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مؼدمي :
احلؿد هلل رب اًمعوعملم  ،واًمصالة واًمسالم قمغم اًمـبي إملم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمه وصحبه أمجعلم .
أمو سمعد :
ومنن اجلومعوت ممؾمسوت أيموديؿقي شمعـى سموًمبحٌ واكتوج اعمعرومي وكؼؾفو وشموصقؾفو من ظمالل مـفٍ قمؾؿي
دىمقق هيدف ًمبـوء اًمطالب ومؽري ًو وصمؼوومق ًو وشمـؿقي ىمدراهتم ومفوراهتم اًمعؼؾقي واًمعؿؾقي سمام جيعل مـفم أومراد ًا كوومعلم
ٓكػسفم وجمتؿعوهتم واًمعومل أمجع  .ويتم ذًمك اًمبـوء من ظمالل سمركومٍ دراد حيتوي مؼررات شمريمز قمغم شمطور
اًمػؽر اإلكسوين ومؼوصده ومرامقه ،وشمـوع اًمثؼووموت اإلكسوكقي وايمتسوب مفورات اًمػؽر اًمـوىمد ،واًمؼدرة قمغم مجع
اعمعؾوموت وشمـؼقحفو وحتؾقؾفو قمؾؿق ًو سمام يؿؽن من طمل اعمشؽالت سمؿـطق وقمؼالكقي ،وايمتسوب مفورات اًمتواصل
اًمتعبػمي واًمشػه ي واًمتعؾقل اًمعؾؿي سمام يؿؽن من اًموصول ٓطمؽوم قمؼؾقي شمؼوم قمغم احلؼقؼي اعمجردة .وذًمك من
أضمل ختريٍ اومراد كوومعقلم ٕ كػسفم وجمتؿعوهتم ،و أوـموهنم وًمؾبنميي مجعوء  ،ىمودرين قمغم جموهبي مشويمل احلقوة
سموقمي واىمتدار وومفم.
من هذا اعمـطؾق وضمفً اًمدوًمي وزارة اًمتعؾقم اًمعوزم سموظمتيار مؼررات حتؼق إهداف اعمـشودة  ،وموكعؼد
مممتر اًمتعؾقم اًمعوزم اًمذي أوىص سمتدريس مواد اًمؾغي اًمعرسمقي واًمؾغي اإلكجؾقزيي واًمدراؾموت اإلؾمالمقي يمؿواد
رضوريي ًمؽل ظمريٍ من اجلومعوت اًمسوداكقي  ،وشمليمقد ًا هلذا آهتامم ىمرر جمؾس ىمقودة صمورة اإلكؼوذ اًموـمـي
وجمؾس اًموزراء شمنومقذ شموصقوت مممتر اًمتعؾقم اًمعوزم اًمصودر ذم اًمراسمع من مورس 1990م اخلوص سمتدريس مواد
اًمؾغي اًمعرسمقي واًمؾغي اإلكجؾقزيي واًمدراؾموت اإلؾمالمقي يمؿواد رضوريي ًمؽل ظمريٍ من اجلومعوت اًمسوداكقي. .
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وذم اًمتوؾمع من مورس ًمعوم 2004م أصدرت وزارة اًمتعؾقم اًمعوزم ىمرار ًا اداري ًو سموًمرىمم (ً )13مسـي  2004سمتوريخ
 8مورس 2004م يـص قمغم شمؽوين (جلـي اًمرؤى واًمسقوؾموت واعموضمفوت وآوًمويوت عمطؾوسموت اجلومعي )
سمرئوؾمي اعمرطموم اًمؼموومسػم قمون اًمنميف – صمم شمؽوكً ًمؽل مودة من اعمواد اعمذيمورة جلـي من ذوي اإلظمتصوص

 ) 1ىمرار جمؾس اًموزراء اعموىمر رىمم ( )419ذم ضمؾسته رىمم( )4سمتوريخ  4مورس 1990م
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هبو – وظمرضمً يمل جلـي سمتوصقوت واضحي ومقام خيص اعمودة وـمريؼي اًمتعومل معفو – واصدر اًمؾجـي إم –جلـي
اًمرؤى واعموضمفوت اًمتوصقوت اًمتوًمقي:
 /1اقمتامد مودة اًمثؼوومي اإلؾمالمقي واًمؾغي اًمعرسمقي واًمؾغي اإلكجؾقزيي مواد أصقؾي ذم اعمـفٍ يؾزم شمدريسفو جلؿقع
اًمطالب اجلومعقلم سمؿختؾف يمليوهتم وختصصوهتم.
 /2إدظمول درضموت هذه اعمواد اعمتحصل قمؾقفو من آمتحوكوت ذم طمسوب معدٓت اًمتؼويم اًمرىمؿي ًمؾطوًمى
ًمقستحق مـحه اإلضموزة اجلومعقي ضؿن ختصصه.
 /3شموزيع هذه اعمواد اًمثالث ذم اجلدول اًمدراد طمقٌ يؿتد شمدريسفو قمغم مدى ؾمـتلم أو صمالث ؾمـلم

