
  
 1الصفحت 

 
  

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

  ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
      رؼشٚف انطبنت ثبًْٛخ رؼهى انهغبد-  1أ

  اٌ انهغخ سافذ اضبفٙ نضٚبدح انزؼشف ػهٗ صقبفخ االخش-2أ

  رؼهٛى انطبنت ٔرٕػٛزّ ثضشٔسح ارقبٌ رؼهى انهغخ االعجبَٛخ- 3أ

 . 
 

  .يقشس انخبطخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

  صٚبدح يٓبسح انطبنت فٙ ػًهٛخ االعزٛؼبة انغًؼٙ ٔانًشئٙ  –1ة

 صٚبدح يٓبسح انطبنت فٙ انًحبدصخ ٔرؼهًّ انزشاكٛت انقٕاػذٚخ – 2ة

   - 3ة

 -    4ة
      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 طشٚقخ انًحبضشح انًجبششح ٔانؼًم فٙ يجبيٛغ

 طشٚقخ انزحهٛم ٔانزٕضٛح

 طشٚقخ انًُبقشخ ٔاعزشجبع انًؼهٕيبد
      طشائق انزقٛٛى 

 اخزجبساد شفٕٚخ

 ايزحبَبد رحشٚشٚخ

 ركهٛف انطبنت ثٕاججبد ال طفٛخ
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط

 رًُٛخ انًٓبساد فٙ انزفكٛش انًُظى- 1ط

  رًُٛخ يٓبسح رحهٛم انُض -2ط

 

 
     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 
    طشائق انزقٛٛى 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  قغى انهغخ االعجبَٛخ   انًشكض / ػهًٙ انقغى ال .2

اعزٛؼبة/   سيض انًقشس/ اعى  .3 323 SCOM 

 اعجٕػٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 عُٕ٘ انغُخ/ انفظم  .5

 120 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 18/12/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 اكزغبة انطبنت انًٓبسح  فٙ اعزخذاو انهغخ ٔكغش حبجض انزشدد 

اعزخذاو انًفشداد انهغٕٚخ فٙ يخزهف انًجبالد 

 ٔيكزٕة يشئٙ يبْٕ ٔفٓى شفٕٚب يغًٕع يبْٕ انزقبط فٙ انهغخ نطبنت االعزٛؼبثٛخ انقذسح رطٕٚش

 

 
 

 
 

 
 

 

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

   يٓبسح اعزؼًبل انطشائق ٔاالعبنٛت-1د

  يٓبسح اعزؼًبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ-2د

  ٚهزضو ثبنغهٕكٛبد ٔانقٛى االخالقٛخ -3د

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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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕحذح 

 انًٕضٕع
طشٚقخ 

 انزؼهٛى
 طشٚقخ انزقٛٛى

اعزٛؼبة انًضبيٍٛ  2 االٔل

فٙ انهغّ  انظحّٛ

 االعجبَّٛ

َظبئح طجٛت“  

” االخزظبص  

   يجهخ انظحخ يقطغ يٍ

القاء 

المحاضرة 

 نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

اعزٛؼبة انًضبيٍٛ  2 انضبَٙ

فٙ انهغّ  انظحّٛ

 االعجبَّٛ

 انظحخ حٕل يفشداد

 انطجٛت ثٍٛ يغجم ٔحٕاس

 ٔانًشٚض

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

 شهريا

 اعزٛؼبة انًضبيٍٛ   2 انضبنش

فٙ انهغّ  انظحّٛ

 االعجبَّٛ

رقشٚش حٕل طجٛؼخ 

انظحٙ فٙ  انُظبو

 اعجبَٛب

القاء 

المحاضرة 

 نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

اعزٛؼبة انًضبيٍٛ  2 انشاثغ

فٙ انهغّ  انظحّٛ

 االعجبَّٛ

أجٕثّ ٔأعئهّ  ٔرًبسٍٚ ٔ 

 انًٕضٕع حٕل
القاء 

المحاضرة 

 نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

رؼشٚف انطبنت  2 انخبيظ

انزقُّٛ  ثًظطهحبد

 انحذٚضّ فٙ انهغّ
 األعجبَّٛ

 يقبل يُشٕس فٙ يجهّ
 ْبرفاعزخذايبد ال“

 ٔانًٕثبٚم فٙ يحٛظ
 انضقبفٙ فٙٔاالجزًبػٙ 

 ”اعجبَٛب

القاء 

المحاضرة 

 نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

رؼشٚف انطبنت  2 انغبدط

 ثًظطهحبد
 انزقُّٛ انحذٚضّ فٙ انهغّ

 األعجبَّٛ

 يفشداد حٕل رقُٛخ
االرظبل انحذٚش 

 ٔحٕاس
 رهفَٕٙ يغجم

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

رؼشٚف انطبنت  2 انغبثغ

 ثًظطهحبد
 انزقُّٛ انحذٚضّ فٙ انهغّ

 األعجبَّٛ

 اعئهّ ٔأجٕثّ ٔرًبسٍٚ
 حٕل انًٕضٕع

القاء 

المحاضرة 

 نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

 رؼشٚف انطبنت فٙ 2 انضبيٍ
انًضبيٍٛ انضقبفّٛ 

 نغًُٛب

 يقبل يُشٕس فٙ
انغًُٛب فٙ “يجهّ

 ”اعجبَٛب

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

 رؼشٚف انطبنت فٙ 2 انزبعغ
انًضبيٍٛ انضقبفّٛ 

 نغًُٛب

 انغًُٛب فٙ يزؼهقّ يفشداد

 فٙ انغًُٛب حٕل ٔحٕاس

 اعجبَٛب

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

 شهريا

 رؼشٚف انطبنت فٙ 2 انؼبشش
انًضبيٍٛ انضقبفّٛ 

 نغًُٛب

 اعئهّ ٔأجٕثّ ٔرًبسٍٚ
 حٕل انًٕضٕع

القاء 

المحاضرة 

 نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

امتحان شفهي القاء قطغ حٕل يٕاضٛغ رؼشٚف انطبنت فٙ  2انحبد٘ 
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المحاضرة  سٚبضٛخ انًضبيٍٛ انشٚبضٛخ ػشش

نظريا 

 وعمليا

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

رؼشٚف انطبنت فٙ  2 انضبَٙ ػشش

 انًضبيٍٛ انشٚبضٛخ
 يفشداد يزؼهقخ فٙ

حٕاس انًٕضٕع ٔ 

 ٘طٕد

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

رؼشٚف انطبنت فٙ  2 انضبنش ػشش

 انًضبيٍٛ انشٚبضٛخ
 اعئهّ ٔأجٕثّ ٔرًبسٍٚ

 حٕل انًٕضٕع

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

 رؼشٚف انطبنت ػهٗ 2 انشاثغ ػشش
انًضبيٍٛ انضقبفّٛ 

 انفُّٛ

 يقبل يُشٕس فٙ يجهّ
يزحف جٕجُئى فٙ  “

 ”ثهجبٔ يذُٚخ

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

انخبيظ 

 ػشش
 رؼشٚف انطبنت ػهٗ 2

انًضبيٍٛ انضقبفّٛ 

 انفُّٛ

 يفشداد يزؼهقّ فٙ انفٍ
 ٔانٕطف ٔانزقٛى انفُٙ

 ٔحٕاس يغجم حٕل
انهٕاحبد انفُّٛ فٙ 

 اعجبَٛب

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

انغبدط 

 ػشش
 رؼشٚف انطبنت ػهٗ 2

انًضبيٍٛ انضقبفّٛ 

 انفُّٛ

 اعئهّ ٔأجٕثّ ٔرًبسٍٚ
 حٕل انًٕضٕع

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

 شهريا

رؼشٚف انطبنت ػهٗ  2 انغبثغ ػشش

انضقبفّٛ حٕل  يضبيٍٛ

 االداسح

 ٔظبئف“ يقبل يُشٕس
 ”ٔيٍٓ

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

رؼشٚف انطبنت ػهٗ  2 انضبيٍ ػشش

انضقبفّٛ حٕل  يضبيٍٛ

 االداسح

 يفشداد يزؼهقّ فٙ
انششكبد ٔانًٍٓ 

انًحهّٛ  ٔانزجبسح

 ٔرغجٛم طٕرٙ
نظفقّ رجبسّٚ نجٛغ 

 االصبس

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

رؼشٚف انطبنت ػهٗ  2 انزبعغ ػشش

انضقبفّٛ حٕل  يضبيٍٛ

 االداسح

 اعئهّ ٔأجٕثّ ٔرًبسٍٚ
 حٕل انًٕضٕع

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

رؼشٚف انطبنت ػهٗ  2 انؼششٌٔ

 انًضبيٍٛ االدثٛخ 
 يقبل يُشٕس فٙ يجهّ

ػبئهخ ثغكٕال  “

 دٔساد

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا
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واستخدام  ” خٕعٗ صهال

مختبر 

 الصىث
انحبد٘ ٔ 

 انؼششٍٚ
رؼشٚف انطبنت ػهٗ  2

 انًضبيٍٛ االدثٛخ

 ٔرًبسٍٚ ٔأجٕثّ اعئهّ

 انًٕضٕع حٕل
القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

انضبَٙ ٔ 

 انؼششٍٚ
القاء   انغُخ َظف ػطهخ 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

انضبنش ٔ 

 انؼششٍٚ
القاء   انغُخ َظف ػطهخ 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

 شهريا

انشاثغ ٔ 

 انؼششٍٚ
رذسٚت انطبنت ػهٗ  2

ٔفٓى انهٓجّ  عًغ

 انشؼجّٛ

انجب عٕ “ ػًم يغشحٙ

 ”كبخٛش دِ

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

انخبيظ ٔ 

 انؼششٍٚ
رذسٚت انطبنت ػهٗ  2

ٔفٓى انهٓجّ  عًغ

 انشؼجّٛ

 يفشداد يزؼهقّ فٙ انؼًم

 انًغشحٙ ٔاالعزًبع انٗ
 حٕاس انًغجم نشخظٛبد

 انؼًم

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

انغبدط ٔ 

 انؼششٍٚ
رذسٚت انطبنت ػهٗ  2

ٔفٓى انهٓجّ  عًغ

 انشؼجّٛ

 اعئهّ ٔأجٕثّ ٔرًبسٍٚ 
ع         حٕل انًٕضٕ  

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

انغبثغ ٔ 

 انؼششٍٚ
رؼشٚف انطبنت  2

ثًضبيٍٛ االجزًبػٛخ 

 ٔانؼهًٛخ  

 ٔصبئقّٛ رهفضَّٕٚٛ رقبسٚش

 يغجم اسكٛضٛب نجٛذسٔ
القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

انضبيٍ ٔ  

 انؼششٍٚ
رؼشٚف انطبنت  2

ثًضبيٍٛ االجزًبػٛخ 

 ٔانؼهًٛخ  

 ٔرًبسٍٚ اعئهّ ٔأجٕثّ  
 عحٕل انًٕضٕ

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

واستخدام 

مختبر 

 الصىث

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  ٔٔاججبدشهريا

انزبعغ ٔ 

 انؼششٍٚ
رؼشٚف انطبنت  2

ثًفشداد ٔكم 

يبٚخض يٕضٕع 

 انغفش

 انٗ انغفش ”ثؼُٕاٌ قطؼّ

 “رشٛهٙ
القاء 

المحاضرة 

نظريا 

 وعمليا

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا

  رؼشٚف انطبنت  2 انضالصٌٕ

ثًفشداد ٔكم 

يبٚخض يٕضٕع 

 انغفش فٙ انًزؼهقّ انًفشداد

 انٗ طٕرٙ ٔرغجٛم

 انٗ عفشح فٙ اشخبص

القاء 

المحاضرة 

نظريا 

امتحان شفهي 

يىميا وتحريري  

  شهريا
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 1 ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ

 انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًقشس 

 أخشٖ     

1. Curso intensivo de español nivel intermedio y superior 

de Jesús Fernández Álvaro  

2. Métodos de Español para extranjeros, prisma, avanza 

(b2), más doble CD de audición; sus autores Gloria 

Maria Caballeros, Esther, Fernández, Raquel Gómez y 

otros. 

 3. DVD Obra teatral El Paso de Cajiz del director Juan 

Mejias.  

4-DVD reportajes documentales de TVE de Pedro 

Erquicia. 

 

      (انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2

 

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 

1- Garrido, A. y Montesa, S. ( 1991) “La literatura en la 

enseñanza de español para extranjeros”. En II Jornadas 

internacionales del español como lengua extranjera. 

Madrid: Ministerio de Cultura. 

