
                                                            
 

                                              
 

 انخطح انذراسيح نًنخ درجح انًاجستير في انهغوياخ انتطثيقيح 
 

 

ت العليا في جامعة العلوم الماجستير في اللغويات التطبيقية من كلية الدراسا درجة تمنح
 شريطة ما يلي: األردنية والتكنولوجيا

 الزق٘د ثبلشزّؽ الوٌظْص علِ٘ب فٖ رعل٘وبد ثزًبهظ الوبعظز٘ز فٖ الغبهعخ الظبدرح      .1

 م .8/8/2006( ثزبرٗخ 492/2006عي هغلض العوداء ثقزار رقن )            

 وب ٗلٖ:( طبعخ هعزودح ثٌغبػ فٖ هظبر الزطبلخ ك34اروبم ) .2

 
 :ويشمل الرسالة مسار : أوال

 
 :كما يلي( ساعة معتمدة 11ويخصص لها ) اإلجبارية المتطلبات .1

 انساعاخ انًعتًذج اسى انًساق ريس ورقى انًساق

 3 تطبيقية   لغويات  107ز  ل

 3 والبراجماتيات  الداللة علم 167ز  ل

 3  النحو 117ز  ل

 3 الصوتي  والنظام الصوتيات 187ز  ل

 3 العلمي البحث اساليب 197ز  ل

 7 ندوة 197ز  ل

 

 *( ساعات معتمدة من المساقات التالية9ويخصص لها ) االختيارية المتطلبات .2

 انساعاخ انًعتًذج اسى انًساق ريس ورقى انًساق

 3 االجتماعي واللهجات  اللغة علم 107ز  ل

 3 النفسي  اللغة علم 107ز  ل

 3  ابليةالتق اللغويات 107ز  ل

 3 األسلوبية 106ز  ل

 3 الثقافات  عبر االتصال 177ز  ل

 -خاصةةة رعربينانجليةةز  ألغةةرا والترجمةةة الفوريةةة  الترجمةةة 177ز  ل
 انجليز  ن عربي(

3 

 3 وتعليم اللغة المعلومات تكنولوجيا 137ز  ل

 3 الخاصة لألغرا  االنجليزية اللغة 136ز  ل

 3 اللغويات  في  متقدمة موضوعات 193ز  ل

 3 أجنبيةاللغة االنجليزية كلغة  وتعلممتقدمة في تعليم  موضوعات 197ز  ل

 

 

 

 

 

 



 

 ( ساعات معتمدة.9) بواقع (999)ل ز  الرسالة  وتقديم إعداد .3

 اسى انًساق ريس ورقى انًساق

 

 انساعاخ انًعتًذج

 9 ماجستير رسالة أ199ز  ل

 6 ماجستير رسالة ب199ز  ل

 3 ماجستير رسالة جـ 199ز  ل

 صفر ماجستير رسالة د 199ز  ل

 

 

 االمتحان الشامل ويشمل: مسار :ثانيا
 

 :كما يلي( ساعة معتمدة 22ويخصص لها ) اإلجبارية المتطلبات .1

 انساعاخ انًعتًذج اسى انًساق ريس ورقى انًساق

 3 تطبيقية  لغويات  107ز  ل

 -ة رعربينانجليةةز خاصةة ألغةةرا والترجمةةة الفوريةةة  الترجمةةة 177ز  ل
 انجليز  ن عربي(

3 

 3  اللغة اكتساب 137ز  ل

 3 أجنبيةاالنجليزية كلغة  وتعلم تعليم 137ز  ل

 3 والبراجماتيات  الداللة علم 167ز  ل

 3  النحو 117ز  ل

 3 الصوتي  والنظام الصوتيات 187ز  ل

 3 العلمي البحث أساليب 197ز  ل

 7  ندوة 197ز  ل

 صفر  شامل متحانا 198ز  ل

 

 

 :( ساعات معتمدة من المساقات التالية9ويخصص لها ) االختيارية المتطلبات .2

 انساعاخ انًعتًذج اسى انًساق ريس ورقى انًساق

 3 االجتماعي واللهجات  اللغة علم 107ز  ل

 3  الخطاب تحليل 103ز  ل

 3 النفسي  اللغة علم 107ز  ل

 3  التقابلية اللغويات 107ز  ل

 3 الثقافات  عبر االتصال 177ز  ل

 -خاصةةةرعربينانجليز  ألغةةرا والترجمةةة الفوريةةة  الترجمةةة 177ز  ل
 انجليزية ن عربي(

3 

 3 وتعليم اللغة  المعلومات تكنولوجيا 137ز  ل

 3 الخاصة  لألغرا  االنجليزية اللغة 136ز  ل

 3  واالشتقاق الصرف 177ز  ل

 3 ي اللغويات ف متقدمة موضوعات 193ز  ل

 3 أجنبيةفي تعليم وتعلم اللغة االنجليزية كلغة  متقدمة موضوعات 197ز  ل

 

