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 ٔؽشائن انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزوٛٛى يوشساد اليخشط .10

  ْذاف انًؼشكٛخ األ -أ
سكذ ؽبنت انهـبد األعُجٛخ كٙ كهٛخ انهـبد ثًؼهٕيبد ٔاكٛخ ػٍ أعبعٛبد انهـخ االَكهٛضٚخ ثٕطلٓب  -1أ

اْزًبيّ ػهٗ رطٕٚش ٔرًُٛخ يٓبسرّ انهـٕٚخ كهٓب ٔنٛظ االهزظبس ػهٗ يٓبسح دٌٔ  ةنـخ صبَٛخ ٔص

  .   اخشٖ

كشطخ نهطبنت نزطٕٚش يٓبسرّ انهـٕٚخ رارٛب دٌٔ انشعٕع إنٗ يذسط انًبدح أؽٛبَب، ؽٛش ٚخززى  إربؽخ -2أ

ٚزٛؼ  ْٔزا يبيذيغخ  أهشاصكزبثٓى ثًهؾن ٚؼى انشعى انظٕرٙ نهًؾبدصبد انًغغهخ ػهٗ يؤنلٕ انًُٓظ 

ػٍ انزًبسٍٚ انٕاسدح ثؼذ  إعبثبرّنهطبنت كشطخ يؼشكخ يذٖ اعزٛؼبثّ نهًبدح انظٕرٛخ ٔيؼشكخ طؾخ 

 . انًبدح انظٕرٛخ إنٗاالعزًبع 

رؾلٛض يٓبسح نـٕٚخ يب ثلؼم يٓبسح اخشٖ ؽٛش ٚؾشص انطبنت روذيب يهؾٕظب كٙ اكزغبة يٓبسح  -3 أ

ٔالثذ اَّ ٚطٕس كزبثبرّ . انًؾبدصبد  ٔانًٕاد انظٕرٛخ االخشٖ انزكهى ؽٍٛ ٚغزًغ انٗ اكجش هذس يًكٍ يٍ

 .  ح كٙ انًُٓظءإرا يب هشأ ثئيؼبٌ انُظٕص انًخظظخ نهوشا

 .يٍ خالل دساعخ نـزّيؼشكخ انطبنت ثضوبكخ ثهذ صبَٙ   -4أ
  .يوشسانخبطخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

اكزغبة يٓبسح انوشاءح  ثئيؼبٌ ثلؼم انزؼشف يغجوب ػهٗ يب ٚشد كٙ انُض يٍ يلشداد ٔ    -1ة

 .  رشاكٛت َؾٕٚخ

 .رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ ثلؼم انزؼشع نوشاءح اكجش ػذد يٍ انُظٕص انٕاسدح كٙ كم ٔؽذح   -2ة

يؾبدصبد َٔظٕص يغغهخ ثظٕد َبؽوٙ انهـخ االَكهٛضٚخ ٔيٍ شأٌ رنك سكغ  إنٗاالعزًبع   -3ة

 .  يغزٕٖ يٓبسح انزكهى ؽٛش رهضو ثؼغ انزًبسٍٚ انطبنت ثبنزؾذس ػٍ كم يب ٚغًؼّ ثئَظبد

اخززبو انكزبة ثًهؾن نهًلشداد انٕاسدح كٙ كم ٔؽذح يغ سعًٓب انظٕرٙ يٍ شأَّ رطٕٚش يٓبسح  -4ة 

 .ادح انظٕرٛخاالعزًبع ٔاعزٛؼبة انى
 ؽشائن انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

كٙ كم ٔؽذح ثبنظٕس يٍ انٕعبئم ٚزؼشع نّ انطبنت يٍ يلشداد عذٚذح  يؼبَٙ يب إٚؼبػٔعٛهخ  -1

