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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

كلية اللغات  اىَؤسسح اىرؼيَٞٞح .1
  قسم اللغة العبرية  اىَشمز / ػيَٜ اىقسٌ اه .2

 االسرٞؼاب سٍز اىَقشس/ اسٌ  .3

  ساػاخ اسث٘ػٞا3 أشناه اىذض٘س اىَرادح .4

  س2018ْٛ٘ – 2017 اىسْح/ اىفظو  .5

  ساػح288 (اىنيٜ)ػذد اىساػاخ اىذساسٞح  .6

  2017 / 12 / 28 ذاسٝخ إػذاد ٕزا اى٘طف  .7

 إٔذاف اىَقشس .8

 يف هناية السنو الدراسية ينبغي على الطالب ان يتمكن من

 معرفة الكثري من املفردات اليت تشمل التضاد والتعاكس

 معرفة ترمجة الفكره االساسيو للنص اضافة اىل اجلملو الرئيسيو واجلمل الفرعيو بطريقة مفهومة وواضحو

 متكني الطالب من كتابة نص يعرب من خاللو عن افكارة ومدى استيعابة للنص املراد كتابتو

 استيعابة للمفردات العربيو والعربية لكتابة اي نص عربي

 
 
 

 
 

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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  ٗطشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ ٗاىرقٌٍٞٞقشسٍخشجاخ اه .10

  ٕذاف اىَؼشفٞح األ- أ
  ٍؼشفح خط٘اخ اىنراتح ٗاىرفنٞش اىزْٕٜ-1أ

  ٍؼشفح اىَ٘ض٘ع ٗمراتح جَيح اىَ٘ض٘ع ٍِ خاله اىَفشداخ اىَ٘ج٘دٓ داخو اىْض-2أ

  ضشٗسج اسرخذاً اىَفشداخ اىظذٞذٔ داخو اىْض- 3أ
  ذشذٞة اىجَئ ق٘اػذٝا ٗتشنو طذٞخ-4أ

  .ٍقشس اىخاطح تاهٝحاىَٖاساخاألٕذاف -  ب 

  ٝرؼشف اىطاىة ػيٚ اىَادٓ اىْظشٝٔ ٗاػطائٔ اٍثئ َّٗارج امثش –1ب

  ذزٗٝذ اىطاىة ترَاسِٝ داخو اىقاػٔ ىَؼشفح ٍذٙ اسرٞؼاتٔ ىٖا - 2ب

 اىَْاقشٔ داخو اىقاػٔ ٗذشجٞغ اىطيثٔ ػيٚ االسأىٔ ٍْٗاقشح االخطاء ٗاىْقاط اىضؼٞفح داخو  - 3ب

 اىقاػح اىذساسٞح

 
      طشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ 

ٍِ خاله اىَذاضشاخ ٗاىْقاش داخو اىقاػٔ اىذساسٞٔ ٗذقذٌٝ اىَ٘اد اىْظشٝٔ ىيطالب  - أ

ذذسٝة اىطالب ػيٚ اىنراتٔ خاطح تاىيغٔ اىؼثشٝٔ ىٞرَنِ ٍِ خالىٖا ػيٚ مٞفٞح اسرخذاً اىَفشداخ  - ب

ٗاالفؼاه فٜ ذشمٞة اىجَو 

 اػطاء اىطاىة ٗاجثاخ تٞرٞٔ ٍنثفٔ - خ

 
      طشائق اىرقٌٞٞ 

اٍرذاّاخ , االٍرذاّاخ اىشٖشٝٔ , اى٘اجثاخ اىثٞرٞٔ , اىنراتٔ فٜ اىقاػٔ , اٍرذاّاخ ٍٝ٘ٞٔ , اىَشاسمٔ اىظفثح  

ّٖاٝح اىسْح 

 

 
 األٕذاف اى٘جذاّٞح ٗاىقَٞٞح - ج

 ػيٚ اىطاىة امَاه اى٘اجة اىنراتٜ فٜ اى٘قد اىَذذد -1ج

  اىَشاسمٔ داخو اىقاػٔ تِٞ اىطالب-2ج

  اىؼَو اىَشرشك تِٞ اىطالب-3ج

 
     طشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ 

ٍذاضشاخ خاطٔ ىيطيثٔ ذ٘ضخ ىٌٖ اٍناّٞح دساب اى٘قد فٜ االٍرذاُ   - أ

 اىؼَو اىجَاػٜ ىيطالب ٗضشٗسج اىؼَو مفشٝق ٗذظذٞخ اخطاء االخشِٝ - ب

 

 
    طشائق اىرقٌٞٞ 

ٍِ خاله اىَشاسمٔ اىظفٞٔ ٗاىرفاػو داخو اىقاػح اىذساسٞٔ   - أ

ٍِ خاله ذقٌٞٞ االٍرذاّاخ اىٍٞ٘ٞٔ ٗاىشٖشٝٔ ٗاٍرذاّاخ ّٖاٝح اىسْٔ  - ب

 ٍِ خاله االششاف اىرذسٝسٜ ػيٚ اىَجاٍٞغ اىطالتٞٔ ٍٗذٙ اىر٘اطو تْٖٞا - خ
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. (اىَٖاساخ األخشٙ اىَرؼيقح تقاتيٞح اىر٘ظٞف ٗاىرط٘س اىشخظٜ  )اىَْق٘ىح اىرإٔٞيٞح اىَٖاساخ اىؼاٍح ٗ- د 

  ذسيٌٞ اىؼَو اٗ اى٘اجة تاى٘قد اىَذذد ٗتاىشنو اىَطي٘ب-1د

  ٍٖاساخ اىر٘اطو ٍغ االخشِٝ ٗاىؼَو مفشٝق-2د

  ٍذاٗىح ػذً ذنشاس االخطاء االٍالئٞٔ اٗ اىْذ٘ٝٔ ٍشج اخشٙ-3د
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 تْٞح اىَقشس .11

اىساػا األسث٘ع

 خ
أٗ / اسٌ اى٘دذج  ٍخشجاخ اىرؼيٌ اىَطي٘تح

 اىَ٘ض٘ع
 طشٝقح اىرقٌٞٞ طشٝقح اىرؼيٌٞ

دو اىرَاسِٝ اىخاطح  3 1

 تاىؼْاِٗٝ
ششح ذفظٞيٜ  اّ٘اع اىؼْاِٗٝ

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 اىرَاسِٝ

ٍؼشفح اىطاىة الّ٘اع  3 2

 اىجَو
ششح ذفظٞيٜ  اّ٘اع اىجَو

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

دو اىرَاسِٝ اىخاطح  3 3

 تاّ٘اع اىجَو 
ششح ذفظٞيٜ  اّ٘اع اىجَو

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 اىرَاسِٝ

ٍقاسّح تِٞ االسذ  قطؼح االسذ ٍيل اىذٞ٘اّاخ 3 4

 ٗاىيث٘ج  
ششح ذفظٞيٜ 

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح 

ٍقاسّح تِٞ االسذ  قطؼح االسذ ٍيل اىذٞ٘اّاخ 3 5

 ٗاىيث٘ج  
ششح ذفظٞيٜ 

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 اىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍساػذج االخشِٝ قطؼح اىرؼاُٗ  3 6

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ  قطؼح اىرؼاُٗ 3 7

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 اىرَاسِٝ 

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ  + ششح  قطؼح دة االً  3 8

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح 

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ  قطؼح دة االً 3 9

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 اىرَاسِٝ 

فظ٘ه اىسْح  قطؼح فظ٘ه اىسْح 3 10

 االستؼح
ششح ذفظٞيٜ 

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح 

ديٌٖ ىثؼض ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ   فظ٘ه اىسْح 3 11
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داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 اىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ششح  قطؼح ٗسائظ اىْقو  3 12

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ  ٗسائظ اىْقو 3 13

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 اىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ششح  قطؼح اىثخٞو 3 15

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ذشجَح ٍٗؼاّٜ

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ قطؼح اىثخٞو 3 16

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ذشجَح  قطؼح اىيض  3 17

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ قطؼح اىيض 3 18

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ذشجَح  قطؼح ٗظائف اىرالٍٞز  3 19

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ قطؼح ٗظائف اىرالٍٞز 3 20

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ذشجَح  (اى٘قد)قطؼح اىساػح  3 21

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ اى٘قد)قطؼح اىساػح  3 22

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ذشجَح  قطؼح ػالقح اىشَس تاىقَش 3 23

داخو اىقاػح 

 ٍْاقشح اىطيثح
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 اىثْٞح اىرذرٞح  .12

  ـ اىنرة اىَقشسج اىَطي٘تح 1

 المصادر من االنترنيت   (اىَظادس)ـ اىَشاجغ اىشئٞسٞح 2

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ قطؼح ػالقح اىشَس تاىقَش 3 24

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ذشجَح  قطؼح دة اى٘طِ 3 25

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝ قطؼح دة اى٘طِ 3 26

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ذشجَح  قطؼح ًٝ٘ اىجَؼح  3 27

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝقطؼح ًٝ٘ اىجَؼح  3 28

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ  ٍؼاّٜ+ ذشجَح قطؼح  اّ٘اع اىشٝاضح   3 29

