ًَىرج وصف انًمرر

وصف انًمرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤصضخ انزعهًٛٛخ

جبيعخ ثغذاد

 .2انقضى العهً / ٙانًشكز

قضى انهغخ االصجبَٛخ

 .3اصى  /سيز انًقشس

عهى انهغخ /

 .4أشكبل انذضٕس انًزبدخ

اصجٕعٙ

 .5انفظم  /انضُخ

صُٕ٘

 .6عذد انضبعبد انذساصٛخ (انكه)ٙ

 60صبعخ

 .7ربسٚخ إعذاد ْزا انٕطف

2017/12/16

 .8أْذاف انًقشس
-1اعذاد جٛم كفٕء ف ٙيجبل انهغخ ٔانزشجًخ ٔاالدة االصجبَٙ
-2رًُٛخ انزفكٛش انزذهٛه ٙعُذ انطالة
-3رطٕٚش انزفكٛش انهغٕ٘ عُذ انطالة
-4رطٕٚش انقبثهٛخ عهٗ انزذذس ٔانكزبثخ ثشكم طذٛخ

انصفحت 1

429 SLIN

 .9يخشجبد اليقشس ٔطشائق انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزقٛٛى
أ -األْذاف انًعشفٛخ
أٚ - -1عشف انطبنت يعُٗ عهى انهغخ انعبو ٔأْى يظطهذبرٓب ٔانعهٕو انز ٙرخزض ثذساصزٓب ٔرذهٛهٓب.
أ -2رعشٚف انطبنت ثًعُٗ انزٕاطم (االَضبَ ٙرذذٚذا) ٔاْى عُبطشِ.
ٔ اٌ ٚفٓى
أ -3يعشفخ طجٛعخ انًفٕٓو انعبو نهشيز انهغٕ٘ ٔفق َظشٚخ جبسنش ثٛٛشس ٔاْى خظبئظّ
انطبنت ٔظبئف انهغخ ٔرطجٛقبرٓب.
أ -4رعشٚف انطبنت ثعهى انظٕرٛبد ٔ /fonéticaعهى انظٕرٛبد انٕظٛفٔ fonologíaٙرذهٛم
انًزضبداد انظٕرٛخ.
ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبطخ ثبليقشس.
ة  – 1أٌ ًٛٚز انطبنت ث ٍٛانًظطهذبد انخبطخ ٔانًخزهفخ ف ٙعهى انهغخ.
ة – 2رعشٚف انطبنت ثآساء ٔاْى َظشٚبد عهى انهغخ انعبو.
ة – 3رعشٚف انطبنت ثبقضبو عهى انهغخ االسثعخ ٔششح يفظم يع االيثهخ نكم عهى يُٓب.
طشائق انزعهٛى ٔانزعهى
 طشٚقخ انًذبضشح طشٚقخ انششح ٔانزٕضٛخ طشٚقخ انقبء انًذبضشح انُظريت وانؼهًهيت تتى في انًختبر ببصتخذاو انىصبئم انضًؼيت وانبصريت .طشائق انزقٛٛى
-1أخزجبساد شفٓٛخ
 - 2ايزذبَبد رذشٚشٚخ
 - 3أصتخذاو انًختبر (كىصيهت صًؼيت وبصريت)
-4
ج -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ
ج-1انٓذف االٔل ُٚظت ف ٙرعهٛى انطبنت ثًٓبساد انذذٚش يٍ خالل انًذبٔسح ف ٙانهغخ االصجبَٛخ ثٍٛ
انطبنت ٔاألصزبر.
ج-2انًشبسكخ انفبعهخ ٔانزفبعم يٍ قجم انطبنت ف ٙاعطبء االجبثبد انٕافٛخ نكبفخ االصئهخ.
ج-3يذٖ االَزجبِ ٔاإلدساك ٔانزذهٛم.
طشائق انزعهٛى ٔانزعهى
-

طشٚقخ انقبء انًذبضشاد
طشٚقخ انششح ٔانزٕضٛخ
طشٚقخ انًُبقشخ
أصزخذاو انًخزجش (كٕصٛهخ صًعٛخ ٔثظشٚخ)
طشائق انزقٛٛى

اخزجبساد شفٓٛخايزذبَبد رذشٚشٚخ -عًم ٔسط عًم ف ٙانًخزجش

انصفحت 2

د  -انًٓبساد انعبيخ ٔانزؤْٛهٛخ انًُقٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزعهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.) ٙ
د-1يٓبسح اصزعًبل انطشائق ٔاالصبنٛت
د-2يٓبسح اصزعًبل انٕصبئم انزعهًٛٛخ
د-3رًُٛخ انًٓبساد انفشدٚخ
د-4

انصفحت 3

 .10بُيت انًمرر
األصبىع

انضبػبث
في
االصبىع

يخرجبث انتؼهى انًطهىبت

اصى انىحذة  /انًضبق أو
انًىضىع

طريمت انتؼهيى

طريمت انتمييى

1

2
أصبىػيب ًا

تؼريف انطبنب بًفهىو ػهى انهغت

2

2
أصبىػيب ًا

تؼريف انطبنب بًفهىو انتىاصم
انبشري

يمذيت نؼهى انهغت وإػطبء
تؼريفبث دليمت نكم يٍ
يفهىو انهغت (انهفظيت وانال
نفظيت)
انتىاصم انبشري واهى
ػُبصرِ

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

تطبيك ػًهي في
انًختبر

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

3

2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا

تؼريف انطبنب بؼُبصرانتىاصم
انبشري
تؼريف انطبنب
بؼُبصرانتىاصم انبشري
تؼريف انطبنب
بؼُبصرانتىاصم انبشري
تؼريف انطبنب بؼُبصرانتىاصم
انبشري
تطبيك حىل انًىضىع

اخزجبساد شفٓٛخ
ٔرذشٚشٚخ
=

8

2
أصبىػيب ًا

9

2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا

تؼريف انطبنب ببنىظبئف
(انغبيبث) انًتُىػت في
اصتخذايبث انهغت
تؼريف انطبنب ببنىظيفت يغ
اػطبء ايثهت تطبيميت
تؼريف انطبنب ببنىظيفت يغ
اػطبء ايثهت تطبيميت
تؼريف انطبنب ببنىظيفت يغ
اػطبء ايثهت تطبيميت
تؼريف انطبنب ببنىظيفت يغ
اػطبء ايثهت تطبيميت
تؼريف انطبنب ببنىظيفت يغ
اػطبء ايثهت تطبيميت
تؼريف انطبنب ببنىظيفت يغ
اػطبء ايثهت تطبيميت
تؼريف انطبنب ببنىظيفت يغ
اػطبء ايثهت تطبيميت
تطبيك حىل انًىضىع

17

2
أصبىػيب ًا

18

2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا

4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16

19

انًرصم وانًتهمي
انريز  /انحىار
انىصيهت  /انمُبة
وصف انًىلف /يضًىٌ
انرصبنت
اصئهت وتًبريٍ

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=
=
=

اخزجبساد شفٓٛخ
ٔرذشٚشٚخ

وظبئف انهغت

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

وظبئف انهغت

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

االصتؼراضي  /انىالؼي
انتؼبيري
أنُذاء  /األيري
انشؼري
انتأكيذي
رو اهذاف نغىيت  /تؼهيًيت
اصئهت وتًبريٍ

=
=
=
=
=
=

اخزجبساد شفٓٛخ
ٔرذشٚشٚخ

تؼريف انطبنب بطبيؼت انريز
انهغىي وفمب نُظريت جبرنش
بييرس
تؼريف انطبنب بًفهىو انذال

انريز انهغىي

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

انذال كًفهىو وتطبيك

تؼريف انطبنب بًفهىو انًذنىل

انًذنىل كًفهىو وتطبيك

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

انصفحت 4

=

20

2
أصبىػيب ًا

تؼريف انطبنب بخصبئص انريز
انهغىي

21

2
أصبىػيب ًا

تطبيك حىل انًىضىع

خصبئص انريز انهغىي:
انتحكًيت  /خبصيت انُطك
انًزدوج واصتًراريت انريز
انهغىي
اصئهت وتًبريٍ

22

2
أصبىػيب ًا

23

2
أصبىػيب ًا

تؼريف انطبنب بؼهى ببنخصبئص
انتي يتُبونهب كال يٍ ػهى
انصىتيبث  /وػهى انصىتيبث
انىظيفي
تؼريف انطبنب ببنًراحم انًهًت
في اصذار انصىث

24

2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

26

2
أصبىػيب ًا

األحرف انضبكُت في انهغت
االصببَيت (تحهيم صىتي)

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

27

2
أصبىػيب ًا
2
أصبىػيب ًا

تؼريف انطبنب ببنفروق انكبيُت
في يصطهحبث انصىث
تؼريف انطبنب ببنخصبئص
انصىتيت ألحرف انؼهت في انهغت
االصببَيت
تؼريف انطبنب ببنخصبئص
انصىتيت نألحرف انضبكُت في
انهغت االصببَيت
تؼهيى انطبنب كيفيت ػًم تحهيم
نًتضبداث صىتيت
=

ػهى انصىتيبث
Fonología
ػهى انصىتيبث انىظيفي
Fonética
انًراحم انتي تذخم في
إصذار االصىاث:
انتُفش
انصىث
انُطك
Fonema, sonido y
letra
احرف انؼهت في انهغت
االصببَيت (تحهيم صىتي)

انتحهيم انصىتي (يتشببهبث
ويتضبداث)
ايثهت تطبيميت

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)
َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

29

2
أصبىػيب ًا

30

2
أصبىػيب ًا

انبذء في يُبلشت وتحهيالث
تطبيميت فيًب يخص ػهى
انصىتيبث بشكم ػبو
=

يُبلشت وتحهيم

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

يُبلشت وتحهيم

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

25

28

انصفحت 5

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

اخزجبساد شفٓٛخ
ٔرذشٚشٚخ
=

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

=

َظري +يختبر
(صًؼيت وبصريت)

=

اخزجبساد شفٓٛخ
ٔرذشٚشٚخ
ٔسط عًم
ٔيُبقشخ
ٔسط عًم
ٔيُبقشخ

 .11انجُٛخ انزذزٛخ
1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ

2ـ انًشاجع انشئٛضٛخ (انًظبدس)

انمراءاث انًطهىبت :

 انُظٕص األصبصٛخ
 كزت انًقشس
 أخشٖ
1. Curso de Lingüística General por
Ferdinand de Saussure.
2. Lengua y Comunicación por el
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
3. Curso de Lengua Española. Aprobada
por el Ministerio de Educación y Ciencia
Española.
4. Unidades
Didácticas
por
Socorro
Albarrán y Carmen Layunta.
5. Introducción a la Lingüística Hispánica
por José Ignacio y otros autores.
6. Analisis de errores escritos en espanol
como lengua extrangera de aprendices
iraquies en el ambito uviversitario .

اـ انكزت ٔانًشاجع انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًجالد انعهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,

اليوجد

ة ـ انًشاجع االنكزشَٔٛخ ,يٕاقع االَزشَٛذ
....

يزطهجبد خبطخ (ٔرشًم عهٗ صجٛم انًثبل عُذ اعذاد ٔسط
انعًم انخبطخ ثبنطالة ٔةإششاف األصزبر ف ٙانفظم انثبَٚ ٙزى
رقضٛى انطالة انٗ يجبيٛع نغشع عًم ثذٕس يشزشكخ انغبٚخ
يُٓب رعشٚف انطبنت ثكٛفٛخ اعذاد انجذٕس ٔإنقبئٓب ف ٙانهغخ
االصجبَٛخ ثبصزخذاو انٕصبئم انضًعٛخ ٔانجظشٚخ  ،عُذْب رقزضٙ
انضشٔسح ثزٕج ّٛانطبنت نغشع االصزعبَخ ثبنًظبدس انًزعذدح
ٔيُٓب انجشيجٛبد ٔانًٕاقع االنكزشَٔٛخ )

 .12خطخ رطٕٚش انًقشس انذساصٙ
االصزعبَخ ثًظبدس اكثش شًٕنٛخ االعزًبد عهٗ كزت طجعبد دذٚثخ-رُٕٚع انًظبدس ث ٍٛكزت ٔيٕصٕعبد ٔيٕاقع اَزشَٛذ يعزًذح.