األعبعٛخ انزٙ ٚؼزًذْب انزذسٚغٙ نزًشٍٚ انطهجخ ػهٗ يٓبسح انزؼجٛش ػٍ يؾزٕٚبد رهك انظٕس أ٘ يٓبسح 

 .انزكهى
انًٓبو انًُظٕص ػهٛٓب كٙ رًبسٍٚ انٕؽذاد كبكخ إر إٌ انٓذف يٍ كم  ٚهضو انزذسٚغٙ ؽالثّ ثزُلٛز كم -2

 .رًشٍٚ رطٕٚش يغزٕٖ رًزغ انطبنت ثًٓبسح أ يٓبساد نـٕٚخ يؼُٛخ
ؽشٚوخ  إنٗٚؾش انزذسٚغٙ ؽالثّ ػهٗ االعزًبع نهًٕاد انًغغهخ ػهٗ انوشص انًذيظ إر ٚغزًغ انطبنت  -3

، ٔٚؾبٔل انزذسٚغٙ إٚؼبػ يؼبَٙ انهـخ االَكهٛضٚخانُطن انظؾٛؾخ ػهٗ نغبٌ أشخبص نـزٓى األو ْٙ 

   . انًلشداد انٕاسدح كٙ انزغغٛالد انظٕرٛخ هجم االعزًبع
 ؽشائن انزوٛٛى      

 

 .انًشبسكخ انظلٛخ -1
 .ؽم انزًبسٍٚ انٓبدكخ إنٗ رطٕٚش يٓبسح االعزًبع ٔانكالو كٙ انظق -2
 .انكزبثخ كٕاعت ثٛزٙ ركهٛق انطبنت ثأداء يٓبو انزًبسٍٚ انٓبدكخ نزطٕٚش يٓبسح -3
 .إخؼبع انطهجخ اليزؾبَبد شٓشٚخ نوٛبط يذٖ روذيٓى كٙ إؽشاص انًٓبساد انهـٕٚخ األسثؼخ األعبعٛخ -4
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 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانوًٛٛخ  -ط

إصانخ ؽبعض انخٕف ػُذ انطهجخ ثٕطلٓى يزؼهًٙ نـخ أعُجٛخ ٔرنك ثئنضايٓى ثبنزًشٌ ػهٗ انزكهى داخم  -1ط

 .  انوبػخ انذساعٛخ

رًُٛخ هذسح انطبنت ػهٗ اإلطـبء االٚغبثٙ نهًبدح انظٕرٛخ ػُذ يطبنجزّ ثبإلعبثخ ػٍ أعئهخ رزؼهن ثزهك  -2ط

 .  انًبدح عٕاء أكبَذ اإلعبثخ ثبنزكهى أٔ انكزبثخ

 .رًُٛخ سٔػ انجؾش ٔانزوظٙ نذٖ انطبنت يٍ خالل االؽالع ػهٗ نـخ ٔصوبكخ يخزهلخ -3ط

 .انطهجخ يٍ خالل إششاكٓى كٙ انُوبػ انغًبػٙرؼضٚض سٔػ انزؼبٌٔ ثٍٛ . 4ط

 
 ؽشائن انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .ٚششف انزذسٚغٙ ػهٗ رؾغٍٛ أداء انطبنت نهًٓبو انًكهق ثٓب  كٙ رًبسٍٚ انٕؽذاد -1
 .ٕٚػؼ انزذسٚغٙ نهطبنت انلبئذح انًشعٕح يٍ كم يًٓخ -2
نـخ أعُجٛخ ألَّ انؼًم انغًبػٙ داخم انوبػخ انذساعٛخ ػشٔس٘ كٙ هبػخ رؼهى انهـخ االَكهٛضٚخ ثٕطلٓب  -3