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

 ٍْاقشح اىطيثح

ششح ذفظٞيٜ  ذَاسِٝقطؼح  اّ٘اع اىشٝاضح  3 30

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ديٌٖ ىثؼض 

 ٗاىرَاسِٝ

ششح ذفظٞيٜ اػادج ىيرَاسِٝ  ٍشاجؼح ىيَ٘اد اىساتقح   3 31

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

دو اىرَاسِٝ ٍغ 

اىطيثح  

ششح ذفظٞيٜ ٍقاطغ فذٝ٘ اسرخذاً اىَخرثش  3 32

داخو اىقاػح 

تاسرخذاً 

 ٗسائو اٝضاح

ٍْاقشح طيثح  
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مجلة كلية اللغات .البعد الديني في القصة العبرية الحديثة -1اىثذ٘ز -3

بيت الحكمة .االخطاء اللغوية في اللغة العبرية االسباب والدوافع-2
حوليات . الصراع النفسي للقاص اسحاق شنهارفي قصة وجبة هزيلة-3

 عين شمس
 اـ اىنرة ٗاىَشاجغ اىرٜ ٝ٘طٚ تٖا                

  (.... ,اىرقاسٝش , اىَجالخ اىؼيَٞح ) 
مجيع املصادر اليت ختدم الطالب يف توسيع افقو من حيث املفردات 

 وعانيها اضافة اىل استخدام القواميس العربية والعربية 

ٍ٘اقغ االّرشّٞد , ب ـ اىَشاجغ االىنرشّٗٞح

.... 
 استخدام املواقع اليت هتتم بدراسة مادة االستيعاب

 
 خطح ذط٘ٝش اىَقشس اىذساسٜ  .13

 

ػيٚ اىطاىة ذط٘ٝش ٍٖاساذٔ ٍِ خاله اىقشاءج اىنثٞشج ىيؼذٝذ ٍِ اىْظ٘ص إلػطائٔ اىفشطٔ ىيرؼشف  - أ

ػيٚ امثش ػذد ٍِ اىَفشداخ ٗمٞفٞح مراتح اىْض تذُٗ اخطاء االٍالئٞح  اٗ اىق٘اػذٝح 

ٍؼاىجح االخطاء ٗاىذذ ٍْٖا ٍِ خاله اىَْاقشاخ داخو اىقاػح اىذساسٞٔ ٗاىرشمٞز ػيٚ ذيل االخطاء  - ب

 اىَرنشسٓ ىٞرسْٚ ىيطاىة مراتح ّض خاىٜ ٍِ االخطاء
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍخ اٌٍغبد  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ اٌٍغخ اٌؼجش٠خ    اٌّشوز / ػٍّٟ اٌمسُ اي .2

 االٔطبء سِز اٌّمشس/ اسُ  .3

  سبػخ اسجٛػ١ب2 أضىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

  س2018ٕٞٛ – 2017 اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

 128 (اٌىٍٟ)ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

   2017 / 12 / 28 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 تطبيق معرفة الطالب يف مراحل عملية الكتابة -1

 معرفة تقنيات الكتابة والعصف الذهين والكتابة احلرة -2

 معرفة كيفية كتابة موضوع جيد للفقرة -3

 معرفة كتابة الفقرات بطريقة متماسكة ومرتابطة -4

 معرفة استخدام الصفات والظروف والكلمات االنتقالية املساعدة -5

 
 
 

 

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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  ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِمشسِخشجبد اي .10

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ- أ
   ِؼشفخ خطٛاد اٌىزبثخ ٚاٌؼصف اٌزٕٟ٘-1أ

  ِؼشفخ اٌّٛضٛع ٚوزبثخ جٍّخ اٌّٛضٛع ٚاٌّحزٜٛ ٚاٌخبرّخ  -2أ

 ِؼشفخ أٛاع اٌىزبثخ ٚاٌمٛاػذ اٌّزجؼخ ٌىً ٔٛع- 3أ
 ضشٚسح ِؼشفخ اٌزشاثظ ٚاٌزجبٔس فٟ اٌىزبثخ-4أ
 ضشٚسح ِؼشفخ اٌزطٛس اٌزِٕٟ ٌٍمصخ ٚاٌزطٛس اٌّىبٟٔ ٌٍفمشح اٌٛصف١خ - 5أ

 

  .ِمشس اٌخبصخ ثبي٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف -  ة 

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

 إٌّبلطخ داخً اٌمبػخ ٚرطج١غ اٌطبٌجخ ػٝ االسئٍخ ٚوزٌه ِحبٌٚخ االجبثخ ػٍٝ اٌطبٌجخ االخش٠ٓ – 2ة

 رز٠ذ اٌطبٌت ثزّبس٠ٓ داخً اٌمبػخ ٌّؼشفخ ِذٜ اسز١ؼبثٗ ٌٙب – 3ة

 حش اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ ٚاجت ث١زٟ ٚسٛف رٕبلص إٌمبط اٌضؼ١فخ ٚاالخطبء داخً اٌمبػخ-    4ة
      طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 ِٓ خالي اٌّحبضشاد ٚإٌمبش داخً اٌمبػخ اٌذساس١خ ٚرمذ٠ُ اٌّٛاد إٌظش٠خ ٌٍطالة -1
 رمذ٠ُ ػشض اٌىزشٟٚٔ ٌىبفخ أٛاع اٌىزبثبد -2
رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ اٌىزبثخ ِٓ خالي اػطبءُ٘ ٚسلخ ػًّ ِجٙزح ِٚطجٛػخ ِسجمب رسبػذُ٘ ػٍٝ  -3

 اٌىزبثخ 
 اػطبء اٌطبٌت ٚاجت ث١زٟ ٌىزبثخ أطبء  -4

 

 

 
      طشائك اٌزم١١ُ 

 اِزحبْ ٔٙب٠خ اٌسٕخ- 5اِزحبٔبد ضٙش٠خ - 4ٚاجت ث١زٟ - 3اٌىزبثخ فٟ اٌمبػخ - 2اِزحبٔبد سش٠ؼخ  -1

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ - ط

  ػٍٝ اٌطبٌت اوّبي اٌٛاجت اٌىزبثٟ فٟ اٌٛلذ اٌّحذد -1ط

  اٌّطبسوخ داخً اٌمبػخ ث١ٓ اٌطالة-2ط

 اٌزصشف ثبخالق ػب١ٌخ ٚرحًّ اٌّسؤ١ٌخ فٟ وزبثخ اٌٛاجت-3ط

 اٌزفبػً ِغ اٌطٍجخ االخش٠ٓ فٟ وزبثخ ػًّ ِطزشن-  4ط

  
     طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 ضشٚسح اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌطٍجخ اٌٛاجت االخاللٟ اصٕبء اٌىزبثخ   -1

 اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٌٍطالة ٚضشٚسح اٌؼًّ وفش٠ك ٚرصح١ح اخطبء االخش٠ٓ -2
3-  
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    طشائك اٌزم١١ُ 

 ِٓ خالي رم١١ُ االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌطٙش٠خ ٚاِزحبٔبد ٔٙب٠خ اٌسٕخ  -1
 ِٓ خالي اضشاف اٌزذس٠سٟ ػٍٝ اٌّجب١ِغ اٌطالث١خ ِٚذٜ اٌزٛاصً ث١ُٕٙ -2

 

 

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

  رس١ٍُ اٌؼًّ اٚ اٌٛاجت ثبٌٛلذ اٌّحذد ٚثطىً ِمجٛي -1د

  ِٙبساد اٌزٛاصً ِغ االخش٠ٓ ٚاٌؼًّ وفش٠ك -2د

  ِحبٌٚخ ػذَ رىشاس االخطبء االِالئ١خ اٚ إٌح٠ٛخ ِشح اخشٜ-3د

 اسزخذاَ االٔزش١ٔذ ٌحً اٌزّبس٠ٓ اٌخبصخ ثبالٔطبء-   4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11
 

ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اسُ اٌٛحذح 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

سبػزبْ  1

 اسجٛػ١ب
ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب
ٔمبش داخً  1ػالِبد اٌزٕم١ظ 

 اٌمبػخ 
حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ
سبػزبْ  2

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً  2ػالِبد اٌزٕم١ظ 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  3

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً   3ػالِبد اٌزٕم١ظ 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  4

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً  4ػالِبد اٌزٕم١ظ 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  5

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً  5ػالِبد اٌزٕم١ظ 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  6

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً  6ػالِبد اٌزٕم١ظ 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  7

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

أٛاع إٌصٛظ 

 1االدث١خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  8

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

أٛاع إٌصٛظ 

 2االدث١خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  9

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

أٛاع إٌصٛظ 

 3االدث١خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  10

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

أٛاع اٌؼٕب٠ٚٓ 

 1االٔطبئ١خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  11

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

أٛاع اٌؼٕب٠ٚٓ 

 2االٔطبئ١خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  12

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

أٛاع اٌؼٕب٠ٚٓ 

 3االٔطبئ١خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  13

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً   1و١ف١خ وزبثخ االٔطبء 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ
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سبػزبْ  14

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً  2و١ف١خ وزبثخ االٔطبء 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  15