2- Menouer Fouatih, W. (2009). “La literatura como 

recurso didáctico en el aula de ELE”. En Actas del 

Taller de Literaturas Hispánicas y ELE, C. L. Díez Plata, 

F. E. Puertas Moya y N.Tudela Capdevila (Ed.), 121-

1124. Orán: Instituto Cervantes de Orán. 

3- Zúñiga Lacruz, A. (2015). “Los textos literarios como 

material didáctico para la enseñanza del español como 

lengua extranjera en el aula universitaria” en Revista 

Digilec. 4-6. Navarra:Universidad de Navarra. 
يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
http://www.comprensionlectora.es/index.ph
p/2013-11-27-16-50-54/2013-11-27-17-15-
39/bibliotecas-virtuales. 

 
 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .13

 وعمليا رشٛهٙ انغفش
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 العزؼبَخ ثًظبدس اكضش   

 اعزخذاو انًخزجش ثشكم اكضش

 

 
 

  اعزٛؼبة :انًبدح

 اَزظبس ػهٙ ججش .د.و. عزبر انًبدحأ
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 عاػراٌ اعثىػُا  أشكال انذضىس انًرادح .4

 عُىٌ انغُح/ انفصم  .5

  عاػه120 (انكهٍ)ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

  2017-12-17 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 اكرغاب انطانة انًهاسج فٍ اعرخذاو انهغح و كغش داجضانرشدد - 

 اعرخذاو انًفشداخ االدتُح فٍ انًذادثح و انرشجًح- 

 
 
 
 

 
 

 

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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  وطشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُىيقشسيخشجاخ ال .10

  هذاف انًؼشفُح األ- أ
 اٌ َفهى انطانة انًادج انًرُاونح قُذ انذسط-1أ

 اٌ َغرىػة انطانة ذفاصُم انذسط-2أ

 اٌ َغرخذو انطانة انًفشداخ األدتُح فٍ انرشجًح و االػًال االدتُح- 3أ
 -4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يقشس انخاصح تالَحانًهاساخاألهذاف -  ب 

 صَادج يهاسج االعرُؼاب –1ب

 صَادج يهاسج انرشجًح  – 2ب

  صَادج يهاسج اعرخذاو انًفشداخ األدتُح - 3ب

 -    4ب
      طشائق انرؼهُى وانرؼهى 

 

طشَقح انًذاضشج 

طشَقح انششح و انرىضُخ 

 طشَقح انًُاقشح

 

 
      طشائق انرقُُى 

اخرثاساخ شفهُح 

 ايرذاَاخ ذذشَشَح

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح - ج

   ذًُُح يهاسج انرفكُش انًُظى-1ج         

 ذًُُح يهاسج انرفكُش انُقذٌ-2ج

- 3ج

-   4ج

  
     طشائق انرؼهُى وانرؼهى 

طشَقح انًذاضشج 

طشَقح انششح و انرىضُخ 

 طشَقح انًُاقشح
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    طشائق انرقُُى 

 

اخرثاساخ شفهُح 

 ايرذاَاخ ذذشَشَح

 

 

 
. (انًهاساخ األخشي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ  )انًُقىنح انرأهُهُح انًهاساخ انؼايح و- د 

  يهاسج اعرؼًال انطشائق و األعانُة-1د

  يهاسج اعرؼًال انىعائم انرؼهًُُح-2د

  ذًُُح انًهاساخ انفشدَح-3د

 -   4د
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 تُُح انًقشس .11

األ

عثى

 ع

أو / اعى انىدذج  يخشجاخ انرؼهى انًطهىتح انغاػاخ

 انًىضىع
 طشَقح انرقُُى طشَقح انرؼهُى

قىاٍَُ ذقطُغ انثُد  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 1

 انشؼشٌ

اخرثاساخ شفهُح و  نرذسَظ و انًُاقشحا

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح اعانُة انرقطُغ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 2

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذًاسٍَ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 3

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح اػذاد انًقاطغ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 4

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذكًهح فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 5

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذًاسٍَ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 6

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح اَىاع انًقاطغ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 7

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذكًهح فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 8

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذًاسٍَ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 9

 ذذشَشَح

ايرذاٌ َصف  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 10

 فصهٍ

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح االوصاٌ و انقىافٍ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 11

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذًاسٍَ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 12

 ذذشَشَح

اَىاع االوصاٌ  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 13

 انشؼشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذكًهح فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 14

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذًاسٍَ فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 15

 ذذشَشَح

ايرذاٌ َصف  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 16

 فصهٍ

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

انشؼش فٍ انؼصىس  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 17

 انىعطً َثزج ادتُح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح دساعح ًَىرج فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 18

 ذذشَشَح

اعهىب انشؼش فٍ  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 19

 انقشٌ انثايٍ ػشش

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

20 
انشؼش فٍ انقشٌ  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4

انراعغ ػشش و جُم 

98 

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشحايرذاٌ َصف  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 21

 ذذشَشَح
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 انثُُح انرذرُح  .12

 ال َىجذ ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1

 APROXIMACIONES al estudio de la •   (انًصادس)ـ انًشاجغ انشئُغُح 2

literatura hispánica- 

• Antología de la poesía castellana 

• Comentario de textos literarios – nivel 

básico 

• LENGUAJE 7 /EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA- santillana   
• La importancia de los refranes en el quijote 

 اـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرقاسَش , انًجالخ انؼهًُح ) 
 

يىاقغ , ب ـ انًشاجغ االنكرشوَُح

 ....االَرشَُد 
http://www.cvatocha.com/documentos/metrica.pdf  

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2007/SJ0B724/um

/3METRICAESPAOLA.pdf 

http://www.samagu.ed.cr/docentes.contenidos/7/7/L

A_POESIA_Y_SUS_ELEMENTOS.pdf   

 
 خطح ذطىَش انًقشس انذساعٍ  .13

 فصهٍ

اَطىَُى ياجادو  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 22

 ًَىرجا

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

انرجذَذ انشؼشٌ فٍ  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 23

 انقشٌ انؼششٍَ

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

27جُم  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 24 اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح 

 ذذشَشَح

يذاسط انطهُؼح و  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 25

 انرجذَذ فٍ انشؼش

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذكًهح فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 26

 ذذشَشَح

27 
اشهش شؼشاء جُم  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4

 و اعهىتهى 27

 انشؼشٌ

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح ذكًهح فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 28

 ذذشَشَح

29 
سوفائُم انثشذٍ  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4

اًَىرجا نشؼش 

 انًُفً

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

ايرذاٌ َصف  فهى االَىاع انشؼشَح وذطثُقها  اعثىػُا4 30

 فصهٍ

اخرثاساخ شفهُح و  انرذسَظ و انًُاقشح

 ذذشَشَح

http://www.cvatocha.com/documentos/metrica.pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2007/SJ0B724/um/3METRICAESPAOLA.pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2007/SJ0B724/um/3METRICAESPAOLA.pdf
http://www.samagu.ed.cr/docentes.contenidos/7/7/LA_POESIA_Y_SUS_ELEMENTOS.pdf
http://www.samagu.ed.cr/docentes.contenidos/7/7/LA_POESIA_Y_SUS_ELEMENTOS.pdf
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االعرؼاَح تًصادس اكثش شًىنُح   

االػرًاد ػهً كرة طثؼاخ دذَثح 

ذُىَغ انًصادس تٍُ كرة و يىعىػاخ و يىاقغ اَرشَُد يؼرًذج 

 

 

 

 
 



  
 1اىظفذخ 

 
  

 َّ٘رد ٗطف اىَقشس

 

 ٗطف اىَقشس

 

 

 جبٍؼخ ثغذاد انمؤسسح انرعهيميح .1

  قغٌ اىيغخ االعجبّٞخ   انمشكز / عهمي انقسم ال .2

 SPT 324/ طجبدٜ / تشجَخ عٞبعٞخ  ٍشديخ حبىخخ  سٍض اىَقشس/ اعٌ  .3

 ( عبػبد اعج٘ػٞب3شؼجتبُ مو شؼجخ  ) ٍذبضشاد  اعج٘ػٞب6 أشكال انحضىس انمراحح .4

 عْ٘ٛ انسنح/ انفصم  .5

 عبػخ  180=  اعج٘ع X  30  6 (انكهي)عذد انساعاخ انذساسيح  .6

 18/12/2017 ذاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 إٔذاف اىَقشس .8

ٗمٞفٞخ اعتخذاً اىظٞغ اىتشجَخ ىيْظ٘ص اىغٞبعٞخ ٍِ االعجبّٞخ اىٚ اىؼشثٞخ ٗثبىؼنظ تؼيٌٞ اعبىٞت 

 ٍٗظطيذبد اعجبّٞخ ٍغتخذٍخ فٜ اىَجبه اىغٞبعٜ ٗ ثَفشداداىت  ٗتضٗٝذ اىظػْذ اىتشجَخاىظذٞذخ 

 .عالٍخ تؼشثٖٞب  ٗتؼشٝف اىطبىت ثبىق٘اٍٞظ ٗاىَؼبجٌ اىَتخظظخ ثبىَفشداد اىغٞبعٞخ

 
 
 

 
 
 
 

 

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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  وطشائق انرعهيم وانرعهم وانرقييممقشسمخشجاخ ال .10

  هذاف انمعشفيح األ- أ
ٗت٘ضٞفٖب ت٘ظٞفب طذٞذب فٜ اىَْبقشبد اىنالٍٞخ اىؼبٍخ ٍْٖب ,  مٞفٞخ اعتخذاً االشنبه اىق٘اػذٝخ فٜ اىتشجَخ-1أ

      .ٗاىخبطخ

  اعتخذاً اىَفشداد اىغٞبعٞخ  فٜ اىنالً ٗاىتخبطت 2أ

 .ٗاىغؤاه ٗاىج٘اة ثشنو طذٞخ, خيق اىقذسح اىيغ٘ٝخ ػيٚ ػيٚ اىنالً ثْض عٞبعٜ - 3أ
   اىغؼٜ اىٚ جؼو اىطبىت ٝتنيٌ اىيغخ االعجبّٞخ ثأّغٞبثٞخ ٗطالقخ ىغبُ-4أ

  .مقشس انخاصح تاليحانمهاساخاألهذاف -  ب 

  ٍؼشفخ اىطبىت ثَ٘ضٞغ ػِ  اىذٞبح اىغٞبعٞخ ٗاىقذسح ػيٚ اىتؼجٞش ػْٖب ثبىيغخ االعجبّٞخ  –1ب 

      . تؼشٝف اىطبىت اُ ىنو ىغخ تؼبثٞشٕب ٗخظ٘طٞتٖب اىيغ٘ٝخ ٗاىنالٍٞخ –2ة 

      طشائق انرعهيم وانرعهم 

ٗششح مٞفٞخ تشجَخ اىْض اىغٞبعٜ  ٗثٞبُ  اىَشنالد  اىتٜ ٝ٘اجٖب  اىطبىت ػْذ اىتشجَخ   ٗ ,  أىقبء اىَذبضشاد ّظشٝب1

. ششدٖب ششدب تفظٞيٞب ٍغ االٍخيخ ٍِ طذف ٍٗجالد ٍذيٞخ  ٗ ػشثٞخ ٗػبىَٞخ 

اعتخذاً اىَختجشاد ىتؼيٌٞ اىطيجخ ػيٚ مٞفٞخ اىتشجَخ اىف٘سٝخ  ٍٗتطيجتٖب ٍِ خاله ػشع ٍقبطغ فٞذٝ٘ٝخ تؼيَٞٞخ  . 2

 .ىْظ٘ص عٞبعٞخ  

 
      طشائق انرقييم 

 

ٍٗشبسمتٌٖ فٜ , ٗدض٘س اىطيجخ, ٗتشَو اٍتذبّبد  اىطيجخ اىشٖشٝخ شف٘ٝب ٗتذشٝشٝب, دسجخ اىغؼٜ اىغْ٘ٛ:  دسجخ40. 1

. ٗمتبثخ اىْشبطبد ٗاىتقبسٝش اىؼيَٞخ اىتٜ تتؼيق ثَبدح اىتشجَخ اىغٞبعٞخ, اىذسط

 دسجخ االٍتذبُ اىْٖبئٜ:  دسجخ60. 2

 
األهذاف انىجذانيح وانقيميح  - ج
ٗاىنالً ثَفشداد عٞبعٞخ  ٍِ خاله أجشاء اىَذبٗساد اىَختيفخ ثِٞ اىطيجخ ٗاالعتبر ,  تؼيٌٞ اىطبىت مٞفٞخ اىذذٝج1د        

 .,ثبىيغخ االعجبّٞخ

 .ٗمٞفٞخ اىتذبٗس فَٞب ثٌْٖٞ ثأعتخذاً اىيغخ االعجبّٞخ, اىَشبسمخ اىَتَٞضح ىيطبىت فٜ طشح االعئيخ-2د

.  ٍذٙ االّتجبٓ ٗاالدساك اىزْٕٜ ىيطبىت ٗاّغجبٍٔ ٍغ اىذسط-3د
  اىيغخامتغبة اىخقخ ٗاىقذسح ػيٚ اعتخذاً -4د

