددددددب ف١ددددددٗ رغدددددد  أْ آِدددددد  
ّّ  ٔج١ٕب عٍٝ ٚضٍَُّ  .أعّع١ٓ ٚصؾجٗ آٌٗ ٚعٍٝ ِؾ

                                                      
 

 انعرثٛخ انهغخ قسى رئٛس

                                                                                

 انسهًٙ سهٛى. د                                                                              

  



 :والرسالةية ؤالر
 

 :انرؤٚخ

 ثددد١ٓ ِرِٛلدددخ ِٕسٌدددخ ٚآ اثٙدددب اٌعرث١دددخ اٌٍغدددخ فدددٟ اٌزخصددد  ٠زجدددٛأ أْ  ئٌدددٟ لطدددُ ٠زطٍددد        
 ٚخ ِددددخ ٚاٌجؾددددش اٌزدددد ر٠ص فددددٟ اٌغددددٛ ح ِددددٓ عددددبي ُّ ِطددددزٛٞ ِددددٓ ٠ؾممددددٗ ثّددددب اٌزخصصددددبد

 اٌزدددٟ ٚاٌزرث٠ٛدددخ اٌزع١ّ١ٍدددخ اٌّغدددبالد فدددٟ اٌؾبصدددٍخ اٌزطدددٛراد  ِٛاوجدددب ٚاٌّغزّددد  اٌغبِعدددخ
 ٚاوزطدددبة اٌعٍّدددٟ ٚاٌجؾدددش اٌّعرفدددٟ اٌزىددد٠ٛٓ ِغدددبالد فدددٟ األودددب ٠ّٟ االعزّدددب  ئٌدددٟ رمدددٛ ٖ

 ٚاٌمددددب ح اٌددددرٚا  ِددددٓ اٌغددددب ٠ٓ اٌّزعٍّدددد١ٓ ِددددٓ ع١ددددً رخددددر٠ظ أعددددً ِددددٓ   اٌٍغ٠ٛددددخ اٌّٙددددبراد

 ا٢خدددددر صمبفدددددخ عٍدددددٟ ِٕفزؾددددد١ٓ  ٚأِدددددزُٙ ٚٚطدددددُٕٙ ٌغدددددزُٙ ٌخ ِدددددخ اٌّدددددإ١ٍ٘ٓ ٚاٌّفىدددددر٠ٓ

 .اٌّخزٍفخ زّبعٟاالع ٚاٌزٛاصً اٌؾٛار ثأ ٚاد  ِطٍؾ١ٓ ٚؽضبررٗ 

 :انرسبنخ

 رضم١دد  فددٟ ٚاإلضددٙبَ ٚإٌم ٠ددخ  ٚاٌٍغ٠ٛددخ األ ث١ددخ اٌّعرفددخ ٔشددر فددٟ اٌمطددُ رضددبٌخ رزّضددً         
 ِٕظِٛدددخ ضدددّٓ اٌّغزّددد  خ ِدددخ ِٚرودددس االٔزطدددبة ثدددراِظ خددد ي ِدددٓ ٚرطددد٠ٛرٖ اٌّغزّددد 

 ِدددسٚ ٠ٓ ٚاٌٍغ٠ٛدددخ األ ث١دددخ اٌ راضدددبد فدددٟ ِزخصصددد١ٓ ٚئعددد ا . ِٕٚفزؾدددخ ِزىبٍِدددخ رع١ّ١ٍدددخ
 ِغددددبالد فدددٟ ٚاٌخجدددراد اٌّعدددبر  ٘ددد ٖ ٌزطج١دددك ِٚدددإ١ٍ٘ٓ اٌىبف١دددخ  اٌزٛاصددد١ٍخ ثبٌّٙدددبراد

. ٚرم١ٕبرٙدددددب ٚآ اثٙدددددب اٌعرث١دددددخ اٌٍغدددددخ رٛظ١ددددد  رزطٍدددددت اٌزدددددٟ اٌعّدددددً ١ِدددددب ٠ٓ ٚودددددً اٌجؾدددددش

 لدددد١ُ ررضدددد١  ِدددد  ِٚ ارضددددُٙ  ا٢خددددر٠ٓ ِٕددددب٘ظ عٍددددٝ ِٕٚفزؾدددد١ٓ األِددددخ رددددراس ِطددددزٛعج١ٓ

 .اٌفر٠ك رٚػث ٚاٌعًّ اٌ ارٟ ٚاٌزعٍُ إٌبل  اٌزفى١ر ِٙبراد ٚر١ّٕخ اٌّٛاطٕخ

 ى:عل يهدف برنامج اللغة العربية الي مساعدة الطالب والطالبة

 رؾر٠ددددرا ُّ ثبٌفصددددؾٝ ثبٌزٛاصددددً ٚاالعزددددساز اٌىددددر٠ُ  اٌمددددرآْ ٌٍغددددخ االٔزّددددب  رع١ّددددك 

 .ِٚؾب صخ
 ٠ٚؾدددبفع اٌعرث١دددخ اٌٍغدددخ خصٛصددد١خ ٠جدددرز ثّدددب ٚرط٠ٛرّ٘دددب اٌغدددٛ ح ِعدددب١٠ر رؾم١دددك 

 .٠ٛ٘زٙب عٍٝ

  اٌعرث١خ اٌٍغخ ِغبالد فٟ اٌعٍّٟ اٌجؾش ؽروخ رشغ١. 

 اٌفصؾٝ اٌعرث١خ ٚاٌٍغخ اٌّغزّ  ث١ٓ اٌمبئّخ اٌٙٛح رض١١ك. 

 اٌعًّ ضٛق اؽز١بعبد ضٛ  فٟ اٌزع١ّ١ٍخ اٌجراِظ رط٠ٛر . 

 ثغ١ر٘ب ٌٍٕبطم١ٓ اٌعرث١خ اٌٍغخ ٌزع١ٍُ ثراِظ رٛف١ر. 

 ًِٚطدددبع ح اٌط ث١دددخ  اٌّٛا٘دددت ٚرعب٠دددخ اٌّز١ّدددس٠ٓ  اٌطددد ة اضدددزمطبة عٍدددٝ اٌعّددد 
 اٌّزعضر٠ٓ

 ُٚاالعزّبع١خ اٌضمبف١خ األ٘ ا  ٌزؾم١ك اٌط ث١خ األٔشطخ  ع. 

 ًّاٌج١ٕ١خ اٌجؾٛس فٟ ٚاٌزٛض  ٚرط٠ٛرٖ اٌعٍّٟ اٌجؾش رٕش١ظ عٍٝ اٌع. 
 اٌّغزّع١خ اٌّإضطبد ِ  اٌزٛاصً عٍٝ اٌط ة ل راد ر١ّٕخ 
 ٌغددددخ ثبعزجبر٘ددددب ضدددد ِٟاإل اٌعرثددددٟ ٚاٌزددددراس اٌعرث١ددددخ ثبٌٍغددددخ االعزددددساز رٚػ ر١ّٕددددخ 

 .اٌىر٠ُ اٌمراْ

 ُٙاٌعرة ث   خبرط ٚاإلض ١ِخ اٌعرث١خ اٌضمبفخ ِٙبراد ف. 