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً  3و١ف١خ وزبثخ االٔطبء 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  16

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ٔمبش داخً  4و١ف١خ وزبثخ االٔطبء 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  17

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

و١ف ٔصً ثجٍذٔب اٌٝ 

 1ضبطٟء االِبْ 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  18

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

و١ف ٔصً ثجٍذٔب اٌٝ 

 2ضبطٟء االِبْ 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  19

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ِٓ : ِٛضٛع أطبئٟ 

 1٘ٛ اٌصذ٠ك ثشأ٠ه 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  20

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

ِٓ : ِٛضٛع أطبئٟ 

 2٘ٛ اٌصذ٠ك ثشأ٠ه 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  21

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

 1و١ف ٔفُٙ اٌحش٠خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  22

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

 2و١ف ٔفُٙ اٌحش٠خ 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  23

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

 1ِب ٟ٘ اٌسؼبدح 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  24

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

 2ِب ٟ٘ اٌسؼبدح 
ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  25

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

:  ِٛضٛع أطبئٟ 

ً٘ أٔذ ِزفبئً أَ 

 1ِزطبئُ 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  26

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

:  ِٛضٛع أطبئٟ 

ً٘ أٔذ ِزفبئً أَ 

 2ِزطبئُ 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  27

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

:  ِٛضٛع أطبئٟ 

و١ف رٕظش اٌٝ ػٍُ 

 1ثٍذن 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

    (اٌّصبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئ١س١خ 2

جملة كلية .(قصة الطعام اهلزيل)االستيطان يف قصص اسحاق شنهار-1اٌجحٛس -3
. اللغات

جملة كلية .ازمة ضياع اهلوية يف اسرائيل قصة انا من اليهود للقاص املوج هبار-2
اللغات 

 بيت احلكمة.التشاؤمية يف شعر حدفاه هركايب-3

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبس٠ش , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .13

   

 28 
 

 

سبػزبْ 

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

:  ِٛضٛع أطبئٟ 

و١ف رٕظش اٌٝ ػٍُ 

 2ثٍذن 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  29

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

دٚس االخالق فٟ ثٕبء 

 1اٌّجزّغ اٌصبٌح 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  30

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

دٚس االخالق فٟ ثٕبء 

 2اٌّجزّغ اٌصبٌح 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  31

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

أ١ّ٘خ اٌمشاءح فٟ صمبفخ 

 1اٌفشد 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ

سبػزبْ  32

 اسجٛػ١ب

ِؼشفخ اٌطبٌت ألٔٛاع 

 اٌىزبثخ ٚا١ّ٘زٙب

: ِٛضٛع أطبئٟ 

أ١ّ٘خ اٌمشاءح فٟ صمبفخ 

 2اٌفشد 

ٔمبش داخً 

 اٌمبػخ 

حً رّبس٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ
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 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قغى انهغخ انؼجشٚخ    انًشكض / ػهًٙ انقغى ال .2

 قٕاػذ انهغخ انؼجشٚخ سيض انًقشس/ اعى  .3

  عبػبد اعجٕػٛب4 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  ع2018ُٕ٘ – 2017 انغُخ/ انفصم  .5

 128 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 

    أصاٌ انفؼم انؼجش٘انطبنت  رؼهٛى  .1

  ٔانُبقصخ ٔانًضؼفخ ٔانًشكجخكم صٛغ االفؼبل انؼجشٚخ انغبنًخ يُٓب ٔانًؼزهخ رؼهٛى انطبنت . 2

 االٔصاٌ انغجؼخ فٙ كم انصٛغ ٔالصيُخرصشٚف االفؼبل انؼجشٚخ فٙ  رؼهٛى انطبنت . 3

 دالالد االٔصاٌ انؼجشٚخ انغجؼخ رؼهٛى انطبنت . 4

 رطجٛق يب رؼهًّ انطبنت يٍ االٔصاٌ ٔانصٛغ فٙ خًم عبنًخ. 5

 

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



  
 2الصفحة 

 
  

  ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشخبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
.  اٌ ٚزؼهى انطبنت اثُٛخ أصاٌ انفؼم انؼجش٘ ٔدالالرٓب  – 1أ

. اٌ ٚزؼهى انطبنت كٛفٛخ  رصشٚف انفؼم انؼجش٘ فٙ انًبضٙ ، انًضبسع انحبنٙ، انًغزقجم، االيش- 2أ

. اٌ ٚزؼهى كم صٛغ االفؼبل انؼجشٚخ انغبنًخ ٔانًؼزهخ - 3أ

 اٌ ٚقٛى ٔٚطجق يب رؼهًّ يٍ قٕاػذ انهغخ انؼجشٚخ- 4أ

 .اعزخشاج  االفؼبل يٍ انقٕايٛظ انؼجشٚخ انًخزصخ ثصٕسح صحٛحخ اٌ طشٚق يؼشفخ خزس انفؼم - 5أ

 
  .يقشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 . ٚطهغ انطبنت ػهٗ انًُبرج انُظشٚخ ٔرقذٚى ايثهخ ًَٔبرج كثش –1ة 

رشدٛغ انطبنت ػهٗ انًُبقشخ ٔرجبدل االساء فٙ انقبػخ انذساعٛخ يٍ خالل طشذ االعئهخ ٔاالخبثخ  – 2ة 

 ػهٛٓب

    .رضٔٚذ انطبنت ثزًبسٍٚ رطجٛقٛخ ػٍ انًبدح ٔطشذ االعئهخ انفكشٚخ انًزؼهقخ ثبنًبدح -    3ة 

 
      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 يٍ خالل اعزخذاو انكزت انًُٓدٛخ ٔانحذٚثخ انخبصخ ثقٕاػذ انهغخ انؼجشٚخ. 1

 . يٍ خالل انًحبضشاد ٔانًُبقشبد ٔااليزحبَبد انغشٚؼخ . 2

. اػطبء انطبنت ٔاخت ثٛزٙ نحم انزًبسٍٚ. 3

 

 
      طشائق انزقٛٛى 

 

 االنزضاو ثبنذٔاو.  1

 انًشبسكخ انصفٛخ . 2  

 ايزحبَبد اعجٕػٛخ. 3 

 انٕاخجبد انجٛزٛخ . 4 

 ايزحبَبد شٓشٚخ . 5 

 االيزحبٌ انُٓبئٙ . 6 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ج

 .  رشعٛخ حت انًقشس يٍ خالل اٚصبل انًبدح ثصٕسح عهغخ ٔعٓهخ ٔالعًٛب اَّ نغخ حذٚثخ-1ج

  . انًشبسكخ داخم انقبػخ ثٍٛ انطبنجخ-2ج

  اضبفخ سٔذ انًُبفغخ ثٍٛ انطهجخ يٍ اخم خهق اخٕاء رؼهًٛٛخ رُبفغٛخ رضٚذ يٍ فٓى انطبنت نهًقشس  -3ج
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     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .ٚزى ػٍ طشٚق انقبء انًحبظشاد ٔرفؼٛم انُشبط انصفٙ ثٍٛ اعزبر انًبدح ٔانطهجخ. 1

 كًب ٔٚزى ػٍ طشٚق االعزؼبَخ ثبنًحبظشاد االنٛكزشَٔٛخ كٕعٛهخ يغبػذح فٙ  فٙ فٓى اندبَت انُظش٘ . 2

. ػٍ طشٚق انزطجٛقبد انؼًهٛخ

 

 
    طشائق انزقٛٛى 

.  ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل انًشبسكخ انصفٛخ ٔانزفبػم داخم انقبػخ انذساعٛخ.1

. يٍ خالل االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔايزحبَبد َٓبٚخ انغُخ. 2

 

           

 

 
. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

 .  رذسٚت انطبنت ػهٗ يؼشفخ صٛغخ كم فؼم ٔصيُّ -1د

 . يغبػذح انطبنت ػهٗ انزشخًخ-2د

 . يغبػذح انطبنت ػهٗ كٛفٛخ يؼشفخ يؼُٗ كم فؼم يٍ خالل اعزخذاو انقبيٕط ثصٕسح صحٛحخ-3د

  . يؼشفخ اعزخشاج انًصذس ٔانًصذس انًضبف ٔاالعى انًفؼٕل  ٔاالعى انًشزق يٍ االفؼبل-  4د

. رطٕٚش يحزٕٖ انًقشس ثُبء ػهٗ َزبئح انجحٕس اندذٚذح فٙ يدبل انزخصص- - 5   د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

   (مصدر بالمغة العبرية) ، قواعد المغة العبرية التطبيقية ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 
مصدر بالمغة )شاؤول براكمي ، قواعد المغة العبرية المتدرجة ،    (انًصبدس)ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2

   (العبرية

. مجمة كمية االداب.شعر الخمر عند شموئيل هناجيد-1انجحٕس -3
مجمة االستاذ .الشعر الديني عند ابراهام ابن عزرا-2
مجمة االستاذ .شاعر في اسبانيا المسيحية تدروس ابو العافية-3
 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبسٚش , انًدالد انؼهًٛخ ) 
 Lewis Glinert , Modern Hebrew an essential 