– أو

ارسمعي ومصول در اؾمقي إمم ؾمتي ومصول دراؾمقي ذم اعمـفٍ اًمؽكم ًمؾطوًمى) ،وذًمك سمون يتخؾل شمؼديؿفو اعمواد إظمرى
سموجلدول اًمدراد ًمؾطوًمى.
وىمد وضمه اًمتعؾقم اًمعوزم اجلومعوت اًمسوداكقي ًمالهتامم هبذ اعمطؾوسموت سمحسبوهنو راسمط ًو ىمومق ًو يطؾبه اًمؽيان
اًمدول احلضاري ًمتؽوين ؿمعور وضمداين مشؽمك .وـمؾى اًمتعؾقم اًمعوزم ان يؽون ًمؾؿطؾوسموت
ة
اًمؼومي – وشموضمه
مريمز ،إلدارهتو ذم يمل ضمومعي ،وأن يؽون ذم اًموزارة مركز قموم عمراىمبي ؾمػم هذه اعمطؾوسموت ذم اجلومعوت.
وسمام أن ضمومعي اومريؼقو اًمعوعمقي

قمـى سمتعؾقم ـمالهبو ا
ضمومعي رؾموًمقيُ ،تت

ًمثؼوومي اإلؾمالمقي واًمؾغي

اًمعرسمقي،واًمعؾوم آكسوكقي واًمتطبقؼقي ،ومون موشمؼدمه من مطؾوسموت يؽتسى امهقته من يموكه وقموء ًمصقوهمي ـمؾبتفو
وومؼ ًو ًمتعوًمقم آؾمالم وىمقؿه واظمالىمه ورؾموًمته اًمعوعمقي  ،حتؼقؼ ًو ًموقمد آؾمتخالف واًمشفودة  ،وسمـوئفم ومؽري ًو
ووضمداكق ًو ومفوري ًو ،متؽقـ ًو هلم قمغم اًمؼقوم سمدروهم اًمرؾموزم وآكسوين.
وىمد يموكً يمؾقي اًمنميعي ذم هذه اجلومعي شمدير اعمطؾوسموت ذم يمل اًمؽؾقوت مع مسمليوهتو اًمضخؿي وأىمسومفو
اعمختؾػي  ،إ مم ان أصدر مدير اجلومعي إؾمبق سمروومسػم قمؿر اًمسامين ىمرار ًا ذم اخلومس قمنم من ديسؿؼم من اًمعوم
2003م سمتعقلم منمف ظموص سموعمطؾوسموت ،وهو إؾمتوذ اًمٌمخ قمبداهلل طمومد  ،واًمذي اؾمتؾم مفومه ذم إول من
يـوير من اًمعوم 2004م.
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صمم أصدر كوئى اعمدير ًمؾشئون اًمعؾؿقي سمعد ذًمك شموضمقفوت سمشلن حتديد آظمتصوصوت اعمختؾػي ذم شمـظقم
ضمداول دراؾمي مواد اعمطؾوسموت واإلذاف قمغم اًمعؿؾقي اًمتدريسقي سموًمتعوون مع اًموطمدات اًمعؾؿقي واظمتقور
إؾموشمذة اًمذين يؼومون سمتدريس هذه اعمواد ،وىمد وصل اًمتوضمقه ًمعؿداء اًمؽؾقوت ومديري اعمرايمز واعمعوهد.
صمم اكػصؾً اعمطؾوسموت سمعد ذًمك قمن يمؾقي اًمنميعي  ،وأصبحً إدارة مستؼؾي شمتبع ًمؾشئوت اًمعؾؿقي.
هذا وىمد ىمومً إدارة اعمطؾوسموت سمؿراضمعي دًمقل اجلومعي ذم ـمبعوشمه اعمختؾػي ودًمقل اًمؽؾقوت اخلوص وقمؼدت
مع آؾموشمذة ذم اًمؽؾقوت ورؤؾموء آىمسوم طموازم  18اضمتامقم ًو ومقام خيص مؼررات مطؾوسموت اجلومعي ،صمم ُتقمؼدت
ورؿمي عمـوىمشي مو شمم اًمتوصل اًمقه ذم شمؾؽم آضمتامقموت  ،ويموكً الورؿمي ذم كوومؿؼم 2005م طمقٌ ؿمورك ومقفو
اقمًمدت مؼررات هذه اًمورؿمي واىمرت يمؿطؾوسموت
اؾموشمذة من داظمل اجلومعي ومن اجلومعوت إظمرى  .وىمد ُت
ًمؾجومعي سمعد اضموزهتو سمواؾمطي اعمجؾس اًمعؾؿي سموًمؼرار ( ،)2006/186وؾمور اًمعؿل قمغم وومؼفو..
وذم ديسؿؼم  2014أصدر مدير اجلومعي ىمرار ًا اداري ًو سموًمرىمم