 ٚؽضبررٗ ا٢خر عٍٝ ٚاالٔفزبػ اٌؾٛار صمبفخ ر١ّٕخ. 



 

 :ثبنقسى انًقرراد تٕطٛف

        ARAB 104 انهغخ فقّ

 عٍّدددب  عٙدددٛ  ٚث١دددبْ اٌطدددب١ِبد ثأخٛارٙدددب اٌعرث١دددخ اٌٍغدددخ ع لدددخ ثٕدددٟ اٌّمدددرر ٘ددد ا ٠عٕدددٝ     
 ٌٚٙغبرٙددددب ر١ّٕزٙددددب ٚعٛاِددددً ِصددددب ر٘ب  ٚ أ ٌزٙددددب ٚث١ددددبْ ٚردددد ٠ٕٚٙب  اٌٍغددددخ ف١غّدددد  اٌٍغددددخ

 ثغٙددددٛ  ذٌدددده رثددددظ ِدددد  اٌّخزٍفددددخ  عٛأجٙددددب فددددٟ اٌعرث١ددددخ لضددددب٠ب أ٘ددددُ ِٕبلشددددخ ٚ اٌّخزٍفددددخ 

 .اٌٍغ٠ٛخ اٌّعبعُ

 ARAB 210 انذالنخ عهى

 اٌ الٌددددخ  عٍددددُ ِغددددبي فددددٟ ٚاألصددددٛي اٌعرث١ددددخ عٍّددددب  عٙددددٛ  ثج١ددددبْ اٌّمددددرر ٘دددد ا ٠عٕددددٝ    
 إٌصدددٛ  ث راضدددخ ٠عٕدددٝ وّدددب اٌؾددد ٠ش  اٌعصدددر فدددٟ ٚاٌعٍّدددب  اٌ ال١ٌدددخ إٌظر٠دددبد ٚرصددد 

 .اٌٍغٛٞ اٌزؾ١ًٍ ِطز٠ٛبد ؽطت ٚرؾ١ٍٍٙب

 ARAB 213 األطٕاد عهى

 اصدددٛاد ٚرؾ١ٍدددً اٌصدددٛرٟ  اٌددد رش فدددٟ اٌعرث١دددخ عٍّدددب  عٙدددٛ  ثج١دددبْ اٌّمدددرر ٘ددد ا ٠عٕدددٟ    

 ٘ددد ٖ ردددأص١ر ِدددٓ ٠ىدددْٛ ِٚدددب  اٌصدددٛد أزدددبط ف١دددخٚو١ ٚاٌصدددفخ ٌّخدددرطا ؽ١دددش ِدددٓ اٌعرث١دددخ
 أ٘ددددُ عٍددددٝ ٚاٌٛلددددٛ  اٌىٍّددددخ  ث١ٕددددخ فددددٟ ٌٍزٕبضددددك طٍجددددب ُّ اٌددددجع  ثعضددددٙب عٍددددٝ االصددددٛاد

 .اٌؾ ٠ضخ اٌصٛر١خ اٌمضب٠ب

 الARAB 301 انعبو انهغخ عهى

 اٌٍغددددددخ ثعٍددددددَٛ ع لددددددخ ٚ اٌعددددددبَ ٌٍغددددددخ عٍّددددددب ِفٙددددددَٛ ثج١ددددددبْ اٌّمددددددرر ٘دددددد ا ٠عٕددددددٟ      

 اٌمضدددب٠ب  راضدددخ فدددٟ اٌعٍّدددب  اعزّددد ٘ب اٌزدددٟ ٚإٌّدددب٘ظ ٌٍطدددب١ٔخا اٌمضدددب٠ب ِعرفدددخٚ  األخدددرٜ 

 .اٌٍغٛٞ اٌزؾ١ًٍ ِٚطز٠ٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب اٌٍطب١ٔخ

 ARAB 309 انتطجٛقٙ انهغخ عهى

 ئ ران ٚٔشدددأرٗ  اٌزطج١مدددٟ اٌٍغدددخ عٍدددُ ِفٙدددَٛ عٍدددٝ اٌزعدددر  اٌدددٝ اٌّمدددرر ٘ددد ا ٠عٕدددٝ         
 ٟاٌزمدددبثٍ اٌزؾ١ٍدددً ِٕدددب٘ظ عٍدددٝ ر ٌزعدددا األخدددرٜ  ٚاٌعٍدددَٛ اٌزطج١مدددٟ اٌٍغدددخ عٍدددُ ثددد١ٓ اٌع لدددخ

 .األخطب  رؾ١ًٍ فٟ اٌعرة اٌٍغ١٠ٛٓ طر٠مخ عٍٝ اٌزعر  األخطب   ٚرؾ١ًٍ

 ARAB 103 انًعبَٙ عهى( 1) انجالغخ

 ٔجدددد ٖ ٠عطددددٝ اٌّعددددبٟٔ  عٍددددُ ِددددٓ االٌٚددددٝ االرثعددددخ اٌّجبؽددددش  راضددددخ اٌّمددددرر ٠زٕددددبٚي      
 ٚاٌج غدددخ اٌفصدددبؽخ ِعٕدددٝ ٌدددٝا ٠ٚزطدددرق ِغبالرٙدددب ٚا٘دددُ اٌعرث١دددخ اٌج غدددخ ٔشدددأح عدددٓ ِدددٛعسح
 عدددٓ ٚعدددٗٚخر أٔٛاعدددٗ ٚرؾٍددد١    ٚ راضدددخ ُّ ٟاٌّعدددبٔ عٍدددُ ِجبؽدددش ٠زٕدددبٚي صدددُ ث١ّٕٙدددب  ٚاٌفدددرق
 اٌعمٍددددٟ  اٌّغددددبز ِٕٚٙددددب ٚأروبٔددددٗ  اإلضددددٕب  عٍددددٝ رطددددرأ ٟاٌزدددد ٚاالؽددددٛاي اٌؾددددبي ِمزضددددٝ

 ِزعٍمددددبد أؽددددٛاي ٠زٕددددبٚي وّددددب ٚاٌزٕى١ددددر  ٚاٌزعر٠دددد  ٚاٌؾدددد   ٚاٌدددد ور ٚاٌزددددأخ١ر  ٚاٌزمدددد ٠ُ

 .اٌفعً ِعّٛالد ٌجع  ٚاٌزم ٠ُ وبٌؾ   اٌفعً



  ARAB 202انعرثٛخ انهٓجبد

 اٌٍٙغددددبد ع لددددخ ِدددد ٜ ِٚجبؽضددددٗ  اٌٍٙغددددبد عٍددددُ ِفٙددددَٛ ث راضددددخ اٌّمددددرر ٘دددد ا ٠عٕدددٝ       
 ع لدددخ صدددُ ِٚدددٓ اٌّزجب٠ٕدددخ اٌعرث١دددخ ٌٍمجبئدددً ٚفمدددب اٌّخزٍفدددخ اٌٍٙغدددبد  راضدددخ ٚو١ف١دددخ ثبٌفصدددؾٝ

