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 أْذاف انًقشس .8

دساعخ قطغ يخزهفخ يغ دساعخ يفظهخ نًفشداد كم قطؼخ ٔخبطخ انًفشداد انظؼجخ ٔكٛفٛخ اعزخذاو رهك 

 انًفشداد فٙ خًم

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ٕٚفش ٔطف انًقشس ْزا إٚدبصاً يقزضٛبً ألْى خظبئض انًقشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕقؼخ يٍ انطبنت رسقٛقٓب 

ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف . انًزبزخانزؼهى يجشُْبً ػًب إرا كبٌ قذ زقق االعزفبدح انقظٕٖ يٍ فشص 

 .انجشَبيح

 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى يقشساد اليخشج .10
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 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 .رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ فٓى ٔاعزٛؼبة انقطؼخ انًطهٕثخ -1أ

 .يفشداد كم قطؼخ يغ زفع نزهك انًفشداد يغ يؼبَٛٓبأٌ ٚزؼهى -2أ

 .رهفع انكهًبد اندذٚذح ثظٕسح طسٛسخ يؼشفخ  -3أ 

 رؼهٛى انطبنت يفشداد يشثكخ ٔكٛفٛخ انزًٛٛض ثًُٛٓب -4أ

 -5أ

 -6أ
 .األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًقشس  -ة 

 انًسزٕٖٚؼشف انطبنت كٛفٛخ اعزخشاج يؼُٗ انًفشداد ػٍ طشٚق فٓى اٌ   –1ة

 .أٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ قشاءح انقطؼخ ثظٕسح طسٛسخ –2ة

 انزأكٛذ ػهٗ انزهفع انظسٛر نًفشداد انقطؼخ ٔخبطخ انًفشداد اندذٚذح  -3ة

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ األخبثخ ػهٗ اعئهخ انقطؼخ ٔانزٙ رؼضص فًّٓ نٓب -4ة
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 طشٚقخ انقبء انًسبضشح انُظشٚخ

 
 طشائق انزقٛٛى      

 

 اٚضب 20ٔأخزجبساد انفظم انثبَٙ يٍ  20دسخخ نهغؼٙ انغُٕ٘ ٔرشًم اخزجبساد انفظم األٔل يٍ  40

 دسخخ نألخزجبس انُٓبئٙ 60

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

ٔيٍ أٌ ٚزفبػم انطبنت يغ انذسط يٍ خالل انًشبسكخ انفؼهٛخ يغ األعزبر فٙ األخبثخ ػٍ األعئهخ -1ج

 خالل قشاءح انقطؼخ داخم انظف

 .أٌ ٚهزضو انطبنت ثزسضٛش انٕاخت انجٛزٙ ٕٚيٛب -2ج

 -3ج

   -4ج

 
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 كًب ركش فٙ اػالِ

 
 طشائق انزقٛٛى    

 

 كًب ركش فٙ اػالِ
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(. انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ ) انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 قذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ يب اعزٕػجّ يٍ انقطؼخ ثؼذ قشاءح ٔفٓى انقطؼخ انًطهٕثخ -1د

- 2د

- 3د

    -4د

 ثُٛخ انًقشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕزذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 األٔل

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ األٔنٗ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب
 يسبضشح 

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انثبَٙ
عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انثبنث

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انثبَٛخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انشاثغ
عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
انزشاكٛت يفزبذ 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انخبيظ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انثبنثخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

أ انشفٓٙ 

 انٕٛيٙ

 انغبدط
عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انغبثغ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انشاثؼخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انثبيٍ
عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انزبعغ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

: انقطؼخ انخبيغخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ
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 ثبنقطؼخ

 انؼبشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انسبد٘ 

 ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

انقطؼخ خذٚذح خبطخ ثٓزِ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انغبدعخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انثبَٙ ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انثبنث ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انغبثؼخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انشاثغ ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انخبيظ 

 ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
ركًهخ يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔانظؼٕثبد انخبطخ 
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انغبدط 

 ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انثبيُخ 

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انغبثغ ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انثبيٍ ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

ثٓزِ انقطؼخ خذٚذح خبطخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انزبعؼخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انزبعغ ػشش

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

 
يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ
 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

 انؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انؼبششح

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

 األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انسبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ 

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

: انقطؼخ انسبدٚخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ
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يفزبذ انزشاكٛت  ثبنقطؼخ

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 

انثبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

انطبنت يفشداد يؼشفخ 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انثبَٛخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انثبنث 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يفشداد يؼشفخ انطبنت 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انثبنثخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انشاثؼخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خبطخ ثٓزِ انقطؼخ خذٚذح 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انخبيغخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

ثٓزِ انقطؼخ خذٚذح خبطخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انغبدعخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

انقطؼخ خذٚذح خبطخ ثٓزِ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انغبثؼخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انثبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انثبيُخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ

عبػبد  4

 أعجٕػٛب

يؼشفخ انطبنت يفشداد 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ 

انظؼٕثبد يغ ثؼض 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

: انقطؼخ انزبعؼخ ػشش

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

 يسبضشح

اداء األيزسبٌ 

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ

اداء األيزسبٌ  يسبضشح: انقطؼخ انؼششٌٔيؼشفخ انطبنت يفشداد عبػبد  4 انثالثٌٕ
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

  Developing Skills ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1
L.G. Alexander 
London: Longman 1967 

قواميس اساسية مثل  (  انًظبدس)ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
Longman Dictionary of Contemporary English 

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( .... ,انزقبسٚش , انًدالد انؼهًٛخ ) 
 Practice and Progress by L G Alexanderكتاب  

 W. S. Fowlerملزمة بناء الكلمات ل 

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ

.... 

 
http://www.eflnet.com/vocab/advanced_vocabulary.php 

http://www.eslgold.com/vocabulary/advanced.html 

http://www.dumblittleman.com/2012/03/16-websites-
to-super-charge-your.html 
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ًٚكٍ رطٕٚش انًُٓح يٍ خالل دساعخ يبدح خبسخٛخ اضبفٛخ ٚخزبسْب األعزبر، ػهٗ اٌ رؼطٗ كٕاخت ثٛزٙ أٔال 

 .انظفٔيٍ ثى ٚقٕو األعزبر ثًُبقشخ انٕاخت ٔزم انزًبسٍٚ داخم 

 

 

 

 
 

 

 

خذٚذح خبطخ ثٓزِ انقطؼخ  أعجٕػٛب

يغ ثؼض انظؼٕثبد 

ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ انخبطخ 

 ثبنقطؼخ

يفشدارٓب ٔاألعئهخ 

األعزٛؼبثٛخ زٕنٓب ٔ 

يفزبذ انزشاكٛت 

 ٔطؼٕثبد خبطخ

انشفٓٙ أ 

 انٕٛيٙ



  
 1اٌصفذح 

 
  

 ّٔٛرج ٚصف اٌّمشس

 

 ٚصف اٌّمشس

 

 

 نُح انهغاخك انًؤسسح انرعهًُُح .1

    قسى انهغح االَكهُزَح انًزكز/  عهًٍ انقسى ال .2

 EPRO 104/    انصىخ ريز انًقزر/ اسى  .3

 أسثىعُاساعح  4 أشكال انذضىر انًرادح .4

 سُىٌ انسُح/ انفصم  .5

  240 (انكهٍ)عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 ٔٛاس دس١ٓ سض١ٛٞ. َ 2016/ 23/5 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7
 

 أهذاف انًقزر .8

 ذذس٠ة اٌطٍثح ػٍٝ اٌٍفع اٌصذ١خ ٌٍذشٚف ٚاٌىٍّاخ تاٌٍغح االٔى١ٍض٠ح  .1

 

 ػٍٝ اسرؼّاٌٙا أثٕاء اٌرذذز ٚ داخً ٚضؼ١اخ راخ ِؼٕٝ ٚ د١ح  َترشاو١ة ٌغ٠ٛح ثُ ذذس٠ثٗاٌطٍثح ٠رضٚد   .2

تاٌس١اق ٚ ستظ األش١اء ِٓ فُٙ اٌجٛأة اٌصٛذ١ح، تشتظ اٌىٍّاخ تاألش١اء اٌذاٌح ػ١ٍٙا ثُ  ذّى١ٓ اٌطٍثح .3

 .اٌس١اق تاٌرؼث١ش فٟ اٌٍغح اٌثس١طح ٚاٌّرؼٍّح ستظ

 
 
 

 
 

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



  
 2اٌصفذح 

 
  

 وطزائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى يقزراخ اليخزج .10

 هذاف انًعزفُح األ - أ

اٌىشف ػٓ آ١ٌح أراج االصٛاخ اٌٍغ٠ٛح ػٍٝ ٔذٛ ِذذد ألْ جأثا ِٓ رٌه ٠رؼٍك تّؼشفح أػضاء  .1

خاصح اٌذٕجشج ٚاٌغضاس٠ف اٌّىٛٔح ٌٙا ٚذج٠ٛف اٌذٍك ٚت١اْ دٚسّ٘ا فٟ أراج  إٌطك ٚٚظائفٙا

 .االصٛاخ اٌٍغ٠ٛح

اػطاء ذذذ٠ذ أوثش دلح ٌّخاسج االصٛاخ تاٌٍغح االٔى١ٍض٠ح ٚاٌرٟ لذ ذخرٍف ٔٛػا ِا ػٓ ِخاسجٙا  .2

 .تاٌٍغح األَ

 .٠ض ت١ٕٙاأػطاء ذؼشف اوثش دلح ٌصفاخ اٌذشٚف ٚٚصفٙا ٚاٌّرشاتٙاخ فٟ إٌطك ٚاٌرّٟ .3

 

  .يقزرانخاصح تال َحانًهاراخاألهذاف   -ب 

 ذٛس١غ ػ١ٍّح اٌطاٌة   –1

 ذم٠ٛح ٌغح اٌطاٌة ٚذض٠ٚذٖ تاٌّٙاساخ ٚاٌرم١ٕاخ اٌرٟ ذخذَ ػٍُ اٌرشجّح  –2

 ذٛس١غ ِذاسن ذفى١شٖ ِٓ خالي ذذس٠ثٗ ػٍٝ إٌٛادٟ اٌرطث١م١ح فٟ إٌذٛ اٌرماتٍٟ  –3

   ٚتّٙاساذٗذؼض٠ض ثمح اٌطاٌة تٕفسح   -4
 طزائق انرعهُى وانرعهى      

 

ػٍُ االصٛاخ ٚذذس٠ة اٌطٍثح ػٍٝ ٔطك اٌذشٚف ٚاٌىٍّاخ ِٓ خالي ششح اٌّادج اٌؼ١ٍّح إٌظش٠ح فٟ 

 .اٌسّاع ٚاٌرم١ٍذ

 
 طزائق انرقُُى      

 .أِرذاْ ٔٙا٠ح اٌسٕحٚ االِرذأاخ األسثٛػ١ح ٚاٌشٙش٠ح اٌشف٠ٛح ٚاٌرذش٠ش٠ح
 انسُحايرذاٌ َهاَح 

 

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  -ج

اإلفصاح ػّا فٟ إٌفس ِٓ أفىاس ،ِٚشاػش تطش٠ك ِٕاسة ِٓ اٌطشائك ، خاصح ِٕٙا اٌرٍفع أٚ   -1

 . تاٌىراتح

 ذ١ّٕح لذساذُٙ ػٍٝ اٌّشاسوح اٌفؼاٌح ٚاضفاء سٚح اٌرؼاْٚ ت١ُٕٙ  -2

ٚػٓ ِٛا٘ثٗ ،ٚلذساذٗ , ٠ىشف اٌٍفع ٚاٌىراتح ِٓ جٙح أخشٜ ػٓ شخص١ح اٌّرذذز أٚ اٌىاذة   -3

  فاٌّجرّغ ٠رطٛس تاٌرفاػً اٌىالِٟ ٚ٘زا ال ٠ظٙش إال تاألصٛاخ اٌٍغ٠ٛح تأٔٛاػٙا  .١ٌِٚٛٗ

 طزائق انرعهُى وانرعهى     

خالي اٌرٛاصً ِؼُٙ ػثش االٔرش١ٔد اٌرٛاصً ِغ اٌطٍثح فىش٠ا ٚػ١ٍّا أثٕاء اٌّذاضشاخ ٚخاسجٙا ِٓ 

 .ٚلد اوثش ٌٍّشاسوح فٟ اساءُ٘ ٚٔشاطاذُٙ ٌرٛف١ش
 طزائق انرقُُى    

 

 اٌشف٠ٛح ٚاٌرذش٠ش٠ح ٚاِرذاْ ٔٙا٠ح اٌسٕح –االِرذأاخ األسثٛػ١ح ٚاٌشٙش٠ح 

 



  
 3اٌصفذح 

 
  

 

 

 
(. وانرطىر انشخصٍ  انًهاراخ األخزي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف) انًُقىنح انرأهُهُح انعايح و انًهاراخ -د 

