
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُخ انهغبد انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انهغخ انؼجشَخ انًشكض / ػهًٍ انمسى ال .2

 انًشحهخ األونً / االسزُؼبة  سيض انًمشس/ اسى  .3

  سبػخ أسجىػُبًا 2 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

  سُى2018ٌ – 2017 انسُخ/ انفظم  .5

  سبػخ 64 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8
 .  َهذف يمشس يبدح االسزُؼبة انً رًكٍ انطبنت يٍ لشاءح انُض انؼجشٌ ورشجًزه وفهى انطبنت نًغضي انكبرت

 
 
 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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  وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىيمشسيخشجبد ال .10

  هذاف انًؼشفُخ األ- أ
 . رطىَش يهبسح انطبنت فٍ انمشاءح-1أ

 . رىسُغ افبق انطبنت ثبالطالع ػهً يىاضُغ يخزهفخ-2أ

 .رطىَش يهبسح ركىٍَ يمبطغ اَشبئُخ يٍ خالل االجبثخ ػهً االسئهخ انخبطخ ثبنًمطغ- 3أ
 . يؼشفخ كُفُخ حم االسئهخ انًهبسَخ انزٍ رحزبط نهزشكُض-4أ
 .يؼشفخ يهبسح انكزبثخ االسرجبنُخ- 5أ
 .يؼشفخ اَىاع انمطغ يغ رؼبسَفهب- 6أ

  .يمشس انخبطخ ثبلَخانًهبساداألهذاف -  ة 

االطالع انً انُظىص انؼجشَخ فٍ يخزهف انًجبالد   –1ة

رطىَش يهبسح انطبنت ثبنمشاءح   – 2ة

رطىَش يهبسح انطبنت ثبنزشجًخ  – 3ة

  رىسُغ افبق انطبنت ثبالطالع ػهً يىاضُغ يخزهفخ-   4ة
      طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

 

َزى ػٍ طشَك انمبء انًحبضشاد ورفؼُم انُشبط انظفٍ ثٍُ االسزبر وانطبنت  

 
      طشائك انزمُُى 

 

َزى انزمُُى يٍ خالل االخزجبساد انشهشَخ وانُهبئُخ ثبالضبفخ انً ركهُف انطبنت ثؼض االسئهخ حىل انًبدح 

انًطشوحخ 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ - ط

انًشبسكخ ثٍُ انطهجخ فٍ اَجبص انىاجت انجُزٍ  -1ط

انزىاطم يغ انزذسَسٍ فٍ رشجًخ انُض  -2ط

انًشبسكخ انجًبػُخ فٍ يؼشفخ يغضي انُض انؼجشٌ -3ط

 انؼًم انًشزشن ثٍُ انطالة- 4ط

  
     طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

 

َزى ػٍ طشَك انمبء انًحبضشاد ورفؼُم انُشبط انظفٍ ثٍُ االسزبر وانطبنت  

 
    طشائك انزمُُى 

 

َزى انزمُُى يٍ خالل االخزجبساد انشهشَخ وانُهبئُخ ثبالضبفخ انً ركهُف انطبنت ثؼض االسئهخ حىل انًبدح 

انًطشوحخ 
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. (انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ  )انًُمىنخ انزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و– د 

اٌ َزًكٍ انطبنت يٍ انمشاءح  -1د

رًكُه يٍ رشجًخ انهغخ -2د

رًكُه يٍ ادسان يؼًُ انُض انزٌ َمىو ثمشاءره وانهذف يُه -3د

 .يحبونخ ػذو ركشاس االخطبء اإليالئُخ أو انُحىَخ يشح اخشي- 4د
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

انمطظ انضالس -1 2 1

وانحهُت انًسكىة 

رىصَغ انشطبئش -  2

 ػهً راليُز انًذاسط

حههى نجؼض  َظشٌ االسزُؼبة

 انزًبسٍَ

انُىاح  -1 2 2

 يهكب انهجىح -2
 يُبلشخ انطهجخ َظشٌ االسزُؼبة

يبرا حذس فٍ انجحش  2 3

 االحًش
حههى نجؼض  َظشٌ االسزُؼبة

 انزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ  َظشٌ االسزُؼبة اخزشاع انًطجؼخ 2 4
حههى نجؼض  َظشٌ االسزُؼبة فشط انجحش 2 5

 انزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ َظشٌ االسزُؼبة أهًُخ انًبء نهجسى 2 6
حههى نجؼض  َظشٌ االسزُؼبة انًطش 2 7

 انزًبسٍَ 
 يُبلشخ انطهجخ     2 8
حههى نجؼض     2 9

 انزًبسٍَ 
 يُبلشخ انطهجخ     2 10
حههى نجؼض     2 11

 انزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ    2 12
حههى نجؼض     2 13

 انزًبسٍَ
رشجًخ     2 14

 ويؼبٍَ
حههى نجؼض     2 15

 وانزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ    2 16
حههى نجؼض     2 17

 وانزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ    2 18
حههى نجؼض     2 19

 وانزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ    2 20
حههى نجؼض     2 21

 وانزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ    2 22
حههى نجؼض     2 23
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

    (انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئُسُخ 2

. األسهىة انًىسفىنىجٍ نظُبغخ انًظطهحبد انسُبسُخ – 1انجحىس  - 3

إشكبنُخ رؼشَف انًظطهحبد انسُبسُخ نمضبَب انششق  – 2

. األوسظ واَؼكبسهب فٍ وسبئم اإلػالو

رأصُشاد انهغخ انشوسُخ فٍ طُبغخ انًظطهحبد انسُبسُخ  – 3

 .انؼجشَخ
 اـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىطً ثهب                

  (.... ,انزمبسَش , انًجالد انؼهًُخ ) 
 

يىالغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ

.... 
http://www.dafdaf.co.il 

http://www.haaretz.co.il                                            

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

اسزخذاو يبَسزجذ يٍ َظىص ػجشَخ نزُسُش انًمشس  -1

اسزخذاو االَزشَذ نزحذَش انًؼهىيبد واالفبدح يٍ انًزخظظٍُ فٍ يجبل انًمشس -2

 

 

 
 

 وانزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ    2 24
حههى نجؼض     2 25

 وانزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ    2 26
حههى نجؼض     2 27

 وانزًبسٍَ
 يُبلشخ انطهجخ يؼبٍَ + رشجًخ لطؼخ انهض  2 28
حههى نجؼض  يؼبٍَ + رشجًخ لطؼخ انهض  2 29

 وانزًبسٍَ
حم انزًبسٍَ  يؼبٍَ + رشجًخ لطؼخ حت انىطٍ  2 30

يغ انطهجخ  

يُبلشخ طهجخ   يؼبٍَ + رشجًخ لطؼخ حت انىطٍ  2 31

  يمبطغ فذَى اسزخذاو انًخزجش  2 32

http://www.dafdaf.co.il/
http://www.haaretz.co.il/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُخ انهغبد انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انهغخ انؼجشَخ انًشكض / ػهًٍ انقسى ال .2

 انًشحهخ األونً/ اإليالء  سيض انًقشس/ اسى  .3

  سبػخ أسجىػُبًا 2 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

  سُى2018ٌ – 2017 انسُخ/ انفصم  .5

  سبػخ64 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2017 / 12/ 28 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

ٌهدف الى كٌفٌة تعلٌم كتابة  وكما.  الى تدرٌب وتعرٌف بأهمٌة اللغة وعالقتها مع اللغات االخرىمالءٌهدف مقرر اإل 
 األسس الصحٌحة للكتابة عن طرٌق تحوٌل المقاطع الحروف والنطق بشكلها الصحٌح واعطاء مفردات مختلفة ووضع

 . الصوتٌة إلى كلمات مكتوبة

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً 

 ؛.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج. المتاحةالتعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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  وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُىيقشسيخشجبد ال .10