 االمتحان الشامل بواقع صفر ساعة معتمدة  اجتياز  .3

 

 

 

 



 

 وصف انًساقاخ
 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :نغوياخ تطثيقيح 101ل ز 

ف الط بة  ثغ دّٓ رعل ن اللغ بد ّالوِ براد ِٗدف الوظبق إلٔ دراطخ الوشبكل الوؾ٘طخ ثزعل٘ن ّرعلن اللغخ ّرعزٗ 

ّالقدراد الزٖ ٗؾزبعِ ب الو زعلن للزْاط ل ثٌغ بػ ّك٘ا٘ خ الق٘ بم ث زعلن اللغ خ  ه ي ط ب  دفؼ ل ؽ زق ر درٗض اللغ خ 

اإلًغل٘شٗخ كلغخ دعٌج٘خ ّكذلك رظل٘ؾ الؼْء علٔ الؾْار القبئن ّالوظزوز ث٘ي ّعِ بد الٌر ز الزقل٘دٗ خ ل زعلن اللغ خ 

الوؤٗ دح لل زعلن ه ي ط ب  اإلرظ ب  الوجبم زي كو ب ٗعٌ ٔ ُ ذا الوظ بق ثبتفب بر الوظ زٌجطخ ه ي عل ن  ّّعِبد الٌرز

اللغْٗبد ّالزٖ رزداطل هع فزّع دطزٓ ه ي الوعزف خ إلًز بط ًو بنط  ٌ٘ خ ّهزببهل خ للوعزف خ ّالق دراد الز ٖ رل شم  

 للق٘بم ثعول٘خ رعل٘و٘خ ًبعؾخ .

 

 يعتًذج( ساعاخ 3)  :عهى انهغح اإلجتًاعي102ل ز 

ٗدرص الوظبق اللغخ ثْطاِب ظبُزح إعزوبع٘خ ؽ٘ش ٗزعّزف الطبة علٔ ظْاُز الزط ْر ّالزغ٘ ز اللغ ْٕ الٌبرغ خ 

ع ي الر زّف اإلعزوبع٘ خ الوؾل٘ خ ّاإلقل٘و٘  خ ّٗع زع اتًو بؽ الوتزلا خ للزغ٘  زاد اللغْٗ خ الز ٖ رو٘ ش دٕ هغزو  ع 

الٌرزٗ بد الؾدٗض خ ّالزط ْراد الز ٖ رو ذ ف ٖ هغ ب    لغْٕ عي  ٘زٍ. كوب ِٗدف الوظبق إلٔ إؽبع الطلجخ عل ٔ

هض  ل ًرزٗ  خ الزب٘  ف اللغ  ْٕ ًِّ  ظ رع  دٗل دط  لْة الب  بم ؽظ  ت الغوِ  ْر  عل  ن اللغ  خ اإلعزو  بعٖ ّعل  ن اللِغ  بد

ّالزتط٘ؾ اللغ ْٕي ؽ٘ ش ٗزع زف الطبل ت عل ٔ العبق خ القبئو خ ث ٘ي اللغ خ ّالوع بٗ٘ز ّالو ؤصزاد اإلعزوبع٘ خ الز ٖ 

لِب هضل الطجقخ اإلعزوبع٘خ ّالغٌض ّالعوز ّالج٘ئخ ّكذلك الز ثص٘زاد الاْرٗ خ لظ بد الش تض رعول اللغخ هي طب

علٔ دطلْة الببم. كوب ٗلقٖ الوظبق الؼْء علٔ الزغ٘ز اللغ ْٕ ال ذٕ ٗؾ دس عٌ دهب ٗظ زعول هغزو ع ه ب لغز ٘ي دّ 

 لِغز٘ي هتزلاز٘ي فٖ آى ّاؽد.

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :تحهيم انخطاب 103ل ز 

الوظبق إلٔ رعزٗف الطبة ثبلوٌبُظ الوتزلاخ لزؾل٘ل التطبة هي ؽ٘ش الظ٘بقبد ّالج٘ئبد الوتزلاخ الزٖ ٗزن  ِٗدف

فِ٘  ب اط  زتدام اللغ  خ ّطبط  خ اللغ  خ اإلًغل٘شٗ  خي ّٗزٌ  بّ  الوْاػ  ٘ع ّالعٌبط  ز اتطبط  ٘خ ف  ٖ رؾل٘  ل التط  بة هض  ل 

٘ل الٌقدٕ للتطبة ّالغٌض ّدًوبؽ التطبة ّدم بب  العبقخ ث٘ي الوزؾدص٘ي ّرؾل٘ل الؾْار ّالزؾل٘ل العزقٖ ّالزؾل

