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 وصف انًقشس
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 ............/ انهغح االَكهٛشٚح  ريش انًمزر/ اطى  .3

 طاعح اطثٕعٛا 2 أشكال انحعٕر انًراحح .4

 طُٕ٘ انظُح/ انفصم  .5

( = 2)عذد انشعة  x (2 ( عذد انظاعاخx  ( 30)عذد األطاتٛع  (انكهٙ)عذد انظاعاخ انذراطٛح  .6

120 

 2016 / 5 / 29 ذارٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

انً تؼشَف طهثح انًشحهح انثاَُح   تانًثادئ ( انهغح االَكهُضَح  االختصاص انثاٍَ)َهذف انًقشس انذساسٍ 

 :انًىاضُغ انتانُح َضًُهاانهغح االَكهُضَح   األساسُح

انتؼشف ػهً األصيُح انشئُسح يثم انًضاسع انتاو وانًضاسع انتاو انًستًش وانًاضٍ انًستًش وصُغح . 1

 . انًستقثم فٍ انًاضٍ

 .( (when/ while/ ifكُفُح ستظ انجًم تاستخذاو أدواخ انشتظ يثم   . 2

 .صُغح انؼشض وانطهة يصمتؼهُى انطهثح انصُغ انًؤدتح وانشسًُح  انتٍ تستخذو فٍ انتحاوس . 3

ػهً انجاَة انتطثُقٍ نهًسائم انُظشَح تًكٍُ انطانة يٍ تجُة األخطاء انُحىَح يٍ خالل انتشكُض .  4

 .تهك انقىاػذ تشكم صحُح إتقاٌانًتًثهح تحم انتًاسٍَ انًختهفح  نغشض 
تشجُغ انطهثح و تطىَش يستىي  و "The Man Who Escaped"دساسح ستح قطغ يٍ قصح . 5

يؼشفح يؼاٍَ انكهًاخ واستُؼاب األحذاث انتٍ تتضًُها  انقشاءج و انهغح  نذَهى يٍ خالل قشاءج انقطؼح

 .انقطؼح

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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 ٔغزائك انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرمٛٛى يمزراخ اليخزض .10

  ْذاف انًعزفٛح األ -أ
 .يعزفح عذد يٍ األسيُح األطاطٛح فٙ انهغح االَكهٛشٚح -  -1أ

 .يعزفح ٔطائم رتػ تٍٛ انعًم  -2أ

 .يصم انطهة ٔانعزض تًٕالف حٛاذٛح ٕٚيٛحيعزفح انطانة كٛفٛح اطرخذاو تعط انصٛغ انزطًٛح  -3 أ

 .يعزفح انطانة كٛفّٛ لزاءج انُص أٔ االطرًاع إنّٛ ٔ اطرٛعاتّ  -4أ

 .ظذٚذج ٔأطهٕتٛح َحٕٚحأغُاء يعزفح انطانة تًفزداخ ٔذزاكٛة  -5أ 

 .يٍ خالل دراطح نغرّيعزفح انطانة تصمافح تهذ شاَٙ   -6أ

  .يمزرانخاصح تال ٚحانًٓاراخاألْذاف   -ب 

 .األفعال صٛغ عهٗ ٔانرزكٛش انصحٛحح انعًم صٛاغح راخايّ فٙ انًشاركح   -1ب

 .ٔذصحٛحٓا انُحٕٚح األخطاء رصذ يٓارج   -2ب

 .ٔاطرٛعاب انمطعح انًطهٕتحيٓارج لزاءج  -3ب

 .يرُٕعح يٍ خالل ذعهى نغح ٔشمافح يخرهفحاكرظاب يٓاراخ  -4ب 
 غزائك انرعهٛى ٔانرعهى      

 

يٍ خالل انًحاظزاخ ٔانُماع  داخم انماعح انذراطٛح ٔذذرٚة انطانة عهٗ حم انٕاظة انثٛرٙ ٔذصحٛحّ 