 .اٌمرآ١ٔخ بٌمرا ادث اٌٍٙغبد

 ARAB203ٔانجذٚع انجٛبٌ( 2) الغخانج 

 إٌصدددٛ  رراو١دددت ِعبٌغدددخ. اٌّعدددبٟٔ عٍدددُ أثدددٛاة ثم١دددخ  راضدددخ اٌّدددٕٙظ ٘ددد ا ٠زٕدددبٚي       

 رم٠ٛددددخ  اٌددددٕ  فددددٟ اٌغّددددبي ِددددٛاطٓ عددددٓ اٌىشدددد  خٍِىدددد اٌطبٌددددت ٌدددد ٜ رزىددددْٛ أْ. األ ث١ددددخ
 ٚعٕبصرٖ إٌ  فٟ اٌفٕٟ اٌغّبي اوزشب  عٍٝ ٚاٌم رح اٌفٕٟ اٌ ٚق

 :ARZB  201 انكتبثخ يٓبراد يقرر تٕطٛف

 ٔدددددٛ   ودددددً خصدددددبئ   أٔٛاعٙدددددب أ١ّ٘زٙدددددب  اٌىزبثدددددخ  رعر٠ددددد  اٌّمدددددرر ٘ددددد ا ٠زٕدددددبٚي      

 اٌىزدددبثٟ  اٌرضدددُ اإلِ ئ١دددخ  اٌمٛاعددد  أ٘دددُ .اٌىزبثدددخ فدددٓ ئرمدددبْ عٍدددٝ رطدددبع  اٌزدددٟ ٚاٌعٛاِدددً

 ٚفددددٟ ٚضددددطٙب  ٚفددددٟ اٌىٍّددددخ  أٚي فددددٟ: اٌّٙددددسح وزبثددددخ ٚأؽددددٛاي اٌزددددرل١ُ  ع ِددددبد: ِضددددً

. ف١ٙدددب ردددسا  اٌزدددٟ ٚاٌؾدددرٚ  اٌىٍّدددخ  ِدددٓ رؾددد   اٌزدددٟ ٚاٌؾدددرٚ  ا١ٌٍٕدددخ  ٚاألٌددد  آخر٘دددب 

 اٌرضددددبٌخ  اٌخددددبطرح  اٌّمددددبي  ٓفدددد: ِضددددً ٚرطج١مبرٙددددب  اٌىزبثددددخ  أٔددددٛا  ث راضددددخ ٠ٙددددزُ وّددددب

 اٌىزبثددددخ  فددددٟ اٌشددددبئعخ األضددددٍٛث١خ األخطددددب  ٠دددد رش وّددددب. ٚاٌّؾضددددر اٌزٍخدددد١    اٌزمددددرٞ

 .اٌعرثٟ اٌّعغُ ٚاضزخ اَ

 :ARAB  100 انجبْهٙ نعظرا فٙ األدة يقرر تٕطٛف

 عددددٓ ِددددٛعسح ِم ِددددخ: ِضددددً اٌغددددبٍٟ٘  األ ة ِٛضددددٛعبد أ٘ددددُ اٌّمددددرر ٘دددد ا ٠زٕددددبٚي       
 رٚارددٗ ٔشددأرٗ اٌغددبٍٟ٘ اٌشددعر أ١ٌٚددخ أ ثٙددُ  فددٟ اٌّددإصرح اٌعٛاِددً اٌغب١ٍ٘ددخ فددٟ اٌعددرة ؽ١ددبح

. ٌٍمصددد١ ح اٌفٕدددٟ ٚاٌجٕدددب  اٌصدددعب١ٌه  شدددعر اٌعدددرة  ِعٍمدددبد االٔزؾدددبي  لضددد١خ ِٚصدددب رٖ 

 اٌغددددبٍٟ٘  إٌضددددر ث راضددددخ ٠ٙددددزُ وّددددب. اٌشددددعرا  ألثددددرز ٔصددددٛ   راضددددخ خدددد ي ِددددٓ ٚذٌدددده

 .خصبئصٗ ٚئثراز

 :ARAB 111 أيٛخ ٔثُٙ اإلسالو طذر عظر٘ فٙ األدة يقرر تٕطٛف

 اٌزددأص١ر ِٚدد ٜ اإلضدد َ  صدد ر عصددر فددٟ ٌٍشددعر اٌعبِددخ اٌّددإصراد اٌّمددرر ٘دد ا ٠زٕددبٚي     
 رؾددددٛالد اٌّمددددرر ٠ٚغطددددٟ ٌدددد  ة  ٚاٌغّددددبٌٟ اٌفىددددرٞ اٌزىدددد٠ٛٓ فددددٟ اإلضدددد َ أؽ صددددٗ اٌدددد ٞ
 اٌعددد رٞ  وبٌشدددعر ف١دددٗ ٔشدددأد اٌزدددٟ األ ث١دددخ اٌظدددٛا٘ر رصددد  ِددد  األِدددٛٞ اٌعصدددر فدددٟ األ ة

 اٌعصدددر٠ٓ فدددٟ األعددد َ أشدددٙر ٠ددد رش وّدددب. اٌ ٠ٛا١ٔدددخ اٌرضدددبئً ظدددب٘رح ٚٔشدددٛ  ٚإٌمدددبئ  
 األ ة ارغب٘دددبد رجددد١ٓ اٌعصدددر٠ٓ أ ة ِدددٓ ٔصٛصدددب ُّ ٠ددد رش وّدددب اٌف١ٕدددخ  أ ثٙدددُ ٚخصدددبئ 

 ِٚضّٛٔب ُّ شى  ُّ ٌّخزٍفخا

 :ARAB200 األٔل انعجبسٙ انعظر فٙ األدة يقرر تٕطٛف

- ٘دددد 231) اٌعجبضددددٟ اٌعصددددر ِددددٓ األٌٚددددٝ اٌفزددددرح فددددٟ األ ة اٌّمددددرر ٘دددد ا ٠زٕددددبٚي      

 وّدددب أثعدددب ٖ  ٚرضدددّذ األ ة ٘ددد ا شدددىٍذ اٌزدددٟ اٌؾ٠ٛ١دددخ اٌّدددإصراد ث راضدددخ ٠ٚٙدددزُ  (٘ددد 333



 األ ثدددب  أثدددرز أ ة عٍدددٝ اٌٛلدددٛ  ِددد  ف١دددٗ  ث١دددخاأل  ٚاٌمضدددب٠ب اٌّٛضدددٛعبد أثدددرز عٍدددٝ ٠مدد 

 .ف١ٗ ٚاٌّٛضٛع١خ اٌف١ٕخ اٌخصبئ  أُ٘ إلثراز ٔصٛصُٙ  ٚرؾ١ًٍ ف١ٗ

 :ARAB 206 انثبَٙ انعجبسٙ انعظر فٙ األدة يقرر تٕطٛف

 ٘ددد 333) اٌضدددبٟٔ اٌعجبضدددٟ اٌعصدددر خددد ي اٌعرثدددٟ األ ة ِطددد١رح اٌّمدددرر ٘ددد ا ٠زٕدددبٚي        