 الج٘بى الزقبثل٘خ ث٘ي اللغبد .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :عهى انهغح اننفسي 104ل ز 

ّدراط خ الٌو بنط  ِٗدف الوظبق إلٔ إؽبع الط بة عل ٔ اتط بل٘ت الوزٌْع خ الوزجع خ ف ٖ ّط ف الظ لْ  اللغ ْٕ

لا زد ثبلؾ دٗش دّإًز بط الززاك٘ ت الٌؾْٗ خ ّالوا زدادي ّإدرا  العبق خ الؾدٗضخ الزٖ رظْر آل٘خ العول عٌدهب ٗقْم ا

ث٘ي القدرح الذٌُ٘خ ّاللغخ ّث٘ي آل٘خ العول الزٖ ٗزن هي طبلِب إًزبط اللغخ الوبزْث خ ّالوٌطْق خي كو ب ٗظ عٔ الوظ بق 

لدراط بد ف ٖ ُ ذا إلٔ رعزٗف الطبة ثثُن الودارص الابزٗخ ف ٖ ُ ذا الوغ ب  ل٘ظ جؼ الطبل ت ق بدرات عل ٔ رؾل٘ ل ا

 الؾقل ثشبل هظزقل.

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :انهغوياخ انتقاتهيح 105ل ز 

ٗدرص الوظبق الزؾل٘ل الزقبثلٖ كٌِظ عبم هزجع فٖ دراطخ ّرؾل٘ل اللغبد ّطبطخ فٖ هغب  اللغْٗبد الزطج٘ق٘خ هضل 

غ بد ه ي ؽ٘ ش الززاك٘ ت الٌؾْٗ خ رعل٘ن اللغخ كلغخ دعٌج٘خ ّالززعوخ ؽ٘ش ٗزن الزعزف عل ٔ ًق بؽ اإلط زبف ث ٘ي الل

ّالقْاعدٗ  خ ل٘  زن دراط  زِب كظ  عْثبد رع٘  ل عول٘  خ رعل  ن اللغ  خ. ّٗغط  ٖ الوظ  بق ع  دح هْاػ  ٘ع ه  ي ثٌِ٘  ب الزعزٗ  ف 

ثوبُ٘خ اللغْٗبد الزقبثل٘خ ّاتطض اللغْٗخ الٌاظ٘خ لِب ّهبًْبرِب اللغْٗخ علٔ هتزلف هظ زْٗبرِب الظ غ٘زح ّالبج٘ زح 

 زٖ رزن فٖ ُذا الوغب  لغبٗبد الزعل٘ن.ّهدٓ اطزضوبر الدراطبد ال

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :األسهوتيح 106ل ز 

ٗ درص الوظ  بق ثطزٗق خ ًقدٗ  خ اٙراء الز  ٖ ر دعن دّ ر  زفغ اط زتدام اتدة ف  ٖ ر  درٗض اللغ بد اتعٌج٘  خ. ّٗزٌ  بّ  

الٌضزٗ خ الوظبق طظبئض اتدة الز ٖ رؤُل َ كثط لْة ف ٖ ر درٗض اللغ خ ه ي ط ب  رؾل٘ ل الٌظ ْص الوظ زؽ٘خ ّ

ّالش  عزٗخ ثدق  خ ّهقبرًزِ  ب ثثم  جبٍ اإلط  زتداهبد اتدث٘  خ ف  ٖ اإلع  بى ّالوْط  ٘قٖ الوزداّل  خ ّاتعو  ب  الدراه٘  خ 

الزلاشًْٗ٘خ. ّٗعزود الوظبق هٌِبعبت دطلْث٘بت فٖ الزؾل٘ل اتدثٖ إلصجبد قدرح هضل ُذا الوٌِبط الق بئن عل ٔ طظْط ٘خ 

 ٘خ .اتدة علٖ اإلطِبم فٖ رعل٘ن اللغبد اتعٌج

  

 



 ساعاخ يعتًذج( 3)  :عهى انثياٌ 101ل ز 

ٗظ  لؾ الوظ  بق الؼ  ْء عل  ٔ الوا  بُ٘ن ّاإلط  ززار٘غ٘بد ّالٌرزٗ  بد الوطجق  خ ف  ٖ عل  ن الج٘  بى ّرثص٘زُ  ب عل  ٔ دراط  خ 

ّرعل٘ن اللغخ اإلًغل٘شٗخ. كوب ٗدرص الوظبق ك٘ا٘ خ ر ثص٘ز عل ن الج٘ بى عل ٖ رعل ٘ن البزبث خ ّاإلًش بء ثبللغ خ اإلًغل٘شٗ خ. 