 
     طشائق انرعهيم وانرعهم 

ٗششح مٞفٞخ تشجَخ اىْض اىغٞبعٜ  ٗثٞبُ  اىَشنالد  اىتٜ ٝ٘اجٖب  اىطبىت ػْذ اىتشجَخ   , أىقبء اىَذبضشاد ّظشٝب. 1

. ٗ ششدٖب ششدب تفظٞيٞب ٍغ االٍخيخ ٍِ طذف ٍٗجالد ٍذيٞخ  ٗ ػشثٞخ ٗػبىَٞخ 

اعتخذاً اىَختجشاد ىتؼيٌٞ اىطيجخ ػيٚ مٞفٞخ اىتشجَخ اىف٘سٝخ  ٍٗتطيجتٖب ٍِ خاله ػشع ٍقبطغ فٞذٝ٘ٝخ تؼيَٞٞخ  . 2

 .ىْظ٘ص عٞبعٞخ  
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    طشائق انرقييم 

االختجبساد اىشف٘ٝخ ٗاىتذشٝشٝخ 

اىْشبطبد اىظفٞخ  ٗاىذض٘س 

 االٍتذبّبد اىٍٞ٘ٞخ
 .(انمهاساخ األخشي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىس انشخصي  )انمنقىنح انرأهيهيح انمهاساخ انعامح و- د 

 .ٗاالعتخذاً األٍخو ىيَفشدح ثبىيغخ االعجبّٞخ,  اىقذسح ػيٚ اىت٘ظٞف اىظذٞخ-1د

 قذسح اىطبىت ػيٚ اىتؼجٞش ػِ افنبسٓ ث٘ض٘ح ثأعتخذاً ق٘اػذ اىيغخ االعجبّٞخ ٍٗفشداتٖب  -2د

ٗاىيفع اىظذٞخ ىَفشداد اىيغخ ثأعتخذاً تقْٞخ اىَذبٗاسد ٗاىَْبقشخ اىجَبػٞخ ثِٞ اىطيجخ ,  اىقذسح ػيٚ اىْطق-3د

 .ٗتفؼٞو دٗس اىطبىت اىؼيَٜ فٜ قبػخ اىذسط, ٗاالعتبر
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 تنيح انمقشس .11

مخشجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح
أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع
 طشيقح انرقييم طشيقح انرعهيم

ق٘اػذٝخ ٍؼشفخ ٍؼيٍ٘بد   اعج٘ػٞب3 االٗه

ٗاٍالئٞخ ٝجت ٍؼشفتٖب 

 تشجَخ اىْض فٜ

اىغٞبعٜ ٍِ االعجبّٜ 

 اىٚ اىؼشثٞخ  ٗثبىؼنظ

ق٘اػذٝخ ٍؼيٍ٘بد 

ٗاٍالئٞخ ٝجت ٍؼشفتٖب 

 تشجَخ اىْض فٜ

اىغٞبعٜ ٍِ االعجبّٜ 

 اىٚ اىؼشثٞخ  ٗثبىؼنظ

اىقبء اىَذبضشح 

ّظشٝب ٗػَيٞب 

ٍختجشاد 

 اىظ٘د

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

 ٍختبساد عٞبعٞخ   ٍؼشفخ  اعج٘ػٞب3 اىخبّٜ

ٍِ اىظذف االعجبّٞخ  ٗ 

تشجَتٖب اىٚ اىؼشثٞخ 

ٗثٞبُ ٍشنالد اىتشجَخ 

 فٖٞب

ٍختبساد عٞبعٞخ  ٍِ 

اىظذف االعجبّٞخ  ٗ 

تشجَتٖب اىٚ اىؼشثٞخ 

ٗثٞبُ ٍشنالد اىتشجَخ 

 فٖٞب

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىتؼشف ػيٚ االختالفبد   اعج٘ػٞب3 اىخبىج

فٜ اىْظ٘ص اىنالٍٞخ 

 اىغٞبعٞخ

فٜ االختالفبد اىنالٍٞخ 

 اىْظ٘ص اىغٞبعٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

 ٍقبثالد   ٍشبٕذح  اعج٘ػٞب3 اىشاثغ

ىشخظٞبد عٞبعٞخ 

 ػبىَٞخ فٜ اىيغخ االعجبّٞخ

ٍقبثالد  ىشخظٞبد 

عٞبعٞخ ػبىَٞخ فٜ اىيغخ 

 االعجبّٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

طؼ٘ثخ اىتؼشف ػيٚ    اعج٘ػٞب3 اىخبٍظ

اىْض اىغٞبعٜ فٜ 

 اىتشجَخ

طؼ٘ثخ اىْض اىغٞبعٜ 

 فٜ اىتشجَخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

 اىتؼشف ػيٚ مٞفٞخ    اعج٘ػٞب3 اىغبدط

اعتخذاً اىتؼبثٞش 

  فٜ اىتشجَخ اىنالٍٞخ

 اعتخذاً اىتؼبثٞش مٞفٞخ  

  فٜ اىتشجَخاىنالٍٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

ٍؼشفخ ٍذٙ فٌٖ اىطبىت   اعج٘ػٞب3 اىغبثغ

 ىيَبدح

ٍشاجؼخ ػبٍخ ٗاٍتذبُ 

 شٖشٛ

اٍتذبُ شفٖٜ  اختجبس شفٖٜ

 ٗتذشٝشٛ

اىَظطيذبد اىتؼشف ػيٚ   اعج٘ػٞب3 اىخبٍِ

 ثبىيغخ اىغٞبعٞخ 

 االعجبّٞخ

 اىَظطيذبد اىغٞبعٞخ 

 ثبىيغخ االعجبّٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

تشجَخ اعٌ اىتؼشف ػيٚ   اعج٘ػٞب3 اىتبعغ

 اىؼيٌ فٜ اىْض اىغٞبعٜ 

تشجَخ اعٌ اىؼيٌ فٜ 

 اىْض اىغٞبعٜ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

ٍختظشاد اىتؼشف ػيٚ   اعج٘ػٞب3 اىؼبشش

اىَْظَبد اىغٞبعٞخ 

ٗاالدضاة  اىغٞبعٞخ فٜ 

 اىؼبىٌ 

ٍختظشاد اىَْظَبد 

اىغٞبعٞخ ٗاالدضاة  

 اىغٞبعٞخ فٜ اىؼبىٌ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اعتخذاً ٍختجشاد    اعج٘ػٞب3 اىذبدٛ ػشش 

اىظ٘د  عَؼٞب ٗثظشٝب  

ٗاالعتَبع اىٚ د٘اساد 

 ثبىيغخ االعجبّٞخ

االعتَبع اىٚ د٘اساد 

 ثبىيغخ االعجبّٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

ّشبطبد طالثٞخ ثبّشبء   اعج٘ػٞب3 اىخبّٜ ػشش 

د٘اساد ثبىيغخ االعجبّٞخ  

 : عٞبعٞخىَ٘اضٞغ 

 ٍْبقشخ

اّشبء د٘اساد ثبىيغخ 

االعجبّٞخ  ىَ٘اضٞغ 

 عٞبعٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

 ٍفشداد ٗج٘اّت طشح   اعج٘ػٞب3 اىخبىج ػشش

ق٘اػذٝخ ٍَٖخ فٜ 

 اىتشجَخ اىغٞبعٞخ

ٍفشداد ٗج٘اّت ق٘اػذٝخ 

 ٍَٖخ فٜ اىتؼبثٞش ٗاىنالً

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ
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ٍشاجؼخ ػبٍخ ٗشبٍيخ   اعج٘ػٞب3 اىشاثغ ػشش

 ىيَ٘اضٞغ ىتْشٞظ اىزامشح

اىقبء اىَذبضشح  ٍشاجؼخ شبٍيخ ىيَبدح

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىخبٍظ 

 ػشش

ٍؼشفخ ٍذٙ فٌٖ اىطبىت   اعج٘ػٞب3

 ىيَبدح

اٍتذبُ شفٖٜ  اختجبس شفٖٜ ٍشاجؼخ ٗاٍتذبُ شٖشٛ

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىغبدط 

 ػشش

 تؼبثٞش اىتؼشف ػيٚ   اعج٘ػٞب3

اىضٍبُ فٜ اىيغخ االعجبّٞخ 

ٍْبقشتٖب ٗمٞفٞخ ٗ

 اىتشجَخاعتخذاٍٖب فٜ 

تؼبثٞش اىضٍبُ فٜ اىيغخ 

 .االعجبّٞخ 

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

 تؼبثٞش اىتؼشف ػيٚ   اعج٘ػٞب3 اىغبثغ ػشش

اىَنبُ فٜ اىيغخ االعجبّٞخ 

ٍْبقشتٖب ٗمٞفٞخ ٗ

 اىتشجَخاعتخذاٍٖب فٜ 

 فٜ اىيغخ ٍنبُتؼبثٞش اه

 االعجبّٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

 ٍؼيٍ٘بد اىتؼشف ػيٚ   اعج٘ػٞب3 اىخبٍِ ػشش

ق٘اػذٝخ ٗاٍالئٞخ ٍَٖخ 

  اىغٞبعٞخ فٜ اىذ٘اساد

 

ٍؼيٍ٘بد ق٘اػذٝخ 

ٗاٍالئٞخ ٝجت ٍؼشفتٖب 

  اىغٞبعٞخفٜ اىذ٘اساد

 

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اٝجبد اىذي٘ه ىيَشبمو ٍِ   اعج٘ػٞب3 اىتبعغ ػشش

خاله اىْظبئخ  ٍْقبشخ 

 رىل ثبىيغخ االعجبّٞخ

اىقبء اىَذبضشح  اػطبء اىْظبئخ ىالخشِٝ

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىتؼشف ج٘اّت ىغ٘ٝخ   اعج٘ػٞب3 اىؼششُٗ

 ٍَٖخ فٜ اىتشجَخ

ٍْبقشخ ػبٍخ  ثبىغخ 

 االعجبّٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اى٘ادذ 

 ٗاىؼششُٗ

ٍؼشفخ اىَظطالدبد   اعج٘ػٞب3

اىَغتخذٍخ فٜ 

 اىَؤتَشاد اىغٞبعٞخ

 

اىَظطالدبد اىَغتخذٍخ 

 فٜ اىَؤتَشاد اىغٞبعٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىخبّٜ 

 ٗاىؼششُٗ

 اىظفبد مٞفٞخ اعتخذاً   اعج٘ػٞب3

 اىتشجَخٗاىظشٗف فٜ 

اىظفبد ٗاىظشٗف فٜ 

  اىتؼبثٞش اىنالٍٞخ

 .ٗاىتشجَخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىخبىج 

 ٗاىؼششُٗ

ٍؼشفخ ٍذٙ فٌٖ اىطبىت   اعج٘ػٞب3

 ىيَبدح

اٍتذبُ شفٖٜ  اختجبس شفٖٜ ٍشاجؼخ ٗاٍتذبُ شٖشٛ

 ٗتذشٝشٛ

اىشاثغ 

 ٗاىؼششُٗ

ٍ٘اضٞغ عٞبعٞخ ٍْبقشخ   اعج٘ػٞب3

 ٗتشجَتٖب

اىقبء اىَذبضشح  تَبسِٝ ٗ تشجَخ

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىخبٍظ 

 ٗاىؼششُٗ

 وذعهم اسس ٍؼشفخ   اعج٘ػٞب3

انرشجمح وكيفيح ذشجمح 

 معنً اننص تذقح

ذعهم اسس انرشجمح 

وكيفيح ذشجمح معنً 

  .اننص تذقح

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىغبدط 

 ٗاىؼششُٗ

دذث عٞبعٜ  اٗ ٍْبقشخ   اعج٘ػٞب3

ٍشٖذ عٞبعٜ فٜ اىيغخ 

 االعجبّٞخ 

اىقبء اىَذبضشح  تَشِٝ ىيتشجَخ

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىغبثغ 

 ٗاىؼششُٗ

 ٍْبقشخ ٍ٘ض٘ع إَٞخ  اعج٘ػٞب3

 . فٌٖ اىْض فٜ اىتشجَخ

فٌٖ اىْض فٜ  إَٞخ

 . اىتشجَخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىخبٍِ 

 ٗاىؼششُٗ

ٍؼشفخ اعتخذاٍبد دشٗف   اعج٘ػٞب3

 فٜ اىجش ثبىيغخ االعجبّٞخ

 اىتشجَخ 

دشٗف اىجش فٜ اىتؼبثٞش 

 اىنالٍٞخ

اىقبء اىَذبضشح 

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

اىتبعغ 

 ٗاىؼششُٗ

ٍؼشفخ قذسح اىطبىت فٜ   اعج٘ػٞب3

 . ٗ فَٖٖبادحاعتٞؼبة اىٌ

اىقبء اىَذبضشح  ٗاضٞغٍشاجؼخ ىيٌ

 ّظشٝب ٗػَيٞب

اٍتذبُ شفٖٜ 

 ٍٜٝ٘ ٗشٖشٛ

ٍؼشفخ ٍذٙ فٌٖ اىطبىت   اعج٘ػٞب3 اىخالحُ٘

 ىيَبدح

اٍتذبُ شفٖٜ  اختجبس شفٖٜ ٍشاجؼخ ٗاٍتذبُ شٖشٛ

 ٗتذشٝشٛ
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 انثنيح انرحريح  .12

 Interpretación simultánea(árabe-español): método para la-   ـ انكرة انمقشسج انمطهىتح 1

enseñanza-aprendizaje 

 

 
 Fernando Valderrama Martínez ,Glosario Español –Árabe y -   (انمصادس)ـ انمشاجع انشئيسيح 2

Árabe – Español , Madrid,2000 

  - Juan Carandell Robuste, Árabe  de Prensa, Método  para la 

comprensión auditivita  y escrita ,Toledo ,2009.  
 