 .الحما

 غزائك انرمٛٛى      

 

 ايرحاَاخ فصهٛح  َٔٓاٚح انظُح -ٔاظثاخ تٛرٛح -ايرحاَاخ طزٚعح -انًشاركح انصفٛح

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 .ذعشٚش شمح انطانة تُفظّ يٍ خالل ذعهى نغح شاَٛح-1ض

 .ذًُٛح رٔغ انثحس ٔانرمصٙ نذٖ انطانة يٍ خالل االغالع عهٗ نغح ٔشمافح يخرهفح -2ض

 .انًخرهفحذشعٛع انطانة عهٗ انرفاعم ٔانرحأر يع اٜخزٍٚ ٔذمثم االراء  -3ض

 .ذعشٚش رٔغ انرعأٌ تٍٛ انطهثح يٍ خالل إشزاكٓى فٙ انُماع انعًاعٙ. 4ض

 
 غزائك انرعهٛى ٔانرعهى     

 انرٕاصم يع انطهة فكزٚا ٔذًُٛح لذرذّ عهٗ اإلصغاء  ٔإشزاكّ فٙ عًم ظًاعٙ

 
 غزائك انرمٛٛى    

– انرفاعم أشُاء انًحاظزاخ  -االيرحاَاخ انٕٛيٛح ٔانشٓزٚح 

 .االنرشاو تانمٛاو تانٕاظثاخ انًطهٕتح فٙ انٕلد انًحذد 
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(. انًٓاراخ األخزٖ انًرعهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ ) انًُمٕنح انرأْٛهٛح انعايح ٔ انًٓاراخ -د 

 .اكرظاب يٓارج اطرخذاو االَرزَٛد نعًع انًعهٕياخ ٔحم انرًارٍٚ انخاصح تانمٕاعذ -1د

 .اكرظاب انمذرج عهٗ عهٗ انرحهٛم ٔانُماع ٔاالطرُراض -2د

  يٍ خالل حصّ  ذذرٚة انطانة عهٗ االطرصًار األيصم نهٕلد فٙ يعال انذراطح ٔ انًعال انشخصٙ -3د 

 .اس انٕاظة فٙ انٕلد انًحذدضعهٗ اٌ

 .تصمح ٔتظالطح ٔتأكصز يٍ نغح ِذعشٚش لذرذّ عهٗ انرعثٛز عٍ أفكار -4د
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 تُٛح انًمزر .11

يخزظاخ انرعهى  انظاعاخ األطثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اطى انٕحذج 

 انًٕظٕع
 غزٚمح انرمٛٛى غزٚمح انرعهٛى

 األٔل

ساعتان 
 أسبوعيا

كٛفٛح انطهة تصٛغ 

       يؤدتح تاطرخذاو 
     Would youٔا 

Could you 

انًفصم انشزغ  انطهة

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انصفٛح انًُالشح 

ايرحاَاخ إظزاء ٔ

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انصاَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