ٌبّ  هدٓ ر ثص٘ز العْاه ل الضقبف٘ خ هض ل الز برٗخ ّالظ٘بط خ ّاإلٗدْٗلْع٘ خ ّالغ ٌض ّالع زق عل ٔ عول٘ خ البزبث خ. ّٗز

 ّٗقْم علٔ رشغ٘ع الطبة علٔ الٌرز للبزبثخ علٔ دًِب ًشبؽ اثداعٖ قبئن علٔ الزابعل هع الوغزوع.

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :انتخطيط انهغوي 107ل ز 

الزتط٘ؾ اللغْٕ ّالزع زف عل ٔ الوش بكل اللغْٗ خ ّاته ْر الوزرجط خ ث َ كوببً خ ال ٌض ِٗدف الوظبق إلٔ دراطخ 

ّؽج٘عخ العٌ٘خ الودرّطخ ّالوٌِغ٘خ الوزجعخ الكزظبة اللغخ ّٗشول نلك رعزٗف الطبة ثبلوا بُ٘ن ّالٌرزٗ بد الز ٖ 

زتط ٘ؾ اللغ ْٕ ّالعبق خ رعٌٔ ثبلزتط٘ؾ اللغْٕ ّربرٗتَ ّالعْاهل الظ٘بط٘خ ّاإلعزوبع٘ خ الوزرجط خ ث َ ّؽ زق ال

 القبئوخ ث٘ي الزتط٘ؾ اللغْٕ ّاللغخ اإلًغل٘شٗخ لأل زاع التبطخ .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :اإلتصال عثر انثقافاخ 111ل ز 

ِٗدف الوظبق إلٔ رعزٗف الط بة ثٌرزٗ بد ّرقٌ٘ بد اإلرظ ب  عج ز الضقبف بدي  ّٗزك ش عل ٔ روب ٘ي الط بة ه ي 

ّرو٘٘  ش  خ لزؾل٘  ل اللغ  خ عل  ٔ دط  بص رج  بٗي الضقبف  بد ّث  ٘ي ه  بُْ صق  بفٖ دّ ف  زدٕالزو٘٘  ش ث  ٘ي الوظ  زْٗبد الوتزلق  

الازّقبد فٖ دطلْة الزْاطل ّرثطِب ثبتثعبد الضقبف٘خ الزٖ رظزٌد إالِ٘ب ّقجْ  الزجبٌٗبد الضقبف٘ خ كج دائل ػ زّرٗخ 

الضقبف  بد الوتزلا  خ  لزٌر  ٘ن ّإداه  خ الْع  ْد اإلًظ  بًٖ ّرط  ْٗز هِ  براد اإلرظ  ب  هو  ب ٗظ  ِل عول٘  خ الزْاط  ل ث  ٘ي

 ّرطج٘ل ُذٍ الوِبراد فٖ الزعل٘ن ّرطْٗز ثزاهظ مبهلخ لؼوبى ًغبػ عول٘خ اإلرظب  ث٘ي الضقبفبد .

  

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :انترجًح وانترجًح انفوريح ألغراض خاصح 121ل ز 

الزئ٘ظ    ٘خ ف    ٖ  ِٗدف الوظبق إلٔ رعزٗف الطبة ثبلغبًت الٌرزٕ للززعوخ هي طب  دراطخ ّرؾل٘ل الٌرزٗبد

هغب  علن الززعوخ إلٔ عبًت الززعوخ العول٘خ الزٖ ٗقْم ثِ ب الط بة لٌظ ْص ه ي اللغ خ اإلًغل٘شٗ خ إل ٔ العزث٘ خ 

ّالعبض . ط٘بْى الززك٘ش فٖ الغبًت العولٖ علٔ رزعوخ ًظْص هزٌْعخ رٌزوٖ تًْاع ّػزّة لغْٗ خ هتزلا خ 

 ٗعّزف الوظبق الطبة ثبلززعوخ الشاْٗخ ًرزٗب ّعول٘بت.كبلٌظْص اتدث٘خ ّالعلو٘خ ّالقبًًْ٘خ ّ ٘زُبي كوب 

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :اكتساب انهغح 131ل ز 

ٗعزف الوظبق الطبة ثبلدراطبد ّاتثؾبس اللغْٗخ الزٖ رو ذ ف ٖ هغ ب  اكزظ بة اللغ خ ط ْاء اللغ خ اتم دّ اللغ خ 

للغ  خ هض  ل فزػ  ٘خ الٌش  بؽ ال  ذٌُٖ اتعٌج٘  خ ي ّٗط  زػ ع  دح ًرزٗ  بد ّفزػ  ٘بد رظ  عٔ لزاظ  ٘ز عول٘  خ إكزظ  بة ا

ّالوجبدا الزٖ ٗقْم علِ٘ب اكزظبة اللغخ ّفزػ٘خ التظبئض الدالل٘خ الوشززكخ ّالوقبرثبد الوزربشح علٔ الْظ٘اخ 