انصفحت 6

انصفحت 7

ًَورج وصف انًقشس

وصف انًقشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض اًب ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤطظح انرؼهًٛٛح
 .2انقظى الػهً / ٙانًزكش

جايؼح تغذاد
قظى انهغح االطثاَٛح

 .3اطى  /ريش انًقزر

يادج انُثز432 SPR /

 .4أشكال انذضٕر انًرادح

اطثٕػٙ

 .5انفصم  /انظُح

طُٕ٘

 .6ػذد انظاػاخ انذراطٛح (انكه)ٙ

90

 .7ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف

2017-12 -18

 .8أْذاف انًقزر
 اكرظاب انطانة انًٓارج ف ٙاطرخذاو انهغح ٔ كظز داجشانرزدد اطرخذاو انًفزداخ االدتٛح ف ٙانًذادثح ٔ انرزجًح رتظ انًادج االدتٛح انًطزٔدح يغ يادج انرزجًح االدتٛح -رتظ انًادج االدتٛح انًطزٔدح يغ يادج ذارٚخ األدب

انصفحت 1

.10

يخزجاخ اليقزر ٔطزائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى

أ -األْذاف انًؼزفٛح
أ-1اٌ ٚفٓى انطانة انًادج انًرُأنح قٛذ انذرص
أ-2اٌ ٚظرٕػة انطانة ذفاصٛم انذرص
أ -3اٌ ٚظرخذو انطانة انًفزداخ األدتٛح ف ٙانًذادثح
أ -4اٌ ٚؼشس قاتهٛرّ ف ٙيادج انرزجًح االدتٛح
أ -5اٌ ذخهق ػُذِ قاتهٛح انرفكٛز انرذهٛهٙ
أ-6
ب  -األْذاف انًٓاراخٚح انخاصح تاليقزر.
ب– 1سٚادج يٓارج االطرٛؼاب
ب – 2سٚادج يٓارج انرزجًح
ب - 3سٚادج يٓارج اطرخذاو انًفزداخ األدتٛح
ب -4سٚادج يٓارج ذًٛٛش انهغح االدتٛح انؼانٛح ػٍ نغح انشارع
طزائق انرؼهٛى ٔانرؼهى
طزٚقح انًذاضزج
طزٚقح انشزح ٔ انرٕضٛخ
طزٚقح انًُاقشح
طزائق انرقٛٛى
اخرثاراخ شفٓٛح
ايرذاَاخ ذذزٚزٚح

ج -األْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح
ج -1ذًُٛح يٓارج انرفكٛز انًُظى
ج-2ذًُٛح يٓارج انرفكٛز انُقذ٘
ج -3ذًُٛح يٓارج انرذهٛم انًُطقٙ
ج-4
طزائق انرؼهٛى ٔانرؼهى
طزٚقح انًذاضزج
طزٚقح انشزح ٔ انرٕضٛخ
طزٚقح انًُاقشح
اطرخذاو انًخرثز

انصفحت 2

طزائق انرقٛٛى
اخرثاراخ شفٓٛح
ايرذاَاخ ذذزٚزٚح

د  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُقٕنح ( انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخص.) ٙ
د -1يٓارج اطرؼًال انطزائق ٔ األطانٛة
د -2يٓارج اطرؼًال انٕطائم انرؼهًٛٛح
د -3ذًُٛح انًٓاراخ انفزدٚح
د -4ذذفٛش انخٛال االتذاػٙ

انصفحت 3

.11
األسبوع

تُٛح انًقزر
انساػاث

يخشجاث انخؼهى
انًطهوبت

يذخم انى انشواٌت و
اسخؼشاض ألَواع انشواٌاث

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

2

َظشة حاسٌخٍت ػٍ انشواٌت
انؼصش انشوياَخٍكً

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

3

حٍاة و اػًال غوسخابو
ادونفو بٍثكٍش

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

4

قشاءة وافٍت ألسطوسة
(انؼٍوٌ انخضش)

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

5

ححهٍهً احذاد انشواٌت
االسطوسٌت و اسخخشاج
انخشاكٍب و انشيوص االدبٍت

اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح

 4اطثٕػٛا
1

فٓى ٔ اطرٛؼاب ٔ
اطرخذاو انًفزداخ
انجذٚذج

اسى انوحذة  /أو
انًوضوع

طشٌقت انخؼهٍى طشٌقت انخقٍٍى

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

6

ايخحاٌ َصف فصهً

7

َبزة حاسٌخٍت ػٍ ػصش
انخُوٌش يغ اسخؼشاض حٍاة
و اػًال خوسٍّ دي
كادانسو

8

انخؼشٌف بشواٌت (سسائم
يغشبٍت) و قشاءة نهشسانت
االونى

9

ححهٍهً احذاد انشواٌت و
اسخخشاج انخشاكٍب و انشيوص
االدبٍت

10

قشاءة فً سواٌت انكوَج
نوكاَوس

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

11

انخؼشٌف بانًضايٍٍ و انحكى

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

12

ححهٍهً احذاد انشواٌت و
اسخخشاج انخشاكٍب و انشيوص
االدبٍت

13

انخؼشٌف بأوجّ انًقاسَّ بٍٍ
(انكوَج نوكاَوس)و (انف
نٍهت و نٍهت)

14

ايخحاٌ َصف فصهً

انصفحت 4

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح
انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح
انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

يذخم انى انًسشحٍت

15

اوَايوَو و اػًانّ

16

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح
انرذرٚض ٔ
انًُاقشح
انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

17

يسشحٍت (انضًادة )

18

قشاءة ححهٍهٍت نهؼًم
انًسشحً

19

ايخحاٌ

20

خاثٍُخو بٍُابٍُخّ و اػًانّ

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

21

يسشحٍت (انذٍَا يصانح)

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

22

قشاءة ححهٍهٍت نهُص
انًسشحً

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

23

ايخحاٌ

24

فذٌشٌكو غاسثٍا نوسكا :ػصشِ
و حٍاحّ و اػًانّ

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

25

يسشحٍت ػشس انذو

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

26

قشاءة و ححهٍم

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

27

ػشض انًسشحٍت

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

28

حًاسٌٍ

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

29

يشاجؼت
ايخحاٌ

30

.12

انثُٛح انرذرٛح

1ـ انكرة انًقزرج انًطهٕتح

ال ٕٚجذ

انصفحت 5

انرذرٚض ٔ
انًُاقشح

اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح
اخرثاراخ
شفٓٛح ٔ
ذذزٚزٚح

• Literatura Española y Latinoamericana
• Comentario de textos literarios- nivel
básico
• Las épocas de la literatura española
• EL CUENTO HISPÁNICO/sexta
edición
• Aproximacion de las significación de las
metáforas entre la novela (la lluvia
amatilla ) y el coran sagrado .

)ح (انًصادرٛظٛـ انًزاجغ انزئ2

ٕجذٚ ال

ٕصٗ تٓاٚ ٙاـ انكرة ٔانًزاجغ انر
) ...., زٚ انرقار, حًٛ( انًجالخ انؼه

Tomo Primero/

دَٛ يٕاقغ االَرز,حَٛٔب ـ انًزاجغ االنكرز

1-Obras de Gustavo Adolfo Bécquer
LEYENDA 3: “LOS OJOS VERDES

http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomoprimero/916/leyenda-3-los-ojos-verdes/
2- Don Jose Cadalso/el relator de (las cartas muruecas)
http://www.biblioteca.org.ar/libros/89128.pdf
3-Miguel
de
Unamuno
y
su
biblioteca
danesa1
http://www.biblioteca.org.ar/libros/141316.pdf

ٙز انًقزر انذراطٕٚخطح ذط

.13

حٛاالطرؼاَح تًصادر اكثز شًٕن
ثحٚاالػرًاد ػهٗ كرة طثؼاخ دذ
د يؼرًذجٍَٛ كرة ٔ يٕطٕػاخ ٔ تذٕز ٔ يٕاقغ اَرزٛغ انًصادر تُٕٚذ
اخٛح ٔ انًظزدٛثح يٍ االفالو انزٔائٚػزض َظخ دذ
ضٚ انرذرٙح فًٛٚح االكادٛقح انخًاطٚاذثاع َظاو انطز

 النثر:املادة
 ليلى فاضل حسن.م. أ:اسم التدريسي

6 انصفحت

نمىرج وصف المقرر

وصف المقرر المادة  :ترجمت االدبيت ( 12و  3اسبىعيا)
.10

ٍخشجبد اهٍقشس ٗطشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ ٗاىزقٌٞٞ

أ -األٕذاف اىَؼشفٞخ
أ  -االٕذاف اىَؼشفٞخ
أ -1اُ ٝؼشف اىطبىت مٞفٞخ اىزشجَخ ٗق٘اػذٕب ٗاعغٖب ٗر٘ضٞفٖب ر٘ظٞفب طذٞذب ف ٜاىَْبقشبد
اىنالٍٞخ اىؼبٍخ ٍْٖب ٗاىخبطخ.
أ -2اُ ٝؼشف اىطبىت مٞفٞخ اعزخذاً ٗر٘ظٞف اىَفشدح اىز ٜٕ ٜاعبط اىيغخ فٍَ ٜبسعخ اىنالً ثشنو
طذٞخ ٗرشجَزٔ رذشٝشٝب ٗرؼبقجٞب ٗف٘سٝب.
أ -3اُ رنُ٘ ىذ ٙاىطبىت اىجشأح ٗاىقذسح اىيغ٘ٝخ ػي ٚاىنالًٗ ,اىغؤاه ٗاىج٘اة ثشنو طذٞخ.
أ -4اىغؼ ٜاىذثٞث اى ٚجؼو اىطبىت ٝزنيٌ اىيغخ االعجبّٞخ ثأّغٞبثٞخ ٗطالقخ ىغبُ ػبىٞخٗ ,ط٘ال اىٚ
ٍغزٍ٘ ٙقج٘ه ثبىيغخ.
ة  -األٕذاف اىَٖبسادٝخ اىخبطخ ثبهٍقشس.
ة ٍ – 1ؼشفخ اىطبىت ثَ٘ض٘ػبد اىذٞبح اىَخزيفخ ثشنو ػبً ٗاالدثٞخ ثشنو خبصٗ ,ال عَٞب ريل اىزٜ
رَظ دٞبرٔ اىجبٍؼٞخٗ ,اىؼبئيٞخٗ ,اىٍٞ٘ٞخٗ ,اىقذسح ػي ٚاىزؼجٞش ػْٖب ثبىيغخ االعجبّٞخ ثشنو طذٞخ.
ة  – 2أُ ٝؼشف اىطبىت أّٔ ىٞظ مو ٍب ُٝقبه مالٍٞب ثبىيغخ اىؼشثٞخ ثبالٍنبُ ق٘ىٔ ثبىيغخ االعجبّٞخ اٗ
رشجَزٔ دشفٞب ثو الثذ ٍِ ٍشاػبح ثقبفخ ٍجزَغ ىغخ اىَظذس ٗثقبفخ ٍجزَغ ىغخ اىٖذف ,أر اُ ىنو ىغخ
رؼبثٞشٕب ٗخظ٘طٞزٖب اىيغ٘ٝخ ٗاىنالٍٞخ ٗدغت ثقبفخ االٌٍ.
طشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
 .1أىقبء اىَذبضشاد ّظشٝبٗ ,ششح أعزخذاً اىَفشدادٗ ,االشنبه اىق٘اػذٝخ ششدب رفظٞيٞب ٗٗاضذب.
 .2اعزخذاً طبىخ اىَخزجشاد ىزؼي ٌٞاىطيجخ ػي ٚمٞفٞخ االّظبد اىجٞذ ٗرذيٞو اىنالً ىٞزغْ ٚىيَزشجٌ ٍِ
اداء ػَئ اىزشجَ ٜػي ٚافضو ٗجٔ.
طشائق اىزقٌٞٞ
 40 .درجت :دسجخ اىغؼ ٜاىغْ٘ ,ٛثَب فٖٞب اخزجبساد اىطيجخ اىشٖشٝخ شف٘ٝبٗ ,دض٘س اىطيجخٍٗ ,شبسمزٌٖ
ف ٜاىذسطٗ ,مزبثخ اىْشبطبد ٗاىزقبسٝش اىؼيَٞخ اىز ٜرزؼيق ثَبدح اىزشجَخ االدثٞخ.
 60 .2درجت :دسجخ االٍزذبُ اىْٖبئ.ٜ
ج -األٕذاف اى٘جذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ
ج -1رؼي ٌٞاىطبىت مٞفٞخ اىفٌٖ اىظذٞخ ىيَفشداد ٗاىجَو ٗاىْظ٘ص االدثٞخ ثنبفخ اّ٘اػٖبٗ ,اىنالً
اىجٞذ ٍِ خاله أجشاء اىَذبٗساد اىَخزيفخ ث ِٞاىطيجخ ٗاالعزبر ثبىيغخ االعجبّٞخٗ ,اىؼَو اى ٚاى٘ط٘ه اىٚ
ٍنبٍِ اىخيو اىز ٜرَْغ اىطبىت ٍِ رشجَخ اىْظ٘ص ٗاىنالً ٗاىَجبشش ثظ٘سح ٍزَٞضح.
ج-2اىَشبسمخ اىَزَٞضح ىيطبىت ف ٜطشح االعئيخٗ ,مٞفٞخ اىزذبٗس فَٞب ث ٌْٖٞثأعزخذاً اىيغخ االعجبّٞخ.
جٍ -3ذ ٙاالّزجبٓ ٗاالدساك اىزْٕ ٜىيطبىت ٗاّغجبٍٔ ٍغ اىذسط.

الصفحت 1

طشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
طشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
 .1أىقبء اىَذبضشاد ّظشٝبٗ ,ششح أعزخذاً اىَفشدادٗ ,االشنبه اىق٘اػذٝخ ششدب رفظٞيٞب ٗٗاضذب.
 .2اعزخذاً طبىخ اىَخزجشاد ىزؼي ٌٞاىطيجخ ػي ٚمٞفٞخ االّظبد اىجٞذ ٗرذيٞو اىنالً ىٞزغْ ٚىيَزشجٌ ٍِ
اداء ػَئ اىزشجَ ٜػي ٚافضو ٗجٔ.
طشائق اىزقٌٞٞ
 40 .درجت :دسجخ اىغؼ ٜاىغْ٘ ,ٛثَب فٖٞب اخزجبساد اىطيجخ اىشٖشٝخ شف٘ٝبٗ ,دض٘س اىطيجخٍٗ ,شبسمزٌٖ
ف ٜاىذسطٗ ,مزبثخ اىْشبطبد ٗاىزقبسٝش اىؼيَٞخ اىز ٜرزؼيق ثَبدح اىزشجَخ االدثٞخ.
 60 .2درجت :دسجخ االٍزذبُ اىْٖبئ.ٜ

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1اىَؤعغخ اىزؼيَٞٞخ
 .2اىقغٌ اهػيَ / ٜاىَشمض

جبٍؼخ ثغذاد
قغٌ اىيغخ االعجبّٞخ  /ميٞخ اىيغبد

 .3اعٌ  /سٍض اىَقشس

اىزشجَخ االدثٞخ ىيَشديخ اىشاثؼخ 434 SLT

 .4أشنبه اىذض٘س اىَزبدخ

اعج٘ػٜ

 .5اىفظو  /اىغْخ

عْ٘ٛ

 .6ػذد اىغبػبد اىذساعٞخ (اىني)ٜ

اىزشجَخ180 :

 .7ربسٝخ إػذاد ٕزا اى٘طف

2017/12/18

 .8إٔذاف اىَقشس
رذسٝظ ٍبدح اىزشجَخ األدثٞخ ٍِ اىيغخ االعجبّٞخ اى ٚاىيغخ اىؼشثٞخ ٗثبىؼنظ ثأعزخذاً االشنبه اىق٘اػذٝخ
االعبعٞخٗ ,رؼي ٌٞاىطيجخ مٞفٞخ رشجَخ اىْظ٘ص اىَخزيفخ ٗاىجَو ٗاىَظطيذبدٗ ،اىزشمٞض ػي ٚاىؼجبساد

الصفحت 2

اىجذٝذح ثبىْغجخ ىيطبىت ٗمٞفٞخ اعزخذاٍٖب ثَخزيف االصٍخٗ ،مزىل رؼشٝف اىطيجخ ثَؼبّ ٜاىَفشداد اىؼذٝذح
ٗثٞبُ ٍشادفبرٖب ٍٗؼبمغبرٖب ٗاعزخذاٍبرٖب ف ٜدق٘ه اىَؼشفخ اىَْبعجخٗ ،اجشاء اخزجبس ىنو اىطيجخ ٗث٘اقغ
ٍشر ِٞىنو طبىت ثأػزجبس اُ اىيغخ االعجبّٞخ ٕٗ ٜادذح ٍِ اىيغبد اىؼبىَٞخ اىذٞخ ٗاىَؼزشف ثٖب ف ٜػظجخ
االٌٍ اىَزذذح.