كٛفٛح انعزض تصٛغح 

يؤدتح تاطرخذاو 

Shall  I 

انًفصم انشزغ  انعزض

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انصانس

ساعتان 
 أسبوعيا

يؼشفح انطانة يفشداخ 

 جذَذج خاصح تهزِ انقطؼح

س يستىي انقشاءج و تطىٌ

و انهغح يٍ خالل قشاءج 

 انقطؼح واستُؼاب 

 االحذاث انتٍ تتضًُها 

"The Man Who 
Escaped" 
  10انمطعح رلى 

انًفصم انشزغ 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انزاتع

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح انرزاكٛة 

انُحٕٚح ٔانشيٍ انظائذ 

 فٙ انمطعح

  10ذحهٛم انمطعح رلى 

 َحٕٚا

انًفصم انشزغ 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انخايض

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح صٛغح 

ٔاطرخذاو انًعارع 

  justانراو يع 

انشزغ انًفصم  انًعارع انراو

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انظادص

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح صٛغح صٛغح 

انُفٙ ٔاالطرفٓاو 

نهًعارع انراو 

  yetٔاطرخذاو 

صٛغح انُفٙ 

ٔاالطرفٓاو نهًعارع 

 انراو

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انظاتع

ساعتان 
 أسبوعيا

يؼشفح انطانة يفشداخ 

 جذَذج خاصح تهزِ انقطؼح

س يستىي انقشاءج و تطىٌ

و انهغح يٍ خالل قشاءج 

 انقطؼح واستُؼاب 

 االحذاث انتٍ تتضًُها 

"The Man Who 
Escaped" 
 11انمطعح رلى  

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انصايٍ

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح انرزاكٛة 

انُحٕٚح ٔانشيٍ انظائذ 

 فٙ انمطعح

  11ذحهٛم انمطعح رلى 

 َحٕٚا

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انراطع
ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح صٛغح 

ٔاطرخذاو انًعارع 

 انراو

انًعارع انراو 

 انًظرًز

انًفصم انشزغ 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 
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 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انعاشز

ساعتان 
 أسبوعيا

 يعزفح االخرالف تٍٛ 
 

since/for 

انًعارع انراو 

 /sinceانًظرًز يع 
for 

انًفصم انشزغ 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انحاد٘

 عشز

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح كٛفٛح  اطرخذاو 

  Howاداج االطرفٓاو 
long  يع انًعارع

  انراو انًظرًز

 Howأداج االطرفٓاو 
long 

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 عشز انصاَٙ

ساعتان 
 أسبوعيا

انرٙ يعزفح األفعال 

ٚظرخذو يعٓا 

انًعارع انراو كثذٚم 

عٍ انًعارع انراو 

 انًظرًز

 انًعارع انراو يع
since/ for   

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 عشز انصانس

ساعتان 
 أسبوعيا

 يؼشفح انطانة يفشداخ

 جذَذج خاصح تهزِ انقطؼح

س يستىي انقشاءج و تطىٌ

و انهغح يٍ خالل قشاءج 

 انقطؼح واستُؼاب 

 االحذاث انتٍ تتضًُها 

"The Man Who 
Escaped" 
 13انمطعح رلى  

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 ٔذحزٚزٚحشفٕٚح 

 عشز انزاتع

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح انرزاكٛة 

انُحٕٚح ٔانشيٍ انظائذ 

 فٙ انمطعح

  13ذحهٛم انمطعح رلى 

 َحٕٚا

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انخايض 

 عشز

ساعتان 
 أسبوعيا

اخرثار يعهٕياخ 

انطانة ٔيعزفح 

أخطائّ انُحٕٚح 

 ٔااليالئٛح 

انشزغ انًفصم  ايرحاٌ انفصم االٔل

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

 انًُالشح انصفٛح 

انظادص 

 عشز

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح صٛغح 

ٔاطرخذاو سيٍ 

 انًاظٙ انًظرًز

انشزغ انًفصم  انًاظٙ انًظرًز

ٔحم عهٗ انهٕحح 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انظاتع عشز

ساعتان 
 أسبوعيا

 يعزفح كٛفٛح اطرخذاو 
 While/ When 

كأدٔاخ رتػ يع سيٍ  

انًاظٙ انًظرًز 

 ٔانًاظٙ انثظٛػ

While /  When  

يع سيٍ انًاظٙ 

انًظرًز ٔانًاظٙ 

 انثظٛػ

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انصايٍ عشز

ساعتان 
 أسبوعيا

يؼشفح انطانة يفشداخ 

 جذَذج خاصح تهزِ انقطؼح

س يستىي انقشاءج و تطىٌ

و انهغح يٍ خالل قشاءج 

 انقطؼح واستُؼاب 

 االحذاث انتٍ تتضًُها 

"The Man Who 
Escaped" 
 15انمطعح رلى  

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انشزغ انًفصم   15ذحهٛم انمطعح رلى يعزفح انرزاكٛة ساعتان  انراطع عشز
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انُحٕٚح ٔانشيٍ انظائذ  أسبوعيا