اللغْٗخ ّالٌؼ ظ اللغ ْٕ ّرِ٘ئ خ العْاه ل الوظ بًدح ػ وي ث٘ئ خ هٌبط جخ لعول٘ خ الزعل ٘ن ّطبط خ ع ي ؽزٗ ل الش جبخ 

 اللغْٗخ .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :جيا انًعهوياخ وتعهيى انهغحتكنونو 132ل ز 

هي طب  رعزٗف الطبة ثبلٌرزٗبد الزٖ رقْم علِ٘ب عول٘خ   –ًرزٕ ّعولٖ   –ٗشزول الوظبق علٔ عبًج٘ي 

الزعل٘ن ّالزدرٗض  فٖ فززاد ربرٗت٘خ هتزلاخ ّرطْرُب عجز الزبرٗخ الوعبطز ّطبطخ ف٘وب ٗزعلل ثزعل٘ن اللغبد 

خ دّ كلغخ صبً٘خ. ّٗزكش الوظبق علٔ دراطخ هدٓ فبعل٘خ الزبٌْلْع٘ب الوزطْرح هي الْطبئل طْاء كلغخ دعٌج٘

الزتط٘ؾ للؾظخ الودرط٘خ ّالزعلن ّالزعل٘ن  الوتزلاخ طبطخ هبٗزرجؾ ثبلؾبطْة ّالْطبئؾ الوزعددح فٖ عول٘خ

 ّالزق٘٘ن. ّال ٗزطلت الوظبق هعزفخ ّهِبرح  هظجقخ  فٖ اطزتدام الؾبطْة .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :انهغح في يجال انترتيح 133ل ز 

هعزفخ القزاءح ّالبزبثخ فٖ العول٘خ الززثْٗخ ّهدٓ رثص٘ز الٌرزٗبد التبطخ ثبللغخ ٗزٌبّ  الوظبق دّر اللغخ ّ

فٖ الوؤطظبد الزعل٘و٘خي ؽ٘ش ٗجؾش الوظبق الغْاًت الوزعلقخ  ّؽزق الزدرٗض علٖ ّاقع اطزتدام ّرعل٘ن اللغخ

اللغخ فٖ رعل٘ن ّرعلن اللغخ هي هٌبظ٘ز هتزلاخ ّٗؾاش الطبة علٔ فِن رثص٘ز الظ٘بق الزبرٗتٖ ثبل هي دّر 

ّالضقبفٖ اإلعزوبعٖ ّالوؾلٖ علٖ ؽزق الزدرٗض الزٖ ٌٗزِغِب هدرطٖ اللغبدي ّطْ٘فز الوظبق الازص للطبة 

الُودرص فٖ الظف ّفِوِن لطج٘عخ  لزطْٗز هِبرارِن فٖ رؾل٘ل الوبدح اللغْٗخ الوظزقبح هي ط٘بق الوٌِبط الودرطٖ

 عول٘زٖ الزعل٘ن ّالزعلن .

  

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :تعهيى وتعهى اإلنجهيسيح كهغح أجنثيح 134ل ز 

ٗعِزف الوظبق الطبة علٖ الٌرزٗبد الزئ٘ظ٘خ التبطخ ثزعلن ّرعل٘ن اللغخ اإلًغل٘شٗخ كلغخ دعٌج٘خ )هضل الٌرزٗبد 

الوابُ٘ن  ًّرزٗخ هعبلغخ الوعلْهبد ًّرزٗخ الوِبراد(ي ّٗؾاشُن علٔ رؾل٘ل الظلْك٘خ ّالعقل٘خ ًّرزٗخ رشب٘ل 



هدٓ اهببً٘خ رطج٘قِب فٖ رعل٘ن ّرعلن اللغخ اتعٌج٘خ هي ؽ٘ش الزؾل٘ل الزقبثلٖ ّرؾل٘ل اتططبء ّالزداطل ث٘ي اللغز٘ي 

ٔ فِن العْاهل اتطبط٘خ الزٖ ّاإلرغبُبد الؾدٗضخ لٌقل اللغخ اتّلٔ ّ ٘زُب. كوب ٗعشس الوظبق لدِٗن القدرح عل

رؤصز علٖ عول٘خ رعلن ّرعل٘ن اللغخ ّهقْهبد الزعلن التبطخ ثبلوزعلن ّظزّف ّث٘ئخ الزعلن كبلودطبد ّالوتزعبد 

ّالزابعل ثٌِ٘وب ّرثص٘ز ؽزق الزدرٗض ّالزؾا٘ش ّاإلرغبٍ العبم لدٓ الوزعلن ّقدراد الوزعلن ّدطبل٘ت الزعلن 

 لوظزتدهخ فٖ الزعل٘ن.ّاإلطززار٘غبد الوتزلاخ ا

   