 اـ انكرة وانمشاجع انري يىصً تها                

  (.... ,انرقاسيش , انمجالخ انعهميح ) 

-Libro: Español 2000.Nivel Superior 

 

:ثذ٘ث فٜ ٍجالد حٍ٘غُ٘ سٗٝتشص  ٕٜٗ  
- Luis Guerra Salas, “El discurso periodístico sobre la inmigración 

latinoamericana en España: el corpus de noticias INMIGRA” - .En  

Lengua  y Migración, 3:1 (2011), PP.33-51.   http://lym.linguas.net/es-

ES/Home/Index/index 

 

Leonardo Coppola , “ Traducción y "dispositio" En   

Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, Vol 30 

(2012), PP.141-152 

https://revistas.ucm.es/index.php/DICE/issue/view/2358 

 

 

 
مىاقع االنرشنيد , ب ـ انمشاجع االنكرشونيح

.... 

- www.videoele.com. Curso de español para extranjeros e 

inmigrantes online y gratis con vídeos. 

- www.divaportal.se/smash/get/diva2:653159/FULLTEXT01.pd- f 

 

 
 

 خطح ذطىيش انمقشس انذساسي  .13

   

 

مراتعح احذز انمصادس و انمىاضيع  انخاصح ترعهيم انهغح االسثانيح وانرشجمح  و محاونح ذطىيش قذساخ انطانة 

انمعشفيح من خالل سفذه  تمصطهحاخ و مفشداخ وذىظيفها   ذىظيفا صحيحا  مما يزيذ معهىماخ انطانة في 

. انشاء انحىاساخ سياسيا  ودتهىماسيا 

 

 
 

قسم اللغة االسبانية    :       القسم العلمي 
  طجبدٜ/اىخبىخخ اىَشديخ /تشجَخ عٞبعٞخ :نمادج    ا

 

  ٍذَذ ٕبشٌ ٍذٞغِ.ً: اسرار انمادج

http://lym.linguas.net/Download.axd?type=ArticleItem&id=87
http://lym.linguas.net/Download.axd?type=ArticleItem&id=87
http://lym.linguas.net/Download.axd?type=ArticleItem&id=87
http://lym.linguas.net/Download.axd?type=ArticleItem&id=87
http://lym.linguas.net/Download.axd?type=ArticleItem&id=87
http://lym.linguas.net/es-ES/Home/Index/index
http://lym.linguas.net/es-ES/Home/Index/index
https://revistas.ucm.es/index.php/DICE/
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 ِحاضشاخ اصثٛػ١ا 3 أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح .4

 صٕٛٞ اٌضٕح/ اٌفظً  .5

  صاػح192 (اٌىٍٟ)ػذد اٌضاػاخ اٌذساص١ح  .6

 19/12/2017 ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

ذذس٠ش اٌرشجّح اٌؼ١ٍّح ِٓ خالي االصرٕاد اٌٝ اٌٍغح االصثا١ٔح ٚ ِفشداذٙا ٚ لٛاػذ٘ا تاٌذسجح االٌٚٝ فٟ 

ِغ االخز تٕظش االػرثاس ذٕٛع اٌّٛاض١غ , ذشجّح ٔظٛص ػ١ٍّح ِطٌٛح ٚ لظ١شج ِٓ ٚاٌٝ اٌٍغح االصثا١ٔح

 .اٌؼ١ٍّح اٌّطشٚحح ٚ ذٕاصة إٌظٛص ِغ اٌّضرٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّشحٍح اٌذساص١ح ٌٍطاٌة
 
 
 
 
 

 
 

 

ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يا يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتض
 .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 



  
 2الصفحت 

 
  

  ٚطشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُِمشسِخشجاخ اي .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١ح  - أ
      .اْ ٠ؼشف اٌطاٌة و١ف١ح اصرؼّاي اٌؼٕاطش إٌح٠ٛح ٚذٛظ١فٙا طح١حا فٟ اٌرشجّح ػِّٛا-  1

 . اْ ٠ؼشف اٌطاٌة و١ف١ح اصرؼّاي ٚذٛظ١ف اٌّفشدج اٌرٟ ٟ٘ اصاس اٌٍغح فٟ اٌرشجّح طح١حا-2

اْ ذىْٛ ٌذٜ اٌطاٌة اٌجشأج ٚاٌمذسج اٌٍغ٠ٛح ػٍٝ ِّاسصح اٌرشجّح اٌؼ١ٍّح ٚاٌرٟ ذؼذ ِٓ اُ٘ أٛاع - 3

 .اٌرشاجُ ٚ اطؼثٙا
ٚطٛال اٌٝ ,  اٌضؼٟ اٌّرٛاطً  ٌجؼً اٌطاٌة ٠ّاسس اٌرشجّح اٌؼ١ٍّح تأٔض١ات١ح ٚذّىٓ ػا١١ٌٓ-4

 .ِضرٜٛ ِمثٛي ِٓ اٌرّىٓ اٌٍغٛٞ
 

 
تشٔاِج   اٌخاطح تاي األ٘ذاف اٌّٙاساذ١ح–ب 

, ٚال ص١ّا ذٍه اٌرٟ ذّش ٚالؼٗ اٌح١اذٟ,  ِؼشفح اٌطاٌة تّٛاض١غ اٌرشجّح اٌؼ١ٍّح ٚ ِفشداذٙا –1ب 

 .ٚاٌمذسج ػٍٝ اٌرؼث١ش ػٕٙا تاٌٍغح االصثا١ٔح طح١حا

أر اْ ,  أْ ٠ؼشف اٌطاٌة أٔٗ ١ٌش وً ِا ٠ُماي وال١ِا تاٌٍغح اٌؼشت١ح تاالِىاْ لٌٛٗ تاٌٍغح االصثا١ٔح –2ب 

  .ٌىً ٌغح ذؼات١ش٘ا ٚخظٛط١رٙا اٌٍغ٠ٛح ٚاٌىال١ِح

اْ ٠ؼشف اٌطاٌة و١ف١ح ذط٠ٛغ ٌغح إٌض االطٍٟ ٌظاٌح اٌٍغح اٌّرشجُ ا١ٌٙا ِغ االحرفاظ  – 3ب 

       . تاٌّؼٕٝ ٚ اٌجّا١ٌح اٌٍغ٠ٛح

 
      طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ 

 

 

 
 َ لٛب     طشائك اٌد

 

, ٚحضٛس اٌطٍثح, تّا ف١ٙا اخرثاساخ اٌطٍثح اٌشٙش٠ح شف٠ٛا, دسجح اٌضؼٟ اٌضٕٛٞ:  درجت40. 1

. ِٚشاسورُٙ فٟ اٌّحاضشج  ٚوراتح إٌشاطاخ ٚاٌرماس٠ش اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ذرؼٍك تّادج اٌرشجّح اٌؼ١ٍّح

 .دسجح االِرحاْ اٌرحش٠شٞ إٌٙائٟ:  درجت60. 2

 

 
 .األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح - ج

ذؼ١ٍُ اٌطاٌة و١ف١ح ذشجّح إٌظٛص اٌؼ١ٍّح  ِٓ خالي اٌرشجّح ٌٕظٛص ِرٕٛػح ٚطٛال اٌٝ - 1         ج

 .اٌرؼشف ػٍٝ ِىآِ اٌخًٍ اٌرٟ ذّٕغ اٌطاٌة ِٓ اٌرشجّح طح١حا  ِٚٓ ثُ ا٠جاد اٌحٍٛي ٌٙا

اٌّشاسوح اٌّر١ّزج ٌٍطاٌة فٟ اٌرشجّح داخً اٌماػح ٌٍرؼشف ػٍٝ االغالط  اٌّرىشسج ٚ اٌمضاء -2ج

 .ػٍٝ حاجز اٌخٛف ٚ اٌخجً ٌذٜ اٌطاٌة اثٕاء اٌرشجّح

 . ِذٜ االٔرثاٖ ٚاالدسان اٌزٕٟ٘ ٌٍطاٌة ٚأضجاِٗ ِغ اٌّادج-3ج

 
     طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ 
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 َ ٚب   طشائك اٌرك

ذؼ١ٍُ اٌطاٌة و١ف١ح ذشجّح إٌظٛص اٌؼ١ٍّح  ِٓ خالي اٌرشجّح ٌٕظٛص ِرٕٛػح ٚطٛال اٌٝ - 1         ج

 .اٌرؼشف ػٍٝ ِىآِ اٌخًٍ اٌرٟ ذّٕغ اٌطاٌة ِٓ اٌرشجّح طح١حا  ِٚٓ ثُ ا٠جاد اٌحٍٛي ٌٙا

اٌّشاسوح اٌّر١ّزج ٌٍطاٌة فٟ اٌرشجّح داخً اٌماػح ٌٍرؼشف ػٍٝ االغالط  اٌّرىشسج ٚ اٌمضاء -2ج

 .ػٍٝ حاجز اٌخٛف ٚ اٌخجً ٌذٜ اٌطاٌة اثٕاء اٌرشجّح

 . ِذٜ االٔرثاٖ ٚاالدسان اٌزٕٟ٘ ٌٍطاٌة ٚأضجاِٗ ِغ اٌّادج-3ج
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 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .12

 ت١ٕح اٌّمشس .11

ِخشجاخ اٌرؼٍُ  اٌضاػاخ األصثٛع

 اٌّطٍٛتح
أٚ / اصُ اٌٛحذج 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرؼ١ٍُ

 اصثٛػ١ا 3 1
اطالع الطبلب على مببدئ 

الترجمت العلمٍت 

 

تعرٌف بأصش الترجمت 

 العلمٍت
  و تطبٍقًنظري

اختببراث 

 وحضىر

 اصثٛػ١ا 3 2
اطالع الطبلب على مببدئ 

الترجمت العلمٍت 

 

تعرٌف بأصش الترجمت 

 العلمٍت
  و تطبٍقًنظري

اختببراث 

 وحضىر

 اصثٛػ١ا 3 3

اطالع الطبلب على 

اصبلٍب ترجمت 

العلمٍت مصطلحبث ال

 

تعرٌف بأصش ترجمت 

 العلمٍتالمصطلحبث 
  و تطبٍقًنظري

اختببراث 

 وحضىر

 = = ترجمت نصىص طبٍت ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 4

 = = ترجمت نصىص طبٍت ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 5

 = = ترجمت نصىص طبٍت ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 6

 = = بٍئٍتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 7

 = = ةبٍئًترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 8

 = = تقنٍتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 9

 = = قنٍتترجمت نصىص ث ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 10

 = = قنٍتترجمت نصىص ث ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 11

 = = قنٍتترجمت نصىص ث ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 12

 = =ترجمت نصىص فلكٍت  ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 13

 = =ترجمت نصىص فلكٍت  ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 14

 = =ترجمت نصىص فلكٍت  ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 15

 = = ترجمت نصىص صنبعٍت ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 16

 = = ترجمت نصىص صنبعٍت ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 17

 = = ترجمت نصىص صنبعٍت ترجمت نصىص علمٍت  اصثٛػ١ا3 18

 = = ترجمت نصىص فٍزٌبئٍتترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 19

 = = ترجمت نصىص فٍزٌبئٍتترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 20

 = = ترجمت نصىص فٍزٌبئٍتترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 21

 = = كٍمٍبئٍتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 22

 = = كٍمٍبئٍتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 23

 = = كٍمٍبئٍتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 24

 = = اقتصبدٌتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 25

 = = اقتصبدٌتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 26

 = = اقتصبدٌتترجمت نصىص ترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 27

 = = مراجعت شبملت للمىادترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 28

 = = مراجعت شبملت للمىادترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 29

 = = مراجعت شبملت للمىادترجمت نصىص علمٍت   اصثٛػ١ا3 30
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  ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1
 المصادر بالعربية

 .عربً و ببلعكش-قى امٍش اللغت االصببنٍت اصببنً . 1   (اٌّظادس)ـ اٌّشاجغ اٌشئ١ض١ح 2

 .اصببنً- قىامٍش اللغت االصببنٍت اصببنً. 2

 .قبمىس المصطلحبث العلمٍت. 3

 .الترجمت العلمٍت صعىببتهب و منهجهب. 4

 .الترجمت االدبٍت والترجمت العلمٍت. 5

 ojuba.org/doku.php .ذشجّح ِظطٍحاخ اٌحاصٛب. 6

 اـ اٌىرة ٚاٌّشاجغ اٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا                

  (.... ,اٌرماس٠ش , اٌّجالخ اٌؼ١ٍّح ) 
1. Dos mundos 
2. Sabias que? 
3. Punto y aparte. 
4la traduccion de la publicidad . 