 اٌعٛاِدددً أ٘دددُ عدددٓ ف١ىشددد  اٌعصدددر ٘ددد ا ِدددٓ األٌٚدددٝ اٌفزدددرح ٚثددد١ٓ ث١ٕدددٗ ف١دددٛازْ  (٘ددد 656-
 األ ة  ٘ددد ا أعددد َ أثدددرز عٍدددٝ ٠مددد  وّدددب ع١ٍدددٗ  طدددرأد اٌزدددٟ اٌزغ١دددراد ٚأثدددرز ف١دددٗ اٌّدددإصرح

 .األ ث١خ ٔصٛصُٙ رؾ١ًٍ خ ي ِٓ اٌف١ٕخ خصبئصٗ أُ٘ عٓ ٠ٚىش 

 :ARAB204 األَذنسٙ األدة يقرر تٕطٛف 

 ٌٍددج   ٚاٌط١بضدد١خ ٚاالعزّبع١ددخ اٌضمبف١ددخ اٌؾ١ددبح عٛأددت عددٓ ِم ِددخ اٌّمددرر ٘دد ا ٠زٕددبٚي       
 ٚ ٚاعدددٟ األ ث١دددخ ٚارغب٘دددبرُٙ اٌعصدددر ٘ددد ا فدددٟ اٌشدددعرا  طرائدددك عٍدددٝ ٠مددد  وّدددب األٔ ٌطددد١خ 
 ودددً طرلٙددب اٌزددٟ ٚاٌّٛضددٛعبد ارغددبٖ وددً فددٟ اٌشدددعرا  أثددرز ذوددر ِدد  ارغددبٖ  وددً ظٙددٛر

 وّدددب ٚاٌسعدددً  اٌزٛشددد١ؼ وفدددٓ اٌّز١ّدددسح األٔ ٌطددد١خ اٌشدددعر٠خ اٌفٕدددْٛ أ٘دددُ ٠ددد رش وّدددب. ِدددُٕٙ

 .اٌفزرح رٍه فٟ ا١ٌّّسح األٔ ٌط١خ إٌضر٠خ اٌفْٕٛ أُ٘ ٠زٕبٚي

 :ARAB 300 ٔانعثًبَٙ ٔانًًهٕكٙ األٕٚثٙ انعظر فٙ األدة يقرر تٕطٛف

 اٌس١ِٕددددخ اٌّرؽٍددددخ رٍدددده ؽددددٛي اٌف١ٕددددخ اٌزبر٠خ١ددددخ اإلضددددب ح ئٌددددٝ اٌّمددددرر ٘دددد ا ٠طددددعٝ         

- ٘ددددد 638) اٌٍّّدددددٛوٟ ٚاٌعصدددددر  (٘ددددد 637- ٘ددددد 575) األ٠دددددٛثٟ اٌعصدددددر ِٕددددد  اٌّّزددددد ح

 اٌىض١دددر اضدددزعرا  خددد ي ِدددٓ ٚذٌددده  (٘ددد 2129- ٘ددد 913) اٌعضّدددبٟٔ ٚاٌعصدددر  (٘ددد 913
 عٍددٝ اٌٛلددٛ  خدد ي ِددٓ اٌف١ٕددخ ١ِّسارددٗ عددٓ ٚاٌىشدد  األ ث١ددخ  ٚاٌمضددب٠ب اٌّٛضددٛعبد ِددٓ

 االز ٘ددددبر عٛاِددددً ٌج١ددددبْ اٌف١ٕددددخ  اثدددد اعبرُٙ ٚرؾ١ٍددددً اٌفزددددرح ٘دددد ٖ أ ثددددب  أثددددرز ِددددٓ طبئفددددخ

 .ذٌه ِٚظب٘ر األ ة فٟ ع ٚاٌض

 :ARAB 303 انسعٕد٘ األدة يقرر تٕطٛف

 ِٚدددد ٜ اٌطددددعٛ ٠خ  اٌعرث١ددددخ اٌٍّّىددددخ فددددٟ األ ث١ددددخ اٌزغرثددددخ ِعددددبٌُ اٌّمددددرر ٠زٕددددبٚي        
 فدددٟ ٔظبئر٘دددب ِددد  األ ث١دددخ اٌّطددد١رح رفبعدددً ِددد ٜ ٚرصددد  االعزّبع١دددخ اٌزؾدددٛالد ِددد  رفبعٍٙدددب
 ِدددد ٜ صددددُ ٚاٌّٙغددددر  اٌشددددبَٚ ِصددددر فددددٟ اٌزغ ٠دددد  ؽروددددبد ٚخصٛصددددب ُّ اٌعرثددددٟ اٌددددٛطٓ

 ثددد١ٓ اٌع لدددبد أ٘دددُ ٠رصددد  وّدددب ٚعب١ٌّدددب   عرث١دددب ُّ اٌضمدددبفٟ اٌدددرا٘ٓ ِددد  اٌزفبعدددً اضدددزّرار٠خ
 صٛاثدددذ رإوددد  أ ث١دددخ صمبفدددخ شددد١ٛ  ؽ١دددش ِٚدددٓ اٌّزجدددب ي  اٌزدددأص١ر ؽ١دددش ِدددٓ ٚاأل ة اٌّغزّددد 

 اٌٍّىددددخ أل ثددددب  اٌف١ٕددددخ اٌخصددددبئ  أ٘ددددُ عددددٓ ٠ىشدددد  وّددددب. األخددددرٜ اٌضمبفددددبد ٔٛافدددد  ٚرفددددزؼ

 .األ ث١خ اث اعبرُٙ رؾ١ًٍ خ ي ِٓ اٌطعٛ ٠خ ١خاٌعرث

   :ARAB 304 انًقبرٌ األدة يقرر تٕطٛف

 ِٚعرفدددخ   اٌّخزٍفدددخ اٌعب١ٌّدددخ ا٢ اة ثددد١ٓ اٌزفبعدددً ِددد ٜ ث راضدددخ اٌّمدددرر ٘ددد ا ٠ٙدددزُ         
 ٚا٢ اة اٌضمبفددددبد ثدددد١ٓ ٚاٌزددددأص١ر اٌزددددأصر أ١ّ٘ددددخ عددددٓ ٠ٚىشدددد    ِٕٙددددب اٌعرثددددٟ األ ة ِٛلدددد 

 األعٕددبش ِخزٍدد  فددٟ اٌّمبرٔددبد أٚعددٗ عٍددٝ اٌطبٌجددبد ردد ر٠ت ئٌددٝ ٠طددعٝ ودد ٌه   اٌّخزٍفددخ
 عددٓ أ ثٙددٓ أصددبٌخ ر١١ّددس فددٟ رع١ددٕٙٓ ع١ٍّددخ  رثددخ رىدد٠ٛٓ ِددٓ ٠ّىددٕٙٓ ِّددب ٚإٌم ٠ددخ األ ث١ددخ

 اٌّمدددبرْ األ ة ِفٙدددَٛ: ِضدددً اٌّّٙدددخ اٌمضدددب٠ب ثعددد  ٠زٕدددبٚي وّدددب   األخدددرٜ األعٕج١دددخ ا٢ اة