 .11ثْٞخ اىَقشس

الصفحت 3

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

االعج٘ع
االٗه
اىثبّٜ

3
3

ٍذخو ف ٜاىزشجَخ
االدثٞخ
اعظ اىزشجَخ

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا
القاء المحاضرة
نظريا
القاء المحاضرة
نظريا

امتحان شفهي
يىميا
امتحان شفهي
يىميا ٗٗاججبد
امتحان شفهي
يىميا

اىثبىث

3

اشنبه اىزشجَخ االدثٞخ اىزشجَخ االدثٞخ

اىشاثغ

3

اىخبٍظ

3

رشجَخ اىَفشداد
ٗاىَظطيذبد االدثٞخ
طؼ٘ثبد اىزشجَخ
االدثٞخ

اىزشجَخ االدثٞخ
اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا وتحريري
مختبر الصىث شهريا ٗٗاججبد
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا وعمليا
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا وعمليا

اىغبدط

3

طؼ٘ثبد رشجَخ
ىَزؼيَ ٜاىيغبد

اىزشجَخ االدثٞخ

اىغبثغ

3

دساعخ ّض ػِ
اىَغشح االعجبّٜ

اىزشجَخ االدثٞخ

اىثبٍِ

3

ق٘اػذ اىزؼشٝت

اىزشجَخ االدثٞخ

اىزبعغ

3

اىؼبشش

3

اه 11

3

اه 12

3

ق٘اػذ اىزؼج( ٌٞمزبثخ
االعَبء اىؼشثٞخ
ثبدشف الرْٞٞخ)
دساعخ ّض ػِ
اىَغشح اىؼشاقٜ
دساعخ ّض ػِ
اىشٗاٝخ االعجبّٞخ
دساعخ ّض اىشٗاٝخ
اىؼشثٞخ

اىزشجَخ االدثٞخ

اه13

3

اه14

3

دساعخ ّض ػِ
االمبدَٞٝخ اىَينٞخ
االعجبّٞخ
دساعخ ّض ػِ
اىَجَغ اىؼيَٜ
اىؼشاقٜ

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهري
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث

اىزشجَخ االدثٞخ
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اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اه15

3

اه16

3

اه17

3

دساعخ ّض ػِ اىفِ
اىزشنٞي ٜاالعجبّٜ
دساعخ ّض ػِ اىفِ
اىزشنٞي ٜاىؼشاقٜ
رشجَخ اىشؼش

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا
القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان تحريري
شهري
امتحان شفهي
يىميا

اه 18

3

اه 19

3

اه20

3

رشجَخ قظٞذح اىذٞبح
ديٌ االعجبّٞخ
رشجَخ قظٞذح
غشّبطخ اىؼشثٞخ
فِ رشجَخ اىقظخ
اىقظٞشح

اىزشجَخ االدثٞخ

استخذام مختبر
الصىث

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا

اه21

3

اه22

3

اه23

3

اه24

3

اه 25

3

اه 26

3

رشجَخ ّض قظخ
قظٞشح اعجبّٞخ
رشجَخ قظخ ٍِ اىف
ىٞيخ ٗىٞيخ
رشجَخ ّض ػِ
اىغَْٞب االعجبّٞخ
رشجَخ ػْبٗ ِٝاىنزت
ٍٗؼيٍ٘بد اىْشش
إَٞخ اىزشجَخ فٜ
دٞبرْب اىٍٞ٘ٞخ
دساعخ االخطبء
اىشبئؼخ ف ٜاىزشجَخ

اه27

3

رشجَخ ّض ػِ
جبئضح ّ٘ثو ىالداة

اىزشجَخ االدثٞخ

اه28

3

اه29

3

مٞفٞخ رشجَخ
اىَظطيذبد اىخبطخ
ثبالّزشّٞذ
مٞفٞخ رشجَخ اىَقبىخ
االدثٞخ

اىزشجَخ االدثٞخ

اىزشجَخ االدثٞخ

اىزشجَخ االدثٞخ
اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان تحريري
شهري

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان تحريري
شهريا
نظريا

اىزشجَخ االدثٞخ

القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا

اىزشجَخ االدثٞخ

رشجَخ اىشعبئو
اه30
3
االىنزشّٗٞخ
مزت ػِ اىزشجَخ ٗاّ٘اػٖب ٗطؼ٘ثبرٖب ثبىيغخ االعجبّٞخ ٗاىيغخ
1 ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ
اىؼشثٞخ ٗاعزخذاً شجنبد اىْذ ف ٜاعزخشاج اىْظ٘ص االدثٞخ.
اىْظ٘ص األعبعٞخ
 مزت اىَقشس
أخشٙ
1. De Bustos Tovar, José Jesús y otros: Diccionario de
2ـ اىَشاجغ اىشئٞغٞخ (اىَظبدس)
la literatura universal, la primera edición, ediciones
generales Anaya, S.A, Madrid (España), 1985.
2. Navarro, Romero: historia de la literatura española,
la segunda edición, ediciones D.C.Health y compañía,
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los estados unidos (América), 1966.
3. López, José García: historia de la literatura
española, la quinta edición, ediciones Vicense-Vives,
S.A, Barcelona (España), 1994.
4. Ramón, Francisco Ruiz: Historia del teatro español
Siglo XX, undécima edición, ediciones Cátedra, S.A,
Madrid (España), 1997.
5. Tusón, Vicente y Lázaro, Fernando: literatura
española, ciclo de lengua y literatura, ediciones Anaya,
Madrid (España), 1988.
6- semejanzas conceptuales entre ladramaturagia de
Alfonso sastre y yusuf AL- ani
1-Los periódicos en español: El Pais, El Mundo, La
Vanguardia.
2-Los periódicos en árabe: Al-Zaman, Al-Sabah.

 ثٖبٚ٘طٝ ٜاـ اىنزت ٗاىَشاجغ اىز
) ...., شٝ اىزقبس, خَٞ( اىَجالد اىؼي

http://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/vie
wcontent.cgi?article=1356&context=teatro
https://revistas.ucm.es/index.php/DICE/arti
cle/view/57700/51965
https://revistas.ucm.es/index.php/DICE/arti
cle/view/50933/47276

ذّٞ ٍ٘اقغ االّزش،خّٞٗة ـ اىَشاجغ االىنزش
....

ٜش اىَقشس اىذساعٝ٘خطخ رط

.12

ا العزؼبّخ ثَظبدس أمثش
اعزخذاً اىَخزجش ثشنو أمثش
خٞغ أمثش ىيْظ٘ص االدثْٝ٘ر

خ ىيَشديخ اىشاثؼخٞ اىزشجَخ االدث:اىَبدح
ٜذ ادَذ ػيٝ ٍؤ. د.ً :أعزبر اىَبدح

6 الصفحت

ّٔٛرض ٚطف اٌّمشس

ٚطف اٌّمشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انمؤسسة انتعهيمية
 .2انقسم العهمي  /انمزكز

كهية انهغات
انهغة االسبانية

 .3اسم  /رمز انمقزر

اننحو 430SG /

 .4أشكال انحضور انمتاحة

اسبوعي

 .5انفصم  /انسنة

سنوي

 .6عدد انساعات اندراسية (انكهي)

 180ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا انوصف

2017/12/16

 .8أ٘ذاف اٌّمشس
اعرخذاَ أالصِٕٗ ٔٚح ٛاٌٍغح االعثأ١ح ػٓ طش٠ك ذطث١مٙا فٔ ٟظٛص ٚذشاجُ ِٚحادشح
ٚذحٍ ً١اٌجٍّح ِٚماسٔح االصِٕح تاٌٍغح االعثأ١ح تاالصِٕح ف ٟاٌٍغح اٌؼشت١ح ٚو١ف١ح ذٛظ١فٙا ػٕذ اٌحذز.
اعرخذاَ ِا ذحراجٗ اٌجٍّح ِٓ الغاَ اٌىالَ ف ٟاٌٍغح االعثأ١ح ٌرىرًّ ٚذظثح دل١مح.

اٌظفحح 1

ِ .9خشجاخ ايِمشس ٚطشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ ٚاٌرمُ١١
ٞ
أ -األ٘ذاف اٌّؼشفج
أ -1أْ ٠رّىٓ اٌطاٌة ِٓ ِؼشفح لٛاػذ اٌٍغح االعثأ١ح تظٛسج طح١حح .
أ -2اٌرّىٓ ِٓ اعرخذاَ اٌمٛاػذ اٌظ١حح ف ٟاٌرشجّح ٚاٌّحادشح.
أ -3ذؼٍُ ِٓ خالي اٌف١ذ ٛ٠وص١ش ِٓ اٌؼاداخ ٚاٌرماٌ١ذ ٚاٌصمافح االعثأ١ح ِغ اعرخذاَ اٌظ١غ اٌمٛاػذ٠ح
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األ٘ذاف اٌّٙاساخ٠ح اٌخاطح تايِمشس.
بِ– 1ؼشفح اٌطاٌة اٌرىٍُ تاٌٍغح االعثأ١ح ِغ اعرخذاَ اٌمٛاػذ اٌظح١حح تظٛسج ػف٠ٛح تؼذ اٌرذس٠ة
ٚاٌرىشاس أُ٘ شٟء
ب - 2اعرخذاَ اٌطاٌة ٌظ١غ إٌح ٛإٌّاعثح ف ٟاٌرشجّح تظٛسج ػف٠ٛح تؼذ اٌرذس٠ة ٚاٌرىشاس أُ٘
شٟء
ب- 3
ب-4
طشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ
ذٛظ١ف جّ١غ اٌحٛاط ِٓ اجً ػٍّ١ح اٌفٚ ُٙاإلدسان
 .1إٌماء اٌّحاضشج ٚذؼش٠ف اٌطاٌة تّفشداخ اٌّٛضٛع ػٓ طش٠ك ورة ذرٕاٚي
اٌّٛضٛع اٌّخظض,
 .2اعرخذاَ اٌّخرثش ٌغّاع حٛاساخ ػٍ ٝشىً أفالَ ٌٕفظ اٌّٛضٛع.
 .3ػًّ اٌظف ػٍ ٝشىً دائشج ٌفرح اٌّجاي ٌٍحٛاس ت ٓ١اٌطٍثح فٔ ٟفظ اٌظ١غح
إٌح٠ٛح.
 .4ذشج١غ اٌطاٌة ػٍ ٝاالذظاي ػثش االٔرشٔ١د ِٛٚالغ اٌرٛاطً االجرّاػِ ٟغ
أشخاص ا ٚطالب ِٓ ِرحذش ٟاٌٍغح االعثأ١ح.

طشائك اٌرمُ١١
 %40 .1اِرحأاخ ذحش٠ش٠ح ١ِٛ٠حٚ ،شٙش٠ح ،إضافح إٌ ٝاٌحضٛس ٚاٌّشاسوح اٌشف٠ٛح ٚاٌٛاجثاخ
اٌظف١ح ٚاٌالطف١ح
 %60 .2اِرحاْ ذحش٠شٙٔ ٞائٟ
ض -األ٘ذاف اٌٛجذأ١ح ٚاٌم١ّ١ح
ض -1ذّٕ١ح اٌٛػٚ ٟاٌشغثح ف ٟاالعرمثاي ٘ٚزا ٠أذ ٟػٓ طش٠ك ذحث١ة اٌٍغح اٌر٠ ٟذسعٙا
ض -2ذّٕ١ح ِٙاسج ذثادي اٌّؼٍِٛاخ ٚذغ ً١ٙحفع ٚف ُٙاٌّادج ػٓ طش٠ك اٌرىٍُ تاعرخذاَ اٌظ١غ
إٌح٠ٛح اٌّطٍٛتح ٚذىش٠ش٘ا ِٓ لثً اٌطالب تاٌّحادشح ا ٚاٌرشجّح ٚاعرخذاَ ٚعائً اٌرٛاطً
االجرّاػ.ٟ

اٌظفحح 2

ض -3ذّٕ١ح ِٙاسج اٌرشو١ض االٔرثاٖ ِغ اٌرفى١ش إٌّظُ،
ض-4

طشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ
ذٛظ١ف جّ١غ اٌحٛاط ِٓ اجً ػٍّ١ح اٌفٚ ُٙاإلدسان حغة ٔظش٠رٕا اٌظٛسج اإلجّاٌ١ح ٌإلشاسج
اٌٍغ٠ٛح:
.2ػًّ اٌظف ػٍ ٝشىً دائشج ٌفرح اٌّجاي ٌٍحٛاس ت ٓ١اٌطٍثح تاعرخذاَ اٌظ١غ
إٌح٠ٛح .
.3ذشج١غ اٌطاٌة ػٍ ٝاالذظاي ػثش االٔرشٔ١د ِٛٚالغ اٌرٛاطً االجرّاػِ ٟغ
أشخاص ا ٚطالب ِٓ ِرحذش ٟاٌٍغح االعثأ١ح ِٓ ،اجً االعرخذاَ اٌؼفٌٍ ٞٛظ١غ
إٌح٠ٛح
 .1اٌحضٛس اٌ ٚ ِٟٛ١االٔرثاٖ أعٍٛتاْ ِّٙاْ ف ٟف ُٙاٌّادج.