( )2014/106يعـى قمغم اكشوء ادارة

اًمتخطقط آيموديؿي واعمـوهٍ سموطمداهتو اًمثالث ومؼه هذا اًمؼرار سمتبعقي مطؾوسموت اجلومعي ٓدارة اًمتخطقط
آيموديؿي واعمـوهٍ يموطمدى وطمداهتو.
وآن هـوًمك جلون مـعؼدة عمراضمعي مـوهٍ مطؾوسموت اجلومعي وشمطويرهو ،سمرئوؾمي سمروومسقور  /قمبد اًمسالم
حمؿود رئقس إدارة اًمتخطقط إيموديؿي واعمـوهٍ.
واًمسعي ٍ
ضمور سمؿشقئي اهلل شمعومم ًمتطوير وطمدة اعمطؾوسموت طمتى شمضطؾع سمدورهو قمغم ايمؿل وضمه  ،موايمبي
ًمؾطػرة اًمعؾؿقي ذم اجلومعي وازديود قمدد اًمؽؾقوت .
أهداف اعمطؾوسموت:
أيت
هيدف اًمؼمكومٍ اًمدراد ًمؾؿطؾوسموت ًمتحؼقق :
.1

حتؼقق رؤيي اجلومعي ورؾموًمتفو وأهداومفو.

.2

إقمودة رسمط اًمعؾوم سمؽوومي أصوهلو اإلؾمالمقي.

.3

سمـوء اًمشخصقي اعمسؾؿي اجلودة واإلكسون اًمصوًمل اعمتوازن ومؽري ًو وكػسق ًو و ؾمؾويمق ًو.

.4

سمقون ؿمؿوًمقي آؾمالم ًمؽل ضمواكى احلقوة آكسوكقي وصالطمقتي ًمؽل زمون ومؽون.
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.5

حتصلم اًمطوًمى ومؽري ًو وظمؾؼق ًو سماميؿؽـه من اًمصؿود ذم وضمه اًمتحديوت اًمتي شمواضمفه.

.6

اًمعؿل قمغم سمـوء اًمطالب قمقدي ًو وومؽري ًو من ظمالل سمٌ اعمػوهقم آؾمالمقي اًمصحقحي  ،سمام يؿؽـفم
قمؿػم ًا ًمألرض وإىمومي احلق واًمعدل.
من اداء دوره اًمديـي ذم احلقوة ،قمبودة هلل وت

.7

اًمتعرف قمغم مـوهٍ واؾمفوموت اًمعؾامء واعمػؽرين اعمسؾؿلم وهمػمهم ودورهم ذم اصمراء احلضورة
اإلؾمالمقي سمام حيػز اًمطالب قمغم آىمتداء هبم واًمسػم قمغم درهبم اهمـوء و إصمراء عمسػمة اًمػؽر آكسوين
وحتؼقؼ ًو خلالومي اإلكسون ذم إرض.

.8

اًمتعرف قمغم اإلؾمفوم اًمػؽري اًمعوعمي همػم اإلؾمال مي ومـوهجه ومرامقه سمام يؿؽن من آؾمتػودة من
اًمصوًمل وشمػـقد وـمرح اًمطوًمل وجموهبته.

.9

اًمتعرف قمغم ىمضويو اًمعومل آؾمالمي وشموريخ احلضورة آؾمالمقي.

.10

شمزويد اًمطالب سمؿفوم اًمتواصل اًمتعبػمي واًمشػفي من ظمالل شمعؾم اًمؾغي اًمعرسمقي وهمػمهو من
اًمؾغوت وإشمؼون ومن اًمؽتوسمي واعمخوـمبي.

.11

سمـوء احلصقؾي اًمؾغويي ًمدى اًمطوًمى وشمـؿقي ىمدراشمه ذم اًمؾغوت إضمـبقي ومتؽقـه من اًموصول إمم
اعمعؾومي سمقرس من مصودرهو إضمـبقي.
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مطؾوسموت اجلومعي طمسى دًمقل اجلومعي2015م

اًمعؾؿي شمدريس اعمواد أشمقي جلؿقع اًمطالب ذم اًمؽؾقوت ذم
أىمر اعمجؾس
ّ
حتؼقؼ ًو ًمرؾموًمي اجلومعي اعمتػردة َّ
خمتؾف ختصصوهتم ،ومطؾوسموت اجلومعي هي اعمؼررات (اعمواد) اًمتؽويـقي اعمشؽميمي ،اًمتى يدرؾمفو مجقع اًمطالب ذم
خمتؾف ختصصوهتم اًمعؾؿقي ،وقمدد اًمسوقموت اعمعتؿدة عموا ّد مطًموسموت اجلومعي ( )35ؾموقمي معتؿدة .وشموزع قمغم
*