 األ ة فددددٟ اٌجؾددددش ١ِددددب ٠ٓ   اٌّمددددبرْ األ ة فددددٟ اٌجبؽددددش عدددد ح   اٌّمددددبرْ األ ة ٔشددددأح  
 األ ة ضددددددٛ  فددددددٟ األ ث١ددددددخ ٚاألعٕددددددبش   ِٕٚب٘غٙددددددب اٌّمددددددبرْ األ ة ثؾددددددٛس   اٌّمددددددبرْ

 .اٌّمبرْ األ ة ضٛ  فٟ ٚإٌم ٠خ األ ث١خ ٚاٌّ ا٘ت   اٌّمبرْ

 :ARAB 306 انحذٚج انعرثٙ انشعر يقرر تٕطٛف

 عشدددر اٌزبضددد  اٌمدددرْ ِٕزصددد  فدددٟ ٔشدددأرٗ ِٕددد  اٌؾددد ٠ش اٌشدددعر ِطددد١رح اٌّمدددرر ٠زٕدددبٚي       
 ٠ٙددددزُ وّددددب ٚرطٛرارددددٗ  ِراؽٍددددٗ ِخزٍدددد  فددددٟ اٌشددددعر ث راضددددخ ٠ٚٙددددزُ اٌؾبضددددر  ٚلزٕددددب ئٌددددٝ

 اٌّددد ارش أ٘دددُ عٍدددٝ ٠مددد  وّدددب أثعدددب ٖ    ٚرضدددّذ ف١دددٗ أصدددرد اٌزدددٟ اٌّدددإصراد أ٘دددُ ث راضدددخ
 ٚرؾ١ٍدددددً اٌفزدددددرح ٘ددددد ٖ شدددددعرا  أثدددددرز رزجددددد  خددددد ي ِدددددٓ اٌّخزٍفدددددخ  اٌشدددددعر٠خ ٚاالرغب٘دددددبد

 .اٌف١ٕخ خصبئصُٙ عٓ ٌٍىش  اٌشعر٠خ  ٔصٛصُٙ

 :ARAB 307 انحذٚج انعرثٙ انُثر يقرر تٕطٛف

 ٠مدد  وّددب  (ٚاٌدد ٚاف  األضددجبة اٌؾدد ٠ش اٌعصددر فددٟ إٌضددر رطددٛر اٌّمددرر ٘دد ا ٠زٕددبٚي       
 ٚخصبئصدددٙب ٚأطٛار٘دددب  ٚٔشدددأرٙب أٔٛاعٙدددب  ؽ١دددش ِدددٓ اٌّخزٍفدددخ  إٌضر٠دددخ اٌفٕدددْٛ أ٘دددُ عٍدددٝ
 ِخزٍددد  طدددزغ١ٍ بِ إٌضر٠ددخ  ٔصٛصدددُٙ ٚرؾ١ٍددً اٌؾددد ٠ش اٌعرثدددٟ إٌضددر أعددد َ رزجدد  خددد ي ِددٓ

 .اٌف١ٕخ ٚخصبئصُٙ ارغب٘برُٙ

 ARAB105( 1) انُحٕ عهى

 ذٌددده عٍدددٝ ٚاٌزطج١دددك اٌصدددؾ١ؾ١ٓ ٚاٌفٙدددُ ٚاٌىزبثدددخ اٌطددد١ٍُ إٌطدددك ِدددٓ اٌطددد ة رّىددد١ٓ    
 ثددد١ٓ اٌزفر٠دددك ثخصبئصدددٗ ٚاٌزعدددر  اٌىددد َ ألطدددبَ ثددد١ٓ اٌز١١ّدددس إٌصدددٛ   خددد ي ِدددٓ

 ِّدددب ٔٛاضدددخٙب ٚثعددد  ِٚىٛٔبرٙدددب االضددد١ّخ اٌغٍّدددخ فٙدددُ فدددٟ اٌزعّدددك جٕدددٟ ٚاٌّ اٌّعدددرة
 ٚإٌصت اٌرف  ٠عًّ

 ARAB 106   (1) انظرف عهى

 ٚرّى١دددُٕٙ ٚ الالرٙدددب  اٌىٍّدددخ ٚاشدددزمبلبد اٌصدددر   عٍدددُ ثّصدددطٍؾبد اٌزعر٠ددد          
 ثدددأؽٛاي ٚاإلٌّددبَ اٌصدددرفٟ ا١ٌّددساْ ِعرفدددخ ٚوزبثددخ  ٔطمدددب اٌىٍّددخ ٌج١ٕدددخ اٌطدد١ٍُ األ ا  ِددٓ

 اٌّصدددب ر ِٚعرفدددخ ٚأٔٛاعدددٗ  االضدددُ أؽدددٛاي عٍدددٝ اٌزعدددر  اٌّخزٍفدددخ  ثبعزجبراردددٗ اٌفعدددً
 اٌعرث١خ اٌىٍّخ ث١ٕخ فٟ ٚاٌخطأ اٌصٛاة ث١ٓ اٌز١١ّس ٚاٌّشزمبد 

 ARAB 107(2)انُحٕ عهى

 ِدددٓ ٚرّى١دددُٕٙ إٌؾ٠ٛدددخ اٌ راضدددبد ِغدددبي فدددٟ اٌ زِدددخ اٌّعرفدددخ اٌطددد ة ئوطدددبة       
 اٌزراو١ددددت رىدددد٠ٛٓ اٌزطج١ددددك  خدددد ي ِددددٓ اٌصددددؾ١ؾ١ٓ ٚاٌفٙددددُ ٚاٌىزبثددددخ اٌطدددد١ٍُ إٌطددددك
 اٌّعدددبٟٔ ؽدددرٚ  ِدددٓ اٌٍغدددخ ثدددرٚاثظ األعدددسا  اٌّزراثطدددخ اٌفمدددر ٚثٕدددب  اٌطددد١ٍّخ  اٌٍغ٠ٛدددخ
 ِٚىٛٔبرٙب اٌفع١ٍخ اٌغٍّخ فُٙ فٟ ٚاٌزعّك ٚأفعبال ؽرٚفب ثبٌٕٛاض  اٌزعر٠  ٚغ١ر٘ب

 ARAB108انشعر ٔيٕسٛقٗ انعرٔع

 اٌعرثدددٟ اٌشدددعر فدددٟ ٚاٌخبرع١دددخ اٌ اخ١ٍدددخ اٌّٛضددد١مٝ أصدددر رددد ٚق ِدددٓ اٌطددد ة رّىددد١ٓ     
 رمددد٠ُٛ   ٚرؾ١ٍٍٙدددب اٌجؾدددٛر رىددد٠ٛٓ ٚطر٠مدددخ اٌشدددعر  ٌجؾدددٛر اٌّٛضددد١م١خ اٌٛؽددد اد ِعرفدددخ



 ِدددٓ ع١ٍٙدددب ٠طدددرأ ِٚدددب, ٚاٌمدددٛافٟ األٚزاْ ِعرفدددخ. صدددبٌؾب عرٚضددد١ب ُّ رم٠ّٛدددب األشدددعبر

 .رغ١١راد

 ARAB 110 انقراءح فٍ

 ِخدددددبرط ؽ١دددددش ِدددددٓ اٌطبٌدددددت ٌددددد ٞ اٌطددددد١ٍّخ خاٌغٙر٠ددددد اٌمدددددرا ح ِٙدددددبراد ر١ّٕدددددخ     