طشائك اٌرمُ١١
.1االِرحاْ اٌرحش٠ش ٞاالعثٛػٚ ٟشثٗ االعثٛػٟ
.2اٌّشاسوح اٌشف٠ٛح ٚاعرخذاَ اٌظ١غ إٌح٠ٛح اٌظح١حح
.3اٌحضٛس  ٚاٌّراتؼح
.4أجاص اٌٛاجثاخ  ٚذغٍّٙ١ا ف ٟاألٚلاخ اٌّحذدج

د  -اٌّٙاساخ اٌؼاِح ٚإٌّمٌٛح ( اٌّٙاساخ األخش ٜاٌّرؼٍمح تماتٍ١ح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظ.) ٟ
د -1لذسج اٌطاٌة ػٍ ٝإتذاء أسائٗ تٍغح اعثأ١ح عٍّ١ح ذذي ػٍ ٝاٌصمح تإٌفظ أ ٞتظٛسج ػف٠ٛح ِٓ
د ْٚأْ ٠شؼش تأٔٗ ٠غرخذَ اٌظ١غ إٌح٠ٛح اٌظح١حح.
د -2اٌمذسج ػٍ ٝذح ً٠ٛأفىاسٖ إٌ ٝجًّ عٍّ١ح  ٚطح١حح لٛا ػذ٠ا ِ ٚفِٛٙح ِٓ لثً اٌرذس٠غ.ٟ
د—3لذسج اٌطاٌة ػٍ ٝاإلفادج ِٓ ذمٕ١اخ اٌرؼٍ ُ١اإلٌىرش١ٔٚح ،واٌحاعٛب ٚاإلٔرشٔد ف ٟذط٠ٛش اٌثٕ١ح
اٌّؼشف١ح .
د-4

اٌظفحح 3

 . 11تٕ١ح اٌّمشس
األعثٛع

اٌغاػاخ

ِخشجاخ اٌرؼٍُ
اٌّطٍٛتح
ذؼًَ اٌطاٌة اٌّاضٟ
اٌراَ اٌذٌٚ ٍٟ١جًّ
اٌطٍة اٌّؤدب

اعُ اٌٛحذج /
اٌّغاق أٚ
اٌّٛضٛع
اعرخذاِاخ صِٓ
اٌّاض ٟأٌذٌٍٟ١
اٌراَ .اٌطٍة
اٌّؤدب

طش٠مح اٌرؼٍُ١

طش٠مح اٌرمُ١١

طشق اٌرؼٍُ١
ٌّغرخذِح فٟ
وً أعثٛع ٟ٘
ٔ:ظشِٚ ٞخرثش
طٛخ،

اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ

األٚي

3

اٌصأٟ

3

اٌصاٌس

3

ذؼًَ اٌطاٌة ط١غح
اٌّاض ٟاٌذٌٍٟ١
اٌّطٍك.

اٌشاتغ

3

ذؼًَ اٌطاٌة ط١غح
اٌّاض ٟأٌذٌٍٟ١
األعثك،شُ اعرخذاِٙا
ف ٟاٌّحادشح.

اٌخاِظ

3

اعرشجاع اٌطاٌة ط١غ
اٌّفؼٛي تٗ اٌّثاشش
ٚاعرخذاِٙا

اعرخذاَ اٌّفؼٛي
تٗ اٌّثاشش

اٌغادط

3

اعرشجاع اٌطاٌة
ط١غح اٌّفؼٛي تٗ
غ١ش اٌّثاشش،شُ
اعرخذاِٙا

اعرخذاَ اٌّفؼٛي
تٗ غ١ش اٌّثاشش

اٌغاتغ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ ِرمذِح
ٌضّائش اٌرٍّه

ف ٟاٌّخرثش
اعرخذاِاخ ِرمذِح ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ٌضّائش اٌرٍّه
ِٚحادشح

ذؼًَ اٌطاٌة ط١غح
اٌّاض ٟاٌذٌ ٍٟ١غ١ش
اٌراَ،شُ اعرخذاِٙا
ٚاعرؼّاي جًّ
االحرّاي

اعرخذاِاخ صِٓ
اٌّاض ٟأٌذٌٍٟ١
غ١ش اٌراَ ,اٌجًّ
االحرّاٌ١ح

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اعرخذاِاخ صِٓ
اٌّاض ٟأٌذٌٍٟ١
اٌّطٍك

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اعرخذاِاخ صِٓ
اٌّاض ٟأٌذٌٍٟ١
األعثك

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح
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ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح
ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌٗ١ِٛ١
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحش٠ش٠ح
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌٗ١ِٛ١
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌٗ١ِٛ١
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح
ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اٌصآِ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ
االعرخذاِاخ اٌّرمذِح
اٌظفاخ اٌّثّٙح
يٌضّائش اٌّثّٙح

اٌراعغ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظفاخ
اٌّثّٙح ،شُ
اعدػُاي٘ا

اٌؼاشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
ف ٟاٌّخرثش
اعرخذاِاخ
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌظ١غح اٌزٕ٘١ح فِ ٟشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
جًّ ِغرمٍح .جًّ ِغ ذّاسٓ٠
ِغرمٍح ،شُ اعرؼّاٌٙا
ِٚحادشح
اٌرّٕٟ
ٚجًّ اٌرّٕٟ

اٌحادٞ
ػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح.أفؼاي اٌرّٕٟ
ٚاٌشجاء،شُ اعرؼّاٌٙا
ٚاٌجًّ اٌششط١ح

اعرخذاِاخ اٌظ١غح ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِغ ذّاسٓ٠
ِشوثح .أفؼاي
ِٚحادشح
اٌرّٕٚ ٟاٌشجاء

اٌصأ ٟػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح.أفؼاي اٌطٍة
،شُ اعرؼّاٌٙا

ف ٟاٌّخرثش
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِغ ذّاسٓ٠
ِشوثح .أفؼاي اٌطٍة
ِٚحادشح

اٌصاٌس ػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح.أفؼاي
إٌظ١حح ،شُ
اعرؼّاٌٙا

اعرخذاِاخ اٌظ١غح ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِغ ذّاسٓ٠
ِشوثح .أفؼاي
ِٚحادشح
إٌظ١حح

اٌشاتغ ػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح.أفؼاي اٌشؼٛس
،شُ اعرؼّاٌٙا.

اعرخذاِاخ اٌظ١غح ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِغ ذّاسٓ٠
ِشوثح .أفؼاي
ِٚحادشح
اٌشؼٛس

اٌخاِظ
ػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح.أفؼاي اٌرٛاطً
 ٚاٌشأ،ٞشُ اعرؼّاٌٙا.

اعرخذاِاخ
اٌظفاخ اٌّثّٙح

اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح .أفؼاي
اٌرٛطٚ ً١اٌشأٞ
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ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ

اٌغادط
ػشش

3

ف ٟاٌّخرثش
ػً اٌطاٌة
خَ
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِغ ذّاسٓ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثحِ .غ أدٚاخ
ِٚحادشح
ِشوثح ِغ أدٚاخ اٌرٟ
اٌر ٟذذي ػٍٝ
اٌّؼشف١ح
ذذي ػٍ ٝاألجً أٚ
األجً أ ٚاٌغا٠ح
إٌح٠ٛح ٌٍطالب
اٌغا٠ح،شُ اعرؼّاٌٙا.

اٌغاتغ
ػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ ػٕذ،شُ
اعرؼّاٌٙا.

اعرخذاِاخ اٌظ١غح ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِغ ذّاسٓ٠
ِشوثح ِغ
ِٚحادشح
 cuandoػٕذ

اٌصآِ
ػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ ِصً،شُ
اعرؼّاٌٙا.

اعرخذاِاخ اٌظ١غح ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِغ ذّاسٓ٠
ِشوثح ِغ
ِٚحادشح
ِcomoصً

اٌراعغ
ػشش

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا.

اٌؼششْٚ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا.

اٌحادٞ
ٚاٌؼششْٚ

3

اٌصأٟ
ٚاٌؼششْٚ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا فٟ
اٌّحادشح ٚاٌرشجّح.
ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا فٟ
اٌّحادشح ٚاٌرشجّح.

اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح
ِغ aunque

تاٌشغُ ِٓ

اعرخذاِاخ
اٌّاض ٟاٌراَ
اٌزٕٟ٘

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح
ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اعرخذاِاخ
اٌّاض ٟغ١ش اٌراَ
اٌزٕٟ٘

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اعرخذاِاخ
اٌّاض ٟاألعثك
اٌزٕٟ٘

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح
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االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػ. ٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا فٟ
اٌّحادشح ٚاٌرشجّح.
ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا فٟ
اٌّحادشح ٚاٌرشجّح.

ف ٟاٌّخرثش
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ِغ أدٚاخ
ِغ ذّاسٓ٠
اٌشتظ
ِٚحادشح

اٌصاٌس
ٚاٌؼششْٚ

3

اٌشاتغ
ٚاٌؼششْٚ

3

اٌخاِظ
ٚاٌؼششْٚ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا

اعرخذاِاخ صِٓ
اٌششط اٌثغ١ظ
ٚاٌّشوة

اٌغادط
ٚاٌؼششْٚ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ

ف ٟاٌّخرثش
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح اٌششط
ِغ ذّاسٓ٠
اٌثغ١ظ  ٚاٌّشوة
ِٚحادشح

اٌغاتغ
ٚاٌؼششْٚ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اٌصآِ
ٚاٌؼششْٚ

3

اٌراعغ
ٚاٌؼششْٚ

3

ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا فٟ
اٌّحادشح ٚاٌرشجّح.
ذؼًَ اٌطاٌة
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
اٌزٕ٘١ح ف ٟجًّ
ِشوثح ِغ تاٌشغُ
ِٓ،شُ اعرؼّاٌٙا فٟ
اٌّحادشح ٚاٌرشجّح
ػٓ طش٠ك اٌرٛاطً

ف ٟاٌّخرثش
اعرخذاِاخ اٌظ١غح
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
اٌزٕ٘١ح ِغ أدٚاخ
ِغ ذّاسٓ٠
اٌششط
ِٚحادشح

اعرخذاِاخ أٔٛع
اٌضّ١ش .se
االٔؼىاع١ح
ٚاٌّرثادٌح

ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

ف ٟاٌّخرثش
اعرخذاِاخ أٔٛع
اٌضّ١ش  .seاٌّثٕ١ح ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ٌٍّجٛٙي
ِٚحادشح
ٚاٌشخض اٌصاٌس

اعرخذاَ األعٍٛب
اٌّثاشش ٚغ١ش
اٌّثاشش
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ف ٟاٌّخرثش
ِشا٘ذج ف١ذٛ٠
ِغ ذّاسٓ٠
ِٚحادشح

اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ
اٌحضٛس
ٚاٌّشاسوح
أٌ ٗ١ِٛ١ذحض١ش
اٌٛاجة اٌث١رٟ
ٚاالِرحاْ
االعثٛػٟ

سٛاٌحض
اٌّشاسوحٚ
ش١ٗ ذحض١ِٛ١ٌأ
ٟر١اجة اٌثٌٛا
ْاالِرحاٚ
ٟػٛاالعث

 اٌّخرثشٟف
ٛ٠ذ١ِشا٘ذج ف
ٓ٠ِغ ذّاس
ِحادشحٚ

.ٍُاٌرىٚ
ذؼًَ اٌطاٌة
غح١اعرخذاِاخ اٌظ
ًّ جٟح ف١ٕ٘اٌز
ُِشوثح ِغ تاٌشغ
ٟا فٌٙشُ اعرؼّا،ِٓ
اٌرشجّحٚ اٌّحادشح
ًاطٛك اٌر٠ػٓ طش
.ٍُاٌرىٚ

االعرخذاِاخ
فٚاٌّرمذِح ٌحش
اٌجش

3

ْٛاٌصالش

اليوجد

ح١ح اٌرحر١ٕ اٌث.12
تحٍٛـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّط1

-Manuel María Sánchez y otros: Gramática

)ح (اٌّظادس١غ١ـ اٌّشاجغ اٌشئ2

española por niveles, 2 volúmenes.Escuela.
- Carfax de Granada: Curso de gramática 2009.
-Ana María Pérez y otros: ¿Qué tal?
- Gramática descriptiva de la lengua española,
vol. I., II, III Madrid, Espasa Calpe, (1999)
VVAA.
-Gramática práctica para extranjeros
(Varios autores)
- La condocionalidad en espanol
studio analitico forvnal y semantico
pragmatico .
1. http://www.tonosdigital.com.
2. https://cvc.cervantes.es/lengua

اٙ تٝطٛ٠ ٟاٌّشاجغ اٌرٚ اـ اٌىرة
) ...., ش٠ اٌرماس, ح١ٍّ( اٌّجالخ اٌؼ

3. Artifara. Revista de lenguas y
literaturas ibéricas y
latinoamericanas
Menú de vídeos y actividades del nivel A2,
B1,B2 - Videoele.en
https://www.videoele.com/menu_B1.htm.
www.miriada.com
www.auladiez.es
www.espanol.net

8 اٌظفحح

د١ٔالغ االٔرشِٛ ,ح١ٔٚب ـ اٌّشاجغ االٌىرش
....