  هذاف انًؼشفُخ األ- أ

. يؼشفخ االنُبد انخبصخ ثبنقىاػذ اإليالئُخ-ا1         

.  يؼشفخ وفهى وادساك انطبنت نطشَقخ كزبثخ انحشوف وانكهًبد-2        أ

. اٌ َزؼهى انطبنت كُفُخ دساسخ انًبدح اإليالئُخ وانخطىاد االسبسُخ انىاجت ارجبػهب فٍ انكزبثخ انصحُحخ- 3        أ

 (َذوٌ –يطجؼٍ )يؼشفخ اَىاع انخطىط وطشَقخ كزبثزهب . 4       أ
 

  .يقشس انخبصخ ثبلَخانًهبساداألهذاف -  ة 

. ػطبء ايثهخ وًَبرج اكثشإَزؼشف انطبنت ػهً انًبدح انُظشَخ انًؼطبح نه ة   –1ة

.  حث انطبنت ػهً حفع اكجش ػذد يًكٍ يٍ يفشداد انهغخ كخضٍَ نالسزفبدح يُهب- 2ة

رشجُغ انطبنت ػهً انًُبقشخ ورجبدل اِساء فٍ انقبػخ انذساسُخ يٍ خالل طشح االسئهخ واالجبثخ - 3ة

 .ػهُهب

      طشائق انزؼهُى وانزؼهى 

 

. طشَقخ انقبء انًحبضشاد وانُقبش داخم انقبػخ - 1

. يٍ خالل انًحبضشاد وانُقبش داخم انقبػخ انذساسُخ .2

 .هى رًبسٍَ يؼذح سهفب رسبػذهى ػهً فهى انًبدحئرذسَت انطهجخ ػهً انكزبثخ يٍ خالل اػطب .3

 .رقذَى ػشض يفصم ػهً انهىحخ وفق يخططبد وجذاول .4
 .اخزجبس يهبساد انطبنت فٍ انزحهُم وانفهى .5

 
      طشائق انزقُُى 

.  انًشبسكخ انصفُخ.1

.  االيزحبَبد انشهشَخ.2

. رًبسٍَ انىاجت انجُزٍ. 3

 .ايزحبٌ َهبَخ انسُخ. 4

 
األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  - ج

. ػهً انطبنت اَجبص انىاجت انًُضنٍ وفق انىقذ انًحذد- 1ج         

 . انًشبسكخ داخم انقبػخ ثٍُ انطهجخ-2ج

 . انزفبػم يغ انطهجخ يٍ خالل انًشبسكخ فٍ ػًم يشزشك-3ج
 

 
      طشائق انزؼهُى وانزؼهى 

 

واسزخذاو انىسبئم انًسبػذح فٍ فهى انًبدح ػٍ طشَق , انحىاس وانًُبقشخ ,  َزى يٍ خالل انفبء  انًحبضشاد 

انزطجُق انؼًهٍ 
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: بنٌة المقرر 

طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة مخرجات التعلم الساعات االسبوع 

نبذة عن اللغة العبرٌة  2 1
 وتارٌخ الخط العبري

حروف ال
والحركات 

اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة 

معرفة الطالب كٌفٌة تمٌٌز  2 2
الحروف الصحٌحة عن 

الحروف العلة 

اختبارات ٌومٌة  القاء محاضرةالمخرج 

رسم  لكٌفٌةفهم الطالب  2 3
الحركات والحروف 

الفتحة 
المستعارة 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

نطق الساكن لمعرفة الطالب  2 4
والمتحرك 

السكون 
الساكن 

والمتحرك 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

فهم  الطالب على كٌفٌة وضع  2 5
الشدة اذا كانت خفٌفة او ثقٌلة 

الشدة الخفٌفة 
والثقٌلة 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةالمقاطع أبنٌة  الطالب بأنواع المقاطع ةمعرف 2 6

الحروف معرفة الطالب بكتابة الحروف  2 7
المزٌدة 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

فهم الطالب بحاالت الهاء  2 8
التعرٌف 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةهاء التعرٌف 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةواو العطف فهم الطالب على حاالت الواو  2 9

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةواو القلب معرفة الطالب بواو القلب  2 10

فهم الطالب على االسم المذكر   11
والمؤنث 

االسم المؤنث 
والمذكر 

اختبارات ٌومٌة  القاء محاضرة

فهم الطالب على كٌفٌة ٌنقسم  2 12
االسم من حٌث العدد 

المفرد والمثنى 
والجمع 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةالضمائر فهم الطالب بأنواع الضمائر  2 13

الضمائر فهم الطالب بأنواع الضمائر  2 14
المتصلة 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

ادوات فهم الطالب بأدوات االستفهام  2 15
االستفهام 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

    طشائق انزقُُى 

 

واَضب َزى انزقُى ػٍ طشَق . واججبد وحضىس واخزجبس َهبَخ انفصم انذساسٍ,َزى انزقُُى يٍ خالل االيزحبَبد 

 اجشاء ايزحبَبد انسشَؼخ او انًفبجئخ وانُىيُخ 

 

 
. (انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ  )انًُقىنخ انزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و- د 

 انجحث فٍ االَزشَُذ نالسزفبدح يٍ انًىاضُغ انُحىَخ وػالقزهب ثبنًبدح انًؼطبح نزًُُخ قبثهُبره -1د

 .رشجُغ انزىاصم ثٍُ انطهجخ إلَجبص انؼًم انجًبػٍ.-2د
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 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةتشكٌل االداة فهم الطالب على حاالت االداة  2 16

مالحظات ما هً ادوات االستفهام  2 17
خاصة بأدوات 

االستفهام 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةأسم االشارة بأسماء االشارة  تعرٌف الطالب 2 18

أسم االشارة بأسماء االشارة  تعرٌف الطالب 2 19
قرٌب لللعٌد وا

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

فهم الطالب على حاالت االسم  2 20
الموصول 

االسم 
الموصول 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةاالضافة ما هً حاالت االضافة  2 21

االضافة ما هً حاالت االضافة  2 22
المباشرة 

الواسطة بو

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

االضافة حاالت االضافة  2 33
المباشرة 

الواسطة بو

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

الصفة أو  الطالب بأنواع الصفات ةمعرف 2 24
النعت 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

الصفة أو  الطالب بأنواع الصفات ةمعرف 2 25
النعت 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

اختبارات ٌومٌة  القاء محاضرةالعدد فهم الطالب على انواع العدد  2 26

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةالعدد فهم الطالب على انواع العدد  2 27

صٌغ االعداد معرفة الطالب بصٌغ االعداد  2 28
المركبة 

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرة

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةالفاظ العقود معرفة الطالب بصٌغ االعداد  2 29

 اختبارات ٌومٌة القاء محاضرةالفاظ العقود معرفة الطالب بصٌغ االعداد  2 30
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 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

 االْذاف انًؼشفٛخ   - أ

اٌ ٚزؼشف ػهٗ يفٕٓو اػهى االطٕاد      - 1      أ

اٌ ٚؼشف ؽشٚمخ رظُٛف إَاع االطٕاد - 2      أ

اٌ ٚؼشف ؽشٚمخ انهفع انظؾٛؼ - 3      أ

اٌ ٚؾهم انُظٕص  ثشكم طؾٛؼ - 4      أ

. (َظشٚخ انفَٕٛى)اٌ ٚزؼشف ػهٗ انُظشٚبد انظٕرٛخ ػهٗ عجٛم انًضبل - 5      أ

 اٌ ٚمٛى االخطبء انهفظٛخ- 6      أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ –  ة  