صمالصمي جموٓت قمريضي قمغم اًمـحو اًمتوزم:
اًمدراؾموت اإلؾمالمقي :موزقمي قمغم ( ) 10مواد ذم ()16ؾموقمي معتؿدة
اًمؾغـوت :
 اًمؾغي اًمعرسمقي
 موزقمي قمغم ( )3مواد ذم ( )6ؾموقموت معتؿدة
 اًمؾغوت إضمـبقي )9( :ؾموقموت معتؿدة
 اًمؾغي اإلكجؾقزيي  :موزقمي قمغم ( )3مواد ذم اعمستوى اًمعودي ،أو

( )5ذم مواد مستوى اعمبتدئلم

سمؿجؿوع ( )15ؾموقمي معتؿدة
 اًمؾغي اًمػركسقي :موزقمي قمغم ( )3مواد ذم اعمستوى اًمعودي ،أو ( )5مواد ذم مستوى اعمبتدئلم.
اًمعؾوم آضمتامقمقي :موزقمي قمغم ( )3مواد

ذم ( )4ؾموقموت معتؿدة
( )35ؾموقمي معتؿدة

وجمؿوع ذًمك

وحيتوى ّ
يمل جمول قمغم جمؿوقمي من اعموا ّد  ،يمام هو موضل رم اجلداول أدكوه  ،ومقفو يمل مودة سمسوقموهتو اعمعتؿدة
ومصحوسمي سموصف اعمواد (اعمػردات) :
*
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أوٓ :اًمدراؾموت اإلؾمالمقي (اًمثؼوومي اإلؾمالمقي):
اًمرمز