. ترجمة مصطلحات الحاسوب .1 ِٛالغ االٔرش١ٔد , ب ـ اٌّشاجغ االٌىرش١ٔٚح
http://ojuba.org/doku.php 

 
 خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساصٟ  .13

   

   

 

االذ١اْ تّظادس ٚ ِٛاض١غ جذ٠ذج ٚ ِحاٌٚح ذط٠ٛش لذساخ اٌطاٌة اٌّؼشف١ح ِٓ خالي ادساج ِظطٍحاخ ٚ 

. ِفشداخ جذ٠ذج ٌُ ٠رُ اٌرطشق ا١ٌٙا ِضثما ٚذؼز٠ز ِؼٍِٛاخ اٌطاٌة

 

 
 

 

الصباحي      / مدرس المادة

.     عصام احمد ناصر. د.م. ا

 

 

 

 
 

http://ojuba.org/doku.php
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 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 

 جاهؼح تغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  لسن اللغح االسثاًيح  / كليح اللغاخ   انًشكض / ػهًٙ انمغى ال .2

 STL 321 / هرحلح ثالثح / ًظرياخ ػلن اللغح سيض انًمشس/ اعى  .3

 (كل شؼثح ساػتيي/ شؼثتاى  )ارتغ هحاضراخ اسثىػيا   أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 سٌىي انغُخ/ انفصم  .5

  ساػح120 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 17/12/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أهذاف الومرر .8

. رٕعٛغ افبق انزًُٛخ انفكشٚخ نهطهجخ. 1

 

 رؼشٚف انطهجخ ثبنخصبئص انهغٕٚخ نهغخ االعجبَٛخ كَٕٓب ٔادذح يٍ انهغبد انؼبنًٛخ انذٛخ انزٙ ٚجت االْزًبو .2

 .ثٓب
 . رطٕٚش انمبثهٛخ انهغٕٚخ نهطهجخ.3

 .رؼشٚف انطهجخ ثُظشٚبد ٔيفبْٛى ػهى انهغخ ٔانمٕاٍَٛ انهغٕٚخ انزٙ رذكًّ. 4
 
 

 
 

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



  
 2الصفحح 

 
  

  وطرائك التؼلين والتؼلن والتميينهمررهخرجاخ ال .10

  االهذاف الوؼرفيح  - أ
  .اٌ ٚؼشف انطبنت يب انًمصٕد ثؼهى انهغخ -1أ

 ( Lengua, Lenguaje y Habla )  اٌ ٚؼشف انطبنت كٛف ًٚٛض ثٍٛ انًصطهذبد انثالثخ -2أ

. ْٔٙ انهغخ ٔانهٓجخ ٔنغخ انفشد

. اٌ ٚؼشف انطبنت يفٕٓو انشيض انهغٕ٘ ٔيٍ ْٕ انؼبنى انز٘ اثزكش َظشٚخ انشيض انهغٕ٘ -3أ

 . اٌ ٚؼشف انطبنت كٛفٛخ انزفشٚك ثٍٛ يفٕٓو انذال ٔانًذنٕل ٔيبْٙ خصبئصٓى-4أ
 اٌ ٚطهغ انطبنت ػهٗ انهغبد انشعًٛخ انًؼزًذح فٙ اعجبَٛب ٔكٛفٛخ انزًٛٛض ثُٛٓب ٔثٍٛ انهٓجبد  -5أ

 .االخشٖ 
اٌ ٚزؼهى انطبنت اصم انًفشدح االعجبَٛخ ٔرطٕسْب انهغٕ٘ ػجش انزبسٚخ الٌ انًفشداد ْٙ اعبط -  6أ

 .انهغخ االعجبَٛخ
  .همرر الخاصح تاليحالوهاراخاألهذاف -  ب 

 . اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ انزٕصٚغ انجغشافٙ نهغبد انشعًٛخ انًزذذس ثٓب فٙ اعجبَٛب  –1ب 

 رٕعٛغ االفبق انفكشٚخ انهغٕٚخ نهطهجخ يٍ خالل لذسرٓى ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ انهغخ انهفظٛخ ٔانهغخ انغٛش  –2ب 

  .نفظٛخ

رؼشٚف انطهجخ انخصبئص انهغٕٚخ نهغخ االعجبَٛخ ٔاصهٓب ٔانهغبد االخشٖ انزٙ اشزمذ يغ انهغخ  -  3ب 

       (.Indoeuropea) االعجبَٛخ يٍ انهغخ انُٓذٚخ االٔسثّٛ 
 طرائك التؼلين والتؼلن      

.  أنمبء انًذبضشاد َظشٚب.1

.   اجشاء اخزجبساد صفٛخ.2

.  ػًم ٔسػ انؼًم.3

 .فزخ ثبة انذٕاس ٔانًُبلشخ.  4
 طرائك التميين      

 

ٔرشًم االيزذبَبد انفصهٛخ ٔدضٕس انطهجخ ٔيشبسكزٓى انفبػهخ فٙ  , درجح السؼي السٌىي:  درجح40 .1

انًذبضشاد فضال ػٍ دسجبد ٔسػ انؼًم ٔانجذٕس انًصغشح انزٙ رمذو يٍ لجم انطبنت فٙ ا٘ يٕضٕع 

. ُٚزمّٛ اثُبء دساعزّ نّ خالل انفصم انذساعٙ

 .درجح االهتحاى الٌهائي:  درجح60 .2
األهذاف الىجذاًيح والميويح  - ج

ٔكٛفٛخ انزذبٔس ثُّٛ ٔثٍٛ اعزبر انًبدح  , رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ انًشبسكخ انًزًٛضح  فٙ طشح االعئهخ- 1ج       

. ثأعزخذاو انهغخ االعجبَٛخ

.  يؼشفخ يذٖ االَزجبِ ٔاالدسان انزُْٙ نهطبنت ٔاَغجبيّ يغ انذسط-2ج

 

 .  يؼشفخ يذٖ رمجم انطهجخ نهًبدح انؼهًٛخ يٍ خالل االعئهخ انزٙ رٕجّ انٛٓى ٔرذهٛم اجٕثزٓى-3ج

 
 طرائك التؼلين والتؼلن     

 طشٚمخ انششح ٔاػطبء انًبدح َظشٚب -
 طشٚمخ اجشاء االخزجبساد انصفٛخ -

 ٔسػ انؼًم ٔانجذٕس انًصغشح انًمذيّ يٍ لجهٓى
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 طرائك التميين    

 االيزذبَبد انفصهٛخ -
 االخزجبساد انصفٛخ -
 ٔسػ انؼًم -
 انذضٕس ٔيذٖ اْزًبو انطهجخ ثبنًبدح -
 انًشبسكخ انفبػهخ فٙ اثُبء انًذبضشح -

 .(الوهاراخ األخري الوتؼلمح تماتليح التىظيف والتطىر الشخصي  )الوٌمىلح التأهيليح الوهاراخ الؼاهح و- د 

 .ٔاالعزخذاو األيثم نهًفشدح االعجبَٛخ,  يٓبسح انزٕظٛف انصذٛخ-1د

 . يٓبسح اعزؼًبل انٕعبئم االٚضبدٛخ ٔانزؼهًٛٛخ انًخزهفخ-2د
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 تٌيح الومرر .11

يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕدذح 

 انًٕضٕع
طشٚمخ  طشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

االسثىع 

 االول
رؼشٚف انطبنت ثًفٕٓو   عبػبد2

 ػهى انهغخ
انمبءانًذبضشح   انهغخػٍ ػهىيمذيخ 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الثاًي
رؼشٚف انطبنت ثأْى   عبػبد2

 انًصطهذبد انهغٕٚخ
انًصطهذبد انهغٕٚخ 

 نهغخ االعجبَٛخ
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الثالث
رؼشٚف انطبنت ثأجضاء   عبػبد2

 ػهى انهغخ 
انمبءانًذبضشح  اجضاء ػهى انهغخ

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الراتغ
رطجٛك ػًهٙ دٕل   عبػبد2

يفٕٓو ػهى انهغخ 

 ٔيصطهذبرّ ٔاجضاءِ

اخزجبساد  ػًهٙ انزطجٛك انؼًهٙ

 رذشٚشٚخ

االسثىع 

 الخاهس
رؼشٚف انطبنت ثبنفشق   عبػبد2

ثٍٛ انًصطهذبد 

انثالس ْٔٙ انهغخ 

ٔانهٓجخ ٔانكالو 

 انفشد٘

انفشق ثٍٛ 

انًصطهذبد انٕاسدح 

 فٙ ػهى انهغخ

انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 السادس
رطجٛك ػًهٙ دٕل   عبػبد2

 انًصطهذبد انثالس
اعئهخ ٔ  ػًهٙ انزطجٛك انؼًهٙ

رًبسٍٚ 

 خبسجٛخ
االسثىع 

 الساتغ
رؼهٛى انطبنت يفٕٓو   عبػبد2

  ٔانٓذف يُّانزٕاصم

انمبءانًذبضشح  يفٕٓو انزٕاصم

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الثاهي
رؼشٚف انطبنت إَاع   عبػبد2

 انزٕاصم انجشش٘
انمبءانًذبضشح  إَاع انزٕاصم

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 التاسغ
رؼشٚف انطبنت اًْٛخ   عبػبد2

انزٕاصم انهغٕ٘ 

 ٔإَاػّ (انهفظٙ)

انزٕاصم انهغٕ٘ 

 (انهفظٙ ٔ انًكزٕة)
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الؼاشر
رؼشٚف انطبنت اًْٛخ   عبػبد2

انزٕاصم انغٛش انهفظٙ 

 ٔإَاػّ

انزٕاصم انغٛش نفظٙ 

انغٛش يهفٕظ أ )

يثم نغخ , يكزٕة

انجغذ ٔنغخ 

 (انخ...االشبساد

انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الحادي 

 ػشر

رطجٛك ػًهٙ دٕل   عبػبد2

انزٕاصم ثكبفخ إَاػّ 

 انهفظٙ ٔانغٛش نفظٙ

اعئهخ ٔ  ػًهٙ انزطجٛك انؼًهٙ

رًبسٍٚ 

خبسجٛخ 

يضٔدح 

ثصٕس 
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 رٕضٛذٛخ
االسثىع 

 الثاًي ػشر
رؼشٚف انطبنت   عبػبد2

ثُظشٚخ فشدُٚبد د٘ 

عبٔعٕسانخبصخ 

 ثبنشيض انهغٕ٘

 فشدُٚبَذ د٘ عبٔعٕس

 انشيض انهغَٕ٘ٔظشٚخ 
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الثالث ػشر
رؼشٚف انطبنت ثًفٕٓو   عبػبد2

انذال ٔانًذنٕل  دغت 

َظشٚخ فشدُٚبَذ د٘ 

 عبٔعٕس

انذال ٔانًذنٕل دغت 

َظشٚخ فشدُٚبد د٘ 

 عبٔعٕس

انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الراتغ ػشر
رؼشٚف انطبنت   عبػبد2

ثخصبئص انشيض 

انهغٕ٘ دغت َظشٚخ 

 فشدُٚبَذ د٘ عبٔعٕس

خصبئص انشيض 

انهغٕ٘  دغت َظشٚخ 

 فشدُٚبَذ د٘ عبٔعٕس

انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الخاهس 

 ػشر

رطجٛك ػًهٙ دٕل   عبػبد2

انشيض انهغٕ٘ 

ٔخصبئصّ ٔيفٕٓو 

 انذال ٔانًهٕل

اعئهخ ٔ  ػًهٙ انزطجٛك انؼًهٙ

رًبسٍٚ 

 خبسجٛخ

  االسثىع السادس ػشر

 ػطلح ًصف السٌح

 

 
 االسثىع الساتغ ػشر

االسثىع 

الثاهي 

 ػشر

رؼشٚف انطبنت ثًفٕٓو   عبػبد2

انزغٛٛشاد انهغٕٚخ 

 انزضايُٛخ

انزطٕس انهغٕ٘ 

 انزضايُٙ
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب ٔػًهٛب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

التاسغ 

 ػشر

رؼشٚف انطبنت ثًفٕٓو   عبػبد2

انزغٛٛشاد انهغٕٚخ 

 انزٕافمٛخ

انزطٕس انهغٕ٘ 

 انزٕافمٙ
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الؼشريي
 ػًهٙ اعئهخ ٔرًبسٍٚ رطجٛك دٕل انًٕضٕع  عبػبد2

 
اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔرذشٚشٚخ

االسثىع 

الحادي 

 والؼشروى

رؼشٚف انطبنت   عبػبد2

ثبنًشادم انزبسٚخٛخ 

انزٙ يشد ثٓب انهغخ 

 االعجبَٛخ

انمبءانًذبضشح  أصٕل انهغخ االعجبَٛخ

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الثاًي 

 والؼشروى

رؼشٚف انطبنت ثأصم   عبػبد2

 انهغخ االعجبَٛخ 
انمبءانًذبضشح  أصٕل انهغخ االعجبَٛخ

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الثالث 

 والؼشروى

رؼشٚف انطبنت   عبػبد2

ثبنهغبد انزٙ اشزمذ 

يٍ انهغخ انُٓذٚخ 

 االٔسثٛخ

اصم انهغبد  انُٓذٚخ 

 االٔسثٛخ  
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ



  
 6الصفحح 

 
  

 الثٌيح التحتيح  .12

 كتة الومرر الذراسي ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Ibrahim, Ghaidaa Qais, 2016, Manual de .1   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2

Lingüística para el tercer curso, Universidad de 

Bagdad, Facultad de Lenguas  

    2.  Antonio Cunillera, 1979, Lengua y Literatura, 

España, Barcelona.   