 . ًُٚؼ  انطهجخ كشطخ يًبسعخ انهـخ االَكهٛضٚخ يغ أهشاَّ

 
 ؽشائن انزوٛٛى    

 .انًشبسكخ انظلٛخ ٔانزلبػم داخم انوبػخ -1
 .ٔااليزؾبَبد انشٓشٚخ كؼال ػٍ االيزؾبَبد انُٓبئٛخروٛٛى االيزؾبَبد انٕٛيٛخ انغشٚؼخ انًلبعئخ  -2

 

 

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهوخ ثوبثهٛخ انزٕظٛق ٔانزطٕس انشخظٙ ) انًُوٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

انطبنت ؽٍٛ ركهٛلّ ثًٓبو ُٚجـٙ اَغبصْب كٙ أٔهبرٓب ٔكوب نغذٔل ؿشط هٛى االنزضاو ٔانًٕاظجخ نذٖ  -1د

 .   صيُٙ يؾذد

ثٕعغ انطبنت انًغذ اإلكبدح يٍ إعزشارٛغٛبد رؼهى انهـخ االَكهٛضٚخ انًزجؼخ كٙ يوشس يغزٕٖ  -2د

انذساعخ  أ٘انًجزذئٍٛ نالَزوبل إنٗ يغزٕٖ نـٕ٘ أكضش روذيب ثبالؽالع ػهٗ يُبْظ انذساعٛخ انشخظٛخ، 

 .  ثذٌٔ يؼهى

رٕظٛق انًٓبساد انهـٕٚخ انزٙ اكزغجٓب انطبنت ثؼذ إرًبو انًوشس كٙ يًبسعخ انهـخ يغ صيالئّ أٔ يغ   -3د 

 . َبؽوٍٛ ثبنهـخ االَكهٛضٚخ ػجش االَزشَٛذ

 .ثضوخ ٔثغالعخ ٔثأكضش يٍ نـخ ِرؼضٚض هذسرّ ػهٗ انزؼجٛش ػٍ أككبس -4د
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 ثُٛخ انًوشس .11

/ اعى انٕؽذح  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚوخ انزوٛٛى ؽشٚوخ انزؼهٛى