Grammar   

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ

.... 
http://hebrewverb.hul.huji.ac.il/ab_project/l

ogin/mainMenu.html #
اضافة اىل مواقع اخرى  

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .13

   

رطٕٚش يٓبساد انطبنت يٍ خالل أنًبيّ ثزصشٚف االفؼبل ٔادخبنٓب فٙ  اندًهخ انؼجشٚخ ٔثًخزهف  .1

 .انًغزٕٚبد ػٍ طشٚق االعزؼبَخ ثبالَزشَذ

 ثُٛخ انًقشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

حم رًبسٍٚ أ ٔاخت  القاء محاضرة       ( ָפַעל ) وزن أوزان الفعل العبري 4 1

 ثٛزٙ أ ايزحبٌ
حم رًبسٍٚ أ ٔاخت  القاء محاضرة ( ִנְפַעל )وزن  أوزان الفعل العبري 4 2

 ثٛزٙ أ ايزحبٌ
حم رًبسٍٚ أ ٔاخت  القاء محاضرة (ִפֵעל )وزن  أوزان الفعل العبري 4 3

 ثٛزٙ أ ايزحبٌ
ַעל )وزن  أوزان الفعل العبري 4 4 حم رًبسٍٚ أ ٔاخت  القاء محاضرة      ( פֻּ

 ثٛزٙ أ ايزحبٌ
حم رًبسٍٚ أ ٔاخت  القاء محاضرة ( ִהְפעיל  )وزن أوزان الفعل العبري 4 5

 ثٛزٙ أ ايزحبٌ
ְפַעל ) وزن أوزان الفعل العبري 4 6 حم رًبسٍٚ أ ٔاخت  القاء محاضرة    ( הֻּ

 ثٛزٙ أ ايزحبٌ
حم رًبسٍٚ أ ٔاخت  القاء محاضرة   (ִהְתַפֵעל )وزن أوزان الفعل العبري 4 7

 ثٛزٙ أ ايزحبٌ
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 .انزشكٛض ػهٗ يُبقشخ اخطبء انطهجخ ٔيحبٔنخ  ردُت ْزِ االخطبء  ٔركشاسْب .2
 .حش انطبنت ػهٗ انًطبنؼخ ٔانقشاءح انًغزفٛضخ  .3
 . حم انزًبسٍٚ فٙ انقبػخ انذساعٛخ  ػٍ طشٚق كزبثزٓب ػهٗ انهٕحخ ٔانًُبقشخ ٔرجبدل االساء ثٍٛ انطهجخ .4

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  لغى انهغخ انؼجشٚخ   انًشكض / ػهًٙ انمغى ال .2

 انًؾبدصخ سيض انًمشس/ اعى  .3

  عبػخ اعجٕػٛب3 أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

  ع2018ُٕ٘ – 2017 انغُخ/ انفصم  .5

 عبػخ192 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8
 

 :يف هناية السنة الدراسية ينبعي للطالب ان يتمكن من

 .اجادة احلديث باللغة العربية وفق متطلبات مرحلتو -1

 .معرفتو استخدام الرتادف والتضاد يف احملادثة العربية  -2

 .معرفة كيفية استخدام مفرادات احلديث املالئمة للموضوع املتحدث عنو -3

 .معرفة كيفية استخدام املفردات اللغة العربية االصيلة ومتييزىا عن الكلمات الدخيلة للغة -4

 .معرفة الطالب كيفية صياغة اجلمل وتعبري بالنرب والصوت للمعىن املطلوب -5

. معرفة استخدام الوقف واالستمرار يف اثناء احلديث -6
. التدرب على استخدام املفردات االدبية والسياسية واالجتماعية و مفردات احلياة اليومية -7
معرفة صياغة مفردات حياتنا اليومية العراقية باللغة العربية مبا يقابلها من معاين ومناسبات وهنج حياة يومية من متحدثي اللغة  -8

 .العربية يف الكيان الصهيوين

 .متكني الطالب من التعبري عن مشاعره وافكاره من خالل متابعتو وتشجيعو على احلديث -9

.  اعداد الطالب لفهم واستيعاب احملاضرات باللغة العربية -10

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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  ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشعبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
 . يؼشفخ انُطك انصؾٛؼ نهًفشداد الداء انًؼُٗ انًشاد يٍ انًؾبدصخ-1أ

 . يؼشفخ اخزٛبس انًفشدح انصؾٛؾخ نهًؼُٗ  انًشاد اعزخذايّ-2أ

  .(اعزًبػٛخ، عٛبعٛخ، الصبدٚخ، دُٚٛخ)يؼشفخ إَاع انًفشداد - 3أ
  (رٕسارٛخ، يشُبئٛخ، ؽذٚضخ، ػبيٛخ، دخٛهخ ) يؼشفخ رصُٛف انهغٕ٘ نهًفشداد انًغزخذيخ-4أ
 .ضشٔسح يؼشفخ كٛفٛخ اعزخذاو انًفشدح انًُبعجخ نٕلذ ٔيكبٌ انؾذٚش ٔٔفك رصُٛفٓب انهغٕ٘- 5أ
 .ضشٔسح كغش ؽبعض انخٕف انًؼزبد يٍ انطبنت ػُذ انؾذٚش ثبنهغخ االعُجٛخ-  6أ

  .يمشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 . رؼشف انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ انًؼطبح نّ ٔاػطبءِ ايضهخ ًَٔبرط اكضش –1ة

 . انزؾبٔس داخم انمبػخ يغ االعزبر ٔرشغٛغ انطهجخ ػهٗ انًؾبٔسح انًشزشكخ فًٛب ثُٛٓى ثبنهغخ  - 2ة

 .رضٔٚذ انطبنت ثبنًفشداد ٔيغبػذرّ فٙ ٔضؼٓب فٙ عًم يفٛذح ٔرطجٛمٓب ػهٗ يٕضٕع انذسط – 3ة

ؽش انطبنت ػهٗ اخزٛبس يٕضٕع اعجٕػٛب يٍ اثشص يب ٚؾذس ػبنًٛب ٔيُبلشزٓى انًٕضٕع  -  4ة

   .ثبنهغخ
      طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .يٍ خالل انًؾبضشاد ٔانُمبػ داخم انمبػخ ٔرمذٚى انًٕاد انُظشٚخ نهطالة -1
 .ثبنًبدح انُظشٚخ عًبػب (CD)رضٔٚذ انطالة ثبلشاص -2
 .رٕفٛش يبدح خبسعٛخ نهطالة نضٚبدح االعزفبدح يٍ عًبع انًؾبٔساد انًخزهفخ -3
 . يطبنجخ انطبنت ثبنزؼجٛش انشخصٙ  ٔصٛبغزّ انخبصّ ػٍ يٕضٕع انذسط -4

      طشائك انزمٛٛى 

رؾضٛش يٕضٕع - 4. انزؾبٔس انًشزشن ثٍٛ انطهجخ- 3. ايزؾبَبد عشٚؼخ- 2. انًشبسكخ انصفٛخ -1

 .ايزؾبَبد َٓبٚخ انغُخ- 6. ايزؾبَبد شٓشٚخ- 5. خبسعٙ ثذاٚخ كم اعجٕع
 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

 . ػهٗ انطبنت ؽفع ٔفٓى يٕضٕع انذسط -1ط

 . انًشبسكخ داخم انمبػخ ثٍٛ انطالة-2ط

 . انزصشف ثبخالق ػبنٛخ ٔرؾًم انًغؤٔنٛخ فٙ كزبثخ انٕاعت-3ط

 .فٓى يٕاد انًمشسرؼضص صمخ انطبنت ثبنًمشس ٔاًْٛزّ-  4ط
     طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 .يؾبضشاد خبصخ نهطهجخ رٕضؼ نٓى ايكبَٛخ ؽغبة ٔلذ االيزؾبٌ ٔكٛفٛخ االعبثخ ػٍ االعئهخ  -1
 .ضشٔسح انزبكٛذ ػهٗ انطهجخ  انٕاعت االخاللٙ اصُبء ؽفع انًمشس -2
 .انؼًم  انغًبػٙ نهطالة ٔضشٔسح رطجٛك انًمشس فًٛب ثُٛٓى اصُبء رٕاصهٓى انٕٛيٙ -3

    طشائك انزمٛٛى 

 .يٍ خالل انًشبسكخ انصفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ انذساعٛخ -1
 .يٍ خالل رمٛٛى االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔايزؾبَبد َٓبٚخ انغُخ -2
 .يٍ خالل اششاف انزذسٚغٙ ػهٗ يغبيٛغ انطالثٛخ ٔيذٖ انزٕاصم ثُٛٓى -3
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. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

 .  لذسح انطبنت ػهٗ انؾفع ٔركهى انهغخ-1د

 . يٓبساد انزٕاصم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚك-2د

 . يؾبٔنخ ػذو ركشاس االخطبء انهفظٛخ-3د

  .اعزخذاو ٔعبئم انزكُهٕعٛب نغًبع يؾبدصبد اكضشٔيزُٕػخ-  4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3  1

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  يشزشٚبد

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 2

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  صٚبسح نهكجٕٛرظ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 3

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  انغجذ فٙ رم اثٛت

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 4

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  َضْخ ثبنذساعخ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 5