 فٙ انمطعح
عهٗ انهٕحح ٔحم  َحٕٚا

 انرًارٍٚ ٔانُماع

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

 يعزفح كٛفٛح اطرخذاو 
  If/ When  
يع  كأدٔاخ رتػ 

انًظرمثم انثظٛػ 

 ٔانًعارع انثظٛػ

If/ When  

يع انًظرمثم انثظٛػ 

 ٔانًعارع انثظٛػ

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انحاد٘ ٔ 

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح انفزق تٍٛ  

 /If   اطرخذاو 
When  عُذ

كأدٔاخ  اطرخذايٓى 

يع انًظرمثم  رتػ 

انثظٛػ ٔانًعارع 

 انثظٛػ

   انفزق تٍٛ  اطرخذاو 
If/ When 

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انصاَٙ ٔ 

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يؼشفح انطانة يفشداخ 

 جذَذج خاصح تهزِ انقطؼح

س يستىي انقشاءج و تطىٌ

و انهغح يٍ خالل قشاءج 

 انقطؼح واستُؼاب 

 االحذاث انتٍ تتضًُها 

"The Man Who 
Escaped" 
 18انمطعح رلى  

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انصانس ٔ 

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح انرزاكٛة 

انُحٕٚح ٔانشيٍ انظائذ 

 فٙ انمطعح

  18ذحهٛم انمطعح رلى 

 َحٕٚا

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

 

انزاتع ٔ 

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح صٛغح 

ٔاطرخذاو سيٍ  

 انًظرمثم فٙ انًاظٙ

انشزغ انًفصم  انًظرمثم فٙ انًاظٙ

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انخايض ٔ 

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح كٛفٛح اطرخذاو  

 صٛغح 

Was/were 
going   ٍنهرعثٛز ع

 انًظرمثم فٙ انًاظٙ

 صٛغح 

Was/were 
going to  

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انظادص ٔ 

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يؼشفح انطانة يفشداخ 

 جذَذج خاصح تهزِ انقطؼح

س يستىي انقشاءج و تطىٌ

و انهغح يٍ خالل قشاءج 

 انقطؼح واستُؼاب 

 االحذاث انتٍ تتضًُها 

"The Man Who 
Escaped" 
 20انمطعح رلى  

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انظاتع ٔ 

 انعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح انرزاكٛة 

انُحٕٚح ٔانشيٍ انظائذ 

 فٙ انمطعح

 20ذحهٛم انمطعح 

 َحٕٚا

انشزغ انًفصم 

انهٕحح ٔحم عهٗ 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انصايٍ ٔ 

 انعشزٌٔ

انرزكٛش عهٗ أْى ساعتان 

 األحذاز ٔانشخصٛاخ
 

يزاظعح عايح  نمصح 

انشزغ انًفصم 

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 
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 انثُٛح انرحرٛح  .12

 O'Neill, Robert, Roy Kingsbury and Tony ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1
Yeadon. Kernel Lessons Intermediate. 
London: Longman Group Limited, 1971. 

 Praninskas, J. Rapid Review of English (  انًصادر)ـ انًزاظع انزئٛظٛح 2
Grammar. New Jersy : Prentice –Hall, 1975. 

 اـ انكرة ٔانًزاظع انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

 ( .... ,انرمارٚز , انًعالخ انعهًٛح ) 
Downing, Angela and Philip Locke. English 
Grammar. London: Routledge, 2006. 

يٕالع االَرزَٛد , ب ـ انًزاظع االنكرزَٔٛح

.... 