 اٌمدددددرا ح ِٙدددددبراد ٚر١ّٕدددددخ. إلرمبٔٙدددددب ٚصدددددرف١ب ٔؾ٠ٛدددددب اٌىٍّدددددبد ٚضدددددجظ اٌؾدددددرٚ  

   ِعمٌٛددددخ ثطددددرعخ اٌّعجددددرح اٌطدددد١ٍّخ اٌمددددرا ح عٍددددٝ اٌطبٌددددت لدددد راد ر١ّٕددددخ  .اٌصددددبِزخ
 ٚرٛظ١ددددد  ٚاٌزمددددد٠ُٛ  ٚاٌؾىدددددُ ٚاٌزؾ١ٍدددددً اٌّمدددددرٚ  فٙدددددُ عٍدددددٝ اٌطبٌدددددت لددددد راد ر١ّٕدددددخ

 اٌزطج١م١ددددخ ٚاٌّّبرضددددبد إٌظر٠ددددخ اٌّعددددبر  اٌطبٌددددت ئوطددددبة ٌدددد ٌه  اٌ ١ٕ٘ددددخ اٌّٙددددبراد

  .اٌّخزٍفدددخ إٌصدددٛ  أٔدددٛا  ِددد  رعبٍِدددٗ فدددٟ ٚاضدددزرار١غ١برٙب ٚع١ٍّبرٙدددب اٌمدددرا ح ٌّراؽدددً

-ٚرٕظ١ّٙدددب اٌّعٍِٛدددبد عّددد  ِٙدددبرح-اٌزرو١دددس ِٙدددبرح اٌّعرف١دددخ اٌ ١ٕ٘دددخ اٌّٙدددبراد ر١ّٕدددخ

 (.اٌزٍخ١  ِٙبرح-اٌزؾ١ًٍ ِٙبرح

 ARAB 112 ٔاألدثٛخ انهغٕٚخ انًظبدر

 ٠ّضدددً اٌددد ٞ اٌزدددراس ِدددٓ عدددس  أٔٙدددب ؽ١دددش ِدددٓ ٚاٌٍغ٠ٛدددخ األ ث١دددخ ثبٌّصدددب ر اٌزعر٠ددد     

 .اإلٔطبٟٔ اٌفىر ئصرا  فٟ اٌعٍّب  ٚعٙٛ  اإلض ِٟ  اٌعرثٟ اٌفىر

 ARAB 203(3) َحٕ عهى

 اٌّٙدددبرح ٚاوطدددبثُٙ اٌطددد١ٍّخ اٌٍغ٠ٛدددخ اٌزراو١دددت رىددد٠ٛٓ ِدددٓ ٚاٌطبٌجدددبد اٌطددد ة رّىددد١ٓ      
 ٚصددد١  اٌفبعدددً اضدددُ ئعّدددبي ٚاضدددّٗ  اٌّصددد ر ئعّدددبي ٚ راضدددخ اٌطددد١ٍُ إٌطدددك فدددٟ ٍغ٠ٛدددخاٌ

 ٚاٌزخددد ٠ر اٌزدددرخ١ُ االضدددزغبصخ  إٌ ثدددخ  إٌددد ا   اٌزٛاثددد   اٌزعغدددت  اٌّفعدددٛي  ٚاضدددُ اٌّجبٌغدددخ

 .ثبة وً عمت عبِخ رطج١مبد ِ  ٚاألغرا 

 ARAB205( 4) انُحٕ عهى

 ٚاالضدددبفخ اٌغدددر ؽدددرٚ  لٛاعددد  فٙدددُ عٍدددٝ ٚلددد رارُٙ ٚاٌطبٌجدددبد اٌطددد ة ِٙدددبراد ر١ّٕدددخ   
 ٔددددْٛ ٚوٕب٠برددددٗ  اٌعدددد   اٌغبزِددددخ  غ١ددددر اٌشددددرط أ ٚاد اٌفعددددً  ٚئعددددراة وبٍِددددخ ثصددددٛرح
 اٌغًّ ٚشجٗ اٌغًّ ٚئعراة اٌزٛو١ 

 ARAB 208 انقذٚى انُقذ 

 ر١ّٕددددخ اٌٙغددددرٞ  اٌخددددبِص اٌمددددرْ ؽزددددٝ ٚرطٛر٘ددددب اٌعرثددددٟ إٌمدددد  ثبرغب٘ددددبد اٌزعر٠دددد     
 اٌزعبِدددً و١ف١دددخ عٍدددٝ ٚاٌزددد ر٠ت األ ثدددٟ اٌدددٕ  فدددٟ ٚاٌغّدددبي مجؼثدددبٌ ٚاإلؽطدددبش اٌفٕدددٟ اٌددد ٚق

 .إٌصٛ  ٔم  فٟ اٌؾ ٠ضخ اٌ راضخ ِٕب٘ظ ِٓ ٚاإلفب ح إٌصٛ  ِ 

 ARAB 209 األدثٛخ انُظٕص تحهٛم

 ردددد ر٠جُٙ  ٚاٌطبٌجددددبد اٌطدددد ة ٌدددد ٜ األ ث١ددددخ مددددخاٌ ائ ر١ّٕددددخ اٌددددٝ اٌّمددددرر ٠ٙدددد           
 إٌّبضدددجخ اٌف١ٕدددخ اٌرؤ٠دددخ ِدددٓ رٍّددد١ىُٙ ِعّمدددب  ف١ٕدددب رؾٍددد١  األ ث١دددخ إٌصدددٛ  رؾ١ٍدددً عٍدددٝ

 األ ث١دددددخ  إٌصدددددٛ  ِددددد  اٌزعبِدددددً عٍدددددٝ لددددد ررُٙ صدددددمً األ ث١دددددخ  إٌصدددددٛ  ٌمدددددرا ح



 ٠ددددٛائُ فٕددددٟ رؾ١ٍٍددددٟ ِددددٕٙظ ٚرطدددد٠ٛر ٚئرمددددبْ ثزىبِددددً اٌّخزٍفددددخ اٌعصددددٛر فددددٟ اٌّزٕٛعددددخ

 .ٚاٌّٛضٛع١خ إٌم ٠خ ٚاألضص اٌ ار١خ اٌزغرثخ ث١ٓ ٌ ٠ُٙ

 ARAB 211 انهسبَٛبد

 رمددد َ فدددٟ أضدددّٙذ اٌزدددٟ اٌّغدددبالد ِعرفدددخ اٌّخزٍمدددخ  اٌٍطدددب١ٔبد عٍدددُ ِددد ارش ِعرفدددخ   

 عٍددددُ ِصددددطٍؾبد ِٚعرفددددخ اٌٍطددددبٟٔ اٌزؾ١ٍددددً أضددددص ِعرفددددخ. اٌؾدددد ٠ش اٌٍطددددبٟٔ اٌدددد رش

 .اٌٍطب١ٔبد

 ARAB 212( 2) انظرف عهى

 ِدددٓ ٚاٌزّىددد١ٓ ٚ الالرٙدددب  اٌىٍّدددخ ٚاشدددزمبلبد اٌصدددر   عٍدددُ ثّصدددطٍؾبد اٌزعر٠ددد          