 .13خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ
ذغ١ش ٚضؼ١ح اٌظفٛف ف ٟوٍ١ح اٌٍغاخ
ذٛف١ش االٔرشٔد ف ٟاٌظف ِغ اٌغرال٠د ٚاٌرٍفاص.
االعرؼأح تاٌّظادس األحذز
ذٕ٠ٛغ اٌّظادس ت ٓ١اعرخذاَ ورة إٌح ٛأ ٚػشع فٍُ ِغ ذطث١ك فِٛ ٟالغ اٌرٛاطً االجرّاػِ ٟغ طالب
اٌٍغح اٌؼشت١ح األعثاْ

اٌظفحح 9

نمىرج وصف المقرر

وصف المقرر المادة  :ترجمت القانىنيت ( 12و  3اسبىعيا)
.10

ٍخشجبد اهٍقشس ٗطشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ ٗاىزقٌٞٞ

أ -األٕذاف اىَؼشفٞخ
أ  -االٕذاف اىَؼشفٞخ
أ -1اُ ٝؼشف اىطبىت مٞفٞخ اىزشجَخ ٗق٘اػذٕب ٗاعغٖب ٗر٘ضٞفٖب ر٘ظٞفب طذٞذب ف ٜاىَْبقشبد
اىنالٍٞخ اىؼبٍخ ٍْٖب ٗاىخبطخ.
أ -2اُ ٝؼشف اىطبىت مٞفٞخ اعزخذاً ٗر٘ظٞف اىَفشدح اىز ٜٕ ٜاعبط اىيغخ فٍَ ٜبسعخ اىنالً ثشنو
طذٞخ ٗرشجَزٔ رذشٝشٝب ٗرؼبقجٞب ٗف٘سٝب.
أ -3اُ رنُ٘ ىذ ٙاىطبىت اىجشأح ٗاىقذسح اىيغ٘ٝخ ػي ٚاىنالًٗ ,اىغؤاه ٗاىج٘اة ثشنو طذٞخ.
أ -4اىغؼ ٜاىذثٞث اى ٚجؼو اىطبىت ٝزنيٌ اىيغخ االعجبّٞخ ثأّغٞبثٞخ ٗطالقخ ىغبُ ػبىٞخٗ ,ط٘ال اىٚ
ٍغزٍ٘ ٙقج٘ه ثبىيغخ.
ة  -األٕذاف اىَٖبسادٝخ اىخبطخ ثبهٍقشس.
ة ٍ – 1ؼشفخ اىطبىت ثَ٘ض٘ػبد اىذٞبح اىَخزيفخ ثشنو ػبً ٗاىقبّّ٘ٞخ ثشنو خبصٗ ,ال عَٞب ريل
اىز ٜرَظ دٞبرٔ اىجبٍؼٞخٗ ,اىؼبئيٞخٗ ,اىٍٞ٘ٞخٗ ,اىقذسح ػي ٚاىزؼجٞش ػْٖب ثبىيغخ االعجبّٞخ ثشنو طذٞخ.
ة  – 2أُ ٝؼشف اىطبىت أّٔ ىٞظ مو ٍب ُٝقبه مالٍٞب ثبىيغخ اىؼشثٞخ ثبالٍنبُ ق٘ىٔ ثبىيغخ االعجبّٞخ اٗ
رشجَزٔ دشفٞب ثو الثذ ٍِ ٍشاػبح ثقبفخ ٍجزَغ ىغخ اىَظذس ٗثقبفخ ٍجزَغ ىغخ اىٖذف ,أر اُ ىنو ىغخ
رؼبثٞشٕب ٗخظ٘طٞزٖب اىيغ٘ٝخ ٗاىنالٍٞخ ٗدغت ثقبفخ االٌٍ.
طشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
 .1أىقبء اىَذبضشاد ّظشٝبٗ ,ششح أعزخذاً اىَفشدادٗ ,االشنبه اىق٘اػذٝخ ششدب رفظٞيٞب ٗٗاضذب.
 .2اعزخذاً طبىخ اىَخزجشاد ىزؼي ٌٞاىطيجخ ػي ٚمٞفٞخ االّظبد اىجٞذ ٗرذيٞو اىنالً ىٞزغْ ٚىيَزشجٌ ٍِ
اداء ػَئ اىزشجَ ٜػي ٚافضو ٗجٔ.
طشائق اىزقٌٞٞ
 40 .درجت :دسجخ اىغؼ ٜاىغْ٘ ,ٛثَب فٖٞب اخزجبساد اىطيجخ اىشٖشٝخ شف٘ٝبٗ ,دض٘س اىطيجخٍٗ ,شبسمزٌٖ
ف ٜاىذسطٗ ,مزبثخ اىْشبطبد ٗاىزقبسٝش اىؼيَٞخ اىز ٜرزؼيق ثَبدح اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ.
 60 .2درجت :دسجخ االٍزذبُ اىْٖبئ.ٜ
ج -األٕذاف اى٘جذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ
ج -1رؼي ٌٞاىطبىت مٞفٞخ اىفٌٖ اىظذٞخ ىيَفشداد ٗاىجَو ٗاىْظ٘ص ٗاى٘ثبئق اىقبّّ٘ٞخ ثنبفخ اّ٘اػٖب,
ٗاىنالً اىجٞذ ٍِ خاله أجشاء اىَذبٗساد اىَخزيفخ ث ِٞاىطيجخ ٗاالعزبر ثبىيغخ االعجبّٞخٗ ,اىؼَو اى ٚاى٘ط٘ه
اىٍ ٚنبٍِ اىخيو اىز ٜرَْغ اىطبىت ٍِ رشجَخ اىْظ٘ص ٗاىنالً ٗاىَجبشش ثظ٘سح ٍزَٞضح.
ج-2اىَشبسمخ اىَزَٞضح ىيطبىت ف ٜطشح االعئيخٗ ,مٞفٞخ اىزذبٗس فَٞب ث ٌْٖٞثأعزخذاً اىيغخ االعجبّٞخ.
جٍ -3ذ ٙاالّزجبٓ ٗاالدساك اىزْٕ ٜىيطبىت ٗاّغجبٍٔ ٍغ اىذسط.

الصفحت 1

طشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
طشائق اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
 .1أىقبء اىَذبضشاد ّظشٝبٗ ,ششح أعزخذاً اىَفشدادٗ ,االشنبه اىق٘اػذٝخ ششدب رفظٞيٞب ٗٗاضذب.
 .2اعزخذاً طبىخ اىَخزجشاد ىزؼي ٌٞاىطيجخ ػي ٚمٞفٞخ االّظبد اىجٞذ ٗرذيٞو اىنالً ىٞزغْ ٚىيَزشجٌ ٍِ
اداء ػَئ اىزشجَ ٜػي ٚافضو ٗجٔ.
طشائق اىزقٌٞٞ
 40 .درجت :دسجخ اىغؼ ٜاىغْ٘ ,ٛثَب فٖٞب اخزجبساد اىطيجخ اىشٖشٝخ شف٘ٝبٗ ,دض٘س اىطيجخٍٗ ,شبسمزٌٖ
ف ٜاىذسطٗ ,مزبثخ اىْشبطبد ٗاىزقبسٝش اىؼيَٞخ اىز ٜرزؼيق ثَبدح اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ.
 60 .2درجت :دسجخ االٍزذبُ اىْٖبئ.ٜ

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1اىَؤعغخ اىزؼيَٞٞخ
 .2اىقغٌ اهػيَ / ٜاىَشمض

جبٍؼخ ثغذاد
قغٌ اىيغخ االعجبّٞخ  /ميٞخ اىيغبد

 .3اعٌ  /سٍض اىَقشس

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ ىيَشديخ اىشاثؼخ 434 SLT

 .4أشنبه اىذض٘س اىَزبدخ

اعج٘ػٜ

 .5اىفظو  /اىغْخ

عْ٘ٛ

 .6ػذد اىغبػبد اىذساعٞخ (اىني)ٜ

اىزشجَخ180 :

 .7ربسٝخ إػذاد ٕزا اى٘طف

2017/12/ 20

 .8إٔذاف اىَقشس
رذسٝظ ٍبدح اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ ٍِ اىيغخ االعجبّٞخ اى ٚاىيغخ اىؼشثٞخ ٗثبىؼنظ ثأعزخذاً االشنبه اىق٘اػذٝخ
االعبعٞخٗ ,رؼي ٌٞاىطيجخ مٞفٞخ رشجَخ اىْظ٘ص ٗاى٘ثبئق اىقبّّ٘ٞخ اىَخزيفخ ٗاىجَو ٗاىَظطيذبد،

الصفحت 2

ٗاىزشمٞض ػي ٚاىؼجبساد اىجذٝذح ثبىْغجخ ىيطبىت ٗمٞفٞخ اعزخذاٍٖب ثَخزيف االصٍخٗ ،مزىل رؼشٝف اىطيجخ
ثَؼبّ ٜاىَفشداد اىؼذٝذح ٗثٞبُ ٍشادفبرٖب ٍٗؼبمغبرٖب ٗاعزخذاٍبرٖب ف ٜدق٘ه اىَؼشفخ اىَْبعجخٗ ،اجشاء
اخزجبس ىنو اىطيجخ ٗث٘اقغ ٍشر ِٞىنو طبىت ثأػزجبس اُ اىيغخ االعجبّٞخ ٕٗ ٜادذح ٍِ اىيغبد اىؼبىَٞخ اىذٞخ
ٗاىَؼزشف ثٖب ف ٜػظجخ االٌٍ اىَزذذح.

.11ثْٞخ اىَقشس

الصفحت 3

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

االعج٘ع
االٗه
اىثبّٜ

3
3

ٍذخو ف ٜاىزشجَخ
اىقبّّ٘ٞخ
اعظ اىزشجَخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا
القاء المحاضرة
نظريا
القاء المحاضرة
نظريا

امتحان شفهي
يىميا
امتحان شفهي
يىميا ٗٗاججبد
امتحان شفهي
يىميا

اىثبىث

3

اّ٘اع اىزشجَخ اقبّّ٘ٞخ اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اىشاثغ

3

اىخبٍظ

3

رشجَخ اىَفشداد
ٗاىَظطيذبد
اىقبّّ٘ٞخ
طؼ٘ثبد اىزشجَخ
اىقبّّ٘ٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ
اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا وتحريري
مختبر الصىث شهريا ٗٗاججبد
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا وعمليا

اىغبدط

3

طؼ٘ثبد اىزشجَخ
ىَزؼيَ ٜاىيغبد

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اىغبثغ

3

دساعخ ٗرشجَخ
اى٘ثبئق االمبدٍٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اىثبٍِ

3

اىزبعغ

3

اىؼبشش

3

اه 11

3

اه 12

3

ق٘اػذ اىزؼشٝت اٗ
اىْقذشح
ق٘اػذ اىزؼج( ٌٞمزبثخ
االعَبء اىؼشثٞخ
ثبدشف الرْٞٞخ)
دساعخ ٗرشجَخ ق٘اِّٞ
ٍْخ اىزبشٞشح
دساعخ ٗرشجَخ ّض
ٗادنبً قضبئٞخ اعجبّٞخ
دساعخ ٗرشجَخ ّض
ٗادنبً قضبئٞخ ػشثٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اه13

3

دساعخ ٗرشجَخ ٍقبىخ
قضبئٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اه14

3

دساعخ ّض ػِ
اىَجَغ اىؼيَٜ
اىؼشاقٜ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهري
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث

الصفحت 4

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اه15

3

اه16

3

اه17

3

اه 18

3

اه 19

3

اه20

3

ٗدساعخ ٗرشجَخ
اىَظطيذبد اىخبطخ
ثبىجشائٌ
ٗدساعخ ٗرشجَخ
اىَظطيذبد اىخبطخ
ثبىجشائٌ
رشجَخ ٍ٘اد ٍِ
اىذعز٘س اىؼشاقٜ
رشجَخ ٍ٘اد ٍِ
اىذعز٘س اىؼشاقٜ
رشجَخ ٍ٘اد ٍِ
اىذعز٘س االعجبّٜ
رشجَخ ٍ٘اد ٍِ
اىذعز٘س االعجبّٜ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان تحريري
شهري

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

استخذام مختبر
الصىث

امتحان شفهي
يىميا

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا وعمليا
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا وعمليا

اه21

3

رشجَخ ٗثبئق قبّّ٘ٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اه22

3

رشجَخ ٗثبئق قبّّ٘ٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اه23

3

اه24

3

رشجَخ ٍغزْذاد
سعَٞخ
رشجَخ ػق٘د ػَو

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ
اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة
نظريا وعمليا
القاء المحاضرة
نظريا وعمليا

امتحان تحريري
شهري
امتحان شفهي
يىميا

اه 25

3

اه 26

3

إَٞخ اىزشجَخ فٜ
دٞبرْب اىٍٞ٘ٞخ
دساعخ االخطبء
اىشبئؼخ ف ٜاىزشجَخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
نظريا واستخذام يىميا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان تحريري
شهريا
نظريا

اه27

3

رشجَخ ػق٘د رجبسٝخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ
اىقبّّ٘ٞخ

اه28

3

اه29

3

مٞفٞخ رشجَخ
اىَظطيذبد اىخبطخ
ثبالّزشّٞذ
مٞفٞخ رشجَخ اىَقبىخ
اىقبّّ٘ٞخ اىظذفٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ
اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

القاء المحاضرة امتحان تحريري
نظريا واستخذام شهريا
مختبر الصىث
القاء المحاضرة امتحان شفهي
يىميا
نظريا

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

اىزشجَخ اىقبّّ٘ٞخ

رشجَخ اىشعبئو
اه30
3
االىنزشّٗٞخ
مزت ػِ اىزشجَخ ٗاّ٘اػٖب ٗطؼ٘ثبرٖب ثبىيغخ االعجبّٞخ ٗاىيغخ
1 ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ
اىؼشثٞخ ٗاعزخذاً شجنبد اىْذ ف ٜاعزخشاج اىْظ٘ص اىقبّّ٘ٞخ.
اىْظ٘ص األعبعٞخ
 مزت اىَقشس
أخشٙ
1. F. Corriente: Diccionario Español-Arabe, Tercera
2ـ اىَشاجغ اىشئٞغٞخ (اىَظبدس)
las

edición, Herder, S.A, Barcelona (España), 1997.
2.
Documentos
académicos
de

الصفحت 5

universidades españolas.
3. documentos jurídicos españoles.
4. la constitución de España.
5. خٞخ ػشاقٞٗثبئق جبٍؼ
6. ٜاىذعز٘س اىؼشاق
7. خٞٗثبئق ٍٗغزْذاد ػشث
8- las difrencias linguistica en la traduccion del
espanol al arabe .
1- Los periódicos en español: El País, El Mundo, La
Vanguardia.
2- ُفخ اىضٍبٞفخ اىظجبح ٗطذٞ ٗطذ،خٞذح اى٘قبئغ اىؼشاقٝجش

 ثٖبٚ٘طٝ ٜاـ اىنزت ٗاىَشاجغ اىز
) ...., شٝ اىزقبس, خَٞ( اىَجالد اىؼي

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Audiencia-Nacional/Informacioninstitucional/Que-es-la-AN
/
http://almadrasa.org/diccionarios/fonetica.