اعمودة

اًمسوقموت اعمعتؿدة

ؾمؾم 101

دراؾموت ىمرآكقي :شمالوة ودمويد ًا

2

ؾمؾم 102

دراؾموت ىمرآكقي طمػظ

2

ؾمؾم 103

مدظمل إمم قمؾوم اًمؼرآن

1

ؾمؾم 107

مدظمل إمم قمؾوم اًمسـي

1

ؾمؾم 104

اًمػؽر اإلؾمالمي واعمػوهقم اعمعورصة

1

ؾمؾم 105

اًمدقموة

2

ؾمؾم 106

اًمعؼقدة

2

ذع 101

مدظمل ومؼي اًمعبودرات

2

ذع 102

مدظمل اًمنميعي اإلؾمالمقي

2

ذع 103

مدظمل ومؼي اعمعومالت

2

اعمجؿوع

17

وصف اعمواد:
(ؾمؾم )101دراؾموت ىمرآكقي شمالوة ودمويد :هتدف اعمودة إمم حتسلم شمالوة اًمؼران اًمؽريم  ،وشمشتؿل قمغم اًمتعريف
سمعؾم اًمتجويد ،وسمقون ومضؾه،وإمم سمقون صػي احلروف وخمورضمفو  ،وإقمطوئفو طم ّؼفو ومستحؼفو  ،وشمشتؿل يمذًمك
قمغم ىمواقمد حتؼقق هذا اًمغرض مثل  :أطمؽوم اًمـون اًمسويمـي واًمتـوين ،واعمقم اًمسويمـي  ،واعمد واًمؼٍم،وأ كواع اعمدّ
واًموىمف ،وخمورج احلروف وصػوهتو .اًمخ
ؾمنأي
(ؾمؾم )102دراؾموت ىمرآكقي طمػظ  :شمعـى اعمودة سمحػظ أرسمعي أضمزاء من اًمؼران اًمؽريم سمواىمع ضمزء ذم يمل ة
طمزب واطمد ذم ّ
اد وإضمزاء اعمؼررة ًمؾحػظ هي)26-27-28-29( :
در ،
يمل ومصل ّ
 - 1ختصص ؾموقمي اشمصول واطمدة ذم ّ
اًمثومن
وذًمك من اًمػصل إول وطمتى .
دراد
يمل ومصل ّ
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 - 2يؿتحن اًمطوًمى ًمؾحػظ ذم هنويي اًمػصل اًمدراد  ،وإذا مل جيؾس اًمطوًمى ًمالمتحوكوت طمتى هنويي اًمػصل
اًمدراد اًمثوين ،يسجل ًمؾػصل اًمدراد اًمثوًمٌ مع اإلكذار سملكه إذا مل حيػظ اجلزأين اعمؼررين ذم اًمػصول إرسمعي
اخلومس
.
ومصل اًمدراد
وموكه ؾمقتوىمف قمن اًمتسجقل ًمل
(ؾمؾم )103مدظمل إمم قمؾوم اًمؼران :هتدف اعمودة إمم شمؼديم دراؾمي مدظمؾقه ًمعؾوم اًمؼران سمام يشؿل شموريخ اًمؼران
واعمدين ،وأؾمبوب اًمـزول واًمـوؾمخ واعمـسوخ،
اعمؽي
كزوًٓ ،وشمدويـ ًو ،وضبط ًو ،ومو يتعؾق سمذًمك من مبوطمٌ ذم
ّ
ّ
وإقمجوز اًمؼران ،مع آهتامم سمعؾم اًمتػسػم ،كشلشمه وشمطوره ومـوهٍ اعمػرسين ،ومراضمعي ويمقػقي آؾمتػودة مـفو
وموايمبي مو يستجد مـفو من ؿمبفوت طمول اًمؼران.
(ؾمؾم )107مدظمل إمم قمؾوم اًمسـي  :شمشتؿل قمغم دراؾمي مدظمؾقه ًمعؾوم احلديٌ ،وشموريخ اًمسـي ،وشمدويـفو
ومصطؾل احلديٌ وقمؾومه :روايي ودرايي ،وموايمبي مو يستجد من ؿمبفوت طمول اًمسـي.
(ؾمؾم )104اًمػؽر اإلؾمالمي واعمػوهقم اعمعورصة  :هتدف اعمودة إمم سمقون اعمػوهقم اًمؽؾقي ًمإلؾمالم سمحسبوكه مـفج ًو
وؾمطق ًو ًمؾحقوة ،ومو يتسم سمه من ؿمؿول ومروكي ،دمعؾه ىمودر ًا قمغم اًمتػوقمل مع احلقوة اًمبنميي قمؼم اًمعصور واًمبؾدان،
وشمشتؿل اعمودةقمغم كظرة اإلؾمالم ًمإلكسون وصؾته سموخلوًمق(اًمعبوديي) ورضورة اًمتزامه سموعمـفٍ اًمرسموين .يمام شمشؿل سمقون
مصودر اًمػؽر اإلؾمالمي ،وجموٓشمه ،ومـفٍ اإلؾمالم ذم اًمسقوؾمي ،وآىمتصود ،واحلقوة آضمتامقمقي ،واًمعالىمي سملم اًمدوًمي
واعمجتؿع ،ومو يتصل سمذًمك من مبوطمٌ ،وشمعرض اعمودة سمعضاًمؼضويو اعمعورصة مثل :اًمديؿؼراـمقي ،واًمعوعمي ،وطموار
واحلريمي،يمام شمتـوول اعمودة شمعريػ ًو سموشمػوىمقي
.
مثلاًمتقور اًمسؾػي ،اًمصوذم ،آقمتزازم،
احلضورات ،واًمتقورات اإلؾمالمقي :
ؾمقداو.
(ؾمؾم )105اًمدقموة :هتدف إمم دراؾمي اعمـفوج اًمـبوي ذم اًمدقموة ،واًمطريؼي اًمـبويي ذم اًمتغي
واحلضوري ،يمام شمشؿل ىمضويو اًمدقموة اعمعورصة

ير آضمتامقمي

 :أهداومفو ،ووؾموئؾفو ،ومو يؼوسمؾفو من قمؼبوت وحتديوت،

اًمـظري واًمعؿكم.
واًمتعرض ًمواىمع اًمدقموة
ْ
(ؾمؾم )106اًمعؼقدة  :هتدف اعمودة إمم دراؾمي مػفوم اًمعؼقدة اإلؾمالمقي ،وظمصوئصفو ،ومـوهٍ اعمسؾؿلم ذم
اًمتػؽػم اًمعؼدي ،وتؿمؿل سمقون أريمون اًمعؼقدة اإلؾمالمقي  ،ورسمطفو سموحلقوة شمعؿقؼ ًو عمعوين اإليامن ذم اًمـػوس ،ورد
اًمـظريوت واًمشبفوت اإلحلوديي واًمؽػريي اًمتي شمبعد اًمـوس من دين اهلل.
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(ذع )101مدظمل ومؼه اًمعبودات :هتدف اعمودة إمم اًمتعريف سمػؼه اًمعبودات ،وسمقون موضوقموشمه ،واعمؼوصد
اًمنمقمقي اعمرقمقي ومقه ،وشمؼديم دراؾمي مدظمؾقه إمجوًمقي ،متؽن اًمطوًمى من اإلعموم سملطمؽوم اًمطفورة ،واًمصالة،
واًمصوم ،واًمزيموة ،واحلٍ ،وذوط إمومي اًمصالة.
شمعريف سمػؼه اعمعومالت ،وسمقون موضوقموشمه ،واعمؼوصد اًمنمقمقي
(ذع )103مدظمل ومؼه اعمعومالت :هتدف اعمودة إمم ال
اعمرقمقي ومقه ،وشمشؿل دراؾمي مدظمؾقه إمجوًمقي متؽّن اًمطوًمى من اإلعموم سملطمؽوم اعمعومالت اعموًمقي ذم اإلؾمالم ،من طمقٌ سمقون
وفمقػي اعمول ،ويمقػقي اؾمتثامره سموًمطرق اعمنموقمي مع رسمط ذًمك سموعمعومالت اعمعورصة ،وشمشؿلدةاعمواعمػماث ،واًمشفودة
إرسة
.
واًمؼوامي ،وومؼه
(ذع )102مدظمل اًمنميعي اإلؾمالمقي  :هتدف اعمودة إمم اًمتعريف سموًمنميعي ،وظمصوئصفو ،ومصودرهو اًمرئقسي،
مر هبو اًمتنميع اإلؾمالمي ،مع
وشمتضؿن اعمودة اعمعؾوموت إؾموؾمقي قمن اًمنميعي اإلؾمالمقي ،وإدوار اًمتي ّ
اًمتعريف سمؿؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقي ،وىمواقمد اًمػؼه اًمؽؾقي ،سموإلضوومي إمم اًمتعريف سملئؿي اعمذاهى اًمػؼفقي.
صموكق ًو  :اًمؾغوت :
/1اًمؾغي اًمعرسمقي :
اًمرمز