 األٔل

ساعتان 
 أسبوعيا

انكَُٕٛخ ٔػًبئش  أكؼبل: انُؾٕ

انزًهك ٔأعًبء االشبسح 

 ٔأعهٕة انزؼبسف

انزؾٛخ ٔأعًبء : انًلشداد

 .ٔاألػذادانًؼشٔكخ  اإلشبسح

انزؼبسف ٔانزؾٛخ : يٓبسح انكالو

 .ٔيًبسعخ كالو انًؾبدصبد

ػجبساد : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

 .انزؾٛخ ٔانطهت ثهطق

 !يشؽجب

 األٔنٗانٕؽذح 
 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

ػًبئش انلبػم ٔانزًهك : انُؾٕ

يغ أكؼبل انكَُٕٛخ ٔطٛبؿخ 

أعئهخ ثأدٔاد اعزلٓبو  ٔؽشٚوخ 

 اخزظبس أكؼبل انكَُٕٛخ 

انذٔل ٔانظلبد : انًلشداد

 ٔاألعًبء

 انوشاءح ٔانكالو: انًٓبسح

 األػذاد: االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

11-30 

 انٕؽذح انضبَٛخ

 ػبنًك

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

انٕؽذح رًبسٍٚ 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبنش

ساعتان 
 أسبوعيا

أفؼبل انكيُىَخ يغ األسئهخ : انُحى

انقصيرح وانجًم انًُفيخ 

 واالستفهبو ثبألدواد االستفهبييخ

انؼبئهخ وصالد انقراثخ : انًفرداد

     األسًبءووصف 

 انضبنضخانٕؽذح 

 كم يب ٚؼُٛك 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انشاثغ

ساعتان 
 أسبوعيا

انوشاءح ٔاإلطـبء، : انًٓبساد

 يوبثهخ

 يوبثهخ: اإلطـبء

ػجبساد : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

 اعزًبػٛخ 

 انٕؽذح انضبنضخ

 كم يب ٚؼُٛك

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انخبيظ

ساعتان 
 أسبوعيا

طٛؾ رًهك ٔاخزظبس : انُؾٕ

 أكؼبل انكَُٕٛخ ٔطٛؾ انغًغ

انًٍٓ ٔانًؼهٕيبد : انًلشداد

 انشخظٛخ

انٕؽذح 

 انشاثؼخ

انؼبئهخ 

 ٔاألطذهبء

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انغبدط

ساعتان 
 أسبوعيا

انوشاءح ٔاإلطـبء، : انًٓبساد

طذٚوٙ انًلؼم ٔٔطق 

 طذٚن

إنٗ االعزًبع : اإلطـبء

 أشخبص ٔرشخٛظٓى

األثغذٚخ : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

انٕؽذح 

 انشاثؼخ

انؼبئهخ 

 ٔاألطذهبء

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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ٔػجبساد ْبرلٛخ ٔانجشٚذ 

 االنكزشَٔٙ

 انغبثغ

ساعتان 
 أسبوعيا

انًضبرع انجسيظ يغ ضًبئر : انُحى

 انًتكهى وانغبئت وانًخبطت

أسًبء انًشروثبد : انًفرداد

 واألطؼًخ واألنؼبة انريبضيخ 

انٕؽذح 

 انخبيغخ

 اعهٕة انؾٛبح

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

انزٕعٛٓبد يغ 

 انٕاسدح

 انضبيٍ

ساعتان 
 أسبوعيا

اإلطـبء، أٍٚ : انًٓبساد

 كٕنٍٛ؟

ؽلهخ "اإلطـبء ٔانزكهى، 

 " ػشبء

كى انكًٛخ : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

  100 -1 ٔاألػذاد ٔاألعؼبس

انٕؽذح 

 انخبيغخ

 اعهٕة انؾٛبح

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انزبعغ

ساعتان 
 أسبوعيا

انًؼبسع انجغٛؾ يغ : انُؾٕ

ػًبئش انـبئت انًلشدح كٙ 

انغًم انًضجزخ ٔانغًم انًُلٛخ 

ٔاالعزلٓبيٛخ انوظٛشح 

 ٔظشٔف انزكشاس

انٕهذ ٔانًزالصيبد : انًلشداد

 انهلظٛخ 

انٕؽذح 

 انغبدعخ 

 ٕٚيٛب

ثبنزٕعٛٓبد انؼًم 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؼبشش

ساعتان 
 أسبوعيا

انزكهى، اعزجٛبٌ ػٍ : انًٓبساد

 ؽٛبحاعهٕة 

أٚبو : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

األعجٕع ٔؽشٔف انغش يغ 

 انٕهذ ٔأعًبء انضيبٌ

انٕؽذح 

 انغبدعخ 

 ٕٚيٛب

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؾبد٘

 ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

أدٔاد االعزلٓبو : انُؾٕ

 ٔانؼًبئش ٔأعًبء اإلشبسح

انظلبد ٔانظلبد : انًلشداد

  ٔاأليكُخانًزؼبدح 

انٕؽذح 

 انغبثؼخ

 يلؼالرٙ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 ػشش انضبَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