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses.htm 

 www.grammer.com/en/welcome-to-the-grammer-

website.html    

 
 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

ٔذغٛٛز  ،انخاصح تانمٕاعذ األطاطٛح فٙ انهغح االَكهٛشٚح تكصزج يزاظع اإلَرزَد ٔاطرخذاو ذمُٛح انًعهٕياخ   

 .ٔاالعرًاد عهٗ كرة يُٓعٛح حذٚصحانًُٓط 

 

 

 
 

 

 The Man Who" أسبوعيا
Escaped" 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

انراطع 

 ٔانعشزٌٔ

ساعتان 
 أسبوعيا

يعزفح انطانة انفزق 

تٍٛ يخرهف األسيُح 

 انرٙ درطٓا

انشزغ انًفصم  يزاظعح األسيُح

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

انًُالشح انصفٛح 

ٔإظزاء ايرحاَاخ 

–ٕٚيٛح ٔشٓزٚح 

 شفٕٚح ٔذحزٚزٚح

 انصالشٌٕ

ساعتان 
 أسبوعيا

اخرثار يعهٕياخ 

انطانة ٔيعزفح 

أخطائّ انُحٕٚح 

 ٔااليالئٛح 

انشزغ انًفصم  ايرحاٌ انفصم انصاَٙ

عهٗ انهٕحح ٔحم 

 انرًارٍٚ ٔانُماع

انًشاركح فٙ 

 انًُالشح انصفٛح 

http://www.grammer.com/en/welcome-to-the-grammer-website.html
http://www.grammer.com/en/welcome-to-the-grammer-website.html
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 شؼجخ انزمٕٚى انهغٕ٘     انًشكض/  ػهًٙ انمسى ال .2

 AL 215 سيض انًمشس/ اسى  .3

 سبػزبٌ اسجٕػٛب  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سُٕ٘  انسُخ/ انفصم  .5

 سبػخ  128 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

  اسبرزح شؼجخ انزمٕٚى انهغٕ٘  16/5/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 انًمشسأْذاف  .8

 انجًهخ انفؼهٛخ ٔاالسًٛخ ٔانزفشٚك ثٍٛ إَاع انجًم  انطبنت يٍ يؼشفخ  ًٚكٍ -1

 انجًم فٙ انؼشثٛخ ٔانهغبد االخشٖ  ثٍٛيؼشفخ االخزالف ٔانزشبثّ ػٍ طشٚك انزطجٛك انًمبسٌ  -2

 يؼشفخ ػاليبد انزشلٛى ٔانزذسٚت ػهٗ ارمبَٓب ٔارمبٌ كزبثخ انًٓضح ٔإَاػٓب -3

 (نثر ، لغة ،جنوا وبالغة +شعر ) التدريب على حتليل النصوص االدبية  -4

 اتقان صوغ امسي الفاعل واملفعول ومعرفة شروط عملها يف اجلملة  -5

 والتمييز بني الرتادف واملشرتك اللفظي يف الكالم  ةدراسة ظواىر لغوية عد -6

 دراسة لغة القرأن االعجازية  -7

 اتقان كتابة العدد وتلفظو بصورة صحيحة وبلغة سليمة  -8
 التعرف على ادوات النصب واجلزم وحروف املعاين وحروف اجلر  -9

 .دراسة مفهوم التعريب ومؤسساتو يف الوطن العريب وجهود اجملامع العلمية يف التعريب  -10

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

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

 ؛.البرنامج
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشج .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ًٚٛض انطبنت ثٍٛ انجًهخ انفؼهٛخ ٔانجًهخ االسًٛخ فٙ انهغخ  -1أ

 رؼٕٚذ انطبنت ػهٗ انزطجٛك انًمبسٌ ثٍٛ انجًم انؼشثٛخ ٔانهغبد االخشٖ  -2أ

 انزًٛٛض ثٍٛ ػاليبد انزشلٛى ٔانزذسٚت ػهٗ اسزؼًبنٓب  -3أ
 يؼشفخ رحهٛم انُصٕص نغخ َٔحٕا -4أ
 يؼشفخ صٛبغخ اسًٙ انفبػم ٔانًفؼٕل ٔانزًٛٛض ثًُٛٓب  -5أ