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :اإلختثاراخ انهغويح 135ل ز 

ِٗدف الوظبق إلٔ رعزٗف الطبة ثبلوابُ٘ن ّالوْاػ٘ع التبطخ ثبإلطزجبراد اللغْٗخ  ّؽزق اإلطزجبر 

زقل٘دٗخ ّالزطْراد الزٖ ؽزدد علٔ ُذا الوغب  ي ؽ٘ش ٗدرص الطبة الوابُ٘ن الزئ٘ظ٘خ فٖ اإلطزجبراد اللغْٗخ ال

ّهْاطابد اإلهزؾبى ّؽزق إعزائَ ّالج٘ئخ الزٖ ٗقدم ثِب اإلهزؾبى ّك٘ا٘خ إعزاء اإلهزؾبًبد الشاْٗخ ّاطزجبر 

هِبراد البزبثخ ّالقزاءح ّاإلطزوبع ّك٘ا٘خ رطْٗز هِبرح عول اإلهزؾبًبد ّردرٗت الطلجخ علٖ ك٘ا٘خ رْسٗع 

ععخ هي ًزبئظ اإلهزؾبًبد ّإعزاءاد الزؾقل هي ًغبعخ العبهبد ّهعبٗ٘ز الزق٘٘ن ّالزعبهل هع الزغذٗخ الزا

 اإلهزؾبى .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :انهغح اإلنجهيسيح نألغراض انخاصح 136ل ز 

ٗدرص الوظبق دطْ  دراطخ اللغخ اإلًغل٘شٗخ كلغخ طبطخ ّرطْرُب الزبرٗتٖ ّعبقخ نلك ثزعل٘ن اللغخ اإلًغل٘شٗخ 

اللغخ اإلًغل٘شٗخ كلغخ طبطخ ّالوقبرثبد العدٗدح الوطجقخ فٖ ردرٗظِب ثشبل عبمي ؽ٘ش ٗزٌبّ  الوظبق طظبئض 

ّرظو٘ن هبدرِب العلو٘خ ي ّٗزكش الوظبق علٔ دّر الوعلن ّؽزق الزدرٗض ّٗلقٖ الؼْء علٔ إدارح ثزاهظ اللغخ 

بق اإلًغل٘شٗخ كلغخ طبطخ لزوب٘ي الطبة هي رظو٘ن هظبقبد فٖ اللغخ اإلًغل٘شٗخ كلغخ طبطخي ّٗغطٖ الوظ

الغْاًت الزبل٘خ : الزطْر الزبرٗتٖ للغخ اإلًغل٘شٗخ كلغخ طبطخ ّرظو٘ن الوظبقبد ّّطف اللغخ ّرؾل٘ل 

 اإلؽز٘بعبد ّدًْاع ّّظبئف الوٌبُظ الزعل٘و٘خ ّاتدّاد الزعل٘و٘خ ّاتطبل٘ت الزدرٗظ٘خ ّدّر الوعلن .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :انصرف واإلشتقاق 151ل ز 

الززك٘ت الظْرٖ ّالقْاعدٕ ّالززك٘جٖ للبلوبد ّالزقٌ٘بد الزٖ اًزِغزِب الودارص اللغْٗخ ٗعٌٔ الوظبق ثزؾل٘ل 

الوتزلاخ فٖ رؾل٘ل البلوبد ي ثبإلطزعبًخ ثزوزٌٗبد هظزقبح هي عدح لغبد اطزٌبدات إلٔ ّطف هعزود للبلوبد ٗوضل 

د الزٖ رٌبّلذ الززاك٘ت اللغْٗخ اتًوبؽ الززك٘ج٘خ التبطخ ثجعغ للغبد ي كوب ٗعزف الوظبق الطبة  ثبلٌرزٗب

ّرقظ٘وبرِب مبهب ًرزٗبد القْاعد الزْلدٗخ ّرؾل٘ل العبقخ ث٘ي الظزف ّاإلمزقبق هي عِخ ّالوظزْٗبد اتطزٓ 

 للززك٘جٖ اللغْٕ هي عِخ دطزٓ .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :عهى انذالنح وانثراجًاتياخ 161ل ز 

الوزعددح الزٖ رزعلل ثدراطخ الوعٌٔ ّالجزاعوبر٘خ هضل دراطخ ِٗدف الوظبق إلٔ رعزٗف الطبلت ثبلوْاػ٘ع  

الوعٌٔ الٌظجٖ ّالوعٌٔ الوجٌٖ علٔ اإلفززاع ّالوعٌٔ الوجٌٖ علٔ الظ٘بق ّالوعٌٔ الوزؼوي ًّرزٗخ  الاعل 

التطبثٖ ًّرزٗخ اإلقززاى ّدراطخ العبقخ القبئوخ ث٘ي الجزا وبر٘خ ّكل هي علن الداللخ ّالٌؾْ ّعلن اللغخ 

 إلعزوبعٖ .ا

  