اًمسوقموت اعمعتؿدة

اعمودة

قمرب  101مفورات ًمغويي ()1

2

قمرب  102مفورات ًمغويي ()2

2

قمرب  103اًمؾغي اًمعرسمقي اعمتخصصي

2

اعمجؿوع

6

وصف اعمواد :
(قمرب)101مفورات ًمغويي  :هتدف اعمودة إمم إشمؼون اعمفورات إؾموؾمقي ذم اًمؾغي اًمعرسمقي من اؾمتامع،وومفم ،وىمراءة،
اعمفورات
ويمتوسمي ،مع شمدريى اًمطوًمى قمغم إشمؼون اًمـطق اًمصحقل ًمؾؽؾامت اًمعرسمقي ودمويد هذه .
وقمرض كصوص خمتورة من ظمالهلو يتم أيت:
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اًمـص ىمراءة صحقحي
اًمـص ىمراءة صحقحي  ،ذح مػرداشمه ،وشمرايمقبه ،صمم اًمتدريى قمغم ىمراءة ّ
 ىمراءة ّ
وشمصحقل إظمطوء ـــ وموٕؾمئؾي.
 حتويل اًمـص إمم طموار ،وشمدريى اًمطالب قمؾقه .
اجلر  ،اهلؿزات
 معوجلي ومراضمعي اجلواكى اًمـحويي إؾموؾمقي من ظمالل اًمـصوص  ،ومن ذًمك طمروف ّ
 ،اًمالم اًمشؿسقي ،واًمالم اًمؼؿريي  ،إًمف اًمؾقـي واعمؿدودة واعمؼصورة وكحوهو ،صمم اًمؼواقمد اإلمالئقي
واًمتدريى قمؾقفو حتريري ًو.
(قمرب )102مفورات ًمغويي  :هتدف اعمودة إمم معوجلي اعمشؽالت اًمؾغويي اًمتي يعوين مـفو اًمطالب ذم اًمتعبػم
واًمؽتوسمي اإلكشوئقي وإظمطوء اإلمالئقي  .وشمـؿقي مؾؽتي اًمػفم واًمتذوق ًمدى اًمطالب من ظمالل أصمور
إدسمقي ،واًمظواهر اجلامًمقي ذم اًمـصوص إدسمقي.
 قمرض كصوص خمتورة ومن ظمالهلو يتم أيت : مراضمعي اًمعدد وـمريؼي يمتوسمته مع اًمتدريى من ظمالل اًمـصوص .
 اًمعـويي سموعمسوئل اًمٍمومقي واًمبالهمقي من ظمالل اًمـصوص .
 يطؾى من اًمطوًمى اردمول يمؾؿي مخاـمب ًو زمالءه مع اًمتعؾقق واًمتصويى . شمؼديم ىمطع أدسمقي شمتـوول إظمطوء اًمشوئعي وشمصحقحفو . آؾمتامع إمم ىمطع كثريي مسجؾي صمم اًمتدريى قمؾقفو ًمؾػفم .(قمرب )103اًمؾغي اًمعرسمقي اعمتخصصي :هتدف اعمودة إمم اًمتدريى اجلقد قمغم اًمؼراءة اًمصحقحي ،واًمػفم ،ومعوجلي
اجلواكى اًمـحويي ،واإلمالئقي من واىمع شمدريس اًمـصوص اعمختورة من اًمشعر ،واًمـثر ،واًمؼرآن ،واحلديًٌ ،مقتم
شمدريى اًمطوًمى من ظمالهلو قمغم اًمتعبػم اًمصحقل ،واخلطوسمي ،واًمؽتوسمي ،وان يتم اًمتؼويم اعمستؿر ًمه ؿمػوهي
وحتريرا ،ويراقمى ذم ذًمك اظمتقور كصوص شمـوؾمى اًمتخصص اعمعـي (اًمؽؾقي).
 /2اًمؾغوت إضمـبقي :
شمسع ؾموقموت معتؿدة موزقمي قمغم صمالصمي مؼررات  ،وهى اًمؾغي آكجؾقزيي أو اًمؾغي اًمػركسقي ،وذًمك طمسى مو هو
ؾموئد ذم اًمبؾد اًمذي يـتؿي إًمقه اًمطوًمى .
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:  اًمؾغي آكجؾقزيي1-2
cod

course

Credit hrs.