انوشاءح ٔانكزبثخ، : انًٓبساد

 ثطبهخ ثشٚذٚخ

ْم ثٕعؼٙ؟ : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

 أٚغؼُٙ؟

انٕؽذح 

 انغبثؼخ

 يلؼالرٙ   

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 ػشش انضبنش

ساعتان 
 أسبوعيا

يراجؼخ انىحذاد انسجؼخ األونى يٍ 

  انكتبة
/ يهؾن 

انزغغٛالد 

انظٕرٛخ 

 انًذَٔخ

 "كزبثخ

ٚوشأ انطبنت 

 املكتوبةانُظٕص 
للمادة الصوتية اليت كانوا 

قد استمعوا إليها يف 
  االسابيع السابقة 

هٛبط يذٖ طؾخ 

 َطن انُظٕص

 ػشش انشاثغ
ساعتان 
 أسبوعيا

يراجؼخ انىحذاد انسجؼخ األونى يٍ 

 انكتبة
هبئًخ / يهؾن 

 انكهًبد

ٚوشأ انزذسٚغٙ 

هبئًخ انكهًبد 

انٕاسدح كٙ 

انلظٕل انغجؼخ 

يالؽظخ يذٖ 

عاليخ انُطن نزهك 

انًلشداد 

 يؼبَٛٓبٔاعزٛؼبة 



  
 6انصفحخ 

 
  

 االٔنٗ

انخبيظ 

 ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

اإلنًبو ثٕؽذاد انكزبة انغجغ 

  األٔنٗ 
ايزؾبٌ 

 انلظم االٔل

ٚخؼغ انطبنت 

اليزؾبٍَٛ 

رخظض انغبػخ 

االٔنٗ اليزؾبٌ 

ٔانغبػخ شلٕ٘ 

انضبَٛخ اليزؾبٌ 

اد دػٔرؾشٚش٘ نم

انغجغ األٔنٗ يٍ 

 انكزبة

هٛبط يذٖ طؾخ 

إعبثخ انطبنت ػٍ 

األعئهخ  

انًطشٔؽخ كٙ 

  االيزؾبٍَٛ

انغبدط 

 ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

أعبنٛت انزؼجٛش ػٍ : انُؾٕ

انٕعٕد انًبد٘ نألشٛبء كٙ 

اإلصجبد ٔانُلٙ ٔاالعزلٓبو ، 

 ٔؽشٔف انغش

ٔاألصبس ٔيب انـشف : انًلشداد

 كٙ انًذٌ ٔخبسعٓب

 انٕؽذح انضبيُخ

 ؽٛش اعكٍ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انغبثغ ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

انوشاءح ٔانًلشداد، : انًٓبساد

 اإلطـبء ٔانكزبثخ

 االرغبْبد: االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

 انٕؽذح انضبيُخ

 ؽٛش اعكٍ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انضبيٍ ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

انصيغخ انًبضيخ ألفؼبل : انُحى

وانُفي  انكيُىَخ في اإلثجبد 

واالستفهبو ، وانصيغ انًبضيخ 

 نألفؼبل انشبرح

قراءح انسُيٍ وانًهٍ : انًفرداد

 واألفؼبل انشبرح واصطالحبد فؼهيخ  

انٕؽذح 

 انزبعؼخ

األٔهبد 

 انًبػٛخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

انزٕعٛٓبد يغ 

 انٕاسدح

 انزبعغ ػشش

ساعتان 
 أسبوعيا

انزؾذس ػٍ : اإلطـبء ٔانزكهى

 انؼبئهخ

عشد هظٛذح : انوشاءح ٔانزكهى

 يٍ انظٕس

ربسٚخ : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

انًٛالد ٔاألشٓش ٔاألػذاد 

 انزشرٛجٛخ، ٔ َطن انزٕاسٚخ 

انٕؽذح 

 انزبعؼخ

األٔهبد 

 انًبػٛخ

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

صيٍ انًبػٙ انجغٛؾ : انُؾٕ

كٙ ؽبنخ اإلصجبد ٔانُلٙ 

ٔاالعزلٓبو يغ ػًبئش انًزكهى 

 ٔانـبئت ٔانًخبؽت

َشبؽبد َٓبٚخ : انًلشداد

صيُٛخ  األعجٕع، ٔػجبساد 

ٔإَٔاع انشٚبػخ ٔٔهذ انلشاؽ 

 ٔانًٕاعى

انٕؽذح 

 انؼبششح

" أيؼُٛب ٔهزب

 "سائؼب

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انؾبد٘ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