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :اننحو 111ل ز 

ٗعزف الوظبق الطبة ثبلٌرزٗبد الٌؾْٗخ الزٖ امزقذ هي مْهظبٖ ّدرجبعَ كٌرزٗخ التظبئض الٌؾْٗخ 

الوشززكخ  ّثبلوابُ٘ن الٌؾْٗخ الظبئدح هضل الؼْاثؾ ّالؾذف ّالزّاثؾ ّالؾزكبد كوب ٗطزػ الوظبق هابُ٘ن 

 ظغ٘زٗخ .طبطخ ػوي إؽبر الؾزكخ الز

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :انصوتياخ واننظاو انصوتي 171ل ز 

ِٗدف ُذا الوظبق اطبطبت الٔ دراطخ اطْاد اللغخ اإلًغل٘شٗخ ؽ٘ش ط٘زن دراطخ اتطْاد الظؾ٘ؾخ ّ الوعزلخ ّ 

ً٘ي هي صن ردرٗت الطبة علٔ ًربم البزبثخ الظْر٘خ. كوب ط٘زن الززك٘ش ثعد نلك علٔ الزابط٘ل الوزعلقخ ثقْا

ّاطزعوبالد ًربم الٌجز ّ اإلٗقبع ّ الٌغن فٖ اللغخ. ّ ط٘زن كذلك عزع الغْاًت الٌرزٗخ للٌربم الظْرٖ فٖ 

اللغخ عي ؽزٗل اعزاء الزدرٗجبد العول٘خ علٔ ًربم البزبثخ الظْر٘خ ّ ادرا  قْاً٘ي الٌربم الظْرٖ فٖ هغوْعخ 

 هي اللِغبد الوؾب٘خ فٖ اللغخ اإلًغل٘شٗخ.  

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :أسانية انثحث انعهًي 191ل ز 

ٗعزف الوظبق الببة ثغو٘ع الغْاًٖ الوزعلقخ ثبزبثخ الجؾش العلوٖ هي ؽ٘ش ؽزق كزبثخ اتثؾبس ّرؾدٗد 

الوْػْع الوطزّػ للدراطخ ّدُو٘خ الازػ٘خ ّاطزجبرُب ّاتطض الٌرزٗخ الزٖ ٗغت دى ٗقْم الجؾش علِ٘ب 



بثقخ ناد العبقخ ثبلوْػْع ّرقٌ٘بد ّددّاد اطز٘بر العٌ٘خ ّدطبل٘ت الجؾش ّك٘ا٘خ الزعبهل هع الدراطبد الظ

العلوٖ. كوب ٗعزف الوظبق الطبة ثغْاًت إػبف٘خ ناد الظلخ ثبلجؾش هضل ك٘ا٘خ اطزتدام الوبزجخ ّعوع الج٘بًبد 

 ّالزْص٘ل ّإعزاء الجؾش ؽ٘ش ط٘زن الززك٘ش علٔ ك٘ا٘خ رطج٘ل الطبة لِذٍ العٌبطز فٖ الجؾش .

 

 )ساعح يعتًذج(  :ذوجن 192ل ز 

فِٖ رقْم هقبم العول٘خ الغزاؽ٘خ ؽ٘ش ٗطزػ الطبة علٔ ثظبؽ الجؾش  عت الٌدّح دّرات رشت٘ظ٘بت هِوبتيرل

هظبئل ؽزدد دصٌبء دراطزِن ي ّرْفز الازطخ للطبة ل٘قْهْا ثزؾل٘ل ّّطف الج٘بًبد هي اللغخ  هْاػ٘ع ّ

و٘خي ّرْفز طلا٘خ لألثؾبس العلو٘خ الزٖ ٗقدهًِْب  ّالوطلْة هٌِن رقدٗوِب اإلًغل٘شٗخ ّاللغبد اتطزٓ ثطزٗقخ عل

 طب  الاظل٘ي اتّل٘ي كوب رْفز الٌدّح فزطبت لزجبد  اٙراء فٖ الوْاػ٘ع العبهخ الزٖ ٗض٘زًِّب .

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :يوضوعاخ يتقذيح في انهغوياخ 193ل ز 

ع٘ي فٖ اللغْٗبد ّالذٕ ٗزن اًزقبءٍ ؽظت اؽز٘بعبد ّاُزوبهبد ٗزن فٖ ُذا الوظبق رؾل٘ل ّهٌبقشخ هْػْع ه

الطبة ّالودرص ي ّٗوبي رْعِ٘وَ ثؾ٘ش ٗزكش علٔ هْاػ٘ع هعٌ٘خ ردرص فٖ الوظبقبد اتطزٓ دّ لطزػ 

 هْػْع عدٗد فٖ هغب  لغْٕ ؽدٗش  الزثط٘ض.