انج101

3

انج102

Grammer&
structure
Reading

انج103

writing

3

3

Total

9

Description : Ordinary level :
This level is designed for students whose knowledge of English is equal to the
Sudan School Certificate or its equivalent .
101(انجGrammar and Structure):
Concentration s on grammar and structure. Suitable text books to be used are
the British series Interaction, the American series Communications, Headway
series, and Reward series. Other relevant texts can be added by the instructor .
102(انجReading):
Concentration is on reading . Selected passages are to be read critically. The
passages comprise different fields: history , geography, sciences, literature,
medicine, pharmacy, dentistry ,nursing, selection ,from newspapers . The level
of the chosen material should move from the easy to the difficult. It should
begin with descriptive prose and finish with selections, based on logic and
argument . The above mentioned texts are suitable in addition to what the
instructor adds.
103(انجwriting)
Concentration is on writing ranging from sentence pattern up to full sized
composition and the acquisition of writing skills. All the skill, aquired in the
previous should be given enough attention.
Perfect writing can only be the result of acquiring all language skills.
level:Beginners
cod
انج011
11

2015

Credit
hrs.
1
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انج012
انج013
انج014
انج015
Total

1
2
2
3
9 hrs

These five courses are designed for these students whose knowledge of
English fall below the Sudan School Certificate. Differences between these
Students are expected. The courses should cater for aggregate outlook in the
Study material.
:انج011
Focus is on remedial wok. Suitable material from Interactions,
communication, Headway, Reward series is adopted or any other suitable
material available to the
instructor. Recent techniques in the teaching of foreign languages should be
adopted .
012انج:
The material of the previous course is continued. The above mentioned texts
are recommended.
0113انج:
Concentration is on vocabulary, reading skills, and grammar.Topics should be
chosen in respect to the students needs. The following grammatical points can
be tackled:
a. Tenses. b. prepositions. c. Agreement. d. Conditionals.
e. Sentences: simple, compound and complex.
014انج:
The aim is to develop writing, reading and speaking skills.
The course is generally a continuation of what is given in the previous course.
Topics to be supplemented are.
a. punctuation.
b. Spelling problems.
c. Grammatical topics such as: determiners, plurals, nouns and adjectives,
forming questions and negatives, and synonyms and antonyms.
015انج:
The main objective is to enhance the students ability to read and
comprehend. Another objective is to increase vocabulary. Activities include
meaning through context, summaries, comprehension, reading aloud, and
12
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correct pronunciation, Material chosen for reading should be of graded
passages of different register and topics covering material pertaining to
various specializations .
: اللغة الفرنسية2-2
cod
course
Credit
hrs.
La syntax
فرس101
3
Style
فرس102
3
Levoultion
du 3
فرس103
fracais
Total
9
101 فرس: La syntaxe, lecture et explication de texts, redaction de de texts
cours supperiurs d orthograohe, traduction.
102 فرس:De la phrase, traduction de textes islamiques, cours supperieurs
dorhographe .
103فرس: Textes choisis du francais courrant, enrihissement de vocab – ulaire,
traduction .
cod
Credit
hrs.
فرس011
1
فرس012
1
فرس013
2
فرس014
2
فرس015
3
total
9 hrs
Niveau debutabts:
011 فرسLa nature de la langue (sons et ortographe).structure de la phrase
francaise, conjugaison des verbes, ecoute et comprehension.
012فرس: la morphologie du verabe et des outils de la phrase, les difficultes de
lorthographe.
013فرس: les temps et les modes, lecture et redaction des textes simples.
014فرس: Analyes de textes, resumes, lectures de textes islamiques simples.
015فرس: lecturs et redaction, traduction, cours moyens dorthographe.
13
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صموًمث ًو:اعمواد آضمتامقمقي:
 4ؾموقموت معتؿدة موزقمي قمغم اعمواد
اًمسوقموت