 ذًُُح قاتهُاخ انطهثح فٍ ادارج انُقاش وانرذاور ودثهى عهً انًشاركح انفعانح -1

 ذقىَح انعالقاخ االجرًاعُح تُُهى يٍ خالل انعًم انجًاعٍ -2

 انذث عهً االنرزاو واالَضثاط انذٌ َعذ ركُزج انُجاح انعهًٍ -3

 انُطق انصذُخ َىفز نهى يجاالخ يهُُح فٍ انًسرقثمذًُُح انقذراخ انًهُُح دُث أٌ انرذرَة عهً  -4
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 ت١ٕح اٌّمشس .11

 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اسُ اٌٛدذج  ِخشجاخ اٌرؼٍُ اٌّطٍٛتح اٌساػاخ األسثٛع

 

1- 2 
ساعح  4

 اسثىعُا

 

ذؼش٠ف اٌطٍثح صؼٛتاخ ِٚشاوً 

 اٌرٍفع ٚاٌٍغح اٌّؼرّذج 
 ِشاوً فٟ اٌرٍفع

 أٞ ٌغح؟

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 3-4

ذؼش٠فُٙ االصٛاخ االساس١ح  اسثىعُا

 ٚسّاع طش٠مح ٔطمٙا

 االصٛاخ االساس١ح

 ِجا١ِغ االصٛاخ

ششح اٌّادج  

تّشاسوح اٌطٍثح 

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 5-6

 اسثىعُا
اسرخذاَ االصٛاخ اٌرٟ ذُ 

ذؼٍّٙا فٟ ٔطك اٌىٍّاخ 

 ٚاٌؼثاساخ

 اٌىٍّاخ ٚاٌؼثاساخ

 أػضاء اٌىالَ

ششح اٌّادج  

تّشاسوح اٌطٍثح 

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 7-8

 اسثىعُا

ذؼش٠فُٙ االصٛاخ اٌصذ١ذح 

 ٚذذس٠ثُٙ ػٍٝ ٔطمٙا

ششح االصٛاخ االدرىاو١ح 

 ٚسّاػٙا

 االصٛاخ اٌصذ١ذح 

 االصٛاخ االدرىاو١ح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

١ِٛ٠ح اِرذأاخ 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 10 -9

 اسثىعُا
ذؼش٠فُٙ االصٛاخ اال٘رضاص٠ح 

 ٚذذس٠ثُٙ ػٍٝ ٔطمٙا

 ششح االصٛاخ االٔف١ح ٚسّاػٙا

 االصٛاخ اال٘رضاص٠ح

 االصٛاخ االٔف١ح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4  11-12

 اسثىعُا
ذؼش٠فُٙ االصٛاخ اٌجأث١ح 

 ٚاٌرماست١ح ٚذذس٠ثُٙ ػٍٝ ٔطمٙا

 تؼذ سّاػٙا  

 االصٛاخ اٌجأث١ح

 االصٛاخ اٌرماست١ح

 

 

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 13-14

 اسثىعُا
ششح ذٛاٌٟ االصٛاخ اٌصذ١ذح 

 ٚاٌؼٍح ٚذذس٠ثُٙ ػٍٝ ٔطمٙا

 تؼذ سّاػٙا  

 ذٛاٌٟ االصٛاخ اٌصذ١ذح

 اصٛاخ اٌؼٍح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 15-16

 اسثىعُا

ششح االصٛاخ اٌثٕائ١ح 

 ٚسّاػٙا ٚٔطمٙا تؼذ سّاػٙا
 االصٛاخ اٌثٕائ١ح

 

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 18 -17

 اسثىعُا

ششح ذشذ٠ذ اٌّماطغ ٚذذس٠ة 

 تؼذ سّاػٙا اٌطٍثح ػٍٝ ٔطمٙا

 اٌّماطغ اٌّشذدج

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 19-20

 اسثىعُا

ششح اٌص١غ اٌضؼ١فح ٚاٌرذس٠ة 

 ػ١ٍٙا تؼذ سّاػٙا 

 اٌص١غ اٌضؼ١فح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 21  -20

 اسثىعُا

ششح اٌص١غ اٌم٠ٛح ٚسّاػٙا 

 ٚاٌرذس٠ة ػ١ٍٙا 

 اٌص١غ اٌم٠ٛح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

 اِرذأاخ ١ِٛ٠ح

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح
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 انثُُح انرذرُح  .12

 Better English Pronunciation ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

By: J.D O’Connor 
 اٌمشص اٌخاص ٚاٌىاًِ ٌٍّادج اٌصٛذ١ح (  انًصادر)ـ انًزاجع انزئُسُح 2

 اـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً تها                

 ( .... ,انرقارَز , انًجالخ انعهًُح ) 
 ال٠ٛجذ

يىاقع االَرزَُد , ب ـ انًزاجع االنكرزوَُح

.... 
س١ٔد ٚاٌمٛا١ِس اٌّٛثٛلح إٌاطمح ٚاٌرٟ ٠رٛفش االٔد َاسرخذا

 ف١ٙا اٌرّث١ً اٌصٛذٟ ٌرؼٍُ إٌطك اٌصذ١خ

 
 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

 ذشج١غ اٌطٍثح ػٍٝ اسرخذاَ اٌمشص اٌىاًِ خاسج ٚلد اٌّذاضشاخ ٌٍرذسب ػٍٝ اٌٍفع اٌصذ١خ

 
 

ساعح  4 23  -22

ششح اٌّادج ِٚفَٙٛ اال٠ماع  اسثىعُا

 ٚاسٍٛتٗ
 اال٠ماع 

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 25  -24

االٔس١ات١ح ششح اٌّادج ِٚفَٙٛ  اسثىعُا

 ٚاسٍٛتٗ
 االٔس١ات١ح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 28  -26

ذذس٠ة اٌطٍثح ػٍٝ ذٕغ١ُ اٌىٍّاخ   اسثىعُا

 ٚسّاػٙا ٚٔطمٙا  
 اٌرٕغ١ُ

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح

ساعح  4 30  -29

 اسثىعُا
ششح اٌّٛضٛع ٚاٌفشق ت١ٓ 

االصٛاخ اٌصاػذج ٚإٌاصٌح 

 ٚسّاػٙا ٚٔطمٙا 

االصٛاخ إٌاصٌح ٚاٌصاػذج فٟ 

 اٌرٕغ١ُ

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

ٚاالسرّاع فٟ 

 اٌّخرثش

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ١ِٛ٠ح 

شف٠ٛح –ٚشٙش٠ح 

 ٚذذش٠ش٠ح
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انهغخ االَكهٛضٚخ     انًشكض/  ػهًٙ انمسى ال .2

  EG 101 /انمٕاػذ  سيض انًمشس/ اسى  .3

 أسجٕػٛبسبػبد  3 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سُٕ٘ انسُخ/ انفصم  .5

 180 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7
 سَب ٕٚسف ػجذ انهطٛف. و 2016/  5/  17

 أْذاف انًمشس .8

 ربط وكيفية لالفعال المختلفة والصيغ  واستعماالتها الكالم اقسام على بالتركيز االنكليزية للغة االساسية بالقواعد الطالب الىتعريف المقرر يهدف
   انواعها بمختلف الجمل

 صحيح بشكل القواعد تلك اتقان لغرض  المختلفة التمارين بحل المتمثلة النظرية للمسائل التطبيقي الجانب على المقرر يركز كما

 
 
 
 

 

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

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

 .البرنامج

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشج .10
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 االْذاف انًؼشفٛخ 

 رؼهى ٔفٓى األصيُخ انمٕا ػذٚخ انصحٛحخ ٔكٛفٛخ اسزخذايٓب حست انضيٍ   -1أ

 فٓى االسزخذاو انصحٛح نجؼض انؼجبساد انفؼهٛخ ٔكٛفٛخ ٔضؼٓب فٙ خًم صحٛحخ  -2أ

 رطجٛك انًصطهحبد انزٙ رى حفظٓب ثًٕالف حٛبرٛخ ٕٚيٛخ -3أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اسزخذاو انصفبد ٔاالسًبء ٔظشٔف انحبل ٔيٕلؼٓب انصحٛح فٙ اندًهخ  -4أ
 انًٓبسح ثبنزحذس ٚذسن انطبنت اٌ ػًهٛخ انحفع ْٙ خضء يٍ يزطهجبد -5أ
ٚجشص انطبنت لذسرّ ثبسزخذاو انهغخ فٙ انزؼجٛش ثصٕسح سهسخ ػٍ يخزهف انًٕالف انٕٛيٛخ انزٙ ًٚش -6أ

 ثٓب
  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

 انكزبثخ يٓبسح  -1ة

 االفؼبل صٛغ ػهٗ ٔانزشكٛض انصحٛحخ اندًم صٛبغخ سادايّ فٙ انًشبسكخ   -2ة

 ٔرصحٛحٓب انُحٕٚخ األخطبء سصذ يٓبسح   -3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انزطجٛمٛخ انزًبسٍٚ حم  انُظشٚخ انًحبضشاد إنمبء

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 ٕٚيٛخ ٔاخجبد  -َٓبئٛخ ايزحبَبد  انفصهٛخ ايزحبٌ -لصٛشح اخزجبساد

 انُٓبئٙ االيزحبٌ دسخخ 60   دسخخ 20 انثبَٙ انفصم دسخخ 20 األٔل انفصم

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 نهكزبثخ ثبنُسجخ انشٙ َٔفس لٕاػذٚب صحٛحخ نغخ ثبسزخذاو انزحذس  -1ج

 رحشٚشٚب أ شفٕٚب االخشٖ انًٕاد فٙ انهغخ اسزخذايٓى ػُذ انُحٕ يبدح فٙ رؼهًّ رى يب رطجٛك –2ج 

- 3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انزطجٛمٛخ انزًبسٍٚ حم  انُظشٚخ انًحبضشاد إنمبء

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

انزمٕٚى انجُبئٙ -1

انزمٕٚى انزشخٛصٙ - 2

اخزجبساد شفٓٛخ - 3

اخزجبساد رحشٚشٚخ - 4
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(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انكزبثخ ػجش انهغٕ٘ انزٕاصم -1د

 سهًٛخ ثهغخ افكبسِ ػٍ انزؼجٛش ػهٗ انطبنت لذسح -2د

 رحشٚشٚب أ شفٕٚب االخشٖ انًٕاد فٙ انهغخ اسزخذايٓى ػُذ انُحٕ يبدح فٙ رؼهًّ رى يب رطجٛك -3د

 

 

    -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىطشٚمخ 

1-2 

سبػبد  3

 أسجٕػٛب
يؼشفخ يبرا َؼُٙ 

ثبنمٕاػذ ٔأخضاء 

 انكالو 

Introduction to 
Grammar –

Parts of speech 
 يحبضشاد

 ايزحبَبد

 َٔٓبئٛخ فصهٛخ

 ٔٔاخجبد

 ٕٚيٛخ

3-4 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب

انزؼشف ػهٗ افؼبل 

 انكَُٕٛخ ٔاسزخذايبرٓب 
Verb Be- 
Articles 

== == 

5-6 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
انًٕالف انزٙ ٚسزخذو 

 فٛٓب انًضبسع انجسٛظ 

 Simple present 
– compound 

sentences 
== == 

7-8 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب

انزؼشف ػهٗ 

 انًضبسع انًسزًش 
Continuous 

present 
== == 

9-10 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب

ظشٔف انزكشاس 

 يٕالؼٓب ٔاسزخذايبرٓب 
Frequency 

adverbs 
== == 

11-12 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
انفشق ثٍٛ انًؼذٔد 

 ٔغٛش انًؼذٔد 

Uncountables –
number – 

agreement 
== == 

13-14 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب

انًسزمجم ٔاسزخذايبرّ 

 ٔػجبساد انضيٍ 
Future – time 

clauses 
== == 

15-16 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
 == يحبضشاد Simple past انًبضٙ انجسٛظ

17-18 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
  used toانفؼم 

  thereٔاسى االشبسح 

Used to – have 
to expletive 

there 
== == 

19-20 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
 == == Continuous past انًبضٙ انًسزًش 

21-22 

سبػبد  3

اندًهخ انًشكجخ ٔكٛفٛخ  أسجٕػٛب

 صٛبغزٓب 

Compound 
sentences 
adjective 

clauses 

== == 

23-24 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب

كٛفٛخ االخبثخ ػٍ 

االسئهخ انزٙ رجذأ ة 

How  

How question 
and answer 

patterns  

== = 

25-26 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب

االفؼبل انسججٛخ ٔأنٛخ 

 اسزخذايٓب 
Causatives have 

make and get 
== == 

27-30 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
 == == revision يشاخؼخ 

 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 .Rapid Review of English Grammar by J ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
Praninskas, New Jersy : Prentice -Hall 

  .English Grammar in Use by Murphy ,R (  انًصبدس)ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2
Cambridge : CUP 

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( .... ,انزمبسٚش , انًدالد انؼهًٛخ ) 
 اليوجد

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 اليوجد

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

  English Grammar in Useٔرغٛٛش انًُٓح انٗ  يشاخغ اإلَزشَذ ٔاسزخذاو رمُٛخ انًؼهٕيبد     

  كَّٕ يفصم أكثش ٔٚحٕ٘ انؼذٚذ يٍ األصيُخ ٔانمٕاػذ 

 