 اٌفعدددً ثدددأؽٛاي ٚاإلٌّدددبَ اٌصدددرفٟ ا١ٌّدددساْ ِعرفدددخ ٚوزبثدددخ  ٔطمدددب اٌىٍّدددخ ٌج١ٕدددخ ٌطددد١ٍُا األ ا 
 ٚاٌّشدددزمبد اٌّصدددب ر ِٚعرفدددخ ٚأٔٛاعدددٗ  االضدددُ أؽدددٛاي عٍدددٝ اٌزعدددر  اٌّخزٍفدددخ  ثبعزجبراردددٗ

 .اٌعرث١خ اٌىٍّخ ث١ٕخ فٟ ٚاٌخطأ اٌصٛاة ث١ٓ ٚاٌز١١ّس

 ARAB 302 َحٕٚخ تطجٛقبد

 اٌّعٍِٛدددددبد عٍددددٝ اٌزطج١ددددك و١ف١ددددخ ٚاٌطبٌجددددخ اٌطبٌددددت رعر٠دددد  اٌددددٝ اٌّمددددرر ٠ٙدددد         

 ِٙدددددبراد ٠دددددزمٓ أْ إٌصدددددٛ   خددددد ي ِدددددٓ اٌطبٌدددددت  رضدددددٙب اٌزدددددٟ ٚاٌصدددددرف١خ إٌؾ٠ٛدددددخ
 اٌىٍّدددددخ ث١ٕددددخ ٚأصدددددر اٌّعٕددددٝ أصدددددر ١ّ٠ددددس أْ اٌصدددددر   ِٚٙددددبراد ِٚصدددددطٍؾبرٗ اإلعددددراة
 اٌطبٌت ذ٘ٓ فٟ ٚاٌصر  إٌؾٛ لٛاع  ٚرضج١ذ ٚاإلعراة اٌّعٕٝ فٟ اٌصرف١خ

 ARAB 305 انتراث تتك فٙ قراءح

 اٌزدددراص١١ٓ اٌىزَّدددبة أضدددب١ٌت عٍدددٝ اٌزعدددر  اٌزدددراس  وزدددت فدددٟ اٌصدددؾ١ؾخ اٌمدددرا ح ِٙدددبرح ر١ّٕدددخ

 .ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالضزٕجبط االضز١عبة عٍٝ اٌم رح ٚر١ّٕخ

 ARAB 310    األسهٕثٛخ

 اٌج غددددخ ثعٍددددُ ٚع لزٙددددب األضددددٍٛث١خ ٔشددددأح ٠عددددر  أْ ٚاألضددددٍٛث١خ  األضددددٍٛة ِفٙددددَٛ ِعرفددددخ

 .ٚرطج١مبرٙب األضٍٛث١خ أٔٛا  ٠عر  ٚأْ األضٍٛثٟ اٌجؾش ِطز٠ٛبد عرفخِ اٌعرثٟ 

 ARAB 315 طرفٛخ تطجٛقبد

 إٌؾ٠ٛددددخ اٌّعٍِٛددددبد عٍددددٝ ثددددبٌزطج١ك ٚاٌطبٌجددددخ اٌطبٌددددت رعر٠دددد  اٌددددٝ اٌّمددددرر ٠ٙدددد        
 اإلعدددددراة ِٙدددددبراد ٠دددددزمٓ أْ إٌصدددددٛ   خددددد ي ِدددددٓ اٌطبٌدددددت  رضدددددٙب اٌزدددددٟ ٚاٌصدددددرف١خ
 ٚاإلعدددراة اٌّعٕدددٝ فدددٟ اٌصدددرف١خ اٌىٍّدددخ ث١ٕدددخ أصدددر ١ّ٠دددس أْ اٌصدددر   ِٚٙدددبراد برِٗٚصدددٍؾ
 اٌطبٌت ذ٘ٓ فٟ ٚاٌصر  إٌؾٛ لٛاع  ٚرضج١ذ

 ARAB 316   انجحج يُبْج

 فدددٟ اٌ زِدددخ اٌعٍّدددٟ اٌّدددٕٙظ ثعٕبصدددر ٚاٌطبٌجدددخ اٌطبٌدددت رعر٠ددد  اٌدددٝ اٌّمدددرر ٠ٙددد          
 إٌّددددب٘ظ ثدددد١ٓ اٌزفر٠ددددك عٍددددٝ اٌمدددد رح ئوطددددبثُٙ ئٌددددٝ ٠ٙدددد   وّددددب ٚاٌٍغددددٛٞ األ ثددددٟ اٌجؾددددش



 اٌفىر٠ددددخ اٌغدددد ٚر عٍددددٝ اٌطبٌددددت ئطدددد    ِددددٕٙظ وددددً ِعط١ددددبد عٍددددٝ ٚاٌٛلددددٛ  زٍفددددخاٌّخ
 اضدددزخ اَ عٍدددٝ اٌطددد ة رددد ر٠ت ٚ ٚاٌٍغ٠ٛدددخ األ ث١دددخ إٌّدددب٘ظ ع١ٍٙدددب ث١ٕدددذ اٌزدددٟ ٚاٌفٍطدددف١خ

 . ٚاٌٍغٛٞ األ ثٟ اٌجؾش ِغبالد فٟ اٌع١ٍّخ إٌّٙغ١خ األضب١ٌت

 ARAB109 انخطبة تحهٛم

 ِٚغبالرددددٗ ٚٔشددددأرٗ ٚرؾ١ٍٍددددٗ اٌخطددددبة ِفٙددددَٛ عٍددددٝ اٌزعددددر  اٌددددٝ اٌّمددددرر ٠ٙدددد           

 اٌخطدددبة ِٛضدددٛ  عٍدددٝ اٌزعدددر  اٌخطدددبة ِعٕدددٝ فٙدددُ فدددٟ اٌطددد١بق  ٚر ئ ران ١ِّٚساردددٗ

 ٚأٔدددٛا  اٌخطدددبة ٌج١ٕدددخ اٌددد ٕٟ٘ اٌزصدددٛر عٍدددٝ اٌزعدددر  ف١دددٗ اٌّعٍِٛدددبد ٚث١ٕدددخ ِٚضدددّٛٔٗ

 .اٌخطبة فٟ اٌّعٕٛٞ اٌزّبضه ٚئ ران   اخٍٗ فٟ اإلؽبٌخ

 ARAB 308 انُجٕ٘ انقرآَٙ انجٛبٌ

 رطج١دددك خددد ي ِدددٓ اٌج غدددٟ اٌددد ٚق ر١ّٕدددخ إٌج٠ٛدددخ  ٚاٌج غدددخ اٌمدددرآْ ئعغدددبز ِعرفدددخ         
 اٌف١ٕدددخ األضدددص عٍدددٝ اٌزعدددر  اٌدددٛؽ١١ٓ  ٔصدددٛ  عٍدددٝ اٌج غدددخ عٍدددَٛ فدددٟ رعٍّدددٗ ِبضدددجك
 رطج١م١دددخ ّٔدددبذط عٍدددٝ ٚاٌزعدددر  اٌشدددر٠  إٌجدددٛٞ ٚاٌؾددد ٠ش اٌمدددرآْ ٔصدددٛ  ِدددٓ اٌّطدددزّ ح