اإلطـبء انزكهى، : انًٓبساد

 ٔانزكهى، انزكهى ٔانكزبثخ

انٕؽذح 

 انؼبششح

" أيؼُٛب ٔهزب

 "سائؼب

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

انضبَٙ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

في    can""انفؼم انًسبػذ : انُحى

انجًم انًثجتخ وانًُفيخ 

واالستفهبييخ، وانظروف 

 وصيبغتهب انقيبسيخ وانشبرح

االسى، +افؼبل، انفؼم: انًفرداد

 االسى، األضذاد   +انصفخ

انٕؽذح 

 انؾبدٚخ ػشش

ثٕعؼٙ كؼم 

 نك ر

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

االٚغبثٙ  انطبنت

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انضبنش ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

: انوشاءح ٔاإلطـبء: انًٓبساد

 االَزشَٛذ 

يشكالد : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

 ٕٚيٛخ

انٕؽذح 

 انؾبدٚخ ػشش

ثٕعؼٙ كؼم 

 نكر

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انشاثغ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

إؽذٖ طٛؾ انزؼجٛش ػٍ : انُؾٕ

انشؿجخ يغ انغًم انًضجزخ 

ٔانًُلٛخ ٔاالعزلٓبيٛخ، 

ٔاططالؽبد انًوبدٚش 

 ٔاألػذاد

انزغٕم ٔانطؼبو : انًلشداد

 ٔكٙ انًطؼى 

انٕؽذح انضبَٛخ 

 ػشش

ٔ " سعبء

 "شكشا

ثبنزٕعٛٓبد انؼًم 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انخبيظ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

اإلطـبء، انوشاءح : انًٓبساد

 ٔانزكهى

نؼجخ : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

 األدٔاس، انؼاليبد ؽٕنك

انٕؽذح انضبَٛخ 

 ػشش

ٔ " سعبء

 "شكشا

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انغبدط ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

انًضبرع انًستًر يغ : انُحى

انجًم انًثجتخ وانًُفيخ 

واالستفهبييخ وانفرق ثيٍ انًضبرع 

 انجسيظ وانًستًر

األنىاٌ،  وانًالثس، : انًفرداد

 وأفؼبل يتضبدح   

انٕؽذح انضبنضخ 

 ػشش

 ُْب ٔ اٌٜ  

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انغبثغ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 انوشاءح ٔانكزبثخ: انًٓبساد

 ا ٚغش٘ريب: االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ
انٕؽذح انضبنضخ 

 ػشش

 ُْب ٔ اٌٜ  

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انضبيٍ ٔ 

 انؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

انخطؾ انًغزوجهٛخ يغ : انُؾٕ

انغًم انًضجزخ ٔانًُلٛخ 

 ٔاالعزلٓبيٛخ

 انُوم ٔانزُوٛؼ : انًلشداد

 
انٕؽذح 

 انشاثؼخ ػشش

ؽبٌ ٔهذ 

 انزْبة 

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

 كٛٓب

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

انوشاءح ٔانكالو، : انًٓبساد

 يلكشح يظـشح

ػجبساد : االَكهٛضٚخ انٕٛيٛخ

 اعزًبػٛخ

انٕؽذح 

 انشاثؼخ ػشش

ؽبٌ ٔهذ 

 انزْبة

انؼًم ثبنزٕعٛٓبد 

انٕاسدح كٙ 

رًبسٍٚ انٕؽذح 

ٔؽش انطبنت 

ػهٗ انًشبسكخ 

هٛبط يذٖ رلبػم 

انطبنت االٚغبثٙ 

يغ انزٕعٛٓبد 

 انٕاسدح
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 ,New Headway Plus by John and Lz Soars ـ انكزت انًوشسح انًطهٕثخ 1
Oxford University Press. 