 

 ساعاخ يعتًذج( 3)  :يوضوعاخ يتقذيح في تعهيى وتعهى انهغح اإلنجهيسيح كهغح أجنثيح 194ل ز 

ٗقْم الوظبق ثزؾل٘ل هْاػ٘ع ّهقبرثبد ًّوبنط هعٌ٘خ فٖ هغب  رعل٘ن اللغخ اإلًغل٘شٗخ كلغخ دعٌج٘خ هضل رق٘٘ن 

اؽز٘بعبد الوزعلن ّؽزق الزعلن ّ رطْٗزالوْاد الزعل٘و٘خ ّرظو٘ن الجزاهظ ّادارح ّرق٘٘ن اإلهزؾبًبد ي كوب ٗزكش 

 بالد هؾددح هضل هغب  اإلعبم ّالظ٘بؽخ ّالجٌْ  ّ ٘زُب .علٖ اطزتدام اللغخ اإلًغل٘شٗخ فٖ هغ

 

 )صفرساعح يعتًذج( :ايتحاٌ شايم 197ل ز 

ٗقْم اإلهزؾبى الشبهل ثزق٘٘ن هعزفخ الطبلت فٖ الوغبالد ّالؾقْ  الزئ٘ظ٘خ لعلن اللغْٗبد لزؾدٗد عبُشٗزَ للق٘بم 

هزؾبى الشبهل ّثوْافقخ رئ٘ض القظن ثزؾدٗد ثدراطبد هزتظظخ علٔ الوظزْٓ اتكبدٗوٖ. ّرقْم لغٌخ طبطخ ثبإل

قبئوخ ثبلبزت ّ/ دّ الوقبالد العلو٘خ الوطلْة هي الطبلت دراطزِب لِدف رقدٗن اإلهزؾبى. ّرقْم اللغٌخ ثئعداد 

اتطئلخ ّاإلرابق علٔ اإلعبثبد الظؾ٘ؾخ. ّٗزْقع هي الطبلت دى ٗزوزع ثوظزْٓ عب  هي الدراٗخ فٖ عو٘ع ؽقْ  

ؽ٘ش ٗزطلت ثزًبهظ الوبعظز٘ز فٖ اللغْٗبد الزطج٘ق٘خ الوعزفخ الشبهلخ ثغو٘ع ؽقْ  علن اللغْٗبد  علن اللغْٗبد

 هع الزْعَ للزتظض فٖ ثعغ فزّعِب. ّٗزن رْسٗع ًزبئظ الطبة ؽظت الائبد الزبل٘خ:

 

ؽ٘ش رعطٔ الدرعخ العلو٘خ ثعد اطزبوب  الطبلت لغو٘ع هزطلجبد الدراطخ مبهبت  :اجتيار اإليتحاٌ .1

 اإلهزؾبى الشبهل ّاعزوبد لغٌخ الدراطبد العل٘ب لذلك.

ّٗبْى نلك فٖ ؽب  عدم اعز٘بس الطبلت لضبس علٔ اتقل هي دطل درثعخ دفزع فٖ  اننجاح انًشروط .2

علظخ اإلهزؾبى ّٗعٌٖ نلك دًَ ط٘زؾزن علٔ الطبلت رقدٗن اإلهزؾبى الشبهل الزبو٘لٖ فٖ اتفزع الزٖ لن 

 ٗغزبسُب.

ؾظل الطبلت علٔ الدرعخ العلو٘خ فٖ ؽب  عدم اعز٘بسٍ لازع٘ي هي الازّع اترثعخ ؽ٘ش الٗ انرسوب .3

 الوطلْثخ فٖ اإلهزؾبى الشبهل . 

 

 ساعاخ يعتًذج( 9)   :رسانح ياجستير 199ل ز

رطبلخ هبعظز٘ز ٗظزد  هي طبلِب علٖ قدرح الطبلت علٖ إعزاء ّكزبثخ ثؾش دطلٖ  علٔ ؽبة الوبعظز٘ز كزبثخ

زَي ّٗقْم دؽد دعؼبء الِ٘ئخ الزدرٗظ٘خ الذٕ ٗتزبرٍ الطبلت ثعد اعزوبدٍ هي قجل لغٌخ الدراطبد فٖ هغب  دراط

طاؾخ ّعبدح هب ٗجدد  100 - 50العل٘ب فٖ القظن ثبإلمزاف علٔ رطبلخ الوبعظز٘زي ّرززاّػ الزطبلخ هبث٘ي 

ْم الوشزف ثئعزوبد الٌظتخ الطبلت عولَ فٖ الزطبلخ طب  الاظل اتط٘ز هي دراطزَ للوظبقبدي ّٗغت دى ٗق

 الٌِبئ٘خ للزطبلخ قجل رقدٗوِب للغٌخ لزؾدٗد هْعد للوٌبقشخ.

 