ؽشػ االعئهخ  – 1ة 

 (انذارب شٕ)اعزخذاو شبشخ انؼشع  – 2ة 

 انًُبلشبد انظفٛخ        – 3ة 

      ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .ؽشٚمخ انمبء انًؾبػشاد - 1

انًغبيٛغ انطالثٛخ -  2

ٔسػ انؼًم - 3

انزؼهى االنكزشَٔٙ داخم انؾشو انغبيؼٙ  - 5

انزؼهى انزغشٚجٙ  - 6

 رطجٛك انزؼهٛى- 7
      ؽشائك انزمٛٛى 

 ٚزى فٙ ػٕء ْزِ انًٓبسح اعشاء االخزجبساد انشفٓٛخ  ٔانزؾشٚشٚخ  ٔاالدائٛخ

 االيزؾبَبد -1 

 يظفٕفخ انزؼهى- 2
ؽشٚمخ انزؼجٛش ثبنٕعِٕ - 3

انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة - 4

 يضهش انزؼهى - 5
 .األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

: يٓبسح انزفكٛش ؽغت لذسح انطبنت- 1ط

ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف ٚغت أٌ  (لذساد انطبنت )انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕط 

. ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رؾغٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش عٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚؾذد ؽٛبح  )يٓبسح انزفكٛش انؼبنٛخ - 2ط

 (انطبنت 

ْٙ يظطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ ؽشػ ): اعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى - 3ط

 (يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انؾم انًطهٕة
     ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 



 

أرا اعزطبع انطبنت أٌ ٚزؼهى يفٕٓو االداسح انظؾٛؼ ٚكزغت : يضبل  )اعزشارٛغٛخ انزفكٛش ؽغت لذسح انطبنت  -1

  (يٓبسح أداسح ٔرُظٛى ؽٛبرّ انشخظٛخ

يضبل ارا كبٌ انطبنت ٚشغت فٙ ارخبر لشاس عٛذ، يٍ انًٓى أٌ ٚفكش عٛذا )اعزشارٛغٛخ يٓبسح انزفكٛش انؼبنٛخ  -2

لجم أٌ ٚزخز انمشاس ٔ إرا لشس دٌٔ رفكٛش أٔ إرا كبٌ ال ٚغزطٛغ انزفكٛش عٛذا أٔ إرا كبٌ ال ٚغزطٛغ أٌ ٚمشس 

 (أٔ سثًب نٍ ٚمشس فٓزا ٚؼُٙ نٛظ نذّٚ يٓبسح انزفكٛش انؼبنٛخ

ْٙ يظطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ ؽشػ ): اعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى  -3

  (يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انؾم انًطهٕة

 انؼظف انزُْٙ  -4
    ؽشائك انزمٛٛى 

 ٚزى فٙ ػٕء ْزِ انًٓبسح اعشاء االخزجبساد انشفٓٛخ  ٔانزؾشٚشٚخ  ٔاالدائٛخ

االيزؾبَبد  -1

يظفٕفخ انزؼهى - 2

ؽشٚمخ انزؼجٛش ثبنٕعِٕ - 3

انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة - 4

 يضهش انزؼهى - 5
 .(انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ)انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ -د 

يٓبسح اعزؼًبل انطشائك ٔاألعبنٛت - 1د

يٓبسح يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ - 2د

يٓبسح اعزؼًبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ - 3د

 يٓبسح اعشاء انزطجٛك انًٛذاَٙ نغشع رطٕس انزاد ٔانزطٕس انشخظٙ- 4د
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يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

فٓى يفٕٓو ػهى  2 االٔل

 انظٕد
ػهى األطٕاد 

يفٕٓيّ، يٕػٕػّ، 

 .َشأرّ ٔرطٕسِ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

فٓى يفٕٓو ػهى  2 انضبَٙ

 انظٕد
ػهى األطٕاد 

يفٕٓيّ، يٕػٕػّ، 

 .َشأرّ ٔرطٕسِ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

فٓى ؽجٛؼخ ركٍٕٚ  2 انضبنش

انظٕد ٔاَزمبنّ 

 .ٔاعزمجبنّ

ؽجٛؼخ ركٍٕٚ انظٕد 

ٔكٛفٛخ اَزمبنّ، 

 .ٔاعزمجبنّ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

يفٕٓو فشٔع ػهى  2 انشاثغ

ػهى  االطٕاد انؼبو

االطٕاد انكاليٛخ 

 .(انفَٕزٛك)

فشٔع ػهى االطٕاد 

 انؼبو 
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

يفٕٓو فشٔع ػهى  2 انخبيظ

ػهى ٔظبئف  االطٕاد

االطٕاد 

 .(انفَٕٕنٕعٛب)

فشٔع ػهى االطٕاد 

 انؼبو
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

فٓى ػًهٛخ ركٍٕٚ  2 انغبدط

انظٕد االَغبَٙ 

ٔرشكٛت عٓبص انُطك 

 .نذٖ االَغبٌ

انظٕد اإلَغبَٙ 

ٔػًهٛخ ركُّٕٚ، 

ٔرشكٛت عٓبص انُطك 

 .االَغبَٙ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

فٓى رمغٛى انٕؽذاد  2 انغبثغ

 (انظٕايذ)انًمطؼٛخ 
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ 

فٓى رمغٛى انٕؽذاد  2 انضبيٍ

 (انظٕائذ)انًمطؼٛخ 
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ 

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ  انفزؾخ انًغزؼبسح 2 انزبعغ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ  ؽشٔف انؼهخ 2 انؼبشش

انؾبد٘ 

 ػشش
انشذح انخفٛفخ ٔانشذح  2

 انضمٛهخ
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ 

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ  انؾشكبد انًشكجخ 2 انضبَٙ ػشش

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ  انؾشكبد انًضدٔعخ 2 انضبنش ػشش

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ ؽشٔف انُغت 2 انشاثغ ػشش

انخبيظ 

 ػشش
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح انٕؽذاد انًمطؼٛخ انًخشط 2

انغبدط 

 ػشش
فٓى اطٕاد انهغخ  2

 انؼجشٚخ
: أطٕاد انهغخ انؼجشٚخ

يخبسعٓب، طفبرٓب، 

 .رمغًٛبرٓب

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح: أطٕاد انهغخ انؼجشٚخفٓى اطٕاد انهغخ  2 انغبثغ ػشش



يخبسعٓب، طفبرٓب،  انؼجشٚخ

 .رمغًٛبرٓب
فٓى خظبئض  2 انضبيٍ ػشش

 .االطٕاد
انظفبد انالصيخ 

ٔانظفبد انؼبسػخ 

 .نألطٕاد 

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انٕؽذاد انظٕرٛخ  فٓى َظشٚخ انفَٕٛى  2 انزبعغ ػشش

رطجٛك : (انفًَٕٛبد)

َظشٚخ انفَٕٛى 

ػهٗ  (االنٕفٌٕ)ٔ

أطٕاد انهغخ انؼجشٚخ 

. 

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انٕؽذاد انظٕرٛخ  يفٕٓو االنٕفٌٕ 2 انؼششٌٔ

رطجٛك : (انفًَٕٛبد)

َظشٚخ انفَٕٛى 

ػهٗ  (االنٕفٌٕ)ٔ

 أطٕاد انهغخ انؼجشٚخ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انؾبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
 انًمبؽغ انظٕرٛخ فٙ  2

انهغخ انؼجشٚخ، أًَبؽٓب 

كًب ٔكٛفب، انُظبو 

 .انًمطؼٙ نهغخ انؼجشٚخ

انٕؽذاد فٕق 

 انًمطؼٛخ 
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
انًمبؽغ انظٕرٛخ فٙ  2

انهغخ انؼجشٚخ، أًَبؽٓب 

كًب ٔكٛفب، انُظبو 

 .انًمطؼٙ نهغخ انؼجشٚخ

انٕؽذاد فٕق 

 انًمطؼٛخ
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
انؼُبطش انظٕرٛخ  انُجش 2

 األدائٛخ
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
انؼُبطش انظٕرٛخ  انزُغٛى 2

 األدائٛخ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
انؼُبطش انظٕرٛخ  انزٕكٛذ 2

 األدائٛخ

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
انٕؽذاد انظٕرٛخ فٙ  انًًبصهخ انظٕرٛخ 2