 

 

 

 
 

 
سبػبد  3

 أسجٕػٛب
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 ومىذج وصف المقسز

 

وصف المقسز 

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انهغخ االَكهٛضٚخ    انًشكض/ انمسى انؼهًٙ   .2

 FL 109/ انهغخ انفشَسٛخ  سيض انًمشس/ اسى  .3

 أسجٕػٛبسبػخ  2 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 2016-2015 انسُخ/ انفظم  .5

 120 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 يُزٓٗ فبضم. و.و 2016-5-1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 

 انًمشسأْذاف  .8

بالمبادي   االولًالً تعسيف طلبة المسحلة( اللغة الفسوسية  االختصاص الثاوي)يهدف المقسز الدزاسي 

تعلم الحسوف الفسوسية لفظا و كتابة وبيان الفسوقات االساسيةبيه   االساسية للغة الفسوسية بضمىها

نهغخ انفشَسٛخ انزٙ رشًم رظشٚف االفؼبل ٔ يدًٕػبرٓب  الفسوسية و االوكليزية و تعلم  الفىاعداالساسية 

انثالس ٔحفظٓب ٔ رؼهى يفشداد انهغخ انفشَسٛخ ٔ رؼهى َطمٓب ثظٕسح طحٛحخ    ٔرؼهى االسلبو  ٔ حشٔف 

اندش ٔ االدغبو ٔكٛفٛخ ركٍٕٚ خًم ثسٛطخ  فضال ػٍ  رؼهى َطمٓب ٔ نفظٓب ثظٕسح طحٛحخ ٔطٛبغخ اسئهخ 

 االخبثخ ػهٛٓب ٔ انزؼجٛش ػٍ افكبسِ ثٓزِ انهغخ ركٌٕ يفٕٓيخ نذٖ انًزحذثٍٛ ثٓب  ثسٛطخ ٔ رؼهٛى انطبنت

 

 

 

 

 

 

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رحمٛمٓب 

ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف . يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االسزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ

 .انجشَبيح
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 يخشخبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

رؤْهّ  اٌ ٚؼشف انطبنت يفٕٓو اانهغخ انثبَٛخ يٍ خالل يبرحزّٕٚ ْزِ انًبدح يٍ يؼهٕيبد غضٚشِ  -1أ

   ٔ ادسان يفبًْٛٓب   نزؼهى انًجبدٖ االسبسٛخ  نهغخ انفشَسٛخ

  ٔفٓى اندًم ٔ لٕاػذْب    ٌ ٚؼشف انطبنت كٛفّٛ لشاءح انُض ا -2أ

 اٌ ٚزؼهى انطبنت ركٍٕٚ خًم  ثسٛطخ ػجش  انًفشداد انزٙ رؼهًٓب   -3أ

اٌ ٚطهغ انطبنت ػهٗ انهغخ ثكم خٕاَجٓب فضال ػهٗ ثمبفّ انجهذ   -4أ

 

   -5أ

 

 

   -6أ

.  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

 رؼهى انهغخ انفشَسٛخ  اٌ ٚفٓى انطبنت اًْٛخ انًبدح فٙ   -1ة

اٌ ٚفٓى انطبنت اسزخذاو انًفشداد ٔانزشاكٛت انهغٕٚخ   –2ة 

       االطالع ػهٗ َظٕص يزُٕػّ ٚزى خالنٓب رؼهٛى انهغخ ٔانثمبفّ   -3ة 

     -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

نٕحخ ٔانكزبة انًُٓدٙ 

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

انسؼٙ % 40

 

دسخخ االخزجبس انزحشٚش٘ انُٓبئٙ % 60

 

األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ   -ج

      .اٌ ٚحت انطبنت انهغخ انزٙ ٚزؼهًٓبػجش رحفٛض لبثهٛزّ ػهٗ انزؼهى  -1ج

 انهغخ انفشَسٛخ  ٔ يٕسٛمبْب  انزٙ رًٛضْب ػٍ انهغبد االخشٖاٌ ٚززٔق انطبنت خًبنٛخ -2ج

   اٌ ُٚدزة انٗ ْزِ انهغخ ٔ ٚسؼٗ انٗ رؼهًٓب -3

 4-  

   

 

 

 

 60ٔ َٓبئٙ يٍ  40ايزحبٌ فظهٙ يٍ  طشائك انزمٛٛى    
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(. ٔانزطٕس انشخظٙ انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ) انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ  -د 

انفشَسٛخ ثزكٍٕٚ خًم طحٛحخ   ػجش انًفشدد انزٙ  لذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ افكبسِ فٙ انهغخ  -1د

 رؼهًٓب

كزبثّ أ كالو يفٕٓيٍٛٛ نذٖ يزحذثٙ انهغخ ػجشافكبسِ طٛبغخ خًم ثسٛطخ رجشص   انمذسح ػهٗ  -2د

     -3د
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 ثُٛخ انًمشس .11

انزؼهى يخشخبد  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ

أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع

 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

سبػخ  2 1

 أسجٕػٛب

  نٕحخ ٔكزبة

الحسوف االبجدية  

الفسوسية 

 

 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 2

 أسجٕػٛب

 تصازيف افعال نٕحخ ٔكزبة

انًفشداد انفشَسٛخ  

 المركس و الؤوث

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 3

 أسجٕػٛب

  نٕحخ ٔكزبة

dialogue 

 انًفشد ٔ اندًغ

 

 

تصسيف افعال 

المجمىعة االولً 

            

 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 4

 أسجٕػٛب

 تصازيف افعال نٕحخ ٔكزبة

 

 يفشداد ٔ لٕاػذ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 5

 أسجٕػٛب

 يحبدثخ نٕحخ ٔكزبة

 

 تصازيف افعال

 

 يفشداد ٔ لٕاػذ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 6

 أسجٕػٛب

  نٕحخ ٔكزبة

 رًبسٍٚ

 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 7

 أسجٕػٛب

 تصازيف افعال نٕحخ ٔكزبة

 

 يفشداد ٔ لٕاػذ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 8

 أسجٕػٛب

  نٕحخ ٔكزبة

 تصازيف افعال  

 

يفشداد ٔ لٕاػذ 

 

  15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 9

 أسجٕػٛب

  نٕحخ ٔكزبة

 تصازيف افعال

 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 
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يفشداد ٔ لٕاػذ 

 

سبػخ  2 10

 أسجٕػٛب

يحبدثّ  نٕحخ ٔكزبة

 

رظبسٚف افؼبل 

 يفشداد 

 لٕاػذ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 11

 أسجٕػٛب

االسلبو   ٔكزبةنٕحخ 

رظبسٚف افؼبل 

 لٕاػذ ٔ يفشداد

 

 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 12

 أسجٕػٛب

رظشٚف افؼبل  نٕحخ ٔكزبة

 يفشداد 

 لٕاػذ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 13

 أسجٕػٛب

 15% َض يكزٕة رًبسٍٚ نٕحخ ٔكزبة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 14

 أسجٕػٛب

رظشٚف افؼبل  ثخيحبد نٕحخ ٔكزبة

 يفشداد

  لٕاػذ 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 15

 أسجٕػٛب

 حشٔف اندش نٕحخ ٔكزبة

رظشٚف افؼبل 

 لٕاػذ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 16

 أسجٕػٛب

  نٕحخ ٔكزبة

انفظم االٔل  ايزحبٌ

 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 17

 أسجٕػٛب

يحبدثخ  ٔكزبةنٕحخ 

 

رظبسٚف افؼبل  

 يفشداد

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 18

 أسجٕػٛب

االيش  نٕحخ ٔكزبة

 يفشداد

 لٕاػذ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 19

 أسجٕػٛب

 15% َض يكزٕة رًبسٍٚ نٕحخ ٔكزبة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 20

 أسجٕػٛب

 افؼبل انًدًٕػخ  نٕحخ ٔكزبة

 انثبَٛخ

 انُفٙ

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 

سبػخ  2 21

 أسجٕػٛب

 15% َض يكزٕة رًبسٍٚ نٕحخ ٔكزبة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘% 
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سبػخ  2 25

 أسجٕػٛب

رظبسٚف نٕحخ ٔكزبة 

  افؼبل

 يفشداد

 لٕاػذ

 

 15%َض يكزٕة 

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘

 

سبػخ  2 26

 أسجٕػٛب

رظبسٚف نٕحخ ٔكزبة 

  افؼبل

 يفشداد

 لٕاػذ

 

 15%َض يكزٕة 

 5رحشٚش٘ 

 

سبػخ  2 27

 أسجٕػٛب

رظبسٚف نٕحخ ٔكزبة 

  افؼبل

 يفشداد

 لٕاػذ

 

 15%َض يكزٕة 

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘

 

سبػخ  2 28

 أسجٕػٛب

رظبسٚف نٕحخ ٔكزبة 

  افؼبل

 يفشداد

 لٕاػذ

 15%َض يكزٕة 

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘

 

سبػخ  2 29

 أسجٕػٛب

رظبسٚف نٕحخ ٔكزبة 

  افؼبل

 يفشداد

 لٕاػذ

 15%َض يكزٕة 

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘

 

سبػخ  2 30

 أسجٕػٛب

رظبسٚف نٕحخ ٔكزبة 

  افؼبل

 يفشداد

 لٕاػذ

 15%َض يكزٕة 

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘

 

 

 

 

 

 

 

سبػخ  2 22

 أسجٕػٛب

 dialogue نٕحخ ٔكزبة

ٔطف شخظٛخ 

 رظبسٚف افؼبل  

 يفشداد ٔ لٕاػذ 

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

شفٕ٘ % 

سبػخ  2 23

 أسجٕػٛب

 انسبػبد انٕلذ ٔ نٕحخ ٔكزبة

 يفشداد

 15% َض يكزٕة

  5رحشٚش٘ 

 

24 

 

سبػخ  2

 أسجٕػٛب

االسزفٓبو   نٕحخ ٔكزبة

 رظبسٚف افؼبل

 15% َض يكزٕة

 5رحشٚش٘ 

 شفٕ٘
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 انجُٗ انزحزٛخ -12

 

 Le Nouveau sans fronitères ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Le bon usage(   انًظبدس)ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2

اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ....  (,انزمبسٚش , انًدالد انؼهًٛخ ) 

Le Nouveau sans frontières 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ

.... 

Français facile 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .12

   

نالخزظبص انثبَٙ  انًُٓح انًمشس ْٕ احذس يُٓح نزؼهٛى انهغخ انفشَسٛخ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهْخ انهغبد انًؤعغخ انزعهًْْخ .1

  قغى انهغخ االنكهْضّخ   انًشكض/  عهًِ انقغى ال .2

  ECO 108 / االنشبء سيض انًقشس/ اعى  .3

 أعجٌعْبعبعخ  2 أشكبل انحضٌس انًزبحخ .4

 عنٌُ  انغنخ/ انفصم  .5

  120 (انكهِ)عذد انغبعبد انذساعْخ  .6

 اثزيبل ييذُ عجذ انكشّى. د.و2016/5/18      ربسّخ إعذاد ىزا انٌصف  .7
       

 أىذاف انًقشس .8
 

 تدريس متعلمي اللغة االجنبية وطلبة الصفوف االولى كيفية كتابة انشاء كامل .1

 تنمية قدرة الطلبة على فن الكتابة وامكانية تطبيق مهارات تعّلم الكتابة. 2

 كتابة الجملة بانواعها واقسامها مع التدريب على التنقيط .3

 ورسائل االعمالكتابة الرسائل الشخصية . 4

 استخدام وشرح مفردات جديدة واساليب صحيحة للتعبير .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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 ًطشائق انزعهْى ًانزعهى ًانزقْْى يقشساد اليخشط .10

  ىذاف انًعشفْخ األ - أ

 رعهْى انطهجخ  يفيٌو انفقشح ًانغًهخ انشئْغْخ  ين خالل عشض نًبرط انشبئْخ عشدّخ ًًصفْخ يخزهفخ -1أ- 

 رذسّظ انطهجخ كْفْخ كزبثخ انشبء ثبعزخذاو رشاكْت عًم يزنٌعخ _2أ

رعهْى انطهجخ كْفْخ كزبثخ انشبء يحذد حٌل يٌاضْع يزنٌعخ يضم ًصف األشخبص ًاأليبكن ًانحْبح . 3أ

 انٌْيْخ اً انًشبىذ ًاالحذاس انًشعجخ ًانًفشحخ 

 رعهْى انطهجخ كْفْخ انزنقْظ . 4أ

 انشعبئم انشخصْخ ين خالل عشض نًبرط يع انششػرعهْى انطهجخ كزبثخ . 5أ

 
  
  .يقشسانخبصخ ثبل ّخانًيبساداألىذاف   -ة 

 

 رعهْى انطبنت عًهْخ كزبثخ االنشبء   –1ة         

 رعهْى انطبنت ييبسح فن انكزبثخ ين خالل يعشفخ كزبثخ انغًم انصحْحخ ًرشاكْت انغًم ًانٌاعيب  –2ة