االسثىع 

الراتغ 

 والؼشروى

رؼشٚف انطبنت ثبنهغخ   عبػبد2

انالرُٛٛخ ٔاصهٓب 

 ٔانهغبد انًشزمخ يُٓب

انمبءانًذبضشح  رطٕس انهغخ انالرُٛٛخ

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الخاهس 

 والؼشروى

رؼشٚف انطبنت انفشق   عبػبد2

ثٍٛ انهغخ انالرُٛٛخ 

انؼبيٛخ ٔنغخ انطجمخ 

 انًثمفخ

انمبءانًذبضشح  الغبو انهغخ  انالرُٛخ

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

السادس 

 والؼشروى

يؼشفخ انهغبد انذبنٛخ   عبػبد2

 انًٕجٕدح فٙ اعجبَٛب
انٕالغ انهغٕ٘ 

 االعجبَٙ
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الساتغ 

 والؼشروى

رؼهٛى انطبنت يًٛضاد   عبػبد2

انهغبد  االسثؼخ 

انًٕجٕدح دبنٛب فٙ 

 اعجبَٛب

يًٛضاد انهغبد 

 االعجبَٛخ 

 

انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الثاهي 

 والؼشروى

رؼشٚف انطبنت   عبػبد2

 ثبنًٕلغ انجغشافٙ

نهغبد االسثغ فٙ 

 اعجبَٛب

اعجبُٚب ٔيٕلؼٓب 

 انجغشافٙ
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

التاسغ 

 والؼشروى

رؼشٚف انطبنت ثًفٕٓو   عبػبد2

انغًٛٛبئٛخ دغت 

َظشٚخ انؼبنى جبسنظ 

 ثٛشط

انمبءانًذبضشح  يفٕٓو انغًٛٛبئٛخ

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

 الثالثىى
يفٕٓو انغًٛٛبئٛخ  يؼشفخ الغبو انغًٛٛبئٛخ  عبػبد2

 ٔالغبيٓب
انمبءانًذبضشح 

 َظشٚب
 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ

االسثىع 

الحادي 

 والثالثىى

 ػًهٙ اعئهخ ٔرًبسٍٚ رطجٛك دٕل انًٕضٕع  عبػبد2

 
اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔرذشٚشٚخ

االسثىع 

الثاًي 

 والثالثىى

انجذء ثٕسػ انؼًم   عبػبد2

 ٔيُبلشخ ثذٕس انطهجخ

ػشض ػًهٙ  ٔسػ انؼًم

رمذًٚٙ 

نهجذٕس 

ٔيُبلشزٓب 
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  3. F. Abad Nebo, L. Gomez Torrego, 1979, Curso 

de Lengua española, España, Madrid. 

4. Ferdinand de Sausure, 1916 , Curso de Lingüística 

General, España, Losada. 

 5. José Ignacio Hualde,  Antxon Olarrea y Anna Maria 

Escobar, 2008, Introducción a la lingüística hispánica, 

Biblioteca de Instituto Internacional. 

6. Isabel Llacér, José M. Santano y otros, 1997, 

Lengua Española, Madrid, Ecir. 

7 factores lingüísticos y extralinguisticos de los 

términos . 

 
 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
 اليىجذ

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 

 https://www.google.com/search?q=la+diferencia+entre+len

gua,+lenguaje+y+habla+pdf&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-

b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=HaQyWqXzDMyz8wfngYbYA

w 

 

 https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&e

i=GqoyWvOfBILvUPjXs7gG&q=las+partes+de+la+ling%

C3%BC%C3%ADstica+pdf&oq=las+partes+de+la+ling%

C3%BC%C3%ADstica+pdf&gs_l=psy-

ab.3..33i22i29i30k1l2.2173.19953.0.20454.33.32.0.0.0.0.3

74.6434.2-26j2.28.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-

ab..5.28.6424.0..0j35i39k1j0i10i1k1j0i131k1j0i203k1j0i22

i30k1.0.gTEL_NppX3Q  

 

https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=c6oyW

phzyNdRrp6HgAo&q=El+signo+Ling%C3%BC%C3%ADstico+pd

f&oq=El+signo+Ling%C3%BC%C3%ADstico+pdf&gs_l=psy-

ab.3..0i203k1j0i22i30k1l6.3327.24942.0.25860.33.30.2.0.0.0.396.5

750.2-19j4.23.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-

ab..9.24.5532.0..0j35i39k1j0i10i1k1j0i10i1i67k1j0i67k1j33i22i29i3

0k1.0.ncFCBNIFLmA  
 

 خطح تطىير الومرر الذراسي  .13

االػزًبد ػهٗ يصبدس دذٚثخ -

رطٕٚش انًُبْج انذساعٛخ - 

االْزًبو ثبنزطجٛك انؼًهٙ ٔػذو االكزفبء ثبػطبء انًبدح َظشٚب - 

 

 

الوسائي اليىجذ / الصثاحي                                هذرس الوادج/ هذرس الوادج

 ايٌاس صادق حوىدي. م

https://www.google.com/search?q=la+diferencia+entre+lengua,+lenguaje+y+habla+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=HaQyWqXzDMyz8wfngYbYAw
https://www.google.com/search?q=la+diferencia+entre+lengua,+lenguaje+y+habla+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=HaQyWqXzDMyz8wfngYbYAw
https://www.google.com/search?q=la+diferencia+entre+lengua,+lenguaje+y+habla+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=HaQyWqXzDMyz8wfngYbYAw
https://www.google.com/search?q=la+diferencia+entre+lengua,+lenguaje+y+habla+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=HaQyWqXzDMyz8wfngYbYAw
https://www.google.com/search?q=la+diferencia+entre+lengua,+lenguaje+y+habla+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=HaQyWqXzDMyz8wfngYbYAw
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=GqoyWvOfBILvUPjXs7gG&q=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&oq=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l2.2173.19953.0.20454.33.32.0.0.0.0.374.6434.2-26j2.28.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-ab..5.28.6424.0..0j35i39k1j0i10i1k1j0i131k1j0i203k1j0i22i30k1.0.gTEL_NppX3Q
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=GqoyWvOfBILvUPjXs7gG&q=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&oq=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l2.2173.19953.0.20454.33.32.0.0.0.0.374.6434.2-26j2.28.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-ab..5.28.6424.0..0j35i39k1j0i10i1k1j0i131k1j0i203k1j0i22i30k1.0.gTEL_NppX3Q
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=GqoyWvOfBILvUPjXs7gG&q=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&oq=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l2.2173.19953.0.20454.33.32.0.0.0.0.374.6434.2-26j2.28.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-ab..5.28.6424.0..0j35i39k1j0i10i1k1j0i131k1j0i203k1j0i22i30k1.0.gTEL_NppX3Q
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=GqoyWvOfBILvUPjXs7gG&q=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&oq=las+partes+de+la+ling%C3%BC%C3%ADstica+pdf&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l2.2173.19953.0.20454.33.32.0.0.0.0.374.6434.2-26j2.28.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-ab..5.28.6424.0..0j35i39k1j0i10i1k1j0i131k1j0i203k1j0i22i30k1.0.gTEL_NppX3Q
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 8الصفحح 

 
  

    17 / 12/2017  

 



  
 1انصفحت 

 
  

 ًَٕرج ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 

 جايؼح تغذاد انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

   قظى انهغح االطثاَٛح  انًزكش / ػهًٙ انقظى ال .2

 يادج انُذٕ ريش انًقزر/ اطى  .3

 اطثٕػٙ أشكال انذضٕر انًرادح .4

 طُٕ٘ انظُح/ انفصم  .5

  طاػح180  (انكهٙ)ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 26/03/2017 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًقزر .8

 اكتساب الطالب املهارة يف استخدام اللغة وكسر حاجز الرتدد-

 استخدام املفردات اللغوية الصحيحة يف احملادثة والرتمجة-

 
 
 
 

 
 

 

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

وال د من الر ط  ينها و ين وصف . المتاحةالتعلم م رهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .ال رنامج
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  ٔطزائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛىيقزريخزجاخ ال .9

  ْذاف انًؼزفٛح األ- أ
 اٌ ٚفٓى انطانة انًادج انقٕاػذٚح انرٙ ذشزح نّ يغ دم انرًارٍٚ-1أ

 اٌ ٚظرٕػة انطانة ذفاصٛم انذرص -2أ

 اٌ ٚظرخذو انطانة انًفزداخ انقٕاػذٚح انصذٛذح فٙ انرزجًح ٔانًذادثح- 3أ
 -4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يقزر انخاصح تالٚحانًٓاراخاألْذاف -  ب 

 سٚادج يٓارج االطرٛؼاب –1ب

 سٚادج يٓارج انرزجًح – 2ب

 سٚادج يٓارج اطرخذاو انًفزداخ انُذٕٚح انصذٛذح فٙ انهغح – 3ب

 -    4ب
      طزائق انرؼهٛى ٔانرؼهى 

 

طزٚقح انًذاضزج -

طزٚقح انشزدٕانرٕضٛخ -

 طزٚقح انًُاقشح-

 

 
      طزائق انرقٛٛى 

اخرثاراخ شفٓٛح -

 ايرذاَاخ ذذزٚزٚح-

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح - ج

 ذًُٛح يٓارج انرفكٛز انًُظى-1ج

 ذًُٛح يٓارج انرفكٛز انُقذ٘-2ج

- 3ج

-   4ج

  
     طزائق انرؼهٛى ٔانرؼهى 

 طزٚقح انقاء انًذاضزاخ -
 طزٚقح انشزح ٔانرٕضٛخ -
 طزٚقح انًُاقشح -
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    طزائق انرقٛٛى 

اخرثاراخ شفٓٛح -

 ايرذاَاخ ذذزٚزٚح-

 

 
. (انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ  )انًُقٕنح انرأْٛهٛح انًٓاراخ انؼايح ٔ- د 

 يٓارج اطرؼًال انطزائق ٔاالطانٛة-1د

 يٓارج اطرؼًال انٕطائم انرؼهًٛٛح-2د

 ذًُٛح انًٓاراخ انفزدٚح-3د

 -   4د
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 تُٛح انًقزر .10

يخزجاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اطى انٕدذج 

 انًٕضٕع
طزٚقح 

 انرؼهٛى
 طزٚقح انرقٛٛى

يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا3 1

تانًفزداخ انجذٚذج 

 نهُذٕاالطثاَٙ

ػهى   )بُاء انجًهت 

 (انصشف ٔانُحٕ
انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

ٔذذزٚزٚح 
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا3 2

االصُاف انقٕاػذٚح 

 االطثاَٛح

انرذرٚض  االصُاف انقٕاػذيت

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة ذذهٛم   اطثٕػٛا3 3

انجًم االطًٛح فٙ 

 انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 االسى           
انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا3 4

 تٕظائف االطى 

 