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  يؾبدصخ ثٍٛ انجُبد

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 6

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  فٙ شٕاسع رم اثٛت

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 7

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  فٙ يشكض انششطخ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 8

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  ؽبدصخ عٛش

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 9

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

يمٓٗ فٙ شبسع 

 دٚضَكٕف

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 10

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  انغبيؼخ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 11

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

يشزشٚبد فٙ انغٕثش 

 يبسكذ

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 12

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  فٙ يؾم انخضشٔاد

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 13

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  فٙ يؾطخ انشكٕة

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 14

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

فٙ يؾطخ انجبصبد 

 انشئٛغٛخ

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 15

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  سادٕٚ ٔ رهفبص

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء
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ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 16

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  صٚبسح نهًغشػ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 17

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  فٙ انغًُٛب

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 18

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  االعشح

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 19

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  شمخ نالٚغبس

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 20

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  رم اثٛت

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 21

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  صٚبسح نهكُٛظ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 22

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  يكزت نهغٛبؽخ ٔانغفش

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 23

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  اَب كبرجخ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 24

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  يجبسح كشح لذو

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 25

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

يجبساح كشح انغهخ 

 ٔثطٕنخ انذٔنخ

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 26

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

فٙ صبنٌٕ انؾاللخ 

 انُغبئٙ

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 27

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

فٙ صبنٌٕ انؾاللخ 

 انشعبنٙ

اعئهخ ٔاعٕثخ 

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 28

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  صٚبسح نالصذلبء

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 29

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  يؾبدصخ ثٍٛ انشعبل

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 30

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  ػُذ طجٛت االعُبٌ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 31

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  اػٛبد

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء

ؽفع ٔارمبٌ انًفشداد  3 32

ٔانؼجبساد انخبصخ 

 ثبنًٕضٕع

اعئهخ ٔاعٕثخ  انغبيؼخ انؼجشٚخ

ٔانمبء انًٕضٕع 

 فٙ انصف

االعبثخ ٔاالعئهخ 

ٔطشٚمخ انزهفع 

 ٔاالداء
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 كزبة انًؾبدصخ انؼجشٚخ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

لبيٕط ػجش٘ ػشثٙ نهغخ انؼجشٚخ انًؼبصشح دافٛذ عبغٛف    (انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 لبيٕط انزؼبثٛش ػجش٘ ػجش٘ سٔفٛك سٔصَٛم

 

.  انؼجبسح االصطالؽٛخ فٙ انهغخ انؼجشٚخ انؾذٚضخ– 1انجؾٕس  - 3

.  انزشكٛم انؼجش٘ فٙ ضٕء انزشكٛم انؼشثٙ– 2

 . لٕاٍَٛ انًمبطغ ٔانُجش ٔرطجٛمبرٓب فٙ انؼجشٚخ– 3

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
ػجشٚزُب انؼجشٚخ انذاسؽخ 

 يؾبدصخ ػجش٘ ػشثٙ يٕشٛخ شبسٌٔ

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
Learn. Snunit.k12.il 
Hebrew-acadmy.org.il. 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

االعزًبع انٗ انًؾبضشاد فٙ يخزجشاد انصٕد نكٙ ٚزغُٗ نهطبنت االعزًبع ٔانًشبْذح اكضشنهجشايظ  -1

 .انهغٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ ثهغبٌ اْهٓب
 .اٚفبد انطالة انًزًٛضٍٚ ٔانًذسعٍٛ انٗ انغبيؼبد انزٙ رذسط انهغخ راد االخزصبص انًذسط -2
ثهغبٌ ػهٗ انطبنت رطٕٚش لبثهٛبرّ فٙ انًؾبدصخ ػٍ طشٚك اعزخذاو االَزشٚذ نالعزًبع انٗ انهغخ انًؼُٛخ  -3

. ثٓب انُبطمٍٛ

 
 



 نمىذج وصف المقرر

 مادة الحاسىب للمرحلت الثانٍت: وصف المقرر

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 ٔحذح انحبعٕة انًشكض/ انقغى انؼهًٙ   .2

 حبعجبد سيض انًقشس/ اعى  .3

 يحبضشاد أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  2018 / 2017 انغُخ/ انفصم  .5

 60 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

تعليم الطالب ليكون ملما بالقواعد االساسية للتعامل مع الحاسوب وادارتو ليساعده في انجاز المشاريع 
وامور الطباعة واعداد االحصائيات والرسوم البيانية وانشاء العروض التقديمية وتصاميم المخططات الهندسية 
وغيرىا، وظهور االنترنت كوسيلة تواصل متاحة للجميع اصبح من الضروري جدا ان يتعلم الطالب استخدام 
الحاسوب وذلك لدور االنترنت في العديد من المجاالت منها التعليم واالبحاث العلمية والتجارة والتسويق 

 .عن طريق المراسالت االلكترونية وصفحات الويب والتحدث االلكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛.البرنامج



 يخشعبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .10

 األْذاف انًؼشفٛخ  - أ

 يقذاس اعزٛؼبة انطبنت نهًبدح-1أ

  انقذسح ػهٗ انزحهٛم ٔرطجٛق يبرؼهًّ ثشكم ػًهٙ ػهٗ انحبعجخ-2أ

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

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًقشس-  ة 

 أعئهخ ٔأعٕثخ يجبششح حٕل انًبدح انغبثقخ - 1ة

 رُفز فٙ انجٛذ ٔرخضٌ ػهٗ home workرحهٛم قذسح انطبنت ػهٗ االعزٛؼبة يٍ خالل ال  –2ة

 اقشاص نؼشضٓب ايبو انطالة يجبششح نًؼشفخ يذٖ يبرؼهًِٕ يٍ انًحبضشح انغبثقخ
 ػشض افالو رؼهًٛٛخ خبصخ ثبنًبدح ٔرنك نزشعٛخ انقذسح ػهٗ انزؼهى –3ة

 
      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 ػهٗ شكم يخططبد ٔصٕس power pointانطشٚقخ انُظشٚخ ٔانششػ ٔرنك  ثؼشض انًبدح ػهٗ ثشَبيظ 

ٔانطشٚقخ انؼًهٛخ ٔانًزًضهخ ثزطجٛق يبرى . ٔرنك نشذ اَزجبِ انطبنت ٔيغبػذرّ ػهٗ ػذو انشؼٕس ثبنًهم

 . ػشضّ ػهٗ انحبعجخ ٔاعشاء ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ 

 

 
      طشائق انزقٛٛى 

 ( دسعبد نهُظش10٘+ دسعبد نهؼًه5ٙ)دسعخ   (15)دسعخ االيزحبٌ االٔل يٍ 

 ( دسعبد نهُظش10٘+ دسعبد نهؼًه5ٙ)دسعخ (15)دسعخ االيزحبٌ انضبَٙ يٍ 

 دسعبد (5)دسعخ انحضٕس ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ 

 دسعخ (20)دسعخ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االٔل يٍ 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط

 - 1ط

 - 2ط

 - 3ط
     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

    طشائق انزقٛٛى 



 .(انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ - د 

حش انطبنت ػهٗ كزبثخ ثحٕس ثغٛطخ ثأرغبِ انًحبضشاد انغبثقخ نخهق حبنخ يٍ انزٕاصٌ ثٍٛ -1د

 انًؼهٕيخ انًُٓغٛخ ٔيؼهٕيخ انًصذس

حش انطبنت ػهٗ ػًم يشبسٚغ ػًهٛخ ػهٗ انحبعجخ ٔػًم حهقبد َقبشٛخ ثٍٛ انطهجّ حٕل يُٓغٛخ -2د

 انًبدح 

 حش انطبنت ػهٗ رقٛٛى اعبثخ صيالءِ يٍ انطهجخ االخشٍٚ نزًُٛخ انزطٕٚش انزارٙ-3د
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أٔ / اعى انٕحذح  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ الساعاث األعجٕع

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word واجهات البرنامج واالشرطة 2 االٔل

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word شريط االوامر واسم الملف االفتراضي 2 انضبَٙ

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word ادوات البرنامج وتغيير نطاق الرؤية 2 انضبنش

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word art wordالنص الرئيسي  2 انشاثغ

 2 انخبيظ
تغيير النص وتدويره وتغيير حجم 

 الخط ولونه
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انغبدط
اضافة تاثيرات للنص وتغيير لون اطار 

 النص انعكاس ووىج وغيرىا
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انغبثغ
قلب -  خزن ملف–تغيير مسار الحروف 

 الصفحة عمودي او افقي
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word اظهار المسطرة  واضافة االرقام للصفحات 2 انضبيٍ

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word اضافة نص في اعلى واسفل الصفحات 2 انزبعغ

 2 انؼبشش
تحديد - معاينة الصفحات قبل الطباعة
 االعدادات في نافذه الطباعة

word  ًنظري+ عمل 
 اخخباراث ٌىمٍت

انحبد٘ 

 ػشش
2 

استخدام النصوص وتغيير لونها وحجمها 
 والنسخ والقطع

word  ًنظري+ عمل 
 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انضبَٙ ػشش
نسخ االعدادات والبحث عن كلمة في 

 المستند اوتبديلها بكلمة اخرى
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انضبنش ػشش
عمل ربط بين نص ونص  اخر وعمل ربط 