 ًكْفْخ رطٌّش االفكبس ًسثطيب ثصٌسح صحْحخ ًراد يعنَييبسح كزبثخ انفقشح   –3ة

    
 طشائق انزعهْى ًانزعهى      

 

 رعهْى رعبًنِ .1
 حم يشكالد .2
 طشائق حٌاسّخ .3
 طشائق نبشطخ .4
 انعصف انزىنِ  .5
 طشائق قبئًخ عهَ انًنبقشخ ًانحٌاس .6
 طشائق قبئًخ عهَ انزعهّى االنكزشًنِ .7
 طشائق قبئًخ عهَ االنقبء.8

 
 طشائق انزقْْى      

 

دسعخ انغعِ انغنٌُ ثًب فْيب اخزجبساد انطبنت انشيشّخ انزحشّشّخ ، ًحضٌس انطبنت انفبعم  40 . أ

ًسػ .)ًيشبسكزو فِ يغشّبد انذسط ، ًكزبثخ انشبء داخم انصف  ًاالنشطخ االخشٍ انالصفْخ 

 (انعًم ًاننشبطبد انًزعهقخ ثبنكزبثخ 

 دسعخ  االخزجبس انزحشّشُ اننيبئِ  60 . ة
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 األىذاف انٌعذانْخ ًانقًْْخ  -ط

 رعهْى انطبنت ييبساد انحذّش ين خالل انًحبًسح ثْن انطبنت ًاالعزبر-1-1ط

 انًشبسكخ انفبعهخ نهطبنت فِ طشػ االعئهخ ً كْفْخ االعبثخ عهْيب -2ط

 يذٍ االنزجبه ًاالدساك -3ط

 انقذسح عهَ االعزذالل ًاالعزقشاء   -4ط

 انزكْْف ًاالعزغبثخ انًٌعيخ -5ط

 انزيْأ انًْم ً -6ط

 

 

  
 طشائق انزعهْى ًانزعهى     

 كًب ركش فِ اعاله

 

 

 
 طشائق انزقْْى    

 

 

 كًب ركش فِ اعاله

 

 
(. انًزعهقخ ثقبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخصِ  ٍانًيبساد األخش) نقٌنخ انىانزأىْهْخ انعبيخ ً انًيبساد -د 

 رغهْى انعًم ا ًانٌاعت انجْزِ فِ انٌقذ انًحذد -1د

 انحًبط ًقبثهْخ انزطٌّش ين خالل رفبدُ االخطبء االيالئْخ ًاننحٌّخ -2د

 اداسح انٌقذ ثشكم ينبعت -3د

 انزٌا صم ًانزفبعم يع آخشّن ًانعًم كفشّق ثشكم عْذ   -4د

 ييبساد اعزخذاو انكٌيجٌْرش ًًعبئم انزقنْخ  -5د
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 ثنْخ انًقشس .11

طشّقخ  أً انًٌضٌع/ اعى انٌحذح  يخشعبد انزعهى انًطهٌثخ انغبعبد األعجٌع

 انزعهْى
 طشّقخ انزقْْى

عبعخ  2 1

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ انفقشح انغْذح 

ًانغًهخ انشئْغْخ ًانفكشح 

 انًغْطشح 

كْفْخ انزنقْظ فِ كزبثخ 

 انفقشح

Paragraph , good 
pargraph,thesis 
statement , 
controlling idea 

Punctuation 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء 

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 2

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 انضينْخ 
Unit one composition 
1 
(a)time clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط
عبعخ  2 3

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 انضينْخ
Composition 2(a) 

time clauses 
انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط
عبعخ  2 4

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 انغججْخ 

 ًشجو انغًهخ انضينْخ

Composition 3 
(a)because clauses 
(b)time clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

ًحضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط
عبعخ  2 5

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

انٌصفْخ ًانغججْخ 

 صانضينْخ

Composition 4 
(a)adjectival clauses 
(b) time clauses 
Because clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 6

 اعجٌعْب

كْفْخ  كزبثخ شجو انغًهخ 

 انٌصفْخ ًانغججْخ
Composition 5 
(a)adjectival clauses 
(b)because clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط
عبعخ  2 7

 اعجٌعْب

رًبسّن حٌل ًضع خطخ 

 نإلنشبء

كزبثخ انشبء حشين خالل 

 3اخزْبس ًاحذ ين 
 يٌاضْع

Composition 6 
Exercises on 
composition 
planning 
Free composition 
from a choice of 
three subjects 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 8

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 انغشضْخ ًانٌصفْخ
Composition 7 
(a)so that clauses  
(b) adjectival clauses 

 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

 عبعخ 2 9

 اعجٌعْب

 رًبسّن اًنْخ 

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 االعًْخ 

Composition 8 
Preliminary exercise 

(a)noun clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

ًحضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 
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 so that clauses (b) ًانغشضْخ ًانٌصفْخ
adjectival clauses 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 10

 اعجٌعْب

 رًبسّن اًنْخ

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 االعًْخ

Composition 9 
Preliminary exercise 
Noun clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط
عبعخ  2 11

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 انغججْخ

 ًاالعًْخ

Composition 10 
(a)if clauses 
(b)noun clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط
عبعخ  2 12

 اعجٌعْب

رذسّت حٌل اعزخذاو 

 االفعبل انًغبعذح

ًشجو انغًهخ انغججْخ 

 ًانٌصفْخ

 ًاالعًْخ

 يشاععخ عبيخ

Composition11 
(a)practice in the use 
of model auxiliaries 
if clauses 
(b)noun clauses 
Adjectival clauses 
general revision  

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 13

 اعجٌعْب

رًبسّن حٌل ًضع خطخ 

نالنشبء كزبثخ انشبء حش 

ين خالل اخزْبس 

يٌضٌع ًاحذ ين صالس 

 يٌاضْع 

Composition 12 
Exercise on 
composition 
planning   
Free composition 
from a choice of 
three subjects 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 14

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ عًم رحزٌُ 

عهَ شجو عًم ساثطخ 

 , and , butثبعزخذاو 
so 

Composition 13 
(a) Sentence 

containing co-
ordinate 
clauses joined 
by and , but,so 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 15

 اعجٌعْب

 First term exam    

عبعخ  2 16

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 انغجْخ ًانشاثطْخ

 ًفقشاد انًضبسع انزبو

Composition 14 
(a)present participle 
phrases 
(b) if clauses 
Co-ordinate clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 17

 اعجٌعْب

 كْفْخ كزبثخ 

 verb +(pro )noun 
+to +infinitive 

Composition 15 
(a) …verb +(pro 

)noun +to 
+infinitive… 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 18

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 االعزشاضْخ
Compostion16 

(a)although clauses 
انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

حضٌس انطبنت 

انفبعم 
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verb +(pro )noun 
+to +infinitive 

(b) present participle 
phrases 

verb +(pro )noun +to 
+infinitive… 

ًيشبسكزو فِ  ًاالنقبء

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 19

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ عًم يع 

انفعم فِ حبنخ انًجنِ 

 نهًغيٌل

verb +(pro )noun 
+to +infinitive 

Composition 17 
(a)sentences with 
verbs in the passive 
(b) verb+(pro) noun 
+to+ infinitive 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 20

 اعجٌعْب

 كْفْخ ًضع خطخ نالنشبء

رقذو انطبنت فِ كزبثخ 

 االنشبء

كزبثخ انشبء حش ين خالل 

اخزْبس يٌضٌع ًاحذ ين 

 صالس يٌاضْع 

Composition 18 
Exercise on 
composition 
planning  
Your progress in 
composition writing 
Free composition 
from a choice of 
three subjects. 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 21

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو انغًهخ 

 انٌصفْخ ًاالعزشاضْخ 

ًكزبثخ عًم ثبفعبل يجنْخ 

 نهًغيٌل

Composition 19 
(a) Adjectival 

clauses 
(b) Although 

clauses 
(c) Sentences 

with verbs 
in the 

passive  

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 22

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو عًهخ 

يصذسّخ ًغشضْخ  

 ًًصفْخ 

Composition 20 
(a) Infinitive of 

purpose 
(b) Adjectival 

clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 23

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ شجو عًهخ 

ًصفْخ ًغشضْخ 

 يصذسّخ ًاعًْخ 

Composition 21 
(a) Adjectival 

clauses 
infinitive 

of purpose  
noun clauses  

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 24

 اعجٌعْب

 رًبسّن اًنْخ 

كْفْخ كزبثخ فقشاد راد 

انزصشّف انضبنش نهفعم 

 انزِ رهحق االعى 

ًانصْغخ انغشضْخ 

Composition 22 
Preliminary exercise 
Participle phrases 
which follow nouns 
Infinitive of purpose 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط
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 انجنْخ انزحزْخ .12
  

 Guided Course in English Composition(1) ـ انكزت انًقشسح انًطهٌثخ 1
(1977) by C.Jupp and John Milne London 
:Longman 
(2) Paragraph Writing (1970) by Frank 

Chaplen .London : Oxford University Press 
 

  
 Writing a Good Paragraph (2001) by.1 (  انًصبدس)ـ انًشاعع انشئْغْخ 2

Andrea .L. New York: Bedford Publishing Inc. 
2.Writing Better English (2004) by Swick ,E. 
New York : Mecrow Hill Company 
A Guide to Writing  

 Noun clauses انًصذسّخ ًاالعًْخ
عبعخ  2 25

 اعجٌعْب

كْفْخ كزبثخ عًم راد 

 انكالو انًجبشش

يشاععخ عبيخ نهفقشاد 

راد انزصشّف انضبنش 

 االعىنهفعم انزِ رهحق 

 شجو انغًم االعًْخ 

Composition 23 
(a)sentences 
containing direct 
speech 
(b) general review 
Participle phrases 
which follow nouns  
Noun clauses 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 يغشّبد انذسط

عبعخ  2 26

 اعجٌعْب

كزبثخ انشبء حش ين خالل 

اخزْبس يٌضٌع ًاحذ ين 

 صالس يٌاضْع 

Composition 24 
Free composition 
from a choice of 
three subjects  

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 انذسط يغشّبد

عبعخ  2 27

 اعجٌعْب

 Second term exam   

عبعخ  2 28

 اعجٌعْب

 Doing class رعهّى ييبسح اعهٌة انكزبثخ  
participation & 
assignment  

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 انذسط يغشّبد
عبعخ  2 29

 اعجٌعْب

انًنبقشخ  General review يشاععخ عبيخ

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 انذسط يغشّبد
عبعخ  2 30

 اعجٌعْب

ينبقشخ قطع انشبئْخ 

نهطهجخ ًاعطبء انحهٌل 

 نالخطبء  

Discussion of 
students’ 
compositions errors 

انًنبقشخ 

ًانحٌاس 

 ًاالنقبء

حضٌس انطبنت 

انفبعم 

ًيشبسكزو فِ 

 انذسط يغشّبد
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3.A Guide to Writing with Readings (2007) by 
Fawcett,S. New York :Houghton Miffilin 
company  

  
 اـ انكزت ًانًشاعع انزِ ٌّصَ ثيب                

 ( .... ,انزقبسّش , انًغالد انعهًْخ ) 
Journals in Rhetoric and Composition 
Journal of Teaching Writing 
Handbook of Writing 

 
يٌاقع االنزشنْذ , ة ـ انًشاعع االنكزشًنْخ

.... 
College Open Textbooks  
www.collegeopentextbooks.org 
 
A Beginner ’s Guide to Writing in English for 
University Study 
www.futurelearn.com 
 

 
 خطخ رطٌّش انًقشس انذساعِ  .13

   

 :اقزشػ  رغْْش انًنيظ انًقشس ًاعزجذانو ثًقشس حذّش يضم 
Fundamental Steps Towards paragraph Writing in English (2014) 
By Mahmood Atiya Farhan .Baghdad: ABOGAEDAA Printing House  
Or 
Writing and Grammar Communication in Action (2001) Ruby,L. New Jersy : 
Prentice Hall Inc. 
 