   -6أ

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 
 انؼهًٛخ ػهٗ انًسزٍٕٚٛ انُظش٘ ٔانزطجٛمٙ  ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انًبدح  –1ة

 ٚزى يُبلشخ انطالة يٍ خالل اسهٕة طشح االسئهخ ٔاالجبثخ ػهٛٓب   –2ة

 اػطبء رطجٛمبد فُٛخ نًؼشفخ يذٖ اسزٛؼبة انًبدِ   –3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يٍ خالل انًحبضشاد انُظشٚخ ٔانزطجٛمبد انُصٛخ -1

 رذسٚت انطبنت ػهٗ ًَبرج يٍ انُصٕص االدثٛخ انصحٛحخ نًؼشفخ يذٖ فًّٓ نهمٕاػذ  -2

 اػطبء انطبنت ٔاججبد ثٛزّٛ ٔانًطبنجخ ثبَجبصْب  -3

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 ايزحبَبد َٓبٚخ انسُخ -4                                       انًشبسكّ انصفّٛ فٙ رحهٛم االخطبء  -1

 ايزحبَبد شفّٕٚ        -5                                           االػزًبد ػهٗ رُفٛز انٕاجت انجٛزٙ  -2

 ػًم ثحٕس جضئٛخ ثبلسبو يفشداد انًُٓج    -6                                                                ايزحبَبد شٓشٚخ -3

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 انًحذد دانحشص ػهٗ ارًبو انطبنت نٕاججبرّ فٙ انٕق -1ج

 انًشبسكّ داخم انمبػّ ٔانزُجّٛ ػهٗ اًْٛخ انحضٕس نٕٛيٙ  -2ج

 َجبص انٕاججبد ٔانزصشف ثًسؤنٛخ اليغ انطهجخ االٚجبثٙ  انزؼبيم -3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 يٍ خالل انًحبضشاد ٔػشض انمٕاػذ انُظشٚخ  -1

 رذسٚت انطالة ػهٗ انكزبثخ ػهٗ انهٕحخ  -2

 يُبلشخ اخطبء انٕاجت انجٛزٙ  -3

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 ايزحبَبد شٓشٚخ َٔٓبٚخ انؼبو انذساسٙ  -4ٔاجت ثٛزٙ   -3ايزحبَبد سشٚؼخ   -2انًشبسكّ انصفٛخ  -1
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(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 رؼٕٚذ انطبنت ػهٗ رسهٛى انٕاجت فٙ انًٕػذ انًمشس  -1د

 انحشص ػهٗ ػذو ركشاس االخطبء االيالئٛخ ٔانُظشٚخ  -2د

 رًُٛخ يٓبساد انزٕاصم يغ االخشٍٚ ٔرشجٛغ سٔح انفشٚك انفشٚك  -3د

    اسزخذاو االَزشَٛذ فٙ اَجبص انٕاجت انجٛزٙ -4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 اعداد اساتذة الشعبة/  حماضرات العربية العامة ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 النحو الوظيفي    عبد العليم ابراىيم  -1 (  انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2
 عبده الراجحي . التطبيق النحوي    د -2
 ييينالغالجامع الدروس العربية    مصطفى  -3

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( .... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
 عباس حسن/ النحو الوايف 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 انزمٛٛى طشٚمخ طشٚمخ انزؼهٛى