ذّٞ ٍ٘اقغ االّزش,خّٞٗة ـ اىَشاجغ االىنزش
....

http://elpais.com/
ٜش اىَقشس اىذساعٝ٘خطخ رط
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ا العزؼبّخ ثَظبدس امثش
اعزخذاً اىَخزجش ثشنو امثش
خّّٞ٘غ امثش ىيْظ٘ص اىقبْٝ٘ر

خ ىيَشديخ اىشاثؼخّّٞ٘ اىزشجَخ اىقب:اىَبدح
ٛشٌٍٞ االٕٞ ػَبس اثشا/ً :أعزبر اىَبدح

6 الصفحت

ومىرج وصف المقشس

وصف المقشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمظى الػهً / ٙانًزكش

جبيؼخ ثغذاد
لظى انهغخ االطجبَٛخ

 .3اطى  /ريش انًمزر

ربرٚخ االدة 436SHL

 .4أشكبل انذضٕر انًزبدخ

اطجٕػٙ

 .5انفظم  /انظُخ

طُٕ٘

 .6ػذد انظبػبد انذراطٛخ (انكه)ٙ

 60طبػخ

 .7ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف

2017/12/10

 .8أْذاف انًمزر
انًؼزفخ ثزبرٚخ االدة االطجبَ ٙانمذٚى ٔانذذٚش الػذاد جٛم كفؤ ف ٙاالدة ٔانهغخ ٔانززجًخ
رطٕٚز لبثهٛخ انطبنت ػهٗ انزذذس ٔانًُبلشخ ثشكم طذٛخ

الصفحت 1

.10

يخزجبد اليمزر ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

أ -األْذاف انًؼزفٛخ
 - 1رؼزٚف انطبنت ربرٚخ االدة ٔيزادهّ
 - 2رؼزٚف انطبنت اْى االدثبء ف ٙايزٚكب انالرُٛٛخ ٔاْى َزبجبرٓى االدثٛخ
 - 3يؼزفخ انطبنت طزٚمخ رذهٛم انُظٕص االدثٛخ يٍ خالل يؼزفخ ػُبطز انزذهٛم االدثٙ

ة  -األْذاف انًٓبرادٚخ انخبطخ ثبليمزر.
 - 1رؼزٚف انطبنت االطُبف االدثٛخ ثشزح يفظم يغ االيضهخ نكم طُف
 - 2اٌ ًٛٚش انطبنت انذمت انزبرٚخٛخ ٔاصزْب ف ٙانُزبجبد االدثٛخ
طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1انشزح ٔانزٕضٛخ ٔاالطزجٕاة
-2طزٚمخ انمبء انًذبضزح َضزٚب ٔانًُبلشخ
طزائك انزمٛٛى
اخزجبراد شفٕٚخ
اخزجبراد رذزٚزٚخ
ٔاججبد طفٛخ (رمبرٚز)
ط -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
 - 1اٌ ًٛٚم انطبنت انٗ درص ربرٚخ االدة
 - 2اٌ ٚزفبػم انطبنت يغ طزٚمخ ػزع يبدح االدة
 - 3اٌ ٚذت انطبنت اطهٕة يذرص انًبدح
طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
طزٚمخ انشزح ٔانزٕضٛخ
طزٚمخ انًذبضزح ٔػزضٓب ف ٙانًخزجز(كٕطٛهخ ثظزٚخ طًؼٛخ )
نطزح اطئهخ ٔاجٕثخ
طزائك انزمٛٛى
اخزجبراد شفٕٚخ
اخزجبراد رذزٚزٚخ

الصفحت 2

د  -انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخظ.) ٙ
 -1طزق اطزؼًبل انٕطبئم انزؼهًٛٛخ
 -2رًُٛخ انًٓبراد انفزدٚخ ٔانؼًم انجًبػٙ

الصفحت 3

.11
األطجٕع

ثُٛخ انًمزر
انظبػبد

يخزجبد انزؼهى
انًطهٕثخ

30

 2اطجٕػٛب

رؼزٚف انطبنت ثًفٕٓو
انًزادم االدثٛخ ٔاْى
انذزكبد االدثٛخ

2

2اطجٕػٛب

3

2اطجٕػٛب

4

2اطجٕػٛب

5

2اطجٕػٛب

6

2اطجٕػٛب

7

2اطجٕػٛب

رؼزٚف انطبنت اْى
االطُبف االدثٛخ ٔاثزسْب
ف ٙكم يزدهخ
رؼزٚف انطبنت اْى
يًٛشاد ْذِ انًزدهخ
رؼزٚف انطبنت انفززِ
انزبرٚخ ّٛف ٙانمزٌ
انظبدص ػشز
رؼزٚف انطبنت اطم
يظطهخ انزٔيبَظٛخ
ٔانًذرطخ انزٔيبَظٛخ
رؼزٚف اداة انجهذاٌ
انُبطمخ ثبنهغخ الطجبَٛخ
ػزع دٕل انًٕضٕع

8

2اطجٕػٛب

9

2اطجٕػٛب

10
11

2اطجٕػٛب

12

2اطجٕػٛب

13

 2اطجٕػٛب

14

2اطجٕػٛب

15

2اطجٕػٛب

16

2اطجٕػٛب

17

2اطجٕػٛب

18

2اطجٕػٛب

19
20

2اطجٕػٛب

رؼزٚف انطبنت اْى
شؼزاء انؼظز انذْجٙ
يزاجؼخ دٕل انفظم

شزح االػزجبراد انؼبيخ
نهؼظز االدثٙ
رٕضٛخ االطبر انزبرٚخٙ
نالدة انجبرٔكٙ
شزح االَٕاع االدثٛخ فٙ
انؼظز انجبرٔكٙ
رؼزٚف انطبنت انؼظز
انجبرٔكٙ
رؼزٚف انطبنت االطُبف
انذثٛخ ف ٙانمزٌ انظبثغ
ػشز
رؼزٚف انطبنت يًٛشاد
انشؼز انغُبئٙ
رؼزٚف انطبنت يًٛشاد
انُضز
رؼزٚف انطبنت َٓبٚخ
انؼظز انجبرٔكٙ
رٕضٛخ ياليخ اادة
انمزٌ انضبيٍ ػشز

اطى انٕدذح  /أٔ انًٕضٕع طزٚمخ انزؼهٛى

العصىس االدبيت

انزذرٚض
ٔانًُبلشخ
َظز٘

االصىبف االدبيت

الكالسيكيت الجذيذة

انشزح
ٔانزٕضٛخ
انشزح
ٔانزٕضٛخ

الشومبوسيت والىاقعيت

انشزح
ٔانزٕضٛخ

العصش الزهبي

االدة القشتبلي الىسيط
ومفهىم الثقبفبث االخشي
اسئلت ومىبقشت
فشاي لىيس دي ليىن
االدة االسببوي (العصش
الزهبي).
امتحبن الفصل الذساسي 1
العصش الحذيث القشن السببع
عشش
وبزة تبسيخيت عه االدة
االصىبف االدبيت
العصش الببسوكي.
الشعش الغىبئي في القشن
السببع عشش..
الشعش الغىبئي في القشن 17
الىثش في القشن .17
وهبيت القشن السببع عشش في
اسببويب
امتحبن الفصل الثبوي
االدة في القشن الثبمه عشش

الصفحت 4

انشزح
ٔانزٕضٛخ
ػزع فٙ
انًخزجز
شزح ٔرٕضٛخ
ػزع فٙ
انًخزجز
انشزح
ٔانزٕضٛخ
انشزح
ٔانزٕضٛخ
ػزع فٙ
انًخزجز ثبَٕرايب
انؼظز
انجبرٔكٙ
انشزح
ٔانًُبلشخ
انشزح
ٔانزٕضٛخ
انشزح
ٔانزٕضٛخ
شزح ٔيُبلشخ
شزح ٔرٕضٛخ
اخزجبر َظز٘
شزح ٔرٕضٛخ

طزٚمخ انزمٛٛى
اخزجبراد
شفٕٚخ
ٔرذزٚزٚخ

21

2اطجٕػٛب

22

2اطجٕػٛب

23

2اطجٕػٛب

24

2اطجٕػٛب

25

2اطجٕػٛب

26

2اطجٕػٛب

27

2اطجٕػٛب

28

2اطجٕػٛب

29
30

رؼزٚف خظبئض انشؼز
انغُبئٙ
رٕضٛخ اطجبة رذْٕر
االدة فَٓ ٙبٚخ انمزٌ
شزح اْى يًٛشاد انفززح
االكالطٛكٛخ انذذٚضخ
رؼزٚف انطبنت يفٕٓو
ٔيًٛشاد انزٔيبَظٛخ
ػزع ػًم ادث ٙػٍ
انزٔيبَظٛخ
رؼزٚف انطبنت انذزكبد
االدث ّٛرفظٛهٛب
رٕضٛخ يٛٛشاد انذزكّ
انطجٛؼٛخ
رؼزٚف انطبنت يًٛشاد
انذذاصخ

الشعش الغىبئي القشتبلي.
اوحطبط االدة والثقبفبث في
القشن الثبمه عشش
المميزاث العبمت لالدة
الكالسيكي الجذيذ.
الشومبوسيت.
 تطبيق االدة الشومبوسي.الىاقعيت.
الطبيعيت.
الحذاثت.
امتحبن الفصل الذساسي 2

2اطجٕػٛب
انجُٛخ انزذزٛخ
.12

1ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ
2ـ انًزاجغ انزئٛظٛخ (انًظبدر)

يُبلشخ ثذٕس انفظم
كتبة تبسيخ االدة االسببوي  /1كتبة تبسيخ االدة االسببوي 2
االدة االسببوي في العصش الىسيط
االدة االسببوي المعبصش
estudio contrastivo entre el sentido semantico y el
del pragmatico en la traducción .

اـ انكزت ٔانًزاجغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزمبرٚز ) ....,

التقبسيش االدبيت

ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ ,يٕالغ االَززَٛذ
....

المىاقع االدبيت والمجالث االدبيت
1-Dialnet-Literatura Moderna
YSubdesarrolloElAfricaNegra-109877(1).pdf
2geografiaeshistoria.ucm.es\data\cont\media\www\pag
-70395\Literatura Moderna.pdf
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خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ

 - 1انؼًم ػهٗ االطالع ػهٗ كم يبْٕ جذٚذ ف ٙيجبل انهغخ ٔاخز انًُشٕراد االدثٛخ يٍ رٔاٚبد
ٔيظزدٛبد ...انخ.
 - 2انزطٕٚز ػهٗ انًذزٕٖ انذراط ٙثبنذذف ٔاالضبفخ ٔاالطزجذال
 - 3اطزؼًبل طزائك رذرٚظٛخ دذٚضخ دظت طجٛؼخ انًبدح ٔيظزٕٖ انًزؼهً ٍٛث ٍٛانذٔ ٍٛاالخز .

الصفحت 5

الصفحت 6

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

جبِؼخ ثغذاد

 .2اٌمغُ ايػٍّ / ٟاٌّشوض

لغُ اٌٍغخ االعجبٔ١خ

 .3اعُ  /سِض اٌّمشس

اٌّذبدصخ438 SESS /

 .4أشىبي اٌذضٛس اٌّزبدخ

ِذبضشربْ اعجٛػ١ب

 .5اٌفظً  /اٌغٕخ

عٕٞٛ

 .6ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

 170عبػخ

 .7ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف

2017/12/18

 .8أ٘ذاف اٌّمشس
رذس٠ظ ِذبدصخ اٌٍغخ االعجبٔ١خ ثبعزخذاَ اٌظ١غ اٌمٛا ػذ٠خ األعبع١خٚ ،ػًّ دٛاساد لظ١شح ٚاخشِ ٜطٌٛخ
رشرىض ػٍِٛ ٝاض١غ ِزٕٛػخ ِغ اٌطٍجخ ِٓ خالي طشح ِٛاض١غ رخض د١بح اٌطبٌت اٌجبِؼ١خٚ ،اٌّشبوً اٌزٟ
٠ؼبِٕٔٙ ٟب عٛاء أوبْ رٌه ف ٟاٌجبِؼخ أَ اٌج١ذٚ ،اٌؼًّ ػٍ ٝإ٠جبد دٍٛال ٌٙبٚ ،وزٌه اٌزطشق ألُ٘ اٌّشبوً
اٌز٠ ٟؼبِٕٔٙ ٟب اٌّجزّغ ثشىً ػبَ ِٓٚ ،صُ اٌؼًّ ػٍِٕ ٝبلشزٙب ثشىً ٠زٕبعت ِغ لبثٍ١خ اٌطٍجخ ثبٌٍغخ
االعجبٔ١خ ،ثبػزجبس أْ اٌٍغخ االعجبٔ١خ ٘ٚ ٟادذح ِٓ اٌٍغبد اٌؼبٌّ١خ اٌذ١خ اٌز٠ ٟجت اال٘زّبَ ثٙب.