 

 

 
 

http://www.collegeopentextbooks.org/
http://www.futurelearn.com/


 نمىرج وصف المقرر

 

 األولىمادة الحاسىب للمرحلت  :وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 ٔحذح انحبعٕة انًشكض/ انقغى انؼهًٙ   .2

 C 106/ حبعجبد  سيض انًقشس/ اعى  .3

 عبػخ أعجٕػٛب 2 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 عُٕ٘ انغُخ/ انفصم  .5

 عبػخ 120 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 أعبرزح ٔحذح انحبعٕة 25/4/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

ليكون ملما بالقواعد االساسية للتعامل مع الحاسوب وادارتو ليساعده في انجاز المشاريع تعليم الطالب 
وامور الطباعة واعداد االحصائيات والرسوم البيانية وانشاء العروض التقديمية وتصاميم المخططات الهندسية 

كوسيلة تواصل متاحة للجميع اصبح من الضروري جدا ان يتعلم الطالب استخدام وغيرىا، وظهور االنترنت 
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



 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيخشعبد انًقشس  .10

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 يقذاس اعزٛؼبة انطبنت نهًبدح-1أ

 رطجٛق يبرؼهًّ ثشكم ػًهٙ ػهٗ انحبعجخٔرحهٛم الانقذسح ػهٗ  -2أ

 فٙ انًخزجش ٔيٍ صى رطجق يٍ قجهٓى اٌ ٚزى انزقٛٛى يٍ خالل ػشض انًبدح ثٍٛ انطهجخ  -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
 خبصخ ثبنًبدح ٔرنك نزشعٛخ انقذسح ػهٗ انزؼهىرؼهًٛٛخ ػشض افالو  –3ة

 
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

ػهٗ شكم يخططبد ٔصٕس  power pointٔرنك  ثؼشض انًبدح ػهٗ ثشَبيظ انطشٚقخ انُظشٚخ ٔانششػ 

يبرى ػشضّ رطجٛق ٔانًزًضهخةٔانطشٚقخ انؼًهٛخ . ٔرنك نشذ اَزجبِ انطبنت ٔيغبػذرّ ػهٗ ػذو انشؼٕس ثبنًهم

 . ٔاعشاء ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  حػهٗ انحبعت

 

 
 طشائق انزقٛٛى      

 دسعخ( 15)دسعخ االيزحبٌ االٔل يٍ 

 (دسعبد نهُظش٘ 10+دسعبد نهؼًهٙ 5)دسعخ( 15)دسعخ االيزحبٌ انضبَٙ يٍ 

 دسعبد( 5)دسعخ انحضٕس ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ 

 دسعخ( 20)دسعخ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االٔل يٍ 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ط

 رٕعّٛ انطبنت كٛفٛخ اعزخذاو انحبعٕة ثشكم يزٕافق يغ يغزٕاِ انضقبفٙ-1ط

 رٕعّٛ انطبنت كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاقغ االعزًبػٛخ  -2ط

 -3ط
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 ػشض انًبدح ػهٗ شكم افالو رؼهًٛٛخ 

ٔرقبسٚش ػٍ اًْٛخ اعزخذاو انحبعٕة فٙ حٛبرُب ٔاعزخذاو ٔعبئم االرصبل ٚطهت يٍ انطالة ػًم ثحٕس 

 فًٛب ثُٛٓى ٔػًم افالو ثغٛطخ ػٍ رنك اٚضب ٔيُبقشخ انزقبسٚش

 



 طشائق انزقٛٛى    

 

 رحغت دسعزبٌ ٔركٌٕ يٍ ضًٍ دسعخ انحضٕسٔانًشبسكخ 

 

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

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

 انًؼهٕيخ انًُٓغٛخ ٔيؼهٕيخ انًصذس

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

 انًبدح 

 حش انطبنت ػهٗ رقٛٛى اعبثخ صيالءِ يٍ انطهجخ االخشٍٚ نزًُٛخ انزطٕٚش انزارٙ-3د
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يخشعبد انزؼهى  الساعاث األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 2 االٔل
اطىار دورة 

الحاسىب واجياله  

 والبياناث والمعلىماث

 اختباراث يىميت نظري الحاسىباساسياث 

 2 انضبَٙ
مميزاث الحاسىب 

ومجاالث استخذامه 

 ومكىناته

 اختباراث يىميت نظري اساسياث الحاسىب

 2 انضبنش
انىاع الحىاسية 

 وتصنيفها

فيديو يمثل انواع  اساسياث الحاسىب
 الحواسيب

 اختباراث يىميت

 2 انشاثغ

مكونات الحاسوب 
االجزاء المادية اجهزة 

 االدخال واالخراج 

فيديو يمثل اجزاء  مكونات الحاسوب
 الحاسوب 

 اختباراث يىميت

 2 انخبيظ
صندوق الحاسوب 
 والكيان البرمجي 

 اختباراث يىميت نظري مكونات الحاسوب

 2 انغبدط
انظمة االعداد 

 والحاسوب الشخصي

 يىميتاختباراث  نظري مكونات الحاسوب

 2 انغبثغ

منصة الحاسوب والعوامل 
التي يجب مراعاتها عند 

 شراء الحاسوب

 اختباراث يىميت نظري مكونات الحاسوب

 2 انضبيٍ

المميزات الرئيسية 
للحاسوب الشخصي 

 واسئلة الفصل

 اختباراث يىميت نظري مكونات الحاسوب

 2 انزبعغ

اخالق العالم االلكتروني 
واشكال التجاوزات وامن 

 الحاسوب

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

 اختباراث يىميت فيديو توضيحي 

 2 انؼبشش
تراخيص برامج الحاسوب 

 وانواع التراخيص

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

 اختباراث يىميت نظري

انحبد٘ 

 ػشش
2 

الملكية الفكرية 
 واالختراق االلكتروني

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

 يىميتاختباراث  نظري

 2 انضبَٙ ػشش
االختراق االلكتروني  

 وانواع االختراق

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

 اختباراث يىميت نظري

 2 انضبنش ػشش

مصادر االختراق 
والمخاطر االمنية االكثر 

 انتشارا

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

 اختباراث يىميت نظر

 2 انشاثغ ػشش

–برامجيات خبيثة 
 الحاسوبفايروسات 

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

 اختباراث يىميت نظري 
 

 

 



انخبيظ 

 ػشش
2 

االضرار الناتجة عن 
الفايروسات وصفات 

اىم   -الفايروسات
الخطوات الالزمة 

 للحماية من االختراق

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

فيديو تعليمي 
 وتوضيحي

 اختباراث يىميت

انغبدط 

 ػشش
2 

الفيروسات مكونات 
اضرار   -وانواعها

الحاسوب على الصحة 
 واسئلة الفصل

امان الحاسوب وتراخيص 
 البرامج

 اختباراث يىميت نظري 

 2 انغبثغ ػشش
عطلة نصف السنة 

1/2/2015 
   

 2 انضبيٍ ػشش
بداية الفصل الثاني 

15/2/2015 
   

 2 انزبعغ ػشش

تعريف نظام التشغيل 
 ووظائفو واىدافو

 اختباراث يىميت نظري نظام التشغيل
 

 

 2 انؼششٌٔ
تصنيف نظام التشغيل امثلة 

 النظمة التشغيل

عملي مع فيديو  نظام التشغيل
 تعليمي

 اختباراث يىميت

انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

 اختباراث يىميت فيديو تعليمي نظام التشغيل  7نظام التشغيل ويندوز 

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

متطلبات تثبيتو ومكونات 
استخدام )المكتب سطح 

 (الحاسبة لمعرفة محتوياتها

عملي مع فيديو  نظام التشغيل
 تعليمي

 اختباراث يىميت

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
2 

قائمة ابدا ومحتوياتها 
استخدام الحاسبة لمعرفة )

 (محتوياتها

 اختباراث يىميت عملي  نظام التشغيل

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

المميزات الجديدة لويندوز 
7  

عملي مع فيديو  التشغيلنظام 
 تعليمي

 اختباراث يىميت

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

استخدام )شريط المهام 
 (الحاسبة لمعرفة محتوياتها

 اختباراث يىميت عملي  نظام التشغيل

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
2 

استخدام )منطقة االعالم 
 (الحاسبة لمعرفة محتوياتها

 اختباراث يىميت عملي نظام التشغيل

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

المجلدات والملفات 
استخدام )وااليقونات 

 (الحاسبة لمعرفة محتوياتها

 اختباراث يىميت عملي نظام التشغيل

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

اجراء عمليات على النوافذ 
استخدام الحاسبة لمعرفة )

 (محتوياتها

 اختباراث يىميت عملي نظام التشغيل

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

 خلفيات سطح المكتب
 ولوحة التحكم

 اختباراث يىميت عملي نظام التشغيل
 
 



 

 انجُٛخ انزحزٛخ 12 

-الحاسوب وتطبيقاته المكتبيةاساسيات   ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1  

دائرة البحث والتطوير –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

اساسيات الحاسوب واالنترنت اوفيس "سلسلة يسر المصطفى للعلوم  (  انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

، د زياد محمد عبود دار الدكتور للنشر والتوزيع بغداد 2010

2013 

  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب               

 ....  (,انزقبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 

 Computer literacy BASICS 2012 

 LeBlanc, Brandon."A closer look at the  

windows 7. 2009  

Computing Fundamentals, Innovative  training 

works USA, Inc, 2006 
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 .ٚزضًٍ انًُٓظ انكضٛش يٍ انزطجٛقبد انؼًهٛخ  اٌ  .1

 .انزقذو فٙ ػهى انحبعجبد عاػزًبد انًُٓظ ػهٗ انًصبدس انؼبنًٛخ انحذٚضخ انزٙ رزٕافق و .2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍخ اٌٍغبد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٚدذح دمٛق االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ  اٌّشوض/  ػٍّٟ اٌمغُ اي .2

 HRD 105  دمٛق اإلٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ  سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 أعجٛػ١بعبػبد  2 أؽىبي اٌذنٛس اٌّزبدخ .4

 عٕٛٞ اٌغٕخ/ اٌفقً  .5

 120 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 أعبرزح ٚدذح دمٛق اإلٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ 2016/  6/  5 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 :فٟ ٔٙب٠خ اٌفق١ٍٓ اٌذساع١١ٓ االٚي ٚاٌضبٟٔ ٠جت ػٍٝ اٌطبٌت اْ ٠ىْٛ ٍِّب ثّب ٠أرٟ 
 ـ اٌذشؿ ػٍٝ اٌزشو١ض ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌٛه١ٕخ ٚادزشاِٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رشع١خ ِجبدئٙب  1

 ـ مشٚسح دت اٌٛهٓ ٚاثٕبء اٌٛهٓ ٚصسع ثزٚس اٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ٚاٌؼ١ؼ ثىشاِخ ٌىً اٌّىٛٔبد  2

 ـ رشع١خ ِجبدئ دمٛق االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ ٚادزشاِٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕن١جٙب 3

 ـ ٔؾش صمبفخ لجٛي االخش ٚادزشاَ خقٛف١زٗ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ  4

 ـ مشٚسح اٌزؼبْٚ ِغ ِؤعغبد اٌذٌٚخ ِٓ اجً ثغو االِٓ ٚاالِبْ فٟ سثٛع اٌجٍذ اٌؼض٠ض  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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 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِمشساد ايِخشط .10

 ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  -1أ - أ

 ِؼشفخ ِجبدئ دمٛق االٔغبْ اٌنشٚس٠خ  -1أ

 ِؼشفخ ِجبدئ اٌذ٠ّمشاه١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ أجبدٙب  -2أ

 ِؼشفخ ِزطٍجبد االعزمشاس االِٕٟ ٚاٌغ١بعٟ فٟ اٌجٍذ  -3أ
 رشع١خ دٚس اٌّٛاهٕخ ٚاٌذفبظ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌٛه١ٕخ  -4أ
 ٔؾش صمبفخ اٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ٚادزشاَ اٌخقٛف١بد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌؼشل١خ  -5أ
 ِؼشفخ ع١بعبد اٌذٌٚخ ثقٛسح ػبِخ ِٓ اجً االؽزشان فٟ رم٠ّٛٙب -6أ
 .ِمشساٌخبفخ ثبي ٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف   -ة 

 رؼب٠ؼ اٌطٍجخ ِغ ثؼنُٙ ػٍٝ أُٙ افشاد فٟ ِجزّغ ِزىبًِ  –1ة

 دش اٌطٍجخ ػٍٝ دت اٌٛهٓ ٚاٌٛالء اٌّطٍك ٌٗ –2ة

 اٌّؾبسوخ اٌٛاعؼخ فٟ االٔزخبثبد اٌغ١بع١خ ٚاٌذنٛس اٌٛهٕٟ اٌفبػً ف١ٙب –3ة

 مشٚسح اؽشان اٌطٍجخ فٟ إٌؾبهبد االٔغب١ٔخ ٚاالجزّبػ١خ اٌّذفضح ػٍٝ اٌزؼبهف ِغ إٌبط  -4ة
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ـ ِٓ خالي اٌّذبمشاد االعجٛػ١خ ٚرفبػً اٌطٍجخ ِؼٙب ٚرمذ٠ُ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ ثقٛسح ٔظش٠خ  1

 ـ ػشك ِجّٛػخ ِٓ االفالَ اٌٛصبئم١خ اٌّؼشفخ ثذمٛق االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ  2

 ـ إٌؾبهبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب االعزبر ٚاؽشان اٌطٍجخ فٟ ٘زٖ إٌؾبهبد  3

 ٠خ ِضً ص٠بسح دٚس اال٠زبَ ٚ دٚس اٌّغ١ٕٓ ـ ثؼل اٌغفشاد االٔغبْ 4

 سٚح اٌّٛاهٕخ داخٍُٙـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثٕؾبهبد فف١خ ٚ رٛػ٠ٛخ ِٓ اجً صسع  5
 هشائك اٌزم١١ُ      

 ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ ِٓ خالي إٌّبلؾبد ٚاٌّذاخالد ٚاثذاء االساء 1

 ـ ػٓ هش٠ك ػًّ اِزذبٔبد ِفبجئخ ٌُٙ ٚػقف ار٘بُٔٙ ٌّؼشفخ ِذٜ رمجٍُٙ ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ  2