+ يحبضشح  انجًم فٙ انؼشثٛخ  انجًم انؼشثٛخ  ثُٛخيؼشفخ ا سبػزبٌ 1-2

 َمبش
 انُمبش انصفٙ 

يؼشفخ انزشبثّ يغ انهغبد  سبػزبٌ 3-4

 االخشٖ 
+ يحبضشح  سٌانزطجٛك انًمب

 َمبش
 طشح اسئهخ ٔيُبلشزٓب

يؼشفخ انزشبثّ يغ انهغبد  سبػزبٌ 5-6

 االخشٖ 
 +يحبضشح  سٌانزطجٛك انًمب

 َمبش
 طشح اسئهخ ٔيُبلشزٓب

يحبضشح  ادٔاد انزشلٛى  ضجظ ادٔاد انزشلٛى  سبػزبٌ 7-8

 ٔرطجٛك 
 انكزبثخ ػهٗ انهٕحخ 

   اخزجبس ٕٚيٙ+ ايزحبٌ    9-10

رؼهى انكزبثخ االيالئٛخ  سبػزبٌ 11-12

 نهًٓضح 
يحبضشح  كزبثخ انًٓضح 

 ٔرطجٛك 
 انكزبثخ ػهٗ انهٕحّ 

يؼشفخ فٓى انؼجبساد  سبػزبٌ 13-14

 ٔانُصٕص 
يحبضشح  رحهٛم انُصٕص االدثٛخ 

 ٔرطجٛك 
 اسئخ ٔاجٕثخ 

ارمبٌ اثُٛخ اسًٙ انفبػم  سبػزبٌ 15-16

 ٔانًفؼٕل 
يحبضشح  انًشزمبد فٙ انؼشثٛخ 

 َمبش +
اسئهخ ٔرطجٛمبد ػهٗ 

 انهٕحخ
انزًٛٛض ثٍٛ انزشادف  سبػزبٌ 17-18

 ٔانًشزشن انهفظٙ 
يحبضشح  ظٕاْش نغٕٚخ 

 َمبش+
 اسئخ ٔاجٕثخ

انزًٛٛض ثٍٛ انزشادف  سبػزبٌ 19-20

 ٔانًشزشن انهفظٙ 
يحبضشح  ظٕاْش نغٕٚخ 

 َمبش+
 اسئخ ٔاجٕثخ

 الػجبصانزؼشف ػهٗ ا سبػزبٌ 21-22

 انهغٕ٘ فٙ انمشاٌ انكشٚى 

يحبضشح  نغخ انمشاٌ 

 ٔرطجٛمبد 

 لشاءح ٔرطجٛك 

ايزحبٌ + اخزجبس ٕٚيٙ   23-24

 شٓش٘

  

انزذسٚت ػهٗ ادٔاد  سبػزبٌ 25-26

 انُصت ٔانجضو 

يحبضشح  ادٔاد انُصت ٔانجضو 

 َمبش+

 كزبثّ ػهٗ انهٕحخ 

اضشح حو انؼذد ٔرًٛضِ  ضجظ كزبثخ انؼذد  سبػزبٌ 27-28

 َٔمبش 

 كزبثّ ػهٗ انهٕحخ

يؼشفخ اصٕل انزؼشٚت  سبػزبٌ 29-30

 انٗ انؼشثٛخ 

يحبضشح  انزؼشٚت ٔيُبْجّ 

 َمبش +|

ٔرطجٛمبد ػهٗ اسئهخ 

 انهٕحخ
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يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 القاموس العريب

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

   

 

 ٚزٕاصم االسبرزِ يغ طهجزٓى يٍ خالل االَزشَٛذ فٙ يزبثؼخ َشبطبرٓى انالصفٛخ  -1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 نمىرج وصف المقرر

 مادة الحاسىب للمرحلت الثانٍت: المقرر فوص

 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

 30/5/2016 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 

متاحة للجميع اصبح من الضروري جدا ان يتعلم الطالب استخدام وغيرىا، وظهور االنترنت كوسيلة تواصل 
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 . المتاحةمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

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

 . ٔاعشاء ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  حػشضّ ػهٗ انحبعت

 

 
 طشائق انزقٛٛى      

 (دسعبد نهُظش٘ 10+دسعبد نهؼًهٙ 5)  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)َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االٔل يٍ دسعخ 