 انزشكٛت
 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
انٕؽذاد انظٕرٛخ فٙ  انًخبنفخ 2

 انزشكٛت

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
انٕؽذاد انظٕرٛخ فٙ  االثذال 2

 انزشكٛت

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
انٕؽذاد انظٕرٛخ فٙ  انمهت انًكبَٙ 2

 انزشكٛت

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انٕؽذاد انظٕرٛخ فٙ  االدغبو 2 انضالصٌٕ

 انزشكٛت

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح

انؾبد٘ 

 ٔانضالصٌٕ
انٕؽذاد انظٕرٛخ فٙ  اؽبنخ انؾشكخ 2

 انزشكٛت

 االيزؾبَبد  انمبء يؾبػشح
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍخ اٌٍغبد اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌٍغخ اٌؼجش٠خ اٌّشوض / ػٍّٟ اٌمسُ اي .2

 اٌمشاءح سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

   سبػخ أسجٛػ١بً  3 أشىبي اٌذضٛس اٌّزبدخ .4

  س2018ٕٞٛ – 2017 اٌسٕخ/ اٌفظً  .5

  سبػخ96 (اٌىٍٟ)ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

 28/12/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

٠ٙذف اٌّمشس اٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثطش٠مخ ٔطك اٌذشٚف ثشىٍٙب اٌظذ١خ ٚو١ف١خ ٌفع اٌىٍّبد ِٓ خالي فُٙ 

ِٚؼٕب٘ب ٌزذم١ك  ٚر١١ّض اٌذشوبد اٌىجشٜ ٚاٌظغشٜ وّب ٠ٙذف اٌٝ اػطبء اٌّفشداد االسبس١خ ٌٍغخ ِغ ٔطمٙب

 ٔٛاػٙبأاٌّض٠ذ ِٓ اٌفبئذح ٌٍطبٌت ٚ ِذبٌٚخ فُٙ ٚاسز١ؼبة اٌمظض ة

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

  ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِمشسِخشجبد اي .10
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ- أ
  ِؼشفخ اٌذشٚف ٚاٌذشوبد -1أ

 ِؼشفخ إٌطك اٌظذ١خ  ٌٍىٍّبد -2أ

 (٠ذٚٞ –ِطجؼٟ )ِؼشفخ أٛاع اٌخطٛط ٚطش٠مخ وزبثزٙب - 3أ
 ِؼشفخ أٛاع اٌّمبطغ اٌّفزٛدخ ٚاٌّغٍمخ -4أ
 ضشٚسح اٌزٕٛع فٟ لشاءح اٌمظض - 5أ
  ِؼشفخ ٌفع اٌىٍّبد ثبٌشىً اٌذل١ك- 6أ

  .ِمشس اٌخبطخ ثبي٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف -  ة 

  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّبدح إٌظش٠خ اٌّؼطبح ٌٗ ٚاػطبءٖ اِضٍخ ّٚٔبرط اوضش  –1ة

 إٌّبلشخ داخً اٌمبػخ ٚرشج١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االسئٍخ ٚوزٌه ِذبٌٚخ االجبثخ ػٍٝ اٌطٍجخ االخش٠ٓ      – 2ة

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثزّبس٠ٓ داخً اٌمبػخ ٌّؼشفخ ِذٜ اسز١ؼبثٗ ٌٙب – 3ة

ٚاػطبءٖ ٚاجت ث١زٟ ِٕٚبلشخ إٌمبط اٌضؼ١فخ ٚاالخطبء داخً اٌمبػخ  دش اٌطبٌت ػٍٝ اٌمشاءح- 4ة

   اٌذساس١خ 
      طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 ِٓ خالي اٌّذبضشاد ٚإٌمبش داخً اٌمبػخ اٌذساس١خ ٚرمذ٠ُ اٌّٛاد إٌظش٠خ ٌٍطالة . 1

رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ اٌمشاءح ِٓ خالي اػطبءُ٘ ٚسلخ ػًّ ِجٙضح ِٚطجٛػخ ِسجمب رسبػذُ٘ ػٍٝ .2

لشاءح اٌمطؼخ ثبٌذشوبد    

 اػطبء اٌطبٌت ٚاجت ث١زٟ  ٌمشاءح اٌمظض ٚدفع اوجش ػذد ِٓ اٌىٍّبد ٚفُٙ اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍمظخ.3

 

 
      طشائك اٌزم١١ُ 

اِزذبْ .6اِزذبٔبد شٙش٠خ .5ٚاجت ث١زٟ .4اٌمشاءح فٟ اٌمبػخ . 3اِزذبٔبد سش٠ؼخ .2اٌّشبسوخ اٌظف١خ .1

 ٔٙب٠خ اٌسٕخ 

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ - ط

 اٌّشبسوخ داخً اٌمبػخ ث١ٓ اٌطالة -1ط

 اٌزذٍٟ ثبالخالق  اٌؼب١ٌخ ٚرذًّ اٌّسؤ١ٌٚخ فٟ لشاءح اٌٛاجت -2ط

 اٌزفبػً ِغ اٌطٍجخ االخش٠ٓ فٟ دبٌخ ػًّ ِشزشن ٚرٌه ٠ؼضصِٓ رٛاطٍُٙ   -3ط

 ..... فُٙ ٚرزٚق اٌمظض سٛاء وبٔذ ادث١خ اٚ فىب١٘خ- 4ط

  
     طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 ِذبضشاد خبطخ ٌٍطٍجخ رٛضخ ٌُٙ اِىب١ٔخ دسبة اٌٛلذ فٟ االِزذبْ  .1

 اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٌٍطالة ٚرظذ١خ اخطبء االخش٠ٓ .2
    طشائك اٌزم١١ُ 

 

 ِٓ خالي اٌّشبسوخ اٌظف١خ ٚاٌزفبػً داخً اٌمبػخ اٌذساس١خ  .1

 ِٓ خالي رم١١ُ االِزذبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاِزذبٔبد ٔٙب٠خ اٌسٕخ  .2

 ِٓ خالي اششاف اٌزذس٠سٟ ػٍٝ اٌّجب١ِغ اٌطالث١خ ِٚذٜ اٌزٛاطً ث١ُٕٙ.3
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 اٌّمشس ث١ٕخ .11

ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اسُ اٌٛدذح 

 اٌّٛضٛع
طش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ

ِؼشفخ اٌطبٌت طش٠مخ  3 1

 وزبثخ اٌذشٚف اٌؼجش٠خ
دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌذشٚف اٌؼجش٠خ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ
ِؼشفخ اٌطبٌت   3 2

اٌذشوبد اٌىجشٜ 

 ٚاٌظغشٜ

اٌذشوبد فٟ اٌٍغخ 

 اٌؼجش٠خ
دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

ِؼشفخ إٌطك اٌظذ١خ  3 3

 ٌٍىٍّبد
دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌّمبطغ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ
ِؼشفخ اٌطبٌت و١ف  3 4

٠مشا اٌمظخ ٚاٌزشو١ض 

 ػٍٝ اٌٍفع ثشىً ٚاضخ

 لظض ػجش٠خ ِزٕٛػخ
 

 (االػّٝ ٚاٌفبٔٛط)

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

فُٙ ٚاسز١ؼبة اٌطبٌت  3 5

 ٌٍمظخ
 لظض ػجش٠خ ِزٕٛػخ

 (اٌفالح ٚاٌذٚاء)
دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ
دفع اوجش ػذد ِّىٓ  3 6

 ِٓ اٌىٍّبد
 لظض ػجش٠خ ِزٕٛػخ

 (اٌؼمشة ٚاٌظخش)
دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ
ِؼشفخ لشاءح إٌظٛص  3 7

اٚ اٌمظض اٌؼجش٠خ 

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

 لظض ػجش٠خ ِزٕٛػخ
 

 (اسزمبِخ لٍت)