الصفحة 1

ِ.10خشجبد ايِمشس ٚطشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
أ -1اْ ٠ؼشف اٌطبٌت و١ف١خ اعزخذاَ اٌظ١غ اٌمٛاػذ٠خ ف ٟاٌّذبدصخٚ ،رٛظ١فٙب رٛظ١فب طذ١ذب فٟ
إٌّبلشبد اٌىالِ١خ اٌؼبِخ ِٕٙب ٚاٌخبطخ.
أ -2اْ ٠ؼشف اٌطبٌت و١ف١خ اعزخذاَ ٚرٛظ١ف اٌّفشدح اٌز ٟ٘ ٟاعبط اٌٍغخ فِّ ٟبسعخ اٌىالَ ثشىً
طذ١خ.
أ -3اْ رىٌ ْٛذ ٜاٌطبٌت اٌجشأح ٚاٌمذسح اٌٍغ٠ٛخ ػٍ ٝاٌىالَٚ ،اٌغؤاي ٚاٌجٛاة ثشىً طذ١خ.
أ -4اٌغؼ ٟاٌذض١ش اٌ ٝجؼً اٌطبٌت ٠زىٍُ اٌٍغخ االعجبٔ١خ ثأٔغ١بث١خ ٚطاللخ ٌغبْ ػبٌ١خٚ ،طٛال اٌٝ
ِغزِ ٜٛمجٛي ِٓ اٌزذذس ثبٌٍغخ.
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبساد٠خ اٌخبطخ ثبيِمشس.
ة ِ – 1ؼشفخ اٌطبٌت ثّٛاض١غ اٌذ١بح اٌّخزٍفخٚ ،ال عّ١ب رٍه اٌز ٟرّظ د١برٗ اٌجبِؼ١خٚ ،اٌؼبئٍ١خ،
ٚاٌ١ِٛ١خٚ ،اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٕٙب ثبٌٍغخ االعجبٔ١خ ثشىً طذ١خ.
ة  – 2أْ ٠ؼشف اٌطبٌت أٔٗ ٌ١ظ وً ِب ُٕ٠طك ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٗ ِشادف ثبٌٍغخ االعجبٔ١خ ،أر اْ ٌىً ٌغخ
رؼبث١ش٘ب ٚخظٛط١زٙب اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌىالِ١خ.
طشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 .1أٌمبء اٌّذبضشاد ٔظش٠بٚ ،ششح أعزخذاَ اٌّفشدادٚ ،األشىبي اٌمٛاػذ٠خ ششدب رفظ١ٍ١ب ٚٚاضذب.
 .2اعزخذاَ طبٌخ اٌّخزجشاد ٌزؼٍ ُ١اٌطٍجخ ػٍ ٝو١ف١خ اإلٔظبد اٌج١ذٚ ،أدسان أغ١بث١خ والَ األشخبص
األعجبْٚ ،فٚ ُٙرذٍ ً١اٌىالَٚ ،اٌٍفع اٌظذ١خ ٌٍىٍّخ.
طشائك اٌزمُ١١
 40 .1درجة  :دسجخ اٌغؼ ٟاٌغٕ ،ٞٛثّب فٙ١ب اخزجبساد اٌطٍجخ اٌشٙش٠خ شف٠ٛبٚ ،دضٛس اٌطٍجخ،
ِٚشبسوز ُٙف ٟاٌذسطٚ ،وزبثخ إٌشبطبد ٚاٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ اٌز ٟرزؼٍك ثّبدح اٌّذبدصخ.
 60 .2درجة :دسجخ االِزذبْ اٌشف ٟٙإٌٙبئ.ٟ
ط -األ٘ذاف اٌٛجذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط 1رؼٍ ُ١اٌطبٌت و١ف١خ اٌذذ٠شٚ ،اٌىالَ اٌج١ذ ِٓ خالي أجشاء اٌّذبٚساد اٌّخزٍفخ ث ٓ١اٌطٍجخ ٚاالعزبر
ثبٌٍغخ االعجبٔ١خٚ ،اٌؼًّ اٌ ٝاٌٛطٛي اٌِ ٝىبِٓ اٌخًٍ اٌز ٟرّٕغ اٌطبٌت ِٓ اٌىالَ ٚإٌطك ج١ذا ثبٌٍغخ
االعجبٔ١خ.
ط-2اٌّشبسوخ اٌّزّ١ضح ٌٍطبٌت ف ٟطشح االعئٍخٚ ،و١ف١خ اٌزذبٚس فّ١ب ث ُٕٙ١ثأعزخذاَ اٌٍغخ االعجبٔ١خ.
طِ -3ذ ٜاالٔزجبٖ ٚاالدسان اٌزٌٍٕ٘ ٟطبٌت ٚأغجبِٗ ِغ اٌذسط.
طشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 .أٌمبء اٌّذبضشاد ٔظش٠بٚ ،ششح أعزخذاَ اٌّفشدادٚ ،االشىبي اٌمٛاػذ٠خ ششدب رفظ١ٍ١ب ٚٚاضذب.
 .2اعزخذاَ طبٌخ اٌّخزجشاد ٌزؼٍ ُ١اٌطٍجخ ػٍ ٝو١ف١خ االٔظبد اٌج١ذ ٚف ُٙاٌىالَ ٚاٌٍفع ثشىً طذ١خ .

طشائك اٌزمُ١١

الصفحة 2

 40 .درجة  :دسجخ اٌغؼ ٟاٌغٕ ،ٞٛثّب فٙ١ب اخزجبساد اٌطٍجخ اٌشٙش٠خ شف٠ٛبِٚ ،شبسوز ُٙف ٟاٌذسط،
ٚدضٛس اٌطٍجخ.
 60 .2درجة :دسجخ االِزذبْ اٌشف ٟٙإٌٙبئ.ٟ
د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.) ٟ
د -1اٌمذسح ػٍ ٝرٛظ١ف اٌىالَ ثبٌشىً اٌظذ١خٚ ،االعزخذاَ األِضً ٌٍّفشدح ثبٌٍغخ االعجبٔ١خ.
د -2لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ افىبسٖ ثٛضٛح ثأعزخذاَ لٛاػذ ِٚفشداد اٌٍغخ االعجبٔ١خ اٌذاسجخ
ِٕٙب ٚرٍه اٌز ٟرغزخذَ ف ٟثٍذاْ اِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ االخش.ٜ
د -3اٌمذسح ػٍ ٝإٌطكٚ ،اٌٍفع اٌظذ١خ ٌّفشداد اٌٍغخ ثأعزخذاَ رمٕ١خ اٌّذبٚاسد ٚإٌّبلشخ اٌجّبػ١خ ثٓ١
اٌطٍجخ ٚاالعزبرٚ ،رفؼ ً١دٚس اٌطبٌت اٌؼٍّ ٟف ٟلبػخ اٌذسط.

الصفحة 3
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األعجٛع
االعجٛع
االٚي
االعجٛع
اٌضبٟٔ

ثٕ١خ اٌّمشس
اٌغبػبد

ِخشجبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛدذح  /أٚ
اٌّٛضٛع

طش٠مخ اٌزؼٍُ١

طش٠مخ اٌزمُ١١

 3اعجٛػ١ب

اٌزؼش٠ف ثى١ف١خ رٛظ١ف
اٌمٛاػذ ف ٟاٌّذبدصخ
اعئٍخ ِخزٍفخ دٛي
ِٛضٛع اٌؼطٍخ ٚاٌغفش

اٌّفشداد االوضش اعزخذاِب
ف ٟاٌٍغخ االعجبٔ١خ

اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب
اعئٍخ رطشح
ػٍ ٝاٌطالة
ثخظٛص
اٌّٛضٛع
ِشبسوخ اٌطالة
ثبالعئٍخ
ٚاالجٛثخ

اخزجبس شفٟٙ

 3اعجٛػ١ب

اٌؼطٍخ

االعجٛع
اٌضبٌش

 3اعجٛػ١ب

اعئٍخ ِخزٍفخ دٛي
ِٛضٛع اٌؼطٍخ ٚاٌغفش

اٌؼطٍخ

االعجٛع
اٌشاثغ
االعجٛع
اٌخبِظ

 3اعجٛػ١ب

اٌزؼشف ػٍ ٝفٛائذ اٌٙبرف
إٌمبي ِٚضبسٖ
اٌزؼشف ػٍ ٝفٛائذ اٌٙبرف
إٌمبي ٚاٌؼبدٞ

اٌٙبرف إٌمبي

االعجٛع
اٌغبدط

 3اعجٛػ١ب

االعجٛع
اٌغبثغ

 3اعجٛػ١ب

االعجٛع
اٌضبِٓ

 3اعجٛػ١ب

االعجٛع
اٌزبعغ

 3اعجٛػ١ب

اٌزؼشف ػٍ ٝاالعجبة
اٌز ٟرمٛد اٌ ٝاٌٙجشح
ٚاٌؼًّ ػٍ ٝا٠جبد دٍٛال
ٌٙب
ِٕبلشخ أٔٛاع اٌٙجشح
ٚأعجبثٙب ٌّٚبرا ٍ٠جأ
اٌشجبة أٌٙ١ب ٚو١ف١خ إ٠جبد
دٍٛال ٌٙب
اٌزؼشف ػٍ ٝاالعجبة
اٌز ٟرمٛد اٌ ٝاٌٙجشح
ٚاٌؼًّ ػٍ ٝا٠جبد دٍٛال
ٌٙب
اعئٍخ ٚاجٛثخ ػبِخ دٛي
اٌّٛاض١غ اٌز ٟرخض
اٌّجزّغ

االعجٛع
اٌؼبشش

 3اعجٛػ١ب

اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّشبوً
ٚو١ف١خ رجبٚص٘ب

اٌّشبوً االجزّبػ١خ
اٌّخزٍفخ

االعجٛع
اٌذبد ٞػشش

 3اعجٛػ١ب

االعجٛع
اٌضبٔ ٟػشش

 3اعجٛػ١ب

االعجٛع
اٌضبٌش ػشش

 3اعجٛػ١ب

االعجٛع
اٌشاثغ ػشش

 3اعجٛػ١ب

اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّشبوً
اٌّزٕٛػخ ٛ٠ ِٓٚاجٗ
ِشىٍخ خطشح
طشح ِٛاض١غ رخض
إٌمٛد ٚو١ف١خ طشفٙب
ثبٌطش٠مخ اٌظبئجخ
طشح ِٛاض١غ ٚافىبس
ٚظٛا٘ش ِٕزششح فٟ
اٌّجّزغ رخض إٌمٛد
طشح ِٛضٛع اٌفْٕٛ
ثب٠جبث١برٗ

اٌّشبوً االجزّبػ١خ
اٌّخزٍفخ

 3اعجٛػ١ب

اٌٙبرف إٌمبي

٘جشح اٌشجبة

الصفحة 4

اِزذبْ شفٟٙ
ِٟٛ٠
اخزجبس
اخزجبس

اعئٍخ ِزٕٛػخ
اعئٍخ رطشح
ػٍ ٝاٌطالة
ثخظٛص
اٌّٛضٛع فٟ
اٌّخزجش
اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب

اِزذبْ شفٟٙ
ِٟٛ٠

اِزذبْ شفٟٙ

٘جشح اٌشجبة

اعئٍخ ِزٕٛػخ

اِزذبْ شفٟٙ
ِٟٛ٠

٘جشح اٌشجبة

اعئٍخ رطشح ثٓ١
اٌطالة

اِزذبْ شفٟٙ
ٚ ِٟٛ٠شٙشٞ

اسئلة واجوبة

ِشبسوخ اٌطالة
ثبالعئٍخ
ٚاالجٛثخ فٟ
اٌّخزجش
طشح اٌّٛضٛع
ششدب ثبٌٍغخ
االعجبٔ١خ
اعئٍخ ٚاجٛثخ

اِزذبْ ٌجّ١غ
اٌّٛاد اٌغبثمخ
اخزجبس ِٟٛ٠
اِزذبْ ِٟٛ٠

إٌمٛد

اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب

اخزجبس ِٟٛ٠

إٌمٛد

اعئٍخ ٚاجٛثخ
ف ٟاٌّخزجش

اِزذبْ شفٟٙ

اٌفٓ

اٌمبء اٌّذبضشح
ششدب ثبٌٍغخ

اِزذبْ شفٟٙ

االعجٛع
اٌخبِظ ػشش
االعجٛع
اٌغبدط ػشش
االعجٛع
اٌغبثغ ػشش
االعجٛع
اٌضبِٓ ػشش

 3اعجٛػ١ب

ٚعٍج١برٗ
اٌفٕٚ ْٛأٛاػٙب

اٌفٓ

 3اعجٛػ١ب

أٛاع ِٚضبس ااٌزبرٛ

اٌزبرٛ

 3اعجٛػ١ب

أٛاع ِٚضبس ااٌزبرٛ

اٌزبرٛ

 3اعجٛػ١ب

اٌزؼشف ػٍ ٝسغجخ
اٌطبٌجخ فِ ٟضاٌٚخ اٞ
ػًّ ف ٟاٌّغزمجً
أٛاع االػّبي اٌزِّ ٟىٓ
اٌزمذَ ٌٙب ضّٓ
االخزظبص
اٌزؼشف ػٍ ٝسغجخ
اٌطبٌجخ فِ ٟضاٌٚخ اٞ
ػًّ ف ٟاٌّغزمجً
ِٕبلشخ ِٛضٛع اٌؼبئٍخ

اِزذبْ شفٟٙ
اِزذبْ ٌجّ١غ
اٌّٛاد اٌغبثمخ
اخزجبس

اٌؼًّ ثؼذ اٌزخشط
اٌؼًّ ثؼذ اٌزخشط

اعئٍخ ٚاجٛثخ

اِزذبْ ِٟٛ٠

اٌؼًّ ثؼذ اٌزخشط

اعئٍخ ٚاجٛثخ
ف ٟاٌّخزجش

اِزذبْ شفٟٙ

اٌؼبئٍخ

اعئٍخ ٚاجٛثخ
ِخزٍفخ

اخزجبس

 3اعجٛػ١ب

ِٕبلشخ ِٛضٛع اٌؼبئٍخ
ٚاخزالف اٌزمبٌ١ذ االعجبٔ١خ
ٚاٌؼشث١خ

اٌؼبئٍخ

 3اعجٛػ١ب

ِٕبلشخ ِٛضٛع اٌشٙشح

اٌشٙشح

االعزّبع اٌٝ
ِذبضشح دٛي
اٌّٛضٛع فٟ
اٌّخزجش
اعئٍخ ٚاجٛثخ

اخزجبس

 3اعجٛػ١ب

طشح اعئٍخ ِٕٛػٗ دٛي
اٌّٛضٛع

اٌشٙشح

 3اعجٛػ١ب

اعئٍخ ِٕٛػخ دٛي
ِٛضٛع اٌّغزمجً

اٌّغزمجً

االعجٛع
اٌزبعغ ػشش
االعجٛع
اٌؼششٓ٠

اعجٛػ١ب 3

االعجٛع
اٌذبدٞ
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌضبٟٔ
ٚاٌؼششٓ٠

 3اعجٛػ١ب

.11

اِزذبْ شفٟٙ

اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب

 3اعجٛػ١ب

االعجٛع
اٌضبٌش
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌشاثغ
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌخبِظ
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌغبدط
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌغبثغ
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌضبِٓ
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌزبعغ
ٚاٌؼششٓ٠
االعجٛع
اٌؼششٓ٠

االعجبٔ١خ
اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب
اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب
اعئٍخ ٚاجٛثخ

ِشب٘ذح فذٛ٠
دٛي اٌّٛضٛع
ف ٟاٌّخزجش
اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب

اخزجبس
اِزذبْ ِٟٛ٠
اِزذبْ شفٟٙ

 3اعجٛػ١ب

ِٕبلشخ ِٛضٛع ِغزمجٍٕب
ٚو١ف ٔغزط١غ رذغٕٗ١

اٌّغزمجً

اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب

اِزذبْ ِٟٛ٠

 3اعجٛػ١ب

ِٕبلشخ ِٛضٛع
اإلػالٔبد

اإلػالْ

اٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب ٚػٍّ١ب

اِزذبْ شفٟٙ
ٚ ِٟٛ٠شٙشٞ

 3اعجٛػ١ب

اعئٍخ ٚآساء اٌطالة دٛي
االػالٔبد اٌّخزٍفخ فٟ
اٌذ١بح
ِٕبلشخ ِٛضٛع إٌجبح
ٚاٌفشً ف ٟاٌذ١بح

اإلػالْ

ِذبضشح فٟ
اٌّخزجش

اِزذبْ شفٟٙ

إٌجبح ٚاٌفشً

أٌمبء اٌّذبضشح
ٔظش٠ب

اِزذبْ شفٟٙ

 3اعجٛػ١ب

اعئٍخ ٚسأ ٞاٌطالة دٛي
اٌّٛضٛع

إٌجبح ٚاٌفشً

أٌمبء اٌّذبضشح
ػٍّ١ب فٟ
اٌّخزجش

اِزذبْ ِٟٛ٠

 3اعجٛػ١ب

اٌجٕ١خ اٌزذز١خ

1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ

الصفحة 5

1) Dorwick, Perez-Gironess, Knorre y otros, Que tal? (An
introductory course), Sixth Edition, California state
univesity, los angeles, 2002.