 

 
 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 

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

 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 عجخ ٔحش انطبنت ػهٗ ػًم يشبسٚغ ػًهٛخ ػهٗ انحب-2د

 انًبدح 

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

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word البرنامج واالشرطةواجهات  2 االٔل

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

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

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word art wordالنص الرئيسي  2 انشاثغ

 2 انخبيظ
تغيير النص وتدويره وتغيير حجم 

 الخط ولونه
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انغبدط
اضافة تاثيرات للنص وتغيير لون اطار 

 النص انعكاس ووىج وغيرىا
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انغبثغ
قلب  -خزن ملف –تغيير مسار الحروف 

 الصفحة عمودي او افقي
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

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

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

 2 انؼبشش
تحديد  -الطباعةمعاينة الصفحات قبل 

 االعدادات في نافذه الطباعة
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

انحبد٘ 

 ػشش
2 

استخدام النصوص وتغيير لونها وحجمها 
 والنسخ والقطع

word  ًنظري+ عمل 
 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انضبَٙ ػشش
نسخ االعدادات والبحث عن كلمة في 

 المستند اوتبديلها بكلمة اخرى
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انضبنش ػشش
عمل ربط بين نص ونص  اخر وعمل ربط 

 بين نص وملف خارجي
word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انشاثغ ػشش

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

 اخخباراث ٌىمٍت
 
 

 

انخبيظ 

 ػشش
2 

اضافة اشكال -المفاتيحمختصرات لوحة 
 نظري+ عملً  word ومخططات توضيحية

 اخخباراث ٌىمٍت
 

 

انغبدط 

 ػشش
2 

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

word  ًنظري+ عمل 

 اخخباراث ٌىمٍت

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word تخصيص الشريط 2 انغبثغ ػشش

 اخخباراث ٌىمٍت نظري+ عملً  word التعامل مع الصور والرسوم 2 ػشش انضبيٍ

 2 انزبعغ ػشش

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

word  ًاخخباراث ٌىمٍت نظري+ عمل 
 

 

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

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

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

2. Beginning Microsoft Word 2010, by T.y Anderson,  Guy    
     Hart-Davis  
3.  PowerPoint 2010 Advanced  Slides, Animation and Layouts.    

   Stephen Moffat, The Mouse Training Company 
4 . 

 

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

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

–  االندلٍزٌت مع حمرٌن عملى على انشاء العروض الخقذٌمٍت

 محمذ ابى العال/ م :حألٍف

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

2.Word 2010 Digital Classroom Book 

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

2010-digital-classroom-book 

انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

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

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

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

 اخخباراث ٌىمٍت

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
2 

استعراض  -تحريك العناصر في الشريحة
 لوحة العملالمشروع ضمن 

Power point  اخخباراث ٌىمٍت عملي 

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

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

 اخخباراث ٌىمٍت

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

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

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
2 

 اخخباراث ٌىمٍت عملي Power point مشروع متعدد الشرائحاعداد 

انغبثغ 

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

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
2 

انواع -تصنيف الشبكات-شبكة الحاسوب
 الشبكات

نظري مع عرض فيديو  شبكات الحاسوب
 توضيحي

 اخخباراث ٌىمٍت

انزبعغ 

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

 توضيحي

 اخخباراث ٌىمٍت

 2 انضالصٌٕ
مفهوم -متطلبات الشبكة-طبقات البروتوكول

 االنترنت
نظري مع عرض فيديو  شبكات الحاسوب

 توضيحي

 اخخباراث ٌىمٍت

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

 

يٕاقغ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

 ....االَزشَٛذ 

 

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

 

 http://www.stanford.edu/services/network/   

 
 

 

 

 
 

 

 المقرر الدراسيتطوير  خطة 
 

 اٌ ٚزضًٍ انًُٓظ انكضٛش يٍ انزطجٛقبد انؼًهٛخ 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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