 ٔظائف االسى      
انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا3 5

 انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 تًاسيٍ          
اػطاء 

انرًارٍٚ 

 ٔدهٓا

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة تانصفح   اطثٕػٛا3 6

انصفت ٔكيفيت بُائٓا  فٙ انهغح االطثاَٛح

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة تانصفح   اطثٕػٛا3 7

االشكال انًشخًت نهصفت  فٙ انهغح االطثاَٛح

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة تانصفح   اطثٕػٛا2 8

إَاع انصفت ٔتذسجاتٓا  فٙ انهغح االطثاَٛح

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة تانصفح   اطثٕػٛا1 

ٔظائف انصفت ٔيٕقؼٓا   فٙ انهغح االطثاَٛح

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا2 9

تًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

اػطاء 

انرًارٍٚ 

 ٔدهٓا

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة اػزاب   اطثٕػٛا1 

االطى انذ٘ ٚهٙ دزف 

 انجز 

حشف انجش ٔاػشاب االسى 

انزي بؼذِ 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم انرًارٍٚ   اطثٕػٛا1 10

تًاسيٍ  نهقٕاػذ االطثاَٛح

اخرثاراخ  دم انرًارٍٚ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼزٚف انطانة   اطثٕػٛا1 

تادٔاخ انرؼزٚف 

ٔانُكزج فٙ  انقٕاػذ 

ادٔاث انتؼشيف ٔانُكشة 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
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 االطثاَٛح
ذؼزٚف انطانة   اطثٕػٛا1 

تادٔاخ انرؼزٚف 

ٔانُكزج فٙ  انقٕاػذ 

 االطثاَٛح

ٔظيفت اداة انتؼشيف 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح

ذؼزٚف انطانة   اطثٕػٛا2 11

تادٔاخ انرؼزٚف 

ٔانُكزج فٙ  انقٕاػذ 

 االطثاَٛح

يٕقغ االداة 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح

ذؼزٚف انطانة   اطثٕػٛا1 

تادٔاخ انرؼزٚف 

ٔانُكزج فٙ  انقٕاػذ 

 االطثاَٛح

استخذاو ادٔاث انتؼشيف 

ٔانُكشة 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح

 ذؼهى انقٕاػذ االطثاَٛح  اطثٕػٛا2 12
اداة انتؼشيف انًحايذة 

(lo) 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا1 

تًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا2 13

 تانقٕاػذ االطثاَٛح
االشكال انًذغًت نحشٔف 

انجش 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة دم   اطثٕػٛا1 

تًاسيٍ  انرًارٍٚ 

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
اجزاء ايرذاٌ نهطانة   اطثٕػٛا1 14

نًؼزفح يظرٕاِ انؼهًٙ 

 نهًادج ٔذقًّٛٛ
 فصهي  َصفايتحاٌ

 

 نرقٛٛى انطانة
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا2 

تانضًائز فٙ انهغح 

 االطثاَٛح
انضًائش االسباَيت 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا2 15

تانضًائز فٙ انهغح 

 االطثاَٛح
تصُيف انضًيش ٔإَاػّ 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا1 

 ايثهت ٔتًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا2 16

نذزٔف انُذاء 

ٔٔظائفٓا فٙ انهغح 

 االطثاَٛح

حشٔف انُذاء أ انُذبت 

ٔظائفٓا ٔإَاػٓا 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح

ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا1 

 انقٕاػذ االطثاَٛح
 ايثهت ٔتًاسيٍ 

اخرثاراخ  دم انرًارٍٚ

شفٓٛح 
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 ٔذذزٚزٚح
حشٔف ليؼزفح انطانة   اطثٕػٛا2 17

حشٔف انؼطف ٔظائفٓا  انؼطف ٔظائفٓا ٔإَاػٓا

ٔإَاػٓا 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا1 

ايثهت ٔتًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
حشٔف ليؼزفح انطانة   اطثٕػٛا2 18

ٔظائفٓا ٔحشٔف انجش  ٔظائفٓأانجش 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا1 

تًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا3 19

نهظزٔف ٔإَاػٓا 

 ٔٔظٛفرٓا

انظشٔف إَاػٓا 

ٔٔظيفتٓا 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا3 20

تًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة نهفؼم   اطثٕػٛا3 21

انفؼم ٔإَاػّ   االطثاَٙ ٔإَاػّ

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
الشكال ل يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا3 22

االشكال غيش انشخصيت   غيش انشخصيت نهفؼم

نهفؼم 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا1 23

ايثهت ٔتًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة نهرذهٛم   اطثٕػٛا2 

انتحهيم انصشفي نهجًم  انصزفٙ نهجًم

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
نجًهت ليؼزفح انطانة   اطثٕػٛا2 24

االسباَيت ػُاصشْا 

 ٔإَاػٓا

انجًهت االسباَيت 

ػُاصشْا ٔإَاػٓا 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة نهجًم   اطثٕػٛا1 

انجًم انثإَيت أ انتابؼت  انثإَٚح االطثاَٛح

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا3 25

ايثهت ٔتًاسيٍ         انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا3 26

تاالطهٕب انًثاشز 

ٔغٛز انًثاشز فٙ 

االسهٕب انًباشش ٔغيش 

انًباشش 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
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 انثُٛح انرذرٛح  .11

 ال يوجد ـ انكرة انًقزرج انًطهٕتح 1

 -. Manual de gramática española   (انًصادر)ـ انًزاجغ انزئٛظٛح 2

 -Gramática práctica de español para extranjeros.          

                  

 -Gramática de español lengua extranjera. 

 -Español lengua extranjera. “Verbos modelos de 

conjugación prácticos regulars e irregulars”. 

-Español vivo “ejercicios practices de lengua española”. 

اـ انكرة ٔانًزاجغ انرٙ ٕٚصٗ 

, انًجالخ انؼهًٛح  ) تٓا  

 (ٔانثذٕزانرقارٚز 

 :البحوث العلمية 
1. Jabbour i ,  Shatha  Ismaeel :  Los  adverbios  'de lante '  y  

'de t rás '  según la  t eor ía  cogni t iva  .Tonos  Dig i ta lLa  rev is ta  

e lec t ron ica . 

.2  

 االطثاَٛح
انًبُي ب يؼزفح انطانة  اطثٕػٛا3 27

انًبُي نهًؼهٕو ٔانًبُي  نهًؼهٕو ٔانًبُي نهًجٕٓل

نهًجٕٓل 

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
 اػشاب يؼزفح انطانة   اطثٕػٛا3 28

اػشاب ٔتحهيم انجًم   االسباَيتٔتحهيم انجًم

انرذرٚض 

ٔااليثهح 

 ٔانًُاقشح

اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
ذؼهى دم ذًارٍٚ   اطثٕػٛا3 29

ايثهت ٔتًاسيٍ  انقٕاػذ االطثاَٛح

 

 دم انرًارٍٚ
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
اجزاء ايرذاٌ نهطانة   اطثٕػٛا3 30

نًؼزفح يظرٕاِ انؼهًٙ 

 نهًادج ٔذقًّٛٛ
انفصم انثاَي  ايتحاٌ

 

 ذقٛٛى انطانة
اخرثاراخ 

شفٓٛح 

 ٔذذزٚزٚح
      

http://www.um.es/tonosdigital/znum26/secciones/estudios-13-los_adverbios_delante_y_detras.htm
http://www.um.es/tonosdigital/znum26/secciones/estudios-13-los_adverbios_delante_y_detras.htm
http://www.um.es/tonosdigital/znum26/secciones/estudios-13-los_adverbios_delante_y_detras.htm
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يٕاقغ , ب ـ انًزاجغ االنكرزَٔٛح

 ....االَرزَٛد 
1.www.um.es/tonosdigital 

2.  
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االطرؼاَح تًصادر اكثز شًٕنٛح -  

االػرًاد ػهٗ كرة طثؼاخ دذٚثح   - 

. ذُٕٚغ انًصادر تٍٛ كرة ٔيٕطٕػاخ ٔيٕاقغ اَرزَٛد يؼرًذج  -

 

 

 

 
 



 

  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جايؼح تغذاد انًؤطظح انرؼهًُُح .1

  لظى انهغح االطثاَُح   انًزكش / ػهًٍ انمظى ال .2

      SCO 327  / انًزحهح انثانثح  /يادج االَشاء  ريش انًمزر/ اطى  .3

 اطثىػٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 طُىٌ انظُح/ انفصم  .5

  120 (انكهٍ)ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

  2017 -12- 17 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

تبدأ . يهدف هذا المقرر الى تدريب الطالب على مهارة الكتابة بشكل أساسي بطريقة بسيطة وسليمة من الناحية اللغوية
ثم االنتقال الى تدريبهم على , لفقرة لمواضيع مبسطة من واقع الحياة العاديةوا الجملة كتابة كيفية حول ″بتدريبهم عمليا

كيفية صياغة الفكرة األساسية للموضوع مع االلتزام بترابط وتماسك افكار الفقرة أثناء الكتابة ومراعاة الجوانب النحوية 
 .والصرفية والداللية للغة الهدف 

 
 
 
 
 

 

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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  وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُىيمزريخزجاخ ال .10

  هذاف انًؼزفُح األ- أ
  اٌ َفهى انطانة يادج انذرص-1أ

  اٌ َرًكٍ يٍ انكراتح وانرانُف-2أ

 - 3أ
 -4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يمزر انخاصح تالَحانًهاراخاألهذاف -  ب 

  سَادج يهارج انكراتح وانرانُف –1ب

 سَادج يهارج انرزجًح – 2ب

 -  3ب

 -    4ب
      طزائك انرؼهُى وانرؼهى 

 طزَمح انًحاضزج

 طزَمح انشزح وانًُالشح

 

 
      طزائك انرمُُى 

 اخرثاراخ شفهُح

 ايرحاَاخ ذحزَزَح

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح - ج

  ذًُُح يهارج انرفكُز انًُظى-1ج

  ذًُُح يهارج انرفكُز انُمذٌ-2ج

- 3ج

-   4ج

  
     طزائك انرؼهُى وانرؼهى 

طزَمح انًحاضزج 

طزَمح انشزح وانًُالشح 

 

 
    طزائك انرمُُى 

َح ِاخرثاراخ شف

ايرحاَاخ ذحزَزَح 
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. (انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ  )انًُمىنح انرأهُهُح انًهاراخ انؼايح و- د 

  يهارج اطرؼًال انطزائك واالطانُة-1د

  يهارج اطرؼًال انىطائم انرؼهًُُح-2د

  ذًُُح انًهاراخ انفزدَح-3د

 -   4د
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 تُُح انًمزر .11

أو / اطى انىحذج  يخزجاخ انرؼهى انًطهىتح انظاػاخ وعاألطة

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرؼهُى

1 
اطثىع 

واحذ 

 

انرذرَض  حمىق و واجثاخ انطالب ذؼهى انكراتح وانرأنُف  طاػاخ 4

واخال 

انًفزداخ 

انزئُظُح 

نهًادج و 

 انًُالشح 

اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح

2 
اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  يٍ أجم يجرًؼٍ ذؼهى انكراتح وانرأنُف  طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
3 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انًذٌ ذؼهى انكراتح وانرأنُف  طاػاخ4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
4 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انثحس ػٍ انظؼادج ذؼهى انكراتح وانرأنُف  طاػاخ4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
5 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انهغح االطثاَُح فٍ انؼانى ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
6 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  لم نٍ يرً؟ ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
7 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  أدوار فٍ انحُاج انُىيُح ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
8 

اطثىع 

 واحذ

4 
 اطثىػُا

انرذرَض و  األنغاس ذؼهى انكراتح وانرأنُف

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
9 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  ذصىراذٍ ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
10 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  ذؼارَف حىل صفاخ ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
11 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  ايرحاٌ َىيٍ ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
12 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  أػًال يظرمثهُح ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
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13 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  يىاضُغ نهًماتهح ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
14 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  كُف َكرة طُزذُا انذاذُح ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
15 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  حُاذٍ فٍ لصُذج ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
16 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  ايرحاٌ فصهٍ ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
17 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  شخص الَُظً ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
18 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انضحك ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
19 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انخىف ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
20 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انكذب ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
21 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انجًال ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
22 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  األحالو ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
23 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  انذاكزج ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
24 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  ذؼارَف حىل أطًاء ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
25 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  طفزج خُانُح ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
26 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  االَظاٌ وانىلد ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
اخرثاراخ انرذرَض و  يٍ وجهح َظزٌ ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4 27
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 انثُُح انرحرُح  .12

 اليوجد ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

    !Acción¡ -1   (انًصادر)ـ انًزاجغ انزئُظُح 2
2 - La palabra escrita ( Composición 
español III ) 
 3-         Dos mundos 
4- el papel pedagogico del traductor – cuentos 
infantiles . 
 