)خ (اٌّظبدس١غ١ـ اٌّشاجغ اٌشئ2

2) Dorwick, Perez-Gironess, Knorre y otros, Puntos de
partida, Sixth Edition, California state univesity, los
angeles, 2000.
3) Javier, Libredo, Mena-Ayllon, Cómo se dice?, Seventh
edition, Boston New York, 2002.
4) Conrad J., Protase E., De viaje, New York, 1995.

5 la violencia en las celebres obras teatrales
espanolas .
1. Dos mundos.
2. Sabías que?
3. Punto y aparte.

بٙ ثٝطٛ٠ ٟاٌّشاجغ اٌزٚ اـ اٌىزت
) ...., ش٠ اٌزمبس, خ١ٍّ( اٌّجالد اٌؼ

1.http://www.redmolinos.com/ejercicios/supe
rior.html.
2.https://www.youtube.com/watch?v=E6vB6J
QoW8E
3.http://metodosparaligar.com/temas-de/conversacion-interesantes
4.https://www.pinterest.es/explore/conversation/topics
5. http://www.aulaplaneta.com/2015/01/16/enfamilia/cinco-consejos-y-diez-preguntas-para/hablar-con-tus-hijos-sobre-sus-amigos

الغِٛ ,خ١ٔٚة ـ اٌّشاجغ االٌىزش
.... ذ١ٔاالٔزش

ٟش اٌّمشس اٌذساع٠ٛخطخ رط
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ٚ خ ِٓ خالي ادساط ِظطٍذبد١ش لذساد اٌطبٌت اٌّؼشف٠ٌٛخ رطٚ ِذبٚ ذح٠غ جذ١اضِٛ ٚ جٍت ِظبدس
.ِبد اٌطبٌتٍٛض ِؼ٠رؼضٚ ب ِغجمبٙ١ٌزُ اٌزطشق ا٠ ٌُ ذح٠ِفشداد جذ

 المسائي/مدرس المادة

6 الصفحة

 الصباحي/مدرسة المادة

ا.م .لقاء محمد بشير حسن

الصفحة 7

ًَٕرد ٔصف انًقشس

ٔصف انًقشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح
 .2انمسى الػهًٍ  /انًزكش
 .3اسى  /ريش انًمزر

جايؼح تغذاد
لسى انهغح االسثاَُح
يادج انًمانح وانًزاسالخ433 SES /

 .4أشكال انذضىر انًرادح
 .5انفصم  /انسُح

سُىٌ

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)

 4ساػاخ فٍ  30اسثىػا = 120ساػح نهشؼثرٍُ انصثادٍ

 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف

2017/12/15

 .8أهذاف انًمزر
اكتساب الطالب المهارة في استخدام اللغة وكسر حاجز التردد -القدرة عللى كتابة السيرة الذاتية والرسائل والمقاالت باللغة االسبانية

انصفذخ 1

.10

يخزجاخ اليمزر وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ-1يساػذج انطانة نفهى انًادج تاسهىب يثسظ
أ-2اٌ َسرىػة انطانة الدق انرفاصُم
أ -3اٌ َسرخذو انطانة انًفزداخ تشكم صذُخ
أ-4يمذرج انطانة ػهً كراتح انًماالخ
أ -5يمذرج انطانة ػهً كراتح انزسائم
أ-6يمذرج انطانة ػهً كراتح سُزذه انذاذُح وانؼهًُح
ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليمزر.
ب– 1سَادج يهارج االسرُؼاب
ب – 2يهارج فهى انًماالخ ويؼزفح ذزجًرها
ب – 3سَادج يهارج اسرخذاو انًفزداخ االدتُح
ب -4يهارج اَجاس انثذىز
طزائك انرؼهُى وانرؼهى
طزَمح انًذاضزجطزَمح انشزح وانرىضُخ-طزَمح انًُالشح

طزائك انرمُُى
اخرثاراخ شفهُح-ايرذاَاخ ذذزَزَح

ج -األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح
ج-1ذًُُح يهارج انرفكُز انًُظى
ج-2ذًُُح يهارج انرفكُز انُمذٌ
ج -3يؼزفح انزد ػهً انزسائم انًىجه نه
ج -4يؼزفح طزَمح كراتح انثذىز
طزائك انرؼهُى وانرؼهى
طزَمح انًذاضزجطزَمح انشزح وانرىضُخ-طزَمح انًُالشح

انصفذخ 2

طزائك انرمُُى

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1يهارج اسرؼًال انطزائك و االسانُة
د-2يهارج اسرؼًال انىسائم انرؼهًُُح
د-3ذًُُح انًهاراخ انفزدَح
د -4يهارج كراتح انزسائم وانسُزج انذاذُح

انصفذخ 3

تُُح انًمزر

.11
األسثىع

اسى انىدذج  /أو
انًىضىع

انساػاخ

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح

1

ساػراٌ
اسثىػُا
نكم شؼثح

فهى واسرُؼاب
واسرخذاو انًفزداخ
انجذَذج

مدخل الى المقاالت في

2

=

فٓى انطبنت الجضاء
انًقبنخ انًتعذدح

اجضاء انًقبنخ

تٕضٛخ االجضاء
نهطبنت

3

=

طشح اجضاء انًقبنخ
نهطبنت

تعذاد اجضاء انًقبنّ

ششح االجضاء
نهطبنت

4

=

تٕضٛخ انًٕضٕع نهطالة تعذاد اجضاء انًقبنّ

تكًهخ انششح

اللغة االسبانية

طزَمح انرؼهُى

طزَمح انرمُُى

انرذرَس
وانًُالشح

اخرثاراخ
شفهُح
اعطبء دسجبد
نهًشبسك ٍٛاحُبء
انتٕضٛخ
اعطبء دسجبد
نهًشبسك ٍٛاحُبء
انتٕضٛخ
اعطبء دسجبد
نهًشبسك ٍٛاحُبء
انتٕضٛخ
 10دسجبد
اعطبء دسجبد
نهًشبسك ٍٛاحُبء
انتٕضٛخ

5
6

=
=

ايتذبٌ أل نهفصم االٔل
إَاع ٔصف انًقبنخ

ايتذبٌ
إَاعّ

7

=

تعضٚض طشٚقخ كتبثخ
انًقبالد ثًُبرد

طشٚقخ كتبثخ انًقبنّ

8

=

تعشٚف انطبنت ثبنطشق
انًتعذدح نكتبثخ انًقبنخ

إَاع انطشق نكتبثخ
انًقبالد

تٕضٛخ انطشق
نكتبثخ انًقبنخ

9

=

يًبسسخ كتبثخ انًقبنخ

تًبسٍٚ

10

=

نتعضٚض يعهٕيبد انطبنت

اسئهّ ٔاجٕثّ

11

=

الصانخ ا٘ شكٕك يٍ قجم
انطبنت

يُبقشخ االَٕاع

12
13

=
=

ايتذبٌ حبٌ نهفصم االٔل
يُبقشّ دٕل انشسبئم ٔ
كٛفٛخ كتبةتٓب

ايتذبٌ
يُبقشّ دٕل انًٕضٕع

14

=

طشح عذح ًَبرد نهشسبئم
نكٚ ٙتسُٗ نهطبنت تٕسٛع
يعهٕيبتّ

ًَبرد سسبئم يتعذدِ

15

=

نكٚ ٙفٓى انطبنت ًٔٛٚض
ث ٍٛانشسبئم

تعذاد نهًُبرد

دم انتًبس ٍٚيع
انطالة
االجبثّ عهٗ
استفسبساد
انطالة
يُبقشخ يشتشكّ
ث ٍٛانطالة
ٔاالستبر
ايتذبٌ
تٕضٛخ
انًٕضٕع
ٔاالجبثّ عهٗ
استفسبساد
انطبنت
تٕضٛخ االَٕاع
ٔاالجبثّ عهٗ
استفسبساد
انطبنت
تٕضٛخ انًُبرد
نهطبنت

انصفذخ 4

ايتذبٌ
تٕضٛخ االَٕاع
ٔاالجبثّ عهٗ
استفسبساد
انطبنت
ششح طشٚقخ
كتبثخ انًقبنخ

تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
تقٛٛى انًشبسكٍٛ
اجشاء ايتذبٌ
نجًٛع انطالة
تقٛٛى افكبس
انًشبسك ٍٛفٙ
انًُبقشخ
 10دسجبد
تقٛٛى انطبنت
احُبء يشبسكتّ

تقٛٛى انطبنت
احُبء يشبسكتّ
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ

يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
اجشاء ايتذبٌ
نجًٛع انطالة

16

=

ال٘ غبٚخ تستخذو كم
سسبنخ

يتٗ تستخذو

ششح دٔاعٙ
استخذاو
انشسبئم

17

=

تًبس ٍٚنك ٙتضجظ كتبثخ
انشسبئم نذٖ انطبنت

تًبسٍٚ

18

=

نتٕسٛع يعهٕيبد انطبنت

إَاع انشسبئم

يُبقشخ
انتًبسٍٚ
ٔيشبسكخ
انطالة
تٕضٛخ الَٕاع
انشسبئم

19

=

نفٓى ْزا انُٕع يٍ
انشسبئم ٔيتٗ ٚستخذو

انشسبئم انتجبسّٚ

تٕضٛخ انشسبئم
انتجبسٚخ ٔيتٗ
تستخذو

20

=

نفٓى ْزا انُٕع يٍ
انشسبئم ٔيتٗ ٚستخذو

انشسبئم انعبئهٛخ

تٕضٛخ انشسبئم
انعبئهٛخ ٔيتٗ
تستخذو

21

=

نفٓى ْزا انُٕع يٍ
انشسبئم ٔال٘ غبٚخ
ٚستخذو

انشسبئم انٕدٚخ

تٕضٛخ انشسبئم
انٕدٚخ ٔيتٗ
تستخذو

22

=

نفٓى ْزا انُٕع يٍ
انشسبئم ٔال٘ غبٚخ
٘ستخذو

سسبئم انًٕاسبح

تٕضٛخ انشسبئم
انًٕاسبح ٔيتٗ
تستخذو

23
24

=
=

ايتذبٌ أل نهفصم انخبَٙ
فٓى يبرا تذتٕ٘ انجذٕث

ايتذبٌ
انجذٕث ٔ طشٚقخ كتبثتٓب

ايتذبٌ
ششح يٕضٕع
كتبثخ انجذٕث

25

=

26

=

27

=

28

=

افٓبو انطبنت كٛفٛخ اعتًبد انجذٕث ٔ طشٚقخ كتبثتٓب االجبثخ عهٗ
جًٛع
يُٓجٛخ انجذج
استفسبساد
انطبنت فٙ
يٕضٕع
انصذف
تقٛٛى انطبنت
انجذٕث ٔ طشٚقخ كتبثتٓب تٕضٛخ
تعشٚف انطبنت ثبشٓش
انشصبَخ انجذخٛخ انز٘ نذٚخ
الطشق انشصُٛخ ف ٙكتبثخ
يعهٕيبد دٕل
انجذٕث
انًٕضٕع
تقٛٛى انطبنت
يعشفخ انطبنت كٛف ٚكتت كٛفٛخ كتبثخ انسٛشِ انزاتٛخ ششح كٛفٛخ
انز٘ نذٚخ
كتبثخ انسٛشح
سٛشتّ انزاتٛخ
يعهٕيبد دٕل
انزاتٛخ
انًٕضٕع
اجشاء تطجٛقبد تقٛٛى انًشبسكٍٛ
تطجٛقبد
تًبس ٍٚدٕل انسٛشح
دٕل انسٛشح
انزاتٛخ

انصفذخ 5

تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
 10دسجبد
تقٛٛى انطبنت
انز٘ نذٚخ
يعهٕيبد دٕل
انًٕضٕع
اجشاء ايتذبٌ
شبيم نجًٛع
انطالة

 دسجبد10
استعبدح
يعهٕيبد

خٛانزات
ٌايتذب
يشاجعخ انًٕاد

ٌايتذب
يشاجعخ

َٙايتذبٌ حبٌ نهفصم انخب
خٛيشاجعخ نهًٕاد انذساس

=
=

29
30

خٛخ انتذتُٛ انج.12

Aproximaciones al estudio del ensayo
1.Aproximaciones al estudio del



ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح1
)ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر2

ensayo
2.Normas y formularios para escribir
cartas
3- revistas literarias ultraistas del primer
tercio del siglo XX .

-Ensayo y correspondencias
-Articulos de Miguel Hernandez
-“Comunicación y lenguaje en el periodismo
escrito”, Revista “Didáctica. Lengua y
Literatura”, hecho por L.A. Hernando
Cuadrado, Vol. 6, 1994.
- “Jugar y juzgar. Los ensayos literarios de
Francisco Umbral”, Revista “Dicenda.
Cuadernos de Filología Hispánica”, escrito
Eduardo Martínez Rico, Vol. 19, 2001.
- “Las cartas privadas de Wanda Morla Lynch:
entre género discursivo y fuente documental”,
Revista “Logos: Revista de Lingüística,
Filología y Literatura”, escrito por Carolina
Miranda, Vol. 26, Núm.2, 2016.

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
) ....,  انرمارَز, ( انًجالخ انؼهًُح

 يىالغ االَرزَُد,ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح
....

https//:revistas.ucm.es
https//: www. Ensayo y
correspondencias.com

ٍخطح ذطىَز انًمزر انذراس
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 االسرؼاَح تًصادر اكثز شًىنُح.1
 االػرًاد ػهً كرة طثؼاخ دذَثه.2
 ذُىَغ انًصادر تٍُ كرة ويىسىػاخ ويىالغ اَرزَُد يؼرًذج.3

6 انصفذخ

انصفذخ 7