 األؽب ٠ش ٚشرٚػ اٌزفبض١ر خ ي ِٓ ٚإٌج٠ٛخ اٌمرآ١ٔخ غخٌٍج  ِّضٍخ

 ARAB 312 انحذٚج األدثٙ انُقذ

 إٌصددددٛ  رؾ١ٍددددً اٌؾدددد ٠ش  اٌعرثددددٟ إٌمدددد  أصددددٛي ِعرفددددخ ئٌددددٝ اٌّمددددرر ٘دددد ا ٠ٙدددد         

 .اٌؾ ٠ضخ األ ث١خ األعٕبش ِٚعرفخ ٚإٌم ٠خ اٌف١ٕخ إٌظر ٚعٙبد ِٕبلشخ األ ث١خ 

  ARAB 311 انجحج يشرٔع

 اٌّصدددددب ر اضدددددزخ اَ اٌعٍّدددددٟ  اٌجؾدددددش طر٠مدددددخ ِعرفدددددخ ئٌدددددٝ اٌّمدددددرر ٘ددددد ا ٠ٙددددد           

 ِدددب ثىدددً اٌزصددد ٠ك ٚعددد َ ٚاأل ث١دددخ اٌزبر٠خ١دددخ اٌرٚا٠دددبد ٚٔمددد . صدددؾ١ؾخ ثصدددٛرح ٚاٌّراعددد 
 عٍدددٝ ٌٍؾصدددٛي اٌّعٍِٛدددبد ٚأٚع١دددخ اٌعٕىجٛر١دددخ  اٌشدددجىخ اضدددزخ اَ عٍدددٝ ٚاٌمددد رح ِىزدددٛة ٘دددٛ

 .اٌجؾش ِشرٚ  ٠زطٍجٙب اٌزٟ اٌّعٍِٛبد

 جدول الخطة الدراسية:

 

 املشتوى

 

 املتطلبات الشابقة* اسه املقرر رمز املقرر
الشاعات 

 املعتندة

نوع املتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقشه(

 إجباري

 أو اختياري

 املشتوى األول

 

)الشنة 

 التحضريية(



 

 املشتوى

 

 املتطلبات الشابقة* اسه املقرر رمز املقرر
الشاعات 

 املعتندة

نوع املتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقشه(

 إجباري

 أو اختياري

 

 املشتوى الثاني

)الشنة 

 التحضريية(

 

 

 املشتوى الثالث



 

 املشتوى

 

 املتطلبات الشابقة* اسه املقرر رمز املقرر
الشاعات 

 املعتندة

نوع املتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقشه(

 إجباري

 أو اختياري

 

 

 املشتوى الرابع

املشتوى 

 اخلامص



 

 املشتوى

 

 املتطلبات الشابقة* اسه املقرر رمز املقرر
الشاعات 

 املعتندة

نوع املتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقشه(

 إجباري

 أو اختياري

 

املشتوى 

 الشادض

 املشتوى الشابع



 

 املشتوى

 

 املتطلبات الشابقة* اسه املقرر رمز املقرر
الشاعات 

 املعتندة

نوع املتطلب 

)جامعة أوكلية 

 أوقشه(

 إجباري

 أو اختياري

 املشتوى الثامن

 

 :هيئة التدريسأعضاء 

اسى عضٕ ْٛئخ  

 انتذرٚس

انذرجخ 

 انعهًٛخ

انتخظض 

 انعبو

 أعًبل إدارٚخ أخرٖ انتخظض انذقٛق

د. سهٛى سبعذ  1

 انسهًٙ

 انهغخ يسبعذ أستبر

 انعرثٛخ

 رئٛس انقسى  األدة ٔانُقذ

 

2 

 

 

 

 

 

سًٛرح د. 

 األزٔر٘

 

 

 أستبر يسبعذ

 

 

انهغخ 

 انعرثٛخ 

 

 انُحٕ ٔانظرف

 

 

 

يشرفخ انقسى ثشطر 

 انطبنجبد



3 

 

 

أ.د سًٛر 

 ٕٚسف عهِٕٛ

 

 أستبر 

 

 

 

انهغخ 

 انعرثٛخ

 

 ثالغخ َٔقذ 

 

 

 مشرف وحدة األنشطة 

 

 

 

د. َبطر سهٛى  4

 انحًٛذ٘

انهغخ  يشبركأستبر 

 انعرثٛخ

يشرف ٔحذح اإلرشبد  ثالغخ َٔقذ 

 األكبدًٚٙ.

د. سعٕد سعٛذ  5

 انرحٛهٙ

انهغخ  أستبر يسبعذ

 انعرثٛخ

انتطٕٚر  ٔحذح يشرف َحٕ ٔطرف

 انجٕدح 

د. حًٛذ فرٚج  6

 انحًذ٘

انهغخ  أستبر يسبعذ 

 انعرثٛخ 

  ثالغخ أدة ٔ

عهٙ َجالء د.  7

 يشعم

انهغخ  أستبر يشبرك

 انعرثٛخ 

  أدة َٔقذ 

َبدٚخ دمحم د.  8

 عجذ انغُٙ

انهغخ  أستبر يسبعذ 

 انعرثٛخ 

  يشرفخ ٔحذح األَشطخ  َحٕ ٔطرف

َعًٛخ خبنذ د.  9

 عهٙ 

انهغخ  أستبر يسبعذ

 انعرثٛخ

  أدة َٔقذ 

انهغخ  أستبر يسبعذ  د. نٛهٗ انسثٛر 11

 انعرثٛخ

  نغخ َٔحٕ

يٕاْت أحًذ د.  11

 عهٙ

انهغخ  أستبر يسبعذ 

 انعرثٛخ

يشرفخ ٔحذح انتطٕٚر  أدة َٔقذ 

 ٔانجٕدح 

رجبء فتح د.  12

 انعهٛى انجشٛر

انهغخ  أستبر يسبعذ 

 انعرثٛخ

يشرفخ ٔحذح اإلرشبد  انُحٕ ٔانظرف

 األكبدًٚٙ 

أحًذ دخٛم د.  13

 انحًذ٘

انهغخ   أستبر يسبعذ

 انعرثٛخ

  أدة َٔقذ 



 

 

 معلومات االتصال:

 :رؾ٠ٍٛخ  5233152156: اٌٙبر 

  58826 :  اٌعرث١خ اٌٍغخ لطُ رئ١ص

 58813 :اٌطبٌجبد ثشطر اٌعرث١خ اٌٍغخ لطُ ِشرفخ

 salsolami@ut.edu.sa: اإلٌىزرٟٚٔ اٌجر٠ 

عٕدح  حد. َبٚر 14

 انجُٓٙ

انهغخ   أستبر يسبعذ

 انعرثٛخ

  َٔقذ  ثالغخ

د. عجذ هللا دمحم  15

 انشًراَٙ

انهغخ  أستبر يسبعذ 

 انعرثٛخ

 يُسق انًٕاد انعبيخ ثبنقسى  َحٕ ٔطرف 