اًمرمز

اعمودة

شمرخ 101

شموريخ احلضورة آؾمالمقي

2

ؾموس 101

واىمع اًمعومل اإلؾمالمي

1

شمرب 101

مدظمل اًمؽمسمقي وقمؾم اًمـػس

1

اعمعتؿدة

اعمجؿوع

4

وصف اعمواد :
(شمرخ)101شموريخ احلضورة اإلؾمالمقي  :هتدف اعمودة إمم إسمراز اجلوكى اإلسمداقمي ذم احلضورة اإلؾمالمقي ،وسمعض
معوعمفو ظمال ل اًمؼرون اهلجريي إرسمعي إومم  .يمام هتدف إمم شمرؾمقخ اًمدور اًمرائد حلضورة اإل ؾمالم ذم اًمبـوء
احلضوري اًمعوعمي .وإسمراز اًمسػمة اًمـبويي اًمنميػي من مـظور طمضوري :اًمشامئل وإظمالق اًمـبويي ،اجلفود يمؼقؿي،
اًمؽمشمقبوت اإلداريي ،طمؼوق اإلكسون ذم اًمسـي  .اًمتحول آضمتامقمي  ،أصول احلضورة اإلسٓمقي وظمصوئصفو ،
اًمتطوراًمتورخيي ،اًمعؾوم اًمتطبقؼقي اًمؽوكقي /اًمطى /اًمريوضقوت  /اهلـدؾمي اًمؽقؿقوئقي  /اًمصـوقموت اإلؾمالمقي/
اًمػـون اإل ؾمالمقي /اًمزظمورف واخلطوط  ...اًمخ ،اًمـظم ـ قمؾم آضمتامع اإلؾمالمي (اسمن خ ًمدون ) ،اًمـظوم
اًمسقود ذم اإلؾمالم  ،اصمر احلضورة اإلؾمالمقي قمغم اًمغرب  :ديـق ًو وصمؼوومق ًو واضمتامقمق ًو ...الخ  ،إؾمبوب اًمداظمؾقي
واخلورضمقي ًمؾؽماضمع احلضوري قمـد اعمسؾؿلم.
(ؾموس )101واىمع اًمعومل اإلؾمالمي :هيدف اعمؼرر إمم دراؾمي اًمعومل اإلؾمالمي من كواطمقه  :اًمتورخيقي ،اجلغراومقي،
آىمتصوديي ،اًمسقوؾمقي ،مشؽالت اًمبقئي ،اًمتـؿقي ومقه ،واًمتحديوت اًمتي شمواضمه مثل مشؽالت احلدود ،وإىمؾقوت،
اإلؾمالمي ويمذًمك مدظمل شمورخيي ًمؾدوًمي اإلؾمالمقي مـذ دوًمي
.
واجلـدر ،واًمعوعمي ،ويمذًمك اًمـظر إمم مستؼبل اًمعومل
اإلؾمالميؾمؽون اًمعومل اإلؾمالمي ،اًمواىمع آىمتصودي
،
اًمعثامكقي اجلغراومقي اًمطبقعقي ًمؾعومل
،
اعمديـي اعمـورة وطمتى اخلالومي
اعمواردواًمتحديوت
اإلؾمالميمشؽالت اًمبقئي وؾموء اؾمتخدام ،
،
ًمؾعومل اإلؾمالمي ،مشؽالت اًمتـميي ومعوىموهتو ذم اًمعومل
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اًمتي شمواضمه اعمسؾؿلم (آؾمتفداف اًمسقود واًمثؼوذم واًمعوعمي ) ،اعمشؽالت اًمسقوؾمقي ظموصي مشؽالت إىمؾقوت
واجلـدر (اًمـوع) واًمٍكس  ،واًمتعريػوت اخلوصي هبو ،واًمػجوة اًمـوقمقي وأدوار اًمـوع  :اًمدور اعمجتؿعي واإلكتوضمي
واإلكجويب ،واًمعداًمي واعمسوواة.
(شمرب  )101مدظمل اًمؽمسمقي وقمؾم اًمـػس  :هتدف اعمودة إمم شمعريف اًمطالب سمؿػفوم اًمؽمسمقي ،وشمورخيفو اًمؼديم،
واًموؾمقط ،واحلديٌ ،ويمذًمك مػفوم اًمؽمسمقي ًمغي واصطالطم ًو  ،شموريخ اًمؽمسمقي،إؾمس اًمػؾسػقي ًمؾؽمسمقي  ،إؾمس
اًمػؾسػقي واًمـػسقي ًمؾؽمسمقي  ،اًمؽمسمقي اجلسؿقي واًمعؼؾقي واًموضمداكقي  ،إؾمس آضمتامقمقي ًمؾؽمسمقي  ،إؾمس اًمثؼوومقي
ًمؾؽمسمقيآىمتصود  ،قمؾم اًمـػس ومػفومه  ،وقمالىمته سموًمؽمسمقي  ،اًمسؾوك وـمبقعته ودواومعه ،اًمتعؾم وكظريوشمه ،اًمتوضمقه
اًمؽمسموي ومػفومه وـمبقعته  ،اإلرؿمود اًمـػيس ومػفومه وـمبقعته  ،مع مؼوركي امل وضوقموت اًمسوسمؼي سموًمتوضمه
اإلؾمالمي .يمام شمتـوول اعمودة اًمسؾوك اًمبقئي وآضمتامقمي (آهتامم سمنصحوح اًمبقئي ) وأصمرهو قمغم اًمصحي اًمعومي .
واًمسؾوك اًمغذائي وأصمرهو قمغم صحي أرسة.
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