 ـ ٚلٛفُٙ اِبَ اٌقف ٚاِزذبُٔٙ ثبعئٍخ ِٓ ف١ُّ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚجؼٍُٙ ٠ؾشدْٛ ػٕٙب 3

 ـ اِزذبٔبد ؽٙش٠خ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اػطبءُ٘ دسجبد ػٓ اٌذنٛس ٚاٌغ١بة  4
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ػٍٝ اٌطبٌت االٔزجبٖ اٌٝ ِمشسٖ اٌذساعٟ ٚدشفٗ ػٍٝ فّٙٗ ٚاعز١ؼبثٗ -1ط

 اؽشان اٌطبٌت فٟ إٌّبلؾبد ٚاٌّذاخالد ِٓ اجً رشع١خ اٌضمخ ثٕفغٗ ٚرم٠ٛخ ؽخق١زٗ  -2ط

 ح فٟ إٌٙٛك اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ػٍٝ أُٙ ُ٘ ٔٛاح اٌّجزّغ اٌّزطٛس ٚاٌّزؼٍُ ٚاٌشو١ضح االعبعٟ -3ط

 افٙبُِٙ ثبُٔٙ عفشاء ٌؼبئٍزُٙ ِٚجزّؼُٙ ٚمشٚسح االٌزضاَ ثبالخالق إٌج١ٍخ ٚاٌط١جخ  -4ط

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ا١ٌخ  -1
 اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٚاالؽشاف ػٍٝ اٌّجب١ِغ اٌطالث١خ ٚاٌزٛافً ِؼُٙ  -2
 هشائك اٌزم١١ُ    

 (اٌؾف٠ٛخ ٚاٌّىزٛثخ)اٌزغز٠خ اٌشاجؼخ 
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(. اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 مشٚسح االٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌذسٚط ٚاالِزذبٔبد ٚادزشاَ رٍه االٚلبد  -1د

 رؾى١ً فشق ٌٍزٛافً ف١ّب ث١ٓ هٍجخ اٌّشدٍخ اٌٛادذح ٚرز١ًٌ اٌّؾبوً ٚاٌّؼٛلبد اْ دقٍذ  -2د

 ػذَ اٌخٛك فٟ اٌّغبئً اٌخالف١خ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رشع١خ ا٠ٌٛٙخ اٌٛه١ٕخ ٌٍج١ّغ  -3د

 اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛافً االجزّبػٟ ِٓ اجً ص٠بدح اٌّذجخ ٚاالٌفخ ث١ُٕٙ  -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اعُ اٌٛدذح 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٔمبػ داخً  رؼبسف ٚرجبدي اساء اٌزؼشف ػٍٝ اٌطٍجخ  عبػخ  2 ـ  1

 اٌذسط
ِٓ خالي 

 اٌّؾبسوخ 
رؼش٠ف ثذمٛق  عبػخ  2 ـ  2

 االٔغبْ 
ؽشح ٚٔمبػ  ِب١٘خ دمٛق االٔغبْ 

 داخً اٌقف
ِٓ خالي 

اٌّؾبسوخ 

 اٌقف١خ
اٌزؼش٠ف ثبٔٛاع  عبػخ  2 ـ  3

 اٌذمٛق 
ؽشح  أٛاع دمٛق االٔغبْ 

ٚرٛف١ف 

 اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ 

ِٓ خالي 

 اٌّؾبسوخ 

اٌزؼش٠ف ثفئبد دمٛق  عبػخ  2 ـ  4

 االٔغبْ ١ِّٚضارٙب
فئبد اٌذمٛق 

 ١ِّٚضارٙب
ؽشح 

ٚرٛف١ف 

 اٌّبدح 

اٌّؾبسوخ 

ٚإٌمبػ داخً 

اٌمبػخ 

 اٌذساع١خ
دمٛق االٔغبْ فٟ  عبػخ  2 ـ  5

 اٌذنبساد اٌؼب١ٌّخ 
دمٛق االٔغبْ فٟ 

 دنبساد اٌؼبٌُ 
ؽشح 

رٛم١ذٟ ِغ 

 االِضٍخ 

اٌّؾبسوخ 

اٌفبػٍخ 

ٚاعززوبس 

دنبسح 

 اٌؼشاق 
دمٛق االٔغبْ فٟ  عبػخ  2 ـ  6

 اٌؼقش اٌذذ٠ش 
دمٛق االٔغبْ فٟ 

 اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ
ؽشح 

رٛم١ذٟ 

الُ٘ ِٛاص١ك 

 االُِ اٌّزذذح 

اٌّؾبسوخ 

ٚإٌمبػ 

 اٌفؼبي 

 ـ  7
 
 
 

 عبػخ  2
 
 
 

االػالْ اٌؼبٌّٟ  

 ٌذمٛق االٔغبْ 
 
 

اُ٘ ثٕٛد االػالْ 

اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق 

 االٔغبْ 
 

ؽشح 

ٚرٛم١خ ٘زٖ 

 اٌجٕٛد

ِؾبسوخ 

 ٚٔمبػ 

 

 

ػ١ٍٗ )ػٙذ االِبَ ػٍٟ  عبػخ  2 ـ  8

 ٌّبٌه االؽزش( اٌغالَ

ؽشح  اُ٘ ِنب١ِٓ ٘زا اٌؼٙذ

 ٚرٛم١خ

ِؾبسوخ 

 ٚٔمبػ 

اٌذمٛق االعبع١خ فٟ  عبػخ  2 ـ  9

 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

ؽشح  اُ٘ اٌذمٛق االعبع١خ 

 ٚرٛم١خ 

ِؾبسوخ 

 ٚٔمبػ 

خقبئـ دمٛق  عبػخ  2 ـ  10

 االٔغبْ 

اُ٘ خقبئـ دمٛق 

 االٔغبْ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح 

١ِّضاد اٌمبْٔٛ  عبػخ  2 ـ  11

 اٌطج١ؼٟ 

اُ٘ ١ِّضاد اٌمبْٔٛ 

 اٌطج١ؼٟ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

دمٛق االٔغبْ فٟ  عبػخ  2 ـ  12

 اٌؼقٛس اٌٛعطٝ 

دمٛق االٔغبْ فٟ 

االعالَ ٚاٌذ٠بٔبد 

 اٌّخزٍفخ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

ٔظشح اٌذ٠ٓ االعالِٟ  عبػخ  2 ـ  13

 اٌٝ االٔغبْ 

اُ٘ اٌذمٛق اٌزٟ 

 رالِظ د١بح إٌبط 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح
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دمٛق االٔغبْ فٟ  عبػخ  2 ـ  14

 اٌمشآْ ٚاٌغٕخ 

اُ٘ اٌذمٛق اٌزٟ 

ٚسدد فٟ اٌمشآْ 

 ٚاٌغٕخ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ  عبػخ  2 ـ  15

اٌخبفخ ثذمٛق 

 االٔغبْ 

ؽشح  اُ٘ ٘زٖ اٌّٛاص١ك 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

 ٔجزح ػٓ اٌذ٠ّمشاه١خ عبػخ  2 ـ  16

اٌزؼش٠ف ثبٌذ٠ّمشاه١خ  

 ٌغخ ٚافطالدب 

 ثذا٠بد اٌذ٠ّمشاه١خ 

 اُ٘ اٌزؼش٠فبد

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اٌذ٠ّمشاه١خ ػٕذ   عبػخ  2 ـ  17

 ا١ٌٛٔبْ ٚاٌشِٚبْ 

ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ ٘ز 

 اٌذنبسر١ٓ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

ٔجزح ِخزقشح ػٓ اُ٘  اؽىبي اٌذ٠ّمشاه١خ  عبػخ  2 ـ  18

 اؽىبي اٌذ٠ّمشاه١خ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

ؽشح  اُ٘ أٛاع اٌذ٠ّمشاه١خ  أٛاع اٌذ٠ّمشاه١خ  عبػخ  2 ـ  19

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اُ٘ ١ِّضاد  ١ِّضاد اٌذ٠ّمشاه١خ  عبػخ  2 ـ  20

 اٌذ٠ّمشاه١خ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اُ٘ اال١ٌبد اٌزٟ رؼًّ  آ١ٌبد اٌذ٠ّمشاه١خ  عبػخ  2 ـ  21

 ثٙب اٌذ٠ّمشاه١خ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

ِفَٙٛ اٌذش٠خ  عبػخ  2 ـ  22

 ٚأٛاػٙب 

اُ٘ اٌّفب١ُ٘ اٌزذا١ٌٚخ 

 ٌٍذش٠خ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اؽىبي اٌذش٠بد اٌؼبِخ  عبػخ  2 ـ  23

 اٌزٟ رم١ُ دذٚدا ٌٍذٌٚخ 

ؽشح  اُ٘ ٘زٖ االؽىبي 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

أٛاع اٌذش٠بد  عبػخ  2 ـ  24

 اٌفىش٠خ 

ؽشح  اُ٘ ٘زٖ االٔٛاع 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اٌذ٠ّمشاه١خ فٟ  عبػخ  2 ـ  25

اٌؼقٛس اٌٛعطٝ 

 ٚاٌذذ٠ضخ 

اُ٘ اٌزجبسة اٌزٟ 

هجمذ فٟ اٌذٚي 

 اٌّزمذِخ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اُ٘ اٌزطج١مبد  عبػخ  2 ـ  26

اٌذ٠ّمشاه١خ فٟ اٌذٚي 

 اٌؼشث١خ 

ؽشح  اُ٘ اٌزطج١مبد 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اٌذ٠ّمشاه١خ فٟ اٌفىش  عبػخ  2 ـ  27

 االعالِٟ 

ثؼل آساء اٌّفىش٠ٓ 

 االعال١١ِٓ 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

اٌزجشثخ اٌذ٠ّمشاه١خ  عبػخ  2 ـ  28

 فٟ اٌؼشاق 

اُ٘ اٌغٍج١بد 

ٚاال٠جبث١بد فٟ رطج١ك 

اٌذ٠ّمشاه١خ فٟ 

 اٌؼشاق 

ؽشح 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح

ظب٘شح اٌفغبد االداسٞ  عبػخ 2 ـ  29

اُ٘ فٟ اٌؼشاق 

االٔذشافبربٌٛظ١ف١خ 

 ٌٍفغبد

اُ٘ أٛاع اٌفغبد 

ٚاالصبس اٌغٍج١خ 

ٚ  ؽشح ٚاالٔذشافبد 

 اُ٘ االٔذشافبد

ؽشح  

 ٚرٛم١خ

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح 

اٌّؼبٌجبد إٌّٙج١خ  عبػخ  2 ـ  30

إٌبجؼخ ٌظب٘شح اٌفغبد 

ؽشح  اُ٘ ٘زٖ اٌّؼبٌجبد 

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح



  
 6الصفحة 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزذز١خ  .12

 كتاب حقوق االنسان والدميقراطية لالستاذ املساعد الدكتور ماهر صربي كاظم   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 .... حممد عابد اجلابري ...الدميقراطية وحقوق االنسان  (  اٌّقبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب              

 ( .... ,اٌزمبس٠ش , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ )
 ترمجة سامل نصار .... جورج بوردو .... الدميقراطية حماولة تركيبية 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
 اليوجد

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 

ٍِّب ثٙبر١ٓ اٌّبدر١ٓ دزٝ ٠زغٕٝ ٌٗ ِؼشفخ ِب ٠جشٞ فٟ اٌغبدخ اٌؼشال١خ ػٍٝ ثؼل ـ ػٍٝ اٌطبٌت اْ ٠ىْٛ  1

 هالع ػٍٝ اٌذ٠ّمشاه١خ االجشاءاد اٌزٟ رطجك فٟ ِغأٌخ دمٛق االٔغبْ ٚاال

ـ ل١بَ اعزبر اٌّبدح ثزٛج١ٗ اٌطٍجخ الُ٘ اٌّقبدس ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌمٕٛاد اٌضمبف١خ ٌالهالع ػٍٝ اُ٘ االدذاس  2

 .ٌؼشاق ٚاٌؼبٌُ اٌجبس٠خ فٟ ا

 

 

 

 
 

 

 االداسٞ 



 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ميُح اىيغاخ اىَؤسسح اىرؼيَُُح .1

 قسٌ اىيغح االّنيُضَح    اىَشمض/  ػيٍَ اىقسٌ اه .2

 ECON 102/ اىَحادثح  سٍض اىَقشس/ اسٌ  .3

 أسثىػُاساػح  4 أشناه اىحضىس اىَراحح .4

 سْىٌ اىسْح/ اىفظو  .5

  240 (اىنيٍ)ػذد اىساػاخ اىذساسُح  .6

 فاضل كاظم سؤدد. م   2016/  5/  17 ذاسَخ إػذاد هزا اىىطف  .7

 اىَقشسأهذاف  .8

ذَنُِ اىطيثح ٍِ ذؼيٌ اىيغح االّنيُضَح واىرحذز فٍ ٍىاقف ٍخريفح   

 
. ذطىَش اىيغح واىرأمُذ ػيً ٍهاساخ اىرحذز واالسرَاع

 
واسرخذاً اىَظطيحاخ اىُىٍُح اىَرذاوىح تُِ اىْاط تاىيغح اىذاسجح  فٍ ٍىاقف ٍخريفح اسرخذاً اىيغح االّنيُضَح 