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 8

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ 

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ  (اٌفم١شاٌؼطٛف)لظخ 

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 9

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ (اٌضؼٍت ٚاٌىٍت)لظخ 

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 10

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ (اٌظجٟ ٚاٌىٍت)لظخ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 11

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ (اٌضؼٍت ٚاالسٔت)لظخ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 12

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ    اطٍغ ِٓ اٌجبٔج١ٓ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

. (اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ  )إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ- د 

 (ِزٕٛػخ ٚجذ٠ذح )االطالع ػٍٝ لظض راد طٍخ ثبٌّبدح -1د

 ِٙبساد اٌزٛاطً ِغ االخش٠ٓ ٚاٌؼًّ وفش٠ك -2د

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌزفبدٞ االخطبء اٌزٟ لذ رمغ فٟ لشاءح ٔض اٚ لظخ -3د

   ِذبٌٚخ ػذَ رىشاس االخطبء ِشح اخشٜ- 4د
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لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 13

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌظج١بْ ٚاٌزفبدخ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 14

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌظجٟ ٚاٌجٛص

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 15

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌغشاة ٚاٌضؼٍت 

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 16

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌىٍجبْ ٚاٌخجض

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 17

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌزئت ٚاٌجذٞ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 18

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌؼظفٛسح اٌذى١ّخ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 19

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌفالح ٚإٌظبسح

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 20

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌجًّ ٚاٌذّبس

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 21

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ دىّخ االٚالد

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 22

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌٍّه س١ٍّبْ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 23

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌذى١ُ ٚاٌسبسق

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 24

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ دسبَ سٟء اٌذع

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 25

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ سدّخ س١ذٔب ِٛسٝ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 26

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ رجبسرٟ وج١شح

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 27

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌضؼٍت ٚاٌجسزبْ 

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ
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لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 28

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌغشاة ٚاٌجٍجً

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 29

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اصٕبْ ػٍٝ دّبس ٚادذ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 30

 ثسالسخ ٚأس١بث١خ

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت  ٔظشٞ اٌشف١مبْ

 ث١زٟ اٚ اِزذبْ

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 31

ثسالسخ ٚأس١بث١خ 

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت ٔظشٞ األػّٝ ٚاٌفبٔٛط 

ث١زٟ اٚ اِزذبْ 

لشاءح اٌمظض اٌؼجش٠خ  3 32

ثسالسخ ٚأس١بث١خ 

دً رّبس٠ٓ اٚ ٚاجت ٔظشٞ اٌضؼٍت ٚاٌىٍت 

ث١زٟ اٚ اِزذبْ 

 

 اٌج١ٕخ اٌزذز١خ  .12
 

 سثذٟ وّبي. د/دسٚط اٌٍغخ اٌؼجش٠خ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ػشثٟ ٌٍغخ اٌؼجش٠خ–لبِٛط ػجشٞ    (اٌّظبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئ١س١خ 2

–ערבי לשפה העברית בת –מלון עברי /דוד –שגיב 
   1985אביב ירושלים–זמננו תל 

جبِؼخ .و١ٍخ االداة .اٌّّبصٍخ ٚاٌّخبٌفخ ث١ٓ االطٛاد  -1اٌجذٛس - 3

 .ثغذاد

و١ٍخ االداة .اٌزفض١ً ث١ٓ اٌسش٠ب١ٔخ ٚاٌؼجش٠خٚاٌؼشث١خ -2

 .جبِؼخ ثغذاد.

دساسخ / ادٚاد ٚاسّبء االسزفٙبَ فٟ اٌٍغبد اٌسب١ِخ  -3

. ٌغ٠ٛخ ِمبسٔخ

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبس٠ش , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
  فٟ االُِ اٌسب١ِخ ٌٚغبرٙب ٚلٛاػذ اٌٍغخ اٌؼجش٠خ ٚاداثٙب" االسبط

  رب١ٌف  ػٍٟ اٌؼٕبٟٔ  ١ٌْٚٛ ِذشص ِٚذّذ ػط١خ االثشاشٟ,

      הארץ ٚطذ١فخ

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
http://www.akhlah.com                    

http://www.ancient-hebrew.org        
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اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌزذذ٠ش اٌّؼٍِٛبد ٚاالفبدح ِٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ ِجبي اٌّمشس  -

رط٠ٛش ِذزٜٛ اٌّمشس ثٕبء ػٍٝ ِب٠سزجذ ِٓ اٌجذٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ ِجبي اٌزخظض -

 

http://www.akhlah.com/
http://www.ancient-hebrew.org/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍخ اٌٍغبد اٌّؤسسخ اٌزع١ّ١ٍخ .1

 اٌٍغخ اٌعجش٠خ اٌّشوض / عٍّٟ اٌمسُ اي .2

 اٌّشحٍخ األٌٚٝ / لٛاعذ اٌٍغخ اٌعجش٠خ  سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

  سبعخ أسجٛع١بًا 4 أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

  س2018ٕٞٛ – 2017 اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

  سبعخ128 (اٌىٍٟ)عذد اٌسبعبد اٌذساس١خ  .6

 2017 / 12/ 28 ربس٠خ إعذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

يهدف الى كيفية تعليم  وكما. يهدف مقرر القواعد الى تدريب وتعريف بأهمية اللغة وعالقتها مع اللغات االخرى  
 . كتابة الحروف والنطق بشكلها  الصحيح واعطاء مفردات مختلفة ووضع اسس لتكوين هذه اللغة وبنائها

 
 
 
 
 

 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً 

 ؛.والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحةالتعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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  ٚطشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ٚاٌزم١١ُِمشسِخشجبد اي .10

  ٘ذاف اٌّعشف١خ األ- أ

ِعشفخ اال١ٌبد اٌخبصخ ثبٌّبدح إٌح٠ٛخ -ا1         

.  ِعشفخ فُٙ ٚادسان اٌطبٌت عٍٝ اٌزع١ٍُ ٚطش٠مخ وزبثخ ٘زٖ اٌحشٚف -2        أ

 اْ ٠زعٍُ اٌطبٌت و١ف١خ دساسخ اٌّبدح إٌح٠ٛخ ٚاٌخطٛاد االسبس١خ اٌٛاجت ارجبعٙب- 3        أ

  .ِمشس اٌخبصخ ثبي٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف -  ة 

. ٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ اٌّبدح إٌظش٠خ اٌّعطبح ٌٗ ثأعطبء اِثٍخ ّٚٔبررج اوثش   –1ة

 حث اٌطبٌت عٍٝ حفع اوجش عذد ِّىٓ ِٓ اٌّفشداد اٌٍغخ وخض٠ٓ ٌالسزفبدح ِٕٙب - 2ة

      طشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ 

 

. طش٠مخ اٌمبء اٌّحبضشاد ٚإٌمبش داخً اٌمبعخ -1

. ٚسشخ عًّ ٚاٌشحالد اٌع١ٍّخ -2

 
      طشائك اٌزم١١ُ 

 

 أِزحبٔبد فص١ٍخ  ٚأِزحبٔبد ٔٙب٠خ اٌسٕخ ٚٚاججبد اٌحضٛس ا١ٌِٟٛ ٚا٠ضب إٌمبش داخً اٌمبعخ

 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ - ج

 .اٌزحٍٟ ثأخالق اٌعب١ٌخ ٚرحًّ اٌّسؤ١ٌخ فٟ لشاءح اٌٛاجت-1ج

  اٌّشبسوخ ٚإٌمبش ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ  داخً اٌمبعخ ٚرٌه ٠عضص ِٓ رٛاصٍُٙ ف١ّب ث١ُٕٙ-2ج

 . اٌزفبغً ِع اٌطٍجخ االخش٠ٓ فٟ حبٌخ عًّ ِشزشن-3ج

 
      طشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ 

 

ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌّسبعذح فٟ فُٙ اٌّبدح عٓ طش٠ك , اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ,  ٠زُ ِٓ خالي اٌفبء  اٌّحب ضشاد 

 اٌزطج١ك اٌعٍّٟ
 

    طشائك اٌزم١١ُ 

 

ٚا٠ضب ٠زُ اٌزم١ُ عٓ طش٠ك . ٚاججبد ٚحضٛس ٚاخزجبس ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساسٟ,٠زُ اٌزم١١ُ ِٓ خالي االِزحبٔبد 

 اجشاء اِزحبٔبد اٌسش٠عخ اٚ اٌّفبجئخ ٚا١ِٛ١ٌخ 
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: بنية المقرر 

طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة مخرجات التعلم الساعات االسبوع 

معرفة  الطالب  4 1
 نواع الحروفأب

والحركات 

اختبارات يومية القاء محاضرة حروف والحركات ال

كيفية بمعرفة الطالب  4 2
تمييز الحروف 
الصحيحة عن 
الحروف العلة 

اختبارات يومية  القاء محاضرةالمخرج 

نطق بفهم الطالب  4 3
الحروف وكيفية 
رسم  الحركات 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالفتحة المستعارة 

نطق بمعرفة الطالب  4 4
الساكن والمتحرك 

السكون الساكن 
والمتحرك 

 اختبارات يومية القاء محاضرة

كيفية بفهم  الطالب  4 5
وضع الشدة اذا 

كانت خفيفة او ثقيلة 

الشدة الخفيفة 
والثقيلة 

 اختبارات يومية القاء محاضرة

 الطالب ةمعرف 4 6
بأنواع المقاطع 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالمقاطع 

معرفة الطالب بكتابة  4 7
الحروف 

 اختبارات يومية القاء محاضرةاالحروف المزيدة 

فهم الطالب بحاالت  4 8
الهاء التعريف 

 اختبارات يومية القاء محاضرةهاء التعريف 

حاالت بفهم الطالب  4 9
الواو 

 اختبارات يومية القاء محاضرةواو العطف 

معرفة الطالب بواو  4 10
القلب 

 اختبارات يومية القاء محاضرةواو القلب 

االسم بفهم الطالب  4 11
المذكر والمؤنث 

االسم المؤنث 
والمذكر 

اختبارات يومية  القاء محاضرة

كيفية بفهم الطالب  4 12
م االسم من انقسا

حيث العدد 

المفرد والمثنى 
والجمع 

 اختبارات يومية القاء محاضرة

فهم الطالب بأنواع  4 13
الضمائر 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالضمائر 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالضمائر المتصلة ==  4 14

فهم الطالب بأدوات  4 15
االستفهام 

 اختبارات يومية القاء محاضرةادوات االستفهام 

فهم الطالب على  4 16
حاالت االداة 

 اختبارات يومية القاء محاضرةتشكيل االداة 

 اختبارات يومية القاء محاضرةمالحظات خاصة ما هي ادوات  4 17

. (اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزعٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ  )إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌعبِخ ٚ- د 

 اٌجحث فٟ االٔزش١ٔذ ٌالسزفبدح ِٓ اٌّٛاض١ع إٌح٠ٛخ ٚعاللزٙب ثبٌّبدح اٌّعطبح ٌز١ّٕخ لبث١ٍبرٗ -1د

 رشج١ع اٌزٛاصً ث١ٓ اٌطٍجخ الٔجبص اٌعًّ اٌجّبعٟ.-2د
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بأدوات االستفهام االستفهام 

 تعريف الطالب 4 18
بأسماء االشارة 

 اختبارات يومية القاء محاضرةأسم االشارة 

 تعريف الطالب 4 19
بأسماء االشارة 

أسم االشارة للعيد 
واقريب 

 اختبارات يومية القاء محاضرة

حاالت بفهم الطالب  4 20
االسم الموصول 

 اختبارات يومية القاء محاضرةاالسم الموصول 

 اختبارات يومية القاء محاضرةاالضافة حاالت االضافة  4 21

االضافة المباشرة حاالت االضافة  4 22
الواسطة بو

 اختبارات يومية القاء محاضرة

االضافة المباشرة حاالت االضافة  4 33
الواسطة بو

 اختبارات يومية القاء محاضرة

 الطالب ةمعرف 4 24
بأنواع الصفات 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالصفة أو النعت 

 الطالب ةمعرف 4 25
بأنواع الصفات 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالصفة أو النعت 

نواع بأفهم الطالب  4 26
العدد 

اختبارات يومية  القاء محاضرةالعدد 

نواع بأفهم الطالب  4 27
العدد 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالعدد 

معرفة الطالب بصيغ  4 28
االعداد 

صيغ االعداد 
المركبة 

 اختبارات يومية القاء محاضرة

معرفة الطالب بصيغ  4 29
االعداد 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالفاظ العقود 

معرفة الطالب بصيغ  4 30
االعداد 

 اختبارات يومية القاء محاضرةالفاظ العقود 

معرفة الطالب بصيغ  4 31
األفعال في اللغة 

 العبرية

صيغة الفعل المجرد 
 السالم

اختبارات يومية القاء محاضرة 

معرفة الطالب  4 32
بأوزان الفعل في 

 اللغة العبرية

البسيط פעל وزن 
المجرد 

اختبارات يومية القاء محاضرة 

 

 البنية التحتية  .11

דקדוק השפה העברית  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

– ערבי לשפה העבית בת –  מלון עברי .דוד , שגיב    (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 .1950ירושלים , אביב – תל . זמננו 

. اٌجٕبء ٚاٌٛظبئف– جٍّخ اٌزخص١ص فٟ اٌٍغخ اٌعجش٠خ  - 1 البحوث- 3

. دساسخ صٛر١خ ٔح٠ٛخ– فٟ اٌٍغخ اٌعجش٠خ ו اٌحشف  – 2

 .اٌطشفخ اٌعجش٠خ– اٌغّٛض اٌذالٌٟ فٟ ٌغخ  – 3
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 (....  ,التقارير , المجالت العلمية  )

הוצאת קרית . לון העברי המרכזיהמ. א ,שושן 
יהושע בלאו  . דקדוק עברי שיטתי  , 1979ירושלים .ספר

                                                  .... مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
http:/www.akhlah.com    
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. اسزخذاَ اٌجشِج١بد ٚاٌّٛالع االٌىزش١ٔٚخ ٌزحذ٠ث اٌّعٍِٛبد ِٚحبٌٚخ االسزفبدح ِٓ اٌّزخصص١ٓ فٟ ٘زا اٌّجبي 

. ٚرط٠ٛش ِحزٜٛ اٌّمشس
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُخ نغبد  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 قسى نهغخ انؼجشَخ  انًشكض / ػهًٍ انقسى ال .2

 انًشحهخ األونً/ انًحبدثخ  سيض انًقشس/ اسى  .3

  سبػخ أسجىػُأ3 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

  سُىٌ 2018 – 2017 انسُخ/ انفصم  .5

 سبػخ 96 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 28/12/2017 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 ان ٌتمكن من التحدث باللغة بشكل مبسط -1

 تعلم  النطق بالحروف والحركات  -2

تعلم كٌفٌة كتابة جمله قصٌره   -3

 تعلم كٌفٌة السؤال والجواب  -4

 تعلم الكثٌر من المفردات -5

 معرفة استخدام االفعال واالسماء والظروف فً الجملة -6

التعبٌر عن مشاعر الطالب وأفكاره من خالل التحدث باللغة  -7

 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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  وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُىيقشسيخشجبد ال .10

  هذاف انًؼشفُخ األ- أ
 . انزحذس ثطالقخ وانكزبثخ ثأسهىة نغىٌ سهس-1أ

- 2أ

 - 3أ
 -4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يقشس انخبصخ ثبلَخانًهبساداألهذاف -  ة 