 أكغلٕسدهبيٕط  (  انًظبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( .... ,انزوبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 Headwayانكزت انًُشٕسح ػًٍ َلظ عهغهخ 

 ٔانًغالد انزؼهًٛٛخ انخبطخ ثبنهـخ االَكهٛضٚخ

يٕاهغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
www.newheadwayplus.london:oxfordunivers
itypress  

 

 
 خطخ رطٕٚش انًوشس انذساعٙ  .13

   

، ٔرشغٛغ انًبدح انظٕرٛخ ػهٗ األهشاص انًذيغخ إنٗرٓٛئخ يخزجشاد خبطخ نًُؼ انطهجخ انلشطخ  نالعزًبع 

رؼى ؽهجخ هغى انهـخ االَكهٛضٚخ  إنٗ ؽهجخ االخزظبطبد االخشٖ  نٛزغُٗ نٓى انؼًم ثشٔػ  إنوبء يؾبػشاد 

 .  عًبػٛخ

 

 
 

 

 كٛٓب

 انضالصٌٕ

ساعتان 
 أسبوعيا

اإلنًبو ثًبدح انلظم انضبَٙ يٍ 

-8انكزبة انزٙ رشًم انٕؽذاد 
14    

ايزؾبٌ 

 انلظم انضبَٙ

ٚخؼغ انطبنت 

اليزؾبٍَٛ 

رخظض انغبػخ 

اليزؾبٌ  األٔنٗ

شلٕ٘ ٔانغبػخ 

انضبَٛخ اليزؾبٌ 

رؾشٚش٘ ػٍ 

انلظٕل انغجؼخ 

 انضبَٛخ يٍ انكزبة
8-14 

هٛبط يذٖ طؾخ 

انطبنت ػٍ إعبثخ 

األعئهخ  

انًطشٔؽخ كٙ 

  االيزؾبٍَٛ

http://www.newheadwayplus.london:oxforduniversitypress
http://www.newheadwayplus.london:oxforduniversitypress
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 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

 ِجبدئ دمٛق االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ ٚادزشاِٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕن١جٙب  ـ رشع١خ 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



  
 2الصفحة 

 
  

 ٚ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

 ـ ثؼل اٌغفشاد االٔغب١ٔخ ِضً ص٠بسح دٚس اال٠زبَ ٚ دٚس اٌّغ١ٕٓ  4

 سٚح اٌّٛاهٕخ داخٍُٙصسع ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثٕؾبهبد فف١خ ٚ رٛػ٠ٛخ ِٓ اجً  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

 ٚجؼٍُٙ ٠ؾشدْٛ ػٕٙبـ ٚلٛفُٙ اِبَ اٌقف ٚاِزذبُٔٙ ثبعئٍخ ِٓ ف١ُّ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ  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

 اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ػٍٝ أُٙ ُ٘ ٔٛاح اٌّجزّغ اٌّزطٛس ٚاٌّزؼٍُ ٚاٌشو١ضح االعبع١خ فٟ إٌٙٛك  -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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(. األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ اٌّٙبساد ) 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 

االٔذشافبد اٌٛظ١ف١خ 

 ٌٍفغبد

اُ٘ أٛاع اٌفغبد 

ٚاالصبس اٌغٍج١خ 

ٚ  ؽشح ٚاالٔذشافبد 

 االٔذشافبداُ٘ 

ؽشح  

 ٚرٛم١خ 

ٔمبػ ٚرذاٚي 

 اٌفىشح 

ٔمبػ ٚرذاٚي ؽشح  اُ٘ ٘زٖ اٌّؼبٌجبد اٌّؼبٌجبد إٌّٙج١خ  عبػخ  2 ـ  30



  
 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

.... 
................... 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

   

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

 .اٌجبس٠خ فٟ اٌؼشاق ٚاٌؼبٌُ 

 

 

 

 
 

 

إٌبجؼخ ٌظب٘شح اٌفغبد 

 االداسٞ 

 اٌفىشح ٚرٛم١خ 



 نمىرج وصف المقرر

 