 .وىُسد تاىيغح اىقُاسُح
 
 
 

 
 

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



 

 وطشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ ٍقشساخ اهٍخشج .10

  هذاف اىَؼشفُح األ -أ
      حفع َّارج ٍخريفح ٍِ اىَحادثاخ اىَىجىدج فٍ اىنراب اىَْهجٍ وٍظادسج ٍخراسج  -1أ

 فهٌ االسرخذاً اىظحُح ىيَظطيحاخ اىُىٍُح فٍ ٍىاقف ٍؼُْه -2أ

 تَىاقف حُاذُح َىٍُحذطثُق اىَظطيحاخ اىرٍ ذٌ حفظها  -3أ
 َرؼشف اىطاىة ػيً اىؼاداخ واىَىاقف اىُىٍُح واىحُاذُح ىَسرخذٍٍ اىيغح االطيُُِ-4أ
 َذسك اىطاىة اُ ػَيُح اىحفع هٍ جضء ٍِ ٍرطيثاخ اىَهاسج تاىرحذز -5أ
َثشص اىطاىة قذسذه تاسرخذاً اىيغح فٍ اىرؼثُش تظىسج سيسح ػِ ٍخريف اىَىاقف اىُىٍُح اىرٍ ََش -6أ

  تها
  .ٍقشساىخاطح تاه َحاىَهاساخاألهذاف   -ب 

 َرنيٌ اىطاىة تظىسج سيسح وطحُحح تاىيغح االّنيُضَح  –1ب         

 اترناس ٍىاقف ٍِ ّسج اىخُاه وذنىَِ ٍحادثح ػِ ذيل اىَىاقف  –2ب 

   -ىيغحاخرُاس ٍىاضُغ ٍؼُْح وٍْاقشرها واتذاء اىشاٌ تها ورىل ىرؼضَض االسرخذاً اىظحُح   -3ب 

  
 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

اىؼَو اىَضدوج - 1

اىؼَو اىجَاػٍ - 2

االطغاء اىً ذسجُالخ - 3

اىرحذز - 4

 اىَْاقشح- 5
 طشائق اىرقٌُُ      

اىرقىٌَ اىثْائٍ - 1

اىرقىٌَ اىرشخُظٍ - 2

اخرثاساخ شفهُح - 3

اخرثاساخ ذحشَشَح - 4

 اخرثاساخ فهٌ االطغاء- 5
 األهذاف اىىجذاُّح واىقَُُح  -ج

 قذسج اىطاىة ػيً اىرؼثُش ػِ ّفسه ػْذ وضؼه فٍ ٍىاقف ٍخريفح وتاىيغح االّنيُضَح -1ج         

 َفرخش اىطاىة تقذسذه ػيً اىرحذز تظىسج طحُحح وسيسح-2ج

 َؼٍ اىطاىة اهَُح ذؼيٌ اىيغح ٍِ اجو اىرىاطو اىظحُح-3ج

  َقرْغ اىطاىة تاهَُح ٍَاسسح اىيغح تظىسج دائَح ىيقضاء ػيً اىخجو وذطىَش ٍهاساخ اىنالً -4ج   
 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ     

اىؼَو اىَضدوج -3اىؼَو اىجَاػٍ   -2اىؼَو اىفشدٌ  - 1

 

 
 طشائق اىرقٌُُ    

 

 اخرثاساخ شفىَح



 

 

 

 

 

 

 

 
(. األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف واىرطىس اىشخظٍ  اىَهاساخ) اىَْقىىح اىرأهُيُح اىؼاٍح و اىَهاساخ -د 

 اىؼَو ٍغ فشَق-1د

 قُادج فشَق-2د

 ذؼيٌُ االخشَِ-3د

 (جذه/ّقاش) اىحفاظ ػيً ٍحادثح هادئح -4د



 

 تُْح اىَقشس .11

أو / اسٌ اىىحذج  ٍخشجاخ اىرؼيٌ اىَطيىتح اىساػاخ األسثىع

 اىَىضىع
 طشَقح اىرقٌُُ طشَقح اىرؼيٌُ

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 1
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

الطريق : الوحدة االولى

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  لسليم للجملوا
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 2
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

اليومية فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -تعزيز االستخدام الصحيح للغةل
 

على متن حافلة : الوحدة الثانية

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 3
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا

 تاكسي تاجير: لوحدة الثالثة

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

 



 

عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 
 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 4
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

الطالب يتعرف - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

حة يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحي–يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

في محطة للسكك : الوحدة الرابعة
الحديدية 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 5
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -مواقف معينهفي 

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
سة عن مختلف المواقف اليومية التي بصورة سل

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

رو أنفاق مت في: الوحدة الخامسة
لندن 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 6
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

حجز تذاكر : الوحدة السادسة
الطيران 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي



 

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 

طق السريع وتعلم الن
العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 7
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

الصحيح للمصطلحات اليومية فهم االستخدام  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

ام اللغة في التعبير يبرز الطالب قدرته باستخد-
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -غةلتعزيز االستخدام الصحيح لل
 

استئجار سيارة : السابعةوحدة 
 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 8
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
والحياتية على العادات والمواقف اليومية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
من نسج الخيال ابتكار مواقف  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف

 في المرآب: الثامنةالوحدة 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  لوالسليم للجم
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 9
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -مواقف معينه في

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -تعزيز االستخدام الصحيح للغةل
 

في الغداء  : الوحدة التاسعة
 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 10
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

 وقت الشاي: ةشراعالوحدة ال
 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 11
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
المصطلحات التي تم تطبيق  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

مع األصدقاء : لوحدة الحادية عشرأ
بار في مقهى 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
اليومية التي  بصورة سلسة عن مختلف المواقف

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

 والنقاش وابداء الراي

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 12
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - االصليينلمستخدمي اللغة 
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -ثة عن تلك المواقفوتكوين محاد
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

مطعم الفي : الوحدة الثانية عشر
 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
ل الفردي والعم

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 13
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
المصطلحات التي تم  تطبيق -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
ف اليومية التي بصورة سلسة عن مختلف المواق

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

حانة الفي : الوحدة الثالثة عشرة
 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 14
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

تقديم : الوحدة الرابعة عشرة
السجائر 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

وتعلم النطق السريع 
العمل  والسليم للجمل

والعمل الفردي 
الجماعي والعمل 

المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 15
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
لمواقف اليومية التي بصورة سلسة عن مختلف ا

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

فندق الفي : الوحدة الخامسة عشرة
 

ستماع الى اال
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 16
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 البحث عن: الوحدة السادسة عشرة
غرفة 

االستماع الى 
محادثة في المختبر ال

بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   -
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
التي تم تطبيق المصطلحات  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
لتي بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية ا

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 17
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

تحديد موعد : وحدة سبعة عشر

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 18
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
المصطلحات التي تم تطبيق  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
اليومية التي  بصورة سلسة عن مختلف المواقف

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 

البحث عن :الوحدة الثامنة عشر
 وظيفة

اع الى االستم
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 19
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

 البنكفي : وحدة تسعة عشر
 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
 وتعلم النطق السريع

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 20
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

للمصطلحات اليومية فهم االستخدام الصحيح  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

ة في التعبير يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغ-
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

حالق عند ال: وحدة العشرينال
 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 يامتحان تحرير

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 21
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - اللغة االصليين لمستخدمي

 التسوق: الوحدة الحادية والعشرين

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
دي والعمل الفر

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 
 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -ين محادثة عن تلك المواقفوتكو
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 22
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -معينهفي مواقف 

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -تعزيز االستخدام الصحيح للغةل
 

في : عشرينالثانية والوحدة ال
المسرح 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 23
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
العادات والمواقف اليومية والحياتية على 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -النكليزية باللغة ا

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

التسجيل : الوحدة الثالثة والعشرون
الشرطة في مركز 

 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 24
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

طلب : الوحدة الرابعة والعشرون
 التصريف

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي



 

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

بصوت متحدثي اللغة  
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
والعمل  الفردي

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 25
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -تعزيز االستخدام الصحيح للغةل
 

 
: عشرونالمسة واخالوحدة ال

االتصاالت الهاتفية 
 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 قييم بنائيت
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 26
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

الطالب يتعرف - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

حة يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحي–يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف

في : الوحدة السادسة والعشرون
البريد  دائرة

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
 بصوت متحدثي اللغة
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 27
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

الصحة 
 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
في التحدث المزدوج 

 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 28
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - بمواقف حياتية يوميةحفظها 
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

تكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة ي–يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

 التحية

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 

ين وممارستها االصلي
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 29
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تطبيق المصطلحات التي تم  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - الصليينلمستخدمي اللغة ا
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

في المنزل 

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
بصوت متحدثي اللغة 
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –يمر بها 
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 
اختيار  -ة عن تلك المواقفوتكوين محادث

مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 
   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة

 

 والنقاش وابداء الراي

حفظ نماذج مختلفة من المحادثات الموجودة   - 4 30
 في الكتاب المنهجي ومصادرة مختارة     

فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية  -
تم تطبيق المصطلحات التي  -في مواقف معينه

يتعرف الطالب - حفظها بمواقف حياتية يومية
على العادات والمواقف اليومية والحياتية 

يدرك الطالب ان  - لمستخدمي اللغة االصليين
عملية الحفظ هي جزء من متطلبات المهارة 

 بالتحدث

يبرز الطالب قدرته باستخدام اللغة في التعبير -
بصورة سلسة عن مختلف المواقف اليومية التي 

يتكلم الطالب بصورة سلسة وصحيحة –مر بها ي
ابتكار مواقف من نسج الخيال  -باللغة االنكليزية 

اختيار  -وتكوين محادثة عن تلك المواقف
مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها وذلك 

   -لتعزيز االستخدام الصحيح للغة
 

 عامة

االستماع الى 
المحادثة في المختبر 
 بصوت متحدثي اللغة
االصليين وممارستها 
وتعلم النطق السريع 

العمل  والسليم للجمل
الفردي والعمل 

الجماعي والعمل 
المزدوج في التحدث 
 والنقاش وابداء الراي

 تقييم بنائي
 تقييم تشخيصي
 امتحان شفهي 
 امتحان تحريري
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ٍرخظض  CDذغُُش ٍحرىي اىَادج ّرُجح ىيحاجح  وذخظُض  ٍشاجغ اإلّرشّد واسرخذاً ذقُْح اىَؼيىٍاخ   

 .ىغرهٌ االً هٍ االّنيُضَح  أشخاصىالطغاع ىيَحادثاخ اىرٍ ذذوس تُِ 

 
 

 اىثُْح اىرحرُح -11

 Situational Dialogues by Micheal Ockenden ـ اىنرة اىَقشسج اىَطيىتح 1

 Situational Dialogues by Micheal Ockenden (  اىَظادس)ـ اىَشاجغ اىشئُسُح 2

 اـ اىنرة واىَشاجغ اىرٍ َىطً تها                

 ( .... ,اىرقاسَش , اىَجالخ اىؼيَُح ) 
 Jack C. Richards. Interchange: Intro, 

Student's Book. 

 Jack C. Richards. Interchange: Intro, 

Workbook. 

 Jack C. Richards.  Interchange: Intro, 

Teacher's Guide. 

 Walter Metreyek. Communicating in 

English. 

Jack C. Richards. Breakthrough. 

 Person to Person. Jack C. Richards. 