 بين نص وملف خارجي
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انشاثغ ػشش

صندوق - اضافة مرجع في نهاية الصفحة
 نظري+ عملً  word المخططات االحصائية- النص

 اخخباراث ٌىمٍت
 
 

 

انخبيظ 

 ػشش
2 

اضافة اشكال -مختصرات لوحة المفاتيح
 نظري+ عملً  word ومخططات توضيحية

 اخخباراث ٌىمٍت
 

 

انغبدط 

 ػشش
2 

شريط -االشكال االساسية-الرسوم
اضافة اطار -اضافة صور وتعديلها-فورمات
 للصورة

word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

     2 انغبثغ ػشش

     2 انضبيٍ ػشش

 2 انزبعغ ػشش

تكبيره -حشر سطر داخلو-رسم جدول
 دمج الخاليا- وتلوينة

word  ًاخخباراث ٌىمٍت نظري+ عمل 
 

 

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  Power point -العنوان االفتراضي-واجهة البرنامج 2 انؼششٌٔ
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   ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

      Microsoft PowerPoint 2010 Step by Step(448 pages; Print. 1   (انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

    ISBN: 978-0-7356-2691-1), by Joyce Cox and Joan Lambert,  

2. Beginning Microsoft Word 2010, by T.y Anderson,  Guy    
     Hart-Davis  
3.  PowerPoint 2010 Advanced  Slides, Animation and Layouts.    
   Stephen Moffat, The Mouse Training Company 

4 . 
 

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

 (....  ,انزقبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ  )
 الكخاب باللغت العربٍت شرذ كامل للبرنامح بالىاخهت 2010شرذ برنامح بىربىٌنج .1

–  االندلٍزٌت مع حمرٌن عملى على انشاء العروض الخقدٌمٍت

 محمد ابى العال/ م :حألٍف

http://download-internet-pdf-ebooks.com/12082-free-book 

2.Word 2010 Digital Classroom Book 

https://www.agitraining.com/books/microsoft-office-books/word-

2010-digital-classroom-book 

انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  Power point اعداد الشريحة- الخزن-النص الرئيسي- 

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

عملي مع فيديو  Power point مربع النص،الخلفية-االشكال الرسومية--
 تعليمي

 اخخباراث ٌىمٍت

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
2 

استعراض - تحريك العناصر في الشريحة
 المشروع ضمن لوحة العمل

Power point  اخخباراث ٌىمٍت عملي 

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

عملي مع فيديو  Power point مسح الحركة-استعراض المشروع الشاشة
 تعليمي

 اخخباراث ٌىمٍت

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

 اخخباراث ٌىمٍت عملي  Power point صيغ خزن الملف-تغيير تسلسل الحركة

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
2 

 اخخباراث ٌىمٍت عملي Power point اعداد مشروع متعدد الشرائح

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
 اخخباراث ٌىمٍت عملي Power point خزنو على شكل فيديو–اعداد البوم الصور  2

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

انواع -تصنيف الشبكات-شبكة الحاسوب
 الشبكات

نظري مع عرض فيديو  شبكات الحاسوب
 توضيحي

 اخخباراث ٌىمٍت

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
نظري مع عرض فيديو  شبكات الحاسوب مميزاتو-البروتوكول-فوائد استخدام الشبكات 2

 توضيحي

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انضالصٌٕ
مفهوم -متطلبات الشبكة-طبقات البروتوكول

 االنترنت
نظري مع عرض فيديو  شبكات الحاسوب

 توضيحي

 اخخباراث ٌىمٍت

https://www.microsoftpressstore.com/store/microsoft-powerpoint-2010-step-by-step-9780735626911
https://books.google.iq/books?id=HNX2snz76UIC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=word+2010+book&source=bl&ots=v3fTqaODaE&sig=7KHMsoX1A-oNGPwBvA56DSpVo-A&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChDoAQhUMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Ty+Anderson%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhXMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
https://www.google.iq/search?newwindow=1&sa=N&biw=1366&bih=623&tbm=bks&q=inauthor:%22Guy+Hart-Davis%22&ved=0ahUKEwjF_emVqrfMAhXCJJoKHS3uA2M4ChD0CAhYMAg
http://bookboon.com/en/search?q=author%3A%22Stephen%20Moffat%2C%20The%20Mouse%20Training%20Company%22
http://download-internet-pdf-ebooks.com/12082-free-book


 

يٕاقغ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

 ....االَزشَٛذ 

 

https://www.dcc.vccs.edu/TLTR/Blackboard9 

 

 http://www.stanford.edu/services/network/   
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https://www.dcc.vccs.edu/TLTR/Blackboard9
http://www.stanford.edu/group/networking


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انهغخ انؼجشٚخ  انًشكض/ انمغى انؼهًٙ   .2

 يذخم انٗ انزشعًخ سيض انًمشس/ اعى  .3

  عبػخ أعجٕػٛبًا 3 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .4

   ع2018ُٕ٘ – 2017 انغُخ/ انفظم  .5

  عبػخ96 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 .رطجٛك يؼشفخ انطبنت فٙ يشاؽم ػًهٛخ انزشعًخ -1
 يؼشفخ رمُٛبد انزشعًخ ٔانؼظف انزُْٙ ٔانزشعًخ  انؾشح -2
 يؼشفخ كٛفٛخ رشعًخ انؼجبساد ٔانؼجبساد االططالؽٛخ   -3
 يؼشفخ لٕاػذ انزشعًخ انزٙ رٕػؼ انفكشح انشئٛغٛخ -4
 يؼشفخ رشعًخ انؼجبساد ثطشٚمخ يزًبعكخ ٔيزشاثطخ -5
 يؼشفخ رشعًخ  َظٕص يخزهفخ -6
 يؼشفخ ؽشٚمخ االعزخذاو االيضم نهزشعًخ -7
 يؼشفخ إَاع انزشعًخ -8

 اربؽخ انفشطخ نهطبنت نهزشعًخ ػٍ ؽشٚك رشعًخ ثؼغ انُظٕص انًخزهفخ -9

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

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

 ؛.البرنامج



 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

 االْذاف انًؼشفٛخ   - أ

اٌ ٚزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزشعًخ       - 1 أ

اٌ ٚؼشف ؽشٚمخ رظُٛف إَاع انزشعًخ - 2       أ

اٌ ٚؼشف ؽشٚمخ انزشعًخ انظؾٛؾخ - 3       أ

اٌ ٚؾهم انُظٕص  ثشكم طؾٛؼ - 4       أ

. (انُظشٚخ انهغٕٚخ فٙ انزشعًخ)اٌ ٚزؼشف ػهٗ انُظشٚبد انزشعًخ ػهٗ عجٛم انًضبل - 5       أ

 اٌ ٚمٛى االخطبء انزشعًخ- 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 يُطمٛبًا 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 يُطمٛبًا 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

يفٕٓو انزشعًخ، ربسٚخ  فٓى يبْٛخ انزشعًخ 3 االٔل

 .انزشعًخ
انمبء 

 انًؾبػشاد
 االيزؾبَبد

انمبء  يفٕٓو انزشعًخ انزشعًخ فٍ او ػهى 3 انضبَٙ 

 انًؾبػشاد
 االيزؾبَبد

انمبء  إَاع انزشعًخ  انزشعًخ فٙ َفظ انهغخ 3 انضبنش

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انزشعًخ انٗ نغخ  3 انشاثغ

 اخشٖ
انمبء  إَاع انزشعًخ 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انمبء  إَاع انزشعًخ  انزشعًخ انؾشفٛخ 3 انخبيظ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انمبء  إَاع انزشعًخ  انزشعًخ انفٕسٚخ 3 انغبدط

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انمبء  إَاع انزشعًخ  انزشعًخ انؾشح 3 انغبثغ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انزشعًخ االنٛخ  3 انضبيٍ

انزشعًخ االنٛخ )

ٔانزشعًخ ثًغبػذح 

  (االنخ

انمبء  إَاع انزشعًخ 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انمبء  إَاع انزشعًخ  انزشعًخ االلزشاػٛخ 3 انزبعغ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

فٓى اعظ انزشعًخ  3 انؼبشش

 انظؾٛؾخ
انمبء  .اعظ انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انؾبد٘ 

 ػشش
فٓى اعظ انزشعًخ  3

 انظؾٛؾخ
انمبء  .اعظ انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

فٓى خظبئض انزشعًخ  3 انضبَٙ ػشش

 انظؾٛؾخ
انمبء  .يًٛضاد انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انخطٕاد انالصيخ  3 انضبنش ػشش

 نهزشعًخ انظؾٛؾخ
انمبء  .انٛخ انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

ؽشٚمخ انزؼبيم يغ  3 انشاثغ ػشش

 انُض اصُبء انزشعًخ

انمبء  .انٛخ انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انخبيظ 

 ػشش
انزؼشٚف ثبنًشاعغ  3

ٔانمٕايٛظ ٔ انمٕايٛظ 

ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ 

 نهزشعًخ

انمبء  .انٛخ انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انغبدط 

 ػشش
االخطبء انشبئؼخ فٙ  3

 انزشعًخ
انمبء  .اخطبء انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

َظٕص ػٍ االخطبء  3 انغبثغ ػشش

 انشبئؼخ فٙ انزشعًخ
انمبء  .اخطبء انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد



 
 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 מבוא לתרגום -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 يذخم انٗ انزشعًخ -2

 انُظشٚخ انهغٕٚخ  ٔ 3 انضبيٍ ػشش
انُظشٚخ انزفغٛشٚخ فٙ 

 انزشعًخ

انمبء  .َظشٚبد انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انُظشٚخ االعهٕثٛخ فٙ  3 انزبعغ ػشش

ٔانُظشٚخ انذالنٛخ 

ٔانُظشٚخ انزأٔٚهٛخ فٙ 

 انزشعًخ

انمبء  .َظشٚبد انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انُظشٚخ انٕظٛفٛخ  3 انؼششٌٔ

ٔانُظشٚخ انُظٛخ 

انُظشٚخ انزذأنٛخ فٙ 

 انزشعًخ

انمبء  .َظشٚبد انزشعًخ

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انؾبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
يؼشفخ إَاع  3

 انُظٕص
انمبء  إَاع انُظٕص

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
يغ )انزشعًخ انمبََٕٛخ  3

 (رشعًخ َض لبََٕٙ
إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
انزشعًخ االلزظبدٚخ  3

يغ رشعًخ َض )

 (الزظبد٘

إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
يغ )انزشعًخ انؼهًٛخ  3

 (رشعًخ َض ػهًٙ

إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
يغ )انزشعًخ االدثٛخ  3

 (رشعًخ َض ادثٙ

إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
يغ )رشعًخ انًمبالد  3

 (رشعًخ َض يمبنخ

إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
يغ )انزشعًخ انغٛبعٛخ  3

 (رشعًخ َض ادثٙ
إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
رشعًخ انٕصبئك ٔانغٛش  3

 (يغ رشعًخ َظٕص)
إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
يغ )رشعًخ انًٕالغ  3

 (رشعًخ َض
إَاع انُظٕص 

 انًزشعًخ 

انمبء 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انزؼشٚف ثًؤعغبد  3 انضالصٌٕ

 انزشعًخ ٔدٔسْب 
انمبء  يؤعغبد انزشعًخ 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انؾبد٘ 

 ٔانضالصٌٕ
انزؼشٚف ثأثشص  3

يؤعغبد انزشعًخ 

 ٔاْذافٓب

انمبء  يؤعغبد انزشعًخ 

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد

انضبَٙ 

 ٔانضالصٌٕ
انمبء    3

 انًؾبػشاد

 االيزؾبَبد



 َظٕص يخزبسح -3

 מבוא לתרגום -1   (انًظبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
 يذخم انٗ انزشعًخ -2
 َظٕص يخزبسح -3

.  لظخ انزثٛؼ فٙ أشؼبس ؽبفب ثُؾبط كٍْٕٛ– 1 انجؾٕس  – 3

 يشكالد ٕٚٓد انؼشاق فٙ انًغزًغ اإلعشائٛهٙ فٙ – 2

. يغشؽٛبد عبيٙ يٛخبئٛم

 . طٕس لبثٛم ْٔبثٛم فٙ انشؼش انؼجش٘ انًؼبطش– 3

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 (....  ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ  )
 מבוא לתרגום -1
 يذخم انٗ انزشعًخ -2

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 .ٔٚكجٛذٚب انًٕعٕػخ انؾشح

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 .انًُبلشبد انظفٛخ -1

اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔانًخزجش ٔٚغزؼبٌ ػهٗ فٓى يفشداد ْزِ انًبدح ثبألعٓضح انظٕرٛخ انؾذٚضخ  -2

.  ٔإيكبَبد انؾبعت اٜنٙ

. انزكبنٛف ٔاألٔساق انجؾضٛخ -3

 . انزؼهى انزارٙ يٍ خالل انًكزجبد ٔانًٕالغ ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد -4
 

 



 

  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1
كلية اللغات    

   لضى انهغخ انؼجشٚخ  انًشكز / ػهًٙ انمضى ال .2

 يمذيخ فٙ االدة سيز انًمشس/ اصى  .3

 (اصجٕػٙ) صبػخ اصجٕػٛب 2 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  ص2018ُٕ٘ – 2017 انضُخ/ انفظم  .5

 شؼجزٍٛ/  اصجٕع32/ صبػخ 128 (انكهٙ)ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

  2017 / 12 / 28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 :يف هناية السنة الدراسية ينبغي على الطالب ان يتمكن من 

 معرفة النظريات املختلفة ملعىن االدب -1

 معرفة دراسة نصوص ادبية مماثلة -2

 معرفة املبادئ االساسية للتفسًن االديب -3

 املسرحية والشعر-الرواية-معرفة االشكال االدبية املختلفة مثل القصة القصًنة -4

 معرفة عناصر البناء الفين يف كل صنف اديب -5

معرفة التيارات االدبية البارزة يف االدب  -6
معرفة مدارس النقد االديب ومميزاهتا  -7

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



 

  
 2الصفحة 

 
  

 

  ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
  رؼزٚز لذسح انطبنت ػهٗ انزحهٛم االدثٙ-1أ

  رؼزٚز لذسح انطبنت ػهٗ رزٔق االطُبف االدثٛخ انًخزهفخ-2أ

 ضشٔسح يؼشفخ انزشاثظ ٔانزجبَش ثٍٛ االدٚت َٔزبجبرّ- 3أ
  رؼزٚز لذسح انطبنت ػهٗ ػًهٛخ انجحش ٔاالصزمظبء-4أ
 رزٔٚذ انطبنت ثمبػذح يؼهٕيبد غُٛخ ٔيفٛذح - 5أ
  يؼشفخ انفٕاسق انفُٛخ ٔانزمُٛخ نالطُبف االدثٛخ- 6أ

  .يمشس انخبطخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

  ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ انًؼطبح نّ يٍ خالل ايثهخ ًَٔبرج رطجٛمٛخ –1ة

 يحبٔنخ اششان كبفخ انطهجخ فٙ يُبلشخ انًٕضٕع داخم انمبػخ انذساصٛخ – 2ة

  حش انطهجخ ػهٗ رحضٛش انًٕضٕع يضجمب فٙ انجٛذ ٔيكبفئخ انطبنت انًجذ –3ة

   انٕلٕف ػهٗ انًضزٕٚبد انًزجبُٚخ ثٍٛ انطهجخ ٔرشخٛض يٕاطٍ انضؼف ٔيؼبنجزٓب-  4ة
      طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انًحبضشاد انُظشٚخ انًؼذح ثشكم ٚغُٙ انًٕضٕع انًؼطٗ نهطهجخ -1

 انًشبسكخ ٔانُمبط انًزجبدل ثٍٛ االصزبر ٔانزاليٛز داخم انمبػخ انذساصٛخ -2

 اػطبء انطهجخ ٔاجت ثٛزٙ ٔانًطبنجخ ثّ ٔرمًّٛٛ -3

 
      طشائك انزمٛٛى 

 ايزحبَبد شٓشٚخ  -1

 ايزحبَبد صشٚؼخ أ شفٕٚخ -2

 انٕاجت انجٛزٙ ٔيُبلشزّ  -3

 ارحبَبد َٓبٚخ انضُخ -4
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

  يحبٔنخ رٓٛئخ انطبنت نٛكٌٕ ػُظشا فؼبال فٙ انًجزًغ-1ج

  حش انطهجخ ػهٗ االْزًبو ثبنًبدح انذساصٛخ انزٙ صزكٌٕ سكٛزح اصبصٛخ فٙ حٛبرٓى انؼهًٛخ -2ج

  يحبٔنخ اصزٛؼبة انطهجخ ٔرفًٓٓى ػهٗ اخزالف يضزٕٚبرٓى حزٗ ال ركٌٕ فجٕح ثُٛٓى ٔثٍٛ انًبدح-3ج

  حش انطهجخ ػهٗ انزحهٙ ثبالخالق انحًٛذح ٔانشؼٕس ثبنًضؤنٛخ صٕاء فٙ انًبدح انذساصٛخ أ غٛشْب- 4ج

  
     طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

رزٔٚذ انطهجخ ثًؼهٕيبد ٔافٛخ رششذْى ػٍ كٛفٛخ حضبة انٕلذ فٙ االيزحبٌ ثًب ُٚضجى يغ انًبدح  -1

 االيزحبَٛخ

 ضشٔسح رزكٛش انطهجخ ثبنزمٛٛذ ثبنجبَت االخاللٙ فٙ رحضٛش انًبدح انذساصٛخ أ فٙ االيزحبٌ -2

 انزشجٛغ ػهٗ انؼًم انجًبػٙ ٔانؼًم ثشٔح انفشٚك انٕاحذ ٔانٕلٕف ػهٗ االخطبء انًزكشسح -3
    طشائك انزمٛٛى 

 يٍ خالل انًشبسكخ انظفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ انذساصٛخ -1

 يٍ خالل اششاف انزذسٚضٙ ػهٗ انًجبيٛغ انطالثٛخ ٔيذٖ انزٕاطم فًٛب ثُٛٓى -2
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 يٍ خالل رمٛٛى االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔايزحبَبد َٓبٚخ انضُخ  -3