  َزؼشف انطبنت ػهً انًبدح انُظشَخ انًؼطبح نه واػطبء ايثهه وًَبرج اكثش –1ة

 انًُبقشخ داخم انقبػخ ورشجُغ انطهجخ ػهً االسئهخ ويحبونخ االجبثخ ػهً انطهجخ االخشٍَ – 2ة

 -  3ة

 -    4ة
      طشائق انزؼهُى وانزؼهى 

َزى ػٍ طشَق انقبء انًحبضشاد ورفؼُم انُشبط انصفٍ ثٍُ اسزبر انًبدح وانطهجخ واالسزؼبَخ ثبنًحبضشاد 

 االنكزشوَُخ كىسُهخ يسبػذح فٍ نفع َطق انًفشداد 

 

 

 
      طشائق انزقُُى 

 ايزحبَبد سشَؼخ  -1
 انزحذس ثبنقبػخ  -2
 واجت ثُزٍ -3
 ايزحبَبد شهشَخ -4
 ايزحبٌ َهبَخ انسُخ -5

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ - ج

  انًشبسكخ داخم انقبػخ ثٍُ انطالة-1ج

  انؼًم انًششك َؼضص انزىاصم ثٍُ انطهجخ-2ج

  رصحُح االخطبء انزٍ ًَكٍ اٌ َقغ ثهب انطبنت ايبو صيالئه فٍ انقبػخ  -3ج

-   4ج

  
     طشائق انزؼهُى وانزؼهى 
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    طشائق انزقُُى 

 يٍ خالل انًشبسكخ انصُفُخ وانزفبػم داخم انقبػخ - 1      
 يٍ خالل رقُى االيزحبَبد انُىيُخ وانشهشَخ وَهبَخ انسُخ -1
 يٍ خالل اششاف انزذسَسٍ  نهًجبيُغ انطالثُخ  ويذي انزىاصم ثُُهى  -2

 

 

 
. (انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ  )انًُقىنخ انزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و- د 

  اسزخذاو االَزشَُذ وانقىايُس نزشجًخ انًفشداد انخبصخ ثبنهغخ -1د

  -2د
- 3د

 -   4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 محادثة باللغة العبرٌة  ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 ثُُخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى أو انًىضىع/ اسى انىحذح 

موضوع + مقدمة  3 1
 المطار

 امتحان شفوي نظري لقاء مع العائلة+ الكمارك

 امتحان شفوي نظري الغرف+ المصعد  فً الفندق 3 2

 امتحان شفوي نظري وجبات الطعام فً المطعم 3 3

 امتحان شفوي نظري االجتماع+ المكتب  محادثة تلفونٌة 3 4

 امتحان شفوي نظري الرسائل+ البضائع  البرٌد 3 5

 امتحان شفوي نظري قرض+ حساب توفٌر  البنك 3 6

+ الخرٌف + الصٌف + الربٌع  فصول السنة 3 7
 الشتاء

 امتحان شفوي نظري

 امتحان شفوي نظري حادثة الطرٌق+ زٌارة الطبٌب المستشفى 3 8

+ الساعة + الوقت  3 9
 االعداد

 امتحان شفوي نظري سفرة الى القدس

 امتحان شفوي نظري هداٌا+ تخفٌضات  فً المول 3 10

 امتحان شفوي نظريكرة الطائرة + كرة السلة كرة القدم  3 11

 امتحان شفوي نظري   3 12

 امتحان شفوي نظري   3 13

 امتحان شفوي نظري   3 14

 امتحان شفوي نظري   3 15

 امتحان شفوي نظري   3 16

 امتحان شفوي نظري   3 17

 امتحان شفوي نظري   3 18

 امتحان شفوي نظري   3 19

 امتحان شفوي نظري   3 20

 امتحان شفوي نظري   3 21

 امتحان شفوي نظري   3 22

 امتحان شفوي نظري   3 23

 امتحان شفوي نظري   3 24

 امتحان شفوي نظري   3 25

 امتحان شفوي نظري   3 26

 امتحان شفوي نظري   3 27

 امتحان شفوي نظري   3 28

 امتحان شفوي نظري   3 29

 امتحان شفوي نظري   3 30

 امتحان شفوي نظري   3 31

 امتحان شفوي نظري   3 32



  
 5الصفحة 

 
  

. ירושלים, 1כרך , אלף מלים ועוד רבבה   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئُسُخ 2

 دراسة مقارنة بٌن العربٌة والعبرٌة – األوزان والمكاٌٌل  -1انجحىس -3
والسرٌانٌة 

.  دراسة مقارنة–العربٌة  (أل)العبرٌة و (أل) مقارنة بٌن – 2
.  دراسة مقارنة– عادات وتقالٌد أعٌاد العرب والٌهود – 3

 اـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب                

  (.... ,انزقبسَش , انًجالد انؼهًُخ ) 
 

  ....يىاقغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ
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 نموذج وصف المقرر

 

 مادة الحاسوب للمرحلة االولى: وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤسسخ انزعهًٛٛخ .1

 ٔحذح انحبسٕة انًشكض/ انقسى انعهًٙ   .2

 انًشحهخ األٔنٗ/ انحبسجبد  سيض انًقشس/ اسى  .3

  سباخ أسجٕاٛبًا 2يحبضشاد  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  س2018ُٕ٘ -2017 انسُخ/ انفصم  .5

  سباخ64 (انكهٙ)اذد انسبابد انذساسٛخ  .6

 28/12/2017 ربسٚخ إاذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

تعلٌم الطالب لٌكون ملما بالقواعد االساسٌة للتعامل مع الحاسوب وادارته لٌساعده فً انجاز المشارٌع 
وامور الطباعة واعداد االحصائٌات والرسوم البٌانٌة وانشاء العروض التقدٌمٌة وتصامٌم المخططات 
الهندسٌة وغٌرها، وظهور االنترنت كوسٌلة تواصل متاحة للجمٌع اصبح من الضروري جدا ان ٌتعلم 
الطالب استخدام الحاسوب وذلك لدور االنترنت فً العدٌد من المجاالت منها التعلٌم واالبحاث العلمٌة 

 .والتجارة والتسوٌق عن طرٌق المراسالت االلكترونٌة وصفحات الوٌب والتحدث االلكترونً
 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 يخشعبد انًقشس ٔطشائق انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزقٛٛى .10

 األْذاف انًعشفٛخ  - أ

 يقذاس اسزٛعبة انطبنت نهًبدح-1أ

  انقذسح اهٗ انزحهٛم ٔرطجٛق يبرعهًّ ثشكم اًهٙ اهٗ انحبسجخ-2أ

 اٌ ٚزى انزقٛٛى يٍ خالل اشض انًبدح ثٍٛ انطهجخ  فٙ انًخزجش ٔيٍ صى رطجق يٍ قجهٓى- 3أ

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًقشس-  ة 

 أسئهخ ٔأعٕثخ يجبششح حٕل انًبدح انسبثقخ - 1ة

 رُفز فٙ انجٛذ ٔرخضٌ اهٗ home workرحهٛم قذسح انطبنت اهٗ االسزٛعبة يٍ خالل ال  –2ة

 اقشاص نعشضٓب ايبو انطالة يجبششح نًعشفخ يذٖ يبرعهًِٕ يٍ انًحبضشح انسبثقخ
 اشض افالو رعهًٛٛخ خبصخ ثبنًبدح ٔرنك نزشسٛخ انقذسح اهٗ انزعهى –3ة

 
      طشائق انزعهٛى ٔانزعهى 

 

 اهٗ شكم يخططبد ٔصٕس power pointانطشٚقخ انُظشٚخ ٔانششػ ٔرنك  ثعشض انًبدح اهٗ ثشَبيظ 

ٔانطشٚقخ انعًهٛخ ٔانًزًضهخثزطجٛق يبرى اشضّ . ٔرنك نشذ اَزجبِ انطبنت ٔيسباذرّ اهٗ اذو انشعٕس ثبنًهم