 مادة الحاسوب للمرحلة االولى: وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 ٔحذح انحبعٕة انًشكض/ انقغى انؼهًٙ   .2

 حبعجبد سيض انًقشس/ اعى  .3

 يحبضشاد أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 2016 -2015 انغُخ/ انفصم  .5

 60 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 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 

ري جدا ان يتعلم الطالب استخدام وغيرىا، وظهور االنترنت كوسيلة تواصل متاحة للجميع اصبح من الضرو
الحاسوب وذلك لدور االنترنت في العديد من المجاالت منها التعليم واالبحاث العلمية والتجارة والتسويق 

 .عن طريق المراسالت االلكترونية وصفحات الويب والتحدث االلكتروني

 
 

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

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

 ؛.البرنامج



 

 يخشعبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .10

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 يقذاس اعزٛؼبة انطبنت نهًبدح-1أ

 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 

 يجبششح حٕل انًبدح انغبثقخأعئهخ ٔأعٕثخ   -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 

رطجٛق يبرى ة ٔانًزًضهخٔانطشٚقخ انؼًهٛخ . ٔرنك نشذ اَزجبِ انطبنت ٔيغبػذرّ ػهٗ ػذو انشؼٕس ثبنًهم

 . ٔاعشاء ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  حػشضّ ػهٗ 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

 انطبنت كٛفٛخ اعزخذاو انحبعٕة ثشكم يزٕافق يغ يغزٕاِ انضقبفٙرٕعّٛ  -1ط

 رٕعّٛ انطبنت كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاقغ االعزًبػٛخ   -2ط

  -3ط
  طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 ػشض انًبدح ػهٗ شكم افالو رؼهًٛٛخ 

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

 فًٛب ثُٛٓى ٔػًم افالو ثغٛطخ ػٍ رنك اٚضب ٔيُبقشخ انزقبسٚش



 

 طشائق انزقٛٛى    

 

 رحغت دسعزبٌ ٔركٌٕ يٍ ضًٍ دسعخ انحضٕسٔانًشبسكخ 

 

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

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

 انًؼهٕيخ انًُٓغٛخ ٔيؼهٕيخ انًصذس

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

 انًبدح 

 االخشٍٚ نزًُٛخ انزطٕٚش انزارٙحش انطبنت ػهٗ رقٛٛى اعبثخ صيالءِ يٍ انطهجخ -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 اساسياث الحاسىب

 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

 اختباراث يىميت نظري مكونات الحاسوب

 2 انغبثغ

منصة الحاسوب والعوامل 
التي يجب مراعاتها عند 

 الحاسوبشراء 

 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

 اختباراث يىميت نظري

 2 انضبَٙ ػشش
االختراق االلكتروني  

 وانواع االختراق

الحاسوب وتراخيص امان 
 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 
 فايروسات الحاسوب

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 

مكونات الفيروسات 
اضرار   -وانواعها

الحاسوب على الصحة 
 واسئلة الفصل

الحاسوب وتراخيص امان 
 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 )سطح المكتب 

 (الحاسبة لمعرفة محتوياتها

فيديو عملي مع  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  نظام التشغيل
 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 

 (محتوياتهاالحاسبة لمعرفة 

 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
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

-الحاسوب وتطبيقاته المكتبيةاساسيات   ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1  

دائرة البحث والتطوير –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

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

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

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 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي
 اٌ ٚزضًٍ انًُٓظ انكضٛش يٍ انزطجٛقبد انؼًهٛخ 

 انحبعجبداػزًبد انًُٓظ ػهٗ انًصبدس انؼبنًٛخ انحذٚضخ انزٙ رزٕافق يٍ انزقذو فٙ ػهى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2 انضالصٌٕ
استخدام الحاسبة للتنقل )

 (بين نوافذ الويندوز
 اختباراث يىميت عملي نظام التشغيل

 
 

  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