 

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

  رضهٛى انؼًم أ انٕاجت ثبنٕلذ انًحذد ٔثشكم يمجٕل -1د

  يٓبساد انزٕاطم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم انًشزشن-2د

  يحبٔنخ ػذو ركشاس االخطبء انشبئؼخ ٔانُٕٓع ثبنًضزٕٖ لذيب-3د

    يحبٔنخ اصزخذاو االَزش َذ ثبنشكم انز٘ ٚغُٙ يٕضٕع انًبدح انذساصٛخ- 4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اصى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

صبػزبٌ  -1

 اصجٕػٛب
يؼشفخ انطبنت ثبًْٛخ 

 يٕضٕع االدة
فكشح ػبيخ ػٍ االدة 

 ٔاًْٛزّ 
انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

 يخزهفخ ثبنمبػخ

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

2 -

 
صبػزبٌ 

 اصجٕػٛب
يؼشفخ انؼاللخ ثٍٛ 

 انطجٛؼخ ٔانفٍ
انُمبط يغ  انطجٛؼخ ٔانفٍ

ٔصبئم اٚضبح 

 يخزهفخ ثبنمبػخ

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ  -3

 اصجٕػٛب
انفٍ االنٙ ٔانفٍ  يؼشفخ إَاع انفٍ

 انجًٛم
انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

 يخزهفخ ثبنمبػخ

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ  -4

 اصجٕػٛب
يؼشفخ الضبو انفٍ 

 انجًٛم
انجُبء انُحذ انزظٕٚش 

 انًٕصٛمٗ ٔاالدة
انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

 يخزهفخ ثبنمبػخ

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ  -5

 اصجٕػٛب
انُمبط يغ  يفٕٓو االدة يؼشفخ يبْٛخ االدة

ٔصبئم اٚضبح 

 يخزهفخ ثبنمبػخ

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ  -6

 اصجٕػٛب
انُمبط يغ  انكهًبد يؼشفخ ٔصٛهخ انزؼجٛش

ٔصبئم اٚضبح 

 يخزهفخ ثبنمبػخ

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

7- 
 

صبػزبٌ 

 اصجٕػٛب
انُمبط يغ  رشاكٛت انكهًب د يؼشفخ ٔظٛفخ انكهًبد

ٔصبئم اٚضبح 

 يخزهفخ ثبنمبػخ

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

8 -

 

صبػزبٌ 

 اصجٕػٛب
انُمبط يغ انجًهخ يؼشفخ يكَٕبد انجًهخ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 9

 اصجٕػٛب
يؼشفخ كٛفٛخ طٛبغخ 

انكهًبد  

انُمبط يغ يفٕٓو االصهٕة 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 10

 اصجٕػٛب
يؼشفخ يفٕٓو انكهًبد 

فٙ انشؼش 

انُمبط يغ االصهٕة انشؼش٘ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 11

 اصجٕػٛب
يؼشفخ يفٕٓو انكهًبد 

فٙ انُثش 

انُمبط يغ االصهٕة انُثش٘ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 12

 اصجٕػٛب
يؼشفخ انُزبجبد 

انُثشٚخ  

انُمبط يغ يفٕٓو انُثش 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 13

 اصجٕػٛب
انُمبط يغ انمظخ ٔػُبطشْب يؼشفخ ثُٛخ انمظخ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ
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صبػزبٌ - 14

 اصجٕػٛب
يؼشفخ كٛفٛخ َمذ ا٘ 

ػًم ادثٙ  

انُمبط يغ يفٕٓو انُمذ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 15

 اصجٕػٛب
انُمبط يغ انشؼش يؼشفخ يبْٛخ انشؼش 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 16

 اصجٕػٛب
يؼشفخ إَاع اخشٖ 

نهشؼش 

انُمبط يغ انشؼش انمظظٙ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 17

 اصجٕػٛب
يؼشفخ إَاع اخشٖ 

نهشؼش 

االَشٕدح انشٚفٛخ أ 

انشػٕٚخ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 18

 اصجٕػٛب
يؼشفخ انمظض 

انؼشٚمخ  

انُمبط يغ االصطٕسح 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 19

 اصجٕػٛب
يؼشفخ االػًبل 

انذسايٛخ 

انُمبط يغ انًضشحٛخ ٔإَاػٓب 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 20

 اصجٕػٛب
يؼشفخ االطُبف 

االدثٛخ 

االدة - انذسايب 

انمظظٙ ٔانشؼش 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 21

 اصجٕػٛب
يؼشفخ ٔاطالع اكثش 

ػهٗ انذسايب 

انُمبط يغ طفبد انُزبج انذسايٙ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 22

 اصجٕػٛب
يؼشفخ ثُٛخ انؼًم 

انذسايٙ 

ثُبء انحجكخ فٙ انؼًم 

انذسايٙ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 23

 اصجٕػٛب
يؼشفخ انزًٛٛز ثٍٛ 

ػًم دسايٙ ٔاخش 

انفشق ثٍٛ انزشاجٛذٚب 

ٔانكٕيٛذٚب 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 24

 اصجٕػٛب
يؼشفخ االدة 

انمظظٙ ٔفشٔػّ 

 انمظخ –انشٔاٚخ 

انمظٛشح ٔانمظخ 

انطٕٚهخ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 25

 اصجٕػٛب
يؼشفخ انزًٛٛز ثٍٛ 

ػًم لظظٙ ٔاخش 

انفشق ثٍٛ انشٔاٚخ 

ٔانمظخ انمظٛشح 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 26

 اصجٕػٛب
يؼشفخ انمبص انز٘ 

ٚشٔ٘ انمظخ 

ٔظٛفخ انمبص فٙ 

انُزبج انمظظٙ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 27

 اصجٕػٛب
يؼشفخ إَاع انمبص 

فٙ انمظخ 

لبص يٍ داخم انمظخ 

ٔلبص خبسج انمظخ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ
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של ,  תורת הספרות והתרבות אסכולות בנות זמננו ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
  .2004, האוניברסיטה הפתוחה, חנה הרצג

تاليف عدد من الباحثٌن السوفييت املختصٌن يف االدب واالدب -نظرية االدب   (انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئٛضٛخ 2
 – 1980دار الرشيد بغداد -ترمجة د مجيل نصيف التكرييت- العاملي

באתר פרויקט בן , תורת הספרות, שמואל לב גורדון
 .יהודה 

 دراسة يف – شاعرية الصورة السردية للمكان يف نتاج شوشانا شريرا – 1 انجحٕس 3
. ثالث قصص من جمموعة النيل األخضر

صمت الشاعر " دراسة يف القصة الطويلة – أزمة اهلوية يف حداثة يهوشع – 2
".  املستمر

" ملك النرويج"و" أيب" دراسة يف القصتٌن – ما بعد حداثة عاموس عوز – 3
". بٌن األصدقاء"من اجملموعة القصيية 

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
  فضال عن بعض اجملالت العربية الرصينة–اجمللة االفرتاضية يف جامعة بغداد 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

 ....
הוראת הספרות על פי עקרונות , ר שושנה חלוואני"ד

 http://retro.esucation.gov.il-----/הדיסציפלינה
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ػهٗ انطهجخ رطٕٚش يٓبسارٓى ثبصزخذاو يشجغ ٔكزت يُٓجٛخ راد ػاللخ ثبنًبدح انذساصٛخ   - 1

اسشبد انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اصزخذاو االَزشَذ ثبنشكم انز٘ ٕٚصغ لبػذح يؼهٕيبرٓى ٔٚغُٙ يٕضٕػٓى -  2

صبػزبٌ -- 28

 اصجٕػٛب
يؼشفخ كٛفٛخ رشكٛم 

انًجزًغ فٙ انشٔاٚخ 

ٔصبئم رشكٛم انًجزًغ 

فٙ انشٔاٚخ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 29

 اصجٕػٛب
يؼشفخ كٛفٛخ رشكٛم 

انشخظٛخ فٙ انشٔاٚخ 

ٔصبئم رشكٛم 

انشخظٛخ  فٙ انشٔاٚخ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 30

 اصجٕػٛب
يؼشفخ اْى انزٛبساد 

االدثٛخ 

انُمبط يغ انزٛبساد االدثٛخ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 31

 اصجٕػٛب
يؼشفخ اْى انًذاسس 

االدثٛخ 

انُمبط يغ انًذاسس االدثٛخ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ

صبػزبٌ - 32

 اصجٕػٛب
نززكٛش انطهجخ ثبًْٛخ 

يب دسصِٕ طٕل انضُخ 

اػبدح شبيهخ نكبفخ 

انًٕاضٛغ انضبثمخ 

انُمبط يغ 

ٔصبئم اٚضبح 

يخزهفخ ثبنمبػخ 

يُبلشخ ٔاجت 

 ثٛزٙ ٔايزحبٌ
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انٕلٕف ػهٗ االخطبء انشبئؼخ ٔانًزكشسح ػُذ انطالة ٔػشضٓب ٔيؼبنجزٓب ايبو انطهجخ دٌٔ ركش اصى -3

انطبنت انًخطئ 

 
 