 . اهٗ انحبسجخ ٔاعشاء ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ 

 

 
      طشائق انزقٛٛى 

 دسعخ (15)دسعخ االيزحبٌ االٔل يٍ 

 ( دسعبد نهُظش10٘+ دسعبد نهعًه5ٙ)دسعخ (15)دسعخ االيزحبٌ انضبَٙ يٍ 

 دسعبد (5)دسعخ انحضٕس ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ 

 دسعخ (20)دسعخ َٓبٚخ انفصم انذساسٙ االٔل يٍ 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط

 -1ط
 -2ط
 -3ط

     طشائق انزعهٛى ٔانزعهى 

 

 اشض انًبدح اهٗ شكم افالو رعهًٛٛخ 

 
    طشائق انزقٛٛى 

 

 

 



 

 .(انًٓبساد األخشٖ انًزعهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًٓبساد انعبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ - د 

حش انطبنت اهٗ كزبثخ ثحٕس ثسٛطخ ثأرغبِ انًحبضشاد انسبثقخ نخهق حبنخ يٍ انزٕاصٌ ثٍٛ -1د

 انًعهٕيخ انًُٓغٛخ ٔيعهٕيخ انًصذس

حش انطبنت اهٗ اًم يشبسٚع اًهٛخ اهٗ انحبسجخ ٔاًم حهقبد َقبشٛخ ثٍٛ انطهجّ حٕل يُٓغٛخ -2د

 انًبدح 

 حش انطبنت اهٗ رقٛٛى اعبثخ صيالءِ يٍ انطهجخ االخشٍٚ نزًُٛخ انزطٕٚش انزارٙ-3د
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أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

1 2 
اطوار دورة الحاسوب 

واجٌاله  والبٌانات 
 والمعلومات

 اختبارات ٌومٌة نظري اساسٌات الحاسوب

2 2 
ممٌزات الحاسوب ومجاالت 

 استخدامه ومكوناته
 اختبارات ٌومٌة نظري اساسٌات الحاسوب

3 2 
فٌدٌو ٌمثل  اساسٌات الحاسوب انواع الحواسٌب وتصنٌفها

انواع 
 الحواسٌب

 اختبارات ٌومٌة

4 2 
مكونات الحاسوب االجزاء 

المادٌة اجهزة االدخال 
 واالخراج

فٌدٌو ٌمثل  مكونات الحاسوب
اجزاء 
 الحاسوب

 اختبارات ٌومٌة

5 2 
صندوق الحاسوب والكٌان 

 البرمجً
 اختبارات ٌومٌة نظري مكونات الحاسوب

6 2 
انظمة االعداد والحاسوب 

 الشخصً
 اختبارات ٌومٌة نظري مكونات الحاسوب

7 2 
منصة الحاسوب والعوامل 

التً ٌجب مراعاتها عند شراء 
 الحاسوب

 اختبارات ٌومٌة نظري مكونات الحاسوب

8 2 
الممٌزات الرئٌسٌة للحاسوب 

 الشخصً واسئلة الفصل
 اختبارات ٌومٌة نظري مكونات الحاسوب

9 2 
اخالق العالم االلكترونً 
واشكال التجاوزات وامن 

 الحاسوب

امان الحاسوب 
 وتراخٌص البرامج

 اختبارات ٌومٌة فٌدٌو توضٌحً

10 2 
تراخٌص برامج الحاسوب 

 وانواع التراخٌص
امان الحاسوب 

 وتراخٌص البرامج
 اختبارات ٌومٌة نظري

11 2 
الملكٌة الفكرٌة واالختراق 

 االلكترونً
امان الحاسوب 

 وتراخٌص البرامج
 اختبارات ٌومٌة نظري

12 2 
االختراق االلكترونً  وانواع 

 االختراق
امان الحاسوب 

 وتراخٌص البرامج
 اختبارات ٌومٌة نظري

13 2 
مصادر االختراق والمخاطر 

 االمنٌة االكثر انتشارا
امان الحاسوب 

 وتراخٌص البرامج
 اختبارات ٌومٌة نظر

14 2 

فاٌروسات –برامجٌات خبٌثة 
 الحاسوب

امان الحاسوب 
 وتراخٌص البرامج

 اختبارات ٌومٌة نظري
 
 

 

15 2 

االضرار الناتجة عن 
الفاٌروسات وصفات 

اهم الخطوات -  الفاٌروسات
 الالزمة للحماٌة من االختراق

امان الحاسوب 
 وتراخٌص البرامج

فٌدٌو تعلٌمً 
 وتوضٌحً

 اختبارات ٌومٌة

 اختبارات ٌومٌة نظريامان الحاسوب -  مكونات الفٌروسات وانواعها 2 16
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-الحاسوب وتطبيقاته المكتبيةاساسيات   ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1  

اضرار الحاسوب على 
الصحة واسئلة الفصل 

 وتراخٌص البرامج

17 2 
عطلة نصف السنة 

1/2/2015 
   

18 2 
بداٌة الفصل الثانً 

15/2/2015 
   

19 2 
تعرٌف نظام التشغٌل ووظائفه 

 واهدافه
 اختبارات ٌومٌة نظري نظام التشغٌل

 
 

20 2 
تصنٌف نظام التشغٌل امثلة 

 النظمة التشغٌل
عملً مع فٌدٌو  نظام التشغٌل

 تعلٌمً
 اختبارات ٌومٌة

 اختبارات ٌومٌة فٌدٌو تعلٌمً نظام التشغٌل 7نظام التشغٌل وٌندوز  2 21

22 2 
متطلبات تثبٌته ومكونات 

استخدام )سطح المكتب 
 (الحاسبة لمعرفة محتوٌاتها

عملً مع فٌدٌو  نظام التشغٌل
 تعلٌمً

 اختبارات ٌومٌة

23 2 
قائمة ابدا ومحتوٌاتها 

استخدام الحاسبة لمعرفة )
 (محتوٌاتها

 اختبارات ٌومٌة عملً نظام التشغٌل

24 2 
عملً مع فٌدٌو  نظام التشغٌل 7الممٌزات الجدٌدة لوٌندوز 

 تعلٌمً
 اختبارات ٌومٌة

25 2 
استخدام )شرٌط المهام 

 (الحاسبة لمعرفة محتوٌاتها
 اختبارات ٌومٌة عملً نظام التشغٌل

26 2 
استخدام )منطقة االعالم 

 (الحاسبة لمعرفة محتوٌاتها
 اختبارات ٌومٌة عملً نظام التشغٌل

27 2 
المجلدات والملفات واالٌقونات 

استخدام الحاسبة لمعرفة )
 (محتوٌاتها

 اختبارات ٌومٌة عملً نظام التشغٌل

28 2 
اجراء عملٌات على النوافذ 

استخدام الحاسبة لمعرفة )
 (محتوٌاتها

 اختبارات ٌومٌة عملً نظام التشغٌل

29 2 
خلفٌات سطح المكتب ولوحة 

التحكم 
 اختبارات ٌومٌة عملً نظام التشغٌل

30 2 
استخدام الحاسبة للتنقل بٌن )

 (نوافذ الوٌندوز
 اختبارات ٌومٌة عملً نظام التشغٌل

31 2     

32 2     



  دائرة البحث والتطوير–وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

اساسيات الحاسوب واالنترنت اوفيس "سلسلة يسر المصطفى للعلوم    (انًصبدس)ـ انًشاعع انشئٛسٛخ 2

2013، د زياد محمد عبود دار الدكتور للنشر والتوزيع بغداد 2010  

اـ انكزت ٔانًشاعع انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

 (....  ,انزقبسٚش , انًغالد انعهًٛخ  )

 Computer literacy BASICS 2012 

 LeBlanc, Brandon."A closer look at the  

windows 7. 2009 

Computing Fundamentals, Innovative  training 

works USA, Inc, 2006 

يٕاقع االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعع االنكزشَٔٛخ

.... 
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