Multimedia course, EnglishToday. 
ٍىاقغ , اىَشاجغ االىنرشوُّحب ـ 

 ....االّرشُّد 
-English for everyday conversation 
-BBC 
-Everyday idioms and expressions 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍح اٌٍغاخ اٌّؤسسح اٌرع١ّ١ٍح .1

 لسُ اٌٍغح االٔى١ٍض٠ح    اٌّشوض/  عٍّٟ اٌمسُ اي .2

 EIL 107/     األدبِمذِح فٟ  سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 أسثٛع١ا ساعراْ أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح .4

 سٕٛٞ اٌسٕح/ اٌفظً  .5

 120 (اٌىٍٟ)عذد اٌساعاخ اٌذساس١ح  .6

 ِحٟ اٌذ٠ٓ خٍٛد ِحّذ أ١ِٓ. َ.أ  25/4/2016 ذاس٠خ إعذاد ٘زا اٌٛطف  .7
 

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

القصة القصرية وبعض القصائد و مسرحية : إعطاء الطالب مقدمة عن األدب االنكليزي وأنواعه إىليهدف املقرر  -1
 . وكذلك بعض املصطلحات األدبية

 .تعزيز معرفتهم بثقافة اجملتمع االنكليزي من خالل دراسة النصوص األدبية – 2

هلذا املقرر هو تزويد الطلبة مبعرفة عميقة حول اخلصائص األدبية ألنواع األدب من ان احد األهداف الرئيسية  -3
 .قصة وشعر ومسرحية

 
 
 

 

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 اٌرع١ٍُ ٚاٌرعٍُ ٚاٌرم١١ُ ِمشساخ ايِخشض .10

  ٘ذاف اٌّعشف١ح األ -أ
 ٚأٔٛاعٗاالٔى١ٍضٞ  األدب٠عشف اٌطاٌة  أْ -1أ

 ٚأٔٛاعٗ تاألدباٌخاطح  األدت١ح٠فُٙ اٌّظطٍحاخ  أْ -2أ

 ٠عشف اٌطاٌة و١ف ١ّ٠ض ت١ٓ اٌشٚا٠ح ٚاٌمظح اٌمظ١شج أْ -3أ
 اٌشعش أٔٛاع٠عشف  أْ -4أ
 ٠عشف اٌطاٌة و١ف ٠سرخذَ اٌىاذة ٚاٌشاعش طٛس شعش٠ح ِع١ٕح أْ -5أ
   -6أ

  .ِمشساٌخاطح تاي ٠حاٌّٙاساخاأل٘ذاف   -ب 

 .ِعشفح اٌٍغح االٔى١ٍض٠ح لشاءج ٚوراتح  –1ب

 .ٔٗ ِٓ اٌحىُ عٍٝ ِا ٠مشأ ِٓ ٔظٛص أدت١حناألدتٟ ١ٌُ اٌزٚقاِرالن    -2ب

 .اٌمذسج عٍٝ اٌرعث١ش عٓ أفىاسٖ تٍغح ج١ذج   -3ب

     -4ب
 طشائك اٌرع١ٍُ ٚاٌرعٍُ      

 

ٚذمظٟ اٌّؤششاخ االجرّاع١ح ٚإٌفس١ح  ِٓ خال اٌرح١ًٍ اٌذل١ك ٌٍٕض األدتٟ ٚششح اٌّظطٍحاخ األدت١ح

   . إٌّعىسح فٟ إٌض ٚاٌحشص عٍٝ ِشاسوح اٌطٍثح اٌفعاٌح فٟ إٌماش

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ      

 

 .  االِرحأاخ األسثٛع١ح ٚاٌشٙش٠ح تاإلضافح إٌٝ اِرحاْ ٔٙا٠ح اٌسٕح

 

 
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ض

 ذعض٠ض سٚح اٌرعاْٚ ت١ٓ اٌطٍثح ِٓ خالي إششاوُٙ فٟ إٌماش اٌجّاعٟ  -1ض

 إّٔاء لذسج اٌطٍثح عٍٝ اإلطغاء  ٌآلخش٠ٓ -2ض

 ذع١ٍُ اٌطاٌة ذمثً ٚاحرشاَ  سأٞ األخش -3ض

   اٌسعٟ اٌٝ اورساب اٌزٚق اٌفٕٟ ٚاٌحسٟ اٌشف١ع ِٓ خالي دساسح إٌظٛص االدت١ح-4ض

 

  
 طشائك اٌرع١ٍُ ٚاٌرعٍُ     

 

 اٌرٛاطً ِع اٌطٍة فىش٠ا ٚذ١ّٕح لذسذٗ عٍٝ اإلطغاء  ٚإششاوٗ فٟ عًّ جّاعٟ

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ    

 

 .  االِرحأاخ األسثٛع١ح ٚاٌشٙش٠ح تاإلضافح إٌٝ اِرحاْ ٔٙا٠ح اٌسٕح
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(. اٌشخظٟ اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرعٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس ) إٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح اٌعاِح ٚ اٌّٙاساخ -د 

 تاسٍٛتح اٌخاص عٓ طش٠ك إٌماش ٚ اٌىراتح أسائٗذعض٠ض شمح اٌطاٌة تمذسذٗ عٍٝ اٌرعث١ش عٓ 

االجرّاع١ح ٚحصٗ عٍٝ اٌرٛاطً ِع صِالئٗ تٛاسطح اٌٍغح  عاللاذٗذشج١ع اٌطاٌة عٍٝ ذم٠ٛح  -2د

 االٔى١ٍض٠ح

إّٔاء سٚح اٌّطاٌعح ٚاٌثحس ٚاٌرمظٟ ٌذٜ اٌطاٌة ِٓ خالي االطالع عٍٝ ٌغاخ ٚذاس٠خ ٚعاداخ  -2د

  األخشٜٚشمافاخ اٌثٍذاْ 

ِٓ  ٚاألدباٌفٓ  ذزٚق االسذماء تاٌّسرٜٛ اٌحسٟ ٚ اإلدساوٟ ٌٍطاٌة  ٚاغٕاء ِخ١ٍرٗ  ٚلذسذٗ عٍٝ  -3د

 خالي ذذس٠سٗ إٌظٛص اٌشعش٠ح اٌرٟ ذعرثش ِٓ والس١ى١اخ األدب االٔى١ٍضٞ  

غشط ل١ُ االٌرضاَ ٚ اٌّٛاظثح ٌذٜ اٌطاٌة ِٓ خالي ذى١ٍفٗ تاٌرضاِاخ ٚٚاجثاخ ٚحصٗ عٍٝ االٌرضاَ   -4د

  ٘ا  رتاٌٛلد عٕذ ذٕفٟ
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ِخشجاخ اٌرعٍُ  اٌساعاخ األسثٛع

 اٌّطٍٛتح
أٚ  /اسُ اٌٛحذج 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرع١ٍُ

ساعراْ  1

 أسثٛع١ا

ذعش٠ف اٌطاٌة 

 تاألدب االٔى١ٍضٞ
ِمذِح فٟ األدب 

 ٚأٔٛاعٗ
اٌّحاضشج ٚإجشاء 

ِماسٔح ِع األدب 

 اٌعشتٟ

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 
ساعراْ  2

 أسثٛع١ا

ِعشفح أٔٛاع 

 األدب
اٌّحاضشج ٚالرثاط  أٔٛاع األدب

ِٓ اٌّظادس ٚإجشاء 

 ِٕالشح ِع اٌطٍثح

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  3

 أسثٛع١ا

ذعش٠ف اٌمظح  اٌمظح اٌمظ١شج

اٌمظ١شج ٚتعض 

اٌّظطٍحاخ 

 األدت١ح

اٌّحاضشج ٚإجشاء 

ِماسٔح ت١ٓ 

اٌّظطٍحاخ األدت١ح 

اٌخاطح تاٌمظح  ِع 

اٌمظح األدب اٚ 

 اٌعشت١ح

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  4

 أسثٛع١ا

ِماسٔح ت١ٓ اٌمظح 

 اٌمظ١شج ٚاٌشٚا٠ح
ِماسٔح ت١ٓ 

اٌمظح اٌمظ١شج 

 ٚاٌشٚا٠ح

اٌّحاضشج ٚإجشاء 

حٛي اٌفشق ت١ٓ 

اٌمظح اٌمظ١شج 

 ٚاٌشٚا٠ح 

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  5

 أسثٛع١ا

ِظطٍحاخ خاطح 

 تاٌمظح اٌمظ١شج
ِظطٍحاخ 

خاطح تاٌمظح 

 اٌمظ١شج

اٌّحاضشج ٚإجشاء 

ِٕالشح حٛي 

اٌّظطٍحاخ اٌخاطح 

تاٌمظح اٌمظ١شج 

 االٔى١ٍض٠ح ٚاٌعشت١ح

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

6،7،8، 
9،10 

ساعراْ 

 أسثٛع١ا

شخظ١اخ اٌمظح 

ٚأحذاشٙا ٚذح١ًٍ 

 اٌشخظ١اخ

لشاءج اٌمظح ِٕٚالشح  "األ١ِش اٌسع١ذ"

حٛي اٌشخظ١اخ 

 ٚاألحذاز

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

11، 

12،13، 

14،15 

ساعراْ 

 أسثٛع١ا

ِعشفح شخظ١اخ 

اٌمظح ٚأحذاشٙا 

ٚذح١ًٍ األحذاز 

 ٚاٌشخظ١اخ

ج رإٌاف"

 "اٌّفرٛحح
 

لشاءج اٌمظح ِٕٚالشح 

حٛي اٌشخظ١اخ 

 ٚاإلحذاز

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  16-17

 أسثٛع١ا

ِمذِح عٓ اٌشعش 

ٚأٔٛاعٗ ٚذعاس٠فٗ 

ٚوزٌه 

اٌّظطٍحاخ 

اٌخاطح األدت١ح 

 تاٌشعش

االلرثاط ِٓ اٌّظادس  اٌشعش ٚأٔٛاعٗ

ٚإجشاء ِٕالشح ِع 

 اٌطٍثح

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  18-19

 أسثٛع١ا

دساسح ِفظٍح 

 "Lucy"ٌمظ١ذج 

دساسح ٚذح١ًٍ 

 ٌمظ١ذج 
لشاءج اٌمظ١ذج 

ٚذٛض١حٙا تشىً 

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 
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ٌٍشاعش اٌشِٚأسٟ 

William  
Wordsworth

ِع اٌرأو١ذ عٍٝ 

اٌظٛس اٌشعش٠ح 

ٚتعض ِٛاطفاخ 

 اٌشِٚأسٟ اٌشعش

"Lucy"  ٌٍشاعش

اٌشِٚأسٟ 

William  
Wordswort 

اِرحأاخ شف٠ٛح  ذفظ١ٍٟ

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  20-21

 أسثٛع١ا

 Sonnetِعشفح 

ٚخظائظٙا 

ٚأٔٛاعٙا ِع ِصاي 

اٚ لظ١ذج ِٓ 

 Williamاٌىاذة 
Shakespeare, 
 sonnet "18"  

 ذعش٠ف 
Sonnet 

 ٚأٔٛاعٙا

االلرثاط ِٓ اٌّظادس 

ِع لشاءج اٌمظ١ذج 

ٚذٛض١حٙا تشىً 

 ذفظ١ٍٟ

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  22-23

 أسثٛع١ا

ِعشفح 

Narrative 
Poetry    ِع

ِصاي لظ١ذج 

"Home they 
Brought her 

Warrior 
Dead" 

 Alfredٌٍشاعش 
Tennyson 

 ذعش٠ف 
Narrative 

Poetry 

 ٚأٔٛاعٗ

االلرثاط ِٓ اٌّظادس 

ِع لشاءج اٌمظ١ذج 

ٚذٛض١حٙا تشىً 

 ذفظ١ٍٟ

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  24-25

 أسثٛع١ا

  Balladِعشفح 

ٚأٔٛاعٙا ِع ِصاي 

لظ١ذج 

"Edward" 

 ذعش٠ف 
Ballad  

ٚأٔٛاعٗ ِع ِصاي 

 (لظ١ذج)

االلرثاط ِٓ اٌّظادس 

ِع لشاءج اٌمظ١ذج 

ٚذٛض١حٙا تشىً 

 ذفظ١ٍٟ

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  26

 أسثٛع١ا

ِعشفح ِعٕٝ 

"Drama" 
ٚاُ٘ اٌّظطٍحاخ 

 اٌخاطح تٙا

ذعش٠ف 

"Drama" 

ِع اٌّظطٍحاخ 

اٌرٟ ٌٙا عاللح 

 "Drama"ب 

اٌّشاسوح فٟ  االلرثاط ِٓ اٌّظادس 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 

ساعراْ  27-30

 أسثٛع١ا

 ِعشفح اٌّسشح١ح

The Never 
Never Nest 

ٚشخظ١اذٙا 

 ٚأحذاشٙا

ذعش٠ف 

اٌّسشح١ح راخ 

 اٌفظً اٌٛاحذ 
The Never 
Never Nest 

لشاءج إٌض ِع 

اٌششح ٚاٌرح١ًٍ 

 تظٛسج ذفظ١ٍ١ح

اٌّشاسوح فٟ 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرحأاخ شف٠ٛح 

 ٚذحش٠ش٠ح 
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 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .12

 Types of Literature by Dr. Amy A. Sequeira ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1
and Others 

 Brighter English by C. E. E. Eckersiey (  اٌّظادس)ـ اٌّشاجع اٌشئ١س١ح 2

 اـ اٌىرة ٚاٌّشاجع اٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا                

 ( .... ,اٌرماس٠ش , اٌّجالخ اٌع١ٍّح ) 
The Norton Introduction to English Literature 
by Carl E. Bain, Jerome Beauty and J. Paul 
Hunter 

ِٛالع االٔرش١ٔد , ب ـ اٌّشاجع االٌىرش١ٔٚح

.... 
عٍٝ شثىح أدتٟ أواد٠ّٟ أٞ ِٛلع ٌٍطاٌة اٌحش٠ح فٟ اسرخذاَ 

 .ِٓ شأٗ أْ ٠ساعذٖ فٟ اسر١عاب إٌظٛص األدت١ح اإلٔرشٔد

 
 خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .13

   

ِجا١ِع ٠ٚرُ ذٛص٠ع اٌمظائذ ٚاٌمظض ٚاٌّسشح١ح ع١ٍُٙ ح١س ٠مَٛ إفشاد وً ِجّٛعح تاٌعًّ   إٌٝذمس١ُ اٌطٍثح 

 .ٚاٌثحس ٚإٌماش ِع تعضُٙ حٛي أُ٘ اٌّفا١ُ٘ اٌّطشٚحح فٟ إٌض األدتٟ

 

 

 
 

 

 