 

 اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرمارَز , انًجالخ انؼهًُح ) 
القصص و المقاالت المترجمة من العربية الى االسبانية و بالعكس 

 

يىالغ االَرزَُد , ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح

.... 
1.https://ptaldehecun.files.wordpress.co
m/2010/02/programa_de_escritura.pdf 
2.http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstre
am/cybertesis/4265/1/Maldonado_af.pdf 
3.https://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibl
ioteca_ele/asele/pdf/07/07_0255.pdf 
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االطرؼاَح تًصادر يرُىػح وحذَثح   

 

واالطرؼاَح تًىالغ االَرزَد انًؼرًذج 

 

 
 

اطثىع 

 واحذ
شفهُح  انًُالشح

 وذحزَزَح
28 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  يشاهذ يٍ فرزج شثاتٍ ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
29 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  كىارز طثُؼُح ذؼهى انكراتح وانرأنُف طاػاخ 4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
30 

اطثىع 

 واحذ

انرذرَض و  ايرحاٌ فصهٍ ذؼهى انكراتح وانرأنُفطاػاخ  4

 انًُالشح
اخرثاراخ 

شفهُح 

 وذحزَزَح
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انهغخ االسجبَٛخ    انًشكض / ػهًٙ انمسى ال .2

 SCON 328/يبدح انًذبدثخ سيض انًمشس/ اسى  .3

 اسجٕػٛب ثالس سبػبد أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 سُٕ٘ انسُخ/ انفصم  .5

  سبػ180ّ=  اسجٕع30سبػبد فٙ 6 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 26/3/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 اكتساب الطالب املهارة يف استخدام اللغة وكسر حاجز الرتدد-

 القدرة على الكالم باللغة االسبانية-

 
 
 
 

 
 

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 ٔانزمٛٛىيمشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
 يسبػذح انطبنت نفٓى انًبدح ثبسهٕة يجسظ-1أ

 اٌ ٚسزٕػت انطبنت الدق انزفبصٛم-2أ

 اٌ ٚسزخذو انطبنت انًفشداد ثشكم صذٛخ- 3أ
 يؼشفخ االصيُّ انًزُٕػّ-4أ
 كٛفٛخ االجبثّ ٔرشرٛت انجًهّ- 5أ
    االَزجبِ انٗ انسؤال انًطشٔح ػهّٛ-6أ

  .يمشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 صٚبدح يٓبسح االسزٛؼبة –1ة

 يٓبسح فٓى انكالو ٔيؼشفخ رشجًزٓب – 2ة

 صٚبدح يٓبسح اسزخذاو انًفشداد  – 3ة

    يٓبسح رشرٛت انجًهّ ثكم اشكبنٓب- 4ة
      طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

طشٚمخ انًذبضشح -

طشٚمخ انششح ٔانزٕضٛخ -

 طشٚمخ انًُبلشخ-

 

 

 
      طشائك انزمٛٛى 

اخزجبساد شفٓٛخ -

 ايزذبَبد رذشٚشٚخ-

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

 رًُٛخ يٓبسح انزفكٛش انًُظى-1ج

 رًُٛخ يٓبسح انزفكٛش انُمذ٘-2ج

  رًُٛخ دت نغخ رنك انجهذ-3ج

   رًُٛخ انًؼهٕيبد نذٖ انطبنت-4ج

  
     طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

طشٚمخ انًذبضشح -

طشٚمخ انششح ٔانزٕضٛخ -

 طشٚمخ انًُبلشخ-
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    طشائك انزمٛٛى 

 

 

 

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

  انزٙ رفٛذ انطبنتيٓبسح اسزؼًبل انطشائك ٔ االسبنٛت -1د

 يٓبسح اسزؼًبل انٕسبئم انزؼهًٛٛخ-2د

 رًُٛخ انًٓبساد انفشدٚخ-3د

   يٓبسح صمم انطبنت فٙ انًجزًغ- 4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕدذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 سبػبد 6 1

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

فٓى انطبنت السزخذاو 

ٔػًم . ْزا انفؼم

 . اسئهخ ٔاجٕثّ ػهّٛ

في  ser استخدامات الفعل 
 المحادثة وكيفية تكوين السؤال

انزذسٚس 

 ٔانًُبلشخ
 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 2

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

فٓى انطبنت السزخذاو 

ٔػًم . ْزا انفؼم

 .اسئهخ ٔاجٕثخ ػهّٛ

في  estar استخدامات الفعل 
 المحادثة وكيفية تكوين السؤال

ايزذبٌ ٕٚيٙ  انًخزجش+انششح

نجًٛغ 

 انطالة
 سبػبد 6 3

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح ٔرصشٚف 

 األفؼبل فٙ انًضبسع

كيفية استخدام الفعل المضارع في 
 المحادثة

اخزجبس نجًٛغ  انزٕضٛخ

 انطالة

 سبػبد 6 4

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

رًبسٍٚ يزؼذدح دٕل 

 انًضبسع

يشبسكخ  رًبسٍٚ 

انطالة فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ 

 سبػبد 6 5

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ممارسة الكالم وتكوين السؤال  يذبٔسِ ثٍٛ انطالة
 والجواب

يشبسكخ 

 انطالة
 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 6

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

فٓى يب يؼُٗ األفؼبل 

 انُبلصخ

 في استخدامات األفعال  الناقصة 
 المحادثة

رٕضٛخ يبْٙ 

االفؼبل 

 انُبلصخ

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 7

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

اسئهخ ٔأجٕثخ دٕل 

يٕاضٛغ اجزًبػٛخ رفٛذ 

 انطالة

مناقشة مواضيع تخص الطالب 
والمجتمع كمواضيع المدينة 

 والعادات والتقاليد

يشبسكخ 

انطالة 

ثبالسئهخ 

 ٔاالجٕثخ

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 8

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

اسئهخ ٔاجٕثخ ػبيخ 

دٕل انًٕاضٛغ انزٙ 

 رخص انًجزًغ

يشبسكخ  اسئلة واجوبة

انطالة 

ثبالسئهخ 

ٔاالجٕثخ فٙ 

 انًخزجش

ايزذبٌ نجًٛغ 

 انًٕاد انسبثمخ

 سبػبد 6 9

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

فٓى انطبنت نًفشداد 

دٕل األصذلبء 

ٔاالَزشَٛذ ٔانض٘ 

 انًٕدذ

مناقشة مواضيع الصداقة واستخدام 
 االنترنت والزي الموحد

رٕضٛخ 

انًٕضٕع 

نهطالة  فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 10

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

اسئهخ ثٍٛ انطالة 

دٕل يٕضٕع 

انصذالخ ٔاالَزشَٛذ 

 ٔانض٘ 

يشبسكخ  اسئلة واجوبة

انطالة 

ثبالسئهخ 

ٔاالجٕثخ  فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 11

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

يفشداد دٕل 

 يٕضٕع ٔلذ انفشاؽ

رٕضٛخ  وقت الفراغ

انًٕضٕع 

نهطالة  فٙ 

 اخزجبس شفٓٙ
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 انًخزجش
 سبػبد 6 12

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

اسئهّ ٔاجٕثّ دٕل 

 يٕضٕع ألبد انفشاؽ

يشبسكخ  وقت الفراغ

انطالة 

ثبالسئهخ 

 ٔاالجٕثخ

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 13

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

فٓى انطبنت نًفشداد 

دٕل يٕضٕع 

 انصُبػخ فٙ ٔطُُب

رٕضٛخ  الصناعة في وطننا

انًٕضٕع 

 نهطالة

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 14

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

اسئهخ ٔاجٕثخ يزؼذدح 

دٕل يٕضٕع 

 انصُبػخ فٙ ٔطُُب

يشبسكخ  اسئلة الصناعة في وطننا

انطالة 

ثبالسئهخ 

 ٔاالجٕثخ

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 15

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح إَٔاع 

ٔاسزخذايبد انفؼم 

انًبضٙ ٔيزٗ ٔكٛف 

 ٚسزخذو

رصشٚف ػذح الفعل الماضي واسئلة 

افؼبل 

ٔاالجبثخ ػهٗ 

اسزفسبساد 

انطالة  فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ 

 سبػبد 6 16

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

رذضٛش انطالة جًم 

رذزٕ٘ ػهٗ األفؼبل 

 انًبضٛخ

رصذٛخ  يذبٔسِ ثٍٛ انطالة

اخطبء 

انطالة  فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 17

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

رذضٛش أسئهخ ٔأجٕثخ 

 ػبيخ ثبنضيٍ انًبضٙ 

رصذٛخ محاورات 

االخطبء اٌ 

ٔسدد يٍ 

 لجم انطالة

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 18

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

واقع ششح يٕضٕع 
المرأة نصف المجتمع وأهمية 

 الدين والحياة الجامعية
ٔإػطبء يفشداد 

 رزؼهك ثبنًٕضٕع

واقع المرأة نصف المجتمع 
 وأهمية الدين والحياة الجامعية

االجبثّ ػهٗ 

اسزفسبساد 

 انطالة

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 19

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

اسئهخ ٔاجٕثخ دٕل 

واقع المرأة نصف 
  المجتمع

واقع المرأة نصف 
 المجتمع

يشبسكخ 

انطالة 

ٔرصذٛخ 

 االخطبء

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 20

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

 ششح انًٕضٕع 
  التوتر في الحياة

ٔادخبل انًفشداد فٙ 

 جًم يفٛذح

االجبثّ ػهٗ التوتر في الحياة 

اسزفسبساد 

 انطالة

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 21

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

يشبسكخ انطالة 

 ثبالسئهخ ٔاالسزفسبس
والحلول حول 

 موضوع التوتر

يشبسكخ التوتر في الحياة 

انطالة 

ٔرصذٛخ 

االخطبء  فٙ 

 اخزجبس شفٓٙ
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los angeles, 2002. 

 

 انًخزجش
 سبػبد 6 22

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

 ششح يٕضٕع 

 الزراعة في وطننا

ٔإػطبء يفشداد 

 ٔيُبلشخ انًٕضٕع 

االجبثّ ػهٗ الزراعة في وطننا 

اسزفسبساد 

انطالة  فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 23

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

يشبسكخ انطالة 

ثبالسئهخ ٔاالجٕثخ 

 أهمية دٕل يٕضٕع 
   الدين والحياة الجامعية

يشبسكخ أهمية الدين والحياة الجامعية 

انطالة 

ٔرصذٛخ 

 األخطبء

اجشاء ايزذبٌ 

نجًٛغ انًٕاد 

 انسبثمخ

 سبػبد 6 24

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح انًٕضٕع  

 ٔإػطبء يفشداد دٕل 
 مدن العالم

االجبثّ ػهٗ مدن العالم 

اسزفسبساد 

 انطالة

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 25

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح انًٕضٕع 

 ٔإػطبء يفشداد دٕل 
 عواصم العالم

االجبثّ ػهٗ عواصم العالم 

اسزفسبساد 

انطالة  فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 26

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

يشبسكخ انطالة 

ثبالسئهخ ٔاألجٕثخ 

دٕل يٕضٕع يبرا 

 رفؼم فٙ ْزِ انًٕالف

يشبسكخ  يبرا رفؼم فٙ ْزِ انًٕالف

انطالة 

ٔرصذٛخ 

األخطبء  فٙ 

 انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 27

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح انًٕضٕع 

 ٔإػطبء يفشداد

ٔإلبيخ األسئهخ يٍ لجم 

انطالة  

استخدام المستقبل القريب 
بالمحادثة 

االجبثّ ػهٗ 

اسزفسبساد 

 انطالة

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 28

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح انًٕضٕع 

ٔإػطبء يفشداد دٕل 

يٕضٕع انض٘ 

 انجبيؼٙ

االجبثخ ػهٗ  انض٘ انجبيؼٙ

ا٘ اسزفسبس 

يٍ لجم ا٘ 

 طبنت

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 29

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح انمطغ ٔفبئذح كم 

 يُٓب فٙ دٛبرُب انٕٛيٛخ

اجبثخ انطالة قطع محاوره بين األشخاص 

ػهٗ ا٘ 

اسزفسبس نذٚٓى  

 فٙ انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ

 سبػبد 6 30

 أسجٕػٛب

 ألَّ شؼجزٍٛ

ششح يٕضٕع انثشٔح 

انذٕٛاَٛخ ٔأثشْب فٙ 

 انؼشاق

انثشٔح انذٕٛاَٛخ ٔأثشْب فٙ 

 انؼشاق
اجبثخ انطالة 

ػهٗ ا٘ 

اسزفسبس نذٚٓى  

 فٙ انًخزجش

 اخزجبس شفٓٙ
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 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
1.¿Que tal? 

2.¿Conversación 3° curso? 

 
يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
1. https//:www. conversacion Espanola.com 
2.http://www.paginadelespanol.com/categor
y/for-teachers/clases-de-conversacion/ 
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االسزؼبَخ ثًصبدس أكثش شًٕنٛخ ٔانًٕجٕدح فٙ يخزجشَب . 1

االػزًبد ػهٗ كزت طجؼبد دذٚثّ . 2

رُٕٚغ انًصبدس ثٍٛ كزت ٔيٕسٕػبد ٔيٕالغ اَزشَٛذ يؼزًذح . 3

 

 

 
 


